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Uspešni tudi v nemirnem letu 
Gorenjska banka tudi v bančno nemirnem letu posluje uspešno. V prvih 
devetih mesecih je ustvarila skoraj 54 milijonov evrov bruto dobička. 

CVFTO ZAPLOTNIK 

Cerklje - Predsednik uprave 
Zlatko Kavčič je včeraj skupaj 
s članoma uprave, Srečkom 
Korberjem in Gorazdom Tr-
čkom, na novinarski konfe-
renci ob dnevu varčevanja 
predstavil letošnje poslovanje 
banke in stališča do nekate-
rih aktualnih vprašanj. Kot je 
dejal, je bilo letošnje leto za 
banko precej nemirno leto, a 
kljub temu uspešno. V prvih 
devetih mesecih so bilančno 
vsoto povečali za nekaj manj 
kot 17 odstotkov, ustvarili 
skoraj 54 milijonov evrov 
bruto dobička, po donosnosti 

in kapitalski ustreznosti pre-
segli slovensko bančno pov-
prečje in ohranili dober med-
narodni rating. Da je bilo leto 
doslej za banko nemirno, so 
"krivi" menjava tolarjev v 
evre, finančna kriza, ki je iz 
ZDA segla že tudi Evropo, 
zvišanje evropske obrestne 
mere z 2,3 na 4,6 odstotka v 
zadnjih dveh letih in dogaja-
nje na slovenskem borznem 
trgu, ki je tržno vrednost del-
nice Gorenjske banke "po-
gnalo" s 1.100 na 2.000 ev-
rov. Ob tem, ko poudarjajo, 
da je v bančništvu stabilnost 
največji uspeh, želijo tudi v 
prihodnje ostati stabilna in 

največja banka na Gorenj-
skem, širiti poslovanje po 
Sloveniji ter po ratingu ostali 
v družbi najboljših. 

Kar zadeva povezovanje 
Gorenjske banke in Abanke, 
so prepričani, da bi zdniže-
na banka lahko izkoristila 
številne prednosti. Za takSno 
združitev je treba veliko so-
glasij, še vedno pa nimajo 
odgovora na to, kaj si o tem 
misli država. Ob nameri 
Merkurjevih menedžerjev za 
prevzem družbe so v banki 
zatrdili, da niso odobrili niti 
evra posojila Merfinu niti ne 
posameznemu družbeniku 
te družbe. 

Uprava Gorenjske banke: predsednik Zlatko Kavčič (v sredini) in člana Gorazd Trček (levo) 
in Srečko Korber (desno) /Foto Tm.Doki 

Bitka z birokracijo in za denar 
"Bitko z vodno ujmo smo dobili, zdaj nas čaka bitka z birokracijo in za denar." 

CVETO Z A P L O T N I K 

Kropa - Krajevna skupnost je 
v torek, petintrideseti dan po 
vodni ujmi, sklicala zbor kra-
janov, na katerem je radovlji-
ški župan Janko S. Stušek 
skupaj s sodelavci predstavil 
izhodišča za celovito obnovo 
Krope. Kot je dejal, si bodo v 
občini prizadevali za to, da 
bo Kropa izšla iz tega položa-
ja lepša, kot je bila prej, pri 
tem pa se zaveda, da bo celo-
vita obnova zahtevna tudi za-
radi varstva kulturne dedišči-
ne. Rado Pintar, vodja ob-
činskega oddelka za infra-
strukturo, je ugotavljal, da je 
bitka z vodno ujmo, ki je 
Kropi povzročila za pet mili-
jonov evrov škode, dobljena 
in da jih zdaj čaka bitka z bi-
rokracijo in za denar. Samo 

Zbora krajanov se je udeležilo približno šestdeset domačinov. 

na Kroparid je škode za tri 
miUjone evrov. Vodnogo-
spodarsko podjetje Kranj je 
doslej dobilo za urejanje 
struge petdeset tisoč evrov. 

država pa obljublja dodatni 
denar za to še v tem tednu. 
Oporne zidove ob državni 
cesti bo zgradila direkcija za 
ceste, ki pa se je odločila iz-

brati izvajalca del z razpi-
som, s čimer se je začetek 
del zamaknil za dva tedna, 
na čas po 1. novembru. 

^ 4. stran 

Sud^radite posimvnje .v prihrankom. 

Gorenjska PREVETRtrE 
B A N Č N O ^ t 

^ POSLOVANJE 

v nedeljo ponoči 
uro nazaj! 
Zaradi prehoda s poletnega 
na zimsko oziroma srednje-
evropsko merjenje časa bo 
treba v nedeljo, 28. oktobra, 
ob treh zjutraj premakniti 
kazalce za eno uro nazaj, na 
drugo uro. Noč s sobote na 
nedeljo bo tako za eno uro 
daljša. J. K. 

KRANJ 

Gradnja na Pokljuki 

V sredo je bilo izdano grad-
beno dovoljenje za gradnjo 
novega večnamenskega cen-
tralnega objekta na biatlon-
skem stadionu na Rudnem 
polju. Gradbeno dovoljenje, 
daje možnost, da se sedanja 
infrastruktura na Rudnem 
polju dogradi v sodoben in 
mednarodno primerljiv bia-
tlonski in tekaški center. Po 
besedah Boruta Nunarja, di-
rektorja OK Pokljuka in slo-
venskih biatlonskih repre-
zentanc, bo projekt stal pri-
bližno 8 milijonov evrov, 
večino sredstev pa si obeta-
jo iz naslova strukturnih 
skladov EU. M. B. 
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AKTUALNO 

Na Visokem bodo 
hotel in vile 
v polni dvorani kulturnega doma v 
Poljanah so pozorno poslušali Petra 
Vesenjaka, direktorja družbe Ho-
sting, ki namerava oživiti Tavčarjev 
dvorec na Visokem v Poljanski dolini. 
Zraven namerava zgraditi še pode-
želske vile. 

GORENjSKA 

Zaradi Belce tudi 
na cesto 
struga potoka Belca v Predosljah je 
večkrat prazna, zaradi Cesar je ogro-
žena požarna varnost okoliških hiS. 
Krajani so povedali, da bodo za reši-
tev tega problema ustanovili civilno 
iniciativo. Če ne bo uspešna, bodo 
protestno zaprli cesto. 
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KRONIKA 

Odvetnik ovadil 
t r ž i š k ^ župana 
Nekdanji odvetnik Občine Tržič 
Kristjan CnilSak tržiškega župana Bo-
njta Sajovica obtožuje goljufije, zato 
je pred tednom dni na Policijsko 
upravo zoper njega vložil kazensko 
ovadbo. Župan pravi, da ima tudi 
Cnilšak obveznosti do občine. g 

RAZGLEDI 

Zgodba o kapelici 
v ruski Dumi 
Pred letošnjim srečanjem pri Ruski 
kapelici pod Vršičem zadnjo nedeljo 
v juliju je izšla monografija o kapeli-
ci in dosedanjih srečanjih pod vr-
honn Vršiča. Knjigo je napisala doc. 
dr. Zvonka Zupanič Slavec iz Kranja. 

1 2 , 1 3 

VREME 

Danes ho oihčno 
s padavinami. V soboto bo 
pretežno obiačno in topk/c. V 
noči m nedeljo bo deževalo, 
više od 1800 m pa snežilo. 
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POLITIKA danica.zavrl^g-glas.si 

RADOVLJICA 

Jože Andrejaš hvaležen podpisnikom 
)ože Andreja£, gostilničar iz Radovljice, ki je želel kandidirati 
za predsednika države, a ni zbral dovolj podpisov, pravi, da 
mu je ta Izkušnja zelo veliko dala. "Ponosen sem, da sem si 
sploh upal odločiti se za ta korak," je dejal za Gorenjski glas. 
Največji zalogaj je bilo zbiranje podpisov. Zbral jih je 3200, 
samo v domači Radovljici več kot šeststo. Ob tem je dejal: 
"Rad bi se zahvalil vsem, ki ste zaupali vame in mi dali svoj 
podpis podpore. To ni bilo dejanje v prazno, kajti moj pro-
gram in teme, ki sem jih odpiral, so odmevale v javnosti. Šel 
bom po Isti poti naprej In skušal na drug način uresničevati 
svoje ideje. V tem času sem se ogromno naučil, spoznal 
sem veliko ljudi, ljudje so spoznali mene in ponosen sem na 
to, da so me ljudje dojeli kot resnega in odgovornega člove-
ka." O svojih nadaljnjih (morda političnih) načrtih še ne želi 
govoriti. Povedal je tudi, da je dobil ponudbo zunajparla-
mentarne stranke, ki bi mu ob tri tisoč zbranih podpisih 
omogočila vložitev kandidature. Vendar je ni sprejel, ker se 
nI skladala z njegovimi Idejami in ker bi s tem pojedel bese-
do, češ da bo nestrankarski kandidat. D. Ž. 

Občina Škofja Loka in Komisija za evidentiranje 
in urejanje povojnih grobišč 

Vas ob dnevu spomina na mrtve vabita na 
žalno slovesnost - komemotacijo 

v spomin žrtvam povojnih pobojev na Škofieloškem, 
ki bo 27. oktobra 2007 

ob 16. uri na pokopališču Lipica v Škofli Loki. 

^arilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme SLAVKO FERJAN iz Begunj. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Cilka Bercko 2 Visokega je naročnino na Gorenjski glas po-
dedovala po svoji mami, ki je bila naročnica okoli 30 let, Cil-
ka pa je naša naročnica'že 12 let. 
Z možem živita na Visokem, hči se je poročila na Dolenjsko v 
Ivančno Gorico, sin pa živi z družino v Besnici. Čas jima kraj-
šajo dva vnuka in dve vnukinji, ki so stari od tri do deset let. 

Cilka Bercko 

Z možem poleti kolesarita po bližnji okolici, rada pa se od-
pravita tudi v hribe, še posebej ljubi so jima Možjanca, Lov-
renc, Lubnik in Križna gora. Velikokrat se odpravita obiskat 
hčer na Dolenjsko, rada se udeležita tudi izletov, ki jih orga-
nizira Gorenjski glas. Mogoče ima Cilka srečno roko ali pa 
preprosto zna delati z rolami: balkoni, vrt in tudi hiša so pre-
polni bujno cvetočih in rastočih rož. Skrbi tudi za zelenjavni 
vrt. Cilka spada med tiste bralce, ki začnejo brati časopis od 
zadnje strani proti naslovnici. Najraje se zadrži pri branju 
novic Iz domačih krajev, rada prebere tudi zdravstvene in 
kuharske nasvete. Kakšen članek tudi izreže in shrani. E. N. 

Šolski zakoni razdelili javnost 
Danes je na dnevnem redu zasedanja državnega zbora šolska zakonodaja. Ta teden je predsednik 
France Cukjati prejel peticijo s prek 70 tisoč podpisi v podporo javnemu šolstvu, ki opozarja poslance, 
naj še enkrat premislijo o zakonu. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - Za podpisnike 
peticije v podporo javnemu 
šolstvu je najbolj sporno tisto 
določilo novele zakona o 
organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, ki 
napoveduje izenačitev pri fi-
nanciranju javnih in zaseb-
nih šol. Tudi slednje naj bi 
država v prihodnje financira-
la stoodstotno. Spremembe 
financiranja zasebnih zavo-
dov otežujejo javnim šolam 
zagotavljanje kakovostne izo-
brazbe, meni predsednik 
šolskega sindikata SVIZ Bra-
nimir Štrukelj. To je le ena 
od 16 dvilnodružbenih orga-
nizacij, ki nasprotuje takšni 
spremembi zakona. Ome-
njena zakonska novela nima 
podpore večine stroke in so-
cialnih partnerjev, pobudni-
ki poziva "za kakovostno jav-
no šolo" pa so z zbiranjem 
podpisov želeli dokazati, da 
tudi nima široke podpore dr-
žavljank in državljanov. 
Zbrali so prek 71 tisoč podpi-

Po noveli zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja naj 
bi država enako financirala zasebno in javno šolstvo. 

sov in jih v torek predložili 
predsedniku državnega zbo-
ra Francetu Cukjatiju. Podo-
bnega mnenja so tudi v opo-
zicijskih strankah, ki so zara-
di spornih določil zakonske 
novele napovedali referen-
dum. Minister za šolstvo in 
šport MUan Zver je o zbira-
nju podpisov dejal, da je po-
tekalo na manipulativen na-
čin, češ naj bi se državljani 

L)UBL)ANA 

Klub županov SLS podpira Draksierjevo pobudo 
Klub županov pri SLS je prejšnji teden podprl pobudo škof-
jeloškega župana Igorja Draksierja po takojšnji ureditvi za-
kona o lokalnih volitvah v skladu z odločbo ustavnega 
sodišča. Slednje je na pritožbo na lanskih lokalnih volitvah 
neuspešnega kandidata Dušana Krajnika maja letos odloči-
lo, da mora državni zbor odpraviti neustavno pravno prazni-
no v zakonu o lokalnih volitvah. V volilnih odborih In komisi-
jah namreč ne smejo biti člani, ki so v sorodstvenih ali ka-
kih drugih razmerjih s kandidati. Ustavna pritožba je nasta-
la ravno na osnovi dejstva, da sta bila v volilnih odborih ob 
lanskih županskih volitvah sinova Igorja Draksierja In je nje-
gov nasprotnik zaradi tega oporekal veljavnosti volitev. 
Draksier sedaj državnemu zboru predlaga, naj pri spre-
membi zakona pohiti, obenem pa pri tem upošteva, da je 
treba natančno opredeliti krog sodelujočih v volilnih od-
borih, "da ne bi obstajale okoliščine, ki bi zbujale dvom v 
njegovo neprimernost". Določiti je treba tudi pravno us-
trezen način, s katerim bodo občinske volilne komisije ugo-
tavljale sorodstvena In temu podobna razmerja, saj v 
Sloveniji ne vodimo registra sorodstvenih razmerij. Klub 
županov SLS poziva zakonodajalca, naj kar najhitreje 
odpravi neustavno pravno praznino, da se ne bi še kje 
ponovila mučna povolilna zgodba Iz Škofje Loke. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Glasovanje o pokrajinskih zakonih preložili 
Državni zbor je v sredo obravriaval tri pokrajinske zakone, 
zakon o pokrajinah, njihovem financiranju in o volitvah nji-
hovih organov. Pobuda opozicije, da bi zakone umaknili z 
oktobrske seje, ni uspela. Zahtevali so namreč, da se vsi 
pokrajinski zakoni (teh je šest) obravnavajo hkrati. V 
strankah Zares, LDS in SNS so se odločili, da bodo sejo ob 
obravnavi teh zakonov zapustili. Tako je razprava v drugem 
branju stekla brez njihove navzočnosti, na koncu pa so se 
poslanke in poslanci odločili, da glasovanje o treh pokrajin-
skih zakonih in o dopolnilih, ki so bila predlagana, preložijo 
na prihodnjo sejo. D. Ž. 

podpisovali proti šolninam, 
o čemer pa zakonska novela 
ne govori. Minister tudi 
meni, da stoodstotno finan-
ciranje zasebnih šol ne bo 
prikrajšalo mreže javnih šol, 
da gredo svetovna gibanja v 
smeri zasebnega šolstva, da 
zasebni investitorji prinašajo 
denar, zaradi česar državi 
ostane več za financiranje 
javnih zavodov. 

Slovenska politična in ci-
vilnodružbena javnost se je 
pri vprašanju financiranja 
šolstva postavila na dva pola. 
Nastala je še ena dvilna inici-
ativa, namreč pobuda "za 
pravično in kakovostno šol-
stvo", kjer prav tako zbirajo 
podpise, z njimi pa naspro-
tujejo "gonji proti zasebne-
mu šolstvu". Med bolj znani-
mi podpisniki najdemo pra-
vnika Petra Jambreka, teolo-
ga Ivana Štuheca, poslanca 
NSi Antona Kokalja, pisate-
ljico Berto Golob. Iniciativni 
odbor se zavzema za popol-
no izenačitev položaja star-
šev, ne glede na to, ^ njiho-
vi otroci obiskujejo javne ali 
zasebne šole z javno veljav-
nim programom. Podpisniki 
zahtevajo konec gonje proti 
zasebnim šolam, od politič-
nih strank pa pričakujejo ko-
nec "kulturnega boja" na ple-
čih otrok. O kulturnem boju 
je v zvezi s tem vprašanjem 
govoril tudi Branko Grims, 
predsednik parlamentarnega 
odbora za šolstvo. 

(3G naročnine Ol/m <241, e-po!la: oatotnine^g glas.si, www.901enjskiglas.si 

M E N G E Š 

Štebe uradno odprl poslansko pisarno 
člani nhengeške SDS so minuli petek v središču Mengša 
odprli nove prostore za člane svoje stranke, v kateri bo tudi 
poslanska pisarna Tomaža Štebeta. "Pravzaprav smo na tej 
lokaciji že približno pol leta, a doslej ni bilo priložnosti za 
slovesno odprtje," je povedal Štebe, ki je svojo poslansko 
pisarno do lanskih volitev združeval s svojo župansko, 
odslej pa ga bodo občani vsak ponedeljek lahko obiskali v 
stavbi za kulturnim domom. Slovesno odprtje, ki se ga je 
udeležilo tudi približno štirideset članov, kolikor jih 
združuje mengeška SDS, je bilo večinoma družabne narave, 
v znamenju mešanja koktejlov, pečenja kostanja in zvokov 
harmonike, a Štebe je priložnost izkoristil tudi za javno kri-
tiko sedanje občinske uprave in župana Franca jeriča. Opo-
zoril je na domnevno nepravilno ureditev, povezano s ko-
munalnim urejanjem v coni, nov, po njegovem mnenju 
sporen odlok, povezan s plinifikacijo, ki naj bi šel v ustavno 
presojo, in nekaj domnevnih nepravilnosti, povezanih s pro-
računom. Tomaž Štebe, ki mengeškega župana poziva k 
boljšemu sodelovanju in medsebojnemu obveščanju, je 
napovedal, da bo najverjetneje prihodnje leto spet kandidi-
ral za poslanca Državnega zbora. J. P. 

Š K O F J A LOKA 

Danilo Tiirk v Železnikih in Škofli Loki 
Predsedniški kandidat Danilo Tiirk je znova obiskal Železnike, 
kjer se je srečal z županom Mihaelom Prevcem, s katerim sta 
se pogovarjala o poteku obnove v Železnikih, ogledal pa si je 
tudi zdravstveni dom, ki trenutno deluje na začasni lokaciji, 
ter pohvalil uspešno in hitro rešitev razmer. Sedaj proučujejo 
možnosti obnove ali gradnje novega zdravstvenega doma na 
Isti lokaciji. Danilo Tiirk se je srečal tudi LočankamI in Ločani 
in z županom Igorjem Draksierjem. D. Ž. 

B R E Z N I C A 

Ob obletnici odhoda zadnjega vojaka 
Ob obletnici odhoda JLA iz Slovenije bo v soboto, 27. okto-
bra, ob 19. uri v dvorani na BreznicI prireditev, ki jo priprav-
ljajo v občinskem odboru Zveze veteranov vojne za Sloveni-
jo Žirovnica. Vabljeni so vsi občani in veterani vojne za 
Slovenijo. D. Ž. 

http://www.901enjskiglas.si


AKTUALNO mfo@g-glas.si 

Na Potokih brez zapornic 
Na direkciji jim odgovarjajo, da je v Sloveniji veliko še bolj nevarnih prehodov. Bodo domačini zato 
protestno zaprli progo? 

URŠA P E T I R N E L 

Potoki - Branko Potočnik s 
Potokov, krajem med Žirov-
nico in Jesenicami, živi v hiši 
le nekaj deset metrov stran 
od železniške proge. Ko je bU 
otrok, je bil priča nesreči, ko 
je voznik osebnega avtomo-
bila spregledal vlak in zape-
ljal na tire. Vlak je avto 2!adel 
in ga kot igračko potiskal ne-
kaj deset metrov naprej po 
progi. Voznik povsem zmeč-
kanega avtomobila je takrat 
po čudežu preživel. Na istem 
železniškem prehodu so 
mnogi imeli manj sreče - v 
preteklosti je na njem umrlo 
že pet ljudi, med njimi tudi 
štiriletni otrok ... Dokaz, da 
je prehod, ki je zavarovan 
samo z Andrejevim križem 
in utripaj^imi lučmi, res 
nevaren. Branko Potočnik to 
potrjuje: "Če pripelješ s Poto-
kov proti glavni cesti, je pre-
hod povsem nepregleden in 
zapeljati moraš skoraj čisto 
do tirov, da vidiš, ali prihaja 
vlak. Z nasprotne strani pa je 
problem zlasti poleti, ko voz-
nika zaslepi sonce ..." Za na-
meček po Potočnikovih bese-
dah utripajoče luči včasih de-
lujejo, včasih pa tudi ne. Vla-
ki sicer potrobijo, a vozijo 
prehitro, da bi se vozilo lah-
ko pravočasno umaknilo, do-
daja sogovornik. Domačini 
že vrsto let opozarjajo na pro-
blem, na Slovenske železni-

Z avtom je treba zapeljati skoraj povsem na tire, da vidiš, ali pelje vlak. Bo res potrebna 
nova tragedija, da bodo pristojni namestili zapornice? 

ce in na Občino Jesenice so 
poslali že več dopisov s proš-
njo, da bi namestili zaporni-
ce. A zapornic še vedno ni, in 
kot pravi Branko Potočnik, 
jim potrpljenja zdaj zmanj-
kuje. V vasi, ki je bila vrsto let 
vas starih ljudi, je namreč 
spet več otrok. Ti na poti do 
glavne ceste, kjer jih pobere 
šolski avtobus, vsak dan mo-
rajo prečkati železnico, po 
kateri skoraj vsakih petnajst 
minut pridrvi vlak. 

In kaj o tem pravijo na Di-
rekciji RS za vodenje investi-
cij v javno železniško infra-
strukturo? Kot je povedal 
Dejan Jurkovič, je za ureja-
nje nivojskih prehodov izde-
lana prednostna lista za pr-
vih sto najbolj kritičnih pre-
hodov. Prehoda na Potokih 
ni na tem seznamu, saj je po 
besedah Jurkoviča že zavaro-
van z avtomatsko cestno sig-
nalizacijo. "V Sloveniji ima-
mo še 633 nivojskih preho-

dov, ki niso zavarovani in so 
opremljeni le z Andrejevim 
križem. Prav tako je dosti ni-
vojskih prehodov, ki so v 
gradbenem smislu slabše 
urejeni," je poudaril Dejan 
Jurkovič. 

Tako vse kaže, da zapornic 
na Potokih v bližnji prihod-
nosti ne bodo namestili. Do-
mačini se bodo zato očitno 
odločili za skrajni korak -
protestno zaprtje železniške 
proge, so napovedali. 

Na Visokem bodo hotel in vile 
"Dvorec Visoko ima bogato tradicijo in bogato zgodbo, zato bomo vanj vložili do 4,5 milijona evrov," 
pravi Peter Vesenjak, direktor Hostinga. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Poljane - "Turizmu želimo v 
Poljanski dolini dati večji po-
men," je dejal župan Milan 
Čadež, ki je gostil Marjana 
Hribarja, direktorja direkto-
rata za turizem na ministr-
stvu za gospodarstvo. Dejana 
Podgorška, pomočnika di-
rektorja Slovenske turistične 
organizacije, in Petra Vese-
njaka, direktorja družbe Ho-
sting. Razvoj turizma v Po-
ljanski dolini se skriva v oži-
vitvi dvorca Visoko, razvija-
nju turizma na kmetijah, 
gradnji Term Kopačnica, po-
nudbi smučišča Starega vrha 
tudi poleti in trženju utrdb 
Rupnikove linije, smo lahko 
slišali na okrogli mizi o turiz-
mu v Poljanski dolini. 

Polna dvorana kulturnega 
doma v Poljanah je pozorno 
prisluhnila Petru Vesenjaku, 
saj bo njegovo podjetje oživi-

Peter Vesenjak, Hosting 

lo Tavčarjev dvorec. Hosting 
ima danes sedem podjetij v 
več državah, ki ustvarja veri-
go malih hotelov z blagovno 
znamko Stpry hotel. "Dvorec 
Visoko bo tretji v verigi, ki 
imajo bogato tradicijo in 
zgodbo. Hosting namerava 
urediti oba obstoječa objekta 

na Visokem, zraven pa gradi-
ti podeželske vile. Vse za vi-
soko kakovosten turizem s 
ponudbo za dobro počutje, 
seminarsko banketnim pro-
gramom, domačo kulinarič-
no ponudbo, rekreacijo, za-
naša se tudi na obstoječe ko-
lesarske, pohodniške in te-
matske poti. "Če bo šlo vse 
po načrtih, bomo imeli grad-
beno dovoljenje do srede pri-
hodnjega leta," je optimisti-
čen Peter Vesenjak in našte-
va prednosti projekta: oživ-
ljen dvorec, uvrstitev Poljan-
ske doline na turistični zem-
ljevid, dvig vrednosti nepre-
mičnin v okolici, pospešek 
pri gradnji term, zaposlitev 
približno štiridesetih delav-
cev in še do enkrat toliko za 
dobavitelje, sezonske delav-
ce ... 

"Projekt lahko ustavi ne-
uspeh pri usklajevanju po-
gojev z Zavodom za varstvo 

kulturne dediščine in tisti-
mi, ki sprejemajo plansko 
dokumentacijo ali v prime-
ru, da se občine premislijo 
ali gre Hosting v stečaj," je 
še razložil Vesenjak. Matej 
Demšar, najbližji sosed pra-
vi, da so čakali na takšnega 
investitorja: "Upam pa, da 
ga ne bo pregnal spomeni-
škovarstveni zavod." "Ve-
čino zemljišč zasedajo kme-
tijske površine, kjer ni mo-
goče graditi. Pot za spre-
membo namembnosti pa je 
dolga," je opozorila Mateja 
Hafner Dolenc iz škofjelo-
ške občinske uprave, kjer so 
veseli, da Hosting na Viso-
kem gradi novo zgodbo. Mi-
lena Sitar je vprašala, ali bo 
Visoko tudi v prihodnosti še 
prosto dosegljivo, Mateja 
Korošec iz LTO Blegoš pa, 
ali bo ponudba res tako pri-
vlačna, da bo podjetje lahko 
zaposlilo kar 40 domačinov. 

