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V drugi krog gresta Peterle in Tiirk 
Nedeljske volitve še niso dale zmagovalca, v drugem krogu se bosta za 
mesto predsednika pomerila Lojze Peterle in Danilo Tiirk. Med slednjim in 
tretjeuvrščenim Mitjem Gasparijem pa je manj kot štiri tisoč glasov razlike. 

D A K I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - Po še neuradnih 
izidih nedeljskih volitev je 
največ glasov volivk in voliv-
cev dobil Lojze Peterle, 28,50 
odstotka. Danilo Tiirk je pre-
jel 24,54 odstotka, Mitja Ga-
spari pa 24,15 odstotka. Pre-
senetljivo visok delež glasov 
so volivci namenili tudi 
Zmagu Jelinčiču, 19,30 od-
stotka. Darko Krajncu so vo-
livci dali 2,17, Eleni Pečarič 
0,87 in Moniki Piberl 0,47 
odstotka glasov. Za nedeljske 
volitve je značilen izjemno 
izenačen volilni rezultat med 
prvimi tremi kandidati. Po 

deležu glasov je zmagovalec 
sicer Lojze Peterle, vendar so 
njegovi privrženci pričakova-
li višji odstotek glasov v pr-
vem krogu. Volilni irid dru-
gih dveh. Danila Tiirka in 
Mitje Gasparija, se razlikuje 
zgolj za okoli 3800 glasov. 
Ali lahko glasovanje po pošti 
še spremeni stanje in se na-
mesto Danila Tiirka v drugi 
krog uvrsti Mitja Gaspari? 
Več bo znanega prihodnji te-
den, ko bodo znani uradni 
izidi nedeljskih. voUtev. Na 
Gorenjskem pa smo volivci 
svoje glasove razporedili dru-
gače. Največ jih je tudi v prvi 
voUlni enoti, ki obsega voliš-

ča od Jesenic do Idrije, dobil 
Lojze Peterle, in sicer 32,46 
odstotka (tolikšen odstotek 
mu je napovedovala tudi an-
keta v Gorenjskem glasu, ob-
javljena dober teden pred vo-
litvami), na drugem mestu 
je Mitja Gaspari s 25,13 od-
stotka in na tretjem Danilo 
Tiirk s 23,13 odstotka (takšen 
vrstni red je napovedala tudi 
prej omenjena anketa), pre-
gled po posameznih okrajih 
pa bi pokazal še drugačno 
sliko. Druga značilnost ne-
deljskih volitev pa je bUa niz-
ka volilna udeležba. Ta je bila 
zgolj 57,04-odstotna. Volilo 
ni niti milijon volivcev. 

V drugem krogu volitev ii. novembra se bosta za mesto predsednika države potegovala 
Danilo TUrk in Lojze Peterle. / foio Tina dou 

Napovedali ustavno presojo 
Društvo gibanja proti širitvi in hrupu letališča Lesce bo na ustavno sodišče vložilo zahtevo za presojo 
prostorskih dokumentov, ki predvidevajo novogradnje na letališču. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Lesce - "Pred enim letom 
smo ustanovili društvo, da bi 
nasprotovali hrupu in širitvi 
letališča. Zdaj ugotavljamo, 
da to ni več boj proti hrupu, 
ampak proti brezobzirnemu 
kapitalu in aroganci politi-
ke," je v četrtek na občnem 
zboru društva dejal predsed-
nik društva Miha Zalokar in 
napovedal, da bodo ta teden 
vložili na ustavno sodišče za-
htevo za presojo prostorskih 
dokumentov, ki predvideva-
jo novogradnje na letališču. 
Občina bi za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za za-
suk in asfaltiranje steze mo-
rala pridobiti od sklada kme-

Predsednik društva Miha 
Zalokar 

tijskih zemljišč in gozdov še 
nekaj zemljišč, vendar jih 
sklad po Zalokarjevih bese-
dah ne upa prepisati na obči-
no, ker naj bi na ministrstvu 
za okolje in prostor ugotovi-
li, da nima veljavnih prostor-
skih dokumentov. Dokler 
ustavno sodišče ne bo odlo-
čilo o zahtevi, občina ne 
more pridobiti gradbenega 
dovoljenja in začeti gradnje, 
pravijo v društvu, kjer so 
tudi prepričani, da je Druž-
ba za avtoceste (Dars) naka-
zala občini nekajkrat več de-
narja, kot bi bilo dejansko 
potrebno za premik vzletno 
pristajalne steze. Ker sumi-
jo, da gre za koruptivno deja-
nje in za neupravičeno raz-

polaganje z državnim denar-
jem, so o tem že obvestili ra-
čunsko sodišče in (Kosovo) 
komisijo za preprečevanje 
korupcije. Ob tem ko ugo-
tavljajo, da dialog z vsemi 

•• vpletenimi in prizadetimi ni 
možen, razmišljajo tudi o 
javnih demonstracijah, zbi-
ranju dodatne podpore med 
okoliškim prebivalstvom, 
bojkotiranju podpornikov 
neurejenega stanja na leta-
lišču in o kazenskih ovad-
bah. Meritve hrupa, ki so jih 
letos poleti opravili na leta-
lišču, po njihovem rrmenju 
ne odražajo dejanskega sta-
nja na letališču, saj naj bi ta-
krat letala ubirala drugačna 
pota kot običajno. 
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Iniciativa Dimnik poziva k nepokorščini 
Vseslovenska civilna pobuda Dimnik je pred tednom dni 
vladi, poslanskim skupinam v državnem zboru, ministrstvu 
za okolje in prostor, zvezi potrošnikov, varuhinji človekovih 
pravic in fakulteti za strojništvo poslala peticijo, v kateri 
med drugim zahteva razveljavitev uredbe o koncesijah dim-
nikarske službe in koncesijskih pogodb. Peticijo je po bese-
dah predsednika koordinacijskega odbora iniciative Dimnik 
Antona Kristana podpisalo petnajst tisoč ljudi. Koordinacij-
ski odbor pričakuje od vlade, da bo ukrepala v mesecu dni, 
hkrati pa poziva državljane, naj ta čas izvajajo splošno dr-
žavljansko nepokorščino oziroma bojkot dimnikarskih stori-
tev, razen tistih, ki jih bodo sami naročili. S. Š. 
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AKTUALNO 

Kamnoloma spet 
v obratovanje 
Žirovski občinski svetniki so sklenili, 
da so zainteresirani za koriščenje mi-
neralnih rud v kamnolomih Plesk in 
Sovra, vendar morala občinska upra-
va in Stanislav Bogataj v desetih 
dneh skleniti novo pogodbo o nju-
nem izkoriščanju. 

GORENjSKA 

Potrdili pričevanja 
domačinov 
Domačini na Lancovem so že doigo 
vedeli za grobišče povojnih žrtev, v 
devetdesetih letih pa ga je evidentira-
la tudi občinska komisija za povojne 
poboje. Pretekli teden so s prekopa-
vanjem na Ravnici pri Lancovem to 
potrdili. 

GORENjSKA 

Nova skrb: kako ogrevati 
čeprav se v Železnikih razmere nor-
malizirajo, nekatere skrbi, kako bodo 
preživeli bližajočo se zimo. Voda in 
blato sta v marsikateri hiSi uničila 
tudi centralno ogrevanje. Pomagali si 
bodo, kot vedo in znajo. 

KRONIKA 

Zagorela je električna peč 
v nedeljo popoldne je na območju 
nekdanje tovarne Stol na Duplici iz-
br jhnil požar in uničil tapetniško de-
lavnico. Kljub lepemu vremenu po-
žara ni nihče opazil, zato je škoda Je 
večja. Gasilci so ugotovili zelo slabo 
zaščito tega območja pred požari, 
saj ni deloval niti en hidrant. 
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VREME 

Danes bo oblačno, veter bo 
oslabel. V sredo in četrtdc bo 
oblačnost prehodno lahko 
manjša. Vse dni so še lahko 
padavine. 

3/7°< 
jutri: pirtežno oblačno 
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POLITIKA danica.zavrl @g-glas.si 

Lojzetu Peterletu je v njegovem volilnem štabu z obiskom 
izrazil podporo prvak SDS in premier janež Janša. Na sliki 
Janez Janša z Urško Bačovnik in Lojze Peterle z ženo Branko. 

V drugi krog Peterle in Tiirk 
Prvi krog volitev je končan, predsednika republike Slovenije pa bomo dobili šele po n . novembru, ko 
se bosta za ta položaj potegovala Lojze Peterle in Danilo Turk. 

Podpora Danilu TUrku z leve: Borut Pahor (SD) in Gregor 
Golobič (stranka Zares) 

Danilo Tiirk in Mitja Gaspari: razlika med njunima volilnima 
izidoma je bila okoli 3800 glasov. Na sliki Gaspari z ženo 
Mirjano, v sredini predsednica LDS Katarina Kresal. 

Volivke in volivci so v nedeljo glasovali na 3500 voliščih. Na 
sliki: volišče na Godešiču, ki ga bodo volivci kmalu spet 
obiskali zaradi vnovičnih volitev župana občine Škofja Loka. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme JANEZ ČOP iz Žirovnice. 

D A N I C A Z A V R I Ž L E B I R 

Ljubljana - V nedeljo smo 
jima namreč volivke in voliv-
ci po doslej še neuradnih re-
zultatih (uradni bodo znani 
30. oktobra) namenili naj-
večji delež glasov. Izid pa je 
bil zelo tesen, saj so prvi trije 
kandidati prejeli 28,50 (Pe-
terle), 24,54 (Turk) in 24,15 
odstotka (Gaspari) glasov. 
Prvouvrščeni Lojze Peterle je 
takoj potem, ko so bili znani 
rezultati, o njih dejal: "Vesel 
sem svoje zmage v prvem 
krogu, hvala vsem, ki so me 
podprli in sploh prišli na te 
predsedniške volitve. Vesel 
sem podpore svoje ekipe in 
družine, to mi krepi optimi-
zem v naslednjem krogu. 
Boj bo nekoliko trši in pred-
vsem bomo imeli možnost, 
da bomo argumente bolj po-
globljeno razvili kot v družbi 
sedmili kandidatov. Jutri 
bomo v volilnem štabu anali-
zirali uradne rezultate iil pri-
lagodili strategijo in taktiko 
rezultatom, da bomo še tam, 
kjer nam doslej ni uspelo, 
dokazali, da je Lojze Peterle 
pravi za predsednika republi-
ke Slovenije." 

Izenačena tekma 

Kandidat z drugim najvišjim 
odstotkom glasov Danilo 
Turk pa je po volitvah pove-
dal: "Vsake volitve so vedno 
znova praznik demokracije, 
tak praznik je bil tudi danes. 
Z volitvami smo lahko zado-
voljni, v prvem krogu je bila 
tekma zelo izenačena in zato 
enakopravna. Važno je upoš-
tevati, da so volitve vedno iz-
bira med različnimi kandi-
dati, Stališči, pristopi k politi-
ki in osebnimi stUi, volivke 
in volivci pa izbirajo med 
temi razlikami. Včasih se je 
pri tej kampanji očitalo, da je 
bila dolgočasna, a menim, 
da ni bilo tako, da je bila za-
nimiva in smo z njenim po-
tekom lahko zadovoljni." 
Mitja Gaspari tesnega volil-
nega izida ni želel podrobne-
je komentirati, pač pa je de-
jal: "Upam, da na končni re-
zultat volitev ne bodo vpliva-
li glasovi iz tujine, saj je bil 
način, kako je bil izpeljan ta 
del volitev, sporen, pravila so 
ne namreč spreminjala že v 
času samih volitev. Vsem, ki 
smo sodelovali v tej tekmi, 
želim veliJco sreče do konca. 
Rezultati čez tri tedne bodo 
pokazali, kaj so si državljani 
in državljanke Slovenije do-
končno izbrali. Nizka volilna 
udeležba v prvem krogu pa 
opozarja, da politika, kakrš-
na se vodi v Sloveniji, ljudi v 
veUki večini ne zanima. To 
je opozorilo za današnje in 

prihajajoče volitve, če bo po-
litika tako malo zanimala 
ljudi, potem se nam ne obe-
tajo časi, ki bi pripeljali Slo-
venijo do tja, da bi se lahko 
primerjali z Irsko." 

Zmago: zmaga je 
fantastična 

Veliko zadovoljstvo z re-
zultatom volitev je izrazil 
tudi Zmago Jelinčič, ki 
meni, da zmaga fantastična. 

podprla njihova stranka, vse-
eno zadovoljna. "Ob sedmih 
kandidatih in ob štirih zelo 
izenačenih je težko zmagati 
z višjim reziJtatom," je deja-
la poslanka, ki pričakuje Pe-
terletovo zmago v drugem 
krogu. Poslanec SDS Bran-
ko Grims pa je povedal: "V 
drugem krogu odločajo tisti, 
ki se volitev udeležijo, in tu-
kaj imajo, kot volilni izid jas-
no pove, stranke slovenske 
pomladi neprimerljivo več 

nje. Tudi to, da je Zmago Je-
linčič dobil tako velik odsto-
tek, je za nekatere presene-
čenje. Kar zadeva našega 
kandidata Mitja Gasparija, 
smo izjemno zadovoljni, da 
se je odločil za kandidaturo. 
Delež glasov, ki jih je dobil, 
kaže, da si ljudje želijo, da bi 
bila funkcija predsednika dr-
žave dobro zasedena, in želi-
jo na tej funkciji državnika. 
Mitja Gaspari je s svojim na-
stopom v zadnjem tednu do-

"Veliki trije" na še enem TV soočenju: Lojze Peterle, Danilo Tiirk in Mitja Gaspari 

Vesel je, da slovenski držav-
ljani razmišljajo s svojo gla-
vo in cenijo tistega, ki jim 
pove resnico, čeprav je ta 
včasih težka. Časi se spremi-
njajo in ne na bolje, je dejal. 
Evropska unija je slaba ma-
čeha. Namesto da bi živeli 
bolje, živimo vsak dan slab-
še, po žepih je vedno manj 
evrov in če smo včasih plače-
vali za 20 milijonov nerazvi-
tih v Jugoslavijo, bomo sedaj 
morali plačevati za 200 mili-
jonov nerazvitih v EU. To ni 
doba popotnica, Slovenija bi 
potrebovala trdega, močnega 
predsednilca, ampak če zdru-
žimo vse preostale tri, so rav-
no za enega kolikor toliko 
pravega, je v svojem slogu 
povedal Jelinčič. Tudi Darko 
Rrajnc ni bil razočaran nad 
volilnim izidom, dejal pa je, 
da veliko ljudi še vedno 
meni, da je premlad za pred-
sednika. Monika Piberl pa je 
napovedala, da jo bomo v po-
litiki še srečali in da bo mor-
da čez pet let čas, da Sloveni-
ja dobi predsednico. 

V štabih predsedniških 
kandidatov in na sedežu dr-
žavne volilne komisije smo 
srečali tudi več gorenjskih 
politikov in jih vprašali o pr-
vih vtisih po volilnih izidih. 
Evropska poslanka Ljudmila 
Novak (NSi) je sicer pričako-
vala višji izid za Lojzeta Pe-
terleta, a je z zmagovitim od-
stotkom kandidata, ki ga je 

rezerve kot nasprotna stran. 
Če se ta prednost izkoristi, 
se bo lahko izkoristila tudi 
druga, ki jo ima Lojze Peter-
le, namreč, da ima izjemne 
povezave povsod po Evropi 
in bi z mesta predsednika 
države lahko ogromno storil 
za našo domovino Sloveni-
jo." Poslanca Antona Koka-
Ija (NSI) pa preseneča nizka 
volilna udeležba, kar pripi-
suje dejstvu, da ljudje ne vi-
dijo idealnega lika za pred-
sednika države, ki bi bil 
vsem pogodu. "Očitno insti-
tut predsednika države ne 
pomeni veliko in ta rezultat 
kaže, da bo treba razmisliti o 
tem, ali naj statusa predsed-
nika države ostane tak. kot 
je, ali bi se lahko vseeno ne-
koliko okrepil," meni posla-
nec. V Peterletov volilni štab 
je prišel izrazit podporo kan-
didatu tudi predsednik vlade 
in stranke SDS Janez Janša, 
ki ga je prav tako presenetila 
nizka volilna udeležba, v 
drugem krogu pa pričakuje 
Peterletovo zmago. 

Zelo izenačeni prvi trije 

Evropski poslanec in ne-
kdanji predsednik LDS Jelko 
Kacin pa je menil: "Precej ize-
načena borba med Mitjem 
Gasparijem in Danilom 
Tiirkom je bila pričakovana, 
to, da so izenačeni vsi trije 
kandidati, pa je preseneče-

kazal, da se ne boji pokazati 
svojih opredelitev, svojih po-
gledov, da jih tudi prepričlji-
vo zagovarja in da je vsega 
spoštovanja vreden kandi-
dat." Srečali smo tudi 
obrambnega ministra in 
predsednika stranke DeSUS 
Karla Erjavca. Stranka je na 
volitvah podprla kandidata 
Danila Turka, Erjavec pa o 
rezultatu pravi: "Preseneče-
nje je, da so trije kandidati 
dosegli zelo tesen izid. Glede 
na podporo, ki mu je bila iz-
ražena pred volitvami, je bilo 
pričakovati, da bo Lojze Pe-
terle brez problemov napre-
doval v drugi krog. DeSUS je 
podprl kandidata Danila 
Tiirka, ker ga vidimo kot člo-
veka, ki lahko združi držav-
ljanke in državljane Sloveni-
je, ima pa glede položaja sta-
rejših in upokojencev pa 
tudi sicer zelo sorodne po-
glede, kot jih zastopa naša 
stranka. V dmgem krogu 
pričakujem spopad med Loj-
zetom Peterletom in Dani-
lom Tiirkom, vendar glede 
na to, da je Peterle dosegel 
razmeroma slab rezultat v 
prvem krogu, menim, da 
nima kakih posebnih mož-
nosti, da bi mu na koncu 
uspelo postati predsednik 
države. Nizka volilna udelež-
ba pa je razumljiva, ker se 
ljudje zavedajo, da predsed-
nik nima velikih izvršilnih 
pristojnosti." 



AKTUALNO info@g-glas.si 

Kamnoloma spet v obratovanje 
Svetniki občine Žiri so odločili, da morata občinska uprava in Stanislav Bogataj v desetih dneh 
skleniti novo pogodbo o izkoriščanju kamnolomov Sovra in Plesk. 

BOSTJAN BOGATAJ 

Žiri - Občinski svetniki so na 
zadnji seji sklenili, da so v 
Žireh zainteresirani za ko-
riščenje mineralnih rud v 
kamnolomih Plesk in Sovra. 
Dosedanji pogodbi o izvaja-
nju rudarskih del (oziroma 
izkoriščanju kamnolomov) 
bodo prekinili, s Stanisla-
vom Bogatajem pa mora ob-
činska uprava hitro skleniti 
novo pogodbo, ki bo tudi 
podlaga za vse finančne in 
druge obveznosti in dolžno-
sti izvajalca rudarskih del. 

V oba kamnoloma se v zad-
njih letih ni posegalo, je sre-
di septembra ugotovil rudar-
ski inšpektor. Da bi tako 
ostalo, si prizadevajo tudi 
krajani Sovre in Brekovice, 
ki so lani maja pripravili Pe-
ticijo zoper ponovno odprtje 
kamnoloma Sovra. Kljub na-
sprotovanju krajanov občin-
ski svetniki ocenjujejo, da 
sta kamnoloma primerna za 
obratovanje. "V novi pogod-
bi bodo določene obveznosti, 
ki jih bo moral izpolniti izva-
jalec rudarskih del. Najver-
jetneje bo to Stanislav Boga-
taj, ki bo moral pridobiti po-
trebno projektno dokumen-

• • 

Rudarski inšpektorje ugotovil, da kamnoloma Plesk in Sovra (na sliki) nista v uporabi, 
zato je treba oceniti perspektivnost izkoriščanja mineralnih surovin. Občinski svetniki pa 
so odločili, da potrebujejo delujoča kamnoloma. 

tacijo, soglasja, tehnično 
vodstvo in zagotoviti strokov-
ni nadzor ter tudi dovoljenje 
za delovanje kamnolomov," 
pojasnjuje Frand Kianjc, v. 
d. direktorja občinske upra-
ve. Krajane najbolj motijo 
ropot in tresljaji zaradi kam-
noloma in tudi redno letno 
miniranje. 

Zakaj se občinski upravi 
tako mudi pri podpisu po-
godbe? Rudarski inšpektor je 
sredi septembra ugotovil, da 
se (čeprav je bil v kamnolo-
mu Plesk bager in druga 
oprema) kamnoloma ne iz-
koriščata, zato M lahko obči-
ni pravica izkoriščanja rudar-
ske pravice ugasnila. Inšpek-

tor je rok 2a ureditev razmer 
postavil do 30. novembra le-
tos! Rudarski inšpektor je 
tudi določil (rok je že pote-
kel), da mora občina na obeh 
kamnolomih namestiti opo-
zorilne table o nevarnem ob-
močju ter zagotoviti varnost 
ljudi in živali, prometa in so-
sednjih objektov. 

Več Škode ima država 
v radovljiški občini je na stanovanjskih stavbah in na občinski infrastrukturi za 837 tisoč evrov škode, 
občutno višja pa je škoda na državnih cestah in na vodotokih. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Radovljica - Občinska komi-
sija za ocenjevanje škode je 
ugotovila, da je na mostovih 
škode za 316 tisoč evrov, na 
lokalnih cestah in javnih po-
teh za 155 tisoč evrov, na ko-
munalni infrastrukturi za 
120 tisoč evrov, na stano-
vanjskih stavbah za 177 tisoč 
evrov in na gozdnih cestah 
za 69 tisoč evrov. Največ 
škode je v Kropi, kjer so po 
besedah vodje županovega 

kabineta Mance Šetina Mi-
klič začeli obnavljati že tudi 
primarni vodovod od vodar-
ne do vodnega zajetja. Upra-
va za zaščito in reševanje je 
na plazu pod Vodiško plani-
no namestila alarmni si-
stem, krajevna skupnost je 
organizirala akcijo, v kateri 
so počistili drevje ob delu 
struge hudournika Črni po-
tok, Vodnogospodarsko pod-
jetje (VGP) Kranj pa je v to-
rek začelo izvajati zaščitne 
ukrepe v hudourniku. Obči-

na se je s Cestnim podjetjem 
Kranj in direkcijo za ceste 
dogovorila, da bosta še letos 
zgradila oporna zidova na 
cesti Kropa-Dražgoše. Škodo 
na vodotokih odpravlja kon-
cesionar - VGP Kranj, ven-
dar pa razpoložljiv državni 
denar ne bo zadoščal za sa-
nacijo. Tehnična pisarna bo 
delovala še najmanj do no-
vembra. 

Občina bi za najnujnejša 
dela pri odpravljanju posle-
dic na občinski infrastruktu-

ri, to je za obnovo vodovoda 
in kanalizacije v Kropi, mo-
stov Češnjica čez potok Up-
nica, v Kolnici in na cesti 
proti farmi Poljče ter javne 
poti proti Prezrenjam potre-
bovala 232 tisoč evrov, od dr-
žave pa bo prejela 130 tisoč 
evrov. Ministrstvo za okolje 
in prostor je zagotovilo 35 ti-
soč evrov za sanadjo plazov 
oz. desetino ocenjenih stro-
škov, ministrstvo za kulturo 
pa 70 tisoč evrov za obnovo 
Bodlajevega vigenca v Kropi. 

Negotova usoda gradu Zaprice 
župan Anton Tone Smolnikarje vladi RS poslal odprto pismo, v katerem 
opozarja na nesprejemljivo reševanje denacionalizacijskih zahtevkov. 

JASNA PALADIN 

Kamnik - "Bodo kamniški 
muzej in obsežna kmetijska 
zemljišča pod njim vrnjena 
sinu kamniškega župana 
med letoma 1940-1945?" je 
naslov odprt^ pisma, ki ga 

je po dolgoletnem reševanju 
denadonalizadjskega zahtev-
ka, vezanega na grad Zaprice, 
kjer domuje Medobčinski 
muzej Kamnik, in pripadajo-
ča zemljišča, pred dnevi vladi 
RS in medijem poslal ogorče-
ni župan kamniške občine. 

V pismu župan med dru-
gim opozarja, da je Klaus 
Rechbach iz Avstrije, predla-
gatelj denadonalizadjskega 
zahtevka, ki zahteva vračilo 
nepremičnin v naravi - zaradi 
česar bi Medobčinski muzej 
Kamnik lahko za vedno zaprl 

svoja vrata - sin Hermana 
Rechbacha, medvoj nega 
kamniškega župana, ki je bil 
po vojni zaradi sodelovanja z 
okupatorjem obsojen na stro-
gi zapor. Župan prašuje pri-
stojne, ali naša zakonodaja 
dovoljuje vračanje premože-
nja v takšnih primerih. 

V zvezi z gradom Zaprice 
se že vrsto let vodita dva dena-
donalizadjska postopka - pri-
mer vračila gradu vodi Minis-
trstvo za kulturo, zahtevek, ve-
zan na pripadajoča zemljišča, 
pa Upravna enota Kamnik. 

H KOMENTAR 
STOJ A N SAJE 

Ločujem(o) odpadke 

J avno podjetje Komunala 
Kranj bo postopno uvedlo 
le en odvoz odpadkov na 
teden iz naselij v Mestni 

občini Kranj. Nekateri prebi-
valci, ki zberejo dovolj smeti za 
dva zabojnika na teden, pov-
zdigujejo mjgfas, češ kaj se pa 
spet gre komunalna služba! 
Odgovor je preprost. Želi nas 
spodbuditi k odgovornemu 
ravnanju z odpadki. Edini cilj 
je zmanjševanje količin gospo-
dinjskih odpadkov. 

Dgstvo je, da se količine odlo-
ženih odpadkov povečujgo, kar 
velja tudi za deponijo Tenetiše. 
Tja so predlani pripeljali skoraj 
43.500 ion odpadkov iz Kranja 
in ojcoliških občin, lani pa že 
prek 47.700 ton. Žal delež loče-
no zbranih odpadkov temu ne 
sledi. Od leta 2004 seje s komaj 
7,6 odstotka dvignil na skrom-
nih 15,9 odstotka lani in prvo 
četrtle^e letos presegel 22 odstot-
kov. Kot priznava direktor Ko-
munale Kranj Ivan Hočevar, 
bo treba to vsaj podvojiti, da bi 
dosegli zakonske okvire. Zato 
povečujejo število ekoloScih oto-
kov, kjer lahko ločetto odlagamo 
v zabojnike papir, steklo, pla-
stenke in pločevinke. Urejena 
sta zbirna centra v Zarici in 
Tenetišah, kamor lahko prebi-
valci pripeljejo ločeno zbrane, 
kosovne in nevarne odpadke. 

Občasno organizirajo odvoze 
kosovnih odpadkov in enkrat 
na leto zbiranje nevarnih od-
padkov po naseljih. 

Kdor toži, da je zabojnik 
doma prepoln in je en odvoz 
na teden premalo, naj ne krivi 
drugih! Vsak je odgovoren za 
odpadke, ki jih ustvari. O tem 
mora razmišljati že v trgovini, 
ko kupuje izdelke v razni em-
balaži. Zavedati se mora, da 
marsikaj ne sodi v smeti, am-
pak med surovine za predelavo 
in ponovno uporabo. Ker lahko 
predelajo le ločeno zbrane od-
padke, je pomembno, da jih 
tako tudi odlagamo. Od vsake-
ga posameznika je torg odvis-
no, kje bodo končale še uporab-
ne surovine, pa kako velik bo 
kup odpadkov na koncu. To bi 
morali upoštevati že zato, ker 
je prostora za odlaganje od-
padkov vse tnanj! 

Kdo bo rekel, daje najlažje 
deliti nauke drugim, sam pa 
ravnam enako kot veČina. 
Naša štiričlanska družina 
uporablja malo, i20-litrsk0 po-
sodo za odpadke. Nikoli ni na-
polnjena niti do polovice, če-
prav jo odvažajo enkrat m te-
den. Odpadke torej ločujem, 
kar priporočam še drugim. Ni 
pa dovolj, da jih ločujemo le 
nekateri, če hočemo ohraniti 
čisto in zdravo okolje! 
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KRATKE NOVICE 

B L E D 

Prepoznavna narodna gastronomija 
Danes in jutri bo Višja strokovna šola za gostinstvo in turi-
zerr v hotelu Astoria na Bledu gostila konferenco z medna-
rodno udeležbo z delovnim naslovom Prepoznavna narod-
na gastronomija - potencial v turizmu. Ker je lani Slovenija 
dobila dolgo pričakovano strategijo razvoja gastronomije in 
ob tem še razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 
v obdobju od letos do leta 2on, so se na blejski šoli odločil, 
da aktivno sodelujejo pri tem, zato so tudi pripravili konfe-
renco z mednarodno udeležbo. Na njej bodo domači in tuji 
strokovnjaki govorili tako o prepoznavnosti in zaščiti, kot 
tudi o trženju narodnih jedi. V. S. 

G O R J E 

Gorje brez gensko spremenjenih organizmov 
Na zadnji seji gorjanskega občinskega sveta so svetniki brez 
pomislekov sprejeli izjavo, s katero so občino Gorje razgla-
sili za območje brez gensko spremenjenih organizmov. V 
njej so zapisali, da ne bodo dovoljevali gojenja gensko spre-
menjenih organizmov, hkrati pa so se zavezali, da bodo po-
skrbeli za vse primerne ukrepe, da se kmetje in lastniki zem-
ljišč na območju občine ne bi odločali za njihovo gojenje in 
sproščanje. Pozvali so odgovorne politike, da preprečijo gb-
jenje gensko spremenjenih organizmov na vsem območju 
Slovenije, hkrati pa zaprosili, da bodo zaščiteni interesi" ti-
stih kmetov, ki želijo pridelovati pridelke brez prisotnosti 
gensko spremenjenih organizmov. V. S. 

B L E D 

Pitna voda je bogastvo 
Oktobrski sredin večer, ki ga v info središču Triglavska roža 
na Bledu pripravljajo jutri ob 20. uri, bo posvečen vodi. 
Triglavski narodni park z obrobjem je namreč še vedno 
prava zakladnica neokrnjenih vodnih virov. Poleg vodoto-
kov, ki z oblikovanostjo svojih izvirov in strug bistveno 
prispevajo k slikovitosti pokrajine v parku, sta tu tudi edini 
večji naravni slovenski jezeri. Tako bo Edita Sodja predstavi-
la delovanje Agencije RS za okolje, kjer v Sektorju za kako-
vost voda spremljajo hidrološko, kemijsko in ekološko 
stanje površinskih in podzemnih celinskih voda ter stanje 
morja v Sloveniji, mag. Špela Remec - Rekar pa bo predsta-
vila stanje Blejskega in Bohinjskega jezera. Tudi razstava 
Ivana Jelinčiča z naslovom Krasnž si hči planin, ki jo bodo v 
info središču odprli ob tej priložnosti, je na poseben način 
posvečena vodi. V. S. 

COR|E 

Imeli bodo svoj grb in zastavo 
V novi občini Gorje se je pred kratkim iztekel javni natečaj, 
s katerim naj bi izbrali grb in zastavo svoje občine. Na 
razpis je prišlo kar nekaj vlog, o njih pa bodo odločali člani 
komisije na čelu s predsednikom Božom Repetom. V. S. 

K R I Ž E 

Dobrodelna prireditev 
Kolektivi vseh treh tržiških osnovnih šol in Glasbena šola 
Tržič pripravljajo dobrodelno prireditev z naslovom Z roko 
v roki, ki bo danes, 23. oktobra, ob i8. uri v Osnovni šoli 
Križe. Zbrani denar bodo namenili za pomoč prizadetim 
prebivalcem v septembrskih poplavah. S. S. 

N A K L O 

Vaški odbori bodo 
Na oktobrski seji so med drugim obravnavali predlog Po-
slovnika občinskega sveta Občine Naklo, ki so ga z dopol-
nitvami soglasno potrdili. Več časa so namenili razpravi o 
osnutku odloka, ki bo omogočil ustanovitev vaških odborov. 
Po tri člane naj bi imeli odbori na Polici, Cegelnici, Okro-
glem, v Žejah in naselju Gobovce, pet v Strahinju, po sedem 
v Podbrezjah in Dupljah ter devet v Naklem. Za ustanovitev 
zadostuje pobuda, ki jo bo podprlo s podpisi na sedežu ob-
čine najmanj pet odstotkov volivcev s posameznega območ-
ja. Edino Aleš Krumpestar je izrazil pomisleke proti vaškim 
odborom, saj dobro delujejo občinski organi. Anton Kosec 
in Peter Celar sta menila nasprotno. Slednji je ocenil, da se 
lahko ob sodelovanju več ljudi marsikaj premakne na bolje. 
Albin Coiba je ugotovil, da bo v Podbrezjah to težko doseči 
zaradi sprtosti vaščanov. Do konca oktobra pričakujejo pri-
pombe strank na osnutek odloka, ki ga bodo pripravili za 
drugo obravnavo še letos. S. S. 

Potrdili pričevanja domačinov 
s prekopavanjem terena na Ravnici pri Lancovem so potrdili pričevanja o grobišču povojnih pobojev. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Ravnica - Kot je povedal Jože 
Dežman, predsednik vladne 
komisije za reševanje vpra-
šanj prikritih grobišč, so do-
mačini že dolgo vedeli za to 
grobišče, v devetdesetih letih 
ga je "evidentirala" tudi ob-
činska komisija za povojne 
poboje, nadaljnji korak pa so 
storili v četrtek, ko so delavci 
pogrebnega podjetja iz Mari-
bora v navzočnosti članov 
vladne komisije, arheologov, 
antropologov in kriminali-
stov prekopali teren. Preiska-
ve so potrdile, da je na Ravni-
ci grobišče s posmrtnimi 
ostanki ljudi, ki naj bi jih po-
bili že po koncu druge sveto-
vne vojne. Govori se o nekaj 
sto do osemsto žrtvah. Gro-
bišče bodo geodetsko odme-
rili in poskrbeli za osnovno 
ureditev, posmrtnih ostan-
kov pa za zdaj ne bodo izko-
pavali. Ker žrtve niso Sloven-
ci, ampak Hrvatje, Srbi in 
banatski Nemci, je izkopava-
nje odvisno od sklenitve 
mednarodnega sporazuma. 

Pričevanja domačinov, ki 
se dogodkov iz časa po drugi 

Med prekopavanjem zgornjega grobišča na Ravnici so potrdili ostanke žrtev povojnih 
pobojev, medtem ko na spodnjem, ki je zasuto, za zdaj niso našli ničesar./Foioirmkar»zupan/sTA 

svetovni vojni še spominjajo, 
so zelo različna tudi o tem, 
odkod naj bi pripeljali žrtve in 
kako naj bi jih pobiL. Po eni 
od teh zgodb naj bi jih z vla-
kom pripeljali iz Vetrinja do 
Radovljice in jih odtod peš 
gnali do Ravnice, kjer naj bi 
jih pobili s hladnim orožjem, 

osebne predmete, ki bi lahko 
razkrili njihovo identiteto, pa 
zažgali. Lado Eiien iz Radov-
ljice, ki je v prejšnjem man-
datu vodil občinsko komisijo 
za povojne poboje, je ob tem 
povedal, da so priče še žive in 
verjetno tudi še nekateri izva-
jalci pobojev, zato je ljudi 

strah, da bi o tem javno govo-
rili. To je tudi razlog, da se je 
občinska komisija znašla v 
položaju, ko ni vedela, kako 
naprej. Na grobišču je križ z 
napisom Tudi mi smo umrli 
za svobodo, ob katerem se 
vsako leto ob dnevu spomina 
na umrle zbere precej ljudi. 

Povečan proračun v Naklem 
z drugim popravkom proračuna so predvideli, da se bodo prihodki povečali za skoraj 274 tisoč evrov. 
Nekaj denarja tudi za pripravo na gradnjo kanalizacije v Sp. Dupljah. 

STOJAM SAJE 

Naklo - Letošnji proračun 
Občine Naklo so že dmgič 
uskladili z dejanskimi pri-
hodki in odhodki. Po novem 
so prihodke povečali za 
273.881 evrov oziroma 7,62 
odstotka. Skupaj tako priča-
kujejo prek 3,85 milijona ev-
rov. Večji so zlasti načrtova-
ni prihodki od prodaje stavb-
nih zemljišč; v industrijski 
coni naj bi dobili za kupnine 

okrog 179 tisoč evrov. Med 
prihodke iz države so vklju-
čili 20.400 evrov za odpravo 
posledic septembrskega ne-
urja, 26.400 evrov za grad-
njo vodnega zbiralnika na 
Pivki in 8.500 evrov za sofi-
nanciranje projekta kanali-
zacije Spodnje Duplje iz ev-
ropskega sklada za regional-
ni razvoj. Za enako vsoto kot 
prihodki so se povečali tudi 
odhodki. Vseh skupaj jih bo 
za 4,77 milijona evrov, saj so 

predvideli tudi 820 tisoč ev-
rov zadolževanja občine. 
Tako dopohijen proračim je 
občinski svet sprejel brez 
razprave. 

Ob koncu seje je podžu-
pan Ivan Meglič obvestil 
svetnike, kako potekajo pri-
prave na gradnjo kanalizaci-
je in vodovoda v Spodnjih 
Dupljah. Izdelali so doku-
ment identifikacije investi-
cijskega projekta, s katerim 
so se že prijavili na razpis. 

Potrdili skupni inšpektorat 
D A N I C A 2 ^ V R L Ž L E B I R 

Preddvor - Svetnild v občini 
Preddvor so v drugi obrav-
navi potrdili odlok o us-
tanovitvi skupnega organa 
občinske uprave Medobčins-
ki inšpektorat Kranj. O 
pogodbi med občinami, ki so 
jo obravnavali hkrati s prvo 
obravnavo odloka, tokrat ni 
bilo besede, ker jo morajo še 
uskladiti župani med seboj. 
Septembra so na seji menili, 
da je treba zmanjšati število 
ur dela inšpektoria in redatja 

na terenu v občini, ker ni 
potrebe po njuni 16-umi nav-
zočnosti, kolikor je predvide-
vala f)ogodba. Ta spremem-
ba ne sme biti vzrok, da bi ne 
izvajali postopkov, ki bodo 
privedli do vzpostavitve skup-
nega organa, so še zahtevali 
na prejšnji seji. 

Tokrat pa so k razlagi odlo-
ka povabili Janeza Rakarja, 
glavnega inšpektorja mestne-
ga inšpektorata v Kranju. Po-
jasnil je nekatere spremem-
be, ki so se pojavile od prve 
do druge obravnave, največja 

novost pa je, da se skupnemu 
organu sedaj pridmžuje še 
občina Tržič, a le za inšpek-
cijski, ne pa tudi redarski 
nadzor. Gost je predstavil 
tudi službo mestnega inšpek-
torata in svetnikom odgovar-
jal na konkretna vprašanja, ki 
se jim porajajo v zvezi z mo-
rebimimi pristojnostmi re-
darja in inšpektorja. Ocenju-
jejo, da pretežni nadzor teh 
organov potrebujejo v zvezi s 
cestno infrastrukturo in od-
padki, pa tudi zaradi izvajanja 
občinskih odlokov. 

Kandidirajo za 743 tisoč ev-
rov iz sklada za regionalni 
razvoj. Fekalna in meteorna 
kanalizacija naj bi stala brez 
davka 780.700 evrov, vodo-
vodno omrežje pa Se 213.050 
evrov. Vrednost celotne inve-
sticije z vsemi stroški oce-
njujejo na več kot 1,3 milijo-
na evrov. Večji del tega de-
narja bodo porabili v letih 
2008 in 2009, gradnja pa 
naj bi se začela junija pri-
hodnje leto. 

N A K L O 

Denar poplavljencem 
Občinski svet Naklo je skle-
nil, da bo oktobrske sejnine 
nakazal v Železnike, kjer je 
bilo največ škode ujmi. Kot je 
dejal župan Janez Štular, bo 
tudi sam primaknil sto ev-
rov, z njihove kmetije pa so 
že odpeljali tja tono krompir-
ja. Podžupan Ivan Meglič je 
povedal, da je Kulturno turi-
stično društvo Pod Krivo jel-
ko Duplje zbralo tri tisoč ev-
rov za tri družine iz Železni-
kov. Svetniki so potrdili žu-
panov predlog, da iz prora-
čuna namenijo 5.500 evrov 
za pomoč trem poplavljenim 
krajem na Gorenjskem. S. S. 
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Hišica iz kart 

Otroci radi postavljajo 
hišice iz igralnih 
kart. Za to, da sesta-

vijo hišico, je potrebnih kar 
nekaj dobrih lastnosti, saj mo-
rajo biti pri tem delu potrpež-
ljivi in natančni. V odraslem 
svetu naj bi se dogajalo nekaj 
podobnega, le da hišice iz 
kart zamenjajo pravi projekti 
z dodanima vrednostma, od-
govornostjo in posledicami. 
Hišica, v našem primeru kar 
kranjska občina, pa se zadnje 
čase nekam čudno maje. 

Zadnja neprijetna stvar, ki 
je izbruhnila prgšnji teden, je 
nova večnamenska dvorana z 
ledeno ploskvijo na Zlatem 
polju. Dvorano imamo, a je 
upravitelj ne sme odpreti. Ni-
hče, ne prejšnja kranjska ob-
last, ki je podpisala pogodbo, 
ne Upravna enota Kranj, ki 

je letos spomladi izdala grad-
beno dovoljenje, ni pogledal 
(ali pa ni hotel videti) zazi-
dalnega načrta, ki takšne dvo-
rane sploh ne predvideva. V 
zazidalnem načrtu so predvi-
dena zunanja športna igriš-
ča! Sedanja kranjska oblast s 
privolitvijo svetnikov gasi 
ogenj tako, da bo z odlokom 
spremenila zazidalni načrt, 
ki bo vseboval tudi dvorano, v 
času do sprejetja novega odlo-
ka pa so s še enim odlokom 
prepovedali gradnje na tem 
obmo^u. 

Septembra je bila vroča 
tema preskrba z zemeljskim 
plinom. Kranjska oblast je z 
Domplanom leta 2003 sklenila 
pogodbo za nedoločen čas in 
ne koncesijskega razmerja, kot 

bi bilo pravilno; v pogodbi je 
zapisano, da Domplan pre-
vzame celotno investicijo, vse 
zgrajene naprave in vstopi kot 
edini partner v vsa dosedanja 
pogodbena razmerja v zvezi z 
gradnjo plinovodnega omrežja 
in preskrbo z zemeljskim pli-
nom v občini. Od julija 2007 
pa lokalne skupnosti nimajo 
več drugih pristojnosti kot le 
izbiro sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja ze-
meljskega plina. Domplan je 
do zdaj imel monopol (ne po 
svoji krivdi), občani bi si želeli 
konkurence, nova občinska ob-
last pa se bo moralo pc^ajati 
za stare, a še veljavne člene v 
pogodbi z Domplanom. 

Pogodbe so se sklepale in 
neupravičeno prekinjale, kot 

je razsodilo sodišče, z dimni-
karji. Še danes občani ne 
vemo (tu gre okarati tudi dr-
žavo, ki bi že morala ukrepa-
ti), katerega dimnikarja spu-
stiti v hišo, Dovrtela ali Sne-
dima!? 

Zunaj je revizijsko poročilo 
o gradnji prizidka k Zdrav-
stvenemu domu Kranj, ki od-
kriva več kot dvajset večjih 
napak. Gradnja prizidka je 
za kar petdeset odstotkov pre-
segla pogodbeno vrednost! Na 
koncu poročila je priporočilo 
revizorjev, naj občina v pri-
hodnje ravna bolj preudarno 
pri sklepanju javnih naročil. 
In se sprašujem, kdo je odgo-
voren za našteto. Marsikdo bi 
bil zelo vesel pojasnil tudi 
prejšnjega župana Mohorja 
Bogataja, kako je sestavljal 
kranjsko hišico. 