Kdo bo še pil 
krvavško vodo 
Občine Komenda, Mengeš in Kranj imajo 
pripombe na predlagani program za povečanje 
zmogljivosti krvavškega vodovodnega sistema. 

SIMON Š U B I C 

Cerklje - Sanacija vodovod-
nega sistema Krvavec je eden 
od petih projektov preskrbe z 
vodo na porečju zgornje 
Save, ki bodo kandidirali za 
dvanajst milijonov evrov iz 
kohezijskega sklada (skupna 
vrednost projektov je sicer 38 
milijonov evrov). Zahtevani 
dokument identifikacije in-
vesticijskega programa za 
povečanje zmogljivosti kr-
vavškega vodovodnega siste-
ma je že pripravljen, zatika 
pa se pri nekaterih občinah 
lastnici vodovoda. Medtem 
ko v Cerkljah, Šenčurju in 
Vodicah nanj nimajo pri-
pomb, pa so zaradi vsebine 
pripravljenega dokumenta 
precej bolj skeptični v Ko-
mendi, Mengšu in Kranju. 

V sredo so se na pobudo 
cerkljanskega župana Franca 
Čebulja v Cerkljah vnovič se-
stali predstavniki vseh šestih 
občin, da bi razjasnili, kdo 
namerava sodelovati v pro-
jektu, katerega vrednost je 
ocenjena na petnajst milijo-
nov evrov, ker pa bo potekal 
več let, bo zaradi dviga cen 
njegova končna vrednost še 
nekoliko višja. "Želimo vede-
ti, kdo je zraven in kdo ne. 
Če ne bomo izkoristili te pri-

ložnosti, je vprašanje, kdaj 
bomo še imeli možnost pri-
dobiti kohezijski denar," je 
pozval Čebul j. 

Župan Komende Tomaž 
Drolec sicer podpira projekt, 
a je opozoril, da občina Ko-
menda ne bo financirala ob-
nove primamega vodovoda 
od tamkajšnjega vodohrama 
do Mengša, ker so bili pred 
leti prav zaradi zahtev občine 
Mengeš oziroma tedanjega 
župana Tomaža Štebeta pri-
siljeni poskrbeti za dodatno 
preskrbo z vodo iz kamniške-
ga vodovoda, sicer ne bi sme-
li začeti gradnje komunalne 
cone. Tudi mestna občina 
Kranj podpira sanacijo krvav-
škega vodovoda, se pa ne stri-
nja s predvidenim deležem 
sofinanciranja obnove in po-
večanja zmogljivosti vodovo-
da na trasi Grad-Adergas, je 
pojasnil kranjski podžupan 
Bojan Homan. Mengeški žu-
pan Franci Jerič pa je dejal, 
da je zaradi tega projekta za 
15, november sklical izredno 
sejo občinskega sveta, po ka-
teri bo znano tudi njegovo 
stališče. A toliko časa ni na 
voljo, saj so sklenili, da mora-
jo občine že do 7. novembra 
odločiti, ali se bodo vključile v 
projekt obnove krvavškega 
medobčinskega vodovoda. 

Gorenjski Glas 
ODGOVORNA UREDNICA 

Marija V o l ^ k 

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE 
Jože Košnjek, Cveto Zaplotnik 

UREDNIŠTVO 
NOVINARJI-UREDNIKI: 

Boš^an Bogataj, Alenka Bain, Igor Kavfič, Jože Košnjek, Suzana P. Kovačič, 
Urža Petetne), Mateja Rant, Stojan Saje; Vilma Stanovnik, Cveto Zaptotnik 

Danica Zavrt Žlebir, Štefan 2argi; 
stalni sodelavd: 

Maja Bertoncelj, Ma^až Cregorič, Ana Hartman, Milena Miklavfii, 
Miha Naglič, Jasna Paladin, Ma/jeta Smolnikar, Simon Šubic, Ana Vol^ak 

OBUKOVNA ZASNOVA 
Jernej Stritar, Tridkel 

TEHNIČNI UREDNIK 
Grega Rajnik 

FOTOGRAFIJA 
Tina Doki, Gorazd Kavfič, Gorazd Šinik 

LEKTORICA 
Marjeta Vozli« 

VODJA OGLASNEGA TRŽENJA 
Mateja Žvižaj 

C 0 R C N ) S K I C L A S j e registr i rana b lagovna in s tor i tvena z n a m k a pod St. 9 7 7 1 9 6 1 pri 
Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Coreniski glas. d.0.0., Kranj / 
Direktorica: Marija Volčjak j Nas lov : Bieiweisova c e s t a 4 . 4 0 0 0 Kranj / T d . : 0 4 / 2 0 1 42 0 0 . 
fax; 0 4 / 2 0 } 4 2 IS, e-mail; t n f o ® g.gias.si ; mali og las i In osmrtnice: tel.: 0 4 / 2 0 1 4 2 4 7 (spre-
jem na avtomatskem odjivnilo) 2 4 ur dnevno); uradne gre; vsak delovni dan od 8. do 19. ure / 
Gorenjski g las je poltednik, izhaja o b torltih in petkih, v nakladi 2 2 . 0 0 0 izvodov / R e d n e 
priloge: M o j a Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk: 
SET, d.d.. Ljubljana / Naročnina: tel.: 0 4 / 2 0 1 4 2 41 / Cena izvoda: i , 2 0 EUR, letna naroCni-
na: 127 ,05 EUR; Redni plačniki ima jo 1 0 % popusta .pol letni 2 0 % popusta , letni 25 % popu-
sta; v c e n c je v r a č u n a n I>DV p o s topnj i 8,3 % : n a r o č n i n a s e u p o š t e v a o d 
tekoče Številke časopisa do p isnega preklica, ki velja od začetka nas lednjega obračunskega 
obdobja / O g l a s n e storitve: p o ceniku; oglasno trženje; tel.: 0 4 / 20 1 4 2 48. 

mailto:mfo@g-glas.si


GORENJSKA 

Bitka z birokracijo in za denar 
^ 1. stran 

Za kanalizacijo bodo po-
skušali pridobiti kohezijska 
sredstva Evropske unije, pro-
jekt za celovito obnovo Go-
sposke ulice pa so tudi že na-
ročili. Za središče Krope 
bodo po besedah vodje od-
delka za okolje in prostor 
Staše Čelik Janša izdelali po-
droben načrt, za katerega bo 
strokovno podlago, to je kon-
zervatorski načrt, pripravil 
Zavod za varstvo kulturne 
dediščine iz Kranja. 

Predsednik sveta krajevne 
skupnosti Ciril Kozjek se je 
še enkrat zahvalil občini in 

vsem drugim za pomoč in 
solidarnost. Na računih KS 
in radovljiškega območnega 
združenja Rdečega križa se 
je skupno zbralo skoraj 174 
tisoč evrov denarja. Kot je de-
jal predsednik komisije za 
dodeljevanje humanitarne 
pomoči Marjan Butorac, so 
domačinom pomagali v de-
narju (z zneski od 300 do 
3.500 evrov) ter tudi v mate-
rialu. 

Kroparje je strah, da se 
septembrska ujma ne bi po-
novila, zato si bolj kot vse 
drugo želijo ureditev Kropa-
rice in njenih pritokov. 

KRATKE NOVKZE 

RADOVLJICA 

Opozicija za, koalicija proti 
Ker bo sedanjim predstavnikom občine v upravnem odboru 
Alpskega letalskega centra Lesce ob koncu tega meseca 
potekel mandat, je občinska komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanje razpisala kandidacijski postopek 
za nove člane. Politične stranke in liste, zastopane v občin-
skem svetu, so predlagale šest kandidatov, komisija pa je 
soglasno predlagala, da naj bi občino prihodnja štiri leta v 
odboru zastopali Tilen Beravs iz Vrbenj, Sandi Marolt iz 
Radovljice, Franci Pogačnik iz Begunj ter Corazd Fajfer iz 
Ljubnega in da naj bi bil Beravs tudi predsednik upravnega 
odbora. Občinski svet je na seji v sredo predlog komisije 
brez razprave zavrnil, pri tem pa je opozicija glasovala za, 
koalicija pa proti. Svet pa je soglašal s tem, da bo zaposle-
ne v upravnem odboru zastopal Marko Dežman z Jesenic, 
sicer vodja letalske dejavnosti v ALC-ju, stalne uporabnike 
letališča Lesce pa Boštjan Pristavec iz aerokluba in Breda 
Šprajcar Crbec iz podjetja Flycom. C. Z. 

COR)E 
Pazlar v svetu TNP 

Občinski svet Občine Gorje je na zadnji seji za člana sveta 
Zavoda TNP imenoval Tomaža Pazlarja. Za elektorja so v 
Državni svet imenovali Vinka Poklukarja, za člana Državne-
ga sveta pa Bogomirja Vnučca. Namesto Anite jan (zaposli-
la se je v občinski upravi) so v Odbor za gospodarstvo ob-
činskega sveta občine Gorje imenovali Petra Zalokarja. V. S. 

GOR|E 

Kmetje bodo lahko kupili stavbo zadruge 
Staro stavbo Kmetijske zadruge v Gorjah bodo lahko kupili 
kmetje, ki se za ta nakup zanimajo. Prejšnji teden je namreč 
župan Peter Torkar dobil kar nekaj vprašanj, ali ima občina 
res predkupno pravico. "Občina to pravico res ima, vendar 
pa je ne bo uveljavljala," je rta zadnji seji občinskega sveta 
pojasnil župan Torkar in dodal, da je vesel, če jo bodo res 
kupili domači kmetje, V. S. 

LEŠE 

Pohod povezal kraje 
Krajevna skupnost Leše in Športno društvo Dobrča sta 13. 
oktobra pripravila prvi pohod z imenom Petperesna detelji-
ca. Prireditev poteka po ozemlju krajevnih skupnosti Leše, 
Kovor in Brezje pri Tržiču v tržiški občini in Begunje ter 
Brezje v radovljiški občini. Privabila je 148 udeležencev, ki 
so prehodili pot od Leš skozi Visoče na Brezje pri Tržiču, 
Hušico, Hudo, Popovo, se spustili na Peračico In se vrnili v 
Leše. Najmlajša udeleženka je bila Neža Ovsenek, rojena 
lani, najstarejši pa Alojz Meglič, rojen leta 1929. Organiza-
torji napovedujejo, da bo pohod postal tradicija. S. S. 

Popravek 

V 85. številki Gorenjskega glasa smo na 4. strani objavili 
vest z naslovom Denar poplavljencem. Ob sklepu občinske-
ga sveta Občine Naklo, da bodo oktobrske sejnine nakazali 
v Železnike, je župan obljubil svoj prispevek sto evrov. 
Obenem je povedal, da so z njihove kmetije že odpeljali tja 
štiri tone krompirja. Pomotoma smo zapisali, da so odpeljali 
le tono krompirja. Za napako se opravičujemo. S. S. 

Planica spet na sodišču 
športno društvo Planica zahteva lastništvo zemljišč na planiški velikanki in Kavke. 

U R Ž A PETERNEL 

Kranjska Gora - O sporih 
okrog Planice spet odloča so-
dišče. Tokrat na kranjskem 
okrožnem sodišču poteka 
obravnava glede lastništva 
treh parcel na velikanki in 
objekta Kavka. Športno druš-
tvo Planica namreč od Obči-
ne Kranjska Gora terja last-
ninsko pravico nad omenje-
nimi parcelami in nepremič-
nino. Gre za dokaj zapleteno 
zgodbo, katere začetek sega 
v leto 2001, ko je tedanji 
kranjskogorski občinski svet 
sprejel sklep o prenosu last-
ninske pravice na omenje-
nih športnih objektih v Pla-
nici na Športno društvo Pla-
nica. A po besedah kranjsko-
gorskega župana Jureta Žer-
java je bil tedanji sklep po-
gojni, saj bi športno društvo 

moralo izpolniti določene 
pogoje glede notranje orga-
nizacije društva. Društvo pa 
tega ni storilo, pravi župan, 
zato do prenosa lastninske 
pravice nikoli ni prišlo in 
omenjena zemljišča in ob-
jekt ostajajo v lasti Občine. 
Nasprotno pa predsednik 
Športnega društva Planica 
BČ^omir Košir trdi, da so vse 
potrebne pogoje izpolnili, 
zato terjajo lastništvo nad 
omenjenimi objekti. Zadeva 
se je znašla na sodišču, 
prejšnji ponedeljek je pote-
kala prva obravnava, na kate-
ri so med drugim zaslišali 
kranjskogorskega župana 
Jureta Žerjava in prejšnjega 
župana Jožeta Kotnilca. Na-
slednja obravnava bo čez 
mesec dni, ko bodo zaslišali 
še direktorja Zavoda Planica 
Jožefe Lavtižarja. In kaj spor 

Jure Žerjav 

pomeni za nadaljevanje pro-
jekta Nordijski center Plani-
ca.' Odločitev sodišča bo želo 
pomembna, kajti v primeru, 
da presodi v prid Športnega 
društva Planica, bo država 
morala za omenjena zem-

Bogomir Košir 

Ijišča plačati - po nekaterih 
ocenah - prek 180 tisoč ev-
rov. Tega stroška pa država 
ne bo imela, če sodišče last-
ništvo dodeli Občini Kranj-
ska Gora, saj ta sodeluje kot 
partner v projektu. 

Zaplet zaradi glasovnice 
Pomanjkljiva glasovnica za imenovanje treh predstavnikov občine v nadzorni svet Komunale Radovljica 
je povzročila zaplet, ob katerem so opozicijski svetniki zapustili sejo in povzročili nesklepčnost. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Radovljica - Občinski svet je 
na seji 3. oktobra s tajnim 
glasovanjem izvolil v nad-
zorni svet Dragomila Roz-
mana iz Radovljice, med-
tem ko sta Marjan Čemilec 
iz Srednje vasi in Anton Ka-
pus iz Kamne Gorice, sicer 
občinski svetnik in predsed-
nik komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imeno-
vanja (KMVI), dobila pre-
malo glasov. Svetnik Simon 
Zore iz Stranke mladih Slo-

venije, kd je v nadzorni svet 
predlagala Čemilca, je opo-
rekal pravilnosti glasovanja 
in potlej tudi predlagal 
KMVI-ju, da skupaj s statu-
tamo pravno komisijo ugo-
tovi pravilen izid glasova-
nja. Statutarno pravna ko-
misija je na izredni seji 
ugotovila, da glasovnica ni 
bila povsem v skladu z za-
htevo svetnika po tajnem in 
posamičnem glasovanju, 
hkrati pa je ocenila, da to ni 
vplivalo na izid glasovanja. 
KMVI je na podlagi tega 

ugotovila, da je bil način in 
izid glasovanja na seji 3. ok-
tobra pravilen in da je torej 
treba nadaljevati kandidacij-
ski postopek za izvolitev še 
dveh predstavnikov. Župan 
Janko S. Stušek je potlej, ko 
se je seznanil s stališči obeh 
komisij, zadržal tisti del 
sklepa, ki navaja, da Čemi-
lec in Kapus nista bila izvo-
ljena, in predlagal občinske-
mu svetu, da na seji v sredo 
o njiju ponovno glasuje taj-
no in posamično. To je pov-
zročilo dveumo polemično 

razpravo, v kateri so opozi-
cijski svetniki zatrjevali, da 
je bilo glasovanje že na 
prejšnji seji legalno in legi-
timno, hkrati pa so se spra-
ševali. ali je bila pritožba na 
glasovanje vložena pravilno 
in pravočasno, ali ne bi bilo 
treba ponoviti glasovanja za 
vse tri kandidate ... Ker so 
nasprotovali ponovnemu 
glasovanju o dveh kandida-
tih, so zapustih sejo in pov-
zročili nesklepčnost, župan 
pa je po dveh odmorih sejo 
prekinil. 

KRATKE NOVICE 

NAKLO 

Dovolj dela za inšpektorje 
"Naša želja je, da čim prej zaživi Medobčinski inšpektorat 
Kranj. Nekateri prebivalci ravnajo po svoje, mi pa smo pri 
tem nemočni," je ugotovil župan Janez Štuiar na oktobrski 
seji občinskega sveta. Kot je svetnikom pojasnil direktor 
občinske uprave Drago Goričan, je od sprejema osnutka od-
loka o ustanovitvi skupnega inšpektorata prišlo do nekate-
rih sprememb. Šesterici se je pridružila še Občina Tržič, in-
špekcija in redarska služba pa bosta začeli delati po 
kadrovski popolnitvi. Občinski svet je potrdil predlog odlo-
ka in sprejel tudi pogodbo o izvajanju del inšpektorata. V 
Naklem so se odločili, da bosta inšpektor in redar zanje 
opravila po n6 ur na mesec, kar jih bo stalo 2.200 evrov. To 
se jim je zdelo sprejemljivo, ker bo imel inšpektorat pros-
tore, opremo, vozila in drugo v Kranju. Edine pomisleke so 
imeli glede dosegljivosti inšpektorja ali redarja v nujnih 
primerih in glede kontrole nad njihovim delom. V občinski 
upravi so prepričani, da bo dela vsaj na začetku dovolj, zato 
pričakujejo tudi nekaj prilivov od izrečenih kazni v občinski 
proračun. S. S. 

BOHINJSKA BISTRICA 

Portugalski dnevi v Bohinju 
Bohinjsko amatersko gledališče Gledališče 2B je pripravilo 
prve kulturne dogodke v sklopu projekta Pazil Evropski ob-
razi, v katerem bodo v vsaki polovici leta pripravili vsaj en 
kulturni dogodek, ki bo prišel iz države, ki takrat predsedu-
je Evropski uniji. Prva je na vrsti Portugalska. Začelo se bo s 
komično gledališko predstavo Teatra Praga z naslovom Ev-
rovision, ki bo hkrati tudi prvo gostovanje tujega profesio-
nalnega gledališča v Bohinju. Predstava bo danes zvečer ob 
20. uri v Kulturnem domu Joža Ažmana. Vstopnice lahko 
rezervirate po telefonu 04/574 75 90 ali po e-pošti 
kiemen.langus@bohinj.si.Prav tako bo danes med 14. in 16. 
uro pred Mercatorjem v Bohinjski Bistrici na ogled Static-
man ali človek kip, ki bo nastopil tudi v soboto med 10. in 
12. uro ter 14. in 16. uro, v nedeljo pa med lo. in 12. uro.Tudi 
v soboto bo pestro, v Kulturnem domu Joža Ažmana se bo 
odvijal portugalski večer s pričetkom ob 20. uri. Takrat bo 
Gledališče 2B pripravilo razstavo o Portugalski in izvedlo 
kratek recital. Iztok Šostarec bo predstavil narodno nošo z 
Madeire, v dvorani se bosta vrteli projekciji filmov o Portu-
galski, Višja šola za turizem in gostinstvo z Bleda bo postre-
gla s portugalskimi dobrotami, Staticman Antonio pa bo 
predstavil portugalskega pesnika Lufsa de Camoesa. P. L 
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Zaradi Belce tudi na cesto 
Struga potoka Belca v Predosljah je večkrat prazna, zaradi tega je ogrožena požarna varnost okoliških hiš. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Krajana Predoselj An-
drej Bitenc in Franc Koželj 
sta povedala, da je bila zadnja 
sanadja potoka Belca nareje-
na leta 1999. "Ce bi potok sa-
nirali vsako leto, do težav ne 
bi prihajalo. V vasi Suha je še 
voda, proti Predosljam pa 
voda izgine v ponorih. Mli-
narji so še pred petdesetimi 
leti vsako leto hodili po strugi 
in mašili ponore, pa s tem 
niso spreminjali vodotokov, 
kot danes slišimo očitek. Da-
nes vode v strugi potoka v po-
letnih mesecih sploh ni, zelo 
zaudarja, tudi ribe so pogini-
le. Tistih nekaj rib po mlaku-
žah pa so pobrali mački. Se 
večji problem je požarna var-
nost, saj je 247 hiš ob Beld v 
primeru gašenja odvisnih od 
vode v tem potoku; bližnja 
reka Kokra za te namene ni 
najbolj primerna zaradi sla-
bega dostopa, požarnega ba-
zena nimamo, hidranti pa 
tudi niso stoodstotno zanes-
ljivi." Nekaj prebivalcev ob 

Beld je lani na kranjsko obči-
no naslovilo petidjo z name-
nom, da bi se stanje končno 
izboljšalo. "Čeprav je ureja-
nje vodotokov v pristojnosti 
okoljskega ministrstva, je ob-
čina že v letu 2004 zagotovi-
la 62.500 evrov za izvedbo 
prve faze regulacije struge 
potoka Belca. Namen je bil 
zmanjšati možnosti, da po-
tok ob večjem deževju pre-
stopi bregove, kar se je izka-
zalo za uspešno, saj je ob 
vodni ujmi sredi septembra 
prišlo do le manjšega razlitja. 
Po pregledu posledic sep-
tembrskega deževja smo 
spet poslali urgenco ministr-
stvu za okolje in prostor, da 
je treba dela na regulaciji 
struge potoka Belca nadalje-
vati, prav tako smo opozorili, 
da je r^;uladje potrebna tudi 
struga potoka Žabnica v Bit-
njah," je spoiočUa Mendi Ko-
kot iz Službe za odnose z jav-
nostmi na kranjski občini. 

Urban Uc, vodja Oddelka 
območja Zgornje Save na 
Agendji RS za okolje, je po-

vedal: "Dvakrat smo odgovo-
rili KS Predoslje-Suha, da 
potok teče po peščenih in 
prodnatih nasipih, zato ob 
nizkih vodostajih ponikne. 
Po evropski vodni direktivi 
in Zakonu o vodah moramo 
upoštevati naravne procese 
in dinamiko voda, zato na-
ravnega vodnega režima ne 
moremo spreminjati. Sana-
cijska dela opravimo le tam, 
kjer so objekti poplavno in 
erozijsko ogroženi. Da iz 
struge potoka zaudarja zara-
di iztekanja komimalne 
vode, ni naša pristojnost, 
ampak je to v domeni obvez-
ne občinske gospodarske 
javne službe varstva okolja." 

Andrej Bitenc se je obmil 
tudi na Stanislava Boštjanči-
ča, mestnega svetnika in pra-
vnika. "Zanimalo me je, 
kakšni so pogoji za ustanovi-
tev dvilne inidative. Ko sem 
Boštjančiču povedal, za kaj 
gre, je rekel, da bo ta pro-
blem izpostavil na seji mest-
nega sveta," je povedal Bi-
tenc in napovedal: "Če ne 

Zlata zakonca Bizjak 
Za to, da sta uspešno zdržala skupaj prvih petdeset let, Jožica in Jože Bizjak 
pravita: "Z žensko se ne moreš skregati, ker to nima nobenega smisla." 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Trstenik - )ožica, rojena Za-
plotnik, in Jože Bizjak sta 
se vzela 19. oktobra 1957; 
ona doma s Trstenika, on s 
Primskovega pri Kranju. 
"Približno deset primskov-
ških fantov nas je bilo, ki 
smo radi kakšno ušpičili. 
Beseda je dala besedo in en 
večer smo šli v mesto s 
svečkami v žepu. Ko je 
mimo prišlo kakšno luštno 
dekle, smo svečke hitro po-
tegnili iz žepov, jih prižgali 
in šli v koloni za njo. Tako 
sem spoznal tudi Jožico. 
Vztrajal sem kar nekaj ve-
čerov, ko se mi je le uspelo 
zmeniti za randi." je pove-
dal Jože Bizjak. Ohcet je 
bila skromna, povesta za-
konca, z eno izjemo: "Do 
poročnega obreda v Mestni 
hiši v Kranju smo se peljali 
z avtom Opel Record, last 
prijateljevega očeta, ki je bil 
za tiste čase prava limuzi-
na. Na Trsteniku je bila cer-
kvena poroka, skromna 
ohcet pa doma pri Jožici," 
sta povedala. 

V zakonu sta se rodili 
hčerki Zvonka in Jožica. 
Sta stara starša štirim vnu-
kom: Evi, Adi, Gregu in Da-
nici. Nekaj let so stanovali 

pri Jožičinih domačih na 
Trsteniku, zatem v najetem 
stanovanju v Goričah, v 
osemdesetih letih prejšnje-
ga stoletja pa sta sezidala 
hišo na Trsteniku s kras-
nim pogledom na Storžič. 
Jožica je do upokojitve dela-
la kot frizerka v Brivsko fri-
zerskem podjetju v Kranju, 
Jože je delal v orodjarni v 
Iskri, nekaj let je služboval 
tudi v Berlinu. Jože je imel 
številne hobije, bil je alpi-
nist, strelec, jadralni pada-
lec, turistični in planinski 
vodnik, motorist, knjigo-
ljub, mojster gobelinov ... 

Nekaj hobijev je ohranil vse 
do danes, skupaj s soprogo 
pa planinarita, se udeležu-
jeta izletov, tudi izletov Go-
renjskega glasa. 

Zlatoporočenca sta za ob-
letnico priredila prijateljsko 
večerjo v Joštovem hramu 
na Posavcu. Poročnega ob-
reda nista ponovila, ker, kot 
pravita: "Samo enkrat sva 
dala zaobljubo in ta naj drži 
za večno." Za to, da sta 
uspešno zdržala skupaj pr-
vih petdeset let, pa oba pra-
vita: "Z žensko se ne moreš 
skregati, ker to ne bi imelo 
nobenega smisla." 

V potoku je šavje. Del brega ob potoku ob glavni cesti bi 
morali tlakovati. 

bomo uspeli s dvilno inicia-
tivo, bomo ustanovili Odbor 
za zaščito potoka Belca. Zad-
nja možnost bo zapora ceste 
v času predsedovanja Slove-
nije Evropski imiji. Ne mo-
remo mimo dejstva, da se ta 

škandal dogaja prav v središ-
ču Predoselj ob glavni cesti, 
koder se vozijo tudi delegad-
je. V bližini Belce so kultur-
ni dom, farna cerkev in pri-
znana gostilna," sta še pove-
dala Bitenc in Koželj. 

KRATKE NOVICE 

KRAN) 

Nebo ima omejitve 
Tuji ekologi pripravljajo 29. 
in 30. oktobra mednarodno 
akcijo Prava cena za letalski 
promet - nebo ima omejit-
ve, da bi opozorili na nega-
tivni vpliv letalskega prome-
ta na življenje ljudi ob leta-
liščih in na okolje. Pri nas se 
v akcijo vključuje Zveza eko-
loških gibanj Slovenije, ki 
opozarja vlado in ministr-
stva na tri ključne probleme. 
Zahteva omejitev poletov v 
Triglavskem narodnem par-
ku in se zavzema proti širit-
vi letališča Lesce. Nasprotu-
je širitvi letališča In gradnji 
baze NATO v Cerkljah ob 
Krki, saj se prebivalci že se-
daj pritožujejo zaradi letov 
prek regijskega parka Koz-
jansko in krajinskega parka 
Goričko. Opozarja tudi na 
sporno gradnjo športnega 
letališča v krajinskem parku 
Barje In letališkega muzeja v 
obliki piramide v Vipavski 
dolini. S. S. 

GG 
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04/201 42 47, 
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STANOVANJSKI KREDIT 
^ Obrestna mera že od 6-mesečnega Euribora + 1,196*. 

* Stanovanjski kredii z odplačilno dobo do 120 mesecev :a 
komitenta banke, ki varčuje v banki minimalno dve leti. 
VlSIna odobrenega kredita Je odvisna od vlilne privarčevanih sredstev. 

^ Obrestni pribitek je odvisen od vrste in ročnosti kredita. 
Najdaljša odplačilna doba je 20 let; za komitente banke, ki so mlajši od 35 let. pa do 30 let. 

Posebna ugodnost za družinske člane, ki na jemajo stanovanjski kredit za isto 
nepremičnino in kredit zavarujejo s hipoteko. Stroške odobritve kredita plača le en 
kreditojemalec. 
Kredit odobrimo tudi oekomitentom banke. 

POTROŠNIŠKI KREDIT 

Obrestna mera že od 6-mesečnega Euribora + 2,1% 

Obrestni pribitek je odvisen od vrste in ročnosti kredita. 

Najdaljša odplačilna doba je 7 let. 

Kredit vam odobr imo tudi z nespremenljivo nominalno 
obrestno mero, kjer je vaša mesečna obveznost celotno 
dobo odplačevaivia enaka in se ne spreminja. 

Goren|ska^ Banka 
Banka ^ poAtthom 

O) (M/ZOMO-OO 

^ www.Kbkr.si 

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

Po nasvet v Informacijsko pisarno 
v Informacijski pisarni, ki jo je v začetku oktobra v občinski 
stavbi v Železnikih za odpravo posledic neurja odprlo minis-
trstvo za okolje in prostor, so v prvih dveh tednih prejeli 81 kli-
cev na brezplačno telefonsko številko 080 25 50, 23 posamez-
nikov pa se je tam oglasilo osebno. V Železnikih so do sedaj 
evidentirali 325 poškodovanih stanovanjskih objektov, od tega 
jih ima trinajst poškodovano konstrukcijo. Na Informacijsko 
pisarno se ne obračajo le oškodovani Železnikarji, ampak tudi 
prebivalci drugih prizadetih območij. A. H. 

ŠKOFJA LOKA 

Dvorano Poden bodo prenavljali 
Danes bodo v škofjeloški dvorani Poden začeli prenovo po 
poplavi, zato bo velika dvorana zaprta predvidoma do 18. no-
vembra. "Prostore, ki imajo po tleh keramiko, je bilo mogo-
če očistili in kaže, da ne bodo potrebni večji posegi, Treba pa 
bo zamenjati parket v dvoranah in prenoviti kegljišče. Menja-
va parketa v veliki dvorani se začenja danes, kegljišče naj bi 
začeli obnavljati 5. novembra, sledila pa naj bi še sanacija 
male dvorane," pravi direktor Zavoda za šport Aleš Murn, ki 
je vse uporabnike dvorane že v začetku meseca pozval, naj si 
v tem obdobju prostor za treninge in tekme poiščejo v bliž-
njih športnih dvoranah. "Klubi in društva so se za termine 
treningov in tekem večinoma dogovorili v dvorani v Železni-
kih, Poljanah in Medvodah," je še dodal Murn. V. S. 

ŽELEZNIKI 

Zobozdravniki znova v zdravstvenem domu 
Ta teden so s svojo dejavnostjo v prvem nadstropju zdravstve-
nega doma v Železnikih znova začeli dva zobozdravnika, zobo-
tehnika in patronažna služba. "Prostorov v prvem nadstropju 
poplave niso poškodovale. Največji problem je bil kompresor, 
ki je bil v kleti in ga je voda povsem uničila, zato smo morali 
priskrbeti novega. Vodo imamo v posebni cisterni, zanjo pa 
skrbijo gasilci. Ta čas je problem le še ogrevanje, za zdaj upo-
rabljamo električne radiatorje. Ogrevanje bodo morda usposo-
bili že prihodnji teden," je povedala zobozdravnica Barbara 
Cerbec, ki je tri tedne paciente sprejemala v zdravstvenem 
domu v Škofji Loki. A. H. 

Zobozdravnica Barbara Gerbec znova lahko svoje paciente 
sprejema v zdravstvenem domu v Železnikih. / fom: conzd Kav<ic 

MEDVODE 

Jehovove priče v Medvodah 
jutri, 27. oktobra, ob lo. uri se bo začelo v športni dvorani v 
Medvodah dvodnevno srečanje jehovovih prič iz gorenjskega 
okraja. Srečanje bo trajalo do štirih popoldne In se bo v ena-
kem času nadaljevalo v nedeljo, 28. oktobra. Jutrišnjo srečanje 
bo eno od pomembnejših srečanj jehovovih prič, za katere pri-
pravi vodstvo Cerkve predavanja, pogovore in tudi krst.). K. 

V Hotemažah bo krožišče 
Pripravljavci prostorskega načrta za regionalno cesto Hotemaže-Britof se strinjajo, da namesto 
navadnega križišča v Hotemažah zgradijo krožno križišče. 

SIMON SUBIC 

Šenčur - Občinski svet Šen-
čur je ta teden sprejel stališ-
ča do pripomb iz javne razgr-
nitve občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) 
za odsek regionalne ceste 
Hotemaže-Britof. Iz njih je 
razvidno, da se pripravljavci 
OPPN strinjajo z ureditvijo 
krožišča v Hotemažah, kakor 
so predvsem zaradi varnosti 
otrok, ki hodijo v podružnič-
no šolo na Olševku, predlaga-
li vaška skupnost Hotemaže, 
krajevna skupnost Olševek in 

svet staršev Osnovne šole 
Šenčur. Po drugj strani so za-
vrnili vse predlagane postavit-
ve protihrupnih ograj. Da 
bodo sprejete spremembe 
tudi resnično vnesli v prostor-
ski dokument, morajo naj-
prej pridobiti še vsa soglasja 
pristojnih institucij. Župan 
Miro Koželj pri tem ne priča-
kuje večjih zapletov, bo pa to 
nekoliko podaljšalo postopek 
sprejemanja OPPN Hote-
maže-Britof. 

"Cesta je projektirana po 
sodobnih kriterijih, tako z vi-
dika varnosti in protihrupnih 

kriterijev kot tudi svetlobnega 
onesnaževanja. Zahtevo za 
krožišče smo upoštevali zara-
di kriterija varnosti, saj vsi 
ostali kriteriji ne dopuščajo 
takšne ureditve križišča v Ho-
temažah. Predloge za proti-
hrupne ograde in nasipe smo 
zavrnili na podlagi opravljene 
študije, v kateri so upoštevali 
tudi rast prometa do leta 
2031. Ta ni pokazala, da bo 
hrup zaradi ceste bistveno po-
večan. Sicer pa bodo najbliže 
hiše od ceste odmaknjene 
minimalno 32 metrov," je po-
jasnil župan. 

Na javni razgrnitvi je bilo 
podanih 21 pripomb, od tega 
jih je bilo po mnenju pri-
pravljavcev OPPN utemelje-
nih pet, dve pa sta bili delno 
utemeljeni. Poleg trem pred-
logom za krožišče v Hote-
mažah so pritrdili še kmetu, 
ki je predlagal dodatno ser-
visno pot, v nekaterih prime-
rih pa bodo preverili, ali je 
potrebna pasivna zaščita 
pred hrupom - zamenjava 
oken. Prejeli so tudi pritožbo 
zaradi î edene komasacije, 
ki jo še rešuje vrhovno sodiš-
če. 

Škofjeloški pasijon leta 2009 
Škofjeloški pasijon naj bi znova uprizorili leta 2009, 2015 in 2021, nato pa vsakih sedem let. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I E 

Škofja Loka - Pasijon patra 
Romualda Marušiča je prvo 
ohranjeno slovensko dram-
sko besedilo, hranijo ga v arhi-
vu loških kapudnov in je zna-
no pod imenom Škofjeloški 
pasijon. Gledališka uprizori-
tev Škofjeloškega pasijona v 
letih 1999 in 2000 je temelji-
ti na folklorno znanstveno re-
konstrukcijskem konceptu, 
na dramatizaciji izvimega be-
sedila S13 slikami in 20 prizo-
ri, ki jo je priredil režiser Mar-

jan Kokalj. Vse od takratne 
uprizoritve si v Škofji Loki 
znova želijo obuditi pasijon, 
po njem naj bi bilo tisočletno 
mesto z ambidjami na podro-
čju turizma še bolj prepoznav-
no. Uprizarjanje pasijona pa 
je izredno zahtevno, zato so 
sedaj v občini pripravili odlok, 
ki bo to urejal. Na seji občin-
s k a sveta je njegovo besedi-
lo predstavil podžupan Kle-
men Štibelj. V prihodnjih le-
tih so predvidene tri uprizorit-
ve, prva že leta 2009, nato pa 
2015 in 2021, zatem pa v raz-

maku sedmih let. Projekt je 
zahteven zlasti z vidika zago-
tavljanja denarja za njegovo 
izvedbo, še težje pa bo zagoto-
viti sodelavce za amatersko 
sodelovanje. Ker imajo komaj 
dobro leto časa (pasijon se 
uprizarja v postno-veliko-
nočnem času), naj bi do kon-
ca tega leta imenovali tudi 
vodjo projekta. S tem je res 
treba pohiteti, meni Tina Na-
stran (SLS). Svetnik LDS Blaž 
Kavčič je v razpravi menil, da 
bi si projekt zasluži] projekd-
jo bilance in konkretizadjo fi-

nančnih virov. Izdelati je treba 
tudi stroškovni načrt, v pro-
jekt pa naj bi pritegnili tudi tu-
ristična podjetja, predlaga Ro-
bert Stiah (SDS). Frand Pra-
protnik (SDS) je dejal, naj 
med posameznimi uprizorit-
vami pasijona, ki je na več let, 
zagotovijo tudi pogostejše pri-
kazovanje posameznih slik iz 
pasijona. V organizadjski od-
bor naj vključijo tudi prebival-
ce Mestnega trga, kajti ti so ob 
uprizoritvi tudi najbolj obre-
menjeni, je predlagal svetnik 
Tomaž Krpič (S D). 

ŽIRI 
Odvoz odpadkov le na dva tedna 
Z novembrom se v mestu Žiri obeta nov režim ravnanja z 
odpadki. Pred letom dni je Loška komunala morala zapreti de-
ponijo Draga, zato od takrat smeti iz štirih občin na Škof-
jeloškem odvažajo na deponijo v Logatec. "Po novem preha-
jamo na 14-dnevni odvoz odpadkov, hkrati pa sedaj pri 
gospodinjstvih najbolj pogosto 8o-litrsko posodo za odpadke 
nadomeščamo s i20-litrsko," je razložil župan Bojan Starman. 
Takšen sistem že velja v naseljih zunaj mesta v občini ŽIri. V 
Žireh menijo, da bodo s takšnim ukrepom spodbudili občane 
k boljšemu ločevanju odpadkov. V primeru, da družine ne 
bodo mogle shajati s 120-Iitrsk0 posodo, jo bodo lahko za-
menjale za 240-litrsk0. Gospodinjstva morajo prvič posodo za 
odpadke kupiti, ker pa gre v tem primeru največkrat zgolj za 
menjavo, bo ta strošek krila občina. B. B. 

ŽIRI 

Žirovski spomin na osvoboditev 
Ob 23. oktobru, spominskem dnevu, ko so zaradi pritiska 
partizanskih enot iz ŽIrov odšle okupacijske sile, žirovsko 
združenje borcev jutri, v soboto, pripravlja vrsto prireditev. 
Osrednja proslava bo ob 19. uri v DPD Svoboda, ko bo nav-
zoče nagovoril poslanec Samo Bevk, za slavnostno razpo-
loženje pa bo poskrbel Partizanski pevski zbor Iz Trsta. Ob 
n. uri bo pri Županu na Dobračevi vsakoletni zbor jurišne-
ga bataljona pri 31. diviziji In še živečih članov Žirovske čete. 
jože Zupančič, predsednik žirovskih borcev, vabi vse 
Žirovce, da pokažejo gostoljubnost tudi gostom iz Velikega 
Polja, ki bodo v Žiri prišli že ob 9. uri. B. B. 

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

J\TlJlZftt USjpCSfttCt po izjemno ugodnih cenah! 

Matjaž Fritz: Do golcga iii čisto do honctt 

Šokanten opis življenja In neizbežnega propada slovenskega 
narko dilerja mednarodnega slovesa. sô o 1J l 8 EUR 

Slavenka Drakulič: B a l k a n ExpreSS 
Avtoria na svoj nafin opisuje razmere v iasu vojne na Hrvaškem 
med Srbi, Hrvati in MuslimanL ^ 

cena knjige ^ 

Blauiasova ceste 4 Kiwy ali po td: 04/20142 41 od 8. do 19. ure, narocnine@g-^si 

Nič več shujševalnih 
tablet in diet! 

TUDI". 
ZOGBAKOVIMIHIDRJTN 

: STEIAHKO 
ZASVOJENI 

Tudi z o^jikovimi hidrati 
ste lahko zasvojeni samo 22,62 EUR 
(niste sami krivi za svoje odvefne kilograme) 

Duhovna pomoč pri zasvojenosti 
z o^jikovimi hidrati samo 20,49 EUR 
(prevzemite nadzor nad svojim življenjem in telesno težo) 

Prodaja: Gorenjski gios, Bleuveisova cesta 4, Kmry ali po td: 04/20142 41 od 8. do ig. ure, naroame@g^as^ 

DUHOVNA POMOČ 
PRI 

ZASVOJENOSTI 
ZOaUKOVMHBRATI 

Za ras beležimo čoi • Gorcnjski Glas ZO vas beležimo iai 

http://WWW.GORENJSKICLAS.SI
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Mlade in zagnane za delo 
Najstarejša v naši alpski ženski smučarski reprezentanci je s 24 leti Tina Maze, zato ni čudno, 
da dekleta in trenerji nove svetle čase obetajo v naslednji olimpijski sezoni leta 20 10 . 

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

Ljubljana - "V letošnji sezoni 
ni velikih smučarskih tekmo-
vanj, svetovnega prvenstva ali 
olimpijskih iger. So pa tekme 
svetovnega pokala, na katerih 
bodo naši tekmovalci in tek-
movalke nabirali dragocene iz-
kušnje za nove sezone, zlasti 
za olimpijske igre leta 2010 v 
Vancouvru," je prepričan izku-
šen smučarski maček in po-
slovni direktor naših alpskih 
reprezentanc Bojan Križaj, ki 
ima po prevzemu direktorske 
vloge za Tonetom Vc ĵincem 
velike skrbi, kako napolniti ra-
čun za nemoteno delo tako 
ženske kot moške reprezen-
tance, hkrati pa zagotoviti raz-
voj smučanja v otroških kate-
gorijah. Še več skrbi ima 
zadnje mesece, ko je potekla 
pogodba z generalnim pokro-
viteljem alpskih reprezentanc, 
zavarovalnico Wiener Stidtisc-
he, novega pokrovitelja pa na 
vodstvu zveze še niso nažli. K 
sreči jim ostaja zvestih precej 
drugili sponzorjev, tako da so 
priprave na novo zimo lahko 
nemoteno tekle, nekajkrat jih 
je zmotilo le slabše vreme. 

"Dekleta smo letos res dobra 
ekipa, razpoloženje na trenin-
gih je odli6io, veliko sodeluje-
mo in upam, da bomo hitre 
tudi na tekmah. Sama imam 

Mlada ekipa naših deklet se dobre volje pripravlja na novo sezono, ki jo jutri najboljše 
veleslalomistke sveta začenjajo v Soldnu. / fom: cotMd Kavi« 

največje ambidje v kombinaci-
ji," je povedala najbolj zgovor-
na v naši ženski reprezentanci, 
23-letna Petra Robnik (SK Je-
senice) z Blejske Dobrave, ki 
ima sicer rajši hitie discipline. 
Poleg nje so letos v ženski eki-
pi še Maruša Ferk (DTV Blej-
ska Dobrava), Katja Jazbec (SK 
Tržič), Ana Kobal (SK Radov-
ljica), Alenka Kumer (SK 
Bled), Urška Rabič (ASK 
Kranjska Gora), Tina Maze 
(SK Čma TAB), Vanja Brod-

nik (SK Olimpija), Ana Drev 
(SK Vdenj e), Mateja Robnik in 
lika Štuhec (obe SK Branik). V 
slovenski moški ekipi za sveto-
vni pokal so v tej sezoni: Andrej 
Jerman, Rok Perko, Andrej 
Križaj, Gašper Maridč (vsi SK 
Tržič), Miha Kumer (SK Bled), 
Matic Skube (SK Alpetour), 
Mitja Valenčič (ASK Triglav), 
Andrej Špom (ASK Kranjska 
Gora), Bernard Vajdič (SD 
Unior Celje). Mitja Dragšič, 
AJek Glebov (oba SK Branik) in 

Aleš Goiza (SK Čma Tab). Vsi 
pa ne bodo nastopili na prvi le-
tošnji tekmi svetovnega pokala 
v veleslalomu, ki jutri v avstrij-
skem Soldnu čaka dekleta, v 
nedeljo pa še fante. Trener mo-
ške ekipe Urban PlaninSdt je 
za uvodni nastop izbral Aleša 
Gorzo, Mitja Valenčiča, Ber-
narda Vajdiča in Matica Sku-
beta, trener deklet Klemen 
Bergant pa Ano Drev, Tino 
Maze, Matejo Robnik, Manišo 
Ferk in Vanjo Brodnik 

Srebrna kolajna je najlepša 
Naša najboljša namiznoteniška igralka med invalidi Mateja Pintar je zadovoljna z izkupičkom 
evropskega prvenstva, ki se je konec tedna končalo v Kranjski Gori. 

V I L M A STANOVNIK 

Škofja Loka - Minidi torek so 
V osnovni šoli Ivana Grohar-
ja V Podlubniku v Škofji Loki 
slovesno odprli razstavo foto-
grafij, na katerili so predstav-
ljeni škofjeloški športniki. Po-
leg avtorja razstave Jureta 
Nastrana pa je največ čestitk 
ob druženju športnikov preje-
mala 22-letna Mateja Pintar, 
ki se je konec tedna domov 
na Praprotno vrrula s kar tre-
mi odJičji z evropskega pr-
venstva v namiznem tenisu 
za invalide, ki se je konec ted-
na končalo v Kranjski Gori. 
Čeprav ima Mateja doma že 
vrsto pokalov in kolajn, pa ji 
bo nastop pred domačimi na-
vijad ostal v lepem spominu. 
"Res sem vesela, da sem do-
mov prinesla celo zbirko 
medalj in priznati moram, 
da mi je po videzu najbolj 
všeč srebrna, čeprav sem v 
finalnem dvoboju izgubila 
naslov evropske pi-vakinje. 
Sem pač imela zelo naporen 

Mateji Pintar je majollko za uspehe izročil predsednik Športne zveze Škofja Loka Ivan Hafner. 

poLfinale in zadovoljna sem, 
da se je prvenstvo končalo 
tako, kot se je," je povedala 
Mateja, ki pa je naslov evrop-
ske prvakinje osvojila v ekip-
nem tekmovanju skupaj z 

Andrejo Doliiiar. "Z Andrejo 
sva sicer dobro trenirali, 
malo pa sva igrali skupaj, kar 
je bilo videti v igri dvojic. 
Toda, ker sva bili dobri vsaka 
zase, nama je uspelo," je še 

dodala Mateja, ki jo sedaj 
najprej čakajo šolske obvez-
nosti, saj je študentka četrte-
ga letnika prevajalstva, nato 
pa se bodo začele priprave 
na nova tekmovanja. 

VABILA, PRIREDITVE 

Danes slovenski hokejski derbl na Jesenicah - Ekipa Acronija 
Jesenic, ki je v ligi EBEL med tednom v domači dvorani 55:0 
premagala ekipo Linza in je trenutno druga na lestvici, danes 
v slovenskem derbiju lige pričakuje moštvo ZM Olimpije, ki je 
v torek 53:5 izgubilo v Gradcu. Tekma v Podmežakli se bo 
začela ob i8. uri, zaradi velikega zanimanja pa Iz uprave klu-
ba sporočajo, da bo blagajna odprta že od 15. ure naprej. Pari 
7. kroga v državnem prvenstvu, ki bo na sporedu jutri, pa so: 
Triglav - Medveščak, Maribor - Alfa, HS Olimpija - HD mladi 
Jesenice in MK Bled - Slavija. V. S. 
Nogometni spored - Med tednom so nogometaši odigrali 4. 
krog pokala Hervis. Ekipa Interblocka je s 3: i premagala Naf-
to, Bela Krajina je z o : 1 izgubila s Koprom, Maribor je bil s 3 
: 1 boljši od Olimpije Bežigrad, Domžalčani pa so s 3 :1 pre-
magali MIK CM Celje. Jutri pa se nadaljujetekmovanje v Prvi-
Ligi Telekom, ko vodilna ekipa Domžal doma ob 18. url gosti 
Primorje. V 2. SNL se bo vodilno moštvo Triglava v nedeljo ob 
14. uri v Kranju pomerilo z ekipo Zavrča. V 3. SNL - zahod bo 
ekipa Tinex Šenčurja že danes ob 19. uri gostila Tolmin, Kranj 
jutri gostuje pri Portorožu Piranu, ekipa K. V. Radomlje bo ju-
tri ob 14. uri gostila Rolet Dob, v nedeljo ob i8. uri pa ekipa Je-
senic gostuje pri Olimpiji Bežigrad. Pari 10. kola v i. gorenjski 
ligi so: Polet - Šobec Lesce, Kranjska Gora - Naklo, Ločan - Al-
pina Žiri, Britof- Sava, Velesovo - Železniki, Bohinj - Bled Hir-
ter, v 9. krogu 2. gorenjske lige pa igrajo: Kondor - Preddvor, 
Trboje - Hrastje, Visoko - Bitnje. Ekipa Podbrezij je prosta. Vse 
tekme se začnejo jutri ob 15. uri. V. S. 

Odbojkarski spored - Odbojkarje ACH Volley Bled, ki v torek 
pri Dinamu v Moskvi izgubili z o : 3, nova tekma v ligi prva-
kov čaka 12. decembra v Tivoliju s Pariš Volleyjem. jutri pa bo 
pestro na gorenjskih odbojkarskih igriščih. Astec Triglav se bo 
v ŠD Planina Kranj ob 18. uri pomeril z Galex-Mirom iz Mur-
ske Sobote, igralke LIP Bleda pa v ŠD Gimnazija Jesenice z 
ŽOK Ptujem. V 2. DOL igrajo doma - moški: National Žirov-
nica : Fužinar Metal Ravne (OŠ Žirovnica ob 19.00), Termo 
Lubnik : Hoče (OŠ Šk. Loka mesto ob 19.30) - ženske: ŽOK 
Partizan Šk. Loka : ŽOK Mislinja (OŠ Šk. Loka mesto 17.00), 
Calcit Kamnik : Comet Zreče (ŠD Kamnik ob 17.30). V 3. DOL 
igrajo doma - moški: Calcit Kamnik II : MOK Kočevje (Stari 
ZD Kamnik ob 15.00), Astec Triglav II : TOM Mokronog (ŠD 
Planina, Kranj ob 16.00) - ženske: Pizzeria Morena : Epic Po-
stojna (OŠ Žirovnica ob 17.00), Triglav Kranj: Eurokabel Ne-
ptun (ŠD Planina, Kranj ob 16.00), Mladi Jesenice: Bled Adri-
atica.net (OŠ T. Čufar, Jesenice ob 16.30). B. M. 

Rokometni spored - V i. A ligi za ženske ekipa Škofje Loke ju-
tri ob 19. uri gostuje pri Olimpiji PLK, v 2. državni ligi za mo-
ške pa ekipa Alplesa Železnikov jutri ob ig. uri gosti ekipo Kra-
nja, Radovljica jutri ob 20. uri gosti ekipo Aleša Praznika, eki-
pi Cerkelj in Duplje - Tržič pa se bosta v Cerkljah pomerili že 
danes ob 18.30. V. S. 
Košarkarski spored - V 3. krogu lige UPC Telemach bo ekipa 
TCG Mercatorja jutri gostovala pri Luki Koper, Helios pa je 
tekmo s Krko že odigral in slavil z 71 : 69. V 1. krogu i. SKL za 
ženske bo ekipa Domžal jutri ob 18. uri gostila Ježico, Hit 
Kranjska Gora bo gostovala pri AJM, Odeja pri Konjicah, Tri-
glav pa pri ekipi City center. V i. 8 SKL za moške bo ekipa Tri-
glava v 3. krogu gostovala pri Parkljih, Tinex Medvode pa pri 
Radenski Creativ. V. S. 

TEK NA SMUČEH 

L|UBL)ANA 

Smučarji tekači pred prvo tekmo 
Jutri bodo v Dusseidorfu v Nemčiji tel<me svetovnega pokala 
začeli tudi smučarji tekači. Za uvod jih čaka sprinterska preiz-
kušnja v prosti tehniki. Za Slovenijo bodo poleg Petre Majdič 
nastopile še Vesna Fabjan, Katja Višnar in Barbara Jezeršek, 
edini predstavnik fantov pa bo Nejc Brodar. Z izjemo Majdiče-
ve torej sami Gorenjci." Napredek od lanske sezone je viden, 
predvsem sem izboljšala vzdržljivost in klasično tehniko. Zelo 
se veselim prve tekme, saj me na Diisseldorf vežejo zelo lepi 
spomini," je optimistična Fabjanova. Iz Nemčije se bodo teka-
či najverjetneje vrnili na trening na Roglo, svetovni pokal pa se 
bo nadaljeval konec novembra na Norveškem. M. B. 