Svetniki SD kritično 
o vodenju sej 
S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Kranjski mestni 
svetniki iz vrst S D so včeraj 
sklicali novinarsko konfe-
renco, na kateri so opozori-
li na zadnjo sejo mestnega 
sveta. Aleksander Ravnikar 
je menil, da je župan brez 
pravih argumentov iz obra-
vnave umaknil točko So-
glasje k pravilom Zavoda za 
šport Kranj in Pravilnik o 
spremembah in dopolnit-
vah Pravilnika o sofinanci-
ranju športnih programov v 
občini. "Z dnevnega reda je 
umaknil tudi odzivno poro-
čilo Nadzornega odbora o 
reviziji postopka v zvezi z 
gradnjo prizidka k Zdrav-
stvenemu domu Kranj, in 
to na pobudo le enega svet-
nika. Umaknil je tudi točko 
o knjižnici." Ravnikar je po-

hvalil vsebinsko dobro pri-
pravljen operativni pro-
gram odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne in pa-
davinske vode na območju 
občine, vendar pa, kot pra-
vi: "... nikjer ni napisano, 
kako je ta program mogoče 
izvesti." Stanislav Boštjan-
čič je opozoril na zaplet z 
novo ledeno dvorano na 
Zlatem polju, za katero je 
izdan zahtevek za revizijo 
postopka izdaje gradbenega 
dovoljenja, krivdo za nasta-
lo situacijo pa je Boštjančič 
pripisal Upravni enoti 
Kranj. Svetniki S D, priso-
tna sta bila še Nada Mihaj-
lovič in Evstahij Dnnota, so 
mnenja, da bi se morala ob-
činska oblast bolj odgovor-
no lotiti strategije razvoja 
MO Kranj, ki je sklicana za 
danes popoldne. 

Več mladih duševnih bolnikov 
Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja i o. oktobru je bil dan odprtih vrat v enotah Š e n f k Kranj in 
ŠentCor Radovljica. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Dnevni center Šen-
f k v Kranju že šest let obis-
kuje petintridesetletni An-
drej. "Nfijprej sem imel psi-
hično motnjo, ki je sčaso-
ma prešla v shizofrenijo. 
Novejša zdravila mi zelo iz-
boljšajo stanje. V Šenfku 
mi je všeč, velik je pouda-
rek na komunikaciji, na 
razvijanju socialnih veščin. 
Sem prihajam skoraj vsak 
dan, pomagam pri pripravi 
hrane in obiskujem raču-
nalniško delavnico," je po-
vedal Andrej, ki je invalid-
sko upokojen in živi pri 
starših. 

"Imamo dva programa. 
Prvi je dnevni center, v kate-
rega prihajajo uporabniki 
neobvezno, zgolj v želji po 
druženju in na različne de-
lavnice. Dnevno pride k nam 
med petindvajset in trideset 
uporabnikov, vseh evidenti-
ranih uporabnikov pa je v 
naši enoti sto pet, večinoma 
so iz kranjske občine. Drugi 
program je zaposlitvena re-
habilitacija. V Šenfku dela-
mo razna kooperantska dela, 
veliko je tudi kreativnega 
dela, kot sta izdelovanje gli-

Šenfk Kranj je na Glavnem trgu v Kranju postavil stojnico z izdelki, ki so jih naredili njihovi 
uporabniki./foto: Tina dom 

nenih izdelkov in voščilnic. 
Povprečna starost uporabni-
kov Šenfka je štiriinštiride-
set let, čeprav v zadnjem letu 
in pol prihaja vse več mla-
dih; pritiski v šolah in tek-
movalnost med vrstniki so 
veliki. Še vedno pa je dušev-
na bolezen v naši družbi ve-
lika stigma," je povedala Pet-
ra Bar^ič, vodja Enote Sen-
t'k Kranj, ki je kot najpogo-

stejši obliki duševnih bolez-
ni, s katerimi se srečujejo v 
kranjski enoti, navedla de-
presijo in shizofrenijo. 

"Sedanji kranjski župan 
Damijan Peme nas je obis-
kal še v času predvolilne 
kampanje in je rekel, da ne 
bo pozabil na nas pri razde-
ljevanju občinskih sredstev. 
Upam, da bo besedo tudi dr-
žal," je še povedala Barbali-

čeva. Ob dnevu duševnega 
zdravja je v prostorili kranj-
ske občine potekalo izobra-
ževanje na temo Zdravila in 
vzporedne oblike zdravlje-
nja. Organiziralo ga je zdru-
ženje Humana v sodelova-
nju s Centrom za socialno 
delo Kranj in nevladnimi 
organizacijami Sent, Ozara, 
Korak in Dam ter gostujoči-
mi predavatelji. 

NOV ZAČETEK z najmanj 50 € prihranka: 
- brezplačno vodenje osebnega računa (pol leta) 
- brezplačen pristop k elektronskemu bančništvu 

- kartice z odloženim plačilom brez članarine (eno leto) 
- vi^a obrestna mera za prvi sklenjeni depozit 

• nOja obrestna mera za kredite prvega pol leta po odprtju računa 
• avtomatski limit v viSini polovice plače 

• brezplačna izdaja Monete za plačevanje z mobilnikom 

NOV Z A Č E T E K - paket ugodnosti za nove imetnike osebnega računa. 
Več informacij: www.pbs.si in na vsaki poŠti. 
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Elektorko izžrebali 
V občini Preddvor so izbrali 
elektorja, ki bo na volilni 
konferenci 21. novembra vo-
lil člana državnega sveta v 
občinah spodnjega dela Go-
renjske. Kandidata za elek-
torja sta bila Stanislav Ber-
gant in Anka Bolka. Na taj-
nem glasovanju so obema 
dodelili enako število gla-
sov, zato je med njima odlo-
čil žreb. Elektorka je sedaj 
Anka Bolka. D. Ž. 

KRAN) 

Soglasje Blažu Kavčiču 
Kranjski mestni svetniki so 
na oktobrski seji s trinajsti-
mi glasovi za, osmimi proti 
in petimi vzdržanimi glasovi 
potrdili kandidata za člana 
državnega sveta Blaža Kav-
čiča iz Form pri Žabnici, ro-
jenega leta 1951, magistra 
poslovnih znanosti. S. K. 
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Večja varnost 
Odbor prebivalcev naselja Na Plavžu za nujno 
samopomoč zahteva zagotovitev poplavne 
varnosti, nasprotuje pa gradnji obvoznice skozi 
Železnike po predlaganem načrtu. 

A N A H A R T M A N 

Železniki - "Katastrofa je biJa 
res velika, vemo pa, da vsega 
le ni bila kriva narava, krivo 
je tudi zanemarjanje reke 
Sore," je minuli četrtek na 
seji občinskega sveta Železni-
ki poudarila domačinka Mari-
ja Konjar, članica novousta-
novljenega Odbora prebival-
cev naselja Na Plavžu za nuj-
no samopomoč, ki zahteva 
čimprejšnjo zagotovitev var-
nosti pred poplavami v nase-
ljih Na Plavžu, Tmje, Racov-
nik, Otoki... 

Prepričani so, da bi Dolen-
čev jez tako kot v preteklosti 
moral biti zgrajen v obliki 
dvostopenjskega jezu, ki je 
stoletja branil Železnikarje 
pred naraslo Soro, a so ga 
kljub opozorilom krajanov 
podrli in zgradili 'drsalnico' iz 
skal, ki reki daje dodatno ru-
šilno moč. Opozarjajo na pre-
visoko postavljen Dermotov 
jez, za katerega menijo, da bi 
ga morali zgraditi v dveh ni-
vojih. Nadalje zahtevajo, da 
posekajo smreke v Kovaškem 
vrhu in zamrežijo spodnji 
del, da se bo ustavilo plazenje, 
čiščenje gozdov, kar naj z od-
loki opredeli ministrstvo za 
kmetijstvo in gozdarstvo, sa-
nacijo plazov, urejanje struge 
Sore. "Do zanemarjanje Sore 
je prišlo, ker naj bi vse skupaj 
rešila obvoznica mimo Želez-
nikov. Zahtevamo, da se ak-
tivnosti v zvezi z obvoznico ta-
koj ustavijo, saj vsi vemo, da 
ni vama. Obvoznici ne na-

sprotujemo, če bodo poiskali 
varno varianto," je poudarila 
in dodala, da se bo odbor, ka-
terega zahteve je s podpisi 
podprlo 34 krajanov, po tele-
fonu pa naj bi podporo izrazi-
li vsi, zavzemal za izvedbo teh 
del, saj menijo, da bo Železni-
ke sicer odneslo. 

"Ni mi všeč, da počez govo-
rite, da se ni nič naredilo, 
sprejmem pa pripombe, da 
se kaj ni dobro naredilo," je 
odvrnil župan Mihael Prevc 
in dodal, da sjjoštuje vse nji-
hove predloge, nikakor pa se 
ne more strinjati z ustavitvijo 
aktivnosti za gradnjo obvoz-
nice skozi Železnike, za kate-
ro si že tako dolgo prizadeva-
jo, vlada pa je le dva tedna 
pred ujmo sprejela sklep o 
začetku priprave državnega 
lokacijskega načrta zanjo. 

"Ce bi zdaj stala obvozni-
ca, bi bili Železniki jezero, 
mrtvih pa sto občanov," je 
opozoril eden izmed kraja-
nov. Darko Gortnai, višji re-
ferent za komunalo na obči-
ni Železniki, je pojasnil, da 
obvoznica ne bo posegla v 
strugo Sore: "Idejni projekt 
predvideva obrambni zid, na 
katerem bo obvoznica. Če bo 
v Železnike prišlo toliko 
vode, kot je lahko, bo vama." 
Slednje je poudaril tudi žu-
pan: "Edina strategija je 
gradnja dveh zadrževalnikov 
na Sori, ki bi do Železnikov 
spustila le toliko vode, kot je 
struga prenese, nato pa vodo 
čim hitreje spraviti skozi Že-
leznike." 

Gorenjske tajnice pomagale po ujmi 
Po naravni katastrofi je Železnikom pomagal tudi Klub taj-
nic Gorenjske. Kot je pojasnila predsednica Tatjana Justin, 
jim je bila v veliko pomoč kolegica Bojana, ki je zaposlena v 
OŠ Železniki. "Sonja iz Gorenjke Lesce je poskrbela, da je 
njeno podjetje prizadetim posredovalo komplete - čokolade 
s sestavljanko, Helena pa se je na Brdu dogovorila, da je 
njeno podjetje prispevalo oddeje. Z Bojano smo se odločile, 
da bomo naš denarni prispevek - 360 evrov predale nekomu 
osebno, in sicer Janezu Dolencu, upokojenemu delavcu na 
žagi v Alplesu," je strnila Justinova. Dolenc je že prej živel 
dokaj skromno življenje. Vodna ujma mu je uničila spodnje 
prostore - kuhinjo, dnevno sobo, stranišče, kurilnico, 
shrambo, priročno drvarnico ... A. H. 

Ž E L E Z N I K I 

Voda pitna, problem so naplavine 

V Železnikih je voda vendarle pitna brez prekuhavanja. "V 
četrtek so nam z zavoda za zdravstveno varstvo sporočili, 
da v vodi ni več bakterij In da prekuhavanje nI več potrebno, 
pričakujemo pa še uradno poročilo zavoda o tem," nam je 
včeraj povedal župan Mihael Prevc. Ta čas se v Železnikih že 
soočajo z novim problemom, saj iščejo lokacijo, na katero 
bodo odložili i8 tisoč kubičnih metrov naplavin, ki so zdaj 
na dveh odlagališčih v Selcih In na Jesenovcu. "Naplavine 
bomo verjetno odložili nekje na Gorenjskem, odstranitev pa 
naj bi stala sedemsto tisoč evrov. To bomo skušali vključiti 
še v oceno škode; prizadevali si bomo, da bo ta strošek 
pokrila država," je napovedal župan. A. H. 

Nova skrb: kako ogrevati 
čeprav se v Železnikih življenje počasi.vrača v ustaljene tirnice, pa nekatere skrbi, kako bodo 
preživeli zimo. Narasla voda in blato sta namreč marsikomu uničila ne samo stanovanje, temveč 
tudi centralno ogrevanje. 

A N A H A R T M A N 

Železniki - Dober mesec dni 
po poplavah se je življenje v 
Železnikih za silo normalizi-
ralo, spomin na naravno ae-
srečo pa je še kako živ, še 
zlasti pri tistih, ki se v teh 
dneh, ko je zima že pokaza-
la svoje zobe, soočajo z ure-
janjem ogrevanja. Nekate-
rim je namreč voda povsem 
uničila kurilne naprave in 
tako iščejo dmge rešitve, 
kako v vse hladnejših dneh 
biti na toplem. Med njimi je 
tudi Pavla Tomše z Racovni-
ka, ki ji je voda povsem 
uničila stanovanje v pritličju 
hiše in tako zdaj živi pri 
sinu Slavku, ki si je stanova-
nje uredil v prvem nadstrop-
ju. 

Za zdaj Slavkovo stanova-
nje ogrevata s plinsko peči-
co, ki sta si jo izposodila pri 
njegovem bratrancu. V kleti 
imata sicer peč za centralno 
ogrevanje, ki so jo ob vgrad-
nji zaradi morebitnih po-
plav celo postavili nekoliko 
višje. V nedavnih poplavah 
jo je bilo vseeno nemogoče 
obvarovati, saj je bila klet z 
vodo zalita vse do stropa. 
Tudi v Pavlinem stanovanju 
v pritličju je bilo več kot 1,2 
metra vode, tla pa so se tako 
napojila z vodo, da se je 
ugreznil strop v kleti in so 
ga morali podpreti. "Beton-
sko ploščo bo zato treba za-
menjati, do tedaj pa ni smi-
selno urejati ogrevanja. Pro-
jekt za njeno sanacijo smo s 
pomočjo informacijske pi-
sarne že naredili, sedaj pa že 
nekaj časa čakamo na Teh-
nik, da opravi gradbena 
dela," je pojasnil Slavko. 
Njegova mama upa, da bo-
sta plinsko pečico zamenja-
la za centralno ogrevanje še 
to zimo. "Serviser je oblju-
bil, se bo potrudil usposobi-
ti poškodovano ogrevanje. 
Poleti bi človek še potrpel, ta 

Pavla Tomše se je preselila k sinu Slavku. Stanovanje za zdaj ogrevata z izposojeno plinsko 
p e č j o . / Folo: Tina Doki 

Čas pa je to nemogoče," je 
dejala Pavla in dodala, da 
pred pomladjo še ne bo v 
svojem stanovanju. "Šele 
ko bo narejena nova plošča, 
bomo izsušili prostore, po-
tem pa se bomo lotili obno-
ve. Vse pohištvo bom potre-
bovala novo, ostalo mi je 
samo nekaj omaric, ki so 
bile pritrjene visoko na ste-
ni," je razložila. 

Podgane skozi razbita 
okna v hišo 

Na Jesenovcu v stari 
kmečki hiši živita 77-letni 
Tone Benedičič in njegova 
žena Francka, ki šteje že 
čez devetdeset let. Klet 
jima je voda popolnoma 
zalila, a so jo gasilci in vo-
jaki kmalu očistili in se 
zdaj suši. V soboto so jima 

Tone Benedičič in njegova žena se po poplavah soočata tudi 
s podganami, ki v hišo lezejo skozi razbita kletna okna. 
/ Foto: Tin» DoU 

tik pred našim obiskom 
pripeljali tri izsuševalce 
prostorov. "Eden je v 'hiši', 
drugi v kiihinji in tretji v 
kamri," je pojasnil Tone in 
dodal, da bosta morala za-
menjati pod v dnevni sobi, 
saj je bilo v pritličju 30 cen-
timetrov vode. Pohištva 
jima ni uničilo, tudi na to-
plem sta. saj kurita v kmeč-
ki peči in štedilniku. Od-
neslo jima je še lesene 
stopnice do skednja; nove 
bo Tone poskusil narediti 
kar sam. 

Precej večji problem so ta 
čas razbita okna v kleti, sko-
zi katere sedaj v hišo lezejo 
podgane. "Prejšnji teden 
sva potolkla tri. Ena je pri-
šla celo v kuhinjo, a sva za-
prla vrata in jo toliko časa 
lovila, da sva jo ugonobila," 
se spominja Franc. Obnova 
bo zanju predstavljala pre-
cejšen finančni zalogaj, 
zato upa na pomoč: "Moja 
pokojnina je majhna." Pa 
ga je po poplavah kaj strali 
živeti na Jesenovcu? "Za-
kaj? Kar ti je namenjeno, ti 
je namenjeno." zaključi. 

Tone Demšar: "Ogrevanja 
poplave niso tako močno pri-
zadele in smo k sreči na to-
plem. Za obnovo stanovanja 
bomo potrebovali približno 
leto dni. Trenutno delamo zi-
darska opravila, omete smo 
dali dol. Prostori še niso osu-
šenl. Priznam pa, da razmiš-
ljam o selitvi drugam, ker tu 
ni več varno." 

Tina Šparovec "Centralnega 
ogrevanja po poplavah nisem 
prižigala, dokler ni prišel servi-
ser in ga usposobil. Čez zimo 
bomo tako na toplem, razen če 
ne bo spet kaj hudega. Doslej 
smo 'plavali' že štirikrat Zdaj je 
bilo ponekod v stanovanju celo 
1,7 metra vode. Vojska nam je 
posodila velik Izsuševalec pros-
torov." 

Oti Benedičič; "Peč nam je 
zalilo, a smo jo usposobili. Ta 
čas sušimo spodnje prostore; 
sestra je namreč imela v sta-
novanju skoraj dva metra 
vode. Zdaj živi pri mami, po-
tem se bo najverjetneje odse-
lila. Ne vem, ali bomo stano-
vanje sploh obnavljali. Če bo 
občina poskrbela za poplavno 
varnost, bomo ostali tu." 

Magdalena Rejec: "Vrata 
smo zagradlll in pred vodo 
obvarovali kuhinjo in dnevno 
sobo, spalnice so zgoraj. Klet 
je zalilo, v veži bomo zame-
njali lesen pod. Ogrevanje 
imamo - v spodnjih prostorih 
kmečko peč, zgoraj pa etaž-
no centralno kurjavo. Na 
kmetijskih strojih Imamo 
skoraj 30 tisoč evrov škode." 
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V Komendi bodo živeli zdravo 
Občina bo skupaj z območnim zavodom za zdravstveno varstvo izvedla projekt; Živimo zdravo. 

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

Komenda - Živimo zdravo je 
projekt, namenjen širjenju 
promocije zdravega življenj-
skega sloga med odraslimi 
prebivalci, cilj programa, h 
kateremu je pred dnevi pri-
stopila tudi Občina Komen-
da, pa je izboljšati zdravje ter 
preprečiti ali upočasniti po-
jav dejavnikov tveganja in 
kroničnih nenalezljivih bo-
lezni. 

"Zavest o varovanju zdravja 
je v naši občini zadovoljiva, a 
sem prepričana, da nam jo bo 
s tem programom uspelo še 
dvigniti, saj je prav preventiva 
najpomembnejše področje 
našega zdravstva," je na pred-
stavitvi programa povedala po-
budnica omenjenih aktivnosti 
v komendski občini dr. Marta 
Ciraj. Kot je zbranim predsta-
vila vodja projekta z Zavoda za 
zdravstveno varstvo Ljubljana 
Branka Dukič, bodo program 

KOMENDA 

Kulturni dom bo prenovljen prihodnje leto 
Kulturni dom v Komendi, ob dograditvi leta 1937 razglašen 
za eno najlepših stavb na Gorenjskem, bo prihodnje leto le 
dočakal svojo temeljito prenovo. Občinski svetniki so na 
svoji zadnji seji sprejeli Informacijo o izdelanih PCD projek-
tih, občina pa je pridobila tudi že ustrezno gradbeno dovo-
ljenje. Kot je povedal arhitekt Andrej Kocjan, bo zunanjost 
stavbe zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
ostala praktično nespremenjena, v notranjosti pa bodo z za-
menjavo strehe uredili mansardo, kjer bosta tudi sejna soba 
in občinski arhiv, temeljito bo prenovljena avla, sanitarije, 
drugi prostori v pritličju in osrednja dvorana z balkoni. V 
Stanovanja in kletni lokal s prenovo ne bodo posegali, j. P. 

Živimo Zdravo v Komendi iz-
vedli v obdobju od letošnjega 
novembra do marca prihod-
nje leto v obliki štiiinajstili te-
denskih srečanj, ki' bodo vsak 
torek ob 18. uri potekala v 
prostorih Osnovne šole Ko-
menda. "Srečanja bomo zdm-
žili s predavanji o različnih 
vsebinah, kuharskimi delavni-
cami o zdravi prehrani, prak-
tičnimi prikazi, degustadjami 
in različnimi meritvami. 
Teme, ki jih želimo približati 

najširšemu krogu občanov, 
so: dejavniki tveganja različ-
nih bolezni, rakasta obolenja, 
bolezni srca in ožilja, ohranja-
nje pravilne telesne teže, po-
men zdrave prehrane in podo-
bno." Udeležba na vseh delav-
nicah bo brezplačna, občani 
pa si bodo na začetku in na 
koncu programa lahko izme-
rili telesno višino, težo, maščo-
bo, indeks telesne teže in tlak 
ter tako spremljali izboljšanje 
svojega zdravja. 

KOMENDA 

Poskrbeli bodo za parkirišča 
Projekt težko pričakovane ureditve središča Komende je pred 
dnevi stekel z začetkom gradnje novih hlevov za konjeniški 
klub, ki so pogoj za rušitev obstoječih hlevov, na mestu ka-
terih bo zrasla prva večstanovanjska stavba s trgovino v 
pritličju. "S podjetjem Mercator smo se dogovorili, da bo tr-
govina velika 850 kv. metrov," je povedal župan Tomaž 
Drolec in dodal, da so na občini izpolnili vse pogoje za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja za prestavitev potoka Reke in 
gradnjo mosta. Nekaj težav je še z zemljišči, na katerih bodo 
uredili športno središče, čeprav so že v občinski lasti, so pa 
zato že poskrbeli za odkup stanovanj v stari stavbi med hipo-
dronnom in staro trgovino, ki jo bo treba porušiti, j. P. 

MEDVODE 

Krajevna skupnost Preska ima nove prostore 
Pretekli teden so slavnostno odprli nove prostore KS Preska, 
ki zadnjih nekaj let domuje v Lovskem domu Medvode. Še 
naprej pa bodo prostore imeli v najemu. "Obnova je poteka-
la od začetka leta. Stavba je stara dvajset let, zato smo ob 
tem prepleskali zunanjost ter notranjost prvega nadstropja, 
ki je bilo urejeno, medtem ko smo v podstrešnih prostorih 
imeli odlagališče vsega mogočega. Sedaj smo tam dobili ne-
kaj čez sedemdeset kvadratnih metrov uporabnih površin, 
ki jih bomo dajali v najem. Del bo v najemu KS Preska, za 
drugi prostor pa najemnika še nimamo," je povedal Mirko 
Fras, starešina Lovske družine Medvode. V obnovo doma je 
bilo vloženega veliko prostovoljnega dela, zato so ob tem 
podelili tudi priznaja najbolj zaslužnim. Prejeli so jih: Edo 
Verovšek, Lovro Korošec, Franc Pipan, Karel Kregar in Janez 
Barle. Novih prostorov se je razveselil tudi Mirko Verovšek, 
predsednik Sveta KS Preska. M. B. 

Pelinov cvet za Železniško postajo Medvode 
Komisija je priznanja za urejenost med javnimi zavodi po-
delila OŠ Pirniče, med poslovnimi objekti servisu osebnih 
vozil Jakše z Vikrč, za ohranjanje naravne in kulturne dediš-
čine je priznanje prejela Občina Medvode za rojstno hišo Ja-
koba Aljaža, med javnimi objekti KUD Smlednik za Kulturni 
dom Smlednik, za najlepše urejeno javno površino TD Zbi-
Ije za dobravo Zbiljskega jezera, med turističnimi objekti TD 
Katarina za ročno poslikano panoramsko tablo, za najlepše 
urejeno vas je priznanje prejela vas Žlebe, za najlepši infr̂ -
strukturni objekt so razglasili Trg sv. Urha v Smledniku, pri-
znanje pa podelili Župnijskemu uradu Smlednik, najlepše 
urejen gostinski objekt je Gostilna Kovač na Vikrčah, med 
najlepše urejenimi zasebnimi hišami pa so podelili tri pri-
znanja: družini Plevel iz Preske, družini Sušnik iz Goričan in 
družini Pečjak Iz Smlednika. Posebno priznanje je za kmeto-
vanje na ekološkem vrtu prejela družina Verlič iz Sp. Pirnič. 
Komisija je podelila tudi pelinov cvet tistemu, ki najbolj kazi 
podobo občine. Tokrat so se odločili za neurejeno Železni-
ško postajo Medvode. M. B. 
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KRIMINAL 

BLED 

Pretep v blejski diskoteki 
V nedeljo ob 4. uri so se v gostinskem lokalu Diskoteka Stop 
stepli. Policija poroča, da je skupina neznanih moških pri-
stopila do 20-letnika Iz Zabreznice in ga iz še neznanega 
razloga pretepla. Mladeniča so zaradi lažjih ran oskrbeli v 
jeseniški bolnišnici. 

BLED 

Vlomilci na delu 
V noči s sobote na nedeljo je neznani storilec vlomil v 
gostinska lokala na Cesti svobode in v regatnem centru na 
Bledu. Iz prvega lokala je odnesel 480 evrov gotovine in 
okoli trideset škatlic cigaret, iz drugega pa dvajset Škatlic 
cigaret in nekaj pakiranega pršuta in salame, skupaj vredno 
približno 150 evrov. 

KRANJ 

Vzeli fotoaparata in prenosnik 
Neznani storilci so pred dnevi vlomili v poslovne prostore 
podjetja na Delavski cesti v Kranju. Pregledali so prostore 
ter odnesli digitalni fotoaparat Samsung Digimax A400 in 
prenosni računalnik Dell Ins 6400, vredna približno 1.800 
evrov. 

KROPA 

Odpeljali prikolico 
v petek je nekdo s športnega igrišča v Kropi odpeljal rjavo 
avtomobilsko prikolico z lesenim podom, na kateri so bile 
nameščene registrske tablice KR 78-48E. Lastnico je oškodo-
val za osemsto evrov. 

ŠKOFJA LOKA 

Tat na pokopališču 
Neznani storilec je pred dnevi na parkirišču pokopališča 
Lipica vlomil v osebni avtomobil in ukradel usnjeno torbico 
2 dokumenti In denarjem. Lastnico je tat oškodoval za 
približno 250 evrov. S. Š. 

NESRECE 
KRANJ 

Zbil kolesarja in pobegnil 
V soboto ob pol polnoči je na regionalni cesti Kokrica-Kranj 
28-letnl voznik osebnega vozila z območja Škofje Loke peljal 
preblizu desnega roba vozišča in zato v bližini avtocestnega 
nadvoza zbil 55-letnega kolesarja iz Kranja. Po trčenju je 
kolesar padel po tleh in z glavo udaril ob tla, kolo pa je 
prek kovinske drsne ograje vrglo na travnik. Povzročitelj je 
odpeljal naprej, ne da bi ustavil in pomagal Kranjčanu, ki je 
utrpel hude rane. Policisti so kasneje ugotovili, da je mladi 
voznik med begom trčil še v prometno signalizacijo na 
Koroški cesti v Kranju in jo poškodoval. Kasneje, ko so ga 
možje v modrem poskušali ustaviti, je trčil tudi v njihovo in-
tervencijsko vozilo. Tudi v nadaljnjem postopku se pobegli 
voznik ni umiril in je bil do policistov napadalen, saj je 
proti njim mahal z izvijačem. Policisti so ga zato s fizično 
silo in strokovnimi prijemi obvladali in pridržali. Sledi 
ovadba na kranjsko tožilstvo zaradi povzročitve prometne 
nesreče iz malomarnosti, zapustitve poškodovanca v pro-
metni nesreči brez pomoči In preprečitve uradnega dejanja 
ali maščevanja uradni osebi. Ranjenega kolesarja so reševal-
ci odpeljali v klinični center. 

BISTRICA PRI NAKLEM 

Trčil v vozilo na odstavnem pasu 
V soboto ob 5.15 se je na avtocesti v bližini Bistrice pri 
Naklem zgodila prometna nesreča, v kateri so bile tri osebe 
hudo ranjene. 21-letni voznik osebnega avtomobila iz Tržiča 
je peljal proti Radovljici. V desnem ovinku po klancu 
navzgor je zapeljal povsem desno na pas za počasna vozila, 
kjer je zaradi okvare stal osebni avtomobil, zavarovan s 
postavljenim varnostnim trikotnikom na ustrezni razdalji in 
stožci za označevanje ovire na cesti. Zaradi vožnje po pasu za 
počasna vozila, čeprav sta bila tako vozni kot tudi prometni 
pas prazna, je Tržlčan silovito trčil v zadnji levi del stoječega 
vozila. Njega in sopotnika, stara 30 in 43 let, ki so ju iz ukleš-
čene pločevine rešili kranjski gasilci, so reševalci zaradi hudih 
ran odpeljali na urgenco Kliničnega centra v Ljubljani. S. Š. 

Zagorela je električna peč 
Na območju nekdanje tovarne Stol je zgorela tapetniška delavnica. Deloval ni niti en hidrant. 

)ASNA P A I A D I N 

Duplica - Prostovoljni gasilci 
iz Kamnika in Duplice so 
včeraj od pol ene ure popol-
dne naprej posredoval pri 
gašenju požara, ki je zajel 
dvesto kvadratnih metrov ve-
liko tapetniško delavnico v 
kompleksu nekdanje tovar-
ne Stol na Duplici. 

Kljub lepemu nedeljske-
mu popoldnevu požara dol-
go ni opazil nihče, zato je 
škoda še toliko večja. "O po-
žaru smo bili gasilci obvešče-
ni, ko so plameni zajeli že ce-
lotno halo, in do našega pri-
hoda ni bilo tam nikogar. De-
lavnice praktično nismo mo-
gli več pogasiti, zato smo vse 
svoje moči usmerili v omeji-
tev ognja in zaščito sosednjih 
obratov. Škoda bi bila na-
mreč laliko še veliko večja, 
saj so v neposredni bližini 
skladišča in obrati z žagovi-
no, lesnimi opilki, barvami 
in laki," je dan po požaru po-
vedal Jože Oblak, poveljnik 
PGD Kamnik, in kritično do-
dal, da so razmere na območ-
ju nekdanje tovarne Stol, kjer 

Tapetniška delavnica je v celoti pogorela. / fom: otima Kammk 

danes delujejo številna pod-
jetja in posamezniki, neure-
jene. "Na območju ni hi-
drantne mreže, niti en sam 
hidrant ni deloval, zato smo 
morali vodo črpati iz mlinšči-
ce in jo dovažati s dstemami. 
Posamezni obrati med seboj 
niso ločeni s požarnim zi-

dom, kar je pri dejavnostih, 
povezanih z lesom, še toliko 
bolj nevarno. Prav tako na 
območju ni bilo nobenega 
varnostnika, ki bi požar lah-
ko še pravočasno opazil." 

Približno štirideset gasil-
cev se je s požarom trudilo 
do tretje ure popoldne, mate-

rialna škoda pa je zelo velika, 
saj v delavnici ni ostalo nič 
uporabnega. Mesto, kjer je 
zagorelo, so našli že gasilci, 
kriminalisti pa so ugotovili, 
da je zagorela električna peč, 
ki jo je isto dopoldne najver-
jetneje prižgano pustil eden 
od zaposlenih. 

za nadzor meje 
Letalska policijska enota na Brniku ima odslej na uporabo dva sodobno opremljena helikopterja za 
nadzor šengenske meje. 

S I M O N Š U B I C 

Brnik - Vodja Letalske poli-
cijske enote (LPE) na Brniku 
Vojko Robnik je minuli pet-
ek iz rok direktorja Uprave 
uniformirane polidje Dani-
jela Žibreta prejel ključe no-
vega helikopterja Eurocopter 
EC 135 P2-1-, ki je namenjen 
nadzom šengenske meje ter 
preprečevanju ilegalne mi-
gracije in organiziranega kri-
minala. Prevzem helikopter-
ja - podobnega je LPE pre-
vzela že leta 2004 - je bil 
hkrati simbolični zaključek 
vlaganj v opremo, ki jo bo 
slovenska policija potrebova-
la za nadzor zunanje šen-
genske meje. 

Nov helikopter je skupaj z 
opremo (tudi za nočno opa-
zovanje) ter usposabljanjem 
pilotov in vzdrževalcev stal 
8,88 milijona evrov, ves de-
nar pa je prispevala Evropska 
imija (EU). Policija je sicer za 
vzpostavitev ustrezne organi-

zacije, usposabljanje kadrov, 
opremljenost in gradnjo ob-
jektov za potrebe varovanja 
zunanje meje EU porabila 
170 milijonov evrov, največji 
del denarja pa je prispeval t. 
i. šengenski vir. Med drugim 
bodo do februarja 2008 
zgradili tudi novo policijsko 
postajo LPE na Brniku. 

Žibert meni, da je poUdja 
dobro pripravljena na uved-
bo šengenskega režima, in 
pričakuje, da bo Slovenija 
decembra vstopila v šengen-
sko območje. Za učinkovito 
varovanje zunanje meje EU 
morajo povečati število poli-
cistov. Kot je pojasnil po-
močnik direktorja Uprave 
uniformirane polidje Marko 
Gašperlin, bo tako z ukinje-
nih mejnih prehodov 180 
policistov premeščenih na 
policijske postaje za izrav-
nalne ukrepe, 340 pa na bo-
dočo zunanjo šengenske 
mejo. V ta namen bodo do 
začetka decembra zaposlili 

Vojko Robnik (desno) in Danijel Žibret med predajo novega 
helikopterja v uporabo letalski policijski enoti. / f°io: corud kivm 

še dodatnili 170 policistov. 
Slovenska policija od 1. 

septembra naprej že uporab-
lja šengenski informacijski 
sistem, v tem času pa so 
opravili prek dva milijona 
preverjanj in naleteli na 1.125 
zadetkov, je pojasnil Gašper-
lin. Poudaril je še, da je bUo 

letos za 40 odstotkov manj 
ilegalnih prestopov meje, 
kar po njegovem kaže, da je 
zunanja slovenska južna 
meja učinkovita bariera za 
odvračanje ilegalnih migra-
dj. "To je tudi zahteva za zu-
nanje šengenske meje," je še 
dejal Gašperlin. 

KRANJ 

Okraden med rekreacijo 
Neznani storilec je v soboto popoldne pod Joštom vlomil v 
osebni avtomobil, iz katerega je vzel aktovko z dokunnenti in 
osebnimi stvarmi oškodovanca. Slednjega je oškodoval za 
približno tisoč evrov. S. Š. 

Z A L I LOG 

Tatu hitro prijeli 
V noči na nedeljo je 23-letnik iz Lajš z dvorišča stanovanjske 
hiše v Zalem Logu ukradel platišči s pnevmatikami, vredni 
okoli sto evrov. Policisti so domnevnega tatu kmalu našli, 
platišči s pnevmatikami pa vrnili lastnici. S. Š. 
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KRANJSKA GORA 

Komplet kolajn za Matejo 
V soboto zvečer se je z zaključno slovesnostjo v Kranjski Gori 
končalo 8. evropsko prvenstvo v namiznem tenisu za invalide. 
Zadnji dan sta še za eno odličje poskrbeli škofjeloški tekmoval-
ki Mateja Pintar in Andreja Dolinar, ki sta skupaj z Barbaro Me-
glič (rezerva) Sloveniji priborili še četrto odličje na prvenstvu. 
Mateja je namreč najprej v odprti kategoriji osvojila bronasto 
odličje, nato je bila srebrna v svoji kategoriji 3., svoj komplet 
medalj pa je nato dopolnila še v ekipni konkurenci, kjer sta z 
Andrejo Dolinar v velikem finalu za naslov evropskih prvakinj 
premagali ekipo Srbije s 3:1, saj sta zgubili le v igri dvojic. An-
dreja, ki se je na tekmovanja vrnila po rojstvu hčerke, je v svo-
ji kategoriji 4 osvojila tudi bron v posamični konkurenci. V. S. 

HOKEJ 

JESENICE 

Še dve zmagi po kazenskih strelih 
Hokejisti Acroni Jesenic so konec tedna najprej gostovali pri 
Beljaku, kjer se je že izkazal novinec v moštvu Conny Strčm-
berg, ki je zadel za vodstvo Jeseničanov 1: o, uspešen pa je bil 
tudi pri izvajanju kazenskih strelov za zmago Jesenic 53:2. 
Drugi gol za Jeseničane je dosegel kapetan Dejan Vari. Še bo-
lje kot v petek pa je jeseniškim hokejistom kazalo v nedeljo, ko 
so pred domačimi navijači proti ekipi TWK Innsbrucka že vo-
dili s 3; O, na koncu tekme pa je bil rezultat 4 4. Z uspešnim 
kazenskim strelom je spet odločil Stromberg in zmaga 5 : 4 je 
ostala na Jesenicah. ZM Olimpija, ki je v petek z 2 : o prema-
gala Aibo Volan, je v nedeljo izgubila z Red Buli Saizburgom 2 
: 3. Na lestvici vodi ekipa Vienne Capitals z 19 točkami, Acroni 
Jesenice in ZM Olimpija pa imata na tretjem in četrtem mestu 
po 15 točk. Danes je na sporedu že nov krog. Acroni Jesenice v 
Podmažakli ob 19.15 gostijo Liwest BT Linz, ZM Olimpija pa 
gostuje v Gradcu. V. S. 

SMUČARSKI SKOKI 

M|SL1N)A 

Primož Peterka najboljši za pokal Cockta 
Smučarji skakalci so minulo soboto v Mislinji tekmovali za 
poletni pokal Cockta. V nič kaj poletnih razmerah, ko je 
vmes tudi snežilo, se je najbolj izkazal Primož Peterka (Tri-
glav), ki je zmagal med člani, kjer pa niso nastopili naši naj-
boljši, ki so trenirali v Zakopanih. Drugi je bil domačin Go-
razd Robnik (Mislinja), tretji pa )aka Oblak (Triglav). Med 
mladinci do 20 let je zmagal Jaka Rus, med mladinci do 18 
let Jan Družina (oba Logatec), med mladinci do i6 let pa se 
je izkazal Aleš Hlebanja (Rateče-Planica). V konkurenci de-
klet je bila najboljša Zagorjanka Manja Pograjc. V nedeljo so 
drugo tekmo v Mislinji zaradi slabega vremena odpovedali. 
Poletna sezona se bo predvidoma končala 3. in 4. novem-
bra, ko bosta na kranjski skakalnici najprej tekma v Norči-
čev, nato pa še tekma v janežičev spomin, ki bosta hkrati 
Šteli'tudi za pokal Cockta. V. S. 

ŽIROVNICA 

Našim upom kar štiri skupne zmage 
S finalno, četrto tekmo se je prejšnji konec tedna v Žirovni-
ci končala letošnja poletna turneja Alpe-Adria za mlade 
smučarje skakalce, ki se je začela konec junija v Celovcu, na-
daljevala avgusta v Trbižu, septembra pa je bila tekma v Tr-
žiču. Skupne zmage v kategoriji do 7 let se je veselil Urban 
Meglič (Tržič Trifix), v kategoriji do 8 let je bil najboljši Vid 
Vrhovnik (Velenje), v kategoriji do 9 let Jan Mihevc (Tržič 
Trifix), v kategoriji do i o let Jernej Silvester (Stol Žirovnica), 
le v kategoriji do 11 let so naši mladi upi skupno zmago pre-
pustili sosedom Avstrijcem, saj je slavil Eric Oisacher (Vil-
lach) pred Anžetom Laniškom (Mengeš). V. S. 

NOGOMET 

DOMŽALE 

Jutri tekme pokala Hervis 
Nogometaši ekip, ki so se uvrstile v 4. krog slovenskega 
pokalnega tekmovanja igrajo že jutri, v sredo. V Športnem 
parku Domžale bo zanimiva tekma ob 18. uri, ko bo ekipa 
Domžal gostila MIK CM Celje, preostale tekme pa se bodo za-
čele že ob 14. uri. Pari so: Interblock - Nafta Lendava, Bela kra-
jina - Koper ter Maribor - Olimpija Bežigrad. V. S. 

KRANJ 

Kar devet odličij za naše vojake 
Na četrtih svetovnih vojaških igrah v indijskem Hyderabadu so 
se izkazali tudi slovenski športniki, ki so domov prinesli kar šti-
ri zlate kolajne, štiri srebrne in eno bronasto. Naslov svetovnih 
vojaških prvakov so si priborili atletinja Brigita Langerholc, ki 
je slavila v teku na 800 metrov, prav tako pa so bili najboljši še 
atleta Primož Kozmus in Miroslav Vodovnik ter judoistka Luci-
ja Polavder. Za kar tri srebrna odličja so poskrbeli padalci, saj 
so podprvaki postali Maja Sajovic, Borut Erjavec ter moška eki-
pa v postavi Roman Karun, Uroš Ban, Senad Salkič in Domen 
Vodišek. Srebrno odličje so si priborili strelci v ekipni konku-
renci, bron pa judoistka Raša Sraka. Dobro je nastopil tudi 
skakalec v višino Rožle Prezelj, ki je osvoji 5. mesto. V. S. 

SBLDEN 

Roku Flandru prva zmaga v novi sezoni 
Potem ko so se naši deskarji izkazali na prvi tekmi svetovnega 
pokala v paralelnem slalomu prejšnji teden v nizozemskem 
Landgraafu, je na prvi letošnji preizkušnji svetovnega pokala v 
paralelnem veleslalomu v avstrijskem Soldnu slavil aktualni 
svetovni prvak v tej disciplini Rok Flander. Kljub poškodbi ko-
lena, ki mu jo je uspelo pozdraviti šele tik pred tekmo, je v pra-
vem šampionskem slogu stisnil zobe in svojo zbirko medalj 
obogatil še za eno. Preostali del slovenske ekipe se je tokrat 
odrezal nekoliko slabše, saj je bil Izidor Šušteršič 15., Rok Mar-
guč 20., Jernej Demšar 30., Žan Košir, ki je bil v slalomu prejš-
nji teden 4., pa je osvojil 39. mesto. Med dekleti je slavila Av-
strijka Marion Kreiner, Glorija Kotnik pa je bila 21. V. S. 

Panika ai 23 J I . ia 3S.1B.2007 ai. ia mpra^i akdjskai zilai • t u ttiraiim. 
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eO?? 
simbolična slika 

Krizantema Nagrobni aranžma 
v različnih barvah. šUrt.: 790868417908866 zjelko Nobilis in razlICnImI suhimi rožami, štart: 6543011 

Kletno okno Mealon 
bele barve. razliSnih velikosti. 
BO lEO en, štart.: 7144520 

stoječa svetilka Up 3 
srebrne barve, višina 178 cm, 1 x 100 W E27, Cevna svetilka za vlažne prostore 
brej žarnice, šLart.: 7307713 1 x 36 W, IP $5,5t.aa: 7585128 

Plinski grelnik 
legiranoieklo, višina 220 cm. 
brezstopenjska nastsvttev mg£i 
3-13 kW,Piezzov2ig, gorilnik in 
regulator, raplinsice jeklenke 
5-11 kg (propan ali butan), 
stabilni podstavek. 
Start.: 7567845 
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OBI Uubijang OBI Maribor OBI Kranj OBI Kop^ 
Jurtkova cesta 226, SI -1000 gubljana Tržaika cesta SS, SI -2000 Maribor Stara cesta 25, SI -4000 Kranj AnKaranska cesta 3a, SI -SODO Koper 
Tel.: 0142010 40. Fax.: 01420 10 50 Tel,: 02 320 66 00, Fa*.: 02 320 66 60 Tel.: 04 28124 15, Fax.; 0428124 40 Tel.; 05 61164 40, Fax.: 05 639 33 30 
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CXDRENJSK1 SEMAFOR 

NOGOMET 
1. liga Telekom, 14. krog; Maribor: Domžale o: i. Na lestvi-
ci vodijo Domžale z 32 točkami. 2. SNL, ii. krog: Krško : 
Triglav Gorenjska o: 3. Na lestvici spet vodi Triglav Gorenj-
ska 2 20 točkami. 3. SNL - zahod: Adria: Tinex Šenčur i : 2, 
Jesenice : K. V. Radomlje 3:1, Roltek Dob : Slovan 0:1, 
Kranj: Brda 3 : 2. Na lestvici vodi Olimpija Bežigrad s 26 
točkami pred Tinex Šenčurjem s 24 točkami. V. S. 

MALI NOGOMET 
2. SFL FSK Stripy - Divača 6 :1 

ODBOJKA 
1. DOL za moške: Salonit Anhovo : Astec Triglavc 3 : o (25, 
19,16), Svit-Unimetal:Calcit Kamniko:3 (-23,-20,-11). V 
vodstvu ostajata Salonit Anhovo in Calcit Kamnik. Astec 
Triglav je na 6. mestu s 4 točkami. Calcit Kamnik in Salonit 
Anhovo se bosta zaradi nastopa slednjih v pokalu CEV 
pomerila prej. Tekma bo v ŠD Kamnik v sredo ob 20. uri i. 
DOL za ženske:. Luka Koper: LIP Bled j : o (21, 13, 21). V 
vodstvu ostajata Benedikt in Luka Koper točk). LIP Bled 
z Jesenic je na 6. mestu s 3 točkami. Jeseničanke bodo v 
četrtek gostovale v Ljubljani pri Vitalu. 2. DOL moški: Fram 
: Termo Lubnik i : 3 (22, - 20, - 23, - 21), National Žirovnica 
: Logatec 3 : 2 {17, 21, - 22, - 23,12). Po dveh krogih je v vod-
stvu SIP Šempeter (6 točk), National Žirovnica si deli 2. do 
4. mesto s točko manj, Termo Lubnik pa je peti s 4 točka-
mi. 2. DOL ženske: Formis Bell: Calcit Kamnik i ; 3 (9, - 21, 
- 22. - 22), Tabor Ljubljana : ŽOK Partizan Šk. Loka 3: o (10, 
15, 23). V vodstvu sta Galeb grup Robotina in Comet Zreče 
s 6 točkami, Calcit Kamnik je na 5. mestu (4), ŽOK Partizan 
Šk. Loka pa na enajstem še brez osvojenih točk. 3. DOL 
moški: LOK Črnuče : Calcit Kamnik II o : 3 (- 21, -18, - 20). 
Prvačina : Astec Triglav II 3 : 2 (- 26.16, 20, - 23, 21), ekipa 
UKO Kropa je bila prosta. 3. DOL ženske: Logatec: Mladi Je-
senice o: 3 (- 9, - 22, - 20), Bled Adriatica.Net: Triglav Kranj 

1 :3 (20. -18, -16. -16), Eurokabel Neptun : Pizzeria More-
na 3: i (22. - 23, 21.14). Po treh krogih sta v vodstvu s popol-
nim izkupičkom (9 točk) Piran in Lakolit Ankaran. Triglav 
Kranj je s 7 točkami na 5. mestu, Pizzeria Morena in Mladi 
Jesenice sta s točko manj na 6. in 7. mestu. Bled Adriati-
ca.net je s 3 točkami na 9. mestu. B. M. 

HOKEJ 
Državno prvenstvo, 6. krog: ŠD Alfa : Triglav o : 2 (o : 2, 
O : O, O : o), Jesenice mladi: Maribor 8 : 3 (3 :1, 3 : 2, 2 ; 
o). Slavija : HS Olimpija 10 : 2 (3 : o, 3 : i, 4 : i). Med-
veščak : MK Bled 11 : i (6 :1, 3 : o, 2 : o). Na lestvici vodi 
Triglav s 13 točkami. V. S. 

KOŠARKA 
Liga LJPC Telemach, 2. krog: TCG Mercator: Alpos Šen-
tjur 90 : 83 (19 :14, 40 :42, 57 : 61, 73 : 73), Helios : Rogla 
Zreče 97 : 74 (27 : 15, 50 : 37. 75 : 62). Na lestvici s po 4 
točkami vodita Krka in TCG Mercator. Helios jutri gostuje 
pri Krki. TCG Mercator pa v soboto pri Luki Koper. V. S. 

ROKOMET 
1. B liga - ženske: Branik: ̂ ava 35 : 34; Ajdovščina : Naklo 
Merkur 27 : 28; 2. liga - moški: Duplje : Grča Kočevje 29 : 
23; Ilirska Bistrica : Radovljica 19 : 28; A. Praznik : AIples 
28 : 30; Kranj : Mokerc 31 : 31. M. D. 

KEGLJANJE 
Rezultati 5. kroga v slovenskih ligah: 1. A - ženske: Triglav : 
Brest 1:7 (3102:3228). Eta ; Konstruktor 5 :3 (3122 : 2972). 
Vodi Miroteks, 10 točk. 5. Eta 6 točk. 8. Triglav 2 točki. i. B -
ženske: Miklavž: Ljubelj 4: 4 {3177:3080). 1. Miklavž, 9, 3. 
Ljubelj 7 točk. 2. liga - ženske: Eta : Medvode 7 :1 (3031 : 
3922). Eta prve 6 točk, 4. Medvode 4 točke. i. A - moški: 
Sinet: Siliko 5 ; 3 (3508 : 3435), Triglav : Novolit 7 : i (3383 : 
3356). Prvi Konstruktor, 8 točk, 8. Siliko, 9. Triglav, oba 3 
točke. 1. B - moški: Hidro : Ljubelj 3 : 5 (3334: 3335), Iskra : 
KI Polet 2 : 6 (3203 : 3214). Prvi Ljubelj, i o, 2. KI Polet, 7, 6. 
Hidro, 5 točk. 2. liga - moški: Gorica : Jesenice 6 : 2 (3383 : 
3283), Pivka: Simon Jenko 6,5:1,5 (3440 :3338), Adria : Cal-
cit 5: 3 {3443 :3435). Prvi Calcit, 8. 9. Jesenice. 1,10. Simon 
Jenko, še brez točk. 3. liga - moški: Coma : Ljubelj-2 6 : 2 
(3327 :3196), Kočevje: Adergas 7:1 (3276 :3198), Triglav-2 
: Jesenice-2 6 : 2 (3129 : 3086). Prvi 2. Coma. 8 točk, 3. 
Triglav-2,7 točk, 5. Ljubelj-2, 5, 7. Adergas, 4, io. Jesenice-2, 
2 točki. Corer>jska liga, 3. krog: Plavž: Ljubelj-3 6 :2 {3090: 
2895), Kranjska Gora: Triglav-3 preloženo, Portorož: Termo 
Polet 6 : 2 (3182 : 3051), Železniki : Jesenice-3 7 : 1 
(3261:2912). Prvi Železniki, 6 točk, 2. Plavž, 5 točk, 3. Kranj-
ska Gora, 4, 4. Triglav-3,5. Ljubelj-3, oba po 2 točki. M. F. 

Učbeniki bodo počalcali 
Naši najboljši plavalci so se večinoma odločili, da bodo v pripravah na olimpijske igre v Pekingu 
prihodnje mesece pozabili na študij in se z vsemi močmi posvetili treningom. 

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

Kranj - "Ko sem prevzel me-
sto predsednika Plavalne 
zveze Slovenije, sem si v 
program zadal, da tekmoval-
cem omogočimo kar najbolj-
še razmere za delo. Žal mi še 
ni uspelo uresničiti ideje o 
tem, da bi lahko študirali in 
trenirali v istem kraju, saj v 
Ljubljani ni primemega po-
kritega plavalnega bazena, 
smo se pa v vodstvu zveze 
odločili, da vsaj najboljšim 
plavalcem, ki se bodo pri-
pravljali na nastop na olim-
pijskih igrah, omogočimo 
kar najboljše razmere za 
delo. Tudi zato, ker so neka-
teri med njimi sklenili, da se 
v tem šolskem letu odpove-
do študiju prav zato, da se 
"bodo lahko čim bolje pripra-
vili na olimpijske igre avgu-
sta prihodnje leto v Pekingu, 
kjer imamo v načrtu nastop v 
dveh do treh finalih. Pri tem 
sem zelo vesel, da smo našli 
skupen jezik tudi z odgovor-
nimi v Kranju, saj so razme-
re za naše tekmovalce tukaj 
res odlične," je na priložnost-
ni tiskovni konferenci v pros-
torih Mestne občine Kranj 
poudaril predsednik Plaval-
ne zveze Jure Prosen, plaval-
ce, trenerje in vodilne v naši 
krovni plavalni organizaciji 
pa je pozdravil tudi kranjski 
župan Damijan Peme in 
hkrati spomnil na bogato 

v Kranju so se predstavili (od leve proti desni): trener Miha Potočnik, Luka Turk, Sara 
Isakovič, Anja Klinar, predsednik PZS jure Prosen, direktor PZS Ciril Clobočnik, Peter 
Mankoč, selektor Vlado Čermak in trener Dimitrij Mancevič. 

zgodovino in lispehe kranj-
skega plavanja ter plavalcem 
zaželel, da se na nove preiz-
kušnje dobro pripravijo. 

"Čeprav treniram že 22 let, 
je letos prvič, da imam res 
prave možnosti za delo, in 
zato mislim, da bi sedaj mo-
ral dosegati še boljše rezulta-
te," je povedal najizkušenejši 
v naši reprezentanci Peter 
Mankoč, tudi Sara Isakovič 
in Anja Klinar (obe Žito Go-
renjka Radovljica), ki sta po-
leti uspešno maturirali in se 
sedaj pripravljata na najpo-
membnejši nastop v prihod-

njem letu. pa sta potrdili, da 
bosta v prihodnjih mesecih 
vse moči posvetili treningom 
in v tem času pozabili na šol-
ske knjige. Pod vodstvom 
trenerja Miha Potočnika se 
bo na svoj olimpijski nastop 
pripravljal tudi njun klubski 
prijatelj Luka Turk, medtem 
ko bosta Anja Čarman (Me-
rit Triglav Kranj) in Jernej 
Godec (Ilirija) trenirala v 
ZDA, kjer študirata, repre-
zentanci pa se bosta pridru-
žila po vrnitvi domov. Te dni 
pa sta s trenerjem Ronijem 
Pikcem na višinskih pripra-

vah v Sierri Nevadi že Emil 
Tahirovič (Merit Triglav 
Kranj) in Matjaž Markič (Ko-
per), ki ju še čaka lov na 
olimpijsko nonno. Prav tako 
bodo na višinske priprave v 
četrtek odpotovali tudi Peter 
Mankoč, Sara Isakovič, Anja 
Klinar in Luka Turk s trener-
jema Dimitrijem Mancevi-
čem in Mihom Potočnikom. 
Ti plavalci bodo namreč do 
avgusta prihodnjega leta sku-
paj na treningih prebili kar 
150 dni in prepričani so, da 
bodo plodove svojega dela 
pobirali tudi v Pekingu. 

Derbi pospremil tudi pretep 
v 3. kolu letošnjega državnega prvenstva v dvoranskem hokeju je bil v Železnikih na sporedu obračun 
lanskih finalistov, na tekmi pa so pele tudi pesti. 

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

Železniki • Po turnirjih v 
Ljubljani in na Vrhniki je 
bil minulo soboto v Želez-
nikih tretji letošnji turnir 
državnega prvenstva v dvo-
ranskem hokeju, tako ime-
novanem velikem floorbal-
lu za člane. Šest ekip se je 
tokrat pomerilo v športni 
dvorani v Železnikih, naj-
prej pa sta na parket stopili 
moštvi lanskih prvakov in 
podprvakov. Večina članov 
nekdanjega moštva prvakov 
Loka Spidersov namreč v 
novi sezoni nastopa za nov 
klub InSport Škofja Loka. 
Čeprav so se prvega zadetka 
veselili Jeseničani iz ekipe 
Thunder, pa je v nadaljeva-
nju šlo bolje Ločanom, kar 
je v slabo voljo spravljalo 
nekatere jeseniške igralce, 
ki so se začeli znašati nad 
Ločani, najhuje pa je bilo 

malo pred koncem druge 
tretjine, ko so se jih lotili 
kar s pestmi in brcami. 
Sodnika sta tekmo prekini-
la, na koncu pa so zasluže-
no z 10 : 5 zmagali igralci 
ekipe InSporta Škofja Loka. 
S porazom so se tokrat mo-
rali sprijazniti tudi igralci 
Borovnice, ki jih je s 6 : 1 
ugnala ekipa Ljubljane, tek-
ma med ekipama Žirov in 
Galaks Domela pa se je 
končala z izenačenim rezul-
tatom 7 : 7. Ekipa Brloga je 
bila tokrat prosta. 

Prejšnji konec tedna pa 
so v Žireh prvi krog odigra-
li tudi mladinci U 19, ki ig-
rajo mali floorball. Ekipa 
Tliunder Jesenic je z 22 : 8 
premagala Polycom Brlog, 
ekipa Borovnice je bUa 14 : 
7 boljša od Žirovcev, In-
Sport Škofja Loka pa so s 14 
: 7 ugnali Marmor Hotavlje. 
Mladinci drugi krog igrajo 

Derbi se je v Železnikih končal v prid Ločanov, Jeseničani 
pa so vmes poskrbeli za prav nič športen pretepaški 
vložek. / Foto: Tina Doki 

tO nedeljo, 28. oktobra, v 
Železnikih, tekme pa se 
bodo začele ob 15. uri. 

Prav tako so 1. krog že od-
igrale ženske. Ekipa In-

Sport Škofja Loka je s 15 : 4 
premagala ekipo Žirov, 
Zverine ŠDMH pa so bile 2 
9 : 7 boljše od ekipe Borov-
nice. 
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Jeza je spodbuda za trening 
" č e mi na tekmi ne gre in pridem domov jezen, se drugo jutro še z večjim zagonom odpravim na 
nov trening," pravi aktualni državni prvak in zmagovalec svetovnega pokala v natančnem pristajanju 
z jadralnim padalom Jaka Gorenc. 

V I L M A STANOVNIK 

Kovor • S šesto finalno tek-
mo se je prejšnji teden v Bol-
gariji končal letošnji svetov-
ni pokal v natan6iem prista-
janju z jadralnimi padali. V 
najmočnejši svetovni konku-
renci so svojo premoč doka-
zali naši tekmovalci, saj je 
zmagal 25-letni Jaka Gorenc 
iz Kovorja (KPL Kanja Do-
lenjske Toplice), pred Matja-
žem Feiaričem z Raven (Čuk 
Dravograd) ijti Skofjeločanom 
Tonetom Svolfšakom (Zlato-
rog Laško). Jaka. ki z družino 
živi v Kovorju, je uspeha še 
posebno vesel zato, ker je bil 
lani poškodovan, po operaciji 
pa se je uspešno vrnil med 
svetovno eUto. 

"Zame je bil prvi letošnji 
nastop spomladi v Makedo-
niji nekakšno drugo rojstvo, 
poleg tega pa sem šel na 
start s padalom novega nem-
šlcega proizvajalca, ki ga še 
nisem bil vajen. Kljub temu 
sem šel na zmago, saj je 
moje pravilo, da grem na 
vsako tekmo po zmago. Na 
koncu sem osvojil peto me-
sto in šel jezen domov. Ven-
dar pa jeza pri meni pomeni, 
da še bolj treniram in ta tre-

ning se je poznal že na na-
slednji tekr^ v Angliji. Smo-
la me je nato spremljala na 
tekmi na Hrvaškem, nato pa 
sem bil znova najboljši na 
četrti tekmi v Italiji. Najbolj 
jezen letos pa sem zagotovo 
prišel iz predzadnje tekme v 
Niški Banji, ko sem po treh 
serijah vodil z odličnim re-
zultatom svetovnega rekorda 
8 centimetrov, nato pa je pri-
šel veter pred dežjem in sem 
točko zgrešil kar za štiri me-
tre ter bil na koncu osmi. Če 
bi mi tam uspelo zmagati, bi 
bil že zmagovalec svetovne-
ga pokala. Tako pa se je odlo-
čitev prestavila v bolgarski 
Pernik, kjer sicer nisem 
zmagal, sem pa premagal 
Ferariča, s katerim sva se bo-
rila za skupno zmago," je po 
vrnitvi domov povedal Jaka 
Gorenc, ki se zaveda, da ob 
znanju in pogumu za ta 
šport potrebuje tudi nekaj 
sreče in izkušenj. 

"Slovenci smo fes dobri, 
med nami je vedno konku-
renca, kdo bo dobil mesto v 
reprezentanci, saj je omejena 
na štiri ali največ pet članov. 
Res ni kakšnega denarja pri 
tem, je pa svojevrstna čast, da 
si najboljši, zmagati je res do-

Državni prvak in zmagovalec svetovnega pokala Jaka Gorenc 

ber občutek," dodaja Jaka, ki 
si je prihodnje leto za cilj za-
stavil uspešne nastope na pr-
vem evropskem prvenstvu, v 
svetovnem pokalu in na dr-
žavnem prvenstvu. Se večji 

izzivi pa ga nato čakajo čez 
dve leti, ko bodo na sporedu 
svetovno prvenstvo, svetovni 
pokal in svetovne zračne 
igre, nekakšne olimpijske 
igre letalskih športov. 

KOLESARSTVO 

PODSMREKA 

Valjavec in Koren z zlatim kolesom 
V Podsmreki se je s 7. Veliko nagrado Hifi ColorStudia za-
ključila letošnja kolesarska sezona. Sedemdeset kilometrov 
dolga dirka v hladnem vremenu je dala odgovor na zadnji dve 
vprašanji: kdo bo sezono zaključil z zmago in kdo bo dobitnik 
zlatega Scottovega kolesa med mlajšimi člani. V kategoriji 
elite je bilo namreč že nekaj časa jasno, da bo zlato kolo pre-
jel Tadej Valjavec (Lampre Fondital), drugi v tem točkovanju 
je bil jani Brajkovič (Discovery Channel), tretji pa Borut Božič 
(Team L.P.R.). Dirko je v ciljnem sprintu ubežne skupine do-
bil Božič, Kristjan Koren pa je z 2. mestom ponovil lansko 
skupno zmago v kategoriji do 23 let in zlato Scottovo kolo je 
šlo v roke Primorcu, ki je tokrat še zadnjič dirkal v dresu kranj-
ske Save, saj bo prihodnjo sezono vozil za Perutnino. Tudi 
skupno drugo in tretje mesto v tej kategoriji sta osvojila 
Savčana, Ga$p€r $vab in Gr«ga Bole. M. B. 

MINI GOLF 

BLED 

Prvo ime je Sergej Učakar 
Slovenski mini golfisti so s finalom absolutnega državnega 
prvenstva zaključili že ii. sezono organiziranega tekmova-
nja v mini golfu pri nas. Liga za Pokal Slovenije je potekala 
od 6. aprila in je obsegala 14 krogov in 16 turnirjev. Na na-
jvišji stopnički pri mladincih je letos prvič stal i3-letni Jaša 
Učakar, v okrnjeni konkurenci žensk je slavila Mojca Lindič, 
med tujkami Švedinja Marla Benedek in med tujci Avstrijec 
Martin Geier. Med seniorji je bil najboljši 47-letni Edo Za-
imovič in med člani Sergej Učakar. Predsednik Mini golf 
zveze Slovenije Sergej Učakar je letos tako slavil na Festi-
valu, Pokalu Slovenije in državnem prvenstvu. Skupaj s 
sinom Jašem (in Nacetom Hladnikom) pa je postal še 
moštveni državni prvak. G. L 

JADRALNO PADALSTVO 

ŽELEZNIKI 

Lep uspeh naših v Argentini 
V argentinski provinci Tucuman se je minulo soboto konča-
la še zadnja preizkušnja za svetovni pokal v hitrostnih pre-
letih z jadralnimi padali. Naši tekmovalci so spet doživeli ve-
lik uspeh, saj se je na najvišjo stopničko zavihtel Urban Va-
lič pred Švicarjem Stefenom Wyssom in bratom Aljažem Va-
ličem. Slovenski uspeh sta s 7. in 13. mestom dopolnila Pri-
mož Podobnik in Gašper Prevc. V skupnem seštevku sveto-
vnega pokala je zmagal Švicar Christian Maurer, Urban Va-
lič pa je osvojil drugo mesto. I. E. 

BILJARD 

KRANJ 

Matjaž Erčulj državni prvak v igri devetka 
v Biljard in snooker klubu Metropool v Kranju je potekalo 
državno prvenstvo v biljardu v igri devetka. Med 32 igralci si je 
naslov državnega prvaka priigral igralec domačega kluba Mat-
jaž Erčulj, kar je njegov šestnajsti naslov državnega prvaka. 
Tudi drugo mesto je ostalo v Biljard in snooker klubu 
Metropool, osvojil ga je njihov član Miha Škerlavaj. S. K. 

VATERPOLO 

KRAN) 

Boris Margeta že na tretjih O! 
Slovenski mednarodni vaterpolski sodnik, Kranjčan Boris Mar-
geta, ki ima - poleg sojenja na številnih svetovnih in evropskih 
prvenstvih in ligah prvakov - za seboj že dvakratno sojenje na 
olimpijskih igrah, prvič leta 2000, ko so te potekale v Sydneyju, 
in leta 2004, ko so bile v Atenah, je delegiran kot nevtralni sod-
nik tudi na olimpijskih igrah prihodnje leto v Pekingu, j. M. 

GIBAJTE SEZNAMI 
JANEZ FERLIC 

Za nami je dolga sezona 
v nedeljo se bo zgodil že 

dvanajsti Ljubljanski mara-
ton, ki velja za osrednjo slo-
vensko tekaško prireditev. 
Večini tekačev pomeni nekak-
šen neuraden zaključek teka-
ške sezone. Prireditev sledi 
svetomim tekaškim trendom 
in je nedvomno že našla pra-
vo prepoznavno mesto vsaj na 
Stari celini. Od prvega mara-
tona, kije bil izpeljan bolj iz 
samega navdušenja športnih 
delavcev, se je razvil v priredi-
tev, ki je pripravljena s profe-
sionalnim pristopom, kar 
navsezadnje tako velik orga-
nizacijski zalogaj tudi zahte-
va. Še najbolje se na priredit-
vi zagotovo počutimo tekači. 
Čeprav smo po tekmi utrujeni 
tako organizatorji kot tekači, 
pa je razlika v tem, da smo te-
kači prijetno utrujeni. To je 
tista utrujenost, ki posamez-
nika krepi. Tako "prijetno 
utrujeni" smo že prek celotne 
sezone, ki je sedaj že res kar 
dolga. Zdi se, kot da se teka-
ška sezona nikoli ne konča. 
Poglejmo za primer vrhunske 
atlete. Sezono nekateri začne-
jo že meseca januarja na kro-
sih (teki v naravi), jo nada-
ljujejo z dvoranskimi tekma-
mi in kmalu se preselijo na 
tekme na atletski stezi na pro-
stem, ki se končajo meseca 
septembra ali oktobra in ne-
malo jih potem še nastopa na 
cestnih tekih in sezono konča-
jo na silmlrskih tekih, ki so v 
zadnjem času pse bolj v raz-
mahu. Tekmujejo praktično 
vse leto. Ob tem je treba vede-
ti, da imajo ti tekači skrbno 
načrtovan program treninga 
z dnevi počitka, ki so med 
"top atleti" vse manj pogosti. 
Drug motivator za nenehne 
nastope na tekmovanjih pa so 
zagotovo denarne nagrade, ki 
tem tekačem poleg sponzor-
skih pogodb pomenijo edini 
vir zaslužka. 

Kaj pa rekreativci? Nekate-
ri se po številu tekmovanj od 

vrhunskih tekačev ne razliku-
jejo kaj dosti. Ali pa se res vsa 
lepota teka skriva f tekmova-
njih? Nekaj že, ysa pa nika-
kor ne. Bistvo vsega sta razve-
drilo in prijetna družba. Ker 
sem del ustvarjanja tekaške 
ekipe Gorenjskega glasa, pri-
znam, da imam najraje 
skupne treninge in naše skup-
no načrtovane akcije, kakršne 
so bile letos denimo Superma-
raton Gorenjskega glasa od 
Bohinja do Kranja in Mali 
gasilski maraton. In to bomo 
razvijali in negovali še na-
prej. Ne za kolajne in rezulta-
te, temveč za naše skupno do-
bro. 

Odlični treningi in 
druženje - Zimska liga 
na Kališču 

Na poligonu za trening po 
poti na KaliSče bodo od 28. 
oktobra 200y do jo . marca 
2008 vsako nedeljo potekali 
vzponi za trening od potoka 
nad Mačami do koče na Ka-
lišču (1540 m). Višinska raz-
lika znaša 830 m, dovoljena 

Je uporaba pohodnih palic. 
Ljubitelji športa v naravi se 
bodo tako vsako nedeljo ob 
8.J0 zbrali pri potoku in se 
vsak v svojem tempu povzpeli 
proti Kališču. Da bodo vhod-
na vrata f koči zdržala do 
konca sezone, bo cilj teh pre-
izkušenj na prvi stopnici pod 
kočo. 

Glede na vrstni red se bodo 
podeljevale točke. 
Primer: 
- 20 udeležencev: 1. mesto 20 

točk, 2. mesto 19 točk ... 20. 
mesto 1 točka, 

- 4 udeleženci: 1. mesto 4 toč-
ke, 2. mesto J točke... 4. me-
sto J točka. 

V koči bo pripravljena vpisna 
tabela, rezultati pa bodo ob-

javljeni tudi na uradni splet-
ni strani www.kalisce.com. 

Pričakujejo vas na Kališču! 

Na eni izmed skupnih akcij Glasovih tekačev: supermara-
ton od Bohinja do Kranja bo verjetno postal tradicionalen. 

mailto:vilma.stanomik@g-glas.si
http://www.kalisce.com
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IČ MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Preproste stvari (2) 

V se ali skoraj vse se zdi 
dosegljivo. Vse ali sko-
raj vse se nam zdi po-

trebno, da imamo. Veliko teh 
dobrin, brez katerih ne zna-
mo več živeli, nam postaja 
breme. Kar je bilo še pravkar 
videti kot blagoslov, sc izkaže 
za prekletstvo. Kajti vse novo-
dobne igračke zahtevajo od 
nas tudi pozornost, energijo 
in čas. Poleg denarja seveda. 
Spomnim se, kako sem si pred 
leti želela telovadno napravo, 
na kateri bi malce razmigala 
svoje mišice. Moja predstava o 
tem je bila seveda čisto filmska 
• potim se na tg napravi, mi-
gam gori, doli, naokoli in zra-
ven gledam tv poročila ali 
kakšen romantičen film. Miši-
ce delajo, domači mi ploskajo 
in film ima srečen konec. Ker 
je bila naprava precej draga, 
za mojega športnega duha pa 
se ve, da ima rajši načrtovanje 
kot samo izvedbo, mi je prija-
teljica odstopila enako napra-
vo za treniranje, kot sem jo 
nameravala kupiti. Rekla je, 
naj jo imam nekaj časa in naj 
se šele potem odločim, ali se 
mi jo splača kupiti. Rečeno -
stoijeno. Najprej sem malce 

potrenirala na njej, zgolj iz 
ljubega nastopanja, da bi 
moji domači videli, kako za-
grizena športnica sem. Ko je 
bilo potrebno migati malce 
več, pa sem začela iskati bolj-
še ali slabše izgovore, zakaj ne 
uporabljam rekvizita. Da 
ohranim vsaj malce dobrega 
vtisa, vam Jih ne bom našte-
vala. Dejstvo je, daje taista 
naprava romala čez pol leta 
nazaj k prijateljici, uporablje-
na tolikokrat, kolikor imamo 
prstov na obeh rokah. Prepri-
čana sem, da bi bil rezultat 
gibanja isti, če bi prav takšno 
stvar kupili. Kajti za to, da se 
malce razmigam, ne potrebu-

jem naprav. Dovolj so športni 
copati in stara trenirka. Kot 
večina ljudi pa imam rajši 
zakomplicirane stvari kot 
povsem preproste. Tako je živ-
ljenje videti bolj moderno, po-
membno in posebno. Kljub 
vsemu se večkrat sprašujem, 
zakaj si iz tako majhnih, na-
vadnih stvari delamo breme-
na. Najbrž zato, ker so pre-
proste stvari tako zelo prepro-
ste, da vanje sphh ne verjame-
mo. Kaj boste pa vi kupili ta 
teden? 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

MHz 

TU ISTIČNI 

u; uiui.potepuh.com 

Zdravi ko dren 
č e hoče človek biti "zdrav ko dren", mora jeseni nabrati in uživati škrlatno rdeče podolgovate, 
jajčaste plodove rumenega drena (Cornus mas L) , ki jim navadno pravimo drnulje ali tudi drenulje. 
Človeka poživijo od glave do pete in odpravijo še druge težave, denimo drisko. 

P A V I A K L I N E R 

Dren je zelo simpatičen 
gim ali do pet metrov visoko 
drevo, ki našo dušo in oči 
razveseli že zgodaj spomladi, 
ko lepo rumeno zacveti. V 
tem času njegove cvetoče 
veje uporabimo kot sestavino 
cvetnonedeljske butare. Še 
bolj nas razveseli jeseni, ko 
dozorijo nfegovi-plodovi. Iz 
njih lahko naredimo slastno 
marmelado, čežano, kom-
pot, juho ali zdravilen čaj. 
Lahko pa jih namočimo tudi 
v domač sadjevec. 

Trd kot rog 

Dren lahko živi zelo dolgo. 
Neka legenda ve povedati, da 
je v času Jezusa Kristusa na 
enem od sedmih rimskih 
gričev, Palatinu, še uspeval 
rumeni dren, ki naj bi bil po-
gnal iz koščka držaja sulice, s 
katero je Romul 750 let pred 
tem označil meje Rima. Si-
cer pa njegovo latinsko ime 
comus pomeni rog. Drenov 
les naj bi namreč bil trd kot 
rog. Rimljani so ga uporab-
ljali pri izdelavi puščic, kopij 
in orodij. Pred stoletji so iz 
njega izdelovali sprehajalne 
palice, kline, lestve, stole in 
glasbila. Iz koščic rumenega 
drena so izdelovali rožne 
vence, iz njihovih jedrc pa so 
stiskali jedilno olje. Koščice, 
ki so jih štrli, opražili jedrca 
in zmleli, so se obnesle tudi 
za pripravo t. i. drenove kave, 
ki so jo pili ob posebnih pri-
ložnostih. Tako kavo si lahko 

privoščimo tudi danes. Je 
svojevrstnega, a prijetnega 
okusa in lepo diši. 

Juha, marmelada, 
čežana, vložene drnulje... 

Drnulje so sprva kisle in 
trpke, užitne so takrat, ko po-
stanejo tetnno rdeče in začno 
odpadati. Da so zrele drnulje 
pogosto uživali Rimljani, po-
roča že rimski pesnik Ovid. 
Uživali pa naj bi tudi nedozo-
rele plodove, vložene kot oli-
ve. Tudi mi lahko manj zrele 
dmulje vložimo v slano vodo 
in uporabimo kot dodatek k 
mesnim narezkom. Še bolje 
bomo naredili, če jim kot di-
šavo dodamo komarček. Dr-
nulje je moč uživati sveže, a 
takšne so za večino ljudi pre-
kisle. Lahko jih posušimo v 
pečici. Sadno juho iz dmulj 
pripravimo tako, da dmulje 
zmečkamo, dodamo enako 
koli6no vode ali jabolčnega 
soka, lahko tudi nekaj medu 
in zmešamo s paličnim me-
šalnikom. Vanjo lahko zme-
šamo na koščke narezano 
različno sadje, na koncu pa 
lahko dodamo tudi nekaj ro-

Drnulje za poživitev 
in osvežitev 

Dren pomladi 

zin in kakšen listič mete. Če 
želimo pripraviti marmela-
do, dmulje do mehkega duši-
mo v majhni količini vode, 
nato jih pretlačimo skozi ce-
dilo in se znebimo koščic. Na 
pol kilograma mase dodamo 
četrt kilograma sladkorja in 
vrečko pektina ter kuhamo 
tako dolgo, da se zgosti. Do-
damo nastrgano lupino dveh 
limon in pripravek shranimo 
v dobro zaprti posodi. Iz dr-
nu]j lahko skuhamo tudi če-
žano, ki jo le malo sladkamo 
in odišavimo z vaniljinim 
strokom. 

Čaj in drnuljevec 

Zdravilne učinke drena je 
začela ceniti šele sv. Hilde-
garda, ki je ugotovila, da 
"dren daje Človeku moč, saj či-
sti in krepi šibek in tudi zdrav 
želodec in koristi zdravju". Dr-
nulje pomirjajo želodec in 
črevesje. Za to so zaslužne 
čreslovine, ki so bogato na-
kopičene v plodu. V obilicah 
pa je v njih prisoten tudi vita-

min C. V njem naj bi ga bilo 
celo več kot v limonah. Dr-
nulje učinkujejo zelo poživ-
ljajoče. Lahko uživamo zrele 
dmulje ali pa se odloČimo za 
čaj iz posušenih dmulj, ki ga 
pripravimo kot prevretek. 
Tako bomo odpravili težave z 
drisko in pomirili vnetje pre-
bavil. Čaj je koristen tudi za 
osvežitev bolnikov z vročino. 
Nadvse okusen in osvežujoč 
pa je drnuljevec, sok iz dr-
nulj. Novejši recept za ta 
zdravilni sok svetuje, da iz 
drnulj odstranimo koščice, 
dmulje zdrobimo s paličnim 
mešahukom in zaUjemo 2 
vodo po okusu in videzu. 
Lahko ga sladkamo z me-
dom. Dmuljev sok pa lahko 
uporabimo tudi za pripravo 
punča. Potrebujemo pol litra 
dmuljevega soka, pol litra 
čaja, pol litra pomarančnega 
soka, nekaj žlic medu in 
malo zmletih klinčkov. Sok 
segrejemo, zmešamo z vro-
čim čajem, prilijemo poma-
rančni sok, dodamo med in 
klinčke in punč je gotov. 

Strah pred soočenjem 15 v R A K O V I H K L E Š Č A H 

MARJETA S M O L N I K A R 

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

Petek, 8. junij 

Na poti domov se predam 
junijskemu soncu, ki čez avto-
mobilsko steklo že močno pri-
peka. Cesta proti Ljubljani in 
naprej proti (hrvaški) obali je 
že polrM turistov, ki s seboj in 
za seboj vlečejo kolesa, čolne 
na vesla in motorne čolne, 

jadrnice, počitniške prikolice. 
Na misel mi pride zanimiva 
primerjava; ne rečem, da 
imam o rarogih, ojastogih, o 
morskih pajkih in o potočnih 
rakih pretirano veliko znanja, 
zagotovo pa vem o živalih, ki 

živijo v vodi in imajo (z izje-
mo raroga) Škarje in oklep, ne-
primerno več. kot o podivjanih 
celicah, ki živijo na račun 
zdravega organizma, tudi mo-
jega, in se Jim prav tako reče 
rak. Katera asociacija je posre-
di, ne vem, zagotovo pa nima 
živalska vrsta z boleznijo niti 
najmanjše povezave. Razen, 
morda, v toliko, kolikor je ljudi 
strah rakovih klešč oziroma 
tega, da jih žival uščipne. 

Kar se mene tiče. se nisem 
raka, se pravi, živali, nikdar 
bala, je pa res, da sem ga 
vedno previdno prijela. Za 
vsak primer. Ampak, bala se 
nisem niti bolezni: kratko 
malo zato ne, ker o njej sploh 
nisem razmišljala (pa čeprav 
je moj oče umrl prav zaradi 

raka na pyučih). Dobro znan 
pa mi je predsodek, ki ga do 
rakovih bolnikov od nekdaj 
imam. Oziroma, sem ga do 
zdaj imela. 

Da sem imela do rakovih 
bolnikov predsodek, mi pade 
na misel prvič. Pravzaprav 
prvič o tem sploh razmišljam. 
Neverjetno; čeprav Je vsak 
predsodek fikcija, resnica, ki 
si jo o nekom ali o nečem na-
pletemo iz lastnega neznanja 
ali neizkušenosti z nekom ali 
z nečim. Je predsodek v nas 
vendar močno zasidran. Od 
kod torej meni in vdiko dru-
gim ljudem predsodek do raka 
in do ljudi s to diagnozo? Kje 
ima ta predsodek svoje koreni-
ne? V strahu pred smrtjo, saj 
rak praviloma velja za smrt-

no bolezen. Vsaj sama si te 
stvari tako razlagam. 

Če me spomin ne vara, seje 
dogodilo pred pol leta. Andrg 
je domov prišel z novico, da 
ima Metka, najina dobra 
znanka, raka na pljučih. Če-
prav ji v življenju in še zlasti 
v zakonu ni bilo pretirano 
udobno, za nameček je pa še 
kadila kot "Turek", sem novi-, 
co o njeni bolezni komajda 
dojela. Morda tudi zato, ker 
se je veliko smejala, bila prego-
vorno pozitivna in kronično 
optimistična. Ne samo, da 
ima Metka raka, bolezen naj 
bi pri njg že tako napredova-
la, da ni zanjo več nobenega 
upanja. Vsaj ljudje, ki so Jo 
vsakodnevno srečevali, so si 
stanje njene bolezni razlagali 

kot njen skorajšnji konec. Za-
radi česar mi Je Andrej predla-
gal, da jo obiščeva. Med vrsti-
cami pa je bilo njegov predli^ 
mogoče razumeti: podvizajva 
se na obisk, da revica prej ne 
izdihne. Andrej Je zbral po-
gum in jo, kot se za dobrega 
ztuinca spodobi, obiskal, sama 
pa sem se potuhnila. Kratko 
malo sem takrat verjela, da 
vodi pot človeka, ki ima raka, 
nepreklicno in naravnost na 
britof. Hvala Bogu, zdaj, ko 
delam s svojim takratnim rav-
nanjem in s svojimi takratni-
mi predsodki obračun, Metka 
ni samo živa, pač pa je tudi 
zdrava. Mene pa Je zaradi ta-
kratnega ravnanja sram pred 
samo seboj. 

(Se nadaljuje.) 

mailto:mfo@g-glas.si


RADOSTI ŽIVLJENJA info@g-glas.si 13 

Repa 
B O R I S B E R G A N T 

V večjem delu Evrope je 
bila repa pred razširitvijo 
krompirja poglavitna hrana 
predvsem revnejšega prebi-
valstva. Pravilno pripravljena 
in z malo domišljije je lahko 
repa prav okusna in z njo si 
lahko vse leto popestrimo 
svoj jedilnik. Roza, bele, ru-
mene ali rdeče, zgodnje in 
pozne, okrogle, ploščate in 
podolgovate, takšne so repe 
in večinoma so vsaj malo pe-
koče. Uporabna je prav vsa 
rasdina; listi, cime, cvetna 
stebla s popki, cvetovi in se-
veda gomolji. Čeprav se zdi, 
da repi nič ne more do žive-
ga, bodimo pri nakupu vse-
eno pozorni nanjo. Dobre 
repe morajo biti fim manjše, 
brez rjavih peg in nepoško-
dovane, na otip morajo biti 
čvrste in zaželeno je, da ima-
jo ostanke listnih pecljev. 
Največ pa repa pokaže, ko jo 
prerežemo: v notranjosti je 
čvrsta, sočna, vendar naj ne 
bo olesenela in še manj puh-
la, biti mora enakomerne 
barve. V hladni kleti ali v hla-
dilniku se ohrani več tednov, 
za nekaj mesecev pa jo lahko 
shranimo v mivki ali v zasip-
nici. Listov, cim in drugega 
pa v prodaj i ni možno kupiti 
in laliko pridelamo le doma 
in uporabljamo neposredno 
z vrta. Repa je na vse načine 
uporabna, repne cime, liste 
in cvetove ponavadi dodaja-
mo solatam, gomolje pa sve-
že ribamo na solate, jih ku-
hamo, pečemo, dušimo in 
naravno kisamo. Zelo znana 
je loška smojka (s proseno 
kašo polnjena in pečena 
repa) in aleluja (juha iz posu-
šenih repnih olupkov). Kisla 

repa je uporabna v solatah, je 
odlična kot priloga h krvavi-
cam, pečenicam in pečene-
mu mesu, zelo znana pa je 
prekmurska bujta repa. 

Solata z repo 
in piščancem 

Za 4 osebe potrebujemo: 50 
dag pečenega piščani^ega file-
jo, j kuhane in na drobne tra-
kove narezane repe. nekaj rep-
nih cim, 5 kislih kumaric. 10 
dag nastrganega parmezana. 
2 žlici jabolčnega kisa, 2 dl 
irtajoneze, sol, 1 žlico drobno 
narezanega drobnjaka. 

Piščančji file narežite na 
trakove, dodajte repo, drob-
no narezane repne cime, na 
trakove narezane kisle ku-
marice in parmezan. Majo-
nezo zmešajte z jabolčnim 
kisom, soljo in drobnjakom. 
Tako pripravljen preliv pre-
lijte prek solate, narahlo pre-
mešajte in takoj postrezite, 

juha s kostanjem, repo 
in porom 

Za 5 oseb potrebujemo: 1 kg 
kostanja, 40 dag repe, 30 dag 
pora, 5 dag masla, il mesne 
juhe ali vode, sol, sveže mlet 
poper in sesekljan peteršilj. 

Por operite, ga narežite na 
kolobarje in ga na raztoplje-
nem maslu pražite, da ove-
ni. Zalijte z mesno juho in 
dodajte surov olupljen ko-
stanj in olupljeno ter na 
majhne kocke narezano 
repo. Kuhajte 45 minut, soli-
te ter popoprajte po okusu in 
na koncu posujte s seseklja-
nim peteršiljem ter postrezi-
te. 

Piščančji frikase z repo 
in gobami 

Za 5 oseb potrebujemo: 1 
kg piščančjega fileja brez ko-
sti, 1 sesekljano čebulo, 3 žli-
ce masla, 40 dag repe, 30 
dag poljubnih gob (lisičk, ši-
tak...), 1 žličko moke, 1 dl su-
hega belega vina, 1 dl kokoš-
je juhe, 0,5 dl sladke smeta-
ne, sol in 1 žličko sesekljane-
ga peteršUja. 

Piščančji file narežite na 
manjše kose ter ga osolite. V 
kožici razpustite maslo in na 
njem podušite sesekljano če-
bulo, da postekleni. Dodajte 
oprano, olupljeno in na koc-
ke narezano repo, kose piš-
čanca in oprane gobe, pomo-
kajte ter zalijte z vinom in 
juho. Pokrijte ter dušite 10 
minut. Dodajte kožice in 
sladko smetano ter dušite še 
10 minut Po potrebi solite, 
posujte s sesekljanim peter-
šiljem ter takoj postrezite. 

Krompirjeva solata z 
repo, bučnim oljem 
in gorgonzolo 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg 
krompitja, 1 belo mlado čebu-
lo, 40 dag repe, 1 žlico seseklja-
nega peteršilja, 5 žlic bučnega 
olja, 1 žlico kisle smetane, 2 žli-
ci jabolčnega kisa, sol in sveže 
mlet poper ter 10 dag gorgon-
zole. 

Krompir skuhajte v 
vodi, ga ohladite in nareži-
te na tanke rezine. Dodaj-
te oprano, olupljeno in na-
ribano repo, narezano če-
bulo in začinite s seseklja-
nim peteršiljem, bučnim 
oljem, kislo smetano, ja-
bolčnim kisom, soljo in 
poprom. Premešajte in 
pustite stati pol ure. Nazad-
nje na solato naribajte ali 
nastrgajte gorgonzolo ter 
postrezite samostojno ali 
pa kot prilogo k pečenemu 

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

Zadnje cvetje v letu 
Sezona rož se počasi kon-

čuje. Po vrtovih cvetijo le še 
jesenske astre, trave, mogo-
če kakšne enoletnice, tagetes 
in seveda krizanteme, če 
imate posajene v vrtu, vztra-
jajo tja do martinovega. 