Odbojka - Tekma petega kroga SMART' 
1. državne odbojkarske lige C O M 
Jutri, v soboto, 27. oktobra 2007, bo v Športni dvorani 
Planina v Kranju ob i8. uri tekma petega kroga odbojkarskega 
državnega prvenstva moških. Odbojkarji Astec Triglava se bodo 
pomerili r ekipo Calex-Mir iz Murske Sobote. Vabimo čim več na-
vijačev na to pomembno tekmo kranjskih odbojkarjev. 

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

ŠENČUR 

Zgorelo podstrešje garaže 
V ponedeljek-zvečer so poklicni gasilci iz Kranja in prosto-
voljni iz Šenčurja posredovali na Gasilski cesti v Šenčurju, 
kjer je izbruhnil požar v podstrešju garažne hiše. Po znanih 
podatkih se je menda vžgal različen material, ki je bii tam 
shranjen. Ker se garaža drži stanovanjske hiše, so morali 
gasilci to hladiti. Na koncu so domači gasilci še premetali 
podstrešje, ga izpraznili, odstranili pa so tudi strešno 
opeko, ki je zaradi ognja popokala. S. Š. 

I \ 
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MEDVODE 

Zaprlo je padalo 
V torek okoli 18.45 je Operativno komunikacijski center v 
Ljubljani prejel obvestilo, da se je na hribu Hom pri Medvo-
dah ponesrečil jadralni padalec. 3i-letnik iz okolice Škofje 
Loke je namreč približno petdeset metrov po vzletu z delom 
jadralnega padala oplazil vrhove dreves. Padalo se je zato 
zaprlo, padalec pa je padel z višine okoli desetih metrov. Po-
sredovali so pripadniki gorske reševalne službe, ki so ranje-
nega občana prenesli do reševalnega vozila, nakar so ga od-
peljali v ljubljanski klinični center. S. Š. 

KRIMINAL 

BLED 

Mlada Kranjčana ovadili zaradi nasilništva 
Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske up-
rave Kranj so pojasnili nedavni pretep v diskoteki Stop na 
Bledu. Na podlagi zbranih obvestil so odvzeli prostost 19-
letnlma Kranjčana. Sumijo ju, da sta v diskoteki pretepla 20-
letnega gosta iz Zabreznice, ki je zato padel v nezavest in je 
moral kasneje zaradi lažjih ran poiskati zdravniško pomoč. 
Kriminalisti bodo mlada Kranjčana kazensko ovadili zaradi 
nasilništva, ugotovili pa so tudi, da osumljenca nista in 
nikoli nista bila zaposlena kot varnostnika. 

MLAKA PRI KRANJU 

Odnesel zlatnino 
Neznani storilec je skozi odklenjena balkonska vrata vstopil 
v stanovanjsko hišo na Mlaki pri Kranju. Ukradel je več pred-
metov iz zlata (uro, prstane, zapestnice in broško). Lastnika 
je oškodoval za okoli 3.500 evrov. S. S. 

f^^ši// 
Podjetje Planen, d.0.0., Škofja Loka zaradi razSiritve proizvodnega 
programa razpisuje naslednji prosti delovni mesti: 

GRAFIČNI TEHNIK - POMOČNIK (m/ž) 
Pogoji: - najmanj V. stopnja izobrazbe 

- znanje uporabe programa COREL DRAW 

• vsaj 2 leti delovnih izkušenj 

• znanje angleškega jezika 
- natančnost in angažiranost 

DELAVEC V GRAFIČNI DELAVNICI (m/ž) 
Pogoji: - najmanj III. stopnja izobrazba 

- ročne spretnosti 

• natančnost 

- motiviranost za delo 

Po poskusni dobi 6 mesecev vam nudimo motnost zaposlitve za 
nedoločen čas. 
Pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev skupaj z življenjepisom pošljite 
najkasneje do 16. 11. 2007 na naslov: 

PLANEN d.0.0. 
Kidričeva cesta 72 b 
4220 Škofja Loka f£/// 

Odvetnik ovadil župana 
Nekdanji odvetnik občine Tržič Kristjan Gnilšak tržiškega župana Boruta Sajovica obtožuje goljufije, 
zato je pred tednom dni na Policijsko upravo Kranj zoper njega vložil kazensko ovadbo. 

S I M O N Š U B I C 

Tržič - V kazenski ovadbi 
kranjski odvetnik Kristjan 
Gnilšak navaja, da ga je trži-
ški župan Borut Sajovic z na-
menom pridobitve proti-
pravne premoženjske koristi 
občini Tižič in z lažnim pri-
kazovanjem dejanskih oko-
liščin spravil v zmoto in 
oškodoval za dobrih devet ti-
soč evrov. Borut Sajovic od-
govarja, da z vsebino kazen-
ske ovadbe še ni seznanjen, 
zato jo težko komentira, za-
nika pa vsakršne goljufive 
namene. Pred približno dve-
ma tednoma je sicer tudi ob-
čina Tržič vložila tožbo zo-
per Kristjana Gnilška, od 
njega pa terja 27 tisoč evrov. 

Kristjan Gnilšak je bil pod 
županom Pavlom Ruparjem 
pooblaščenec občine Tržič 
od oktobra 1998 do konca 
2006. "V tem času nisem iz-
gubil niti ene tožbe, občina 
pa je bila uspešna prav na 
vseh javnih razpisih, pri ka-
terih sem pomagal s pripra-
vo papirjev," zatrjuje odvet-
nik. Borut Sajovic se je po 
prihodu na oblast Gnilšako-
vim uslugam odrekel, zato je 
z odvetnikom 19. januarja le-
tos sklenil sporazum o pre-
kinitvi poslovnega sodelova-
nja. Župan se je v njem zave-
zal, da bo občina odvetniku 
do 2. februarja plačala 
17.467 evrov neporavnanih 
obveznosti iz Ruparjevih ča-

Kristjan Gnilšak 

sov, odvetnik pa se je odrekel 
751 evrom pavšala za januar 
2007, uveljavljanju enolet-
nega odpovednega roka in 
8.262 evrom odpravnine. 

"Kmalu zatem me ge novi 
občinski odvetnik Zorko Be-
nedičič obvestil, da občina 
od sklenjenega sporazuma 
odstopa, ker da sem jaz obči-
ni Tižič dolžan 27.180 evrov, 
češ da bi moral račun za pri-
pravo pogodbe o sofinancira-
nju gradnje in obratovanja 
medobčinskega centra za 
ravnanje z odpadki izstaviti 
vsem gorenjskem občinam 
in ne samo tržiški. S tem se 
nikakor ne strinjam, saj me 
je najela Občina Tržič in je 
bila nosilka projekta, prav 
ona pa bi z mojo pomočjo 
tudi dobila ogromno denar-
ja, če projekt nazadnje ne bi 

Borut Sajovic f FOIO: R.nj D « M 

propadel. Ampak to je že 
druga zgodba in zanjo ni-
sem v ničemer kriv," je raz-
ložil Gnilšak, prepričan, da 
je župan Sajovic že ob podpi-
su sporazuma vedel za opi-
sane zadržke in zato že tedaj 
ni nameraval poravnati ob-
veznosti občine, njegov res-
nični namen pa je bila samo 
prekinitev pogodbe o oprav-
ljanju odvetniških storitev. 

Župan Borut Sajovic ne za-
nika dolga Obdne do odvet-
nika Kristjana Gnilška, ki ga 
nameravajo tudi poravnati, a 
hkrati opozarja, ^ ima tudi 
Gnilšak obveznosti do Obči-
ne, za katere je izvedel po 
podpisu sporazuma. "Na ža-
lost bo moral Kristjan Gnil-
šak na izvršitev sporazuma 
še malo počakati, saj sem za 
prejšnjim županom Pavlom 

Ruparjem podedoval skoraj 
pet milijonov evrov dolga, ta 
trenutek pa so naSe pred-
nostne naloge vrtec, šola in 
odprava posledic zadnjega 
neurja, ki so javne zadeve," je 
pojasnil Sajovic, ki je še po-
jasnil, da je Pavel Rupar kar 
nekaj obveznosti Občine do 
Gnilšaka poravnal tik pred 
primopredajo poslov med 
prejšnjim in novim tržiškim 
županom. "Javna naznanitev 
kazenske ovadbe je po mo-
jem začetek volilne kampa-
nje za volitve v državni zbor 
prihodnje leto. Očitno se ne-
kateri, ki jih je Kristjan Gnil-
šak zastopal kot zasebni in 
občinski odvetnik, vračajo v 
politiko," je še dejal Sajovic. 
Gnilšak je zanikal, da za nje-
govo kazensko ovadbo stoji 
Pavel Rupar. 

V zapor zaradi starih grehov 
Kranjsko sodišče je z zapororn kaznovalo Jeseničana, ki sta pred petimi leti kot odvisnika oropala 
preprodajalca droge in njegovo dekle. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Jeseničana, 31-letni 
Benjamin Dudi<5 in 27-letm 
Aleksander Efremov, bosta 
po odločitvi kranjskega 
okrožnega sodišča za svoje 
grehe iz odvisniških dni pla-
čala z zaporom. Dudič, kriv 
ropa in poskusa roparske tat-
vine izpred petih let, je v to-
rek prejel kazen šestnajst 
mesecev zapora, Efremov, ki 
ima na grbi "le" rop, pa bo v 
zaporu štiri, mesece manj. 
Sodba ni pravnomočna. 

Poročali smo že, da so Je-
seničanoma sodili, ker naj bi 
18. julija 2002, tedaj oba od-
visnika, pred supermarke-
tom Živila v Radovljici prete-
pla uličnega preprodajalca in 
oropala njegovo partncrico 
(odnesla sta 35 tisoč tolarjev 
in mobilnik), Dudič pa je bil 
še obtožen, da je pet dni kas-
neje hotel v trgovini Živila v 
Kranju iz blagajne tikrasti 
1.500 tolarjev, a mu je tatvi-
no preprečila blagajničarka. 

Zagovornika sta v zaključ-
nih besedah prosila sodni 

senat, naj v končni sodbi ob-
dolžencema, ki sta se vmes 
ozdravila odvisnosti, izkaže 
milost. "Namen kaznovalne 
politike je v resocializaciji 
storilca in njegovem ponov-
nem vključevanju v družbo. 
Obdolženi Benjamin Dudič 
je trnovo pot resodalizacije 
in ponovne vključitve v zad-
njih petih letih opravil sam. 
Sam se je zavestno odločil za 
zdravljenje, ga uspešno za-
ključil, se poročil in našel 
delo. Če bo moral prestajati 
Mpomo kazen, lahko ta pri-

nese nepredvidljive in težke 
posledice, ki bi ga vrnile v 
življenjsko situacijo izpred 
petih let," je tako povedal 
Borut Kalež, Dudičev zago-
vornik. 

"Za rop je zagrožena ka-
zen najmanj pet let zapora, z 
upoštevanjem vseh olajše-
valnih okoliščin pa jo lahko 
znižamo največ na leto dni 
zapora. Sodišče mimo zako-
na ne more iti," je odločitev 
senata pojasnila njegova 
predsednica, okrožna sodni-
ca Andrijana Aha6č. 

KRANJ, ŠENČUR 

Vlomila v trgovini 
V ponedeljek zvečer je nekdo razbil okno trgovine J&O na 
Savski cesti v Kranju in skozenj vstopil v notranjost. Odne-
sel je blagajno, v kateri je bilo 350 evrov. Nekaj ur kasneje pa 
je nekdo vlomil v trgovino s kmetijskimi pripomočki v 
Šenčurju in odnesel petnajst motornih žag Stihi. S. S. 

KRANJ 

Tat na gradbišču 
Neznani storilec je z ograjenega gradbišča na Ljubljanski 
cesti v Kranju vzel aluminijasti spodnji nosilec odra Alu 
Click, zložljivo aluminijasto tridelno letev, dolgo devet 
metrov, in voziček za prevoz plinskih jeklenk. Gmotna 
škoda znaša 1.600 evrov. S. Š. 



GG 
116 

Razdedi 
)RENJSKEGA GLASA ^ ^ ^ ^ PRILOGA GORENJSKEGA 

Po čem si bomo najbolj zapomnili prvi krog letošnjih predsedniških volitev? Po bledi predvolilni kampanji, v 
kateri se stališča predsedniških kandidatov niso bistveno razlikovala med seboj. Po zelo skromni zmagi Lojzeta 
Peterleta nad drugo in tretjeuvrščenim kandidatom. Po nizki volilni udeležbi. 

D o t eter eiova zmaaa a 1 ooraz 

Letošnje 
predsedniške 

volitve si bomo 
verjetno 

zapomnili tudi 
po nizki volilni 

udeležbi, ob 
kateri so bili 

rezultati prvih 
treh, celo štirih 
kandidatov zelo 

izenačeni, 
Lojze Peterle pa 

je (domnevno 
ob odsotnosti 

svojih volivcev) 
zmagal 

s skromnimi 
28,50 odstotka 

glasov. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I H 

Prvi krog volitev za pred-
sednika republike Slovenije 
je mimo, končuje se tudi te-
den, ko volilni štabi analizi-
rajo rezultate in štaba prvo-
in drugouvrščenega snujeta 
strategijo in taktiko za drugi 
krog, ki bo na martinovo ne-
deljo. 11. novembra, ne osta-
ne več prav veliko časa. Izidi 
volitev še vedno niso uradni, 
takšni bodo šele prihodnji 
teden, ko bo državna volilna 
komisija preštela tudi vse 
glasovnice, prispele po pošti, 
in tudi tiste, ki bodo prišle iz 
tujine. Letošnje predsedni-
ške volitve si bomo zapom-
nili tudi po tem, da je držav-
na volilna komisija tik pred 
zdajci volivcem v tujino po-
slala volilne karte in domala 
40 tisoč praznih glasovnic. 
Doslej je namreč veljalo, da 
državljani v tujini volijo, če 
za to izrazijo namero. Sedaj 
pa se je državna volilna ko-
misija odločila, da bo sledila 
demokratičnemu duhu za-
kona, ki naj vsem volivkam 
in volivcem s stalnim prebi-
vališčem v tujini omogoči 

glasovanje. Nekateri kandi-
dati so ostro kritizirali tako 
prakso, ki med samim po-
stopkom volitev spreminja 
pravila igre, tako denimo 
Mitja Gaspari, ki je dejal, da 
to utegne pomeniti, da bo še 
tretji krog volitev, tokrat na 
sodišču. Tudi Zmagu Jelin-
čiču takšno ravnanje ne diši 
po demokraciji. Se pa nobe-
den od njiju ni pritožil, pri-
tožbo zoper pošiljanje praz-
nih glasovnic je v ustavno 
presojo vložila kandidatka 
Elena Pečarič. 

Letošnje predsedniške vo-
litve si bomo verjetno za-
pomnili tudi po nizki volilni 
udeležbi, ob kateri so bili re-
zultati prvih treh, celo štirih 
kandidatov zelo izenačeni, 
Lojze Peterle pa je (domnev-
no ob odsotaosti svojih vo-
livcev) zmagal s skromnimi 
28,50 odstotka glasov. Pro-
jekcije pred volitvami so mu 
napovedovale precej višji 
odstotek glasov, največji 
optimisti celo zmago v pr-
vem krogu. Saj je imel do-
mala celo leto prednosti 
pred tekmeci, ker se je nje-
gova volilna kampanja zače-

la Že lani. A vse kaže, da to 
ni nujno prednost. Da ni 
zmagal prepričljiveje, stro-
kovnjaki krivijo njegova pre-
malo ostra stališča o po-
membnih družbenih in po-
litičnih vprašanjih. Kot je 
napovedal za drugi krog, bo 
ta nekoliko zaostril, poseb 
nih sprememb v volilni 
kampanji pa naj ne pričaku 
jemo. V volilnem štabu Loj 
zeta Peterleta v nedeljo zve 
čer po volitvah ni bilo čutiti 
posebnega veselja, ko so se 
na velikem ekranu kazali iz 
minute v minuto spremi-
njajoči se volilni izidi. Da je 
te pripisati nizki volilni ude-
ležbi, je bil najpogostejši od-
govor na novinarska vpraša-
nja. In zakaj tako nizka ude-
ležba? Kot je dejal eden od 
naključnih nedeljskih sogo-
vornikov, postaja Slovenija 
normalna država, kjer lju-
dem politika ni središče za-
nimanja, pač pa se ukvarjajo 
z drugimi stvarmi. Spet ne-
kdo drug je ocenil, da se s 
politiko pač moraš ukvarja-
ti, sicer se ona ukvarja s te-
boj, volitve pa naj bi držav-
ljani pojmovali ne le kot 

pravico, pač pa tudi dolž-
nost in odgovomost. 

Predvolilna ugibanja, kdo 
bo tekmovalec v drugem kro-
gu predsedniških volitev, so 
v nedeljo zaradi tesnega re-
zultata Danila Tiirka in Mitje 
Gasparija do konca ostala ne-
gotova. Peterletov tekmec bo 
najverjetneje Danilo Tiirk, 
prejemnik 24,54 odstotka 
glasov (pred Gasparijevimi 
24,15 odstotka). Da je bU pri 
volivdh tako prepričljiv, jav-
nost pripisuje dejstvu, da se 
v zadnjih letih, ko je službo-
val kot diplomat v Združenih 
narodih, ni "umazal" z dnev-
no politiko in da so ga v 
umirjeni (po njegovo gentle-
manski) volilni kampanji 
ljudje lahko prepoznali kot 
človeka, Id bi bil lahko dosto-
jen predsednik države. Toda 
podrobnejši pogled na rezul-
tate po devetih volilnih eno-
tah v Sloveniji pokaže, da ni 
zmagal v nobeni. Kjer ni 
zmagal Peterle, je imel naj 
več glasov bodisi Mitja Ga 
spari bodisi Zmago Jelinčič 
No, visok odstotek volilnih 
glasov slednjemu je spet ena 
od posebnosti, po kateri si 

Lojze Peterle in Danilo Tlirk po razglasitvi rezultatov nedeljskih volitev/Foto: Tii.»Doki 

bomo lahko zapomnili letoš-
nje volitve. V državi je prvak 
SNS dobil petino vseh volil-
nih glasov, kar je sam razgla-
sil za zmago, v dveh volilnih 
enotah na štajerskem koncu 
pa celo največji delež glasov. 
Edini pravi zmagovalec teh 
volitev sem jaz, je dejal, ljud-
je so po njegovem s tem po-
kazali, da želijo odločnega 
predsednika. Politični stro-
kovnjaki pa opozarjajo, da 
glasovi za Zmaga Jelinčiča 
pomenijo glasove nezado-
voljstva Slovencev, ki vse tež-
je živijo in jim sedanja politi-
ka in oblast nista prinesli pri-
čakovanega. 

Pri volitvah za predsednika 
države leva ali desna orienta-
cija volivcev ni tako izrazita 
kot ob parlamentarnih volit-
vah, ko se opredeljujemo za 
jx>litične stranke. Slednjič se 
večina kandidatov na letoš-
njih volitvah tudi ni želela 
pretesno vezati na politične 
stranke, da bi bili volivcem 
kot nestrankarski in neodvis-
ni bolj všečni. "Veliki trije" 
so kandidirali s podpisi voliv-
cev, podpora strank je bila na 
drugem mestu. Seveda pa 
nam je vsem jasno, da je Loj-
ze Peterle kandidat desnice, 
Tiirk in Gaspari pa imata 
podporo z leve. Tudi volivci 
teh orientacij so se najbrž 
enako opredeljevali. To nam 
potrjuje tudi podrobnejši po-
gled v rezultate prve volilne 
enote. Kako smo torej volili 
Gorenjci.' 

Peterie je v vsej volilni eno-
ti dobil 32,52 odstotka glasov, 
torej občutno več kot v drža-
vi, medtem ko so od obeh le-
vih kandidatov volivci malen-
kost več naklonjenosti name-
nili Gaspariju. Prepričljiv de-
lež glasov so Peterletu name-
nili volivci v obeh škofjelo-
ških enotah, po 37 in 46 od-
stotkov vseh glasov, zmagal 
je tudi na kranjskem podeže-
lju (40 odstotkov) in v Trži-
ču. Na Jesenicah, v obeh ra-
dovljiških enotah in v prvi 
kranjski je bil najprepričlji-
vejši Gaspari, Tiirka pa so 
najbolj množično volili v 
drugi kranjski volilni enoti. 



DOBRODELNOST Razgledi 

č e ne bi bil že po naravi naklonjen dobrodelnosti, verjetno ne bi bil član lions kluba, pravi zase znani škofjeloški 
odvetnik in glasbenik Franc Sever od Sv. Duha. 

Valasbi in oravu šteesDomin 
FRANC SEVER, O D V E T N I K IN G L A S B E N I K 

JOŽE K O Š N J E K 

"Že med 
koncertom, ko 

sem videl 
navdušeno 

občinstvo in je 
bil vzpostavljen 

odličen stik 
med njim in 

nastopajočimi, 
je bil občutek 
fantastičen." 

Avgusta ste kot predsednik 
Lions kluba Škofja Loka 
prevzeli zahtevno nalogo 
organizacije dobrodelnega 
koncerta na dvorišču Škof-
jeloškega gradu, na kate-
rem so nastopili izvrstni 
simfoniki z Vrhnike in pev-
ca Vera Mtejnik in Janez 
Lotrič. Koncert ste organizi-
rali skupaj z Rotary klubom 
Škofja Loka. Verjetno ste si 
oddahnili ob pogledu na po-
polnoma zasedeno prizoriš-
če. na navdušeno občinstvo. 

"Koncert je uspel nad pri-
čakovanji. Pripravljati smo 
ga začeli spomladi, saj je od 
ideje do izvedbe potrebnega 
veliko dela. Dobiti je bilo. tre-
ba izvajalce in uskladiti nji-
hove obveznosti z dnem na-
šega koncerta. Janez Lotrič je 
na primer zaseden za nekaj 
let naprej. Ko sem pomislil 
še na vreme, ki je za priredi-
tev na prostem najpomemb-
nejši dejavnik, me je bilo 
groza. Še pred koncertom je 
kazalo na dež in so me prija-
telji hecali, da nam stolov ni 
treba pomivati, ker jih bo kar 
dež opral ... K sreči imam 
že nekaj izkušenj z dobrodel-
nega koncerta, ki sem ga 
organiziral leta 2005. Takrat 
je bilo prav stresno, ko sem 
zadnji dan pred koncertom 
ugotavljal, kaj vse je bilo po-
trebno še storiti. Nekatere 
stvari sem si zapisal in zapi-
ski so mi prišli tokrat zelo 
prav. Že med koncertom, ko 
sem videl navdušeno občin-
stvo in je bil vzpostavljen od-
ličen stik med njim in nasto-
pajočimi, je bil občutek fan-
tastičen." 

Domnevam, da Vam je bilo 
kot glasbeniku lažje nago-
voriti pevce in glasbenike 
za nastopanje na dobrodel-
nem koncertu. 

"To je prednost. Mogoče je 
prednost tudi v tem, da 
znam izbrati in poslušati 
glasbo nekoliko drugače kot 
drugi. Znam slišati kakovost. 
Janez Lotrič verjetno ne bi 
nastopil, če se pred leti ne bi 
osebno spoznala na njego-
vem nastopu skupaj s ško^e-
lošldm pihalnim orkestrom. 
Janez je zanimiv in krasen 
človek. Običajno so pevci 
njegove kakovosti muhasti. 
Tudi Vera Mlejnik je odlična 

pevka in sem bil vesel, da je 
bila pripravljena sodelovati. 
Vrhniški simfonični orkester 
sem prvič poslušal pred štiri-
mi ali petimi leti. Njegovo ig-
ranje mi je padlo v uho. Za 
amatersko raven je res dober 
orkester. So nad povprečjem 
in sem bil vesel, da so bili 
tudi pripravljeni sodelovati. 
Glasbeniki in pevci radi na-
stopajo na dobrodelnih prire-
ditvah. Mi smo jim za naš 
koncert povrnili le osnovne 
stroške, kar je običajno, saj 
niso oni tisti, ki darujejo, am-
pak smo to organizatorji 
koncerta." 

Denar, ki ste ga zbrali na 
koncertu, ste že razdelili. 

"Pri delitvi pomoči sodeluje-
mo s Centrom za socialno 
delo iz Škofje Loke, ki nam 
lahko najbolje svetuje, komu 
pomagati. Sprva smo darovali 
le denar, se^j pa pomoči po-
trebnim zagotavljamo opre-
mo ali gradbeni materiaL Na 
srečo so v klubu ljudje, ki lah-
ko pomagajo na tak način. Z 
denaijem, zbranim na kon-
certu, snio že pomagali trem 
študentom in trem družinam, 
ki so jih prizadele poplave. Po-
moč je prišla v prave roke." 

Poklicno ste pravnik, ljubitelj-
sko pa glasbenik. Imata pravo 
in glasba kaj skupnega? 

"Mislim, da je pri obeh tre-
ba uporabljati pamet in spo-
min. Glasbo se moraš nauči-
ti tudi na pamet. Pri Slakih 
nisem nikdar igral z not. 
Odraščal sem v glasbeni dru-
žini, končal sem glasbeno 
Šolo, razen lega pa sem se 
tudi sam glasbeno izobraže-
val, tako da harmonije in 
aranžerstvo malo bolje po-
znam kot povprečen glasbe-
nik. Pri aranžiranju včasih 
tudi sam kaj naredim." 

Severji ste glasbena druži-
na. Oče je bil med ustanovi-
telji škofjeloškega pihalne-
ga orkestra. 

"Pri nas je bila glasba 
doma. Otrok nas je bilo se-
dem. Jaz sem drugi po vrsti, 
najstarejši pa je bil že pokojni 
Janez. Id je do smrti igral tro-
bento pri ško^eloškem pihal-
nem orkestm. Oče je umrl 
pred desetimi leti. Nad 60 let 
je igral pri godbi. Nikdar nas 
ni silil v glasbo, ampak smo 
se otroci zanjo navduševali 

Franc Sever 

sami. Pogosto je moral pred 
nami skrivati ustnike, da 
otroci nismo pihali vanje in 
jih 'zapihali'. Z bratom Jane-
zom sva najdlje vztrajala pri 
glasbi. Sam sem začel igrati 
pri škofjeloškem pihalnem 
orkestru z enajstimi leti. Pri 
godbi igram bariton in trom-
bon, pri Slaku pa sem igral 
berdo, bas kitaro in bas." 

Ali morda veste, zakaj Vas 
prijatelji kličejo "Alah"? 

"Ne vem, zakaj. Vem le to, 
da so me tako začeli klicati v 
osnovni šoli, ko smo se nav-
duševali nad knjigami, ki so 
opisovale. Indijance, vendar 
tam, kolikor se spominjam, 
takih imen ni bilo." 