Posebej priljubljene so as-
tre ali nebine, saj jih pozna-
mo veliko vrst in so primer-
ne za vse dele vrtov, tudi za 
skalnjake. Rastejo tako rekoč 
po vsem svetu v zmerno to-
plem pasu in poleg gojenih, 
ki jih zasajamo v vrtove, v 
naravi najdemo samorasle 
sorte. So trajnice, dolgo vrsto 
let lahko rastejo na enem 
mestu. Poznamo gole in dla-
kave sorte z drobnimi lističi 

in značilnimi cvetnimi ko-
ški. So navadno vseh mož-
nih roza in vijoličnih do rde-
čih odtenkov. V sončnih 
dneh so pravi magnet za če-
bele. Raje uspevajo na bolj 
vlažnih tleh. Ko se preveč 
razrastejo, šope preprosto 
razdelimo na več manjših in 
posadimo na večjo površino. 
Najbolje v jeseni, ko odcveti-
jo. Za vzgojo niso zahtevne, 
v poletni vročini pa vam 
bodo hvaležne, če jih tudi 
kdaj obilneje zalijete. Ce za-
hajate v gore, jo boste našli 
tudi med gorskimi cvetlica-
mi. Vendar tam cveti od 
maja do julija in je zelo niz-
ke rasti. Le od deset do pet-

najst centimetrov. Cvetovi so 
beli ali vijolični, višje med 
skalami čisto svetlo modri. 
Raste tudi po Dolomitih, v 
Sibiriji, Aziji, vendar je z ob-
liko prilagojena rasnim raz-
meram. Ponekod najdemo 
tudi do enega metra visoke 
sorte. S križanjem je nastalo 
mnogo sort, tako po velikosti 
in barvi cvetov kot po višini 
rastline. 

Jesensko astro sadimo 
predvsem za dopolnilo traj-

nicam, ki cvetijo čez poletje, 
v jeseni pa z najbolj bogatini 
cvetjem obogati cvetlično 
gredico. Ponavadi z njo za-
polnimo razne kote vrta, ka-
mor ne moremo globlje po-
saditi dahj in drugih rož, ki 
zahtevajo več prostora v 
zemlji. Seveda pa bo lepo do-
polnila tudi jesenske šopke, 
saj kot rezana velja za zelo tr-
pežno in tudi dobro kombi-
nacijo s krizantemami in tra-
vami. 

KUHARSKI RECEPTI 
Z A VAS I Z B I R A D A N I C A D O L E N C 

Tedenski jedilnik 7 
Nedelja - Kosilo: goveja čista juha s kuhano zelenjavo (kore-
nje, brokoll, cvetača), pečene puranje prsi v omaki z zelišči 
in belim vinom, pire krompir, radič s fižolom, janeževi pol-
jubčki; Večerja: tuna iz konzerve, zrnat kruh, paradižnikova 
solata z olivami In kaprami. 
Ponedeljek - Kosilo: porova kremna juha, dušena govedina 
Iz juhe, krompir s sladkim zeljem po dalmatinsko; Večerja: 
zelenjavni narastek s proseno kašo, jogurt. 
Torek - Kosilo: piščančja obara, koruzni žganci, dušeno kis-
lo zelje s koščki pršuta; Večerja: dušen ohrovt s slanino In 
jajci, črn kruh. 
Sreda - Kosilo: zeljnata enolončnica s krompirjem in gove-
jim mesom, palačinke s skuto; Večerja: špageti s paradižni-
kovo omako in parmezanom, mešana solata. 
Četrtek - Kosilo: rižota z bučko In piščancem, endivlja s fižo-
lom, sadni puding; Večerja: polpete z mletim mesom In špl-
načo, oklsan krompir v solati. 
Petek - Kosilo: kremna juha Iz bučk, postrvi po tržaško, 
krompir v koscih, endivlja s koruzo In paradižnikom v sola-
ti; Večerja: prežganka, "pohane šnite" s sirom, grozdje. 
Sobota • Kosilo: krompirjev paprikaš s kranjsko klobaso, ja-
bolčni zavitek s skuto; Večerja: por iz pečice, toast, pečena 
jabolka z orehi. 

Por iz pečice 
700 g pora, 200 g ementalskega ali kakega drugega triega sira, 
ISO g prekajene slanine ali šunke, sol in diiavnice, 2 stepeni jaj-
ci, 2 žlici kisle smetane. 

Por dobro operemo, zrežemo na centimeter dolge koščke, 
ga v slanem kropu vremo 5 do io minut In odcedimo. V na-
maščeno nepregorno posodo za narastke damo najprej 
plast pora, nanj zložimo rezine sira, rezine prekajene slani-
ne ali šunke, prekrijemo z drugo polovico pora ter bogato 
potresemo s sirom, povrhu pa prelijemo s stepenima jajce-
ma, ki smo jima dodali kislo smetano. Por pustimo v segre-
ti pečici do 20 minut pri 220 stopinjah Celzija. 

Janeževi poljubčki 
10 dag masla ali margarine, 10 dag sladkorja, 3 rumenjaki, 25 
dag moke, za noževo konico pecilnega praška, ščepec soli. Janež 
za potresanje. 

Maslo, rumenjake, sladkor In sol penasto umešamo, doda-
mo moko s pecilnim praškom In naredimo rahlo testo, ki ga 
z dvema žličkama kot kupčke nanašamo na pomaščen in 
pomokan pekač. Posujemo jih s stolčenim In celim janežem 
In rumeno zapečemo. 

GG naročnine 
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 
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Planšarska koča na Blekovi planini stoji na drugi strani meje. 

PLANINSKI KOTIČEK: BLEKOVA PLANINA (1629 METROV) - Z A J Č N I K (1746 METROV) - VOŠCA (1737 METROV) 

Travnat razglednik 
Zahodno od Kepe se razprostirajo številni hribčki in kuciji, lahko dosegljivi, izjemno razgledni^ a 
neoznačeni. Morda je to razlog, da poti v tistem koncu niso romarske. Tukaj je svet, kjer je doma tišina. 

JELENA JUSTIN 

Z Vošce je čudovit razgled proti Jalovcu In Mangrtu. 

Ni ga čez jesenski izlet v 
hribe. Ozračje ni soparno, 
razgledi so jasni, zato bi bil 
greh tak dan preživeti doma. 

Odpravili se bomo na 
Vošco, travnat, neoznačen 
vrh, ki leži nad Srednjim 
Vrhom. Verjetno bo kdo re-
kel, da je kakšen dostop 
precej krajši kot ta, ki vam 
ga bom opisala, vendar v 
naravo gremo zato, da ne-
kaj naredimo zase, jo opa-
zujemo in občudujemo. 

Izhodišče " današnjega 
v z ^ n a je Srednji Vrh, do ko-
der pripelje asfaltirana, dva 
kilometra in pol dolga cesta. 
Sredi vasi je tudi parkirišče. 
Po asfaltirani cesti se odpra-
vimo skozi vas, kjer vas 
smerna tabla usmeri proti 
Trupejevemu poldnevu. Na 
koncu vasi je še ena tabla, ki 
ji vztrajno sledimo. Pot, po 
kateri hodimo, ni označena. 

vendar lahko sledljiva. Rekla 
bi, da je nekakšen kolovoz. 
Hodimo ob potoku Jerman, 
ves čas v send, daleč pred se-
boj vidimo sonce, ki se nam 
vztrajno umika. Potok je ne-
kaj časa na naši desni, nekaj 
časa na levi strani. Po približ-
no uri hoje boste na svoji levi 
strani zagledali opuščene pa-
stirske stanove, ki jih je že 
močno načel zob časa. Čaka 
vas vzpon do t.i. Železnice, 
Do Železnice pripelje tudi 
gorska cesta, ki se začne tik 
pod vrhom mejnega prehoda 
Korensko sedlo. Ko pridemo 
do ceste, krenemo levo, proti 
zahodu. Po cesti gremo slab 
kilometer, ko se desno odce-
pi še ena cesta. Preko travni-
ka se povzpnemo na Blekovo 
planino, kjer je tudi avstrij-
ska planšarska koča Blekowa 
Hiitte, na višini 1 6 2 9 me-
trov. Pod nami se odpre po-
gled proti Bekštajnu na av-
strijski strani. Sledimo gre-

benski poti proti zahodu, ho-
dimo mimo mejnikov, ki 
označujejo državno mejo. 

Pot se vzpne na Zajčnik, 
lahko pa gremo tudi okoli nje-
ga. Spustimo se z njega in pr-
vič pred seboj zagledamo Ja-
lovec, Mangrt ter Viš in Mon-
taž. Dokaj blizu zagledamo 
tudi goli, travnat vrh, ki nas 
pričakuje. Spustimo se do se-
dla Vratca, kjer nas v okljukih 
pot popelje na predvrh Vošce. 
Malenkost izgubimo na viši-
ni, ter se povzpnemo do raz-
padajoče kamnite hiše, ki je 
na vrh^ Vošce. Čaka nas vpis-
na knjiga in zastarela skrinji-
ca, saj je na njej še prastara 
številka za klic v sOi. To bi bilo 
treba zamenjati. 

Z Vošce se pred nami od-
pre čudovit razgled na celo-
tno Martuljkovo skupino in 
na dolino Tamar. Z vzhoda 
nas pozdravlja nam dobro 
znano Trupejevo poldne. Ku-
kova Špica in Špik, mogočni 

Prisojnik, zadaj Razor, pa 
Mojstrovke, Travnik, Jalovec, 
Ponce, Mangrt in v Italiji Viš 
ter Montaž. S takšnega raz-
glednika si vsak želi prinesti 
čim več in čim boljše foto-
grafije. A tukaj nastopi pro-
blem, saj je bilo v mojem pri-
mem nad Martuljkovo sku-
pino sonce, ki je kvarilo lepo-
to piramidastega Špika. 

Z Vošce se spustimo v 
smeri vzhoda nazaj v dolino. 
Najprej pridemo do ceste, 
kjer je lovska koča, nato pa 
krenemo na desno, proti za-
hodu, približno 400 metrov, 
ko vidimo potko, ki se po 
travniku spušča navzdol. Sle-
dimo potld, ki ji družbo dela-
jo lični možid. Skozi Jurežev 
graben dosežemo Jureža. 
Mimo kmetije se po cesti vr-
nemo nazaj do parkirišča v 
Srednjem vrhu. Za današnjo 
turo potrebujete približno 5 
ur. Vem, da boste preživeli 
čudovit dan! 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 

-PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

POM. DELAVEC 
2610.07; ALPETOUR M VAONOVA 8. KAM4J 
31 «0 07. ASIMA HAUUOVIC S.P., DELAVSKA 10. 
KftANJ 
17.11 07: DRAGO LESKOrŠEK S P, SV DUH 2&S. 
SK LOKA 
23 10 07; IS$ SERVJSSVSTEM. OOO . GOSPOS-
VCTSKA4, UUBUANA 
3.11 07; OGREX. D.O.O.. PODREČA 6. MMtiCZ 
23.)0 07; PMT KUMA COMMERCE BLED. 0.0 O. 
P0TWkLISlC€8.BLE0 
2810 07; KRAKJSKI KOLACEK. TAVČARJEVA 17. KRAfU 
l1107:RAVNihAR. DO O. KJOnČEVA 9. SK LOKA 
101107; GRLC m»NC S P, ČnuhCC 10 D. BREZJE 
10.11.07. ANDREJA POOPEČAN S.P. L HftCVATA e.KRW4J 
lO.n.07: G7.0 O.O.. &PRUHA33. TRON 
26t00r,JOW.OOO.2G STIHIE33A.ŽASMICA 
26.10 07. KREK RIBNO, O O.O. SAVSKA 35. BLED 
2610.07. LEBEN. D O O.. l£TENIC£ 25. GOINIK 

)0 07: MANPOÂ . 0.00. KOROŠKA 14. KRMU 
31.10.07: MEPLAS. D.O.O.. BEZJE 13. KR GORA 
111.07; PROSEN COM. D.O.O . SP OOPUE 8. 
DUPUE 
3.11.07: SAMO APH S P . KOU30VORSKASO. BL^D 
(ZDEL. BUREKA 
26.10.07: GTP. O.O O . BEGUNJSKA 46. TRZLČ 
C E S M O GRADB-OEL. 
2610.07; CP KRANJ. D D. JEZERSKA 20. KRANJ 
VOZNIK CEST. MOT.VOat 
10.11.07; SANOI. O O O.. DOVJE 12 H, MOifSTRANA 
KUHARSKI POM. 
3010 07: CŠOO. FRANK0mNSKA9, LJUBLJANA 
SOBARK:A 
30.10 07: C^OO, FRM^HOPANSKA 9. LJUBLJANA 
NtŽJA POKi- IZOBR. (DO 2 LED 
23.10.07; TUŠ MAR>^. ALPSKA 4&. LESCE 
LESAR 
2.11 07: SANOVA. D.aO.. M VAONOVA 1. KfW4J 
STROJNI LIVAR 
3.H 07; USER. D.O O . KO^OJŠKA 15 A. ŠK. LOKA 
NIŽJA P O K L (Z08R. (OO 3 L£T) 
26.10 07; PJRANHAŠK. LOKA. O.O.O.. POOLUSNK 
99. ŠX. LOKA 
KMCTUEC 
3110 07; 8C NMdO. SLTVMTTIJ «9. NAKLO 
SLAŠČIČAR 
111.07; PA««MfTE. O.O.O., KOROSKA 10, KRANJ 
MIZAR 
30.10.07; M 90RA. D.D . TTW SVOBODE 2. ŽJRJ 
211.07. SANING INTERNATIONAL. O,O.O,. M 
VADNOVA1, KRANJ 
2.11.07; SANOVA. D.O.O.. M VADNOVA 1. KRANJ 
10.11 07: SGPTEHNIK. D.D. STARAC. 2.SK LOKA 
14 11.07: STANISLAV JCZERSEKS.P.ZQ. BOKIE 

OBUK. KOVIN 
do 1711.07: tSKRA MS. O.O.. UU8LIAMSKA 24 A. 
KRAKI 
do 2810 07. SAVA TmtS. DOO. SKOFJELOSKA 
6. KRANJ 
STRUGAB 
26.t0.07. ISKRA ISO - STRUGARSTVO, 0.0.0.. 
SAVSKA LOKA 4. KRANJ 
26.10.07: SU/ATKES. D OO.SMSFJELOSKAG. KRANJ 
ORODJAR 
26.10.07. tS»W. OTC KRANJ. D.O.O.. SAVSKA 
LOKA4. KRAMJ 
AVTOKLEPAR 
X.10.07;ALPETOUR. M VADN0VA6. KRANJ 
VARILEC 
7.11.07: OUICK INŽINtRiNG. DOO.. PREOMOST 
22. POLJANE NAD ŠK LOKO 
2610.07: SAVATtRES, DO.O.. ŠKOfjELOŠKA 6. 
KRANJ 
STDCJNIK 
2310 07. M^ONSKAKNJSGALOGtSTKA.O.O.O . 
BRNCICEVA 45, U - ČRNUČE 
3 11.07: TKVSSENKRliPP DVG DVIGALA. O.O O.. $PRUHA19.TT̂  STROJNI mn. 
26 10.07; SAVA TRES, D.O.O.. SKOFJELO^ 6. 
KRANJ 
AVTOMEHANIK 
7.11.07: AG GANTAR NAKLO. O.O.O.. UL BRATOV 
PRAPROTNO« 10. NAKLJO 
d0.l0O7.AlPETOUR, M VADNOVA 8. KRANJ 
2710.07; OmCK INŽINIRING. O.O O . PREDMOST 
22.POUANENAOSK LOKO 

EL£KTRB(AR ENERGETtK 
23.10 07; OS BISTRICA. BEGUNJSKA 2. TRŽC 
ELEKTROMONTER 
26.10.07, 0& KRIŽE. KOKRŠKEGA ODREDA 16. 
KRIŽE 
OBRAT. ELEKTOKAR 
2310.07. JELCMCA. D D.. raDRi::EVA 58. ŠK LOKA 
AVTOEl£)CTWKAR 
26.10.07. ALPETOUR. M VADNOVA 8. KRANJ 
SiVlUA-KROJAČ 
30.10.07; OOEJA SK LOKA. OD . KFDRIČEVA 80. 
ŠK LOKA 
FRIZER 
26.10.07; KLARA JEhB<0 S.P.. T VIOMAAIA <4. KRANJ 
1011.07; SNJE2ANA KOŽUH S P. C. NA BROO 47. 
KRANJ 
TESAR 
t4.1l,07;SOPTEHNIK.DO.STARAC 2.ŠKL0KA 
ZHMR 
211.07; SANOVA. 0.0.0. M VADNOVA 1. KRANJ 
U11 07.SGPTEHNIK. O O . STAflAC. SK. LOKA 
DIMNIKAR 
3110.07; FRANC BAKAN S P, SLAP 7. TR2)Č 
VOZNIK 
K) 11.07; NMN OZMEC S P. BRE:9«CA S6, ŽIRCM4CA 
14.11,07; SGP-TEHNIK. D D . STARAC. 2.SK. LOKA 
VOZNIK AVTOBUSA 
23.10 07: ALPerOL«. M VADNOVA 8. KRANJ 
PROOAJAUC 
14.11.07; A L A ^ . D.O.O,. LETAUSKA29. UUBLMNA 
23.10 07; TU& MARKET. ALPSKA 45. LESCE 
23 10.07; TUŠ SUPERMARKET. M VADNOVA 10. 
KRANJ 
26.10,07; GT GORENC. O O.O.. MLADINSKA 2. 
KRANJ 
2610.07. MERCATOfi POHIŠTVO, TITOVA 22. JE-
SENICE 
23 ia07; ODEJA ŠK LOKA. DO. KtORIČEVA 80. 
SK.LOKA 
3.11.07; PEKARNA MIMI. O.O.O.. PETEUNKAFUEVA 
4.KIS0VEC 
3010 07; SK6.0.0 . STELfTOVA 8, 1241 KM««K 
26.10 07; SPAR, FUŽINSKA 8. JESENKJE 
7,11 07; TRGOOOM NO 1. O O.O. ZAPUŽE 10 8, 
BEGUHJE 
4.11.07;VWT8.D.O,0..8RNČ1Č£VA20. U-ČRNUČE 
KUHAR 
21.11.07; ANASSr, 0.0.0,, OOiMK 83, GOLNSK 
10.11,07; ARESS. D.O.O.. UNHART0VA38. LJUB-
LJANA 
30.10.07; CŠOO. FRANKOPANSKA 9. UUBUANA 
26.1007; MIROSLAV HUEU S.P.. CRNIVEC 11. 
BREZJE 
28.10.07; ŠMON HELLER K.O.. UU8UANSKA 15. 
8l£D 
27.10.07; TAJO-TEAM, D.O.O . AMBROŽ POD 
KRVAVCEM 31. CERKLJE 
NATAKAR 
21.11.07: ANASSV, O.O O.. GOLN« 83. GOLNIK 
23.10.07. GREGOR MRAK S.P. POOBREZJE 1$. 
NAfOO 
SREDNJA POKI. IZOBR. 
17.11.07.' 1 AGENT. OO.O.. SAVSKA LOKA 20. KRAMI 
26.10.07; BOHINJ. O.O.O.. TRJGLAVSKA 17. BOH 
BlSTRK> 
23.10.07. COMBrmANS. OOO.. ORLILOVKA 10 A. 
KRANJ 
30.10.07; ERLAH. O.O.O. SREDNJA VAS 132. 
SREDNJA VAS V BOHINJU 
30.10.07: OO. LIUGUAMSKA2/. NOONCSTO 
26.10 07. KIZ, O OO.. MOSTE 42 A. ŽIROVNICA 
X.10.07; m/PKA. OD.SLAWWSKA 1. DCMSALE 
1011-07; NATAN. D.O.O, SAVSKA 34. KRANJ 
U11,07;NESn.O.OO..POSTAL92.SK LOKA 
10 11 07; PEftKO TEHTNICE. D.OO . ZALOG 2. 
GOIMK 
23,10.07; SPORT1NA 8L£0. 0.0.0. ALPSKA 43. 
L£SCE 
23.10.07. VARNOST GORENJSKA. O 0 0.. BLEt-
VVBSOVA 20. KRANJ 
KMETUSKITEH 
2610.07; KQZS-2AV00KR. I. SLAVCA 1. KRANJ 
2310 07; KŽK. O O.O. KRAMJSKA 29. ŠENČtJR 
LESARSKI TEK 
2.11.07. SANOVA. D.O.O , M VADNOVA I. KRANJ 
23.10.07; SMOl£J. 0.00, POO GOZDOM 30. 1R2)Č 
STROJNI TEHNIK 
23.10.07; ALPINUM HOTEU. O.O.O. RfiČEV LAZ 
51. BOH. JEZERO 
2310.07; HOTEL JaX)VKA BLED. O.O.O,. C SVO-
BODE 8. BLED 
26.10.07; ISKRA • OTC KRANJ, D.O.O. SAVSKA 
L0KA4. KRANJ 
26.W.07, J V* « . 0.0,0.. GOflBtSKA M MEDVOOe 
27.10.07: 0UKX INŽINtfttNG. 0.0.0. PREDMOST 
22,POUANENAOŠK LOKO 
2.11 07. SANOM. 0.0.0 . M VAONCVA 1. KRANJ 
ELEKTROTEHNIK 

3010 07; KREATA. O.OD. GORETUSKA 38, NAKLO 
ELEKTROTER ELEKTRONIH 
23.10.07. SAVA VPES. 0 0 O.. ŠKOFJELOŠKA 6, 
KRAHJ 
GRADBENI DELOV. 
14.11 07:SGPTEHN»<. D.D., STARAC. 2.ŠK LOKA 
GRADBENI TER 
21l.-07.SANtNQlNrERNATXDNALO.aO.. M VAD-
NOVA 1. KRANJ 
KOMERCIALNI TEH. 
1? n.07; UOKACOM. D.O.O.. K«»UCWSK) TRG 3. 
ŠKLOKA 
TURISTKINITEH. 
23.10.07: SMl &CO. D.OO. RETB^ 164. ŠK. UDKA 
RECCPTOR 
26.10.07, PROSiGNAL D.O.O . KERSNIKOVA 19, 
CEUE 
EKONOMSKO KOMERC. TEM. 
3.11.07; PRIMA ZASTOPSTVO. D.OO . PARTIZAN-
SKA 19. UUBJANA 
POSLOVNI SEKRSTAR. NIŽJI 
3010 07. KREATA. O.O.O.. GORENJSKA 39. NAKLO 
SREDNJA STROK. AU SPL tZOBR 
231007. MS-NAKIO. 0.0.0 . T ZURtNA 16. NAKLO 
26.10.07: MRKO MACHER S P. FlNŽGARJEVA 28. 
l£SCE 

INŽ. GOZDARSTVA 
26.10 07. ZAVOD ZA GOZDOVE OE 8LE0. UU8-
UAMSKA 19, BLED 
INŽ. STROJNIŠTVA 
26.10,07; TANJAPERNE S P. PŠEVSKA 10, KRAfU 
INŽ. ELEKTROTEHNIKE 
28.10.07: ZORAVKO URBANC S P . ZALOG 12. 
GOLNIK 
I N l GRADBENIŠTVA 
2.11.07. SANING INTERNAITKJNAL. DO.O. M 
VADNOVA 1 ,KRWJ 
ORGANIZATOR POSU V TURIZMU 
23.10.07. AIJ»INUM HOTCU. O.O.O . RIBČEV LAZ 
51. BOH. JEZERO 
30.10.07; JGZ BROO, PREDOSUE 39. KRANJ 
VIŠJA STROK. IZOBR 
26.10.07: ŠS. O.O.O.. SLOVENSKA 40. LJUBLJANA 
DIPL. INŽ. AGRONOMIJE 
23 10.07; K Ž K OO-O. KRANJSKA 29. ŠENČUR 

. UNIV. DIPL INŽ. AORONOMUC 
23.10.07; AGROMEHAN»<A. D.D . HRASOE 52 A. 
KRANJ 
UNIV. OIPL EKONOMIST 
26,10.07; TVrOR TEAM, O.O.O., C. TALCEV 39. 
KRANJ 
DIPU EKONOMIST 
26 10.07. TUTORTEAM. D.O.O.. C TALCEV 39. 
KRAKI 
PROF. GLASBE 
23.10.07: GLASBENA ŠOLA KRANJ. POŠTNA 3. 
KRANJ 
UNIV. DJPU INŽ. ARHITEKTURE 
31.10.07; ART SNOO. O.O.O.. SP. OUPUE 4. DUPUE 
DR. MEDK:INE 
1711.07: oee. ZD KRANJ. GOSPOSVCTSKA 10. WWU 
OR. OENTALNE MED. 
»7.11.07; OZG. ZDTTiač, BLEJSKA 10, TR&Č 
10 11.07: OZG. ZOBNA POUKUNIKA KRANJ. 
GOSPOSVETSKAS. KRANJ 
DIPL FIZKTTERAPEVT 
23 10.07: OZG. ZD KRANJ. GOSPOSVETSKA 10. 
KRAMJ 
DR. MED. SPEC. SPI- MEDK»4E 
27.10.07. OZG. ZD BL£0. ZO BOHINJ. MLADINSKA 
l.BLED 
DR.MEO.SPEC,PEDIATBUE 
3.11.07;aZG.ZDŠK. LOKA. STARAC 10. ŠKLOKA' 
DIPL. SOCtALNIOEUVEC 
26.10.07, VZGOJNI ZAVOO KRANJ, ŠEMPETERSKA 
3. KRANJ 
VISOKOŠOLSKA STROK. IZOBR. 
30.10.07. FINPRO C, O.O.O.. SLAMNJKARSKA 3. 
OOMZAIE 

Prost« <l«l«vna m«cta obiavl>a<ne po podalkm 
Zavoda RS za 2apoalomn|o>. Zaradi poman»kan|a 
prostora ntoo ob^avliena vta. Prav tako zaradi 
pfe9l«dr>o«ti obiav izpuičam« po^ojs, ki 
poftCavlialo delodalak:! (d«to za dok>«en ta*, 
zahtavAAo dalovn« tzkuini«, po»«bf̂ o znan]* 
In morsMna drxi9* zab(avs). Val travod^nl in 
tnanjkaioei podatki »o doatopni: • na oglasrtih de-
skah obmointh «hi&> in uradov za delo zavoda; 
• na domači strani Zavoda RS za zapoalovanie: 
mtp://w«vw.«sa.gov.sl: - pel dolodajalcift. Brale* 
opozarlamo. da to morsbrtne napok« pri objavi 
mo»o6o. 

MoieDelo.com ^ IZKIM MUHOOHOST 

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Proletarska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19 
VEČ IMFORMACU IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.moiedelo.com.info@mojedelo.com 

Tehnično prodajni svetovalci (Terenski komercialisti) 
m/ž (teren po Skmenijt) 
Kot hčerinsko poc§e«ie znanega nemškega koncema 
smozr^ po vtsokj kvaliteti i2xie8«7v in vrhurisko usposoble-
n») kadrih. Pnxlaino tehnični na terenu predstavlja 
VVuerthove izdelke, prodaja, svetuje strankam. Za od&čno 
strokovno uspoGob̂ ervKt poGKrt>irno z rednirni izobraževar̂  
na našti serninadh in delavnicah. Nudimo delo v zelo motM-
ranem podjetju. VVlierth, d. o. o., BiocKče 25. 1236 Trzin. 
pfqavezbiran*>do5.11.2007. V0čnavvww.rTx>jedeto.com. 

Natakar m/ž (Lesce) 
Zaradi povečanega ot>sega dela želimo nas kolektiv dopol-
niti z r>ovim sodelavcem. Če imate ustrezno izot)raztJO go-
stinske smeri oz. gostinsko znanje, ste natančni, vestni in 
vajeni delati v tinmj, vas vabimo, da se nam pridnjžite. De-
kM>o razmeoe bomo sklenili za določen čas z možrtostjo 
podaljšanja. Zaželene so dekMie izkušnje. Ažman. d. o. 
o.. Lesce, Tržaška 1, 4248 Lesce, prijave zbiramo do 11. 
11. 2007. Več navwvw.mojedeto.com. 

Kuhar m/ž (Lesce) 
Gostišče Tulipan v svoj kolektiv vabi samostojnega kuhana 
m/ž. Pričakujenro: vsaj 5 let detovnth izkušenj, dokončano 
gostinsko šolo. vs^ IV. stopnja smer kuhar ali tehnik, za-
poslitevzanedotočenčasspoizkusno dobo. plača stimu-
lativna. vestnost. komunikatM>ost Ažman, d. o. o., Lesce, 
Tržaška 1, 4248 Lesce, prijave zbiramo do 11. 11. 2007. 
Več na www.mc)iedek).com. 

Vodja gradbišča m/ž (Ljubljana) 
Sprejemamo prijave za samostojne in samoiniciativne vod-
je gradbi^ z izkušnjami na objektih visokih In Inženirskih 
gradenj z izobrazbo Inženir aH tehnik z Izkušnjami in ustrez-
no prakso iz vodenja In or9anlziranja del na gradbiščih; z 
vozniškim dovoljenjem kat. B; ki pozna uporabo rač. pro-
gramskih orodij (aplikacije v okolju MS Windows. Word, 
Excel): ter je pripravljen na dopolnilo izobraževanje. Stra-
bag Gradbeno podjetje, d. o. o.. Latališka cesta 33.1000 
Ljubljana, prijave zbiramo do 18. 11. 2007. Več na 
wvvw. mojedelo.com. 

Sodelavec za opravtjanje del pri oskrbi letal m/ž (več 
kandidatov) (Brnik • Aerodrom) 
Pričakujemo III. - VI. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri 
(strojna, tehnična smer), zaželene so delovne izkušnje, 
vozniški izpit kategorije B. zaželen je še vozniški izpit kate-
gorije F in izpit za voznika viličarja. Posebej zaželeni so so-
delavci s statusom samostojnega podjetnika (s.p.). Mož-
nost redne zaposlitve, pogodbenega deta oziroma preko 
s-p.-ja. Nudimo dinamično deto in fleksibilen del. čas. Ae-
rodrom Ljubljana, d. d.. Zgornji Brnik 130a. 4210 Bmik-
Aerodrom. prijave zbiramo do 11. 11. 2007. Več na 
www. mojedek) .com. 

Poslovni sekretar m/i (Ljubljana) 
Pričakujemo min. V. ali VI. stopnjo izobrazije clmžboskM>e, 
komercialne aii ekonomske sn>6ri. najmanj 1 leto delovnih iz-
kušenj, izkušnje iz kadrovanja, poznavanje računalniških 
programov (Word. Excel. MS OHice), osnovrw znanje erre-

ga tuj. jeza<a. komunikativnost, samostojnost, smtsel vode-
nja in organizaĉ ske sposobnosti. Zaposlitev za dok>čen čas 
enega leta z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedok̂ čen 
čas. B.E.R.. d. o. o., Leskoškova 12,1000 Ljubljana, prija-
ve zbiramo do 11. 11. 2007. VečnavwAv.mQ|edek>.com. 

Gradbeni tehnik oz. Gradbenik / Vodja detovlSča m/ž 
(LJubljana) 
Pričakujemo najmanj V. ali VI. stopn|o izobrazbe gradt>ene 
smeri, najmanj erK> leto delovnih izkušenj, poznavanje ra-
^naJnjških programov (V̂ ord. ExceD. smbel vodenja, na-
tančnost pri "izdelavi gradbenih knjig. tzpH kategorije B. 
osnovno znanje enega tujega jezika, komunikativnost. 
Osebo bomo zaposlili za nedok>čen čas, s trimesečnim 
poskusnim dek>m. Plačilo po dogovoru. B.E.R.. d. o. o.. 
Leskoškova 12,1000 Uubtjana. prijave zbiramo do 11.11. 
2007. Več na www.mojedek).com. 

Prodajni zastopnik m/ž (teren po Sloveniji) 
Za pospeševanje izdelkov \r\ storitev naše porwdt)e ter sve-
tovanje strankam -naročnikom. Pričakujemo zaključeno 
vsaj 111., IV. ali V. st. izobrazt>e ustrezne smeri, zažeterie iz-
kušnje s področja prodaje oz. pospeševanja prodaje na te-
renu. Nudimo stimulativno plačito ter možnost napredova-
nja. Trimužijat. d. o. o., Orehovfje 2A. 5291 Miren, prijave 
zblnamodo14.11. 2007. Več nawww.mojedelo.com. 

Prodajni svetovalec za kovinsko obdelovalne stroje • 
terensko delo m/ž (Trzin) 
Pričakujemo, da imate vsay V. ali VI. stopnjo strokovne čzob-
T3zbe komerctalr>e ali tehnične smeri, aktivno zr^je r)erT>-

ščine in vozniški izpit kategorije B. Ponujamo odgovorno, 
k cBjem naravnano delo, katerega rezultate bomo znali ce-
niti. stimulativno plačilo in urejene delovne razmere. S kan> 
didatom bomo sklenili dolgoročno sodelovanje. Schacher-
mayer. d. o. o.. Trzin. Motnica 6.1236 Trzin, prijave zbira-
mo do 17.11. 2007. Več na www.mojedelo.com. 

Serviser za lesno In kovinsko obdelovalne stroje -
terensko delo m/ž (Trzin) 
Pričakujemo, da imate vsaj IV. aH V. stopnjo strokovne izob-
razbe tehnične smeri, aktivno znanje nemščine in vozniški 
izpit kategorije B. Ponujamo odgovorno, k ciljem naravna-
no dek), katerega rezultate bomo znali ceniti, specialistič-
no izobraževanje, urejene detovne razmere. S kandidatom 
bomo sklenili dolgoročno sodelovanje. Schachermayer. d. 
o. o., Trzin, Motnica 6.1236 Trzin, prijave zbiramo do 17. 
11. 2007. Več na vwww.mojedek).com. 

Strokovni tehnični sodelavec v kooperacijah m/ž 
(ŠKofia Loka) 
Ponujamo vam zaposlitev za nedoločen čas, stimulativno 
plačilo za uspešno in učinkovito opravljeno deto. Omogo-
čamo vam strokovnega izpopcrfnjevanja, kariemi in 
osebnostni razvoj. Od vas pričakujemo, da ste zakJjučHi 
višjo šolo katerekoli tehnične smeri, zaželeno je, da imate 
nekaj delovnih izkušenj. Želimo, da dobro poznate delo 
v Excel & Wordu. SGP Tehnik, d. d.. Stara cesta 2. 4220 
ŠkoQa Loka, prijave zbiramo do 30. 10. 2007. Več na 
www. mojedeto.com. 

mailto:info@g-glas.si
mailto:ww.moiedelo.com.info@mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
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1 , 5 4 4 0 € 
Samo na 
večjih poJtah 

Na pošto po 
raznovrstne sveče 
po ugodnih cenah. 

T o p a še ni v s e . K o t se bos te lahko 

prepričal i s a m i . na poštah ponu jamo 

še v e l i k o v e č . I zb i ra j e res ve l ika , 

zato ne odlaša j te , oglas i te se na vaš i 

najbl iž j i pošti. 

V i v a 

3 , 9 4 3 4 
Samo na 
večjih poštah 

Zaneslj ivo vsepovsod 

< 7 POŠTA SLOVENIJE 
P O Š T A IN F I N A N C E 

O A N f l , 
23 

Ponudba ne velja v trgovinah SPAR 
Zeleni dvor, BTC, Pečnik, Babnik, Vrhovci, Zalog, Kapitelj, 

Šempeter, Slovenska Bistrica 1 (Partizanska ulica 61) In Celje 2 (Aškerčeva 14). 

INTERSRAR 
Ponudba ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike. Možen je nakup samo v količinah, primernih za gospodinjstva. SPAR SI.CWENUA<1 (M). l|iitil|aiia. UMUlkacMU X 

http://www.posta.si
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Glavno mesto Zanzibarja Stone Town, ki je pravo kamnito 
mesto. V njem je mladost preživel Fredy Mercury iz 
skupine Que€n. / f̂ ô  Arhi« Dom« vukijj 

Morje, ki daje kruh domačinom, je z živimi koralnimi 
grebeni tudi raj za potapljače. / f<>">: A-h« oonm. vuni» 

Domačin z ribo, ki jo je ujel malo pred tem - kasneje jo je 
prodal v bližnjo restavracijo. / F « « : A H , ™ D O M M VUKIJJ 

Zanzibar, kjer celo čas 
merijo drugače 
"Dan na Zanzibarju traja od sončnega vzhoda do sončnega zahoda. Ob vzhodu je ura nič, opoldne je 
pri njih ura šest, sonce pa zaide ob dvanajstih ..." pravi popotnik Domen Vukeij z Bleda, 

URŽA PETERNEL 

"Zakaj ravno Zanzibar? 
Imel sem čas, preden sem 
odprl agencijo, našel sem 
zelo poceni letalsko vozovni-
co, jo v petek kupil in v po-
nedeljek odletel ... Tako kot 
vedno, tik pred zdajci," pravi 
Domen Vukeij, 29-letni Ble-
jec, diplomirani ekonomist 
in od letos lastnik tiuistične 
agencije Amigo sredi Bleda. 
Fant, ki govori kakih šest tu-
jih jezikov (angleško, nem-
ško, francosko, italijansko, 
špansko; pa celo nekaj sva-
hilija) in ki je zasvojen s po-
tovanji. Pri desetih letih je 
prvič šel sam v Ameriko k 
stricu, da se je, kot pravi, 
otresel strahu pred potova-
nji. Tako se je začela in vsa-
ko leto vsaj mesec ali dva, 
kakšno leto pa tudi štiri me-
sece in več, preživi ... nekje 
daleč ... Kuba, Mehika, Gva-
temala, Kolumbija, Venezu-
ela, Kenija, Tanzanija, 
Uganda, Maroko, Vietnam, 
Kambodža, Tajska, ves Bal-
kan z Albanijo vred, cela Ev-
ropa razen Skandinavije 
("Tja me niti ne vleče, ker je 
mraz in drago...")... Nazad-
nje letos marca Zanzibar. 
2e drugič. Ker je pač uspel 
dobiti letalsko vozovnico za 
samo tristo evrov ... "Prvič 
sem bil leta 2003 in od ta-
krat se je Zanzibar zelo spre-
menil. Veliko več je tiiristov, 
cene so dvojne... Zgradili so 
velik turistični kompleks, 
kjer prevladujejo Italijani, 
veliko je Angležev, Švedov... 
S trumami turistov je otok 

GGIIZLETI / 28. 10. 2007 

NOČ ČAROVKIC NA GORIČKEM 
Odhod avtobusa ob 7. uri iz Kranja, vožnja do Murske sobote 
do Coričkega, kjer vsako leto priredijo "noč čarovnic". Odhod 
domov v poznih večernih urah. Cena: samo 35 EUR. 

MARTINOVAN JE V i 10.11. 2007 , 
PRLEKIJI IN ORMOŽU 
Letos pripravljamo praznovanje v jeruzalemsko-ormoSkih go 
ricah. Privoščili si bomo degustacijo vin s prigrizkom. 
Cena: samo 39 EUR. 

Naročniki Goreniskega glasa imaio 107a popust 

Prijave Agencija Unda po tet.: 04/235 84 20,041/248 773 
ali Gorenjski glas po tel.: 0 4 / 2 0 1 4 2 41. 

' Gorenjska' 

Gorenjski Glas 

G G 
mali oglasi 

04/201 4 2 4 7 , 
e-pošta: malioglasi@g-gias.si 

www.gorenjskiglas.si 

izgubil del čara...," ugotavlja 
Domen. Zanzibar je politič-
no del Tanzanije, a si priza-
deva pridobiti neodvisnost. 
Na otoku prevladuje kultma 
svahili - velika večina prebi-
valcev je Arabcev in kot pra-
vi Domen, so zelo konzerva-
tivni muslimani. Ženske so 
povsem pokrite in večinoma 
ostajajo za zidovi hiš, "Mo-
ški naj ne bi nosili kratkih 
hlač, ženske absolutno ne bi 
smele kazati kolen in golih 
ramen. Žal pa na plaži vidiš 
italijanske turistke, ki se 
sončijo zgoraj brez ...," pri-
poveduje Domen. Domačini 
so zelo prijazni. "A to je Af-
rika. Drug svet, neprimerljiv 
s čimerkoli kjerkoli drugje. 
Temeljne vrednote ljudi v 
Afriki so povsem drugačne. 
Lahko bi rekel, da v Afriki ni 
nič tako, kot bi moralo biti. 
Domačini recimo nimajo 
nobenega občutka obvezno-
sti. Če se tam z nekom nekaj 
zmeniš, sploh ne pride aH 
močno zamudi. Pri nas bi 
vsaj poklical ali se potem 
opravičeval, tam pa tega 
koncepta sploh nimajo v 
sebi in jim to sploh ni važ-
no!" 

Domen je še bolj pristen 
stik z domačini kot na Zan-
zibarju doživel na sosed-
njem, manj turističnem oto-
ku Pemba. "Tam je, kot bi 
odrezal. Praktično noberuh 
turistov, sami domačini in 
čisto drugačen občutek. 
Tam res začutiš njihovo pri-
stno življenje." Zanzibar je 
tudi pravi raj za potapljače. 
"Je ena najlepših lokacij za 

D o m e n najraje potuje sam. Zato, pravi, ker se ni treba 

na nikogar oziratL "Nekaj s e m ugotovil, k o s e m potoval 

z drugimi : polovico časa posvetiš sopotniku in zato n e 

vidiš stvari okoli sebe . . . " 

potapljanje na svetu, saj ima 
žive koralne grebene," pravi 
Domen, ki je Zanzibar iz-
bral tudi zato, da je lahko 
užival v podvodnem svetu. 
Sicer pa večina turistov pri-
de zaradi čudovitih plaž • po 
Domnovih izkušnjah enih 
najlepših na svetu - in mor-
ja. Letala na Zanzibar obi-
čajno letijo prek kenijske 
Mombase (samo za vtis - le-
talska vozovnica iz Miinch-
na do Zanzibarja stane do-
brih tisoč evrov). Večina tu-
ristov potuje prek agencij in 
marca je bil Domen edini 
potnik z letala, ki ga na leta-
lišču ni čakal agencijski av-

tobus, ampak je poklical 
svoj taksi ... Najbolj prime-
ren čas za potovanje na 
Zanzibar se začenja prav 
zdaj, pozno jeseni. Ko se pri 
nas začne mraz, je na Zan-
zibarju najlepše... 

Mrzli in turobni novem-
ber bo tudi Domna prepodil 
v svet, vrata agencije je do 
prvega decembra zaprl in že 
v prihodnjih dneh bo spet 
odletel. Tokrat menda v 
Španijo in na Portugalsko. 
In za kako dolgo.' Pravi, da 
je kupil samo enosmerno 
vozovnico. Torej pride, ko 
pride. Menda vsaj enkrat do 
sredine decembra... 

Plaže na Zanzibarju so ene najlepših na svetu. 

Domen v posebnem visečem stolu iz Brazilije / foio: uria pncfnei 

mailto:malioglasi@g-gias.si
http://www.gorenjskiglas.si
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Vsi računajo na bodoče donose 
Predsednik uprave LIP Bled ne zanika, da bodo menedžerski odkup plačali iz dobička družbe. 
To velja tudi za del začetnega vložka. 

STEPAN ŽARGI 

Rečica pri Bledu - Predlog 
skupščini UP-a Bled o pripo-
jitvi k menedžerskemu Les 
Investu je v javnosti sprožil 
številne komentarje o tem, 
da bo družba UP Bled sama 
odplačala dolgove menedžer-
jev. K pogovoru smo povabili 
predsednika uprave Alojza 
Burjo. 

Kako je potekal menedžer-
ski prevzem UP Bled? 

"2e ko sem pred petimi 
leti prihajal v UP Bled, sem 
vedel, da me čakata dve nalo-
gi: izboljšati jx)slovanje druž-
be, ki je tedaj ustvarjala izgu-
bo, ter poiskati lastnike druž-
be, saj je biJo jasno, da se bo 
država prej ali slej umaknila 
iz lastništva. Že takoj ob pri-
hodu sem začel iskati strate-
škega kupca in ga našel v naj-
večjem proizvajalcu vrat na 
svetu; to je kanadska firma 
Masonite, ki je imela dolgo-
ročen interes razvijati proiz-
vodnjo vrat na Bledu in opaž-
nih plošč s predelavo lesa v 
Bohinju. Ko so bili razgovori 
spomladi letos v zaključni 
fazi, je to podjetje prevzel ve-
lik ameriški finančni sklad, 
ki je zamenjal upravo in po-
slovno politiko in z dogovo-
rom ni bilo nič. Tako kupca, 
ki bi bil pripravljen razvijati 
našo proizvodnjo, ni bilo. Po-
javljali so se sicer domači fi-
nančni investitorji, pri kate-
rih pa je bilo jasno, da bi bila 
proizvodnja v drugem planu, 
zanimale so jih predvsem ve-
liko vredne nepremičnine na 
Bledu in v Bohinju. 