Kot glasbenik ste najbolj 
znani zaradi dolgoletnega 
igranja v ansamblu Lojzeta 
Slaka. Kje sta se srečala? 

"Z Lojzetom'Slakom sva 
se našla povsem po naključ-
ju. Že na gimnaziji smo 
imeli svoj ansambel, potem 
pa sem nekaj časa nastopal 
z ansamblom Igorja Jamni-
ka iz Žabnice in z brati Ple-
ško, ki so bili odlična in 
zelo znana pevska skupina. 
Za moje srečanje z Lojze-
tom Slakom je bil 'kriv' 
Rado Ferlan iz Škofje Loke, 
ki je sodeloval s Slakovim 
ansamblom. Ker je leta 
1965 njihov basist zbolel, so 
na hitro iskali njegovo za-
menjavo. Rado je predlagal 
mene. Lojze Slak in Niko 
Zlobko sta me prišla poslu-

šat v Železnike, kjer sem ig-
ral z Jamnikovim ansam-
blom. Bila sta zadovoljna in 
povabila sta me k sodelova-
nju. 'Oženili' smo se, zakon 
je trajal 24 let, do leta 
1989." 

Igrati v Slakovem ansamblu 
je bila gotovo za Vas velika 
čast. To so bili časi, ko je 
bila slava ansambla Lojzeta 
Slaka in Fantov s Praprotna 
na vrhuncu. Imate na te 
čase prijetne spomine? 

"Igrati pri Slakih je bilo res 
nekaj posebnega. Spomini so 
izjemni. Za njihove nastope 
je vladala prava evforija. Ko 
smo v ljubljanskem kinu Slo-
ga igrali za praznik šoferjev in 
avtomehanikov, je občinstvo 
podiralo sedeže. Ko sem od-
prl odvetniško pisarno, sem 
se poslovil od ansambla. Kot 
sodnik sem lahko še usklaje-
val obveznosti na sodišču in v 
ansamblu, v odvetništvu pa to 
ni bilo več mogoče. S člani 
Slakovega ansambla smo 
ostali prijatelji. Najpogosteje 
se videvam z Lojzetom in Ni-
kom Zlobkom, s katerim sva 
se še posebej dobro razume-
la. Predlani, ko je basist Tone 
Štritof zbolel, sem celo znova 
zaigral z njimi." 

Se Vam kdaj stoži po igra-
nju v ansamblu, po nasto-
pih, po polnih dvoranah, ki 
ste jih bili vajeni? 

"Ker sem spoznal, kako 
kruto je življenje z glasbo, pa 
ne zaradi finančnih, ampak 

zaradi drugih razlogov, po-
klicno ukvarjanje z glasbo ni 
bilo nikdar moj cilj. Pravniški 
poklic je bil zame zanimivej-
ši. Šele po prenehanju igranja 
pri Slaku sem spoznal, koliko 
časa smo porabili za nastope, 
vaje in snemanja. Nenadoma 
sem imel veliko prostega 
časa, ki sem ga hitro zapolnil 
z drugačnim načinom življe-
nja. Več je bilo časa za druži-
no, s katero sem bil pred tem 
zelo redko. Cez pol leta pa si 
nisem mogel več predstavlja-
ti. da bi znova živel tako kot v 
času igranja v ansamblu. Za 
veselje igram pri škofjelo-
škem pihalnem orkestru, v 
katerem sem med najstarejši-
mi dani. Veseli me, da je pri 
godbi vedno več mladih, glas-
beno izobraženih godbeni-
kov. Na trobento že uspešno 
igra fent, star 12 let" 

Gredo po Vaših glasbenih 
poteh tudi otroci? 

"Otroke Jemejo, Barbaro 
in Mitja zanima glasba. Mit-
ja, ki je odvetnik in ima svojo 
odvetniško pisarno, je končal 
srednjo glasbeno šolo in se 
ukvarja z glasbo kar resno. 
Že deset let igra pri ansam-
blu Svetlin." 

Kakšen je Vaš glasbeni 
okus? 

"Imam abonma radijskega 
simfoničnega orkestra. Obo-
žujem klasiko, všeč pa mi je 
tudi igranje ljubljanskega Big 
Benda, kot glasbenik pa uži-
vam ob vsaki dobri glasbi." 



GLEDALIŠČE Razgledi 

Špas teater iz Mengša, prvo zasebno gledališče v Sloveniji, v teh dneh praznuje deset let delovanja. Petnajst 
lastnih uprizoritev in kar osemsto tisoč gledalcev je le nekaj podatkov, ki pričajo o velikem uspehu, za vsem pa 
že desetletje stoji Urška Alič Flajnik, ena najuspešnejših podjetnic v gledališki stroki. 

Naš namen e zabava 
asmea 

U R Š K A A L I Č F L A J N I K , D I R E K T O R I C A Š P A S T E A T R A V M E N G Š U 

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

"Zdaj, 
ko sem se 

že utrdila, se 
v zid ne 

zaletavam več. 
Izberem 

primerna 
vrata in 

prestopim." 

špas teater je svoja vrata 
prvič odprl 26. oktobra leta 
1997, pred desetimi leti 
prav na današnji dan, do da-
nes pa je dvorano Kulturne-
ga doma Mengeš napolnil s 
prav vsako od svojih petnaj-
stih lastnih uprizoritev. 
Dan norosti je bila njihova 
prva predstava, ki je z odzi-
vom občinstva premaknila 
meje v slovenskih gledališ-
čih, z nič manjšim uspe-
hom so ji v preteklih dese-
tih letih sledile še uprizorit-
ve Balkanski špijon, Rifle-
tov šuštar, Stevardese pri-
stajajo, Sex, laži in štmdl, 
Mišolovka, Ob letu osorej,. 
Burka o jezičnem dohtarju. 
Obuti maček, Funny Mo-
ney, Kadar mačke ni doma. 
Izganjalca mačka. Bil je škr-
janec, 5žensk.com in 5mo-
ških.com - predstave, ki so 
Spas teatru v teh letih pri-
nesle osem nagrad strokov-
ne žirije in občinstva na 
Dnevih komedije v Celju 
ter gostovanja po vsej Slove-
niji. 

Preteklo nedeljo je bila v 
Mengšu na sporedu že dva-
tisoča predstava, nadvse 
uspešno desetletje pa so se 
v Špas teatru namenili pro-
slaviti s temu primernim 
praznovanjem, ki se je zače-
lo v torek s Špasovim brez-
plačnim maratonom, za-
ključilo pa se bo v torek, 
zadnjega oktobra. 

"Namen Špas teatra je, da 
ljudi zabava, nasmeji in jim 
polepša urico ali dve življe-
nja," je preprosta misel, ki 
ji sledijo ustvarjalci tega 
prvega zasebnega gledališ-
ča pri nas, z ustanoviteljico 
in direktorico Urško Alič 
Flajnik na čelu, a za lahko-
tnimi uricami, ki jih v Kul-
turnem domu Mengeš lah-
ko preživljajo številni obis-
kovalci iz vse Slovenije, so 
leta napornega dela. 

Urška Alič Flajnik, ki zad-
njih deset let z družino živi 
v Domžalah, je bila gledališ-
ču in kulturi zapisana, še 
preden se je odlodla za last-

no gledališče. Producentske 
začetke, organizacijske poti 
in tmeženje poznanstev ji je 
utrlo sodelovanje v MGL, a 
želja po ustvarjanju in vode-
nju povsem drugačnega 
gledališča jo je pripeljala do 
pogumne odločitve. "Po 
sedmih letih sem se odloči-
la, da izberem drugo pot in 
šla med svobodnjake. Ko 
zdaj pogledam nazaj, se mi 
zdi, da sem se projekta loti-
la zelo laično. Preprosto 
sem si zamislila, da bi nare-
dili predstavo. Po približno 
letu dni smo na oder posta-
vili Dan norosti, prvo pred-
stavo v moji produkciji, in 
tako je šla zadeva naprej. 
Seveda'z ogromno mojega 
polivanja ali pa zaletavanja 
v zid. če sem bolj konkret-
na. Zdaj, ko sem se že utrdi-
la, se v zid ne zaletavam več. 
Izberem primerna vrata in 
prestopim," pravi Flajniko-
va in nadaljuje. "Ovir je bilo 
na začetku veliko, ampak se 
jih danes preprosto ne spo-
minjam več, saj bi me misel 
na njih pri mojem delu pre-
več ovirala. Zato je najbolje 
to pozabiti in pozitivno mis-
liti naprej, imeti cilj pred 
sabo, ne glede na dejavnike, 
ki so okoli tebe." Prav tovrst-
no mišljenje je hitro prines-
lo reziiltate in v Špas teatru 
se danes radi neskromno 
pohvalijo, da vprašanja - Kje 
je že Mengeš.' - danes ne 
postavlja nihče več, saj so 
prepričani, da so z odmev-
nimi in zelo dobro obiskani-
mi predstavami poskrbeli 
za geografsko prepoznav-
nost tega glasbenega mesta. 

Urška Alič Flajnik se je za 
komedije odločila iz pov-
sem preprostega razloga. 
"Ker nas ne financira drža-
va, niti ne prejemamo 
sponzorskih sredstev, je 
edino, s čimer lahko finan-
ciramo svojo dejavnost, 
zvrst, ki je blizu vsem," pra-
vi in dodaja, da so poleg ko-
medij uprizorili tudi krimi-
nalko in otroški musical. S 
svojim udejanjanjem gleda-
lišča je Ministrstvo za kul-
turo prepričala, da je Špas 

Urška Alič Flajnik 

" N a m e n Špas teatra je, da l judi zabava, n a s m e j i 
in j i m p o l e p š a u r i c o ali d v e ž i v l j e n j a , " je 
p r e p r o s t a m i s e l , k i j i s l e d i j o u s t v a r j a l c i t ega 
prvega z a s e b n e g a gleal išča pr i nas . 

teatru samoiniciativno po-
delil naziv društva, ki deluje 
v javnem interesu. 

V desetih letih si je pred-
stave v Mengšu in drugih 
gledališčih, kjer so gostova-
li, ogledalo kar osemsto ti-
soč zabave željnih obisko-
valcev, od tega v zadnji se-
zoni kar dobrih 167 tisoč 
ljudi, kar je 66 tisoč več, kot 
je bilo po njenih zagotovilih 
v istem obdobju obiskoval-

cev v Drami. "Če sem pov-
sem odkrita, me odziv ljudi 
ne pred desetimi leti ne 
zdaj ne preseneča kaj dosti. 
Menim, da zadnje čase 
ljudje ne prihajajo v gleda-
hšče zaradi gledališča sa-
mega, ampak zato, ker se 
žeUjo zabavati. Logično je, 
da se ljudje radi zabavajo," 
pove direktorica in ostro za-
vrne vsakršna namigovanja 
nekaterih, da tovrstne ko-

medije poneumljajo igral-
ce. "Ali v institucionalnih 
gledališčih ne igrajo kome-
dij? V kakšnem smislu 
so naše slabše? Pri izbiri 
avtorjev ne, ker uprizarja-
mo enake avtorje kot "resna 
gledališča", režiserji so ena-

prav tako kostumografi 
in scenograti, da o igralcih 
niti ne govorimo. Prav tako 
vlagamo enaka ali pa včasih 
višja finančna sredstva v 
predstavo. Res ne vidim, kje 
je tu razlika." 

In res, v Špas teatru so v 
teh desetih letih sodelovali 
s samimi priznanimi slo-
venskimi igralci, režiserji in 
drugimi gledališkimi delav-
ci. Boris in Sebastijan Ca-
vazza, Mojca Fatur, Tina 
Gorenjak, Jurij Zrnec, 
Branko Djurič - Djuro, Mat-
jaž Javšnik, Borut Veselko, 
Jernej Kuntner, Violeta 
Tomič, Ljerka Belak, Vito 
Taufer in Boris Kobal je 
le nekaj imen na dolgem 
seznamu več kot stotih 
gledaliških ustvarjalcev, ki 
so se v Mengšu zvrstih na 
odru ali v zaodrju. "V začet-
ku sem povabila k sodelova-
nju svoje kolege, kasneje 
sem si drznila povabiti 
tudi kakšnega starejšega 
igralca, danes pa vidim, da 
so igralci veseli, kadar jih 
povabim k sodelovanju. 
Deset let ni mačji kašelj, in 
če ima tvoje gledališče pozi-
tiven predznak, je toliko 
lažje." 

z odlično poslovno politi-
ko je Urška Alič Flajnik svo-
je gledališče popeljala v 
sam vrh kakovostnih pro-
dukcijskih hiš, vzgojno iz-
obraževalnih ustanov in 
maksimalno zasedenih 
dvoran. Recept je, kot pravi, 
zelo preprost - izbrati čim 
boljše besedilo in najboljše 
sodelovce ter petindvajset 
ur na dan garati in tržiti 
predstave. "Biti moraš poš-
ten do dela, do vseh ljudi, s 
katerimi sodeluješ, pred-
vsem pa do sebe. In kar je 
prav tako zelo pomembno -
misliti moraš naprej in ne 
sedeti na lovorikah." 
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Ruska kapelica pod Vršičem je dragulj v sodelovanju med Rusijo in Slovenijo, med vzhodnim in zahodnim robom 
slovanstva in dvema krščanskima Cerkvama, pravi avtorica knjige o Ruski kapelici doc. dr. Zvonka Zupanič Slavec. 

ZaodbaokaDelicivruski Dumi 
Doc. DR. Z V O N K A Z U P A N I Č SLAVEC, GLAVNA AVTORICA K N J I G E RUSKA KAPELICA POD VRŠ IČEM 

JOŽE K O Š N J E K 

Monografija je 
bila prvič javno 
predstavljena v 

Kranjski Gori 
na predvečer 

letošnjega 
srečanja pri 

Ruski kapelici. 

Letošnje tradicionalno sre-
čanje zadnjo julijsko nedeljo 
pri Ruski kapelici pod Vrši-
čem je imelo še poseben po-
men. Predstojnica Inštituta 
za zgodovino medicine Uni-
verze v Ljubljani doc. dr. 
Zvonka Zupanič Slavec iz 
znane Slavčeve družine iz 
Kranja, je skupaj s sodelavko 
Petro Testen napisala 336 
strani obsegajočo monogra-
fijo o Ruski kapelici pod Vr-
šičem s kroniko petnajstih 
julijskih srečanj pri kapelici, 
Id so se začela leta 1992 in so 
do danes dobila poleg spo-
minskih tudi politične, go-
spodarske, kulturne in ver-
ske razsežnosti. Monografija 
je bila prvič javno predstav-
ljena v Kranjski Gori na 
predvečer letošnjega sreča-
nja pri Ruski kapelici. Za 
monografijo so svoje pogle-
de na pomen srečanj pri ka-
pelici napisali Aleksij II., pa-
triarh Moskve in vse Rusije, 
ljubljanski nadškof in metro-
polit Alojz Uran, kardinal 
Tomaš Špidlik, ki je pri Sve-
tem sedežu zadolžen za od-
nose z Vzhodno Cerkvijo, Ja-

nez Janša, predsednik slo-
venske vlade, Mihail Valenti-
novič Vanin, veleposlanik 
Ruske federacije v Sloveniji, 
dr. France Bučar, prvi pred-
sednik slovenskega parla-
menta, dr. Ljubo Sire, direk-
tor Centra za raziskave post-
komunističnih ekonomij v 
Londonu, Aleksej Leonido-
vič Nikiforov, prvi veleposla-
nik Ruske federacije v Slove-
niji, in Saša Ivan Geržina, 
prvi slovenski veleposlanik v 
Moskvi in predsednik leta 
1996 ustanovljenega Druš-
tva Slovenija Rusija. Dolgo-
letni kranjskogorski župnik 
Marko Benedik je opisal 
skoraj dvajsetletna cerkvena 
srečanja pri kapelici in v 
Kranjski Gori, zgodovinar 
dr. Stane Granda v sestavku 
Slovensko ozemlje in Slo-
venci obravnava odnos med 
katoliško in rusko pravoslav-
no Cerkvijo, dr. Igor Grdina 
pa vpliv ruske književnosti 
na slovensko literarno 
ustvarjalnost. Obnovo kape-
lice leta 2006 ob devetdeset-
letnici njene postavitve pa je 
opisal Silvester Gaberšček. 
V knjigi je objavljenih 170 
fotografij. 

Prijazno povabilo 
v Moskvo 

Prva podpredsednica ru-
ske Dume Ljubov Sliska se je 
že dvakrat udeležila sloves-
nosti pri kapelici. Letos je 
bila kot najvišja predstavnica 
oblasti Ruske federacije tudi 
govornica pri kapelici. Ker jo 
je knjiga o kapelici navduši-
la, je omenila možnost njene 
predstavitve v Moskvi. Iz ru-
ske prestolnice je presenetlji-
vo hitro prišlo njeno povabi-
lo na obisk. Med 10. in 12. 
oktobrom 2007 je Moskvo 
obiskala slovenska delegaci-
ja, v kateri so bili podpred-
sednik državnega zbora 
mag. Vasja Klavora, glavna 
avtorica knjige o Rusld kape-
lici dr. Zvonka Zupanič Sla-
veci poslanec državnega zbo-
ra Marijah" l̂ ojbič, ki vodi 
skupino za prijateljstvo z Ru-
sko federacijo, predsednik 
Društva Slovenija Rusija 
Ivan Saša Geržina in pobud-
nik vršiških srečanj Saša Sla-
vec. Slovensko delegacijo sta 
v Dumi sprejela podpredsed-
nica Ljubov Sliska in posla-
nec, vodja parlamentarnega 
odbora za prijateljske odnose 

Doc. dr. Zvonka Zupanič Slavec 

med Rusko federacijo in Slo-
venijo Sergej Glotov s števil-
no delegacijo. Na Ruski dr-
žavni družboslovni univerzi 
v Moskvi, ki je 7. največja 

univerza na svetu s 130.000 
študenti, je bil gostitelj slo-
venske delegacije prorektor 
profesor Gudkov, na patriar-
hiji pa je slovensko delegad-

Elektronski koledar 66 R A Č U N A L N I K I N J A Z 

R O B E K T G U Š T I N 

Ko sem včasih imel kak 
opravek ali pa sem se moral 
spomniti na kakšno obletnico, 
sem to preprosto vpisal na kole-
dar in ko je bil na vrsti določen 
datum, tako nisem pozabil na 
čestitko ali na sestanek. Ko je 
prišlo novo leto, sem najprej na 
nov koledar vpisal vse rojstne 
dneve, obletnice in ga tako na-
polnil za prihajajoče leto. Da 
slučajno česa ne pozabim ali 
pa mi nehote uide iz glave. 
Prav tako sem v koledar vpiso-
val pomembne dogodke, da 
sem potem ob koncu leta lahko 
pregledal kronologijo iztekajo-
čega se leta. 

Danes imamo na voljo elek-
tronske koledarje in opomnike. 
Vanje vpišete datum in uro se-
stanka, datum obletnice, rojst-
nega dneva in vse dogodke, za 
katere želite, da so zavedeni v 
vašem delavniku. Pri tem lah-
ko izbirate med več možnostmi 
opominjanja na vpisane do-

godke. Lahko vam na tisti dan, 
ko je dogodek, v računalniku 
samo zazvoni alarm, ki vas na 
dogodek opomni, lahko se vam 
pošlje elektronska pošta ali pa 
na mobilni telefon dobite SMS 
sporočilo. Opominjanje je mo-
goče nastaviti tudi tako, da vas 
že kakšen dan ali celo teden 
prg spomni na vaše obvezno-
sti. Pri rojstnih dneh je to zelo 
uporabno, saj morate še kupiti 
darilo in zelo neprimerno je, če 
ga kupujete zadnji hip. Vse 
skupaj je zelo primemo in eno-
stavno, predvsem pa koristno. 
Kar predstavljajte si, da poza-
bite na obletnico poroke. Vsaj 
moški smo talini, da kaj hitro 
pozabimo kakšne "pomemb-
ne" datume. 

Ko vnašate termine v kole-
dar, se sproti izvaja preveijanje 
vaše razpoložljivosti. Ceje na 
isti dan in isto uro v koledaiju 
že vnesen določen dogodek, vas 
sistem na to opozori. Ponudi 

vam prvi prosti termin in vi ga 
pač potrdite ali spremenite. 
Vnesete lahko celo sejno sobo, 
kjer želite imeti sestanek, si-
stem pa bo sam preveril, ali ni 
že kdo drug pred vami rezervi-
ral tega termina. Seveda je po-
goj za to, da ste prijavljeni v ra-
čunalniško omrežje ali inter-
net, tako da lahko sistem cen-
tralno pregleduje vse koledaije. 

Za organiziranje sestankov 
je elektronski koledar krasna 
stvar. Poleg termina in ure ter 
sejne sobe, lahko vanj vnesete 
tudi osebe, ki so na sestanek po-
vabljene. Z vnosom njihovih 
elektronskih naslovov se jim sa-
modejno razpošlje vabilo na se-
stanek. Ko potrdijo prisotnost 
na njem, se v njihov koledar 
avtomatsko vpiše rezervacija 
navedenega termina. Če spre-
menite termin sestankUj se 
raem povabljenim znova raz-
pošlje obvestilo in v njihovem 
koledaiju se izvede sprememba 

termina. Sami si morajo na-
staviti samo še način opomi-
njanja. 

Še več. Koledar ima tudi 
Jiinkcijo opomnika. Poleg vne-
senih terminov lahko vanj vpi-
sujete tudi vaše delovne obvez-
nosti ali "to do" listo, kiji lah-
ko slovensko rečemo spisek de-
lovnih obveznosti. Tako imate 
stalno pr^ed nad £e izvedeni-
mi obveznostmi in tistimi, ki 
vas še čakajo, pri tem pa jih si-
stem samodejno rokovno raz-
vršča. Na neki način je to be-
ležka vašega dela in sistem lah-
ko hitro izdela poročilo o va-
šem delu. Vaš š^ima tako hi-
tro vpogled, kaj in koliko ste de-
lali. V nekaterih podjetjih je to 
kar praksa, tako da zaposleni 
sproti vpisujejo svoje delovne 
aktivnosti in čas, ki so ga za iz-
vedbo porabili. Na podlagji cen-
tralne evidence o delu se določa 
delovna uspešnost in učinkovi-
tost dela. Takemu načinu 

spremljanja dela pravimo 
"tracker", kar pravzaprav 
predstavlja sledenje našemu 
delu. 

Koristna lastnost elektron-
skega koledarja je tudi ta, da 
ne pozablja in da samodejno 
prenaša datume rojstnih dni, 
obletnic in drugih pomembnih 
dogodkov v naslednja leta. S 
tem odpade skrb, da hi na kaj 
pozabili. Običajno koledarji in 
opomniki niso samostojni pro-
grami, ampak so del progra-
mov za elektronsko pošto. Naj-
demo pa tudi povsem samostoj-
ne programe v ta namen, vdi-
ko pa jih je tudi dostopnih pre-
ko intemeta. 

Vsak dan je več obveznosti, 
roki so vedno krajši in delo-
vnik je vedno bolj natrpan, 
zato je še toliko bolj pomemb-
no, da kakovostno upravlja-
mo s svojim časom. Računal-
niki so nam lahko pri tem v 
veliko pomoč. 
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jo sprejel namestnik vodje 
oddelka za zunanje sodelo-
vanje Ruske pravoslavne 
Cerkve arhierej Vsevolod. 
Ob pogovorih so povsod 
predstavili tudi knjigo. Na 
sprejemu pri slovenskem ve-
leposlaniku v Moskvi dr. An-
dreju Benedejčiču se je dele-
gacija srečala s pomembni-
mi ljudmi, med njimi tudi z 
dolgoletnim veleposlanikom 
Ruske federacije v Jugoslavi-
ji in v Sloveniji Aleksejem 
Leonidovičem Nikiforovom, 
ki še danes igra pomembno 
vlogo v ruskem političnem 
življenju. Knjigi o kapelici so 
v Moskvi izreldi mnogo po-
hvalnih besed. Sto izvodov je 
avtorica podarila ruskim 
akademskim ustanovam, dr-
žavnim in univerzitetnim 

knjižnicam in tistim, ki jim 
bo knjiga pomagala pri sple-
tanju novih in utrjevanju se-
danjih odnosov med Rusijo 
in Slovenijo. 

Slovenski grobovi tudi 
v Rusiji 

"V Dumi so občudovali 
spoštljiv odnos slovenske dr-
žave in javnosti do majhne 
kapelice pod gorami, spomin 
na umrle ruske vojne ujetni-
ke, ki so jih marca leta 1916 
in maja 1917 med gradnjo ce-
ste preko Vršiča zasuli snež-
ni plazovi in so jo v njihov 
spomin postavili sotrpini. 
Med pogovorom na patriar-
liiji so bili sogovorniki zain-
teresirani za še boljše sodelo-
vanje med pravoslavno in ka-

toliško Cerkvijo, na družbo-
slovni univerzi pa za sodelo-
vanje med ruskimi in sloven-
skimi imiverzami. Gostitelji 
so se še posebej zanimali za 
mednarodni Forum slovan-
skih kultur. V Dumi so bili 
pozorni na vprašanje sloven-
skih zgodovinarjev o more-
bitni evidenci Slovencev, ki 
so med prvo svetovno vojno 
umrli na ruskih deh ali bili 
med 385 tisoč avstro-ogrski-
mi vojnimi ujetniki. Pokopa-
lišča naj bi bila v Pavlodaru 
(Zahodna Sibirija), Semipa-
latinsku, Pervaji Rječki, Sko-
tovo pri Vladivostoku, Troic-
ki pri Taškentu, Skobelev, 
Berezovka pri Verhne Udin-
sku, Soslomu (Sibirija), Str-
jetensku (Sibirija)in še dru-
god," je pO vrnitvi iz Moskve 

Predstavitev knjige o Ruski kapelici v ruski Dumi / fo«:010Pungannik 

povedala dr. Zvonka Zupa-
nič Slavec. 