Prav tak položaj je nas, 
menedžerje, spodbudil k raz-
mišljanju in pogovorom s 
paradržavnimi skladi o od-
kupu državnega deleža. Pro-
drlo je spoznanje, da smo 
prav menedžerji s svojim po-
znavanjem in znanjem naj-
boljše jamstvo za ohranitev 
ter nadaljnji razvoj lesne de-
javnosti v teh krajih." 

Kako sle se menedžerji za 
nakup organizirali? 

"Ustanovili smo družbo 
Les Invest, katere ustanovite-
lji smo 11 menedžerjev in 
^ ž b a Top Info (naša bivša 
služba za informatiko) in od-
kupili državna deleža SOD 
in KAD ter delež družbe EBS 
Group Gregorja Benčine. S 
tem smo pridobili dobro po-
lovico delnic in po zakonu 
objavili prevzemno ponud-
bo. Ponudba je bila uspešna, 
saj smo na tak način pridobi-
li več kot 93-odstotni delež 
Lipovih deklic. To tudi potr-
juje naše prepričanje, da je 
bila ponujena cena 12,1 evra 
za delnico primerna, pošte-

Alojz Burja 

na, in kar je še posebno po-
membno, za vse enaka. Vsi 
zakonski predpisi so bili v ce-
loti izpolnjeni, prevzem pa 
izpeljan transparentno. 

Ko smo skupaj z delnica-
mi, ki smo jih imeli že od 
prej, presegli 95-odstotni de-
lež, smo skupščini družbe 
konec avgusta predlagali iz-
tisnitev malih delničarjev ter 
umik s trga vrednostnih pa-
pirjev Ljubljanske borze. 
Tudi preostale male delni-
čarje bomo izplačali po isti 
ceni, 9. oktobra pa je bil UP 
Bled umaknjen z boize." 

V novembru spet sklicujete 
skupščino s predlogom o 
pripojitvi podjetja UP Bled 
k Les Investu. Zakaj tak 
predlog? 

"Osnovni razlog za predla-
gano pripojitev je pocenitev 
in poenostavitev poslovanja 
in vodenja." 

Torej UP Bled ne bo več ob-
stajal? 

"Ne. LIP Bled bo ostal. 
Ostala bo tudi blagovna 
znamka. Treba pa bo spre-
meniti statusno organizacij-
sko obliko." 

Pri poročanju o zapletih s 
prevzemom v škofjeloški Je-
lovici smo vas pohvalili za 
transparentnost in enako-
praven odnos pri prevzemu. 
Predlog o pripojitvi LIP-a k 
Les Investu pa je po mnenju 
mnogih opazovalcev in ko-
mentatorjev korak v naspro-
tno smer. Zamegljujejo se 
odnosi, pod vprašajem je, 
kdo bo v resnici odplačeval 
kredite, ki ste jih najeli za 
prevzem. Povsem nasprotna 
praksa od prevzema v Mer-
kurju, kjer so znani dolgovi 
prevzemnikov in obljubljajo 
dosledno ločevanje v poslo-
vanju od menedžerskega 
Merfina. Se ne bojite očitkov 
o izčrpavanju dljne družbe 
za svoje premoženje? 

"Že pri pripravi prospekta 
za prevzem smo poudarili, 
da je naš osnovni dlj ohrani-

tev lesnopredelovalne indus-
trije v teh krajih. Da mislimo 
resno, potrjujejo tudi dejstva 
o velikih investicijah, ki smo 
jih začeli ali pa se že izvajajo 
(kotlovnica in sušilnica v Bo-
hinju, modernizacija v proiz-
vodnji podbojev) celo hitreje 
od prvotnih načrtov. Višina 
najetih kreditov je poslovna 
skrivnost Ključno vprašanje 
je ohranitev in razvoj dejav-
nosti. 

Kar pa zadeva nevarnost 
izčrpavanja, lahko zagoto-
vim, da tega ne bo. Najete 
kredite bomo plačevali iz na-
ših vloženih sredstev in do-
bičkov. Kakšna pa bi sicer 
bila alternativa ob umiku dr-
žave? Ta prevzem je tudi 
obrambno dejanje, da bo les-
nopredelovalna dejavnost 
ostala v teh krajih. To zapo-
sleni tudi vedo in prevzem 
podpirajo. Vsak kupec, to ve-
lja tudi za tujce, npr. Maso-
nite, kupuje na kredit in ra-
čuna na bodoče donose. 

Glede LIP-a in Merkurja 
pa mislim, da zgodbi nista 
primerljivi." 

Lahko poveste, koliko ste 
menedžerji vložili za odkup 
državn^a deleža, ki vam je 
omogočil prevzem? 

"Ne, tega ne želim in niti 
ne smem razkriti brez so-
glasja preostalih." 

Kako ocenjujete poslovanje 
LIP-a v letošnjem letu? 

"Letošnje poslovanje je 
bilo zelo uspešno, vendar 
nam je ujma v septembru 
močno pokvarila rezultate, 
saj je v Bohinju po prvih oce-
nah nastalo za 580 tisoč ev-
rov škode. Za teden dni smo 
morali ustaviti proizvodnjo, 
precej težav pa so nam pov-
zročile tudi prekinjene ko-
munikacije. Prav septembra 
je pri nas višek sezone. Kljub 
temu računam, da bo rezul-
tat iz letošnjega poslovanja 
pozitiven (med sedemsto in 
osemsto tisoč evri), dobiček 
pa bo zaradi prodaje delnic 
Gorenjske banke zelo visok. 

Prav ta prodaja deleža Go-
renjske banke, ki je bila 
vredna prek sedem milijo-
nov evrov, je pomemben vir 
za izvedeni prevzem oziro-
ma za odplačilo najetih kre-
ditov pri tem. Hkrati pa je 
treba opozoriti, da je bila 
tudi vrednost delnice zaradi 
tega deleža višja in so torej 
na tem partidpirali vsi delni-
čarji." 

Postali ste aktivni lastnik. 
Bo to pomenilo kaj spreme-
njeno vodenje družbe? 

"V bistvu ne. Se bolj na-
tančno želim opredeliti pri-
stojnosti in odgovornosti vo-
dilnega kadra in uveljaviti 
doslednejše nagrajevanje po 
rezultatih dela. Sicer pa ne 
nameravam spreminjati svo-
jega načina dela. Velika razli-
ka bo v tem, da se z lastninje-
njem ne bo več treba ukvar-
jati. To je olajšanje in naša 
velika prednost v primerjavi 
s tistimi domačimi lesnimi 
podjetji, ki jih to še čaka." 

KRATKE NOVICE 

BLED 

20. predsedniški forum v IEDC-Poslovni šoli Bled 
Na Letnem forumu najvišjih vodilnih - tako Imenovanem 
predsedniškem forumu, ki ga je lEDC-Posiovna šola Bled 
organizirala v petek že 20. leto zapored, je letos sodelovalo 
več kot osemdeset predsednikov ter članov uprav in nadzor-
nih svetov, generalnih direktorjev podjetij in državnih usta-
nov in visokih gostov - vključno z veleposlaniki Nemčije, Ni-
zozemske, Makedonije, Poljske in Švedske - iz enajstih dr-
žav. Vsakoletni Letni forum najvišjih vodilnih lEDC-
Poslovne šole Bled pomeni priložnost za srečanje vodilnih v 
podjetjih in drugih organizacijah ter v državni upravi s kole-
gi iz drugih držav ter za vpogled v najnovejša spoznanja iz 
menedžerske teorije In prakse z vidika mednarodno uveljav-
ljenih predavateljev. Osrednji govornik na forumu, ki je po-
tekal pod naslovom Kako se izogniti sindromu naravnano-
sti na neuspeh?, je bil prof. dr. jean-Fran^ois ManzonI, med-
narodno uveljavljeni profesor vodenja. Š. Ž. 

LjusgANA 
Še je čas za popis nepremičnin 
Iz Geodetske uprave Republike Slovenije so sporočili, da so 
doslej v okviru popisa nepremičnin evidentirali 1.764.063 
stavb in delov stavb, kar predstavlja 94,71 odstotka vseh v 
naši državi. Zbrali so tudi podatke o lastnikih, s katerimi iz 
različnih vzrokov v času popisa niso prišli v stik. In se z nji-
mi že dogovarjajo o obisku svojih asistentov, ostaja pa še ne-
kaj lastnikov, ki se na obvestilo uprave niso odzvali. Te pozi-
vajo, da čim prej pokličejo najbližjo pisarno geodetske upra-
ve in se dogovorijo za popis svojih nepremičnin. Če obrazce 
že imajo in jih nameravajo izpolniti sami, naj Izpolnjene ob-
razce čim prej pošljejo na pristojno upravo. Zadnji termin za 
dogovarjanje o obisku geodetske uprave je 15. december, pri 
čemer pa geodetska uprava poziva lastnike, naj pohitijo in se 
s tem izognejo gneči tik pred Iztekom zadnjega roka za evi-
dentiranje, ki se Izteče 21. decembra 2007. Š. Ž. 

VOLKSBANK 
KARNTEN SOD 

fiksno z a eno leto 
za Vaso hranilno vlogo 

Idealna kombinacija. 

Več podatkov dobite pri Vasem svetovalcu v Vaši 
Volksbank Karnten Siid, ali pod vmw.vbks.at. 

Extending Borders. 
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ŠENČUR 

Peti november je zadnji rok za oddajo vlog 

Šenčurska občina bo letos za razvoj kmetijstva, gozdarstva 
in podeželja namenila 45.395 evrov. Javni razpis za dodelitev 
pomoči je že objavila, razpis bo odprt do porabe denarja 
kmetje pa morajo oddati vloge na občino najkasneje do 5 
novembra. Občina največ denarja namenja za naložbe 
osnovno dejavnost kmetij, za nove investicije za delo v goz 
du ter za šolanje na poklicnih in srednjih kmetijskih in goz 
darskih šolah, poleg tega pa tudi za varstvo tradicionalnih 
krajin in stavb, plačilo zavarovalnih premij, naložbe v dopol 
nilne dejavnosti na kmetijah, pridobitev novih znanj na po 
dročju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva, zagotavljanje 
tehnične podpore kmetijstvu in za delovanje društev. C. Z. 

LJUBLJANA 

Vsi razpisi bodo objavljeni do konca januarja 

Vlada je pred nedavnim sprejela uredbo o ukrepih iz prve, 
tretje in četrte osi Programa razvoja podeželja za obdobje 
2007-2013, na podlagi katere bo ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano do konca januarja prihodnje leto ob-
javilo vse javne razpise. Prva dva razpisa, o podpori poso-
dabljanju kmetijskih gospodarstev in o pomoči mladim pre-
vzemnikom kmetij, bo predvidoma objavilo že v petek. Za 
oba ukrepa bo na voljo nekaj več kot 117 milijonov evrov od 
skupno 525 milijonov evrov, kolikor jih program predvideva 
za šestnajst ukrepov. C. Z. 

ŠKOFJA LOKA 

Društvo za razvoj podeželja Resje vabi na Kras 

Društvo za razvoj podeželja Resje bo v ponedeljek, 29. okto-
bra, pripravilo strokovno ekskurzijo na Kras. Udeleženci si 
bodo ogledali jamo Vilenico in Štanjel ter se bodo ustavili še 
na izletniški kmetiji Grča. Prijave sprejemajo do petka do 10. 
ure na telefonski številki 031/712 655. Za člane društva je 
cena 20 evrov, za druge pa pet evrov več. C. Z. 

Na podlagi 50. člena ter v povezavi z 98. členom Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS. št. 33/07) in 38. člena Statuta Občine 
SkoOa Loka <Uradnl list RS. št. 37/95, 47/98) je župan Občine Škofja 
Loka dne 17. 10. 2007 sprejel 

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI 
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za posodobitev zbirnega 
mestnega kanala 

1. 
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostor-
skega načrta, ki ga je pod številko naloge 6073/5. v oktobru 2007, 
izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Verovškova 64, Ljubljana. 

2. 
Gradivo bo razgrnjeno v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 
Škofja Loka od 2. 11. 2007 do 3. 12. 2007. 

3. 
V času javne razgrnitve bo 21.11. 2007 ob 17. uri organizirana javna ob-
ravnava v veliki sejni sobi OtJčine Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škof-
ja Loka. 

4. 
S tem naznanilom Otičina Škofja Loka o poteku javne razgrnitve in javni 
Obravnavi obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga 
obravnava dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega 
načrta pod točko 1, in sicer z naslednjimi pare. št.: 
K.o. Stara Loka 
979/1, 1672/12, 852/1, 850/1, 216, 1978, 1675/4, 1980, 1877, 
751, 753/1, 645/17, 645/22, 645/5, 645/4, 1700/2. 

K.o. Škofja Loka 

1044, 18/21. 1032, 29/6, 29/1, 1069, 29/4, 28/3, 1034. 1108, 88, 
1035/3, 92/2. 1039/1. 95. 1035/2. 132/19, 132/7, 132/10. 
132/18. 1039/1. 132/8. 132/9. 132/5, 132/4, 132/1, 132/17, 
132/11. 132/15. 133/3. 133/4. 133/5. 133/13. 133/6. 133/7. 
133/1S. 133/11.133/8. 1040. 133/9.133/1, 619/1, 1067/2, 179/3, 
1051/1, 179/6, 179/2, 179/7, 179/8, 180/1, 184/1, 185/1, 185/2. 
K.o. Sufia 
957/1. 1194. 954/2. 954/4, 954/3. 

5. 
V času javne razgrnitve latiko na razgrnjeni predk>g podajo pisne pripom-
be in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in 
jih v roku iz 2. člena sklepa posredujejo Občini Škofja Loka, Mestni trg 
15, Škofja Loka, oz. jiti podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. 

Če pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku občinskega podro-
bnega prostorskega načrta pod točko 1 poda lastnik nepremičnine 
iz točke 4.. mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime, 
priimek in naslov. 

6. 
Ta sklep se objavi v Gorenjskem glasu in začne veljali naslednji dan po 
objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Škofja Loka. 

Številka: 3504/2007 
Škofja Loka. dne 17. 10. 2007 

S(WJ* U>«, TOLMNSM C, s. SW>fJ» U)K» 

Župan 
Občine Škofja Loka 

Igor Draksier l.r. 

Ne uvajamo zasebnih lovišč 
"S spremembami zakona o divjadi in lovstvu ne uvajamo zasebnih lovišč niti ne ukinjamo lovske 
zveze," odgovarja minister Iztok jarc na nekatere pomisleke in kritike. 

C V E T O Z A P L O T N I K 

Ljubljana - Državni zbor bo 
predvidoma še ta teden odlo-
čil o predlaganih spremem-
bah zakona o divjadi in lov-
stvu, minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Iz-
tok Jarc, generalpi direktor 
direktorata za gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo Andrej 
Drašler in Urška Smec z di-
rektorata pa so na četrtkovi 
novinarski konferenci odgo-
vorili še na nekatere po nji-
hovem timenju neupraviče-
ne kritike in pomisleke. Kot 
je dejal minister, so se za 
spremembo zakona odločili 
predvsem zato, da bi odpra-
vili nekatera neskladja v se-
danjem zakonu, ki jih je 
ugotovilo ustavno sodišče in 
jih je treba odpraviti do letoš-
njega 23. novembra, pa tudi 
zaradi tega, da bi čimprej po-
delili koncesije za gospodar-
jenje z divjadjo in uveljavili 

Povprečna lovska druži-
na naj bi plačala 1.300 ev-
rov koncesijske dajatve 
na leto oz. povprečno 23 
evrov na lovca. 

nekatere rešitve za učinkovi-
tejše izvajanje lova. "Ni naš 
namen, da bi s spremembo 
zakona uvedli zasebna loviš-
ča, z drugačnim prednost-
nim vrstnim redom pri po-
delitvi koncesije ukinili lov-
ske družine in lovsko zvezo 
ter določili višino koncesij-
ske dajatve kot merilo za iz-

^ •'./ i 

Zavrnili kritike in pomisleke: (od leve proti desni) Andrej Drašler, Iztok Jarc In Urška Srnec. 

bor koncesionarja," je dejal 
minister Iztok Jarc in pouda-
ril, da bi uvedba zasebnih lo-
višč zahtevala sprejem pov-
sem novega zakona. 

Koncesija le za deset let 

Kot je pojasnil Andrej 
Drašler, naj bi s sprememba-
mi zakona omejili prednost-
no pravico sedanjih uprav-
ljavcev lovišč le na prvo pode-
litev koncesije, skrajšali kon-
cesijsko obdobje, uzakonili 
delitev koncesijske dajatve 
med djžavo in občine, po-
enostavili izračun dajatve, 
združili dolgoročno lovsko in 
gozdarsko načrtovanje, ure-
dili polhanje, evidentiranje 
izgub divjadi in izjemne po-
sege v divjad zunaj lovne 
dobe, omogočili rejo domo-
rodnih vrst divjadi in natanč-

LjUBgANA 

Oglaševalska kampanja za meso 

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so 
pred dnevi začeli s promocijsko kampanjo za meso, ki bo 
trajala do sredine prihodnjega meseca. Z oglaševanjem na 
televiziji, s tiskanimi oglasi in velikimi (jumbo) plakati želi-
jo seznaniti potrošnike z delovanjem sistema, ki jim zago-
tavlja varno in kakovostno meso znanega porekla. Kot po-
udarjajo, so vsa goveda v Sloveniji vključena v sistem Iden-
tifikacije in registracije, kar omogoča sledenje živali od roj-
stva do zakola. Rejec mora vsako rojeno tele najkasneje v 
dvajsetih dneh označiti s parom rumenih plastičnih znamk 
v obe ušesi, tako označeno žival vpišejo v centralni register, 
ob premiku na drugo lokacijo pa govedo vedno spremlja 
potni list. Po zakolu živali njeno meso označijo, z označba-
mi pa seznanijo potrošnika z izvorom mesa, načinom reje 
in klanja živali. C. Z . . 

KRANJ 

Dodatni denar za obnovo gozdnih cest 

Vlada je ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
omogočila prerazporeditev 400 tisoč evrov proračunskega 
denarja za obnovo gozdnih cest, ki jih je poškodovala ne-
davna vodna ujma. Ministrstvo bo denar namenilo za obno-
vo cest v 29 najbolj prizadetih občinah, med njimi največ za 
ceste v občinah Železniki, Bohinj, Nazarje, Vransko, Cerkno, 
Tolmin, Braslovče in Žalec. Občine bodo v sodelovanju z za-
vodom za gozdove pripravile sanacijske načrte, ceste pa naj 
bi predvidoma obnovili do konca letošnjega novembra. C. Z. 

ne je določili obveznosti 
upravljavcev lovišč za izvaja-
nje načrtovanih ukrepov. V 
dosedanjih razpravah je bilo 
največ različnih mnenj glede 
koncesijske dajatve, pred-
nostnega vrstnega reda pri 
podelitvi koncesije in skrajša-
nja koncesijskega obdobja. 
Kar zadeva koncesijsko daja-
tev, bo osnova za izračun pet-
letno povprečje letnih pri-
hodkov od lovnega tiuizma 
in od divjačine, ne pa tudi do-
hodek iz društvene dejavno-
sti. Dajatev bo znašala naj-
manj deset odstotkov od tega 
povprečja, del bo pripadal 
tudi občini oz. občinam na 
območju lovišča. In zakaj naj 
bi koncesijo podelili le za de-
set let? "V lovstvu je trajanje 
koncesijskih dob povezano 
zlasti z biologijo divjadi, vpli-
vi na divjad in z dolgoročnim 

načrtovanjem," je pojasnil 
Andrej Drašler in dodal, da 
življenjski ciklus najpo-
membnejših vrst divjadi v 
povprečju traja okrog deset 
let, vplivi okolja in drugi zu-
nanji dejavniki lahko v dese-
tih letih že močno spremeni-
jo stanje v populaciji divjadi, 
predlagano koncesijsko ob-
dobje pa tudi sovpada z lo-
letnim lovskim in gozdnogo-
spodarskim načrtovanjem. 
Sedanji upravljavec lovišča 
bo po predlaganem zakonu 
imel prednost le pri prvi po-
delitvi koncesije, pri vseh na-
daljnjih pa lovska družina, ki 
bo imela med člani čimveč 
lastnikov kmetijskih zemljišč 
in gozdov oz. stalnih prebi-
valcev z območja lovišča. 
Koncesijo bodo lahko prido-
bile le lovske družine, ki bodo 
tudi članice lovske zveze. 

KRANJ 

Cepljenje lisic proti steklini 

Republiška veterinarska uprava je včeraj začela z jesenskim 
cepljenjem lisic proti steklini. Med cepljenjem, ki bo zajelo 
vso Slovenijo razen njenega zahodnega dela in bo trajalo do 
sredine decembra, bodo piloti domačih športnih društev z vi-
šine tristo metrov s športnimi letali odmetavali vabe s cepi-
vom. V tem času ni dovoljeno prosto gibanje psov, na zahte-
vo Mednarodne zdravstvene organizacije pa je vsak stik z 
vsebino vabe treba obravnavati kot ugriz stekle živali. Če pri-
de vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, je to mesto 
treba dobro izprati in umiti z milom ter obiskati najbližjo 
antirabično ambulanto območnega zdravstvenega zavoda, 
Steklina je neozdravljiva bolezen, ki prizadene tako živali kot 
ljudi. Ob izkoreninjenju t.i. urbane stekline z rednim ceplje-
njem psov predstavlja steklina pri lisfcah nenehno grožnjo za 
prenos bolezni preko domačih živali na ljudi. C. Z . 

BRDO PRI LUKOVICI 

V svetu zavoda tudi Šebat in Lombar 

Člani novega sveta Zavoda za gozdove Slovenije so se pred 
nedavnim zbrali v Čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici 
na ustanovni seji. Za predsednika sveta so med tremi kan-
didati izvolili Jožeta Jeromela iz območne enote Slovenj Gra-
dec in za njegovo namestnico Špelo Perme Iz ministrstva za 
finance. Člana 27-članskega sveta sta tudi Janez Šebat iz ob-
močne enote Bled in Jože Lombar iz kranjske enote, prvi kot 
predstavnik organizacije lastnikov gozdov in drugi kot pred-
stavnik lokalnih skupnosti. C. Z. 
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LESCE 

Delničarji o pripojitvi 

Upravi ljubljanskega Žita In 
leškega Žita Corenjke sta 
obvestili delničarje, da sta v 
petek registrskemu sodišču 
v Kranju predložili pogodbo 
o pripojitvi Žita Corenjke k 
Žitu, ki sta jo v notarskem 
zapisu sklenili dva dni prej. 
Delničarji leške družbe 
bodo o pripojitvi odločali na 
skupščini 23. novembra, ta-
krat naj bi sprejeli tudi vse 
za to potrebne sklepe. Del-
ničarji Žita bodo o soglasju 
za pripojitev odločali le v 
primeru, če bodo to v enem 
mesecu po skupščini Žita 
Corenjke zahtevali delničar-
ji z več kot dvajsetino 
osnovnega kapitala. Združi-
tev bodo izvedli po stanju 
na dan 30. junij 2007. C. Z. 

Posojila za občine in podjetja 
Banka Koper je pridobila 50 milijonov evrov denarja za kreditiranje občin in 
malega gospodarstva. 

C V E T O Z A P L O T N I K 

Kranj - Banka Koper je v četr-
tek podpisala z Evropsko in-
vesticijsko banko (EIB) po-
godbo za najem 50 milijonov 
evrov posojila. Kot so ob tem 
povedali v banki, bodo denar 
porabili za kreditiranje dejav-
nosti občin in razvoja malega 
gospodarstva. Pripravili so 
dva finančna aranžmaja. Prvi 
je namenjen občinam ter 
podjetjem v javni in v zasebni 
lasti, ki izvajajo občinske sto-
ritve na področju varstva oko-
lja, infrastrukture, energije. 

KRANJ 

Znamka z motivom športnega plezalca 

V športni dvorani na Zlatem polju v Kranju bo novembra že 
dvanajstič zapored tekma svetovnega pokala v športnem 
plezanju. Pošta Slovenije je ob tej priložnosti ob koncu sep-
tembra izdala priložnostno poštno znamko z motivom 
športnega plezalca. Znamka je tiskana tako kot vse znamke 
v seriji Šport, v mali poli s šestimi znamkami in tremi vinje-
tami, na katerih so prikazani različni oprimki kot sestavni 
del plezalne stene. V Gorenjskem muzeju pa so v Četrtek od-
prli specializirano filatelistično razstavo TretjeOkno, ki bo 
na ogled do 27. oktobra. Pošta Slovenije je na dan odprtja 
razstave izdala dotiskano dopisnico z detajlom kovane 
okenske mreže. C. Z. 

Banka Koper je navzoča 
tudi na Gorenjskem, po-
leg poslovne enote v Kra-
nju ima še tri agencije - v 
Radovljici, Kamniku in 
Trzinu. 

zdravstva, izobraževanja, 
transporta, turizma in še ne-
katerih drugih dejavnosti. Po-
sojilo bo možno pridobiti za 
naložbo v vrednosti do pet 
milijonov evrov in za katero 
posojilojemalec prejme tudi 
nepovratna sredstva, pred-

stavljalo bo največ polovico 
vrednosti naložbe, odplačilna 
doba pa bo najmanj štiri leta. 
Drugi del pridobljenega de-
narja bo namenjen zasebni-
kom ter malim in srednje ve-
likim gospodarskim druž-
bam pri naložbah v osnovna 
sredstva. Posojilo bo možno 
pridobiti za polovico naložbe, 
vredne do enega milijona ev-
rov, odplačilna doba bo naj-
manj tri leta. PosojUojemald 
bodo za pridobitev posojila 
morali zagotoviti skladnost 
projektov z direktivami Ev-
ropske skupnosti 

KRANJ 

Na posebnih položnicah zneski do tisoč evrov 

Združenje bank Slovenije je sporočilo, da bodo izdajatelji po-
sebnih položnic lahko od 1. decembra dalje izdajali tovrstne 
položnice največ do zneska i.000 evrov. Banke po tem datu-
mu položnice, izdane za višji znesek, ne bodo smele obdela-
ti kot posebne položnice, temveč kot navaden plačilni nalog. 
Sprememba, ki pomeni znižanje sedanjega mejnega zneska 
s 50.000 na 1.000 evrov, je potrebna zaradi prilagoditve 
evropski uredbi, ki zahteva, da se pri plačilih nad 1.000 evrov 
skupaj s podatki o izvedeni transakciji prenesejo tudi poda-
tki o dejanskem plačniku. Ker posebna položnica nekaterih 
podatkov ne vsebuje, so zaradi ohranitve sedanjega načina 
izmenjave podatkov spremenili mejni znesek. C . Z. 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Po kakovosti storitev želijo postati najboljši 

Banka Sparkasse je pred kratkim praznovala prvo obletnico 
preoblikovanja podružnice v samostojno banko kot delniško 
družbo. Kot sta ob tej priložnosti povedala predsednik upra-
ve josef Laussegger in član uprave Marko Bošnjak, je banka 
v prvem letu samostojnosti poslovala zelo uspešno. Letos je 
dosegla osemsto milijonov evrov bilančne vsote, prihodnje 
leto pa naj bi že presegla eno milijardo evrov. Njen cilj je, da 
bi s približevanjem strankam ter z mobilnostjo in fleksibil-
nostjo postala po kakovosti storitev najboljša banka v Slove-
niji. Ob tem, ko že ima osem poslovnih enot, med njimi tudi 
na Gorenjskem, nadaljnjo širitev načrtuje predvsem preko 
elektronskega in telefonskega bančništva ter z gibljivostjo 
njenih svetovalcev. Pri poslovanju z občani so njena ciljna 
skupina zaposleni, ki imajo višje prihodke in uporabljajo in-
ternet, med podjetji pa zlasti hitro rastoča mala in srednje 
velika podjetja ter samostojni podjetniki. C. Z. 

KRANJ 

Ob polletju 52 milijonov evrov dobička 

Skupina Nove KBM, ki poleg banke Nove KBM vključuje še 
Zavarovalnico Maribor, Poštno banko Slovenije, Adrio Bank 
in druge odvisne družbe Nove KBM, je v prvem letošnjem 
polletju ustvarila 51,9 milijona evrov bruto dobička ali 2,7-
krat več kot v enakem lanskem obdobju. S tem je dosegla 
33-odstotni donos na kapital pred obdavčitvijo. Obseg po-
slovanja je povečala s 4,25 na 4,64 milijona evrov. Banka, ki 
ima poslovalnico tudi v Žireh, je s prodajo celotne izdaje hi-
bridne obveznice pridobila 100 milijonov evrov dodatnega 
kapitala, s čimer je izboljšala kapitalsko ustreznost za tri od-
stotne točke, tako da zdaj že presega enajst odstotkov. Ok-
tobra, ko je mesec varčevanja, je za občane in podjetja pri-
pravila paket ugodnosti z naslovom Oktober je dober, pri 
tem pa bo od vsakega sklenjenega posla, vključenega v pa-
ket, namenila en evro za humanitarne namene. Za občane 
je zvišala tudi obrestne mere za dolgoročne depozite. C. Z. 
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"Regijskega 
smetišča v Tene-
tišahnebo" 

Odgovor na pismo bral-
cev, objavljenem v Gorenj-
skem glasu, dne 16. oktobra 
2007, pod tem naslovom. 

Predsednik upravnega od-
bora Društva za ohranitev 
Udinboršta, gospod Miran 
Hude je v svojem pismu opi-
sal odlagališče odpadkov Te-
netiše kot najbolj neurejeno 
smetišče v Sloveniji, s čimer 
se, kot upravljavci odlagališča 
ne strinjamo. S tem lažnim 
in neutemeljenim opisom za-
vaja bralce in prikazuje nere-
alno sliko, zato menimo, da 
je nujno podati argumenti-
ran opis ur^eriosti odlagališ-
ča in glavnih aktivnosti, ki se 
na odlagališču izvajajo. 
Upravljanje odlagališča je po-
drejeno spoštovanju in upoš-
tevanju zakonodaje s podro-
čja ravnanja z odpadki, od 
Ministrstva za okolje in pros-
tor je pridobljeno tudi okolje-
varstveno dovoljenje za obra-
tovanje odlagališča. 

V zadnjih letih smo v sled 
novi okoljski zakonodaji iz-
delali program prilagoditve 
odlagališča Tenetiše, z glav-
nim ciljem zmanjšati vplive 
odloženih odpadkov na okolje 
na najnižjo stopnjo. Zapol-
njeno odlagalno polje smo za-
prli z neprepustno folijo, izve-
dli smo nasutje vrha in bokov 
ter ozelenitev. S folijo smo iz-
vedli tesnjenje dna aktivnega 
odlagalnega polja. Tako na 
zaprtem kot aktivnem odla-
galnem polju je vzpostavljen 
sistem zajema izcedne vode 
in sistem odplinjanja. Izced-
ne vode se ločeno zajemajo v 
zbiralniku izcedne vode, sko-
zi usedalnik oz. mehansko či-
stilno napravo se odvajajo do 
javne kanalizacije in nato do 
Centralne čistilne naprave 
Kranj, kjer se prečistijo. 

Tako imenovani deponijski 
plin, ki nastane kot posledica 
razkroja odpadkov, kontroli-
rano zajemamo že od leta 
2002. V odlagališče so vgraje-
ne sonde za zajem deponij-
skega plina in razvodne cevi, 
na platoju pred odlagališčem 
pa plinsko črpalna postaja in 
bakla za kontroliran sežig 
plina. V letu 2004 smo sistem 
nadgradili s pretvorbo depa-
nijskega plina v električno 
energijo in pridobili status 
kvalificiranega proizvajalca 
električne energije. 

Že nekaj let kontrolirano 
spremljamo vplive na okolje, 
izvajamo obratovalni moni-
toring, ki zajema meritve 
emisij snovi v vode in v ozrač-
je (tudi imisij), emisij plinov, 
meritev onesnaženosti v pod-
talne vode in meritve izced-
nih vod. Meritve izvajamo v 
skladu z zakonodajo, vsak 
dan pa se preko stacionarne 
vremenske postaje merijo pa-
rametri hitrost in smer vetra, 
temperatura zraka, količina 
in intenzivnost padavin ter 

zračni tlak. V letu 2005 smo 
izvedli dodatno vrtino za 
opazovanje parametrov do-
Inovodnih podzemnih vod, 
izvajamo tudi monitoringe 
onesnaženja bližnjega Želin-
skega potoka (ki že dve leti 
spada v I. kakovostni raz-
red), izvedli smo elektronsko 
merilno mesto pretoka izced-
ne vode. Zaradi večkratnih 
obvestil okoliških krajanov 
glede preseganja pragu smra-
du, smo letos začeli tudi z 
uporabo tretmana z BJO AL-
GEEN-om v izcedno vodo in 
z vlaženjem aktivnega dela 
deponije. Ti bi naj pospešili 
predelavo in mineralizacijo 
organskih snovi iz gospodinj-
skega odpada, kar bi naj tudi 
zmanjševalo nastajanje ne-
prijetnih vonjav. 

Vedno ve^o pozornost na-
menjamo zmanjševanju vo-
lumna odloženih odpadkov. 
Pri tem uporabljamo drobilec 
odpadkov, s katerim meljemo 
predvsem kosovne odpadke, 
lesni odpad, zeleni in gospo-
dinjski odpad, hlodovino ter 
koreninski les. Z mletjem do-
sežemo tudi do osemdesetod-
stotno zmanjšanje volumna 
odpadkov. Sedaj že večletna 
praksa je kompaktiranje ozi-
roma stiskanje odloženih od-
padkov, s ciljem zmanjšati 
prostornino odpadkov in var-
čevanjem z odlagališčnim 
prostorom. Septembra letos 
smo začeli s poskusnim kom-
postiranjem bioloških odpad-
kov, z namenom zmanjševa-
nja količin odloženih bioraz-
gradljivih odpadkov. 

Odlagališče je pod stalnim 
nadzorom pristojnih inšpek-
cijskih služb, ki izvajajo red-
ne preglede in opozarjajo na 
manjše pomanjkljivosti, kijih 
sproti odpravljamo, zato trdi-
tev, da je odlagališče Tenetiše 
najbolj neurejeno smetišče, ne 
drži. 

Vzpostavitev učinkovitega 
sistema ravnanja z odpadki 
ni odvisna samo od občine, 
od izvajalcev javne službe 
ravnanja z odpadkov, pač pa 
v največji meri od vseh obča-
nov, ki povzročamo odpadke. 
Problem odpadka se ne za-
čne, ko pride na odlagališče, 
ampak že na izvoru nastan-
ka. Ločeno zbiranje odpad-
kov na izvoru žal še ni zaži-
velo, v običajnih zabojnikih je 
vse preveč odpadkov, ki vanje 
ne sodijo, zato se pridružuje-
mo apelu gospoda Hudeta, ki 
poziva bralce, da v zadnjem 
tednu tega meseca še posebej 
pazljivo sortirajo odpadke. 
Tako ravnanje ni pomembno 
le v tem trenutku, ampak je 
zapovedano vsakdanje rav-
nanje. 

IVAN HOČEVAR, D IREKTOR 
Komunala Kranj, 

javno podjetje, d. o. o. 

Z odgovorom zaradi refe-
rendumskih pravil zaključu-
jemo polemiko o urejenosti 
smetišča Tenetiše. 

UREDNIŠTVO 

Kmetov pogled 
na gnojevko 
(drugih 

SpoStoMani gospod Pušavec! 
Dovoliti mi, da se znova 

o^asim in osvetlim nekatera 
dejstva, ki jih očitno ne razu-
mete oziroma jih nočete razu-
meti. Mislim, da sem v svojem 
prejšnjem pismu dovolj obsežno 
in upam tudi argumentirano 
odgovoril na vaša obtoževanja 
o neustrezni uporabi gnojevke, 
namigovanja o velikih dobičkih 
kmetov in očitke tui račun pla-
stičnih bal ter njihov^a skladiš-
čenja, zato tokrat zgolj nekaj do-
datnih pojasnil. 

Slovensko kmetijstvo se tako 
kot vse druge gospodarske dejav-
nosti zadnje desetle^e in pol so-
oča s številnimi izzivi, povezani-
mi z globalizaajo in liberaliza-
cijo tržišča. Vstopilo je i) bitko, 
na katero je bilo zaradi dedišči-
ne polpreteklega sistema slabo 
pripravljeno. Majhnost kmetij in 
razdrobljenost posesti sta bili 
najteže breme. Osamosvojitev 
Slovenije je z vsemi gospodarski-
mi in družbenimi sprememba-
mi v temeljih pretresla kn^j-
stw. Kljub temu daje statistika 
za pos s^dj sredstvo manipula-
cije, kaže riekatera neizpodbitna 
dgstva, ki so opazna, če le hodi-
mo naokrog odprtih oči. Majhne 
kmetije so propadle, hlevi se spre-
minjajo v obrtne delavnice ali 
ostqicyo prazni. Sloj pdkmetov, 
tako značUen za Slotmijoje na 
robu propada. Liberalizacija, ki 

je postala temeljna usmeritev 
naše države, je pokopala roman-
tiko. Nazadomnje števila kmetij 
in v kmetijstvu zapodenega pre-
bivalstva ter zaraščanje kmetij-
ske zemlje so naša realnost. Če se 
vam toži po romantičnem kme-
tijstvu, boste morali poseči v knji-
ževno tradicijo. Pa še tam je bore 
malo romantike, ampak obilica 
garanja, poniževanja, v nebo 
vpijočih krivic in strc^ revšči-
ne. 

Očitate nam industrijski na-
čin mlečne pridelave. Prireja 
mleka je bila zaradi izjemno vi-
sokih kakovostnih in higienskih 
standardov na močnem udaru 
ob vključitvi v §cbalne gospodar-
ske tokove. V hudi konkurenci so 
preživeli zgolj največji in naj-
močngši, sicer niso zmo^i dedi-
ti vsem zahtevam, povezanim z 
izjemnim finančnim breme-
nom. Že omenjen problem sb-
venskih kmetov je (pre)majhna 
posest, zato je bila popolna speci-
alizacija in intenzifikadja v 
smeri industrijske pridelave edi-
ni način, ki je nudil možnosti 
preživela. Zaradi nizkih od-
kupnih cen mleka so le velike ko-
ličine omogočale preživele. For-
mula Je preprosta: če hočeš več 
pridelati na enaki površini, je 
treba povečati donos na enoto. 
In to seje zelo izrazito zgodilo 
na kmetijah med Kranjem in 
Gdnikom. Tako je leta iggGži-. 
vinorgska gostota več kmetij na 
tem obmo^u presegla. 3 
GVŽ/ha, karje Jasno napisano 
v Članku, ki ga omenjate. To je 
stanje izpred desetih let, ki pa je 
zaradi hitrih in temeljitih spre-

memb v zadnjih letih že zgodo-
vina. Slovenija se je začela spo-
^edovati z Evropi unijo in že 
pred polnopravno vključitvijo 
sprgela njena pravila igre. Živi-
norgska gostota je bila eden več-

jih problemov, ki je kmetije z in-
tenzivno pridelavo močno bre-
menil. Pomanjkanje zem^e smo 
reševali z nakupi in najemi in 
ga tudi rešili. Kmetiji subven-
cije, ki so vam tm v peti, so na 
voljo zgolj tistim kmetijam, kjer 
imajo pod 2,5 GVŽ/ha (mga 
za živinorgske kmetije). Vi^a 
stopnja subvencij Je na voljo 
kmetijam, ki ne preseglo mak-
simalne obtežbe 1,9 GVŽ/ha 
oziroma 170 kg dušika/ha. 
Vsak kmet, ki seje potegoval za 
kakršno ičoli obliko državne po-
moči, zgornje številke zdo dobro 
pozna, saj Jih je bil prisiljen do-
sledno upoštevati. 

Še kratki pojasnili o sklada-
nju gfiojevke in ravnanju z njo 
pred uporabo. Prvič. Nitratna 
direktiva med drugim predpisu-

je tudi velikost gnojničnih jam, 
ki jih znova omenjate. Ustrezno 
slMiščenJe gnojevke pri pr^em-
nikih neposrednih plačil v kme-
tijstvu nadzoruje Agencija RS 
za kmetijske trge in razvoj pode-
želja s kontrolami tako na kraju 
samem kot preko baz podatkov. 
Dn4gič. Že nekaj let uporabljam 
dodatke za hitrgše zorenje gno-

jevke in vem, da nisem edini. 
Žal se mi poraja vse vd^ dvom 
o smiselnosti tega stroška. Raz-
majam, da bi v prihodnje teh 
nekaj sto starih tisočakov rajši 
porabil za dopust. Vso/ vedel bi, 
da sem jih pametno izkoristil. 
Nakup dodatkov za gnojevko Je 
sodeč po tonu in vsebini vaših pi-
sem povsem nesmiseln. 

Po vašem prepričaryu pogled 
na dvorišča in travnike dokazu-

je, da nismo obi^jožani. Zahva-
ljujoč trudu svojih prednikov, po-
dedovanemu premoženju in tr-
demu delu na srečo res ne. Ne 
morem pa razumeti in dojeti, 
zakaj bi morali biti. Tako kot 
večina drugih držav^anav živi-
mo od lastnega in pošteno zaslu-
ženega denatja. Povrhu vsega 
malo zapravimo za "luksuz", 
saj je naš prosti čas skopo od-
merjen. Mnogi kme^e ne vedo, 
kaj Je dopust, saj živina zahte-
va stalno skrb. Nerad se porta-
vljam, ampak veliki traktorji in 
hlevi nam omogočajo, da dela-
mo in se preživljamo. Brez tr-
dega dela in umnega kmetova-
nja bi bili malo vreden, celo mr-
tev kapital. Traktor je predpogoj 
našega obstoja in nikakor ne 
znak bogastva. Brez njega ozi-
roma njih se lahko takoj posta-
vimo v vrsto na Zavodu zapo-
slovanje. Še dodatek k pojasnilu 
v mojem prgšnjem pismu, za-
kaj imamo toliko traktorjev. 
Pomembna razloga sta raz-
drobljenost posesti in oddalje-
nost travnikov od doma. Sled-
nja je povezana z zmanjševa-
njem živinorejske gostote. Za 
ponazoritev navajam primer 
naše kmetije. Pred 15 leti smo 
obdelovali zemljo, ki je bila v 
dveh katastrskih občiruih, da-
nes obdelujemo zemljo v petih. 
Obseg del se je povečal in obde-
lovanje zahteva več strojev. Res 
je, da traktor nekaterim pome-

ni statusni simbol in pri tem so 
povsem podobni mnogjm Slo-
vencem, ki se postavljajo z avto-
mobili. Seveda pa boljši in draž-

ji traktor (tako kot avto) nudi 
vei^e udobje, varnost in boljše 
zmo^Jivosti, ve^i in bolje opre-
mljeni hlev pa boljše delovne 
razmere za ljudi ter zdravo in 
prijetno bivanje živalim. Zato 
imajo investicije v vame in učin-
kovite stroje ter v posodabljanje 
hlevov vedno prednost pred vla-
ganji v stanovanjsko hišo in na-
kupom osebnega avtomobila. 

Kljub vašim kmečkim koreni-
nam in nostalgičnim spomi-
nom na kravo Cveto se očitno ne 
morete ogniti predsodkom proti 
kmetijstvu. Pol^ tega v sebi no-
site ustaljeno podobo o kmetih 
in kmetijstvu, ki je žal precej 
razširjena, namreč da mora biti 
kmet revež. Stara modrost pra-
vi, da če je kmet reven. Je revna 

tudi država. Prizadevanja naše 
države so usmerjena v dvig ka-
kovosti življenja vseh državlja-
nov, Ustava RS pa zc^tavlja 
enakopravnost. Krnele imamo 
torg vse pravice do dostojnega 
življenja, ki si ga služimo z last-
nimi rokami. Obe vaši pismi 
med vrsticami razkrivata vaše 
miš^enje: če bi se kme^e w Con-
skih in okolici pobijali v razpa-
dajočih hlevih, brodili po blat-
nih dvoriščih, dan za dnem po-
pravljali stare stroje ter se vozUi 
z razmajanimi avtomobili, po-
tem bi bU tudi smrad gnojevke 
manj moteč. 

A L O J Z U R B A N C , 
Goriče 

P.S.: Z objavo tega pisma 
zaključujemo polemiko o 
gnojevki. 

- ^ ^ Laze 22,4000 Kranj 
E I I C O L O G U A telefon: 04/231 91 00, fax: 04/231 91 01 

CSM: 031/658-706 
e-pošta:ekologija@ekologija.si 

vabi k sodelovanju: 

DELAVCA V PROIZVODNJI (m/ž) 
Pogoji: 
• konfana osnovna $ola , 
• opravljen vozniški izpit kategorije B > 
• zaželene delovne izkušnje S 

Delovno razmeije se bo sklenilo za določen čas, z možnostjo po-
daljšanja oz. sklenitve za nedoločen čas. Delo je možno nastopiti takoj. 

Pisne prijave pošljite v 8 dneh od objave oglasa na zgornji naslov. 
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RADOVLJICA 

Enake možnosti za ljudi z duševno motnjo 

V Šentovih enotah v Radovljici in v Kranju so na svetovni 
dan duševnega zdravja organizirali dan odprtih vrat. Med 
drugimi aktivnostmi so v Radovljici pripravili okroglo mizo 
z naslovom Z razbijanjem stigme do enakih možnosti 
vključevanja ljudi z duševno motnjo v delovno in socialno 
okolje. O tem so spregovorili ljudje s težavami v duševnem 
zdravju in njihovi svojci, ki se v družbi srečujejo z nega-
tivnimi stereotipi, da so drugačni in da gre za osebe, ki 
ogrožajo sebe in druge. Takšno mišljenje skušajo spremi-
njati s pravilnim informiranjem. Področje delovanja proti 
diskriminaciji se bistveno izboljšuje, tudi zaradi zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 
"Združenje Šent se ukvarja s psihosocialno rehabilitacijo 
oseb s težavami v duševnem zdravju in ustvarjanjem novih 
delovnih mest za težje zaposljive osebe. V gorenjskih Šen-
tovih enotah v Radovljici in v Kranju smo s podporo 
lokalnih skupnosti in na podlagi veljavne zakonodaje razvili 
mrežo programov, kot sta programa dnevnega centra in za-
poslitvenih programov. Šentprima, katerega ustanovitelj je 
Šent, Izvaja zaposlitveno rehabilitacijo. Zaposlitveni center 
Šentplavž na Jesenicah, ki ga je prav tako ustanovil Šent, pa 
zaposluje invalide na zaščitenih delovnih mestih," je 
povedala Marija Zupane, vodja CDZS Gorenjska regija. 
Stigma se ruši predvsem s tem, ko se ljudje s težavami v 
duševnem zdravju povsod izkažejo kot nenasilni, prej bo-
ječi, prijetni in uspešni. D. Ž . 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 0 4 201 42 0 0 

Njiiiiilo u ol)i«i) spifjmimo po lelefmu lalisu M/201-42-I3 ali «fbi» iM 8lfiwfiMvi cesii •«. 
v Kranju (K. po poiti - do poMddjlia m (trnka do 11.00 ure" C«a oglasov m ponudb v ratrnki; lafdtio 0901)1«. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RAC>OVLJICA, TEL: 04/5315 249, FAX: 04/53 04 230 
MADŽARSKE TOPLICE 2.11 - 8. n; 22.11. - 25. n.; 1.12 - 4.12.; 
LENTI 27.10; TRST25.10., 31.10. 

KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER, SPODNJI TRG 14, 
4 2 2 0 SKOFJA LOKA 
26.10. ob 19.30 Michael Frayn: HRUP ZA ODROM, komedija, režija: 
Matija Milčinski, za IZVEN; 27.10. 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 OBJAVL JAMO "v R U B R I K I GLASOV 

KAŽ IPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT . 

PRIREDITVE 

žalne slovesnosti 
Kranj - KO ZZB Orehek Drulovka obvešča, da bo žalna 
komemoracija v petek, 26. oktobra, ob 10.40 pri spomeniku 
na Orehku. 

Četrtkanje 
Kranj - V Klubaru bo tema tokratnega Četrtkanja, ki se bo za-
čelo ob 21. uri, Swing'n'roll. 

Priznanja za urejenost kraja 
Preddvor - Turistično društvo Preddvor že desetič podeljuje 
priznanja za urejenost kraja. Podelitev bo v petek ob 19. uri 
v Domu krajanov Preddvor. 

Sredin večer o vodah 
Bled - Na oktobrskem sredinem večeru, ki se bo jutri ob 20. 
uri začel v info središču Triglavska roža na Bledu, na Ljub-
ljanski c. 27, se boste tako v predavanju Edite Sodja in Špele 
Remec - Rekar kot tudi likovni razstavi Ivana Jelinčiča 
posvetili vodi. 

V knjižnicah za otroke 
Škofja Loka - V škofjeloški knjižnici se bo delavnica za 
spretne prste Ustvarjal je Plečnik, dajmo še mi, ki je name-
njena otrokom od 4. do i o. leta starosti, začela v četrtek ob 
17. uri. 

Žiri - V žirovski knjižnici se bodo angleške urice za najmlaj-
še začela jutri ob 17. uri, za malo večje, oziroma tiste, ki že 
nekaj znajo, pa ob i8. uri. 

Bohinjska Bistrica - Ustvarjalna delavnica Drugačnost daljne 
Kitajske, ki je namenjena otrokom, ki so stari vsaj 4 leta, se 
bo v knjižnici začela jutri ob 17. uri. 

Radovljica - Ustvarjalna delavnica Drugačnost daljne Kitaj-
ske, ki je namenjena otrokom, ki so stari vsaj 4 leta, se bo v 
knjižnici začela v četrtek ob 17. uri. 

MEDVODE 

Izbrali naj fotografijo iz medvoške občine 
Turistična zveza Medvod je tudi letos razpisala natečaj za 
najlepšo fotografijo, posneto na območju Občine Medvode. 
Skupaj so dobili 63 fotografij, komisija pa se je odloČila, da 
prvo nagrado v prestižni kategoriji Tu sem doma dobi Mat-
evž Jekler za fotografijo z naslovom Onstran. Drugo nagra-
do je prejel Iztok Pipan za fotografijo Zbilje, tretjo pa Katja 
Konjar za fotografijo z naslovom Križev pot ponoči. M. B. 

OSMRTNICA 

Ko se solze posušijo, 
mi vse rožce ovenijo. 

Vsem, ki ste jo poznali, sporočamo, da je svojo 
življenjsko pot v 87. letu starosti sklenila naša draga žena, 

mama, babica in prababica 

M A R I J A GAŠPERŠIČ 
roj. Ftancelj, iz Kranja, Cesta 1. maja 27 

Pogreb drage pokojnice bo jutri, v sredo, 24. oktobra 
2007, ob 15. uri na pokopališču v Kranju. 

Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici 
na tamkajšnjem pokopališču. 

Žalujoči vsi njeni 

Državno prvenstvo šolanih psov 
Lesce - KD Bled - Lesce vabi ljubitelje psov na ogled 
Državnega prvenstva šolanih psov v Lescah, ki bo v soboto 
in nedeljo, 27. in 28. oktobra, oba dneva med 8. in 15. uro na 
društvenem vadišču v Lescah. 

IZLETI 

6. jesenski pohod 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 27. oktobra, na 
6. jesenski pohod občine Vodice (Selo-Rašica-Dobeno-Gobavica 
(Mengeška koča)-Koseški bajer-Šinkov Turn-Selo). Skupne 
zmerne hoje bo za okoli 4 ure. Odhod manjšega avtobusa bo ob 
8. uri izpred pošte Šenčur. Informacije in prijave z vplačili zbira 
do četrtka, 25. oktobra, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

Martinovanje v Beli krajini 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi na turistični izlet, na 
martinovanje v Beli krajini, in sicer v torek, 6. novembra, z 
odhodom avtobusa ob 7. uri izpred Creine. Prijave spreje-
majo v pisarni društva do ponedeljka, 5, novembra, 

OBVESTILA 

Predstavitev programa za mlade 
Jesenice - V četrtek bodo ob 17. uri v dvorani Mladinskega 
centra Jesenice za osnovnošolke in osnovnošolce v okviru 
Tedna vseživljenjskega učenja izvedli predstavitev programa 
za mlade, imenovanega M EPI, to je mednarodno priznanje 
za mlade, ki spodbuja aktivnost na štirih področjih: služenje 
ali prostovoljno delo, šport, veščine in odprava. Za kaj sploh 
gre, kaj je treba početi in predvsem, kaj imajo aktivni v pro-
gramu od tega ... - vse to boste izvedeli na predstavitvi. 

Občni zbor 
Loka - Turistično društvo Škofja Loka organizira redni Občni 

zbor jutri, v sredo, 24. oktobra, v Galeriji Franca Miheliča v Kašči na 
Spodnjem trgu v Ško^i Loki, kamor vabi vse svoje člane. 

PREDAVANJA 

Pogovor z dementnim bolnikom 
Tržič - Dom Petra Uzarja Tržič vabi vse, ki se srečujejo s 
težavami svojcev z demenco, na strokovno predavanje na 
temo Pogovor z dementnim bolnikom. Predavanje bo v 
Domu Petra Uzarja v četrtek ob 17. uri. 

Svet netopirjev 
Slovenski Javornik - Odsek za varstvo narave Planinskega 
društva Javornik-Koroška Bela vabi na predavanje z naslovom 
Svet netopirjev, ki bo v petek ob 19. uri v društvenih prostorih 
v Kulturnem domu julke in Albina Pibernik na Javorniku. 
Tematiko bo predstavila biologinja Alenka Petrinjak iz 
Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev. 

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

Rezultati 84. kroga -

21. oktobra 2007 

7,14, 20, 22, 23, 26, 36 
in 33 

Lotko: 

6, 9. 7. 8, 2, 7 

Predvideni sklad 85. kroga 
za Sedmico: 880.000 EUR 

Predvideni sklad 85. kroga 

za Lotka: 110.000 EUR 

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino^ Oddajate ali 

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

AjP d.0.0. Kranj 
Koroška c e ^ 2, 
4000 Kranj 
gsm: 031/330 - 040 

STANOVANJE PRODAM 
KRANJ - Sor. nas. - dvosobno prede-
lano v dvoinpolsobno, 53,89 m2, 
IX./9,1. izg. 72, obnova 2006 (okna. 
vrata, instalacije). CK, TZ, dvigalo, 
domofon. 105.000 (25,2 mio SIT). 
KRANJ - Hrastje, dvoinpolsobno. 
59,01 mj , I. izg. 64. obn. 2003, CK, 
tel. III/3. Funkcionalno razporejeno 
stanovanja z 2 park. mestoma, zele-
nico. 107.000 EUR (25,6 mio SIT). 
KRAN) - Planina i , vzdrževano, eno-
sobno, 42,38 mz, I. izg. 74, V /12. 
Možna preureditev v 1,5 SS. CK, do-
mofon, T2, KTV. Prevzem: feb. 08. 
85.000 EUR (204 mio SIT). 
PREDDVOR • enosobno, 45,65 m2.1. 
izg. 83. pritličje, blok tik ob gozdu. 
CK, tel., balkona ni. Prevzem: takoj. 
80.000 EUR (19.2 mio SIT). 
NOVOGRADNJA 

KRANJ - Stražiiče, duplex enota 118 
m2 s teraso, zelenico, parkirnim me-
stom. III. PCF. Prevzem: dec. 07. 
146.074 EUR, DDV vključen. 
HIŠO PRODAM 

Z C . BESNICA, I. 05 moderno pre-
novljena, delno opr. hiša (P+M, del-
no klet) 186 m2 na zemljišču 2092 
m2 z izjemno lokacijo. CK olje, tel. 
A D S L Prevzem po dogovoru. 
342.000 EUR (82 Mio SIT) 
KRANJ - Drulovka, lepo vzdrževana 
vrstna 12 let stara hiša 179 mz 
K+P+M na zemljišču 144 m 2. Lani 
obnovljena(okna, vrata. CK mestni 
plin, tla), vsi priključki. Urejene nase-
lje. Prevzem po dogovoru. 280.000 
EUR (67,1 mio SIT) 
KRANJ - Orehek, I. 95 obnovljena 
hiša s 188 m2 neto uporab, površine, 
K-i-P-fl. nad. -f podstreha, nadstrešek 
26 m2, ločena garaža 29 m2, kamin, 
pergola na zemljišču 537 mz. Pre-
vzem: po dogovoru. 330.000 EUR 
(79 mio SIT). 

NOMENJ - lepo vzdrževana 10 let 
stara, kvalitetno zgrajena hiša v va-
škem okolju z 280 mz (K+P+l-fM) na 
372 mz zemljišča. Prevzem: po do-
govoru. 410.000 EUR (98 mio SIT). 
RADOVLJICA - dvostanovanjska hiša 
izg. 84, obn. 98. 350 m2 površine 
(K+P+M) na zemljišču 1460 m2, za-
dnja v vrsti. Možna prodaja vsake 
enote posebej. Prevzem: po dogovo-
ru. 530.000 EUR (127 mio SIT). 
DRAŽCOSE • starejša hiša tlofisa 117 
mz. I. izd. 49 (P+l-fM) na zemljišču 
1519 mz. 87.000 EUR (20,85 mio 
SIT) 

VIKEND PRODAM 
LUCINE v Poljanski d. 873 mz zem-
ljišča, lepo vzdrževana, delno obn. 

(streha) hiška (P -t podstreha) Iz I, 
1920. tlorisa 76 mz. Prevzem takoj. 
52.500 EUR (12,6 mio SIT). 
POSLOVNI PROSTOR PRODAM 
LJUBLJANA - Brnčičeva ob obvoznici 
v smeri Domžal. Trzina. Kamnika. 
189 m2, 8 pisarniških prostorov v 
posl. stavbi iz I. 1980, adaptirano 
1996. Cena: 236.250 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR ODDAM 
ŠENČUR • cca. 424 m2 letos obnov-
ljeni prostori primerni za mirno sto-
ritveno dejavnost (pisarne, arhitekti, 
svetovalna, izobraževalna podjetja) z 
zagotovljenimi parkirišči. Možen naj-
em po delih. Klet 173 mz. pritličje 
cca. 125 m2, mansarda cca. 125. Me. 
sečno od 8 do 12,00 EUR/m2 
KRANJ • poslovna cona Primskovo 
327 m2,1. nad. Prim erno za trgovino, 
svetovalni center, pisarne, atelje. 
1962.00 EUR/mesečno. Možen naj-
em po delih. 

KRANJ - 60 m2 obrobje mesta, ob 
glavni cesti, pis. prostori {4) z zago-
tovljenim parkiriščem. Primerno za 
opravljanje storit, dej. (svetovanje, 
pravna pisarna, rač. sen/is, trgovska-
posredn. podjetja, biroji, zdrav, ordi-
nac., kozmetični salon). 600 
EUR/mesec. 
KRANJ • 260 m2 ob eni glavnih vpad-
nic v mesto, primerno za trgovino, 
zastopstva, storitveno dejavnost. 
Možen najem po delih. 2650 
EUR/mesec. 

KRANJ • 203 m2. Savska ccsta, 4 pi-
sarne, primerno za opravljanje mirne 
dejavnosti. Možen najem po delih. 
Mesečno 8 EUR/mz, stroški vključe-
ni. 

KRANJ - 260 mz - staro mestno je-
dro, I., ti., mansarda, klet - pnmerno 
za trgovino, svetovalni center, pisar-
ne, atelje. Možen najem po delih. 
Mesečno 15 EUR/mz. 
KRIŽE -125 mz - center, pritličje - pri-
merno za trgovino ali mirno storitve-
no dejavnost. Parkirišča. 560 
EUR/mesec + stroški. 
KRIŽE 122 m2, ob glavni cesti, 7 
prostorov primernih za pisarne, skla-
dišče, parkirišča. Možen najem po 
delih. 835 EUR/mesec, vsi stroški, ra-
zen tel. vključeni. 
ZAZIDLJIVE PARCELE PRODAM 
VIRMASE. 950 mz, ravna, v celoti ko-
munalno opremljena, prispevki več-
inoma plačani, namenjena za izgrad-
njo stanovanjsko poslovne hiše z le-
pim razgledom na Lubnik. Možno 
začeti takoj s pridobivanjem gradbe-
nega dovoljenja. Cena: 140 EUR/mz. 
ZA ZNANE STRANKE IŠČEMO 
Stavbna zemljišča 600 1.200 m2 
Kranj z okolico, Smlednik, Kamnik, 
Naklo, Šenčur, Cerklje, Tržič, Radov-
ljica, Lesce 
Starejšo hišo z vrtom ali III. PCF -
Kranj z okolico. 

LOIV^ 
n e p r e m i č n i n s k a « ! 

d r u ž b a I 
Zevnikova ul. n. Kranj. PE Slritarfcva u! 8 

Kranj. lel.. 04»/M7 323.04/2362 890 

PARCELE PRODAMO 
KRANJ, Mlaka, zazidljiva parcela, 
670 mz, na južnem pobočju, asfaltni 
dostop, zelo sončna, komunalno 
opremljena, z gradbenim dovoljen-
jem 23 takojšnjo gradnjo slan. hiše, 
na robu urejene soseske novejših 
stan. hiS. Cena: 115.000.00 EUR. 
STANOVANJE PRODAMO 
KRANJ, bližina AP, štirisobno, 84, 
mz. z balkonom, V. nad., kvalitetno 
adaptirano 2003, potrebno manjše 
dodelave. Cena: 127.500 EUR. 
SKOFJA LOKA, Trata, mansardno 
petsobno s kabinetom, dupleks 
(izdelano podstrešje), 122 m2, letnik 
1991, adaptirano 2001. z dvema 
balkonoma, v 9. nadstr./9, CK, kli-
ma, CATV ipd. Možna menjava za 
manjše stanovanje! Cena: 
165.000.00 EUR. 

KRANJ, Planina I, dvosobno s kabi-
netom. 57 mz, letnik 1971, v celoti 
adaptirano 2003, opremljeno, 3. nad-
stropje, vpisano v ZK. Svetlo in 
sončno stanovanje z razgledom na 
)V. Ceoa: 103.500,00 EUR. 
KRANJ, Planina III. dvosobno, 64 
mz, letnik 1986, prazno, takoj vselji-
vo. vpisano v ZK. V lega, večji balkon. 
Cena: 109.000,00 EUR. 
HISO KUPIMO 

Za nam znano stranko z možnostjo 
takojšnjega izplačila na območju 
Kranja kupimo manjšo dvodružin* 
sko hišo z nekaj zemljišča. Cena do 
185.000.00 EUR. 

e*poit:i: loman(3)volja.net 

mailto:info@g-glas.si
http://www.corenjskicus.si/kazipot
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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V-alpdomialpdom si 
Te!.. 04 537 45 00 
w w w . a l p d o m . s i 

i i P D o m 
Alpdom. hzenirino d.d. Radovljica 
Cankarjeva ultca i 
4240 Radovljica. SLO 

• GRADNJA ZA TRG 
• POSREDOVANJE 
• VPIS VZEMUI£K0 KNJIGO 
« INŽENIRING 

UPRAVUANJCIN* 
• ENERGEHKA^'^-^-. 

BLED: enosobno prodamo, Atpska, 
33.53 m2, podstreha 1,89 mi, klet 1,5 
rnz. 1. 1975. 3. nad., balkon, takoj. 
Cena: 105.000 EUR. 
RADOVLjICA: enosobno prodamo. 
Cankarjeva. 36.35 mz. 1.1971.3. nad., 
vsi priključki. Cena: 92.cx>o EUR oz. 
po dogovoru. 
RADOVLjICA: trisobno prodamo. 
Prešernova, 79,89 m2. 2. nad., I. 
1988. balkon, klet. Cena: 133.534 
EUR. 
KRANj: Stirisobno prodamo. Go-
sposvetska, 94,1 m2.1. nad., stano-
vanje 82 m2. balkon 4,6 m2, ktet 1.9 
m2, drvarnica 5.6 "mz, obnova 2005. 
streha 2006, 2 kamina, vsi priključki, 
ločeni števci, takoj vseljlvo. Cena: 
>38.750 EUR. 

RADOVLjICA: hišo prodamo, obno-
va 1987. pritličje 150 m2 (kuhinja, 
dnevna soba s kaminom. 4 spalnice, 
2 kopalnici, terasa), mansarda 160 
m2 (lasten vhod, kuhinja, shramba, 
dnevna soba, 5 spalnic, kopalnica, 
savna. 2 balkona), klet 47 m2, nad-
strešek. garaža, vrt. Cena: 490.000 
EUR. 
ŽIROVNICA: hišo prodamo, ktet 
40.9 m2,1. nad. 139,69 m2 (kuhinja, 
dnevna soba, spalnica, kabinet, ko-
palnica, wc). mansarda 134,61 m2 
(kuhinja, spalnica, kopalnica, neizde-
lani prostori), starost 60 let, streha 
2000, dvorišče, vrt, v pritličju je PTT 
Slovenije. Cena: 337.581 EUR. 
ZC. SORICA pri Železnikih: hišo pro-
damo, lahko za vikend, 86 m2. I. 
2003, pritličje (kuhinja, kopalnica, 
wc. savna), 1. nad. (dnevna soba. bal-
kon). in mansarda (spalnica), ck 
elektrika, vsa oprema, mirna in lepa 
lokacija, vredno ogleda, Cena: 
146.000 EUR. 

COZP MARTUgEK: večstanovanj-
sko hišo prodamo, parcela 1429 m2, 
I. 1857, solidno ohranjena, 390 m2. 
P+1, ck na trda kuriva, prizidek I. 
1991. 84 m2, P+1, ck na olje, neizde-
lano podstrešje, gosp. poslopje 237 
m2, garaža, dvorišče 625 m2, sadov-
njak 376 m2. sončna lokacija, pogled 
na Martuljkovo skupino, primerno 
za turizem. Cena: 850.0cx> EUR. 
LESCE: nov lokal v Trgovsko poslov-
nem centru prodamo, pritličje, 78.22 
m2, čajna kuhinja, sanitarije, razi. de-
javnosti, naša novogr. 2005. še ne-
rabljen, takoj, možen tudi najem. 
Cena: 117.330 EUR. 
LESCE: nov lokal v Trgovsko poslov-
nem centru prodamo, medetaža, 
83.96 nnz, trgovina, izobraževanje, 
zdravstvo, servis, naša novogr. 2005, 
še nerabljen, takoj, možen tudi naj-
em. Cena: 115.864 EUR. 
LESCE: nov lokal v Trgovsko poslov-
nem centru prodamo, medetaža. 
83,4 m2. razi. dejavnosti, naša no-
vogr. 2005. Še nerabljen, takoj, mo-
žen tudi najem. Cena: 115.092 EUR. 
LESCE: lokal v Trgovsko poslovnem 
centru prodamo, 42,7 m2, prodajni 
prostor 39.4 m2. sanitarije -i- garde-
roba 3,3 m2.1. 2005, medetaža. ra2l. 
dejavnosti, garažni boks v kleti, pre-
vzem možen takoj. Cena: 75-174 
EUR. 
RADOVLJICA: posl. prostor proda-
mo. Kolodvorsb, 45.24 m2,1 . 1907, 
obnova 1997. pritličje, sanitarije, iz-
ložba. ck na elektriko, za trgovino, pi-
sarno. prevzem možen takoj. Cena: 
45.000 EUR. 

www . a l p d o m . s 

m P P R O J E K T 

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

ZA ZNANE KU PCE NUJNO KUPIMO: 
V KRANJU - dvosobno - novejše, v 
nižjem nadstropju. Cena: do 
120.000 EUR. 
PARCELO V ŠENČURJU ALI CERK-
LJAH, zazidljivo, do 600 mz. 
SAMOSTOJNO HIŠO - KRANJ, 
NAKLO. KOKRICA, STRAŽiSČE -
cca. 150 m2, parcela cca. 400 m2. 
Cena: do 250.000 EUR. 
CELOTNA PONUDBA NA 

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

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

Telefon: 592 59 49, 030/30 20 11 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ - ftnina I, garsonjera. 26.6 
mz, III./3, obnovljena!. 2006. oprem-
ljena. 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 - šorlijevo nasel;e, dvosobno, 
predelano v dvoinpolsobno, 54,13 
m2, VI79, l.i, 1970. vzdrževano. 
Cena: 101.000 EUR. 
TRŽIČ • center mesta, trisobno, 
66,20 m2. mansarda/3.1. 2006 več-
stanovanjska stavba v celoti obnov-
ljena. Cena: 87.880 EUR. 
BISTRICA PRI TRŽICU - Deteljica, tri-
sobno, 79,15 m2, II./4, l.i. 1975, po-
trebno obnove. Cena: 107.000 EUR. 
HISE PRODAMO 
KRANJ • okolica. Trboje, dvostan. 
hiša. 256 mz biv. površine, pare. 621 
m2,1 . 1 . 1984, obnovljena, opremlje-
na, urejen vrt in sončna terasa. Cena: 
221.165,08 EUR. 
TRŽIČ • Ravne. stan. hiša z gostin-
skim lokalom, 13$ mi, parcela 125 
mz, obnovljena v celoti I. 2000, v 
mansardi je trisobno, v P pa gostin-
ski lokal z uporabnim dovoljenjem, 
ki ga je mogoče preurediti v stanova-
nje. Cena:i33.ooo EUR. 
KRAMJ • Primskovo, dvostanovanj-
ska hiša, 250 m2 biv. površine, par-
cela 479 m2, l.i. 1981, takoj vseljiva. 
Cena: 250.000 EUR. 
PARCELE PRODAMO 
TRSTENIK PRI KRANJU • zazidljiva 
parcela za vikend. 423 mz, ravna, 
sončna. Cena: 120.75 EUR/mz. 
SnSfCA VAS POD KRVAVCEM - za-
zidljiva parcela za vikend aH stano-
vanjsko hišo, 1.280 m2, priključki ob 
parceli, dostop asfalt. Cena: 57 
EUR/m2. 

KRANJ - okolica, Trboje. zazidljiva 
parcela, 539 mz, ravna, sončna, pra-
vokotne oblike, na robu naselja. 
Cena: 170 EUR/m2. 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
KRIŽE PRI TRŽiCU - 6 pisarn s pripa-
dajočimi prostori, cca. 100 m2. I. 
nad, Li. 1989.3 pisarne so povezane 
med seboj, vendar se lahko oddajajo 
tudi samostojno. Šestim pisarnam 
pripada tudi del arhiva, sejna soba s 
kuhinjo in sanitarijami. Najemnina 
vsebuje tudi stroške elektrike, ogre-
vanja, varovanja In komunale. Pros-
tori imajo vse priključke in se nahaja-
jo nad Kmetijsko zadrugo. Najemni-
na: 8j5 EUR/mes. 

www.elco-hjsa.sl 
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novogradnje. ad^Ucije. ncpremiintn« 

ven um. o. 
Bntdr4). 4006 Knnj 

fsm: 051/684-777 
e-peita: lidijâ venuin̂ i 

PRODAMO 
Radovljica, Cankarjeva. 54 mz. 2SS, 
4./4, lep razgled, vzdrževano, proda-
jalka ostaja v stan. še 5 let in plačuje 
najemnino po dogovoru. Cena: 
105.000,00 EUR. 
Zlato polje, 1,5 s stan., 41 mz, 1.1960. 
P/4. Zelo lepo stanovanje, obnov-
ljeno in opremljeno v celoti. Primemo 
tudi za 4-Člansko družino. Vselitev 
mogoča brez dodat, finančnih 
vložkov. Cena: 91.805,00 EUR. 
Zlato polje, Kidričeva, 3S sUn., 2./2, 
71,5 mz, I. 60, balkon. Obnovljeno I. 
03, opremljeno. Sončno. Odlična 
lokacija blizu OŠ in vrtca. UGODNA 
cena: 112.000,00 EUR. 
Planina 1, is stan., 41.4 mz. I. 76. 
VP/7, zamenjana okna 07. Funkci-
onalno. Uporaba atrija. Primemo tudi 
za družino z otrokom. Cena: 
82.833.00 EUR 

Sodijevo naselje, 2 s sUn., 54 m2,6/9, 
prvotno stanje, dobra lokacija. Cena: 
98.000,00 EUR oz. po dogovoru. 
ODDAMO 
Pbnina, 36 m2, iSS. delno opreml-
jeno. vzdrževano. 3/4. Vseljivo oi. n. 
Najemnina: 280 EUR/mesec -K 2 
varščini. 
Otoče, Posavec, več stanovanj, ra-
zličnih kvadratur, I. 02. v hiši, na-
jemnina: 250 EUR - 350 EUR/mesec 
(skupaj s stroški), brez varščine. 

(JJOUO. 

nepremičnine 

Ul. juleta Cabrovška 34.4000 Kranj 
email: info(g>ida-nepremicnine.si 

PE Kranj. Planina 03. Kranj 
tel.: 04/2351 000, G S M 041/331 886, 

051/391 100. fax: 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ, LEVSTIKOVA ULICA: 135,88 
mz, petsobno, zgrajeno 1.2006. prit., 
v vila bloku v Kranju, atrij, dva parkir-
na prostora, stanovanje je novo in 
ima zelo lepo razporeditev, cena: 
212.000 EUR. 
KRANJ - NEBOTIČNIK: 83.94 mz, 
Štirisobno, zgrajeno I. 1964. 5./14 
nad., stanovanje je sedaj v uporabi 
kot poslovni prostor, cena: 125.200 
EUR. 
KRANJ, NAZORJEVA UUCA: 97 mz. 
štirisobno, zgrajeno L 1966. 3. nad., 
odlična lokacija, zagotovljeno parki-
ranje, obnovljene sanitarije, zame-
njana alu okna, obnovljeni podi, vse-
ljivo 01 . 04. 2008, cena: 1 10 .000 
EUR. 
KRAN), VALjAVČEVA UUCA: 74 mz, 
trisobno, v stavbi zgrajeni 1 . 1961 .3 . 
nad., vseljivo 01 .02.2008, v ceno vza-
memo manjše stanovanje, prodamo 
brez provizije, cena: 110.000 EUR. 
KRANJ, gUBLJANSKA CESTA: 56.1 
mz, trisobno, zgrajeno 1.195Z. adap-
tirano I. 2002, pritličje v večstano-
vanjski hiši, cena: 72 200 EUR. 
HISE PRODAMO: 
KRANJ, VISOKa 180 mz, samostoj-
na, adaptirana 1.2007. 230 mz zem-
ljišča, iahko tudi dvostanovanjska, v 
račun vzamemo tudi stanovanje, 
parcelo, cena: 165.000 EUR. 
PARCELE PRODAMO: 
STISKA VAS, K.O. SENTURSKA 
GORA: 590 in 574 m2, stavbno zem-
ljišče, cena: 55 EUR/ma. 
KRIŽE PRI TRŽIČU: 1.361 mz, zazid-
ljiva, zazidljiva parcela z gradbenim 
dovoljenjem za enostanovanjsko 
hišo, cena: 110 EUR/mz. 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO: 
KRANJ • NEBOTIČNIK: 83,94 
štirisobno. zgrajena I. 1964, 5./14 
nad., pisarna, možnost uporabe tudi 
kot sunovanja, cena: 125.200 EUR. 
KUPIMO: 
Kranj okolica kupimo kmetijsko zem-
ljišče. 
Gorenjska kupimo stavbno zemljišče. 
Kupimo zazidljivo parcelo 1200-1500 
mz v Kranju ali okolici. 
Na območju Gorenjske kupimo sta-
novanja, hiše in parcele. Platib takoj. 
Za več in̂ >rmacij nas pokličite. 

www. ida-neprcmlcn ine . s i 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britof79^ 4000 Kranj 
info-nepegeMcoproieictsi 

www.9ekkDpr0Jekt.si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANJA 
KRAN) - PLANINA 1: garsonjera. 30,5 mz, 
nadstropje 1./4. L1976, lepa tekadja, vsa 
infrastruktura. Cena: 78.000 EUR. 
KRANJ - PLANINA III: enosobno. v iz-
meri 48,71 mz, 1.1988, nadstropje /̂4, 
balkon, vsi priključki, takoj vseljivo. 
Cena 87.000 EUR. 
KRANJ. PLANI NA h enosobno, 42 m2. 
11974,5. nadstropje, vsa Infiastruktura. 
Cena 85.000 EUR. 
BLED • MUNO: enosobno, v izmeri 36 
mz, 1.1930, prenovljeno 2004, oprem-
r̂ eno. M/3. pripadaj<^ parcela 428 mz. 
Iglična lokadja, takoj vseljivo. Zelo 
ugodno 65.000 EUR. 
KRANJ - PLANINA 1: dvosobno, 67,79 
mz, riadstropje 6./7,1.1978. balkon, vsa 
infrastruktura. Zelo ugodno 99.990 
EUR. 
KRANJ - CEWTER: trisobno duplex, 
96,25 mz, L 20061. nadstropje in man-
sarda. Cena: 165.33142 EUR. 
KRANJ - K0KRK:A: trisobno, v izmeri 
10643 novogradnja I. 2007, man-
sarda. T-2 prikij uček, dva balkona, vselji-
vo po dogovooi. Cena 169.550 EUR. 
ODDAMO POSLOVNI PROSTOR 
LESCE: gostinski k>kal za hitro prehra-
no, 16 mz. L 1920, obnovljen 1990, s 
krušno pečjo, za pripravo in dostavo 
hrane, paricimo mesto. Cena 250 
EUR/mesec -»• stroški. 
LESCE: poslovni prostor v Izmeri 51 mz, 
L 1920, obnovljeno 1985. v pritličju po-
ski^e stavbe, vsi pnkTjučki. klimatizira-
no. Cena 335 EUR/mescc + stroški. 
DODATNA PONUDBA NA: 

www. g e k k o p r o j e k t . s 

GG 
naročnine 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 
e-pošta: narocnine@g-gIas.si 

www.gorenjskiglas,si 

v PODREČI prodam stanovanjsko 
novogradnjo, 051/388-822 7oo/9er KURIVO 

jGC PROJEKT d.0.0. 
j Finančni in nepremičninski inženiring, j 
I Slovenska c. 27. Ljubljana ' I 
! PE Nepremičnine, Kranj ! 
j Savska c. 22. Kranj, lel.: 04/201-47-50, j 
•031/676464,041/315-778 \ 
j gc.proJeIct@gmait.com j 

! Po ugodnih pogojih vam uredimo | 
! nakup ali prodajo Vaše nepremičnine ! 
I I 

Nakup naše gradnje, brez provizije. 
Vašo nepremičnino prodamo za 
samo 1,5% provizije In le mnoge do-
datne ugodnosti. 
NOVOCRADNjE prodamo: 
KRAMj. Orče; UGODNO! Dvojček, 
samo še ena enota, 150 mz, v 3 eta-
žah. 3. podaljšana gr. faza, dokončan 
v I. Z007. s pare cca. 250 mz, cena 
170.000 EUR/40.738,800,00 SIT, ali 
1.133.33 EUR/mz, celična lokacija ob 
zelenem pasu. 
POSLOVNI PROSTOR: Ljubljana. 
Župančičeva jama. Z0.70 mz. opre-
ma vSteta, voda elektrika, WC. varo-
valni rolo. namembnost za trgovino 
In storitvene dej., cena 35.000 EUR, 
8.387-400 SIT. PRODAMOl 
KUPIMO: zazidljive parcele od 1000-
zooo mz, kupnirto poravnamo takoj. 

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

Mali oglasi se sprejemajo; za objavo v petek -
v sredo do 1330. In za objavo v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovni ias: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8. -19. ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

ŠK. LOKA - Podlubnik. garsonjera. 
18.1 m2. na terasi, obnovlj. kopalnica. 
1.81. cena 46.500 EUR. Jelene Janez 
s.p.. Partizanska c. 40. Šk. Loka. « 
041/675-123 joojm 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRAN) 
T E L : 04/23.81-1ZO. 

04/Z3-66-670 
041/755-̂ 96. 040/204-661, 

041/900-009 
e-po$ta: Hd.nepremtcnine^ siol.net 

www.itd-plus.si 

KRANJ. 1 S5. 48,6 m2. visoko priti., 
dvigalo CK. I. 07. balkon, garažno 
park. mesto, cena 106.700 EUR. Je-
lene Janez s.p.. Partizanska c. 40, Šk. 
Loka. « 041/676-123 

700797» 

KsKERNi 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12.4000 Kranj 
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66 

GSM 051/J20700, Email: infb(g)k3-kefn.si 

HISE 
PRODAM 

ŠKOFJA LOKA - Frankovo nas. vrstna 
stanovanjska hiša 160 m2. 310 m2 
parcela, I. 70. obnovljeno I. 03. vsi 
priključki, cena 200.000 EUR. Loka 
nep.. Škofe Loka, « 041/647-547 

GA-NI 
CA-NI. d.0.0., P.E. Mlakarjeva ulica 107 

(OPC Šenčur), 4208 Šenčur 
tel: 04/25-17-199, hx. 04/26-17-198 
e-po$ta: infb@nepremicnine-gdni.si 

Kupimo nepremičnine 
na različnih lokacijah 

w w w . n e p r e m i č n i n e - g a n i . s 

KUPIM 
PRODAM 

MANJŠO hišo z nekaj vrta v Kranju ali 
bližnji okolici ali zazidljrvo parcelo za 
postavitev manjše montažne hi§6. 9 
040/396-620 

7007017 

POSESTI 
PRODAM 

BITNJE 500 ali 1000 m2 zazidljiva 
parcela, sončna lega.. « 041/640-
9 4 9 7007603 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

ŠENČUR mirna, atrakt^ k>kaci)a. od-
damo nc^, ekskluzMio uBiene pisarniška 
prosta© od 50 do 130 m2. cca. 6 do 12 
EUR/m2.» 040/433031 70oeoo8 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

CITROEN XSARA RCASO 1.6 V. I. 04. 
70.000 km 1. reg. 7/04, srebrn, cena: 
9.000.00 EUR. « 040/72-8860 Tooeoeo 

FIAT Panda. 1. 91 neregistriran, « 
041/319-975 7008050 

0 Brstov f̂ apcotnik 10.4202 
PE Krant^ cesta 22.4202 N i ^ 

P R O D A J A I N M O N T A Ž A : 
- pnevn̂ atike in platišča. 
- amortizerji ^»OROIT hitn servis voz<l 
• avtoopttka. vse za podvozje vozil. 
• Izpušni sistemi, katalizatorji / 
Tel. 04/25 76 052 ^ ^ 
H»p','/www.agganlar.sl " 
PEUGEOT 206 1.4, L 04. prev̂ ižertfi 
60.000 KM. ia ptabšča z zinskini gumarn, 
cena 6.700 EUR. 9 041/706328 7007»« 
SEATLEON 1.6 16V.1.12/03,12.S00km 
1. tastnica, zelo dobro ohranjen, z vso do-
damo opremo. «041/33-65<39 7007033 

SEAT IBIZA. I. 97. temno rdeča. 
125.000 km. lita platišča, vsa oprema 
razen klime, odlično ohranjena. Cena 
2300 EUR. « 041/706-328 

GOtr H dieset, 1.92. Nissan micra 
1.92, 9 031/241-473 700e04» 

KUPIM 

ODKUP vozB od 1.98 in novejši gotovina 
takoj, ogled možen tufi na vašem domu. 
Avtomaš d.0.0.. Češnievek 22. Cerkije. 
051/37»e88 70Q76t0 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

KOMBI s pogocfi)enim delom v nočrtem 
času. 9 041 /690-410 70079ia 

KAWASAKI CROS 250. cena 1400 
EUR« 041/706-328 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

ŠTIRI malo rabljene gume za Hondo 
CRV. 9 031/309-581 7006073 

ZIMSKE GUME s platišči, malo 
rabljend. 2 kom 185 R13 za tado. cena 
15 EUR. 2 kom 155/70-13 za suzuki, 
cena 15 EUR, 9 041/201-089 7008066 

TEHNIKA 
PRODAM 

RAČUNALNIK Pentium 4.3.0 Ghz, HDD 
165+80 S-ata. 1024 MB RAM, ATI R 
9 6 0 0 XT 256 MB DDR AGP TV07DVI. 
original XP SP2, vsi potrebni pn>grami. 
prodam samo P C aH komplet z LJCD/17, 
cena 5 0 0 E U R . 9 041 /468-952 rootxao 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

GARNrrURO navojno cevrre reaTo 3/8 -
11/4" v kaseti, cena 130 EUR. , cevni 
primež 2' namizni. 60 eteW. vr-
talno-udamlsirpi štemarca Hamseat̂ s 
priborom cena 140 EUR. 9 041/201-089 

7006057 

ROČNI el. skobetni stroj Metabo, iir. 
100 mm v kovčku, cena 140 EUR, vi-
sokotlačni vodri čistilec Aqua Vac HO 
100 cena 100 EUR. 9 041/201-089 

700BO&8 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
K U P I M 

ODKUPUJEMO vse vrste hlodovine 
iglavcev In listavcev ter celutoznl les 
iglavcev KG2z.0.0.. Šk. U>ka. 9 04/51-
30341. dop.. 041/758-932 70078» 

BREZOVA In mešana drva, 9 
041/811-910 7008060 

BUKOVA drva, možen razrez In dosta-
va. 9 031/378-946 700807? 

DRVA me^ka aH razlagana, možnost 
dostave, 9 041/718-019 70074m 

UESENE brikete za kunavo. ugodno. 
9 04/53-31-648, 040/88-74-25 

7007655 

SUHA bukova drva, 9 051/648-838 
7ooeo&6 

SUHA bukova drva 14 m3. « 
041/280-520 7006069 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
OGREVANJE, HLAJENJE 
PRODAM 

CISTERNO za kurilno olje 2000 1, 
nova, kovinska, cena 220 EUR. 9 
041/984-155 7006006 

RABLJEN oljni gorilnik APl 13-40 
KLW-60 W in armaturo s tenrjostatom 
za peč Ferrothenm. 9 041/33-55-39 

70079M 

OSTALO 
PRODAM 

JOGI 140x200. 0 3 1 / 4 5 2 - 1 0 4 
7008046 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
P R O D A M 

LIGUSTER, lepe sadike za živo mejo. 
ugodno. 9 04/53-18-314. 0 4 0 / 2 9 5 -
312 7006037 

PODARIM 

DOBRIM ljudem podarimo zelo pri-
jazne dva meseca stare mucke. 9 
04/25-17-090 ,7007685 

ŠTIRI 2 meseca stare mucke (tigraste, 
črno-bel) in ena tigrasta mucka 4 
mes., 9 031/374-709 7007974 

KMETIJSTVO 
PRIDELKI 
PRODAM 

BELi In rdeči jedilni krompir ter suha 
bukova drva. možnost dostave. 9 
031/585-345 7007»06 

JABOLKA jesenska in za ozimnico do-
bite pri Markuta. Čadovtje 3. 9 
04/266-00-48 7007*62 

JABOLKA za ozimnico, jabolčni kis, 
krhlje in jagodovo marmelado. Zakotnik. 
DorfaDe 32. 9 031 /387̂ 371 7007866 

JABOLKA, hruške, krompir, zelje (tudi 
naribano). sladki mošt. jabolčni kis in 
suho sadje. Matijovc - J^Hč. Podt>rez-
je 192. 9 04/533-11-44 700768? 