"Srečanja pri Ruski kapeli-
ci imajo bogato zgodovino. 
Pri njej so se med prvo in 
drugo svetovno vojno na zad-
njo julijsko nedeljo, na dan 
sv. Vladimirja, zbirali ruski 
emigranti, ki so pred komu-
nistično revolucijo zbežali v 
Jugoslavijo, in ruski vojni 
ujetniki, ki so ostali v Slove-
niji. Med njimi je bilo tudi 
precej intelektualcev. Kranj-
ski gradbenik Josip Slavec, ki 
je imel pred drugo svetovno 
vojno veliko gradbeno pod-
jetje v Sloveniji, je leta 1936 
na razpisu banske uprave 
pridobil gradnjo nove ceste 
od Ruske kapelice do Koče 
na Gozdu. Pri kapelici je 
zgradil sarkofag z ruskim na-
pisom Sinovom Rusije, ka-
mor so pokopali posmrtne 
ostanke umrlih ruskih ujet-
nikov, ki so jih naSli na novi 
cestai trasi. Tja so prenesli 
tudi posmrtne ostanke z vo-
jaškega pokopališču v Kranj-
ski Gori. Slavčevi, ki so leta 
1936 v bližini kapelice zgra-
dili počimiško hišico in šte-
vilni prebivalci Kranjske 
Gore so prostovoljno in z glo-
bokim spoštovanjem do 
umrlih skrbeli za kapelico in 
jo rešili propada. Prva leta po 
vojni nova jugoslovanska ob-
last ni bila naklonjena sreča-
njem. V šestdesetih letih pa 
so se potomci ruskih emi-
grantov ponovno začeli zbi-
rati pri kapelici. Po osamo-
svojitvi Slovenije je dobivala 
kapelica s čebulastima stol-
poma z vsakoletnimi srečanji 
na zadnjo julijsko nedeljo 

vedno večji pomen. Postala 
je dragulj duhovnega, gospo-
darskega, kulturnega in 
znanstvenega sodelovanja 
med Rusijo in Slovenijo ter 
njunima narodoma. Zasluge 
za to ima lokalna kranjsko-
gorska skupnost in Saša Sla-
vec, ki je nadaljeval z družin-
sko tradicijo pietemega od-
nosa do pomnika preteklosti. 
Bil je pobudnik oživitve 
slovensko-ruskih srečanj v 
samostojni Sloveniji. Iz nje-
gove iniciative v letu 1992, ki 
so jo podprli dr. Ljubo Sire, 
dr. France Bučar in takratna 
tovarna Lek z Metodom Dra-
gonjo, se je postopoma raz-
vilo v pomembno državno in 
cerkveno sodelovanje. V 
Kranjsko Goro in h kapelici 
prihajajo že od leta 1992 na-
prej pomembni predstavniki 
mskega in slovenskega poli-
tičnega, gospodarskega in 
verskega življenja. Leta 1996 
je bilo ustanovljeno Društvo 
Slovenija Rusija, v katerem 
je sedaj okrog 700 članov, ki 
so sorodstveno ali drugače 
povezani z obema država-
ma. Ob sodelovanju Občine 
Kranjska Gora in Veleposla-
ništva Ruske federacije v 
Sloveniji je Družtvo postalo 
glavni organizator srečanj 
pri kapelici ter pobudnik 
najrazličnejših obUk sodelo-
vanja. Njegov predsednik je 
prvi slovenski veleposlanik v 
Ruski federaciji Ivan Saša 
Geržina. Seme prijateljstva 
med Rusijo in Slovenijo je 
torej vzklilo in daje bogate 
plodove," je strnila svojo mi-
sel doc. dr. Zvonka Zupanič 
Slavec. 

Pri kapelici so 
se med prvo in 
drugo svetovno 
vojno na 
zadnjo julijsko 
nedeljo, na dan 
sv. Vladimirja, 
zbirali ruski 
emigranti, 
ki so pred 
komimistično 
revolucijo 
zbežali 
v Jugoslavijo. 

Vsi sveti 

M I H A N A G U Č 

Potem ko smo bili nekajkrat 
na romanju, se pred bližnjim 
prazničnim dnevom spomina 
na mrtve zaustavimo ob ti-
stem, kar je ta pomenil našim 
prednikom, ki so ga imenovali 
Vsi sveti. "Ker je praznik vseh 
svetnikov (1. novembra) posve-
čen spominu naših dra^h raj-
nikov, se na kratko pomudimo 
pri njem. Na ta dan se oblečejo 
v črno obleko in se kakor povsod 
drugod mudijo večinoma na 
pokopališču. Grobove lepo 
okrase s cvetjem, priigo sveče in 
kleče molijo za večni mir svojih 
pokojnikov. Obrazi vseh izra-
žajo resno svečanost in tiho ža-
lost. Gostiln se tega dne izogne-
jo popolnoma. Iz pokopališča 
gredo naravnost domov, kjer 
opravijo vsakdanje večerno delo 
i> kuhinji in pri živini. Nato se 
vsa družina zbere v hiši in kle-
če ̂ sno moli vse tri dele rožne-
ga venca za 'duše v vicah'. Na-
slednje jutro, to je 'Vernih di^ 

dan', vstanejo takoj, ko zasliši-
jo jutranjico zvoniti, in zopet 
kleče molijo vse tri dele rožnega 
venca. Potem šele gre gospodi-
nja kuhat zajutrek, ostali pa po 
svojih jutranjih opravilih. Nato 
gredo k maši in potem zopet na 
pokopališče, kjer nanovo dolgo 
molijo na grobovih. 'Vernih 
duš dan' smatrajo za sopraz-
nik ter se vzdrže vseh poljskih 
in drugih težjih del." 

Tako je bilo v šentviški fari 
nad LJubljano pred kakimi sto 
leti, tako je zapisala Manica 
Koman (Na Gorenščem je jlet-
no, igz8). Zanimiva pa je tudi 
stara vera, ki jo v svojem delu 
navaja Niko Kuret. "Pravijo, 
da sedijo ta dan duše rajnih na 
grobovih in ̂ edajo, kdojih obi-
šče. Ko na ta večer zapojo zvo-
novi, kličejo verne duše. da pri-
dgo to noč domov, kjer so v živ-
ljenju prebivale. Drugi večer, 
na vernih duš dan, jih zvonovi 
zopet vračajo ... Ves ta čas se 

I Z S T A R I H Č A S O V 

Pokopališče v japonskem mestu Kjoto, kjer so grobovi bolj 
na gosto kot pri nas 

ljudje ne smejo smqati, ampak 
morajo za rajne moliti. Oba 
večera molijo vse tri dele rožne-
ga venca. Ponekod tudi kadijo 
z brinjem, češ da ta dim ver-
nim dušam dobro de. Na večer 
pred vernimi dušami postavijo 

na mizo blagoslovljeno vodo in 
hleb kruha, v goricah tudi ko-
zarec vina, ter prižgejo svetil-
ko, z oljem napolnjeno. Z bla-
goslovljeno vodo se verne duše 
ohladijo, z oljem si namažejo 
pekoče rane, lučka jim osvetli 

zatemnele oči, s kruhom iz do-
mačega žita pa se okrepčajo. 
Pravijo, da so jih že čuli, ko so 
prišle; stokale so, ihtele in trka-
le ali pa so se o^asile kakor po-
joč plamen v peči..." 

In še: "Nekateri so opazova-
li luči na grobeh. Če luč mimo 
pokonci gori, so pravili, je duša 
rajnega že v nebesih: če pa pla-
men nemirno plapola, se še po-
kori v vicah. Krščanstvo je iz 
vračajočih se duš rajnikov, ki je 
vanje veijelo poganstvo, nare-
dilo trpeče duše v vicah. Pogan-
ske predstave pa so se kljub 
temu ohranile do nedavne pre-
teklosti, marsikje prav do da-
ruišnjih dni." Že prav, a kako 
naj danes opazujemo plamen, 
zaprt v škatlasto svečo, v kateri 
ne moremo videti, ali res "mir-
no pokonci gori" ali "nemirno 
plapola". Tako vidimo le, kako 
tudi sodobna tehnologija izde-
lave sveč onemogoča starodob-
na verovanja... 



USODE Razgledi 

Voda je bila vir nenehnih prepirov med sosedi 

Šundar na Žirovskem 

Tako se je 
včasih tudi pri 

hiši, kjer je 
štema stala že 

vrsto let, 
zamenjala 

gospodinja, ki 
se ji je zdelo 

škoda, da bi do 
vode prišel 
kdorsibodi. 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

Če se bo kdo izmed ce-
njenih bralcev vprašal, za-
kaj sem želela privleči na 
dan stvari, za katere bi bilo 
bolje, da za zmeraj obležijo 
v kakšnem starem predalu, 
je moj odgovor tak: 

* Zato, da bi se ljudje že 
enkrat nehali prepirati za-
radi neumnosti. 

* Da bi spoznali, da so 
naši dedje in starši zmetali 
skozi okna nemalo denarja 
samo za to, da so uveljavili 
svoj /ne/prav. 

* Da bi se končno začeli 
zavedati, da je le pogovor ti-
sti, ki rešuje take in drugač-
ne medsebojne spore. 

* Da bi se na storjenih 
napakah česa naučili. 

* Naša preteklost nam 
tudi skozi "šundar" doka-
zuje, da se medsebojno 
sovraštvo ne splača. 

* Dandanašnji živimo v 
času, ko še posebej potre-
bujemo dobrega soseda, 
dobre odnose s sodelavci in 
dobre odnose v družini. 

* Iz izkušenj vem, da se 
-vse manj pogovarjamo in 

se vse bolj oddaljujemo 
drug od drugega. 

Zgodbe, ki sem jih poteg-
nila iz zaprašenih spomi-
nov, pa naj bodo le v spod-
budo, da bomo poslej rav-
nali driigače. 

Zakaj prav voda? 

Voda je bila vir nenehnih 
prepirov med sosedi. (Med 
sorodniki ne, ali pa se vsaj ni-
sem srečala s takim prime-
rom.) Največkrat so bili to: 
- studenci kot izviri pitne 
vode, 

- šteme, 
- potoki, ki so bili naravna 

meja med dvema parcela-
ma. 
V preteklosti je bilo v Ži-

reh veliko poplav. Zgodilo 
se je, da se je ob takih na-
ravnih katastrofah kakšen 
studenec zamašil ali pa se 
je njegov tok potem pre-
usmeril drugam, kar je 
povzročilo, da so ostali last-
niki brez pitne vode. Neka-
teri sosedjje so sami prisko-
čili na pomoč, včasih pa se 
je zgodilo, da se je bilo tre-
ba zaradi pomoči drugemu 

odpovedati delu zemlje, kar 
pa je bilo največkrat neiz-
vedljivo. 

Izgovori, ki so sledili, so 
med drugim bili tudi na-
slednji: 

- ne moremo vam poma-
gati, ker prav tam vlačimo 
les iz gozda, 

- če vam dovolimo, da 
prestavite studenec, nam 
boste presekali del parcele 
na polovico, 

- zakaj se pa niste prej po-
brigali, saj ste vedeli, da so 
poplave hudič, 

- če boste naredili nov 
studenec, bo pa v našem 
zmanjkalo vode. 

Marsikje je več sosedov 
uporabljalo eno Stemo. Vse 
je bilo v redu, dokler se ni 
našel kdo, ki mu je šlo dru-
ženje okoli šteme na živce. 

Tako se je včasih tudi pri 
hiši, kjer je stala že vrsto 
let, zamenjala gospodinja, 
ki se ji je zdelo škoda, da bi 
do vode prišel kdorsibodi. 
Začela je nagajati in ker se 
sosede niso dale odgnati 
zlepa, je poskusila zgrda. 

Pripovedovali so mi zgod-
bo o eni taki. V vas je prišla 

od drugod, kjer so imeh 
drugačne navade, za povrhu 
pa je bila še bolj zaprta vase. 
S svojim zadirčnim jezikom 
je sčasoma odgnala vse, le 
Nežka se je delala, kot da je 
še vse po starem. Vsako ju-
tro je prišla po vodo, se 
malo pošalila s hlapcem, 
včasih tudi z gospodarjem, 
če je bil ravno pri roki. Mla-
da gospodinja je bila, poleg 
vsega, tudi zelo ljubosumna 
in ko je videla moža, kako se 
na ves glas smeji, jo je popa-
de! tak bes, da je počakala 
na primeren trenutek, ko je 
soseda oprala solato, potem 
je stopila do nje, prevrnila 
skledo v blato, se brez besed 
obrnila in odšla nazaj v 
hišo. 

In kot ponavadi - ljudje 
obračamo, Bog obrne, čez 
nekaj let se je zgodilo, da jo 
je rojstvo otroka presenetilo 
ravno takrat, ko ni bilo ni-
kogar doma. 

Njeni kriki so se slišali 
vse do prvih hiš, imela pa je 
srečo, da so sosedje v hipu 
"pozabili" na zdrahe in ji 
pritekli na pomoč. Ko so 
ženske pospravile krvave 

rjuhe, pomile po tleh, kjer 
je odtekla porodna voda, ji 
položile otroka k prsim, je 
spet začela sikati kot kača, 
da naj gredo izpod nog, da 
se naj nikar ne valjajo tam 
okoli. Brez besed so se obr-
nile in glas o njeni nehva-
ležnosti se je prenašal iz 
roda v rod vse do današnjih 
dni. 

Tudi potoki ali pa samo 
navadne mlakuže, ki so bili 
naravna meja med dvema 
parcelama, so kaj radi zbo-
dli v oči. Posebno še, če se 
je komu zazdelo, da okoli 
vode raste najslajša trava za 
živino. Tako je bil znan 
kmet, ki je več let potrpež-
ljivo, skoraj vsak dan, pre-
stavljal potok za sosedovo 
mejo. Ker je ta potok tekel v 
dolini, kmetiji pa sta bili 
malo višje, vsaka na svojem 
bregu, so lahko tisti drugi 
že omenjeno početje tudi 
opazovali. 

"Saj se nismo hoteli kre-
gat z njim," pripoveduje 
domača hči, ki se tega pre-
stavljanja potoka še živo 
spominja iz svojega otroš-
tva. 
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JOŽE K O Š N I E K 

V Št Petru/St Peter v Rož-
ni dolini, dotser kilometer od 
Šentjakoba v Rožu/St. Jakob 
in Rosental na desnem bregu 
Drave bo Višja šola za gospo-
darske poklice konventa šol-
skih sester prihodnje leto 
praznovala stoletnico delova-
nja. Šolo je ustanovil duhov-
nik Matej Ražun (1865-1943), 
ki je bil tudi prvi predsednik 
Slovenske krščansko sodalne 
zveze na Koroškem. Na usta-
novitelja spominja kip ob 
vhodu v šolsko poslopje. 

Višja šola za gospodarske 
poklice deluje danes v sodo-
bno urejeni hiši. Obiskuje jo 
med 140 in 150 dijakinj in di-
jakov s Koroškega in sosed-
nje Slovenije. Dekleta prebi-
vajo v internatu, za katerega 
skrbijo šolske sestre, fantje iz 
oddaljenejših krajev Koroške 
in iz Slovenije pa v zasebnih 
sobah v okoliških vaseh. 
Okrog dvajset učiteljev zago-
tavlja dijakom kakovostno izo-
brazbo, zaključeno z evrop-
sko diplomo, ki omogoča ab-
solventom nadaljnje izobra-

ževanje ali zaposlovanje v 
vseh državah, članicah Ev-
ropske unije. Šola v Št. Pet-
ru, ki je v osnovi slovenska 
zasebna šola, zaradi kakovo-
sti ni več moteč dejavnik na 
večinsko nemški Koroški, 
zato teženj, da bi jo ukinili, 
ni več. 

"Pri nas izobražujemo v 
enoletni gospodarsko stro-
kovni šoli, ki je za dekleta in 
fante, ki so končali štiri leta 
ljudske šole in štiri leta glav-
ne šole (v Sloveniji sta ljud-
ska šola in glavna šola zdru-
ženi v devetletni osnovni Soli 
- op.p.), priprava na vajensko 
dobo in nadaljnje izobraže-
vanje, in v petletni višji šoli 
za gospodarske poklice, ki se 
konča z zrelostnim in di-
plomskim izpitom," je pojas-
nil značilnosti tudi v Sloveni-
ji vedno bolj priljubljene šole 
pomočnik ravnatelja Hanzi 
johan Pc^orelschek iz bliž-
njega Podgorja/Maria Elend. 
"Pogoj za vpis v šolo sta kon-
čani ljudska in glavna šola 
oziroma nižja stopnja gim-

Hanzi Johan Pogoreischek Tudi zunanji videz kaže, da je šola v Št Petru urejena. 

nazije za dijake iz Avstrije in 
končana osnovna šola z 
ustreznim znanjem nemšči-
ne za dijake iz Slovenije. Ker 
poteka pouk dvojezično, v 
nemščini in slovenščini, je 
znanje nemščine obvezno. 
Kdor je ne zna zadosti, mu 
zagotovimo dodatao učenje 
jezika. Dijakinj in dijakov iz 
Slovenije je iz leta v leto več. 
Nekateri se po šolanju zapo-
slijo v gospodarskih in fi-
nančnih družbah ter v go-

stinstvu in turizmu, precej 
pa jih nadaljuje šolanje na fa-
kultetah in visokih šolah v 
Sloveniji in tudi v Avstriji. V 
učnem programu dajemo 
veliko pozornost jezikom, ob 
nemščini in slovenščini tudi 
angleščini in italijanščini ter 
po prostovoljni izbiri tudi la-
tinščini, hrvaščini in mščini, 
in praktičnemu pouku. Med 
tretjim in četrtim letnikom je 
obvezna trimesečna praksa. 
Dijakom iz Slovenije svetuje-

mo, naj jo zaradi znanja jezi-
ka opravijo v Avstriji. Neob-
vezno štiritedensko prakso 
pa lahko opravijo tudi med 
četrtim in petim lemikom. 
Zaradi širokega teoretičnega, 
praktičnega in jezikovnega 
znanja naši dijaki večinoma 
nimajo težav z zaposlitvijo v 
Sloveniji in v Avstriji, še po-
sebej v dejavnostih, Id deluje-
jo v Sloveniji in drugih drža-
vah na Balkanu, pa tudi v 
državah Vzhodne Evrope." 



OGLASI Razgledi 

Juan Vasle ian«zTril«r 

MonlkaTniv 
Dobrodelni koncert za pomoč v poplavah 

prizadetim družinam 

Za toplo zimo v Železnikih 

M<«Triiw 

(HUMMfilipcfP tobU nuilianti Oi Cmke G«Ur Skâ a L»ia fM«anau plesni slnptai Ima 

V četrtek, 15. novembra 2007, ob 19. uri v dvorani Kultumegfa hrama Ignadja Borštnika v Cerkljah 
Vstopnice za (udovit koncert i znanimi glasbenil(i si zagotovite tako, da pokličete na Gorenjski glas, telefon št.: 04/20142 41, in poslali vam jih bomo 

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

v stiski omogodli lepše prihajajoče prazn ike, prižgali marsikatero iskrico v otroških očeh in jim pomagali preživeti mrzlo zimo. 

Gorenjski Glas 

Roclio Triolcir^ 
nMliiTiiiiii .niMiM ii. ii II n Tm7oM»čiiw4. Jeenee ^ ^ 

G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

m e d i a 

Vabi k sodelovanju: 
1. NOVINAR, VODITEU (m/ž) 
Pogoji: 
a VII. stopnja ustrezne smeri 
• delovne izkuSnje 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 
• a m b i c i o z n o s t komunikat ivnost s a m o s t o j n o s t 

razvita e k o n o m s k a logika 
m 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. 

Brezžični telefon 
"Cocen » 1 0 " 
* s telefonskim imeniiconi za do 200 vnosov 

* V slušalki inte^rirono napravo za prostoročno 

telefonironje * Cos pripravljenosti: pribl. 110 

ur • Čos pogovora: do ) 2 ur • Z indiliator|em 
stanja bolenje in alarmom ob nizkem ntvo[u 

polnjenjo • Možnost priklopa 5 telefonov 

na bozno postajo • Možnost internih 

pogovorov med telefoni, ki so 

priključeni no bazno postajo 

* Komplet j« sestavljen 
iz mobilnega delo, 

bazne postaje, 2 baterij, 

mrežnega kabla in adapterja 

Moški čevlji z a prosti cas 
' Zgornji de! iz visokokakovostnega usnjo * Podloga in vložek iz materiola 

Cambrella* Velikosti: 41 do 45 

•bdiU so ik>MM uno v omeiMfc kotdnli. V pfinm, do b ^ 

v kotanK obi<oinii ic 90H»dhj$tviL Ske se l i n i M ^ 
je i> pni don tmptedonl Mojm kap« prosiM to TnnnMvtaj«. Prodal i m 

do tozprodoje tolog. Vs« <iM s« v EUR s piipodo|o&n DDV. Zo tiskorslti no|Mke M odg^ 
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EKOLOGIJA Razgledi 

Dijaki in učitelji slovenskih osnovnih in srednjih šol so se v minulem šolskem letu vključili v mednarodni šolski 
natečaj "Energija je naša prihodnost", na katerem so predstavili poglede učencev na varčevanje z energijo in rabo 
obnovljivih virov energije. 

V • V V * zsKromnesisensKe uci nice 
za fiziko v Bruse 

Grega Švigelj 
se je s svojim 

plakatom 
"Zgodba o 

humani akciji 
dijakov in 

učiteljev je 
obkrožila svet" 

uvrstil med 
finaliste. 

V A L E N T I N P E T E R N E L 

Učend so lahko izbirali in 
se osredotočili na eno od na-
slednjih tem: učinkovita raba 
energije, smotrnejša upora-
ba materialov za varčevanje z 
energijo, ali načrtovanje ob-
novljivih energijskih rešitev 
kot ključ do boljše prihodno-
sti sveta. Prispevek je moral 
biti sestavljen iz treh ele-
mentov: plakata, slogana in 
opisnega besedila, ki ju raz-
laga. 

Na natečaju so lahko sode-
lovale šole in organizacije, ki 
izvajajo interesne dejavnosti, 
s sedežem v državah člani-
cah Evropske unije, državah 
pristopnicah Evropske unije, 
državah kandidatkah za Ev-
ropsko unijo in članicah Ev-
ropske cone proste trgovine. 
Prispelo je 2432 prispevkov 
iz 34 evropskih držav. Po šte-
vilu prispevkov na državo iz-
stopajo Romunija (439), Bol-
garija (423), Poljska (269) in 
Italija (203), ki so poslale kar 
55 odstotkov prispevkov. Slo-
venija je s svojimi 134 pri-
spevki na šestem mestu. 
Zelo slabo so se odzvale Av-

strija, Nemčija, Danska, 
Švedska, Nizozemska, Fin-
ska - države, po katerih se 
tako radi zgledujemo. Zani-
mivo je, da iz Islandije, Liech-
tensteina, Luksemburga in 
Norveške ni prispel niti en 
samcat prisjievek. 

Obvestilo o natečaju smo 
prejeli z januarskimi Novica-
mi za učitelje spletnega por-
tala Zavoda Republike Slove-
nije za šolstvo info.edus.si. 
Novice so bile odposlane na 
30.620 naslovnikov. Odzva-
lo se je trinajst slovenskih šol 
s 134 prispevki, od katerih je 
štirideset prispevkov iz naše 
šole. Glede na to, da je v Slo-
veniji približno osemsto 
osnovnih šol in pribUžno 
140 srednjih šol, v katere je 
vključeno približno 170 tisoč 
učencev in približno sto tisoč 
dijakov, lahko ocenimo, da je 
bila udeležba relativno 
skromna. Če se primerjamo 
z drugimi evropskimi drža-
vami, ugotovimo, da smo s 
svojimi 134 prispevki na še-
stem mestu in smo z odzi-
vom mladih in njihovih 
mentorjev vendarle lahko za-
dovoljni. 

v mesecu maju 2007 smo 
bili obveščeni, da se je dijak 
Grega Švigelj, ki obiskuje 
program Elektrotehnik (PTI) 
na Srednji šoli tehniških 
strok Šiška, s svojim plaka-
tom "Zgodba o humani akd-
ji dijakov in učiteljev je ob-
krožila svet" uvrstil med fi-
naliste. Skladno z navodili 
smo plakat poslali v Bruselj, 
kjer naj bi bil razstavljen v 
Evropskem parlamentu. Pla-
kat je bil ocenjen s 25 točka-
mi od 30 možnih in se na ta 
način uvrstil v trideseterico 
najboljših avtorjev v starostni 
skupini od 17 do 18 in več. V 
širši konkurenci 2432 pri-
spevkov oz. ožji konkurenci 
520 prispevkov znotraj sta-
rostne skupine, iz 34 držav je 
to zelo lep uspeh, na katere-
ga smo ponosni. Se posebej 
ob dejstvu, da je edini finalist 
iz Slovenije. 

Zgodba o humani akciji 
dijakov in učiteljev je 
obkrožila svet 

Videli smo jo na televiziji. 
Domačijo brez elektrike bli-
zu vasi Dedni Dol, nedaleč 

stran od glavnega mesta Slo-
venije. Hiša je bila v zakot-
nem predelu, tako da bi bila 
postavitev javnega električne-
ga omrežja predraga. Ravna-
telju se je porodila ideja, da bi 
naredili spremembo. Obliko-

vana je bila delovna skupina, 
našli smo sponzorje in izdela-
li načrte. Akdja se je začela. 
To je bil pravi projekt, od za-
četka do konca. Veliko smo se 
naučili, preživeli lepe trenut-
ke in opravili dobro delo. 

Lov na poslanske sedeže odprt y 
S E D M I C A 

MARJETA S M O L N I K A R 

Generalni vtis prvega kroga 
tokratnih predsedniških volitev 
so pustili trije sorazmerno ize-
načeni in enakovredni kandi-

'dati na eni strani ter nezainte-
resirano volilno teh na drugi. 
Podpovprečna volilna udeležba 
lahko kaže, da so volivke in vo-
livci bodisi naveličani nosilcev 
političnega dogajanja ali politi-
ke naspbh bodisi volilni upra-
vičenci podcenjujejo inštitut 
predsednika države. Za to so, 
vsaj delno, odgovorni mediji, ki 
so v času volilne kampanje hote 
ali ne povsem prezrli glavni 
atribut predsedniške funkcije, 
to je, vrhovno poveljevanje Slo-
venski vojski. To med drugim 
pomeni, da ima zainteresirani 
oziroma angažirani predsed-
nik države pravico udariti po 
mizi, denimo, glede morebitne 

dileme, ali ho Slovenija svojim 
vojakom in inštruktorjem man-
dat za navzočnost v j^anista-
nu ali na Kosovu podaljšala 
(ali število pripadnikov SV celo 
povečala) ali ga ne bo, in to v 
realnem življenju sploh ni 
stranska politična vloga. 

Rezultati prvega volilnega 
kroga so, kakršni so, in kakor-
koli jih obračamo, je zmagova-
lec Lojze Peterle. In ne, na pri-
mer, Zmago Jelinčič Plemeni-
ti, kije ob tg priložnosti v prvi 
vrsti propapral svojo stranko 
za prihodnje državnozborske 
volitve. To v bistvu ne pomeni 
nič drugega, kot daje Zmago 
Jelinčič v maratonskem slogu 
oponašal Lojzeta Peterleta in 
lov na poslanske sedeže odprl 
leto dni pred uradno sezono. V 
to je, spet po vzoru nekoga dru-

gega, konkretno po vzoru vlad-
nega predsednika Janeza Jan-
še, vključil svojo mlado ženo, 
pri čemer je, vsaj za moj okus, 
v primerjavi z gospodično Ur-
Sko gospa Jelinčičeva precg bolj 
taktna, da ne rečem prefinjeno 
diskretna. Ampak, to je druga 
zgodba. 

Tako kot Zmago Jdinčič Ple-
meniti in njegova nacionalna 
stranka je predsedniSke volitve 
za barometer državnozborskih 
izrabila tudi Katarina Kresal z 
liberalci, ki so Ji po delitvi stran-
ice na političnem krožniku 
ostali. Ne glede na to, koga so 
volivke in volivci v prvem kropt 
predsedniških volitev volili 
(kandidata ali politično opcijo, 
ki je za njim stala ),je nesporna 
zmagovalka nedeljskih volitev 
vendar LDS. Nesporna zmago-

valka zato, ker je kljub razpa-
du stranke Mi^a Gaspari v nje-
nem imenu le za las zgrešil 
drugi kr<^ predsedniških voli-
tev. Glede na to kdo vse iz ne-
kdanje LDS je prestopil k Soci-
cdnim demokratom Boruta Pa-
horja in k njeni depandansi 
(mislim na stranko Zares, ki jo 
vodi Gregor Golobič), bi moral 
Danilo Turk pravzaprav glad-
ko zmagati že v prvem krogu. 
V tem kontekstu so nedeljske 
volitve prvič, pokazale, da niso 
Pahoijevi demokrati z brodo-
lomci, ki so se s potapljajoče 
ladje rešili na njegov krov, prav 
nič pridobili, in dru^č, da so 
strankarsko opredeljeni volivci 
in volivke zvesti svoji politični 
opciji, kar pa (v nasprotju s 
sprehajanjem že izvoljenih po-
slancev iz stranke v stranko) ni 

slovenska posebnost. Je pa v slo-
venski politični maniri novo to, 
da predsedniški kandidat Mi^a 
Gaspari v drugem krogu ne 
podpira niti Lojzeta Peterleta 
niti Danila TUrka, saj ni nobe-
den od njiju vreden njegovega 
zaupanja. No ja, vsaj Gaspari 
tako meni. Ne gfede na to, ali se 
s to njegovo presojo strinjam ali 
ne, je Gaspari edini, ki je v pre-
govorno patriarhalnem druž-
benem okolju ravnal pogojno 
rečeno moško in javno povedal 
tisto, o čemer si drznejo drugi 
govoriti le med štirimi stenami. 
Pač zato, da se ne hi zamerili 
temu ali onemu potencialnemu 
volivcu. Je pa vprašanje, ali jim 
bo ta nemoškost prinesla tudi 
zmago v drugem krogu pred-
sedniških volitev. Sama vseka-
kor dvomim, da bo. 



EKONOMIJA stefan.zargi@g-glas.si 17 

Vse več bo optičnih kablov 
v dveh letih bo Telekom Slovenije na Gorenjskem omogočil sedem tisoč optičnih priključkov, 
v oddaljenejših krajih pa ADSL in VDSL širokopasovni dostop. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Ljubljana - Za leto 2007 bo 
nedvomno mogoče reči, da je 
na trg elektronskih komuni-
kacij prineslo veliko po-
membnih sprememb, ne 
samo zaradi prav v teh dneh 
sprejetega zakona, ki odpira 
pot uvajanju digitalne televi-
zije, pač pa predvsem zaradi 
ukrepov, ki so omogočili 
sprostitev tega trga in pospe-
šek uvajanja novih tehnolo-
gij. Vrsta ponudb v pošmih 
nabiralnikih, plakati in celo 
obiski agentov po domovih 
potrjujejo, da smo dobili vr-
sto novih operaterjev teleko-
munikacijskih storitev, na 
trgu telekomimikadj je na-
stala močna konkurenca, tek-
movalnost, dobili smo mož-
nost izbire. Žal ne povsod. Te 
spremembe gredo v veliki 
meri "na račun" Telekoma 
Slovenije, ki je bil dolga leta 
državni monopolist (prav v 
teh dneh ga država skuša 
prodati), saj je prav tako ime-
novana razvezava lokalne 
zanke odprla vrata konkuren-
d v telefonsko omrežje, ki je 
še vedno najpogostejše sred-
stvo za ponudbo telekomtini-
kacijskih storitev. 

Telekom gradi svoje 
optično omrežje 

Če smo spomladi poročali 
o gradnji optičnega omrežja, 
ki jo izvaja Gratel, ter novi 
ponudbi Telekomovega kon-
kurenta T2, pa smo se tokrat 
spomnili na konec januarja 
dano napoved Telekoma Slo-
venije, da bo letos začel grad-
njo optičnih dostopovnih 
krajevnih omrežij v tehnolo-

giji FTTH (Fiber to the 
Home). V ta projekt, ki naj bi 
omogočil, da bi do leta 2010 
dobilo optične priključke tri-
sto tisoč gospodinjstev, naj bi 
letos vložili šestdeset milijo-
nov evrov in priključili med 
petdeset in šestdeset tisoč 
uporabniki. Pri tem je treba 
dodati, da se v Telekomu 
niso odločili za povsem nove 
nap)eljave, ki bi pomenile do-
datno razkopavanje cest (ra-
zen v primerih novogradenj 
stanovanjskih naselij), pač 
pa za uporabo že zgrajene 
kabelske kanalizacije, kjer 
dodatna zemeljska dela niso 
potrebna. Cilj - šestdeset ti-
soč priključkov je zelo ambi-
dozen, saj pomeni kar dese-
tino vseh priključkov. 

Začeli v Ško^i Loki, 
Kranju, na Bledu 
in jesenicah 

Kot nam je povedal vodja 
službe za kabelska omrežja v 
sektorju za gradnjo in logisti-
ko pri Telekomu Slovenije 
Vojl(o Škulj, se načrt vlaganj 
v optično omrežje v precejš-
nji meri uresničuje. Velika 
zagata je pomanjkanje optič-
nih kablov, saj je prav letos, 
ko so se za optična onuežja 
odločili v številnih evropskih 
državah, po njih nastalo 
ogromno povpraševanje. Na 
Gorenjskem so začeli nape-
ljevati v Škofji Loki, Kranju, 
na Bledu in Jesenicah, kjer 
bodo nadaljevali tudi v pri-
hodnjem letu, ko bodo doda-
li še napeljavo v Radovljid. 
Pri tem imajo prednost več-
stanovanjski objekti in novo-
gradnje, pri čemer uresniču-
jejo z investitorji v stanovanj-

Vojko Škulj 

ska naselja in poslovne cone 
tudi tako imenovane partner-
ske programe, nato pa nase-
lja individualnih hiš. Letos 
naj bi tako na Gorenjskem 
pripravili optične priključke 
za okoli 2.200 uporabnikov, 
v prihodnjem letu pa za oko-
li 4.700 uporabnikov. 

S širokopasovnim 
dostopom na široko 

Na Telekomu Slovenije pa 
pri vlaganjih v širokopasovni 
dostop niso pozabili na bolj 
oddaljena in manjša naselja. 
Res je sicer, da prav optični 
kabli omogočajo najširšo po-
nudbo (poleg telefonije in 
prenosa podatkov tudi kvali-
teten televizijski signal), ven-
dar je za mnoge uporabnike 
pomemben širokopasovni 
prenos podatkov - dostop do 
svetovnega spleta. Zato poleg 
optičnih napeljav za bolj od-
daljene kraje skrajšujejo lo-
kalno zanko, kar pomeni, da 
naprave, ki omogočajo do-
stop ADSL in VDSL, pribli-
žajo tem krajem. Tretja mož-
nost je tako imenovana Wi-

Max tehnologija, ki sloni na 
radijskih zvezah, vendar pri-
znavajo, da tovrstna tehnolo-
gija še ni dovolj izpopolnje-
na. Tudi kar dva državna raz-
pisa za koncesije za široko-
pasovni dostop v ruralnih 
predelih (ki se jih je Tele-
kom udeležil) sta bila prekli-
cana. Omeniti pa je treba, da 
bodo v letu 2008 kar polovi-
co denarja za vlaganja v širo-
kopasovne dostope namenili 
prav skrajševanju zank in ra-
dijskim povezavam. 

Nove storitve bodo 
cenejše 

Prav zanimivo in celo pre-
senetljivo pri tem pa je, da 
bodo telekomunikacijske 
storitve, ki jih omogočajo 
omenjene nove tehnologije, 
cenejše. Vojko Škulj ob tem 
pravi, da je slovenski trg ver-
jetno eden tistih, kjer je na-
stala največja konkurenca, ki 
sili operaterje k posodablja-
nju tehnologije na eni stiani 
in zniževanju cen na drugi. 
Tudi v Evropi še ni jasno, ali 
naj bi razvezali tudi optične 
zanke, kar bi pomenilo, da bi 
v zgrajeno omrežje imelo 
dostop več operaterjev, to pa 
ima za posledico, da se v več-
stanovanjskih objektih celo 
napeljuje vzporedno po več 
omrežij. Za Telekomovo 
omrežje velja, da bo omogo-
čal le storitve hčerinskega 
Si.ol-a. Očitke na njihov ra-
čun, da nagajajo konkuren-
tom, pa Vojko Škulj zavrača, 
saj meni, da pri rastočih 
konkurenčnih operaterjih 
zaostaja organizacija vzdrže-
vanja in popravil, Telekom 
pa jim služi za izgovor. 

Ne pozabimo na človeški kapital 
Na 9. konferenci kakovosti Gorenjske so obravnavali družbeno odgovornost organizacij. 

Š T i F A N ŽAKGI 

Kranj - V torek je sekdja za 
kakovost pri Območni zbor-
nici Gospodarske zbornice 
Slovenije za Gorenjsko pri-
pravila že 9. konferenco ka-
kovosti Gorenjske, tokrat na 
temo družbene odgovornosti 
v organizadjah. Na konfe-
renci, ki jo je voda predsed-
nik sekcije Vojko Artač, je 
uvodoma spregovorila minis-
trica za delo, družino in so-
cialne zadeve Marjeta Cot-
man, s štirimi predstavitva-
mi so orisali prizadevanja za 
kakovost in inovadje v letoš-
njem generalnem pokrovite-
lju Savi, d. d., nato pa v sed-
mih predavanjih spregovorili 

o tokratni temi konference z 
vidika razvoja človeških vi-
rov, izobraževanja, standar-
dov in širše družbene odgo-
vornosti. Ministrica Gotma-
nova je v svojem nagovoru 
opozorila, da biti družbeno 

odgovoren, ne pomeni zgolj 
izpolnjevanja zaJkonskih ob-
veznosti in drugih predpisov 
in načel. Pomeni, da podjetja 
več investirajo v zaposlene, v 
okolje in odnose z drugimi 
udeležend, kot od njih zalite-

va zakonodaja. Žal so Se ved-
no redka podjetja, ki na svoje 
zaposlene gledajo celostno, 
ne le kot na delavce, temveč 
na ljudi, ki v podjetje prihaja-
jo z različnimi socialnimi, 
družbenimi in družinskimi 
potrebami in ozadji. Ob pri-
zadevanju ustvarjanja kapita-
la v podjetjih marsikdaj pozab-
ljamo na kapital, ki ga še ne 
vodimo v nobenih bilancah. 
Intelektualni kapital, čustve-
ni kapital zaposlenih, navse-
zadnje sodalni kapital, lojal-
nost, sodalne mreže, social-
ne norme, vrednote zaposle-
nih, to je kapital, ki ga uprav-
ljajo organizacije in s kate-
rim bodo, če ga bodo znali 
uporabiti, zaslužili največ. 

KRANJ 

Bodo Egipčani kupili Iskraemeco? 
V sredo se je nadaljevala v ponedeljek prekinjena skupščina 
družbe poobiaščenke Iskraemeco DUS, na kateri so mali 
delničarji Iskraemeca, teh je okoli tri tisoč, sklepali o proda-
ji družbe, v kateri imajo 30 odstotkov kapitala. Čeprav v 
upravi zanikajo, da je kupec že dokončno izbran, pa naj bi 
ta nekdanji kranjski industrijski ponos po neuradnih infor-
macijah kupilo egiptovsko podjetje El Sewedy, kar pomeni, 
da sta kitajska družba Holly Group in nemški Hydrometer, 
ki sta bila tudi v ožjem izboru, izpadla. Po neuradnih vesteh 
naj bi glavna lastnika • paradržavna sklada SOD in KAD - do-
segla ceno sto evrov na delnico (celotna vrednost Iskraeme-
ca bi tako bila 37,8 milijona evrov), pri čemer pa ostaja od-
prto vprašanje blagovne znamke, za katero Ima Iskraemeco 
nerazrešen spor z Iskro. Če je namreč ne bi smeli uporablja-
ti, naj bi Egipčani znižali ceno za deset evrov za delnico. 
Mali delničarji so se v sredo strinjali s prodajo Iskraemeca, 
vendar le pod enakimi pogoji, kot bosta prodala večinska 
lastnika SOD in KAD. Za novega direktorja Iskraemeco DUS 
so imenovali Leona Lebarja, dosedanji Boštjan Marovt pa je 
postal prokurist. Š. 2. 

L/UBgANA 

Seawayju bronasta gazela 
Včeraj zvečer je bila v Cankarjevem domu slovesna podeli-
tev letošnjih gazel. Zlato gazelo 2007 je dobila Skupina Elek-
tronček s sedežem v Mengšu, ki se ukvarja s proizvodnjo ig-
ralniških avtomatov pod blagovno znamko Interblock. Sre-
brno gazelo so podelili podjetju Instrumentation Technolo-
gies iz Solkana, kjer proizvajajo elektronske instrumente za 
razvojno raziskovalne laboratorije po vsem svetu, bronasto 
gazelo pa je dobila letošnja gorenjska gazela - podjetje za 
navtično načrtovanje in razvoj ter gradnjo jadrnic in motor-
nih bark Seaway z Zgoše pri Begunjah. Š. Ž. 

ŠKOFJA LOKA 

Benčina in Kupec nova nadzornika Jelovice 
Potem ko je škofjeloško Jelovico prevzel EBS Group in tako 
postal največji lastnik, je včerajšnja skupščina delničarjev za 
nova člana nadzornega sveta Imenovala Gregorja Benčino 
(direktor EBS Group) in Roberta Kupca (direktor družbe Am-
bient). Nova člana NS sta predstavnika največjih lastnikov, 
Benčina pa je ob tem povedal: "Jelovica je v zadnjem obdob-
ju doživela kar nekaj pretresov, ki zagotovo niso pozitivno 
vplivali na poslovanje družbe. Prizadevali si bomo, da bomo 
čim prej vzpostavili normalno poslovanje ter se začeli ukvar-
jati s strateškimi vprašanji glede razvoja družbe." B. B. 

jubileino uariBunnie 
5,25% 

praznujemo 15 let 

darilo, ki e večno 
Povsem novi knjigi 
v ongteiftni, ki ju lahko 
podarite sorodnikom, 
prijateljem ali gostom 
iz tujine 

Knjigi odlikuje bogato 
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Slovenija za mlade turiste 
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Tri milijone evrov škode 
Septembrska ujma je na gozdnih cestah na 
Gorenjskem povzročila za 3,3 milijona evrov škode. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
je za popravilo poškodovanih 
cest zagotovilo 400 tisoč ev-
rov denarja, pri tem pa je 
dalo prednost cestam, ki so 
pomembne za dostop do za-
selkov in kmetij. Denar bo 
prejelo 29 občin, med njimi 
tudi devet gorenjskih. Obči-
na Železniki bo dobila 
98.069 evrov, Bohinj 56.511, 
Škofja Loka 7.160, Bled 
3.772, Kranj 3.425, Radovlji-
ca 2.823, Cerklje 2.281, 
Domžale 1.840 in občina 
Gorenja vas-Poljane 630 ev-
rov. Občine in Zavod za goz-
dove Slovenije bodo morali 
najkasneje do 6. novembra 
pripraviti podroben sanacij-
ski načrt za popravilo cest, 
ceste pa naj bi obnovili do 
konca novembra. 

Vodna ujma je po oceni 
zavoda za gozdove prizadela 
v državi 1.292 kilometrov 
gozdnih cest in povzročila za 
5,2 milijona evrov škode. 

Največ jo je na Gorenjskem -
na kranjskem gozdnogospo-
darskem območju nekaj 
manj kot 2,2 milijona evrov 
in na blejskem skoraj 1,2 mi-
lijona evrov. Na kranjskem 
območju je ujma po besedah 
Janeza Logarja, vodja kranj-
ske območne enote zavoda 
za gozdove, poškodovala 110 
kilometrov cest, od tega jih je 
deset kilometrov povsem 
uničila. V občini Železniki je 
povzročila 1,6 milijona evrov 
škode, v tržiški občini 256 ti-
soč evrov, v škofjeloški 103 ti-
soč, v občini Gorenja vas-
Poljane dobrih 84 dsoč in v 
kranjski občini za 49 tisoč 
evrov škode, nekaj pa jo je 
bilo še v občinah Cerklje, Na-
klo in Preddvor. Na gozdnih 
vlakah je po dosedanjih oce-
nah škode za 411 tisoč evrov. 
od tega 396 tisoč evrov v ob-
čini Železniki. Škoda je več-
ja, kot kažejo podatki, saj so 
se lastniki gozdov povsod ra-
zen v krajevni enoti Železni-
ki slabo odzvali na poziv o 
prijavi škode. 

KAMNIK 

Kmetijski minister obiskal kamniško občino 
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok )arc je v 
petek obiskal podjetji Meso Kamnik in Jata Emona ter se sre-
čal s kamniškim županom Antonom Smolnikarjem in poslan-
cem državnega zbora Rudijem Veršnikom. Predstavniki obeh 
živilsko predelovalnih podjetij so ministra seznanili s proble-
matiko v živinoreji, tržnimi razmerami in načrtovanimi nalož-
bami, župan pa s problematiko kmetijstva v občini. Minister 
je ob tem poudaril, da Program razvoja podeželja za obdobje 
2007 - 2013 omogoča krepitev konkurenčnosti kmetijstva, ži-
vilstva In gozdarstva ter razvoj podeželja. C. Z. 

n LESMARK 
wivw.lesmail.info. 040 724 49S 
ODKUP H L O D O V I N E , 
C E L U L O Z N E G A LESA 
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NAJ pridelek Slovenije 
Sobota, 27. oMobra 2007 
od 16. ure dalje tehtanje pridelkov 
od 19. ure dalje podelitev nagrad 
in kulturno zabaMii program 

www.e6rk||e.lnto 

Kolobar bo obvezen za vse 
Republiška fitosanitarna uprava je pred kratkim izdala odločbo, s katero je na novo razmejila območje 
koruznega hrošča v Sloveniji. Odločba je pomembna tudi za gorenjske pridelovalce koruze. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Kot je razvidno iz od-
ločbe, ki jo je izdala direkto-
rica fitosanitarne uprave 
mag. Katarina Groznik, ob-
močje koruznega hrošča ob-
sega poleg napadenega ob-
močja na vzhodu države še 
dve zadrževalni območji, 
eno od teh sega tudi na Go-
renjsko in vključuje kmetij-
ska zemljišča v občinah 
Bled, Cerklje, Domžale, 
Gorje, Jesenice, Kamnik, 
Komenda, Kranj, Lukovica, 
Medvode, Mengeš, Morav-
če, Naklo, Preddvor, Radov-
ljica, Šenčur, Škofja Loka, 
Vodice, Trzin, Tržič in Ži-
rovnica. "To pomeni, da 
bodo na Gorenjskem le še v 
občinah Bohinj, Gorenja 
vas-Poljane, Jezersko, Želez-
niki in Žiri še naprej lahko 

Kmetijska svetovalna 
služba bo po novem letu 
pripravila na najmanj 
treh lokacijah na Gorenj-
skem predavanje o pride-
lovanju koruze v sušnih 
razmerah in ob pojavu 
koruznega hrošča. 

pridelovali koruzo tako, kot 
so jo doslej, medtem ko bo 
povsod drugje obvezno kolo-
barjenje," je pojasnila Marija 
Kalan, svetovalka za rasdin-
sko pridelavo v Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Kranj, 
in dodala, da se bodo pride-

Razmejitev območja koruznega hrošča na napadeno območje ter vzhodno in zahodno 
zadrževalno območje 

lovalci koruze na zadrževal-
nem območju lahko odločili 
za dveletni kolobar, to je za 
koruzo na isti njivi enkrat v 
dveh zaporednih letih, ali za 
triletni kolobar, s koruzo na 
isti njivi dvakrat v treh zapo-
rednih letih. Pri triletnem 
kolobarju bosta možni dve 
različici. Po prvi varianti naj 
bi koruzo drugič posejali že 
po izleganju li6nk koruzne-
ga hrošča oz. po datumu, ki 
ga bo določila opazovalno 
napovedovalna služba za 
varstvo rastlin. Po drugi raz-
ličici triletnega kolobarja naj 
bi koruzo vsakič avgusta 
škropili z insekticidom za 
zatiranje odraslih koruznih 
hroščev ali pa naj bi koruzno 

seme v drugem zaporednem 
letu setve "obdelali" z insek-
ticidom. Zahtevi po kolobar-
jenju se bodo najprej morali 
prilagoditi pridelovalci koru-
ze na območju žarišča naj-
dbe in varnostnega pasa, to 
je v občinah Cerklje, Šenčur 
in Kranj ter v delu občin Na-
klo, Preddvor in Škofja Loka, 
kjer se leto 2007 že šteje kot 
prvo leto izvajanja programa 
zadrževalnih ukrepov. Za 
druge kmetije iz zadrževal-
nega območja se bo kot prvo 
leto štelo leto 2008. 

Kot je znano, je Kmetijski 
inštitut Slovenije letos med 
nadzorom odkril hrošča v 
bližini letališča pri Brniku in 
Šenčurju, fitosanitarna 

uprava pa je potem izdala 
odločbo, s katero je določila 
žarišče napada in pripadajo-
če varnostno območje. Ko so 
potem hrošča odkrili še na 
novih lokacijah, je bil to za-
dostni razlog, da so jugo-
vzhodno zadrževalno ob-
močje in območje izolirane 
najdbe na Brniku združili z 
vzhodnim zadrževalnim ob-
močjem. Po priporočilih Ev-
ropske komisije mora biti 
zadrževalno območje široko 
najmanj štirideset kilome-
trov in mora segati najmanj 
deset kilometrov v notra-
njost napadenega območja 
in najmanj trideset kilome-
trov zimaj njega v nenapade-
no oz. razmejeno območje. 

Kruh naredi roka in ne moka 
Silva Potočnik z Brezij je na Koroški pokušnji kruhov prejela zlato priznanje za krompirjev kruh. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Brezje - Zbornica za kmetij-
stvo in gozdarstvo na Koro-
škem in Deželno združenje 
za neposredno prodajo kme-
tijskih izdelkov sta pred ne-
davnim v okviru dneva po-
trošnikov koroške zbomice 
pripravila v nakupovalnem 
centru City Arkaden v Celov-
cu četrto Koroško pokušnjo 
kruhov. Strokovnjaki za oce-
njevanje kruha so poskusili 
različne vrste kmečkega kru-
ha, ki ga je na ocenjevanje 
dalo enaintrideset kmetov in 
kmečkih gospodinj z avstrij-
ske Koroške in deset iz Slo-
venije. Komisija je ocenjeva-
la obliko, zunanji izgled, 
skorjo, površino, sredico, 
žvečljivost, vonj in okus kru-
ha. Podelila je pet zlatih pri-
znanj, v skupini specialnega 

Silva Potočnik s krompirjevim 
kruhom v rokah 

kruha je zlato za krompirjev 
kruh kot edina prejela SUva 
Potočnik z Brezij, ki je poleg 
tega dobila še srebrno pri-
znanje za sadni kruh. Za 
krompirjev kruh je prejela 
čisto petico, pri sadnem kru-
hu pa so ocenjevalci imeli le 
to pripombo, da je nekoliko 
neenakomerno zapečen. Z 
Gorenjskega je na pokušnji 
sodelovala še Jerca Oman iz 
Rateč, ki si je za kmečki 
kruh prislužila bronasto pri-
znanje. 

Na Potočniki kmetiji se 
ukvarjajo z ekološkim kme-
tovanjem, največ pridelujejo 
žita in zelenjavo, pripravljajo 
pa tudi delavnice, v katerih 
otroci iz vrtcev in šole s pri-
lagojenim programom sode-
lujejo pri različnih kmečkih 
in gospodinjskih opravilih -
trgajo in luščijo fižol, ličkajo 

koruzo, meljejo koruzno 
moko, pečejo palačinke in 
podobno. "Kruha ne proda-
jam, pečem ga le za domače 

Včasih so na kmetih pe-
kli krompirjev kruh zato, 
da so "šparali" pšenično 
moko, danes je speciali-
teta, ki jo prodajajo tudi 
nekatere pekarne. 

potrebe in za kakšno pokuš-
njo," je dejala Silva in doda-
la, da so jo v Celovcu spraše-
vali tudi po recepUi za krom-
pirjev kruh. "Tega jim ni-
sem hotela izdati, vsaka go-
spodinja ima kakšno kuhar-
sko skrivnost, še vedno pa 
velja, da kruha ne naredi 
moka, ampak roka." 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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MORAVČE 

Moravčani odločali na referendumu 

Moravški volivci so poleg predsedniških volitev odločali tudi 
na referendumu. Vprašanje se je glasilo: Ali se strinjate, da 
Občina Moravče zaščiti naravno okolje, vire pitne vode in 
ohrani zdravo življenjsko okolje in zato prepove odlaganje in-
dustrijskih odpadkov, umetno pripravljenih zemljin in drugih 
snovi na svojem območju • nanašalo pa se je na podjetje Ter-
mit, ki svoje peskokope sanira z umetno Zemljino. Referendu-
ma se je udeležilo 64,4 odstotka volivcev, dobrih 60 odstotkov 
jih je glasovalo za, slabih 4 0 pa proti. "Namen referenduma je 
bilo preveriti podporo ljudi, da bi peskokope sanirali drugače, 
z Zemljino iz okolice, In ne tako, kot zdaj delajo v Termitu. 
Občani so naša prizadevanja podprli. Naprej bomo ravnali po 
zakonu, pričakujem pa tudi aktivnejše delo inšpekcij," je 
povedal župan Martin Rebolj. ). P. 