JABOLKA in hruške, kvalitetne, ugod-
r». kmetiia Princ. Hudo (pri Kovoou). 
Tržič. 9 041/747-623 7007956 

KORUZO za siliranje na njiivi, površina 
1 ha. okolica Kranja, cena 250 EUR. 
9 040/383-733 70060Qt 

SUŠENJE tn skladiščenje koruze, 
možen tudi odkup, kmetija Resnik, 
Moste 76, Komenda. 
« 041 / 676^35 

KRMNI in jedilni krompir ter kupim bik-
ca za nadaljnjo rejo. • 031/387-397 

7006077 

KRMNO peso in koleraBo. 9 
0 4 1 / 2 0 5 - 9 2 9 7007925 

LANSKO hruškovo žganje, 9 04/518-
60-57 700606$ 

REPO in škoporezntoo Epile z motor-
jem 7 , 5 Kw, 9 0 4 1 / 4 5 9 - 7 8 4 7006064 

REPO za kisanje ali krmo, 9 
031/327>926 7ooeo66 

SLADKI mošt iz hrušk moštaric. ovra in 
ovcozjâ Tjetom. 9 04/596-21-33 

70079S2 

VZREJNE ŽIVALI 
P R O D A M 
BIKCA simentalca, starega 10 dni, 9 
041/873-497 700e070 

DVE telički simentalki. stari 10 dni. 9 
04/259-13-06 . 0 4 1 / 5 0 5 - 7 9 2 7006044 

DVE KOZI In kozla, burska pasma. 9 
0 4 1 / 5 4 8 - 0 3 8 7OOEO47 

KONJA pon ,̂ starega dve teti in maces-
nove plohe. 9 04/252-3301 7008046 

http://www.alpdom.si
http://www.mp-proiekt.si
http://www.elco-hjsa.sl
http://WWW.GORENJSKICLAS.SI
http://www.ida-neprcmlcnine.si
http://www.9ekkDpr0Jekt.si
mailto:narocnine@g-gIas.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.itd-plus.si
mailto:infb@nepremicnine-gdni.si
http://www.agganlar.sl
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KRAVO simentalko, bfejo 3 mes^. 
cena po dogovoru, 9 04/51-46-958 

7006000 
KRAVO in krmni krompir. « 04/533-
13-10 700e0?i 

RJAVE jarkiCG v začetku nesnosti, 
Stanonik. Log 9. Šk. Loka. « 04/51-
85-546. 041/694-285 

70079&4 

TELICO ciko. brejo & mesecev, 9 
04/57-23-129 roo®o52 
TELIČKA simentalca, starega 10 dni. 
« 04/51 -82-355 roosoM 
TELIČKO simentalko. staro 10 dni. 9 
031/378-922 ?ooeoe5 

TRI BIKCE. Stare štirinajst dni. « 
041/368-998 7ooeo75 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

FANTA za dostavo pic zaposlimo v red-
no delovno razmerje. Picerija Pod 
gradom. Viljemina DolKar s.p.. Koroš-
ka C. 26 . Tržič. 9 031/571-781 

7008062 

GOSTILNA Pri Jovotu, Pokopališka 
17. Kranj, zaposli pomožno delavko v 
kuhinji, z izkušnjami. 9 04/204-88-

8 8 7007906 

Zaposlimo 
frizerja oz. frizerko 
za delo v frizerskem salonu v 
Kranju (bodoči NCOlandia). 

Prošnje pošljite na: 
SoJer, d. o. o., 

IVžaska cesta 
1000 gubijana. 

CiOSTILNA Pri Viktorju. Partizanska c. 
17. v Kranju zaposli kuharja, natakar-
ja/ico in dekle za pomoč v strežbi, 
lahko tudi študentka, ugoden delovni 
čas. 9 040/646-174. 040/435-070 

7008030 

IŠČEMO DEKLE za delo v dnevnem 
bam. Bfstro Noč, Selo 42. Žirovnica. 
9 040/431-930 

7007959 

M BAR. Oldhamska c. 12 v Kranju za-
posli dekle za delo v strežbi. Delo je 
dvoizmereko ali po d<>govoru, plačilo 
je dobro in redno. 9 041/710-759, 
kont. oseba Emil 

NATAKARJA za strežbo v restavraciji, 
z izkušnjami, redno zaposlim. Vila Be-
Ha. Sr. Bela 1b. Preddvor. » 
041/686-802 7007690 
REONO ali honorarno zaposlim 
natakarja/ico za delo v gostinskem 
lokalu, Okrepčevalnica Klane. Klanec 
38. Komenda. « 041/570-937 

7 0 0 8 0 3 5 

m e d i a 
• • M H * T E M O J iZ 

Vabi k sodelovanju: 

1. NOVINAR, VODITEU (m/ž) 
Pogoji: 
• Vil. stopnja ustrezne smeri 
• delovne izkušnje v novinarstvu, vodenju 
• vozniški izpit kategorije B 
• ambicioznost komunikativnost samostojnost razgledanost 
• nekadilec 

2. VIDEO MONTAŽER |m/ž) 
Pogoji: 
• zaželena V. ali VII. stopnja ustrezne smeri 
• znanje računalniških programov: Adobe Photoshop, 

Adobe Premiere, Corel draw... 
• samostojnost ambicioznost in iznajdljivost 
• vozniški izpit kategorije B 
• nekadilec 

3. TERENSKI KOMERCIAUST (m/ž) 
Pogoji: 
• zaželena VI. stopnja izobrazbe ustrezne smeri 
• delovne izkušnje v komerciali 
• znanje programskih orodij MS Office 
• vozniški izpit kategorije B 
• ambicfozrK>st komunikativnost samostojnost 

razvita ekonomska logika 
• nekadilec 
Pisne ponudbe z življenjepisom pošljite najkasneje do 31. 10. 2007 
po e-pošti na info®media-tv.si ali na naŠ naslov: Loka TV, d. o. o.. 
Kapucinski trg 8 ,4220 Ško^a Loka. 

SIMPATIČNO dekle za dek> v strežbi 
.zaposlimo, sobote, nedelje prosto. 
Kavni kotiček. KkJričeva 47, Kranj. 9 
051/630018 7007881 
ŠE ENEGA picopeka zaposlimo v red-
no delovno razmerje. Picerija Pod 
gradom. Viljemina Dolhar s.p.. Koroš-
ka c. 26. Tržič. 9 031/571-781 

7ooeoe3 
ZAPOSLIM blagajničarko, delo v 
Ljubljani. Mesarija Gregorc. Gregorc 
Franc s.p.. Golntška 102, Kranj, 9 
041/643-494 ;oo7996 

S o d e x ' h o 
Zaposlimo 

KUHARJE in 
POMOČNIKE (m/ž) 

v kuhinll n delo v Škoqi Loki 
In Kranju 

Prijave: SODEXHO -
Prehrana In storitve d. o. o., 

Kadrovska služba, 
Železna cesta 16, 
1000 Ljubljana. 

ZAPOSLIMO KV kuharja, Benz d.o.o.. 
Glavna c. 43, Naklo. 8 040/312-440 

7007616 

ZAPOSLIMO natakarjâ co za delo v 
strežbi In pomoč v kuhinji. Pk r̂ija Led-
ina. Gorenjesavska c. 52. Kranj, 9 
040/854-300 roosoez 

GABROVSEK TRANSPORT d.o.o., 
Mala ulica 10. Horjul, išče voznika 
kombjja za EU, 9 041/788-678 

7007070 

VOZNIKA B kat. za delo v nočnem 
času zaposlim, Stare Tomaž s.p., 
Špikova ul. 3, Kranj. 9 041/690-410 

7 W 9 l f i 

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo 
dva zastopnika za trženje medi-
cinskega pripomočka na območju 
Gorenjske že poznanim strankam. 
Fantom International d.o.o., Ul. M. 
Grevenbroich 13, Celje, 9 051/435-
145 

7007468 

MOŠKEGA ali par sprejmem na gove-
dorejski kmetiji. Zaželene izkušnje, 
zagotovljeno stanovanje * plačilo, AHč. 
Sfltnih 1, Polhov Gradec, « 01/364-
01-90 7008053 
ZAPOSLIMO več delavcev za delo v 
skladišču, zaželeni so kovinarii, lesarji 
in vozniki z vsaj C kart., lokacija Tržič, 
SOS inženiring d.o.o.. Tržaška c. 2, 
Ljubljana tootua 

ZAPOSLIMO skladiščnika za delo s 
krmili za živali. Kmetijska trgovina Ceg-
nar. Virmaše 163, Šk. Loka. 9 
041/275-058 

I 7007920 

ZAPOSLIMO sobarico In čistilko. 
Preša. d.o.o.. Cerklje, za penzion 
Zaplata. Slovenska cesta 51, 4207 
Cerklje. Za informacije pokličite. 9 
04/255-62-50. ali. 031/637-088 

ZAPOSLIMO več delavcev za bniše-
nje lesa in več skladiščnih delavcev ali 
delavk. Delo poteka v Dupljah pri Kra-
nju. Pisne ponudbe na: Cezan 
restavratorstvo. d.o.o., Mestni trg 21, 
Ljubljana 700607« 

ZAPOSLIM delavca - delavko v tesni 
proizvodnji, Rakovec Janez $,p., Ja-
vomik3. Kranj. 9 040/716̂ 322 

ZAPOSLIMO lesnega tehnika ali 
inženirja v pripravi proizvodn}e pohišt-
va. Prijave na info@smolej.si. Informa-
cije; 041/619-302. Smolej d-o.o,. 
Kovor. Pod Gozdom 30. Tržič 7ooeo8i 
ZAPOSLIMO dva mizarja, delovno 
mesto je v Dupljah pri Kranju. Prošnje 
pošljite na: Cezan restavratorstvo. 
d.o.o.. Mestni trg 21, Ljubljana 7008074 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
SGP Bytyqi d.n.o.. Staiževo 3a, Kranj. 
041/222-741 7007617 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p.. Senično 7. Krize, tel,: 59-55-
170. 041/733-709: žaluzije, rok>ji, ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko* 
mamiki, markize, www.asteriKs.net 

7007437 

INŠTALACUE V GRADBENIŠTVU, 
BOŠTJAN JENCSi>., 

nudi elektro ogrevanja 
voznih klančin, dvorišč, 

notranjih prostorov, 
ogrisvanja žlebov, „. 

Telefon: 041/893-656 

BARVANJE fasad in n^uščev, ugodr>o 
in kvalitetno. MegamatriK. d. o. o., Stare-
tova 39. Kranj, 041/570^7 700762» 

BELJENJE notranjih prostorov, izrav-
nava sten in stropov, odstranjevanje 
tapet, pleskanje oken in vrat, dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan s.p., Podbrezje 179. Naklo, 9 
031/39-29-09 7007902 

HITRO IN UČINKOVITO REŠEVANJE 
SPOROV med upniki in dolžniki ter 
urejanje njunih pog. razmerij. Iskanje 
naslovnikov in vročanje pošte, IZVEN-
SODNI PORAVNALEC, Sakib Kaši-
bovič s.p.. Pot na Črno 31, Vodice. 9 
041/681-628 7007063 

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

7007636 

IZVAJAMO sanacija dimnikov, vrtanje, 
zidava, montaža novih, popravila sta-
rih. nudimo dimne ot)log©. dimne 
kape. Novak &Co. d.n.o., Ljubljanska 
89, Domžale, 9 031/422-800 

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

7007436 

PREKRIVANJE STREH od 3,5 
EUR/m2 - V PREJŠNJI ŠTEVILKI PO-
MOTOMA OBJAVLJENO 35 
EUR/m2, Marico Deriink 8,p.. Glavna 
cesta 12. Naklo, 9 040/484-118 

7007980 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj te-
nnnin. Megamatrix. d. o. o., Staretova 
ul. 39. Kranj. 041/670-957 

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

SAMORAZLIVNI estrihi, optimalni 
izkoristek talnega ogrevanja, Damjan 
Vajdec s.p., Ul. prvoborca 6. J&-
senfce. 9 041/584-227 7ooeo22 

SPLOŠNA GRADBENA DELA - grad-
nja nizkih objektov. Izdelava not. ome-
tov in demlt fasad, polaganje kamnitih, 
betonskih in opečnih izdelkov, izo-
lacijska dela. Simon Eržen s.p.. Zi> 
panova 2a, Šenčur. 9 051/809 )̂20 

7007696 
IŠČEM 

IŠČEM gospo ali mlajšo upokojenko 
za občasno, popoldansko varstvo 
dveh otrok na našem domu, pogoj 
voznica. 9 041/404-981 7oo6oei 
IZVAJALCA zaključnih del hiše na 
ključ, okolica Brnika, « 041/503-242 

700d04S 

v BLIŽINI Kranja iščemo mlajšo 
upokojenko, ki bi skrbela za gibljivo, 
ostarelo mamo. zagotovljeno 
stanovanje, hrana In plačilo. 9 
041/257-133 7009078 

IZOBRAŽEVANJE 
PLESNI TEČAJI za vse generacije 
(skupina ali posamezno) • tečaji 
KITARE, ugodno! Vabi vas Studio Tar>-
go. Britof 316. Kranj. 9 041/820-
435. www.studk3tango.com 

7007432 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDITI za vse zapos-
lene in upokojene. Lons, d. o. o.. Gre-
gorčičeva 8, Kranj. 9 04/23-66-808. 
051/387-753 Tooms 

KREDITI D 0 1 0 LET ZA VSE 
ZAP., TUDI 2A D O L O Č E N 

CASy IN UPOKOJENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

Možnost odplačila na položni-
ce: Pridemo tudi na dom. 

NUMERO UNO Robert 
Kukovec Mlinska uL 22, 

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

ZASTOPANJE, KREOm 
IN ODŠKODNINE 

Zelo ugodno KREDITI (hipote-
kami in potrošniški) - tudi v 
Avstriji. Info: 05/993-9110, 
051/838-511, www.krediti.oui.si 

ZASEBNI STIKI 
30.000 POSREDOVANJ. 11.000 
poznanstev v preteklem letu je karak-
teristika ženitne posredovalnice Zau-
panje za vse generacije, ki posreduje 
po vsej Slo. 9 0:̂ /57-26-319. 
,031/505-495. 031/836-378 

7004038 

BREZPLAČNO spoznajte fante. Ženit-
na posredovalnica Zaupanje. p.p.40. 
Prebold. 9 03/57-26-319. 031/836-
378 

7005945 
DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države. 9 031/836-378 

7004>26 

RAZNO 
PRODAM 

LESTVE pleskarske in inštalaterske 
'A' dobite Cegnar. Zbilje 22. 
041/981-210 700784« 
STARINE - kredenco, vitrino, omaro, 
železno peč. 9 051/237-031 

GG mali oglasi 
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

V SPOMIN 

2.4. oktobra 2 0 0 7 mineva žalostno leto. odkar te ni več med nami 

FRANC 

Zelo te pogrešamo. 

Vsi tvoji 

ZAHVALA 

V 73. letu starosti nas je zapustila naša draga sestra in teta 

JOŽEFA MARINIČ 
i7 Podnarta 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in krajanom za izrečena sožalja in 
sveče. Lepa hvala osebnemu zdravniku dr, Marjanu Zupancu in medicinski sestri Boži 
Resman. Lepo se zahvalj-ujemo patronažnim sestram Saški Sušnik in Beiindi Piber za 

dolgoletno nego na domu, ter Sonji Resman in Sonji Gregorc. Posebno zahvalo 
izrekamo bolnišnici Jesenice, vsem zdravnikom, ki so jo zdravUi, medicinskemu in 

drugemu osebju za dolgoletno zdravljenje, enako flebološki kliniki v Ljubljani. Prav tako 
lepa hvala dr. Mojci Golja ter medicinskemu in drugemu osebju v Domu dr. Janka 

Benedika v Radovljici. Lepa hvala gospodu župniku Lojzetu Kavčiču za poslovilni obred 
in mašo ter pevcem Zupan. Hvala praporščakom in pogrebnim storitvam Novak iz HraS. 

Vsem iskrena hvala. 

Žalujoči: sestra Francka, brat Marjan, brat Jože z ženo Anico ter hčerkama Lucijo in 
Lidijo Pajk z družino 

Podnart, 16. oktobra 2 0 0 7 

Lc srce in duša vc, 
kako boli, ko te več ni. 

V SPOMIN 

Prav na današnji dan, pred devetimi leti, si za vedno odšel 
dragi naŠ Aleš, vendar boš z nami vedno živel 

ALEŠ BAJŽELJ 
1975 - 1 9 9 8 

H V A L A V S E M , ki se ga spominjate, vsem njegovim prijate-
ljem. ki mu prižigate sveče in počastite njegov spomin. 

Ati, mami in brat Primož z družino 

Ce me iščete, 
me iščite v svojih srcih, 
če imam tam bivališče, 
bom vedno pri vas. 

ZAHVALA 

Ob slovesu našega dragega moža, očeta, starega ata, pradedka, 
brata, tasta in strica 

ANTONA BELOVIČA 
naj naša zahvala velja vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in 
sveče ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahval ju jemo se 
osebju bolnišnice Golnik, Pogrebnemu podjetju Komunale 
Kranj za lepo pripravljeno zadnje slovo in g. duhovniku z 
Zlatega polja za opravljen pogrebni obred. 
Vsem imenovanim in neimenovanim, iskrena hvala. 

Vsi njegovi 
Kranj, 16. oktobra 2 0 0 7 

.t 
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A N K E T A 

Kje leži Storžič 
S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj • V javnosti se je poja-
vila razprava, kje leži Stor-
žič. Stojan Saje, novinar in 
dober poznavalec gora, 
pravi, da leži v Kamniško-
Savinjskih Alpah. Kaj pa me-
nijo naključni mimoidoči? 

Folo: Tina DoW 

Nataša Fleišer: 
"Enkrat sem že bila na Stor-
žiču ... sem kar prepričana, 
da leži v Karavankah." 

Aleš Kosec: 
"Po legi Storžiča bi rekel, da 
sodi v Kamniško-Savinjske 
Alpe. Pred leti sem se že 
povzpel na to goro." 

Miha Prinčič: 
"Velikokrat sem že bil na 
Storžiču. Pri geografiji smo 
se učili, da leži v Karavan-
kah." 

Janez Pavčič: 
"Večkrat sem že stal na vrhu 
Storžiča, ki leži v Karavan-
kah. Verjetno je pa res 
mejnik med Karavankami 
in Kamniško-Savinjskimi 
Alpami." 

Petra Lesjak: 
"Storžič leži v Kamniško-
Savinjskih Alpah. O tem 
sem prepričana. V eni publi-
kaciji sem zasledila napač-
no navedbo, da je v Kara-
vankah." 

Mladi biologi rešujejo žabe 
Učenci iz Podljubelja in Tržiča so ugotovili, da žabe ogroža promet na cesti. Pri ukrepih jim pomaga 
Lions klub Tržič. 

S T O J A N S A J E 

Podljubelj - Učenci iz 
Podljubelja so že predlan-
sko pomlad povedali učite-
ljem v Osnovni šoli Tržič, 
da je na magistralni in lo-
kalni cesti v naselju Dešev-
no množica povoženih žab. 
V mednarodnem letu neto-
pirjev in dvoživk so iskali in 
popisovali te živali. Pri tem 
so jim pomagali strokov-
njaki Centra za kartografijo 
favne in flore Slovenije, ki 
sodelujejo v evropskem 
projektu o dvoživkah. 

"Ugotovitve o dvoživkah 
smo predstavih ob dejavno-
stih EKO-dneva v OŠ Tržič. 
Opozorili smo na kritične 
točke v občini in navedli 
ukrepe za zaščito dvoživk. 
Za to potrebujemo doku-
mentacijo in denar. Pri 
slednjem nam pomaga zla-
sti Lions klub Tržič. Odloči-
li smo se, da bomo poskr-
beli za žabe v bajerju Jezerc 
ob magistralni in lokalni 
cesti v Podljubelju. Med na-
ravoslovnim dnevom 19. 
oktobra smo ob pomoči 
strokovnjaka iz Ljubljane 
spoznali življenje žab in 
proučili problem njihove 
selitve čez cesto. Učenci so 
šteli gostoto prometa na ce-
sti in v anketi spraševali 
prebivalce, kaj mislijo o ža-
bah. Kako pomemben člen 

Romana Turk z učenci, ravnatelj Stane Grum in Silva Košnjek iz Lions kluba Tržič (od leve) 
ob podelitvi čeka za sedemsto evrov 

so žabe v prehranjevalni ve-
rigi, so ugotavljali tudi v de-
lavnicah na podružnični 
šoU," je povedala Romana 
Turk, ki je z Asjo Štucin vo-
dila naravoslovni dan. Kot 
je menil Kazimir Drašlar z 
Biotehniške fakultete, je 
treba začeti vzgojo o naravi 
in pravem odnosu do nje že 
pri otroku. Radi so podprli 
zanimivo zamisel OŠ Tržič, 

ki si zasluži pohvale in po-
snemanje tudi pri odraslih. 

Prizadevanja mladih bio-
logov so podprli nekateri 
domačini. Lastnik zemljiš-
ča ob bajerju Janez Ahačič 
je pristal na gradbene pose-
ge. Dušan Koprivnik, ki je 
tudi član tržiškega Lions 
kluba, je kupil mrežo za za-
ščito žab. Del ograje so že 
postavili letos, večino pa 

bodo naredili spomladi; 
Tudi zato jim bo prišel prav 
ček za sedemsto evrov, ki 
ga je v Podljubelj prinesla 
predsednica Lions kluba 
Tržič Silva Košnjek. Na 
sklepni prireditvi pred šolo 
se je za pomoč zahvalil rav-
natelj OŠ Tržič Stane 
Grum. Goste je povabil na 
druženje v brunarici ob ba-
jerju. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo oblačno, veter bo oslabel. V sredo in četrtek bo 
oblačnost prehodno lahko manjša. Vse dni so še lahko pa-
davine. Meja sneženja bo v torek na višini med 500 do 800 
metri, v sredo in četrtek med noo in 1400 metri. 

Agencija RS 2a okolje . Urad u Ueteoflogijo 

TOREK i SREDA 

O ) 
0/5°C I 3/7°C 

ČETRTEK 

4/8°C 

Zagreb 
o 8/5-C 

o Rolu ij/e-c 

LJUBLJANA 

Smučarji odštevajo dneve 
Konec tedna se na avstrijskem ledeniku Solden začenja 
nova sezona za alpske smučarje, pred odhodom na zadnje 
treninge se je v ljubljanskem Hervisu včeraj predstavila slo-
venska reprezentanca. "Želimo si, da bi tudi smučarji zače-
li sezono podobno kot deskarji," je povedal direktor SZS 
Jaro Kalan, direktor alpskih reprezentanc. Bojan Križaj je do-
dal, da jim je, kljub poteku pogodbe z glavnim sponzorjem, 
zavarovalnico Wiener Stadtische, ki se ni odločila za poda-
ljšanje, uspelo zbrati denar za nemotene priprave športni-
kov. Ti so tako pripravljeni na prvi štart veleslaloma ta konec 
tedna, ko bodo v moški konkurenci naše barve zastopali 
Aleš Gorza, Mitja Valenčič, Bernard Vajdič in Matic Skube, 
ženska ekipa pa naj bi bila znana v prihodnjih dneh. V. S. 

Sneg je rahlo pobelil Zgornjesavsko dolino in povzročil 
veliko veselja predvsem pri otrocih. Posnetek je nastal v 
nedeljo v Kranjski Gori. 

C E R K L J E 

Naj pridelek bo v soboto 

Turistično društvo Cerklje na Gorenjskem v soboto, 27. 
oktobra, v športni dvorani v Cerkljah pripravlja tradicionalno, 
že i8. prireditev Naj pridelek Slovenije 2007. Med 16. in 
18.30 bodo tehtali krompir, jedilno in krmno peso, zelje, 
jedilno in krmno korenje, repo ter nadzemno in podzemno 
kolerabo. Zaključna prireditev z razglasitvijo rezultatov, na 
kateri bosta nastopila Kondi Pižorn in ansambel Lojzeta 
Slaka, se bo začela ob 19. uri. S. Š. 

Novorojenčki 
Na Gorenjskem se je minuli teden rodilo j8 novorojenčkov 
in sicer enako število dečkov in deklic. V Kranju se je rodilo 
12 dečkov in 16 deklic. Najtežji je bil krepak fantek, ki je 
ob porodu tehtal 4.980 gramov, najlažja pa je bila deklica, 
ki so ji babice natehtaie 1.880 gramov. Na Jesenicah se je 
rodilo 7 dečkov in 3 deklice. Najtežji deček je tehtal 3.930, 
najlažji pa 2.790 gramov. 
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GLASBA 
VEČER RAZIGRANE 
MLADOSTI 
p j ^ u z a n a P. Kovačič 

V Prešernovem gle-
dališču je bilo v 
soboto prvo Re-
gijsko srečanje 
folklornih skupin 

drugili narodov iii narodno-
sti in obenem že peta prire-
ditev Razigrana mladost. So-
botno srečanje, ki je potekalo 
ob dnevih srbske kulture, sta 
organizirala Kulturno druš-
tvo (KD) Brdo in Javni sklad 
za kulturne dejavnosti - iz-
postava Kranj. Dvorana gle-
dališča je bila polna do 
zadnjega kotička. Letos so k 
revijalnemu nastopu dodali 
strokovno oceno za nastop. 
Strokovni selektor je bil dr. 
Bruno Ravnikar. "Po prire-
ditvi je dr. Ravnikar poklical 
nastopajoče skupine in oce-
nil nastope. Skupine bodo 
dobile tudi njegovo pisno 
oceno in priporočila, na 
osnovi katerih bodo lahko iz-

popokiile kakovost plesa," je 
povedal predsednik KD Brdo 
Momir Glamočanin. KD 
Brdo so ustanovili leta 1994, 
društvo pa ima status druš-
tva, ki deluje v javnem inte-
resu Republike Slovenije na 
področju kulture. 

Na prireditvi so nastopili 
Folklorna skupina (FS) Kul-
turno društvo Brdo Kranj, 
FS Makedonskega kidtume-
ga društva Sv. Ciril in Metod 
Kranj, FS Srbskega kultur-
nega in prosvetnega društva 
Sv. Sava Kranj, FS Makedon-
skega kulturnega društva 
Ilinden Jesenice, FS Srbske-
ga kulturnega društva Sloga 
Nova Gorica, FS Emona 
Ljubljana in FS Kulturno 
umetniškega društva Izvor 
St. Gallen iz Švice. Prireditev 
sta vodila Snežana Pantelič 
in Tone Ftičar. Večer je od-
lično uspel, dogodek pa so 
sklenili z družabnim sreča-
njem vseh sodelujočih. 

Skupina KUD Izvor St. Gallen v Švici je nastala leta 1998 z 
namenom, da ohranja srbsko kulturo./FOIO: U M O O H 

Za šolo v Železnikih več kot dva tisoč evrov 
Minuli petek je bil v OŠ Poljane dobrodelni koncert Šola 
- šoli, ki sta ga priredila Društvo Rovtarji in OŠ Poljane, 
izkupiček pa sta namenila OŠ Železniki. Več kot štiristo 
obiskovalcev si je ogledalo nastope ansambla Braneta 
Klavžarja, Karin in Denisa Kokalja (duet flavta - kitara), 
Gorenjevaškega okteta, harmonikarjev Tadeja Derlinka, 
Lee Krmelj in Vinka Ušeničnika s pevkama, skupine 
4Ever, Bajtarjev, Poljanskih kolednikov, Franca Čelika in 
Mateje Tušek, Mojstra Feliksa, Barbare Dolenec, Oglar-
jev, Suhe špage in navijaške skupine Smart. Z vstopnica-
mi in prostovoljnimi prispevki so zbrali skoraj 2.400 ev-
rov. Člani društva Rovtarji so denar včeraj uradno preda-
li šoli, namenili pa so ga trem učencem oziroma njiho-
vim družinam, ki so bile prizadete v poplavah. A. H. 

Že enajsti Prvi glasek Gorenjske 
Radio Triglav Jesenice bo letos že enajstič organiziral 
prireditev Prvi glasek Gorenjske, na kateri se predstavljajo 
mladi glasbeni talenti, stari od pet do vključno dvanajst 
let. Potekala bo to soboto ob 18. url, v Gledališču Toneta 
Čufarja na Jesenicah. Na odru bodo pevsko znanje v pre-
sojo občinstvu in strokovni žiriji pokazali trije fantje in 
osem deklet, ki sg bili izbrani na avdiciji. To so Ester Ne-
meček iz Mojstrane, Nina Jagodic Iz Rateč, Manca Krsnik 
iz Kranja, Anja Bolte z Jesenic, Črt Strgar Iz Bohinjske 
Bistrice, Žan Zelič Iz Kranja, Aleksandra Matan iz Mengša, 
Špela Strgar Iz Bohinjske Bistrice, Aleksandra Vovk Iz 
Mojstrane, Tamara Čop z Dovjega In Vid Jeraša z Jesenip. 
Spremljala jih bo skupina Zahod band. Gost prireditve 
bo Čarovnik Grega. Zapele bodo tudi lanske zmagovalke 
Tara Ahačič, Tjaša Kern in Aleksandra Vukič. U. P. 

NAGEUNI NIKOLI 
NE UVENEJO 

člani Ansambla Nagelj so s koncertom v športni dvorani v Kamniku proslavili dvajsetletnico delovanja. 

jasna Paladin 

Občutki ob dvaj-
setletnici in 
spomini na 
prehojeno pot 
so zelo lepi. Ko 

smo začeli igrati, nismo pri-
čakovali, da bo vse skupaj tra-
jalo toliko časa. Zdaj so naša 
pričakovanja že večja, z misli-
mi smo nekako že pri 25-let-
nici, morda tudi 30-letnici. 
Energije je še veliko, upamo, 
da bomo tako uspešni tudi še 
naprq," je svoje občutke pred 
koncertom Nagelj nikoli ne 

uvene, kakor so poimenovali 
prireditev za domače, kamni-
ško občinstvo in vse prijatelje, 
izrazil Brane Jagodic iz Šen-
turške Gore, poleg Staneta 
Kr^rja edini, ki v ansamblu 
vztraja že od vsega začetka. 

Danes zasedbo, ki v svojem 
imenu poudarja, da prihaja 
izpod Kamniških planin, se-
stavljajo še pevka Klavdija 
Kenk iz okolice Logatca, Mar-
jan Spruk iz Črne in Bojan 
Urbanija iz Moravč. "V dveh 
desetletjih smo prepotovali 
celo Evropo, bili smo v Kana-
di in Ameriki in kot prvi na-

rodnozabavni ansambel 
sploh celo na otoku Baliju. 
Dogodivščin je toliko, da bi 
lahko napisali knjigo, a čisto 
vse pa tudi ni za v knjige," po-
vedo simpatični glasbeniki, ki 
so v slovensko glasbeno sce-
no uvedli jodlanje. V razpro-
dani kamniški dvorani so 
pred približno 1500 obisko-
valci praznovali skupaj s šte-
vilnimi prijatelji in gosti - Slo-
venskimi muzikanti, Marja-
nom Zgoncem, Alenko Go-
tar, Wernerjem, Vihamiki, 
Veselimi Begunjčami in dru-
gimi. Priznanje za prehojeno 

pot jim je izrekel tudi kamni-
ški župan Tone Smolnikar, ki 
jim je podaril dvajset nagelj-
nov in kamniško majoliko. 

V dvajsetih letih so izdali 
več kot sto avtorskih skladb, 
deset kaset in zgoščenk, po-
sneli pa so tudi več kot štiri-
deset videospotov. Okroglo 
obletnico so minuli teden za-
beležili tudi z izdajo zbirke 
starih uspešnic in novih 
skladb Dve desetletji z vami, 
na kateri najdemo tudi dve 
njihovi največji uspešnici -
Planinski krst in Pastir je 
kralj planin. 

i A!" 

i ^ ^ 
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Brane Jagodic, Klavdija Kenk, Stane Kregar in Marjan Spruk Plesišče so napolnili plesalci Folklorne skupine DU Komenda. 

VELIKI HUMANITARNI FESTIVAL i 

M /A 
m -

petek 26,10, 
ob 21 h 

PSIHO uunUn««!. 
ANEURIAvsMEXXta-i„H!-

+ surprise 

sobota 27.10. 
20.00 BORDEL 
20.45 RAHLE SNAKE 
21.30 PANDA 
22.15 ZABLUJENA GENERACIJA 
23.15 TINKARA KOVAČ & BAND 
00.15 OMAR NABER& BAND 
01.15 LUNN-A-PARK 

nedelja 28.10. 
ob 15 h 

15.30 KIKI BAND 
18.00 ALPSKI KVINTET 
18.20 ANDREJ ŠIFRER 
18.40 NATALIJA VERBOTEN 
19.00 KONDI PIŽORN 
19.20FOXYTEENS 
19.40 KINGSTON 
PROGRAM POVEZUJE: 

FRANC PESTOTNIK-
PODOKNIČAR 

VOJAŠNICA ŠKOFJA LOKA 
POD OGREVANIM ŠOTOROM TK>uiM&» d>ulMIMoi«ca. SotMl. .. TuiMenodnillMi 6M:,CMI> svobjoi 10, SM.) B uro POK) linnti n 



KU LTU RA 

PADLA BO STOTICA 
v soboto bodo v Prešernovem gledališču premierno uprizorili Partljičevo komedijo Partnerski odnosi. 
V vlogi Petra je odličen najmlajši član gledališkega ansambla Igor Štamulak. 

Igor Kavčič 

Zjutraj sem vas na 
telefon dobiJ, ko 
ste se vračali z 
Rožnika. Spro-
ščanje pred ve-
černo predstavo? 

"Predvsem odvajanje od 
kajenja. Pred desetimi mese-
ci sem jx)kadil zadnjo cigare-
to in od tedaj vsako jutro na 
športnem igrišču na Taboru, 
kjer stanujem, pretečem 
dvajset krogov, potem pa 
grem še na Rožnik." 

Vloga Petra v Partnerskih 
odnosih je vaša sedma v Pre-
šernovem gledališču, prva v 
komediji. Je to vaša prva iz-
kušnja s Partljičevim tek-
stom in kako ste se vi in celo-
tni ansambel znašli v njej? 

"S Partljičem sem se srečal 
kot srednješolec na amater-
skem odru v Mislinji, v profe-
sionalnem smislu pa tokrat 
prvič. Celoten ansambel z re-
žiserjem Vinkom Modem-
dorferjem je bil postavljen 
pred težko preizkušnjo. Tak 
tip besedila je mogoče že ne-
koliko izživet in kot tako pro-
blematičen, da na odru iz nje-
ga ne nastane neka karikatu-
ra. 2 t̂o smo se predstave lo-
tili z distance. Blaž Lukan se 
je potmdil in naredil odlično 
dramaturško razčlembo, dve 
uri nam je govoril o partner-
skih odnosih v tem tesedilu 
in spoznali smo, da gre za 
precej globok tekst. Sam ig-
ram študenta teologije Petra, 
ki se na obletnid mature za-
ljubi v profesorico Olgico 
(Vesna Jevnikar). Fant pri 25 
letih ugotovi, da je mogoče še 
kaj drugega na svetu, kot pa 
križ na steni..." 

Partljič v svojih komedijah 
vedno skuša biti tudi aktua-

Igor Štamulak (Peter) in Borut Veselko (politik) tokrat na odru uživata v družbi vseh štirih 
igralk Prešernovega gledališča. / Foto; Damijan Svarc 

len, družbeno angažiran... 
"Kako že pravijo. Narod 

•dozori, ko se začne tudi sa-
memu sebi smejat Partljič je 
aktualen, govori o ženskem 
feminizmu, vedno pa v svoje 
komedije vpelje tudi nekaj 
politike. Sam imam v pred-
stavi repliko na neki Rodetov 
govor, ko je bil še nadškof in 
je govoril o priliki o izgublje-
nem sinu. Ta je zadnje čase 
zelo razširjena v Sloveniji, saj 
se je mnogo komunistov vr-
nilo nazaj k Bogu." 

Letos ste v kranjskem tea-
tru vstopili v tretjo sezono, 
kako se počutite v enem 
najmanjših slovenskih pro-
fesionalnih teatrov? 

"Ko sem bil v četrtem letni-
ku akademije, me je za Malo-
meščansko svatbo angažirala 
Poštrakova, kasneje pa me je 
povabila tudi v stalni ansam-
bel. Zelo sem vesel, da sem 
lahko prišel v Kranj, kjer nas 
je vsega skupaj kakih 30 za-
poslenih, od tega ena tretjina 
igralcev. Vsi so me lepo spre-
jeli od Veselka, Poštrakove, 

igralcev do naše snažilke, ki 
mi vsako jutro skuha kavo. V 
malem ansamblu na neki 
način dobiš svojo drugo dru-
žino. Za mladega igralca je 
dobro tudi to, da v predsta-
vah ne "nosiš le pladnjev", 
ampak dobiva tudi konkret-
ne vloge. Tako se mi zdi, da 
iz predstave v predstavo tudi 
sam napredujem, saj imam 
vseskozi veliko priložnosti za 
raziskovanje..." 

Kakršnega bo letos še precej, 
sledi namreč Kralj Lear... 

"Zaseden sem skorajda v 
vseh predstavah. Kmalu 
bomo začeL z vajami za Kra-
lja Leara, kjer igram kneza 
Burgundskega, v otroški 
predstavi igram muco Copa-
tarico, kjer bom bolj copatek 
kot muca, v Gospodični Juli-
ji sem prost, a že spomladi 
začnemo intenzivneje delati 
na mjuziklu Moje pesmi, 
moje sanje. Pa še kaj zunaj 
gledališča bo." 

Menda igralski poklic ni bila 
vaša prva študijska izbira? 

"Po končani srednji šoli 
sem študiral na visoki šoli za 
zdravstvo, smer ekologija, 
sem namreč zaprisežen eko-
log, no, v četrtem letniku ne-
kaj izpitov pred diplomo sem 
imel prometno nesrečo, pa 
so mi rekli, da naj si izberem 
poklic, kjer mi ne bo potreb-
no toliko hoditi po terenu in 
biti na nogah. No, v gledališ-
ču pa je treba tudi plesati...". 

V Partnerskih odnosih 
imate edinstveno prilož-
nost igrati s prav vsemi ig-
ralkami Prešernovega gle-
dališča in direktorjem. 

"Z igralkami se odlično ra-
zumem, saj smo tudi sicer v 
zelo prijateljskih odnosih. 
Borut? Zgoraj v pisarni je di-
rektor, tu na odru pa odličen 
soigralec in to vemo tako on 
kot mi. Ponavadi komaj 
čaka. da bo igral v kakšni 
predstavi." 

Bodo Partnerski odnosi po-
stali uspešnica? 

"Prepričan sem, da bo pa-
dla tudi stota ponovitev." 

KRANJ 

Gorenjski zbori odlični v Italiji 
Na mednarodnem zborovskem tekmovanju In canto sul 
Carda, ki je bilo minuli teden v mestu Riva del Garda v 
Italiji, so se odlično ižkazali pevke in pevci z Corenjskga. 
Komomi zbor Vox Carniolus z Jesenic je pod vodstvom 
dirigenta Micheleja josie zabeležil dve zmagi, v katego-
riji sakralne in ljudske glasbe, prav tako pa se je pod 
vodstvom dirigenta Primoža Kerštanja dvakrat pozlatil 
Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj, ki se je v enakih 
kategorijah med mladinskimi pevskimi zbori uvrstil v 
Zgornji del nastopajočih. Tretja zasedba z Gorenjskega, 
ki se je udeležila tekmovanja v Italiji, Mešana pevska 
skupina dr. France Prešeren Žirovnica, ki jo vodi Irena 
Kosmač, pa si je pripela dve srebrni priznanji. Ob tem je 
treba dodati, da je Primož Kerštanj prejel še eno izmed 
posebnih priznanj, ki sta bili podeljeni dvema izbranima 
zborovodjema. I. K. 

ŠKOFJA LOKA 

V hrvaškem zborniku o Škofjeloškem pasijonu 
V Zagrebu je pri založbi Društvo pasijonska dediščine 
Hrvaške, ki deluje že 15 let in vključuje že več deset hr-
vaških akademikov In več kot 50 domačih in tujih znan-
stvenikov, izšel 5. zbornik del 5. mednarodnega znan-
stvenega simpozija na temo Boka Kotorska - ena od vi-
rov hrvaške pasijonske dediščine, ki je bil med 3. in 7. 
majem 2006 v Tivatu (Črna gora). Poleg uvodnika pred-
sednika PBH mag. Joža Čikeša, 28 referatov v štirih po-
glavjih in na več kot 400 straneh deli naslovno tematiko 
simpozija in zbornika na zgodovino in književnost, 
umetnostno zgodovino, glasbo in potopisne zapise. 
Boko Kotorsko prikazujejo kot primer ali zgled muke. 
Med sedmimi glasbenimi prispevki je tudi slovenski de-
lež dr. Franca Križnarja z naslovom Cenealoški pogled 
na glasbo Škofjeloškega pasijona (1721): slovenske pos-
tne pesmi, Tolminski rožar in pater Romuald/Lovrenc 
Marušič (1676-1748). Hrvaško Društvo pasijonska de-
diščina pa je ob izidu 5. zbornika že napovedalo 6. med-
narodni znanstveni simpozij, ki bo v maju (2008) v Bos-
ni in Hercegovini (Sarajevo). F. K. 

MEDVODE 

jure Galičič na temo narave 
V Lovskem domu Medvode se je na prvi samostojni 
razstavi s svojimi fotografijami predstavil ljubiteljski fo-
tograf Jure Galičič, študent Turistike iz Medvod. Hkrati 
je bila to prva razstava pod okriljem Foto in video kluba 
Jakob Aljaž v ustanavljanju. Galičič je razstavil štirinajst 
fotografij. "Večina fotografij je nastala v Preski, na ob-
močju Bonovca. Najrajši fotografiram naravo, sončne 
zahode, panoramo. Od marca, odkar imam nov fotoa-
parat, sem naredil že okoli 11 tisoč fotografij. Slednje 
skušam čimmmanj računalniško obdelati, zato naredim 
veliko fotografij istega motiva, ter potem izberem naj-
boljše," je povedal Galičič. M. B. 

ŠKOFJA LOKA 

Fotografije ško^eloških športnikov 
Danes, v torek, 23. oktobra, ob 18- uri bo v OŠ Ivana 
Groharja v Škofji Loki odprtje razstave športne fo-
tografije, avtorja Jureta Nastrana. Dogodek je povezan z 
lanskim praznovanjem loo-letnice športa v Škofji Loki, 
osrednji motiv Nastranovih fotografij pa so škofjeloški 
športniki. I. K. 



TELEVIZIJA 
NAJRAJE JE 
MOLZLA KRAVE 
Kmetija je bila zame zares lepa izkušnja, škoda 
le, da sem jo morala zapustiti že po dveh tednih, 
priznava Magda Grošelj iz Domžal. 

lasna Paladin 

Iz resničnostnega Sova 
Kmetija so izpadli že trije 
kandidati, med njimi 
tudi najstarejša udele-
ženka in edina predstav-

nica Gorenjcev, 63-letna 
Domžalčanka Magda Gro-
šelj. O šovu, razlogih za prija-
vo, izkušnjah in njenem živ-
ljenju na sploh, sva klepetali 
ob kavici v slaščičarni sredi 
Domžal, le nekaj minut po-
tem, ko je prišla z masaže, in 
kakšni dve uri, preden se je s 
prijatelji odpravila na ples. 

"Prav nič drugače ni zdaj 
iti na kavo in nobene spre-
membe ne čutim, tudi ni-
mam nobene slabe izkuš-
nje," odgovarja na vprašanje, 
na kakšne odzive naleti zdaj, 
ko jo ljudje poznajo s televi-

bili z družbo spomladi v hri-
bih, kjer sem imela po dol-
gih letih spet priložnost 
molzti kravo in takrat sem se 
enostavno odločila," svojo, za 
mnoge nenavadno odločitev 
razloži nalezljive energije 
polna Magda, mama 'ato-
mične' pevke Špele Grošelj, 
ki je življenje na podeželju 
spoznala že v mladosti, saj je 
odraščala na kmetiji v Dobu 
pri Domžalah. "Ni šlo ne za 
slavo in ne za denar. Pre-
prosto sem želela preizkusiti 
nekaj novega, saj v življenju 
ne maram rutine. Ni mi žal, 
da sem se tako odločila, če-
prav si nisem dobro pred-
stavljala, kaj vse bo to prines-
lo za sabo. Z drugimi udele-
ženci sem se dobro ujela, 
tudi kamere me niso motile, 
bila sem takšna, kot sem," 
pravi Magda, ki že vrsto let 

Magda Crošelj pravi, da je izkušnja s Kmetije zelo pozitivna, 
a svoje kmetije vseeno ne bi imela. 

zije. Še vedno si ne zna po-
jasniti, zakaj so snovalci od-
daje izbrali prav njo, in če-
prav se je na šov prijavila z 
namenom, da bo izbrana, jo 
je klic s Pop tv-ja kar malce 
presenetil. "Odločila sem se 
povsem spontano, tako kot 
za večino stvari v svojem živ-
ljenju. Ko sem prvič videla 
reklamo za Kmetijo, sem si 
mislila svoje, nato pa smo 

uživa upokojenski staž, ki ji 
omogoča življenje, polno 
športnih aktivnosti in avan-
tur, kot so potovanja po Av-
straliji, treking v Himalaji, 
kolesarjenje in pohodništvo. 

Na kmetiji je najbolj po-
grešala svojo jutranjo kavico, 
svoje nekdanje sotekmovalce 
pa le občasno spremlja. 
Zmago privošči prav vsem, 
še pravi. 

Nagradna igra Kmetija 
Skupaj s POP TV smo vam pripravili še eno nagradno 
igro. Do 30. oktobra odgovorite na naslednje vprašanje: 
Čigav videoblog si lahko ekskluzivno ogledate na spletni 
strani www.24ur.com/kmetija? Tokrat vam podarjamo 
pet majic Kmetija. Odgovor v obliki SMS sporočila poš-
ljite na 031/691 111 za "Kmetija" (Kmetija + odgovor -
ime osebe, ki snema videoblog + vaše ime in priimek) ali 
pa pošljite dopisnico na Gorenjski glas, Razvedrilo, za 
Kmetijo, Bleiweisova 4, Kranj in ne pozabite poleg pra-
vilnega odgovora pripisati še svojega naslova. 

HITREJE DO ODLOČITEV 
"Televizija te prisili, da se naučiš hitro sprejemati odločitve, kar mi tudi v vsakdanjem življenju pride 
zelo prav," ugotavlja Rok Smolej, novinar in voditelj na TV Slovenija. 

Rok Smolej iz Svete-
ga Dulia pri Skofji 
Loki je bil že kot 
otrok odločen, da 
bo televizijski vodi-

telj oz. novinar. Zeljo je začel 
uresničevati na nekdanji 
Loka TV že v sedmem razre-
du osnovne šole. "Delali 
smo celo po triurne mladin-
ske glasbene oddaje v živo, 
kar se mi danes zdi nezasli-
šano. Tudi v gimnaziji sem 
še delal na tej lokalni televi-
ziji, čeprav je bilo časa za 
kreativnost malo, ker sem se 
moral ukvarjati z matemati-
ko. Pa to obvezno napiši," 
pravi 25-letni študent novi-
narstva, ki je pred petimi leti 
šel na avdicijo za oddajo 3x3. 
"Pred Ajdo Kalan smo mora-
li brati, imeli smo nastop 
pred kamero. Vse skupaj je 
bilo videti kot Pop stars; bilo 
je ogromno krogov in kar 
pol leta je trajalo, preden so 
izbrali tri voditelje, med nji-
mi tudi mene," se spominja 
Rok, ki je 3x3 odvodil le ne-
kajkrat. Nato ga je pod svoje 
okrilje vzela Ljerka Bizilj v 
jutranjem programu, kjer je 
najprej vodil vreme. "To je 
fina vaja pred kamero, a vse 

Roka poleg televizije zelo zanima ezoterika. "Ukvarjam se s 
tarotom, numerologijo, napovedujem prihodnost..." 

prej kot enostavna. Gre za 
tehnologijo 'blue screen', za 
sabo imaš modro platno in 
ne karte; slednjo vidiš le na 
monitorju in to kot zrcalno 
sliko. Tako je na začetku kar 
nekaj težav z orientacijo." 

Vreme Rok pripravlja le še 
občasno, gledalci ga bolje po-
znajo kot sovoditelja in sore-
daktorja jutranjega progra-

ma ter voditelja oddaje Mo-
zaik, v kateri so zbrani najza-
nimivejši deli oddaje Dobro 
jutro. "Prispevke tudi zmon-
tiranri. Trend gre v to smer, 
da smo novinarji tudi mon-
tažerji, kar je fino, saj sam 
narediš zgodbo. Nekateri no-
vinarji že celo snemajo sami, 
a jaz ne, ker se mi preveč tre-
se roka," doda v smehu. 

Poseben izziv mu pred-
stavlja javljanje v živo. "To je 
drugačen adrenalin in po-
sebna vrsta koncentracije. V 
živo se zelo redko zmotiš; če 
snemaš vnaprej, pa veš, da 
imaš še eno možnost." Poli-
tika ga ne zanima preveč in 
prepričan je, da se pomen 
slednje precenjuje, kot novi-
nar pa seveda spremlja aktu-
alno dogajanje. Ta čas 'pokri-
va' lahkotnejše, a kot poudar-
ja, prav tako pomembne te-
matike. "Pripravljam dru-
žabno kroniko. Svet slavnih, 
pa mbriko Lunini namigi, 
zelo me zan ima alternativna 

medicina," našteva. 
Danes ugotavlja, da se je 

na televiziji naučil tudi hitro 
sprejemati odločitve, kar mu 
tudi v vsakdanjem življenju 
pride zelo prav. "Gostje vča-
sih odpovedo, zamujajo, 
zbolijo ali zaspijo in takrat se 
je treba v minutki odločiti, 
kako rešiti nastali problem," 
pojasnjuje in nadaljuje, da je 
voditeljstvo pravzaprav svo-
jevrsma umemost , "Prostora 

je vedno premalo. Iz gosta 
moraš v nekaj minutah iz-
vleči kaj zanimivega. Vem 
pa, da je do tega. da bi bil do-
ber televizijec, še daleč, saj 
nekaj let na televiziji ne po-
meni veliko." 

4 
JuanVasI« 

MtnHaTsviv 
Dobrodelni koncert za pomoč v poplavah 

prizadetim družinam 

toplo zimo v 
v četrtek, 15. novembra 2007, 

ob 19. uri v dvorani Kultumega hrama 
Ignadja Borštnika 

v Cerkljah na Gorenjskem 

amaniMê peiP 

Vstopnice za čudovit koncert zznanimi glasbeniki si zagotovite tako, da pokličete na Gorenjski glas, telefon št.: 04/20142 41, in poslali vam jih botrio^ 

po po§ti. Vstopnine ne bo, vendar pričakujemo, da boste darovali prostovoljne prispevke, ki se bodo zbirali na koncertu. S tem bomo družinam : 

v stiski omogočili lepše prihajajoče praznike, prižgali marsikatero iskrico v otroških očeh in jim pomagali preživeti mrzlo zimo. ' 

Gorenjski Glas 

http://www.24ur.com/kmetija


KINO, SPOREDI, RADIO 
KRAUESTVO 
Kako ustaviš sovražnika, ki se ne boji umreti? 

m 

A kdjskitriler, v kate-
rem nastopajo Ja-
rme Fojix, jannifer 
Gamer, Ashraf 

Barhoum, Jason Bateman, 
Chris Cooper, Ali Suliman, 
Andrevv Astor, Hrach Titizian 
in drugi, prihaja v naže kine-
matografe v 2ačetku novem-
bra. Režija je delo Petra Boga, 

scenarij pa je napisal Matthevv 
Michael Camahaa 

Po terorističnem napadu na 
zahodnjaško enklavo v Riadu v 
Savdski Arabiji, kjer živijo de-
lavci naftnih podjetij z družina-
mi, v katerem je umrio več kot 
sto ljudi, več kot dvesto je bilo 
ranjenih, se začnejo politična 
pogajanja na najvižji ravni. 
Vseeno prepočasi za agenta 
FBI Ronalda Fleuryja. ki si s 
svojo ekipo izbori pet dni za 

raziskovanje napada na kraju 
dogodka. Stvari se zapletejo po 
pristanku v puščavskem kralje-
stvu, saj so savdske oblasti ne-
zaupljive do vmešavanja Ame-
ričanov in hočejo najti teroriste 
na svoj način. Fleury najde ne-

pričakovanega zaveznika v pol-
kovniku Farisu Al Ghaaju, ki 
naj bi skrbel za njihovo var-
nost Ravno ko začneta skupaj 
razpletati vozel politike, proto-
kola in zločina, ugotovita, da 
sta postala glavni tarči. 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 Mhz 
(www.radio-kranj.si/program.php) 
Danes ob 9. uri lahko prisluhnete Gorenjskim poročilom, ob 
9.20Temi dneva, ob lo.io malim oglasom, pol ureza tem za-
poslovanju, ob 1045 morda dobite idejo zâ «osilo. Kviz Radia 
Kranj bo na sporedu ob n.30, novicam lahko prisluhnete ob 
vsaki polni uri. V popoldanskem delu programa naj iz-
postavimo avtomobilistično oddajo ob 17-20 in računalniške 
novice uro kasneje. V večernem programu med 20. in 22. uro 
ne zamudite Colobove predpremiere. V sredini Temi dneva 
ob 9.20 bo v studiu Radia Kranj gost nakljanski župarv Ivan 
Štular, v četrtkovi pa ne gre zamuditi veterinarskih nasvetov, 
prav tako ob 9.20. Kaj pripravljajo v Prešemovem gledališču, 
boste izvedeli v četrtkovem prispevku ob 10.30, na potep z 
Radiem Kranj pa se lahko podate ob 16.20. Če imate radi ročk 
glasbo, ob 19.30 ne zamudite oddaje Drobtine iz ročk 
zgodovine. V petek od 19.30 do 22. ure bodo spet vasovali v 
družbi Franca Pestotnika, točno opolnoči pa bodo zvok Iz 
studia Radia Kranj ponesli po vsej Sloveniji v Skupnem 
nočnem programu slovenskih lokalnih in regionalnih radij-
skih postaj, ki ga bodo pripravili tudi v noči s sobote na 
nedeljo. Nedeljsko radijsko razglednico vam bo po 13. uri iz 
Haloz in Šmarsko Virštanjskega vinorodnega okoliša poslal 
Peter Šalamon. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (Tele-TV in Sat-Tv) 
(www.potepuh.com) 
Tudi v tem tednu vas na Radiu Potepuh čakajo zanimive 
predstavitve slovenskih podjetij in krajev. Danes ob 14.10 
lahko prisluhnete oddaji Moja dežela, ki jo pripravlja 
Veronika, in nasvetom naše babice ob 15.10, kjer boste 
zagotovo našli kakšno Idejo, kako odpraviti marsikatero 
nevšečnost s preprostimi sredstvi. V sredo ob 12.10 se 
bodo odpravili v občino Brda, čakata pa vas tudi oddaji 
Rože&Vrt ob 14.10 in Mozaik Slovenije ob 15.30. Četrtkov 
gost oddaje S-O-S ob 14.10 bo Ace Arsov, predsednik 
društva Dulos z Bleda. V petkovi oddaji Moja dežela ob 
14.10 morda dobite namig, kam v prostih trenutkih; ob 
16.10 pa ne zamudite oddaje Živimo lepo, ki jo pripravlja 
Saša Einsiedler. Izzivu podjetništva lahko prisluhnete v 
ponedeljek ob 10.30; ob 12.10 pa Zdravstvenemu kotičku. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/) 
Danes bo Radio Triglav na obisku v občini Gorje. Ob 8.05 
pripravljajo energetski nasvet, ob 13. url lahko prisluhnete 
oddaji Nismo sami - enakost spolov v politiki, uro kasneje pa 
izveste še za prosta delovna mesta in kdo išče delo. Po 16. 
uri bodo spremljali tekmo v odbojkarski Ligi pn/akov - ACH 
Volley Igra v Moskvi, ob 19.15 pa pripravljajo prenos tekme v 
EBEL ligi (Igrata Acronl in Linz). V sredo ob 8.05 lahko pris-
luhnete zdravnikovemu nasvetu, ob 11. uri oddaji Zlata koči-
ja Formula 1, ob 13. uri Glasu ljudstva, uro kasneje pa odda-
ji Razgled s Triglava na Mestno občino Kranj. Ob i8. uri 
boste v oddaji Moda In čas izvedeli še, kako pravilno nosimo 
nakit. V četrtek ob 7. url lahko poskusite rešiti uganko Fran-
ca Ankersta, ob 9. uri se bodo v Zakladih ljudske modrosti 
posvetili oktobrskim vremenskim pregovorom in ljudskim 

svetnikom. Ob 11. uri bo na sporedu Kamen spotike, ob i6. 
uri Razgled s Triglava na občino Radovljica, uro za tem Pod-
jetniški cik-cak, ob 19.46 pa lahko prisluhnete Zimzelenim 
melodijam z Dragom Arijanijem. V petek ob 8.05 bo na vrsti 
planinski nasvet, ob 9. uri davčni In ob 11. url 1001 nasvet. 
Ob 15. uri lahko prisluhnete Pohvali In bodici tedna, po 18. 
url pa prenosu hokejske tekme v ligi EBEL Acronl - Olimpija. 
V soboto ob 8.05 bo na vrsti ekološki nasvet, 13. url Beseda 

^mladih, ob 19. url bodo Minute za ljubitelje resne glasbe in 
ob 19.46 Duhovni razgledi. V nedeljo ob 9. uri se bodo otro-
ci razveselili Pravljice, uro kasneje bo Triglavska kuhalnica, 
ob n. uri pa mali oglasi po telefonu. Ob 13. uri bodo pred-
vajali reportažo s Prvega glaska Gorenjske, uro kasneje 
Tedenski pregled, po i8. uri bodo prenašali hokejsko tekmo 
v ligi EBEL - Aiba : Acronl. 

Radio Ognjišče, 104,5 lOSi 9 
(wv iW.ognj i sce .s i /napovednik/napovednik .htm) 

V torkovem jutru ob 8.15 boste Izvedeli več o namenu, nalo-
gah in pristojnosti Sodišča Evropskih skupnosti. V Sončni 
pesmi ob 22. uri boste slišali reportažo s festivala Ritem 
Duha 2007. V sredo ob 11.15 l̂ oste kuhali s sestro Nikolino, 
ob 13. uri pa lahko prisluhnete Našim vižam. Ob 20.30 bodo 
odprli Pavlovi pismi Korintčanom iz Svetega pisma. V 
četrtek ob 12.50 bo govora o Dragu Bajcu. Ob 20.30 ne za-
mudite Karavane prijateljstva. V petek ob 18.15 ne presllšite, 
kako na razplet predsedniških volitev gleda prof dr. Stane 
Granda. V soboto ob 8. url bodo Misijonska obzorja, ob 11. 
url bo v studiu dr. Karel Gržan, ob 18.15 pa bo gost klaretinec 
p. Ivan Tomažič, ki raziskuje zgodovino Slovencev. Ob 20.30 
vas vabijo k molitvi svetlega dela rožnega venca, ki jo bo 
vodil nadškof Alojz Uran. V nedeljo bo ob 10. uri prenos 
svete maše, ob 17. url bo oddaja Slovencem po svetu in do-
movini, ob 21.30 pa Radijski roman. V ponedeljek bodo ob 
17. uri svetovali, kako urediti grob pred praznikom vseh 
svetih In v zimskem času. 

Radio Sora 91,1 Mhz 
(www.radio-sora.si) 
Danes ob 9. url bodo v oddaji aktualno spregovorili o načr-
tovani obnovi dvorane Poden po septembrskem neurju. 
Vrelci zdravja in lepote ob 10.30 bodo v znamenju aure, 
homeopatije in ayurvede, malčki bodo ob 13.15 razmišljali o 
gasilcih, po 16.30 pa bodo nizali kulturne novičke. V sredo 
ob 9. uri bodo gostili Razvojno agencijo Sora, ob enajstih 
župana Železnikov Mihaela Prevca, ob 12.30 pa bodo spre-
govorili o Idejah in rešitvah o turizmu v Poljanski dolini. V 
četrtek ob devetih bodo govorili.o urejanju vrtov in drugih 
zelenih površin ob liišah, ob enajstih bodo reševali vaša 
vprašanja in pobude, ob 17. uri pa se vključili v skupno, vse-
slovensko 4. radijsko mrežo. Petkova oddaja Aktualno ob 9. 
url bo v znamenju varčevanja, ob 11.30 bodo Izbirali do-
godek, ki odmeva, ob 12.30 slišali pregled tedna, popoldan-
sko razglednico po 16. uri pa bo Bojana Pivk pisala na 
Golteh. V soboto ob 10.30 bodo minute namenili kinološke-
mu društvu Škofja Loka-ŽeleznikI, popoldne pa bodo šport-
no oban/all. Nedeljski Zakladi slovenskih spominov ob de-
vetih bodo v znamenju noči čarovnic, v kmetijski oddaji ob 
enajstih pa bodo govorili o katalogu kalkulacij. Ponedeljkovo 
oddajo Aktualno bodo namenili svetovnemu dnevu varče-
vanja. 

Sedem dni skomin 
Ustvarjalca komedij Butec in butec, Nori na Mary in Ljube-
zen je slepa nam tokrat predstavljata zgodbo ljubezenskih 
skomin in zabavnega trpljenja neodločnega Eddieja, ki nika-
kor noče zapustiti samskega stanu. A ko nekega dne spozna 
zabavno Lilo, se po prigovarjanju prijateljev vendarle odloči 
izreči zaobljubo večne zvestobe. Že na poročnem potovanju 
se izkaže, da je Ula vse prej kot njegova sorodna duša, saj 
njene čudaške navade Eddieja spravljajo ob pamet. Na sre-
čo mu pot prekriža simpatična MIranda, toda to je račun 
brez ljubosumne Lile, ki hitro skuje načrt maščevanja. A. B. 

Žaga 4 
Čeprav je policija prepričana, da sta sadistični morilec 
Ugankar in njegova pomočnica Amanda umrla, se znova 
začnejo pojavljati izmaličena trupla ljudi, ki so umrli v kru-
tih mučilnih napravah. Po umoru detektivke začnejo pri-
mer raziskovati agenta FBI-ja In izkušeni detektiv Hoff-
man, a predrznega morilca to ne ustavi, da ne bi ugrabil 
vodje policijskih specialcev in ga umestil v eno svojih bi-
zarnih Iger na življenje In smrt. Policisti naposled najdejo 
vročo sled, ki jih preko gore krvi In trupel vodi prav do 
skrivnosti Ugankarjevega nastanka in razlogov za njegovo 
obsedenost s smrtjo. Zaradi nasilnih prizorov filma ne pri-
poročamo mlajšim od šestnajst let A. B. 

KI NO SPORED 

KINO aiEZAR. JESENICE 

Pete*, 26.10. 
18.00 KAKO SE P O R O f m IN OSTATI SAMSKI 
20.00 GOSPOD BROOKS 
Sobota, 27,10. 
1 8 . 0 0 KAKO SE POROilTr IN OSTATI SAMSKI 
20.00 GOSPOD BROOKS 

KINO SORA, iKOFJA LOKA 

Petek, 26.10. 
18.00 ZLOM 
20 .00 PETEUNJI ZAJTRK 
Sobota, 27.10. 
18.00 PETELINJI ZAJTRK 
20.00 ZLOM 
Nedelja, 28.10. 
19.00 PETELINJI ZAJTRK 

KINO CENTER. KRANJ 

Torek, 23.10. 
16J0,19.00 in 21 JO PETELINJI ZAJTRK 

Sreda, 24.10. 
16J0,19.00 in 2130 PETELINJI ZAJTRK 

ietitelt,25.l0. 
16.45 SUPER HUDO 
19.00 in 21J0 PETEUNJI ZAJTRK 

Petek. 26.10. 
16.45 SUPER HUDO 
19.00 in 21J0 PETEUNJI ZAJTRK 

Sobota, 27.10. 
14.00 DIVJI VALOVI 
16.45 SUPER HUDO 
19.00 in 21.30 PETELINJI ZAJTRK 
Nedelja, 28.10. 
14.00 DIVJI VALOVI 
16.4S SUPER HUDO 
19.00 in 2130 PETEUNJI ZAJTRK 
Ponedeljek, 29.10. 
14.00 DIVJI VALOVI 
16.45 SUPER HUDO 
19.00 in 21.30 POELINJI ZAJTRK 

Četrtek, 25.10. 
20.00 NAPUMPANA 
Nedelja, 28.10. 
18.00 in 20.00 NAPUMPANA 

LINHARTOVA DVORANA. RADOVUlCA 

«etrtek,25.10. 
20.00 SMRTNO VAREN 
Petek, 26.10. 
18.00 LAKZA LAS 
20.00 PROSTE SOBE 
Sobota, 27.10. 
18.00 LAKZA LASE 
20.00 PROSTE SOBE 
Nedelja,28.10. 
18.00 SMRTNO VAREN 
20.00 LAK ZA LASE 
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SUDOKU 
Navodila: v kvadrate vpišite števila od i do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo ne 
v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih 
devetih kvadratov. stsiaviu PMta f 

http://www.radio-kranj.si/program.php
http://www.potepuh.com
http://www.radiotriglav.si/spored/
http://www.radio-sora.si


muiaRua 
POMOČ ZA 
AFRIŠKE OTROKE 

Učenci 2. razreda 
Osnovne šole 
Marije Vere*z Du-
plice pri Kamni-
ku so se skupaj s 

svojo mentorico Klavdijo Bur-
nik odzvali povabilu Sloven-
ske Karitas k sodelovanju na 
likovnem natečaju na temo 
Za srce Afrike. "Z akcijo in 
otroškimi risbicami naj bi na 

svoj način pozvali javnost, po-
slance in druge institucije, da 
naredimo več za odpravljanje 
revščine po svetu, zato smo si 
v razredu ogledali kratid film 
o revščini in položaju otrok v 
Afiiki, nato pa so otrod na to 
temo risali," je povedala men-
torica in dodala, da so riste 
poslali na Slovensko Karitas 
in v Državni zbor RS, kjer jih 
je minuli torek ob odprtju po-
sebne razstave otroških risb 
sprejel France CukjatL 

Risbice dupliških učencev so razstavljene v Državnem 
zboru. 

OTROŠKA PERESA 

Poplave v Železnikih 
Pri Marici je bilo skoraj do stropa vode. En avto je bil zraven 
mostu. Ko smo šli pogledat, je bila nad vrati črta od vode. 
Povsod je bilo zelo veliko lesa in odpadkov. Gasilci so 
pripeljali vodo v cisternah. Na cesti je bilo veliko tovor-
njakov in delovnih strojev. Po Železnikih sem moral hoditi v 
škornjih, ker je bila po cesti voda. Pri Domelu je bilo veliko 
vode in blata. 

Adam Habjan, 4. r, PŠ Dražgoše 

Popravek 
V članku pod naslovom Otroci so se spopadli z ognjem v tor-
kovi rubriki Mularija smo zagrešili napako. Otrokom iz vrtca 
Ostržek, kjer je 50 otrok, je gašenje z ročnim gasilnim apara-
tom pokazal gasilec l-Hubert Zavašnik in ne gasilca Matjaž in 
Miha, kot je bilo zapisano. Za napako se opravičujemo. D. Ž. 

SUDOKU 
ZA OTROKE 
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SesuviU: Evi In Bine 

Navodilo za reševanje: 
V mrežo uvrstite številke od i do 6. Upoštevajte: 
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat. 
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat. 
3. V vsakem pravokotniku z 3 x 2 polji je vsaka številka 

vpisana le enkrat. 

STOLETASTRIDLINDGREN 
Letos mineva sto let od rojstva švedske pisateljice Astrid Lindgren. O njej je minuli ponedeljek v 
Prešernovem gledališču v Kranju predaval Marjan Marinšek, ki je eno največjih pisateljic vseh časov 
osebno poznal. 

imm 

o b stoletnici roj-
stva Astrid 
Lindgren so 
minuli ponede-
ljek v Prešerno-

vem gledališču v Kranju tako 
otrod kot starejši z velikim 
zanimanjem spremljali film 
in predavanje o švedski pisa-
teljid, ki ga je na povabilo 
Kluba ljubiteljev Prešernove-
ga gledališča pripravil Mar-
jan Marinšek. Lindgrenovo 
je osebno srečal šestkrat, pr-
vič leta 1985 v Novem Sadu, 
hrani pa tudi 35 njenih pi-
sem. Kot je povedal, ga je 
Pika Nogavička, ki je po sve-
tu najbolj znano delo šved-
ske pisateljice, prevzelo že v 
mladosti, danes pa hrani kar 
tristo knjig Astrid Lindgren. 

Pisateljica je živela srečno 
otroštvo na kmetiji, vse do-
kler ni pri 18 letih zanosila. 
"To je bila takrat največja ka-
tastrofa, ki se ti je lahko zgo-
dila, še posebej, če si živel v 
majhni vasi. Zaradi tega se 
je preselila v Stockholm, kjer 
je živek v stanovanju skupaj 
z drugimi podnajemnicami. 
Vmes je bila nekaj časa novi 
narka pri lokalnem časopi 
su, delala je pri kriminologu 
pa avtomobilske karte. Po 
tem je šla za tajnico h gospo 

du Lindgrenu, s katerim sta 
se nato poročila in zaživela 
srečno življenje," je strnil 
Marinšek. Za deseti rojstni 
dan je hčeri podarila zgodbe 
o Piki Nogavički, ki jih ji je 
pred tem pripovedovala, en 
izvod pa je poslala založbi, 
"Založnik jo je zavrnil zaradi 
uporništva in antiavtoritativ-
nosti; menda je cdo dejal, da 
jo bo prijavil na mad za mla-
de," je razložil. Rokopis so 
nato nekoliko omilili, ga po-
nudili drugi založbi in Pika 
Nogavička je naenkrat obno-
rela mlade bralce. 150 tisoč 
izvodov so prodali v trenut-
ku, knjiga pa je danes preve-
dena v šestdeset jezikov. 
Lindgrenova je prvo knjigo 
napisala šele pri 36 letih, iz 
nje pa je nato začela bruhati 
ustvarjalnost. Napisala je 36 
knjig, ki so prevedene v de-
vetdeset jezikov. 

"Astrid je takoj za tem. ko 
je zaslovela s Piko, postala 
urednica otroške literature 
pri založbi, kar je bil šok, saj 
je veljala za gospodinjo. Na-
enkrat je bila ona tista, ki je 
pregledovala rokopise dru-
gih. Po radiu je tako čudovito 
brala svoje zgodbe, da so bile 
takrat ulice povsem prazne," 
je pripovedoval Marinšek, ki 
je na predavanju razkril vrsto 
zanimivosti o pisateljici. Ni 
marala računalnika, težko je 

^ < 

v Prešernovem gledališču v Kranju so se tudi s torto 
spomnili na stoletnico rojstva Astrid Lindgren. 

odpirala konzerve, zelo rada 
je plezala po drevesih, kot 
otrok pa tudi po centralnem 
ogrevanju. Vozniški izpit je 
opravljala eno leto, a ni nato 
nikoli vozila avta, raje je ime-
la kolo; njen najljubši cvet so 
bile divje vrtnice, ki se pojav-
ljajo v treh njenih delih. Zve-
čer je komaj čakala, da bo ju-
tro, saj je rada zgodaj vstajala 
in ustvarjala. Oboževala je 
naravo; njen grob krasi skala 
iz domače gmajne, kar je bila 
njena velika želja ... Marin-
šek pravi, da je bila izjemno 
preprosta: "Živela je v navad-
ni ulici in ko je leta 2002 
umrla, so pred njeno stano-
vanje začeli prinašati svečke 

in rože. Mnogi kar niso mo-
gli verjeti, da je ena najslav-
nejših oseb na svetu živela v 
povsem navadnem stanova-
nju." 

Marinšek, ki je tudi po-
budnik Pikinega festivala v 
Velenju, ki velja za največji 
otroški festival pri nas, je ob 
90-letnici slavne pisateljice 
napisal knjigo o njej, ob sto-
letnid njenega rojstva pa na-
merava izdati povest, ki bo 
izšla prihodnji mesec. Uvod 
zanjo je napisala hčerka 
Astrid Lindgren. "Na to sem 
še posebej ponosen, saj je 
prav ona tista, ki je prva po-
slušala zgodbe o Piki Noga-
vički," je dejal avtor. 

DNEVI RADOVEDNOSTI V KRANJU 
n Ana Hartman 

Do petka bo v enaj-
stih večjih sloven-
skih mestih pote-
kal enajsti festival 
Dnevi radovedno-

sti - Kako postati 2007, ki ga 
pripravljajo v mariborskem 
kulhirno-izobraževalnem 
društvu Kibla. Namenjen je 
osnovnošolcem, srednješol-
cem in študentom, skratka 
vsem, ki se odločajo o poklic-
ni poti. Minuli petek je festi-
val potekal v prostorih kranj-
ske občine. Najprej so sred-
nješold delili nasvete osnov-
nošolcem, nato pa so se pred-
stavili glasbeni producent Ja-
nez Križaj, kreativni direktor 
v oglaševalski agendji Bošt-
jan Napotnik, video produ-
cent in deskar na snegu Žiga 
Suša ter novinarka Marija Zi-
dar. 

"Bilo je v redu, a se še ni-
sem odločila, katero fakulteto 

bom obiskovala. Verjetno 
bom opravila maturitetni te-
čaj, z odočitvijo pa tako lahko 
še malo počakam. Ekonomija 
mi ne ustreza preveč, razmiš-
ljam bolj o družboslovnem 
študiju," je povedala Alja Ur-
bančnik, dijakinja četrtega 
letnika srednje ekonomske 
šole v Kranju. V sklopu festi-
vala bo v telmiškem šolskem 

centru v Kranju 9. novem-
bra delavnica z Vesno Krebs 
(VJ Inocybe), umetnico in 
konceptualistko, ki dduje na 
področju novih medijev. Lju-
bezen do sodobne tehnologi-
je združuje v animadjah, vi-
deo kolažih in interaktivnih 
delih. Prijave zbirajo na šte-
vilki 031/274 167 (Violeta 
Škrabl). 

TISOČ UGANK 
ZA ŠOLARJE 

Franc Ankerst vam za-
stavlja naslednjo uganko: 

Rdeči čevlji, črni (i^k, 
kljunček zlati, 

kdo je tak? 
Do petka pošljite SMS z 
vsebino ug+rešitev+ime, 
priimek in naslov na šte-
vilko 031 /691 m. Nekdo 
bo prejel knjižno nagra-
do, ime izžrebanca 
bomo objavili prihodnji 
torek. Pravilna rešitev 
prejšnje uganke se glasi 
žaba. Srečni nagrajenec 
je Andraž Kokalj iz Že-
leznikov, 

GG 
mali oglasi 

04/201 42 47, 
e-pošta: malioglasi@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

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


AVTOMOBILIZEM 
DOSTAVNIK ZA VSE NAMENE 
Češka Škoda do boljših številk tudi z novim dostavnikom Praktik 

O Matjaž Gregorič 

Pri Škodi so imeli 
pred leti med manj-
šimi dostavnimi vo-
zili kar nekaj različ-

nih modelov, z ustavitvijo 
proizvodnje Felide pa so osta-
li brez nadomestka, kar je to-
varna bridko obžalovala. Zdaj 
v skupino manjših dostavni-
kov tudi na slovenski trg vsto-
pa Praktik, vozilo, ki je nasta-
lo na osnovi novega Room-
sterja. Dvosedežnik z veliko 
1.783-litrsko prostornino za 
tovor, ima med voznikovo ka-
bino in tovornim prostorom 
vgrajeno pomično zaščitno 
predelno steno. S posebnim 
paketom je nosilnost možno 
povečati na 640 kilogramov, 
sicer pa je Praktik namenjen 

predvsem dostavnim služ-
bam, samostojnim podjetni-
kom, obrtnikom ter majhnim 

SIMPLV CLEVER 

Pooblaščeni prodajalec 
in serviser vozil $koda 

A v t o h i i a Vrta« Kran],,d.o.o., Delavska cesta 4, Tel.: 04/27 00 235 

in srednjim podjetjem. Voz-
niku in sovozniku so na voljo 
številni predali pod sedeži in 
za njimi, v vratih in pred so-
voznikovim sedežem, najpo-
membnejša pa je možnost 
prilagajanja tovornega prosto-
ra. Serijska oprema Praktika 
med drugim vključuje sistem 
ABS z zavorno asistenco, štiri 
zračne blazine {dve čelni in 
dve stranski) ter volan, ki je 

nastavljiv po globini in višini. 
Nosilnost dostavnega novinca 
je 560 kilogramov, zanj pa sta 
na voljo dva bencinska motor-
ja - trivaljni 1,2 12V HTP/51 
kW in 14 16V/63 kW, ter di-
zelski trivaljnik 1,4 TDIPD/5 j 
kW. Pri Skodinem uvozniku 
podjetju Porsche Slovenija so 
zanj določili osnovno ceno 
10.091 evrov, najdražja iz-
vedba pa stane 13.984 cvrov. 

PO SLEDEH NAPREDKA 
Kia je proizvodnjo osveženega terenca Sportage prenesla na Slovaško. 

O Matjaž Cregotič Južnokorejska Kia je v 
družbi avtomobilskih 
tovarn, ki jim gre v zad-
njem času posel dobro 
od rok. Zasluge imajo 

novi in prenovljeni modeli, 
zadnji, ki se je znašel pod ki-
rurškim nožem, pa je terenec 
Sportage. Kozmetični poprav-
ki zunanjosti so namenjeni 
predvsem izboljšanju aerodi-
namike in obsegajo na novo 
oblikovano masko hladilnika, 
elegantnejša žarometa, večji 

zunanji ogledali, vselej v bar-
vo karoserije odeta odbijača, 
spremenjene zadnje luči in 
še nekaj drugih drobnarij. V 
notranjosti so spremembe 
težje opazne, potniki naj bi 
občutili le izboljšana pred-
nja sedeža in zadnjo klop. 
Nespremenjena je ostajala 
motoma paleta, ki jo sestav-
ljata 2,0-litrski turbodizelski 
štirivaljnik s 103 kilovati 
(140 KM) in 2,0-litrski ben-
cinski stroj, ki razvije 104 ki-
lovate {142 KM) in je vsako-
krat vezan na različico s po-
gonom na prednji kolesni 

par. Pečat prenovi daje iz-
boljšan paket opreme z 
oznako ex champion. Dodat-
kov za varnost in udobje je 
veliko, med drugim elek-
tronski nadzor stabilnosti, 
protiblokimi zavorni sistem, 
štiri varnostne vreče in dve 
zavesi, samodejna klimatska 
naprava, daljinsko upravljiva 
osrednja ključavnica in tako 
naprej. Upoštevaje cenovni 
popust, ki ga uvoznik 
KMAG daje za nedoločen 
čas, turbodizelski sportage 
stane 25.990, bencinski pa 
20.490 evrov. 

Slovaška policija bo 
vozila Kie Cee'cl 

Kia Motors, ki je v začetku 
leta začela s proizvodnjo na 
Slovaškem, je postala doba-
vitelj slovaškega ministrstva 
za notranje zadeve in bo slo-
vaško policijo opremljala z 
vozili do leta 2010. Prvo koli-
čino - 43 vozil modela Cee'd -
so policijske sile že prevzele, 
nadaljnjih 350 avtomobilov 
pa bo dobavljenih do konca 
leta. V naslednjih treh letih 
bo Kia slovaškemu ministr-
stvu za notranje zadeve do-
bavila skupaj štiri tisoč vozil. 

STROKOVNjAK PRIPOROČA 

Prihaja čas za menjavo gum 

Prometna zakonodaja že nekaj 
let zapoveduje, da je 15. no-
vember datum, ko morajo ime-
ti motorna vozila zimsko opre-
mo. Kaj sodi vanjo, določa Pra-
vilnik o napravah in opremi vo-
zil, ki je bil sprejet leta 2000 in 
dopolnjen leta 2004, veljav-
nost pa je vse do 15. marca, 
oziroma tudi pred začetkom 
veljavnosti in tudi po koncu, če 
tako zahtevajo razmere na ce-
stah, oziroma, če so ceste za-
snežene ali poledenele. Tako 
kot že doslej, morajo imeti vo-
zila do skupne mase 3,5 tone 
na vseh štirih kolesih zimske 

pnevmatike (oznaka M+S) z minimalno globino profila tri mi-
limetre, vendar je priporočljivo, če je globina štiri milimetre. Pri 
izbiri pnevmatik je treba upoštevati, da morajo biti vse štiri 
enake velikosti (razen, če je drugače predpisal proizvajalec vo-
zila), prav tako morajo biti enake zgradbe in vrste. Na isti osi 
morajo biti pnevmatike popolnoma enake, torej istega proiz-
vajalca, enakega hitrostnega razreda in nosilnosti, sicer pa so 
zimske pnevmatike lahko do dva hitrostna razreda nižje od 
konstrukcijsko določene hitrosti. 

NA KRATKO 

Berlingo in Partner: trije milijoni 

Francoska skupina PSA Peugeot Citroen je dosegla pomem-
ben mejnik pri proizvodnji skupnega križanca med lahkim 
dostavnikom in osebnim avtomobilom. Od julija leta 1996, 
ko so poslali na ceste Citroena Berlinga in Peugeota part-
nerja, so izdelali že v treh milijonih primerkov. Vozili, ki sta 
med glavnimi igralci na evropskih trgih lahkih dostavnikov, 
sicer prodajajo v več kot loo državah, na voljo pa so različne 
potniške in tovorne izvedbe. 

Opel Antara tudi iz Rusije 

v montažnem obratu Arsenal v ruski industrijski coni 
Shushary je General Motors pred kratkim začel s proizvodnjo 
Oplove Antare. Antara, ki jo bodo izdelovali v St. Petersburgu, 
bo na voljo z dvema motorjema, šibkejšim 2,4-litrskim in 
močnejšim 3,2-litrskim. Oplov novi kompaktni model, ki na 
ruskem trgu doživlja precejšen uspeh, se bo pridružil zasedbi 
ostalih terenskih vozil skupine GM na tamkajšnjem trgu. M. C. 

KIA cee'd: 5 zvezdic za varnost 
in 73letna garancija 
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DRUŽABNA KRONIKA 
BREZ NAVIJAČEV NE GRE 
Kaj pomaga, če si državni prvak ali celo najboljši na svetu, če se tega veseliš sam in ti nihče ne 
pokaže, da se zmag in uspehov veseli s teboj! 

Kako so športniki ve-
seli, če vedo, da s 
svojimi rezultati ne 
spravijo v dobro vo-
ljo zgolj sebe, tre-

nerja in svojih najbližjih, je 
po letošnji zmagi na svetov-
nem prvenstvu najbolj na-
zorno povedal gorenjski ves-
laški šampion Iztok Čop, ki 
ni mogel skriti navdušenja 
nad tem, da so bili prav slo-
venski navijači najglasnejši 
na tribunah miinchenskega 
stadiona. "Res vas med tek-
mo nisva slišala, gotovo bi 
svetovna prvaka postala tudi 
brez vaše pomoči, toda slavje 
in veselje ob zmagi še daleč 

ne bi bilo takšno, kot je bilo, 
ker sva ga lahko delila z 
vami," se je številnim navija-
čem zahvalil Iztok, ki ga si-
cer na večini tekem po vseh 
koncih sveta spremljajo nje-
gova dekleta: žena Petra, 
hčerki Ruby in Amber, pa 
tudi mami Slavka. Tudi star-
ša Luka Špika, pa starša bra-
tov Pirih, Roka Rozmana in 
drugih veslačev so med glas-
nejšimi navijači na tekmah, 
njim pa se radi pridružijo 
tudi številni drugi, ki vedo, 
koliko truda je treba, da 
športnik lahko konkurira 
najboljšim v državi ali celo 
na svetu. 

Da je najboljši v državi in 
med najboljšimi na svetu, je 
letos poleti nekajkrat dokazal 

smučarski skakalec Jernej 
Damjan, ki si je s svojim širo-
kim nasmehom in neustraš-
nimi nastopi pridobil številne 
navijače, lepo nagrado si je 
po končanem državnem pr-
venstvu v Kranju prislužila 
tudi njegova najzvestejša na-
vijafica, mami Maruša. Vod-
ja nordijskega centra Ivo Zu-
pan je namreč oUjubil, da bo 
mamo zmagovalca popeljal s 
popularnim štirikolesnikom. 
Na koncu tekme je seveda 
Ivo obljubo tudi izpobil ter 
na vožnjo po okolici odpeljal 
gospo Damjan. 

KakSno od nagrad si vedno 
zaslužijo tudi navijači, ki 
spremljajo pohod proti sve-
tovni eliti blejske odbojkarje. 
Včasih so to majice, šali, ... 

največkrat pa je to veselje ob 
zmagi, ki so jo navijači od-
bojkarjev ACH Volley slaviU 
tudi prejšnji teden v Tivoliju, 
ko so Blejd znova dokazali, 
da se lahko enakovredrio ko-
sajo tudi s slovitimi ekipami 
v ligi prvakov. 

Tradicijo glasne podpore s 
tribun pa tudi v novi sezoni 
nadaljujejo navijači jeseni-
ških hokejistov, ki spremlja-
jo moštvo Acronija na doma-
čih tekmah in tudi na gosto-
vanjih. Posebej sladka je bila 
letošnja zmaga v Tivoliju, 
kjer so jeseniški navijači še 
enkrat več potrdili, da je tre-
ba vztrajati do konca in da so 
glasni navijači najboljši in 
najbolj zaželen doping za 
zmage. 

Navijači Acroni Jesenic so po odličnih predstavah jeseniških 
hokejistov v ligi EBEL še bolj napolnili tribune v Podmežakli. 

Navijači blejskih odbojkarjev, ki so se poimenovali Indijanci, 
so našim šampionom stali ob strani tudi v Tivoliju. 

Med zvestimi navijači naših skakalcev na Gorenji Savi so 
tudi Marjeta Javornik, Zdenka Norčič in Lojze Corjanc. 
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Ivo Zupan je po prvenstvu v Kranju s štirikolesnikom popeljal 
najzvestejšo navijačico sina Jerneja Marušo Damjan. 

Hčerki Ruby in Amber sta se z očetom Iztokom že privadili 
poslušati slovensko himno. /Foto. v,im.sutio.nik 

Med zvestimi navijači blejskih veslačev sta tudi župan Janez 
Fajfar in direktorica Turizma Bleda Eva Štravs • Podlogar. 

VB-IMO GLOBUS 
Trumpova pred poroko 

Ivana Trump, nekdanja žena Donalda 
Trumpa, se bo tretjič poročila. Njen iz-
brahec je veliko mlajši plesalec in mane-
ken Rossano Rubicondi, s katerim sta 
par pet let. Zanimivo je, da bo slavje na 
Trumpovem posestvu Mar-a-Lago na 
Floridi, kjer je predlani dahnila 'da' tudi 

Melanija Knavs. Da sta nekdanja zakonca v dobrih od-
nosih, potrjujejo tudi njune izjave. "Donald ima svoje 
življenje, jaz pa svojega," pravi Ivana, Donald pa ji v no-
vem zakonu želi srečo: "Vedno je bila čudovita ženska in 
želim ji vse najboljše." 

čarovnik pod drobnogledom 
Znanega čarovnika Davida Copperfielda 
so obiskali agenti FBI-ja, ker naj bi bii 
vpleten v seksualni škandaf. Preiskali so 
njegovo skladišče v Las Vegasu in zase-
gli računalnik in digitalno kamero, nje-
gov odvetnik pa obtožbe neke ženske iz 
Seattla, ki trdi, da jo je posilil na Baha-

mih, odločno zavrača: "Copperfield nikoli ne bi nikogar 
v nobeno stvar silil, ker ni tak človek." Dodaja, da je pra-
vi kavalir, ker je tudi inteligenten, pa razume, da so zna-
ni ljudje pogosto tarča neupravičenih obtožb. 

Živce miril na baseballu 
Ben Affieck je bil na premieri filma Cone 
baby gone, ki je njegov režiserski prve-
nec, tako živčen, da nI zdržal v dvorani. 
Predčasno jo je zapustil in se odpravil 
gledat basebalisko tekmo med ekipama 
Boston Red Sox in Cleveland Indians. 
"Postal sem nervozen, ker me vsak šum 

stola ali pokašljevanje zmoti. Mislim si, da jim film ni 
všeč. Tudi ko rečejo, da jim je film všeč, se ml zdi pohva-
la zlagana," je kritičen igralec. 

Droge in seks 
Robbie Williams je, kot že v navadi, z 

drzno izjavo šokiral javnost. Na vpraša-
nje, kaj počne zadnje čase, je odgovoril, 
da uživa heroin in seksa z moškimi. Bri-
tanski pevec se je nič hudega sluteč po-
šalil s snemalno ekipo, ki je posnetek 
poslala na eno Izmed televizijskih po-

staj, le-ta po jo je brez popravkov In s podnapisi predva-
jala. Robbie se zdaj boji, da Američani ne bodo razume-
li njegovega smisla za humor. 

Jeseničanka Anja Baš je pred dvema tednoma dopolnila 
21 let Je pevka skupine Angee, ki je, kot pravi, pri njej na 
prvem mestu in ji vzame ogromno časa, preostanek ga 
nameni študiju na Fakulteti za organizacijske vede v 
Kranju. /poto:t,™d«« 