MEDVODE 

Cene v vrtcu še 
nespremenjene 

N a dnevnem redu zadnje 
seje občinskega sveta obči-
ne Medvode je bil tudi Pred-
log sklepa o višjih cenah 
programov Vrtca Medvode, 
ki so jih predlagali v vodstvu 
vrtca. Veljavna polna cena 
za prvo starostno obdobje 
je trenutno 383,43 evrov 
(predlagana nova cena 
424,96), za drugo starostno 
obdobje 261,09 evrov (pred-
log 288,09), kombinirani 
oddelek 310,38 evrov (pred-
log 327.93). predlagana 
nova cena za razvojni odde-
lek pa je 1 .069,01 evrov. Po 
izračunih vrtca bi se meseč-
na obveznost v primeru no-
vih cen staršem otrok prve-
ga starostnega obdobja v 
povprečju povečala za sla-
bih 15 evrov, drugega sta-
rostnega obdobja za dobrih 
deset evrov in staršem otrok, 
ki so vključeni v kombinirani 
oddelek, za dobrih šest ev-
rov. Več bi za subvencionira-
nje cen morala dati tudi obči-
na, 6.830 evrov na mesec. 
Svetniki pa o predlogu sploh 
niso razpravljali, saj so na po-
bubo Odbora za družbene 
dejavnosti to točko umaknili 
Z dnevnega reda ter vrtcu 
predlagali, da predlog stro-
kovno dopolni. Je pa že žu-
pan Stanislav Žagar kot pred-
lagatelj občinskemu svetu 
predlagal, da predloga novih 
cen ne sprejme. Sicer pa Vr-
tec Medvode tudi letos po-
sluje v petih enotah, v katere 
je vključenih 489 otrok, od 
tega 56 iz drugih občin. M. B. 

DOMŽALE 

Supernova v Domžalah 

Na Ljubljanski cesti v Dom-
žalah so v četrtek odprli novi 
nakupovalni park Supernova. 
V njem bo obiskovalcem na 
i6oo kvadratnih metrih na 
voljo pestra ponudba trgovin 
z oblačili in obutvijo, speciali-
zirana trgovina za otroke in 
slaščičarna, uredili pa so tudi 
petdeset parkirnih mest. 
Novo nakupovalno središče, 
za katerega so se investitorji 
odločili zaradi vse večjega 
priseljevanja mladih v to ob-
čino in tradicionalno močne 
podjetniške iniciative v Dom-
žalah, je že šesti park Super-
nova v Sloveniji. J. P. 
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ALprTOUK 
www.alpetour.st 

Kranj, M/ 20 13 220 
ik. Uka. 04/ 51 70 305 
TržM,04/5«71 350 
Radovljica, 04/ 53 20 445 
Bled. 04/ 57 SO 420 
Jesenice, 04/ 58 09 755 

MARTiNOVANJE V 
PRLEKIJi IN ORMOŽU 
Letos pripravljamo praznovanje v jeruzalemsko-ormoških go 
ricah. Privoščili si bomo degustacijo vin s prigrizkom. 
Cena: samo 39 EUR. 

N A P O V E D U J E M O 
MIKLAVŽEVANJE V RUDNIKU SOLI -
SALZBURG 
Cena: samo 30 EUR. 

^ H a r o č n l k i G o r e n l s k e g a g l a s a Imajo 1 0 % p o p u s t 

Pr̂ ave: Agendja Linda po te).: 04/235 84 20.041/24S 773 
ali Gorenjski glas po tel.: 04/20142 41. 

Gorenjski Glas 
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Smo ena najuspešnejših frgovskih verig 2 živili v Evropi. K našemu uspehu 
v veliki meri prispevajo strokovno usposobljeni sodelavci. 

Za okrepitev našega nabavnega tima v Salzburgu iščemo 

mladega vodilnega uslužbenca (m/ž) 
za nabavo v Sloveniji 
VAŠE NALOGE: 
• Nekaj mesecev se boste intenzivno izobraževali ob delu, tako da boste temeljito pripravljeni na svoje 

prihodnje naloge. 
• Po uspešnem uvajanju boste v povezavi z vodstvom podjetja vodili mednarodna pogajanja za nabavo. 
• Skupaj z vodstvom podjetja boste razvijali srednjeročno in dolgoročno nabovno strategijo. 
• Področje vaše dejavnosti v nabavi bo poleg klasičnega produktnega menedžmenta obsegalo še razvoj 

kakovosti in opreme ter razvijanje in oblikovanje embalaže. 
• Odgovorni boste za zagotavljanje in kontrolo kokovosti blagovnih skupin v vaši pristojnosti. 
• S stalnimi tržnimi analizami in analizami trendov ter nakupovalnih navad boste lahko inovativno vplivali 

na najboljši razvoj izdelkov in asortimenta. 
• Odgovorni boste z a uporabo optimalnih logističnih relitsv pri sklepanju nabavnih pogodb. 

VAŠ PROFIL: 
• Pripravljeni morate biti, da s trudom in prizadevnostjo napredujete do vodilnega položaja s pomembndt; 

odgovornostjo v našem podjetju. 
• Pri svojem delu vedno dosegate zastavljene cilje, ker ste odločni, vztrajni, prepričljivi, vzdržljivi in prodorni. 
• Znate analizirati in se z veseljem pogajati s poslovnimi partnerji. 
• Uspešno ste zaključili študij podjetništva ali ekonomije na univerzi ali visoki strokovni šoli oziroma ste 

diplomant druge smeri in imate od 1 do 3 let delovnih izkušenj. 
• Odlično komunicirate v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. 

KAJ PONUJAMO: 
• Veliko mero samostojnosti pri odgovornem delu, ki ga usklajujete z vodstvom podjetja. 
• Priložnost za hitro in kratkoročno odločanje. 
• Možnost izredne poklicne kariere v najhitreje rostočem evropskem trgovskem podjetju. 
• Prijetno delovno vzdušje v mladem mednarodnem nabavnem kolektivu. 
• Temeljito in strokovno uvajanje v delo. 
• Nadpovprečen in po delovnem uspehu plačan dohodek. 

Vas zanima? Je to pravi izziv za vas? Pošljite nam prijavo in življenjepis v nemškem jeziku z vsemi 
potrebnimi dokazili in fotografijo do 10. novembra 2007 na naslov: 

LidI Austria GmbH, Josef-Brandstatter-StraBe 2B, A-5020 Salzburg 

mailto:mall0glasi@9-glas.sl
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OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI GIASOV 

KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Razstava ptic 
Šenčur - Društvo za varstvo in vzgojo ptic Lišček Kranj prire-
ja ta konec tedna v Domu krajanov v Šenčurju odprto regij-
sko razstavo ptic Lišček 2007. Razstava bo za obiskovalce 
odprta v petek od 15. do 18. ure, v soboto od 9. do i8. ure in 
v nedeljo od 9. do i6. ure. 

Predstavitev vodnika za izletnike in planince 
Dovje - KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana obvešča, da je po-
leti izšlo delo dr. Stanka Klinarja Dovje in Mojstrana, vodnik 
za izletnike in planince. Na predstavitvi v kulturnem domu 
na Dovjem se bo danes ob 19. uri z avtorjem pogovarjal 
Oušan Polajnar. 

Čajanka 
Kokrica • Turistično društvo Kokrica vabi na čajanko, ki bo 
jutri ob 17. uri v prostorih Kulturnega doma, tokratna tema 
bo o aristokraciji. Beseda bo tekla o eni najstarejših 
vladarskih dinastij - Habsburžanih. Predaval bo Coran Ajtič. 

IZLETI 

Zaključek sezone s piknikom 
Cozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi 
mlade planinke in planince na zaključek letošnje sezone v 
nedeljo, 28. oktobra. Za prijave pokličite Saro, tel.: 041/554 
014 do petka, 26. oktobra. 

Na martinovanje 
Žabnica, Bitnje - Društvo upokojencev Žabnica-Bitnje vabi 8. 
novembra na veselo martinovanje v gostišče Medved v 
Škofji vasi. Prijave in vplačila sprejemajo 29. in 30. oktobra 
(oziroma do zasedbe dveh avtobusov) od 14. do i6. ure po 
telefonu 2311-932, Mara Pečnik. 

Nakupovalni izlet v Italijo 
žabnica, Bitnje - Društvo upokojencev Žabnica-Bitnje vabi 
22. novembra na nakupovalni izlet v Italijo, v Palmanovo. 
Prijave in vplačila sprejemajo 29. in 30. oktobra od 14. do 16. 
ure po telefonu 2311-932, Mara Pečnik. 

OBVESTILA 

Brezplačno plavanje med počitnicami 
Radovljica - V času novembrskih počitnic Plavalni klub Žito 
Corenjka Radovljica vabi osnovnošolce na brezplačno plavan-
je v Pokriti olimpijski bazen v Radovljico, in sicer v ponedeljek, 
torek, sredo, petek in v soboto, vsakič od 10. do 12. ure. 

Veselo počitniško popoldne 
Šenčur - Društvo prijateljev mladine Šenčur vabi vse okoliške 
otroke na ustvarjalne delavnice, ki bodo v ponedeljek, 29. ok-
tobra, od 16.30 do 18. ure v Domu krajanov v Šenčurju. 

Jesenski počitniški delavnici 
Kranj • jesenski počitniški delavnici za otroke od 4. leta 
starosti naprej bosta v Ustvarjalnem ateljeju na Prim-
skovem-Kurirska pot 29, Kranj v ponedeljek in torek. Potreb-
ne so predhodne prijave na 041/286 155. 

športna vadba med počitnicami 
Kranj - OŠ Orehek Kranj in šolsko ministrstvo vabita učence 
od 4. do 9. razreda na organizirano športno vadbo v tednu 
jesenskih počitnic. Prijave zbirajo v kabinetu športne vzgoje 
še danes, v petek, od 8. do 13. ure in na dan obiska športnih 
delavnic. 

Hura prosti čas 
Železniki - Športno društvo Ratitovec vabi osnovnošolske 
otroke, da se med jesenskimi počitnicami od 29. oktobra do 
2. novembra udeležijo akcije Hura prosti čas, ki bo potekala 
v telovadnici OŠ Železniki. Vse dodatne informacije dobite 
po tel.: 040/435 561. 

Uradne ure Du Žabnica-Bitnje 
žabnica, Bitnje - Člani UO in NO DU Žabnica-Bitnje obvešča, 
da bodo uradne ure enkrat na mesec v prostorih KS Žabnica, 
to je nad barom Ledine v Žabnici in sicer vsak prvi četrtek v 
mesecu. Obveščajo, da bodo prve uradne ure izjemoma v 
četrtek, 15. novembra, (zaradi praznika in martinovanja) od i6. 
do 18. ure; nadalje pa velja vsak prvi četrtek v mesecu. 

Meritve tlaka, holesterola in sladkorja 
Žirovnica - Društvo upokojencev in Rdeči križ Radovljica ob-
veščata, da bodo preventivne meritve krvnega tlaka, holes-
terola in sladkorja v krvi bodo v mesecu novembru v 
ponedeljek, 5. novembra, od 8. do 10. ure v Čopovi rojstni 
hiši v Žirovnici. 

KONCERTI 
Vox Laci na jezerskem 
jezersko - V nedeljo bo ob i8. uri v Kulturnem domu Korotan 
zadnji - šesti koncert v okviru festivala Vox Laci na Jezerskem. 

RAZSTAVE 
Smrt je lahko tudi vesela in sladka 
Kranj - Osrednja knjižnica Kranj vas vabi, da si od danes dal-
je v pionirskem oddelku ogledate razstavo o tem, kako 
praznujejo dan mrtvih v Mehiki. 

Odmevi življenja 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi člane društva in ostale 
planince ter ljubitelje planinske fotografije na ogled in odprt-
je fotografske razstave Odmevi življenja. Odprtje razstave 
bo danes ob i8. uri v Mestni hiši, Glavni trg 4, Kranj. 

PREDSTAVE 

Marjeta in ljubimci 
Ribno, Lom - Kulturno Društvo Brezje - Smeh Teater bo 
komedijo Franca Ankersta Marjeta in ljubimci uprizorilo jutri 
ob 20. uri v zadružnem domu v Ribnem ter v nedeljo ob 17. uri 
v domu krajanov v Lomu. 

Vse zastonj, vse zastonj 
Predoslje - V KUD Predoslje vabi na ogled predstave, 
komedijo, z naslovom Vse zastonj, vse zastonj v izvedbi 
KUD Predoslje, ki jo bodo uprizorili v petek, 2. novembra, ob 
19. uri v Predosljah pri Kranju in v soboto, 3. novembra, ob 
19. uri v Šenčurju. Vstop za ogled predstave bo prost, pobi-
rali bodo le prostovoljne prispevke, ki jih bomo v celoti na-
menili za pomoč ljudem v Železnikih. 

'^KD 
Jdvni ^1x1 liopuMllie Slfivcnljc u kulturne iic)irniimi 

OUmo£na izpmtava KRAMJ. www.cfcd >rani.l;lMl.« 

SOBOTNA MATINEJA 
Gostuje: Lutkovna skupina Zavod Zotka 

KAJ SE JE KRTEK 
NAUČIL POZIMI 

SobotJi. 27. oktober 2007, ob 10. url. 
v Prešernovem gle<laHiču 

Gorenjski Glas Giv ' S « r v a n r M ooco/fntu 

OSMRTNICA 

Ljudje, ki so nam dragi • ne umro; 
le daleč, daleč so. 
In od daleč na nas pazijo. 

V 85. letu je bolezen premagala našega dragega očeta in dida 

A N T O N A V E R Č I Č A 
zidarskega mojstra v pokoju iz Škofje Loke 

Pogrebna sveta maša bo v soboto, 27. oktobra, ob 14. uri 
v cerkvi sv. Jakoba v Skofji Loki, pogreb pa ob 14.45 n® 

Mestnem pokopališču v Skofji Ujki. Žara bo v petek, 
26. oktobra, od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. 

Namesto cvetja lahko darujete v dobrodelne namene. 

Njegovi: h S Mira in sin Tone z družinama ter bratje in sestre 
Škofja Loka, Kranj, Ljubljana, Ajdovščina 

KOMEMORACIJE 

Spominske slovesnosti 
Združenje borcev za vrednote NOB Kranj obvešča, da bodo 
spominske slovesnosti potekale: v petek, 26. oktobra: v Pre-
dosljah ob 10.30 pri spomeniku na pokopališču; v Mavčičah 
ob n . uri pri spomeniku na pokopališču; v Stražišču ob i6. 
uri v spominskem parku; v Kranju ob 16. uri pri centralnem 
spomeniku NOB na pokopališču; na Primskovem ob 16.30 
pri spomeniku NOB pri šoli; v ponedeljek, 29. oktobra: v KS 
Vodovodni stolp ob 16. uri pri spomeniku pri Šorlijevem 
mlinu; na Kokrici ob 17. uri na pokopališču; v torek, 30. ok-
tobra: v Preddvoru ob 17. uri pri spomeniku na Zgornji Beli; 
v četrtek, i . novembra: v Žabnici ob 10. uri pri centralnem 
spomeniku padlim borcem in talcem; v Gorilah ob io. uri pri 
centralnem spomeniku padlim borcem in talcem; v Cerkljah 
ob 11. uri pri centralnem spomeniku NOB; v Šenčurju ob 11. 
uri pri centralnem spomeniku. 

Mestni odbor N.Si Kranj obvešča, da bo zaradi spominske 
maše za pobitimi med in po 2. svetovni vojni, ki bo 31. ok-
tobra od 14.45 do 16. ure, za ves promet zaprta pot od 
pokopališča do regionalne ceste mimo križa za kranjskim 
pokopališčem. 

Občina Škofja Loka in komisija za evidentiranje in urejanje 
povojnih grobišč vabita na žalno slovesnost, ki bo jutri, v 
soboto, 27. oktobra, ob 16. uri na pokopališču Lipnica v 
Škofji Loki. 

Občinsko združenje borcev za vrednote narodnoosvobodil-
nega boja Tržič obvešča, da bodo žalne potekale po nasled-
njem razporedu: osrednja žalna slovesnost bo 1. novembra 
ob 10. uri na partizanskem grobišču, na pokopališču v 
Tržiču. Žalne slovesnosti po krajevnih skupnostih pa bodo: 
v Bistrici 26. oktobra ob 15. uri, v Podljubelju 31. oktobra ob 
16. uri, v Križah 31. oktobra, ob 15. uri, v Kovorju 31. oktobra 
ob 16. uri, v Lomu 1. novembra ob 17. uri, v Lešah i . nove-
mbra ob 10. uri, na Brezjah i . novembra ob 10. uri. 

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

W W W . G O R E N j S K I C L A S . S l / K A Z I P O T ] 
LOTO 

Rezultati 85. kroga - 24. oktobra 2007 
9,14, 23, 28, 32, 35, 36 in 5 

Lotko: o, 8, 7, 4, 5, 5 

Predvideni sklad 86. kroga za Sedmico: i.ooo.ooo EUR 
Predvideni sklad 86. kroga za Lotka: 175.000 EUR 

N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/202 1J 53,202 25 66 

CSM 051/320 7C», Email: in(b®l!3.ktm.si 

IfeKERN 
POSLOVNI PROSTORI: 
Prodamo: 
KRANJ: poslovni prostor (kozmetika, 
frizer, pedikura in v izmeri 82 m2, v 
pritličju objekta, obnova 2004 leta, par-
kirni prostori, za 152.000 EUR. 
KRAN|: bistro in kava bar v izmeri J2 m2 
in skladišie 12 na, z zunanjo teraso 20 
stokjv, v pritličju objekta, obnova 2006 
leta, za 190.000 EUR z vso opremo. 
HISE; 
Prodamo; 
DRULOVKA - stan. hiša, stata 4<; let, na 
lokaciji, skupaj 270 m2 (klet, pritllije, 
mansarda), parcela 1011 m2, cena -
230.000 EUR. 
KRANj (Vsoko): modema atrijska hiša 
na robu naselja (ob gozdu), klet 33 mz, 
pritli^ skupaj 133 m2 in mansarda 133 
ni2, stara 7 let. cena - 430.000 EUR. 
BrrNjE: 30 let staro hiio, ki ni podklete-
na, ima k>čeno stanovanje v pritli^u in 
točeno v nadstropju, skupna stan. povr-
šina je 262 m2 na parceli 1.719 rti2. ob 
hiSi stoji samostojen objekt drvarnica, 
cena » 250.000 EUR. 
DRULOVKA • stan. hiša dvojček, zgraje-
na do 3. gr. faze. stan. površine 170 mz, 
letnik 2006. 244 m2 zemljišča, mož-
nost izdelave na ključ, mima loltadja, 
mestni plin, kupd ne plačajo provizije, 
cena -181.105 EUR. 
TRŽIČ (bližina): stan. hiša zgrajena do 
3. gr. faze, stan. površine 186 mz. letnik 
2006,551 m2 zemljišča, možnost izde-
lave na ključ, CK na plin, mima lokacija, 
cena -190.000 EUR. 
V BESNKII: dvodružinsb hiša, podkle-
tena, stanovanje v pritli^u in ločeno v 

nadstropju, letnik 74. stan. površina je 
260. parcela 637 m2, hiša prazna, cena 
• 250.000 EUR 
ZEM41SCA: 
Prodamo: 
Bitnje: stavb, parcelo 723 m2, sončna 
bkadja, po 120 EUR/nn2. 
Dnilovka: stavb, parcela 1186 rm, po 80 
EUR/m2. 
Cofiče: stavb, parcela 998 mz, po 85 
EUR/m2. 
Naklo: stavb, parcela 453 mz po 180 
EURym2. 
Podfubel): stavb, parcela 716 m2 po 98 
EUR/mi 
Šenturika gora: več zemljišč, v izmeri 
od 4Z2.677 m2 po 70 EUR/mz. 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
JESENia (Korošb Beta):dvoinpolsobno 
66 m2 v pritlî u hiše inldet27m2v2oo4 
letu obnova, cena - 93.000 EUR. 
KRANJ, Planina I: enosobno, 46.60 mz 
v 7. nad.. letnik 74, obnova 2004. cena 
.89.000 EUR 
KRANJ: enosobno. 50 mz v pritli^u. let-
nik g9,cena'78.cx>oEUR. 
KRANJ, Planina I; enosobno. 48.71 m2 v 3. 
nad od 3, letnik 88, cena - 87.000 EUR. 
KRANJ, Pl3ninal:iC,32m2v pndî u, let-
nik 86, obnova 2006. cena - 82.000 EUR, 
KRANJ (črče): enosobno, 45 m2 v pri-
dihu objekta, obnova v letu 2003, cena 
»75.000 EUR. 
KRANJ (Čirče): dvosobno, 61 m2 v pri. 
tliî u objeku, obnova let 1999 (fasada, 
slrefia), z vrtom in nadstreškom pred 
hišo. cena - 99.000 EUR. 
KRANJ (Stražišče): trisobno, 90 mz v 
mansardi hiše, z ogrevano teraso, ima 
tudi pripadajočo klet in z parkirni mesti, 
svojo CK in Mima. obnova 2001. proda-
jajo za 119,000,00 EUR 
TRŽIt trisobno, 72 m2 v 1. nadstropju, 
obnova 2002, cena - S7.000 EUR. 

WWW.k3-kern.Si 

mailto:info@g-glas.si
http://www.cfcd
http://WWW.GORENjSKICLAS.Sl/KAZIPOT
http://WWW.k3-kern.Si
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G C PROJEKT d.0.0. i 
Finančni in nepremičninski inženiring, j 
Slovenska c. 27. LjubUana I 

PE Nepremičnine, Kranj ! 
Savska c. 22. Kranj, lel.: 04/20M7-50, • 

031/676464, 041/315-778 
gc.projeki@gmaL}.com 

Po ugodnih pogojih vam uredimo -
nakup ali prodno Vaše nepremičnine ! 

STANOVANjE: K/anj, Šorlijevo nas., 
dvosobno. 1.1964,nad.. 59 ma, adaptira-
no 2005. cena lO&.oooEUR. 25.881.120 SIT. 
NOVOGRADNJE prodart«: 
KRAN) - drte; UGODNO! dvojiek, samo 
še ena enota, 150 ni2. v 3 etažah, ̂  po-
daljšana gr. faza. dokor>čan v I. 2007. s 
pare cca. 250 ma. cena 170.000 EUR/ 
40.738.800.00 SIT, ali 1133.33 EUR/mz, 
(Ulična lokacija ob zetenem pasu, 
POSLOVNI PROSTOR: Ljubljana. Žup-
ančičeva jama. 20.70 m2. voda, elê ctri-
ka, WC varovalni rolo, namembnost za 
trgovino in storitvene dej., cena 35.000 
EUR, 8.387400 SIT. PRODAMO! 
KUPIMO: zazidljive parcele od 1000-
2000 m2, kupnifK) poravnamo takoj. 

^ m p P R O J E K T 
WF>T^{^ 4EIO(MMM^<'40^4000 ICUM, 

K'«., MMa 41,40« ^ 

Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 1 1 1 

PRODAMO: 
KRANJ - ZLATO POgE, tnsobno, 66,5 
m2. nizek blok, obn. 06. dobra tekadja, 
sončna lega, etažna CK • plin, vpisano v 
ZK. takoj vseljivo. Cena: 115.000 EUR. 
KRANJ - SORLIJEVO NASELJE, eno-
sc^no, 41,2 m2.1. nad, 1.68, vzdrževa-
no, odi. kjkadja. Cena: 95.000 EUR. 
ZA ZNANEGA KUPCA NUJNO KUPIMO. 
V KRANJU, dvosobno - novejSe. v nižjem 
nadstropju. Cena: do 120.000 EUR. 
CELOTNA PONUDBA NA: 

www.mp-projekt.si 

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

Telefon: 592 59 49,030/30 20 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ • Planina I, enosobno. 41,94 m2. 
II./4, l.i. 1972. pn/otno stanje. Cena: 
85.900 EUR. 
KRANJ • Planina IH, enosobno, 48,71 
m2, III./4. U. 1988, prazno in takoj vselji-
vo, vpisano v 2K. Cena: 87.000 EUK. 
KRANJ • Ziato po^ zgoraj, dvosobno. 
53,5 m2, III./4, l.i. 1961. plin do vrat 
Cena: 93.000 EUR. 
TRŽIČ - Bistrica, Kovorska, dvosobno 
55,48 m2, III./4. l.i. 1973, obnovljeno 
Cena: 89.717 EUR. 
TRŽIC - Deteljica, tnsobno, 80,58 m2 
IV./8. U. 1975.1.2003 obnovljeno v cckjti 
vpisano vZK. Cena: 111.000 EUR. 
"raŽlC - trisobno, dvoelažno, 74,85 m2 
l+M, terasa v skali, obnovljeno v c ^ i I 
2005, Cena: 82.545 EUR. 
TRŽIČ - Cankaijeva, trisobno, 58,97 m2, 
1/1, l.i. 1965. obnovljeno v cck)ti 1.2004, 
opremljeno, 2 balkona, 30 m2 podstre-
he. Cena: 82.000 EUR. 
KRANJ - center, trisobno. 68,60 ma, XI. 
nadstropje. I.i. 1967. obnovljeno, pogled 
proti Krvavcu. Cena: 126.000 EUR. 
HI$E PRODAMO 
RADOVgJCA- center, dvostanovanjska 
hiSa, cca. 300 m2 biv. povrtine v treh 
etažah, parcela 896 m2, U. 1965. ob-
novljena 1.1995. Cena: 404.770 EUR. 
JKZiC ' Slap, stan. hiša • dvojček. 86 
m2, parcela 1.213 m2. l.i. 1^0, obnovl-
jena v celoti ocfi. 2001 dalje, vredna 
ogleda. Cena: 194.000 EUR. 
ZG. BESNICA • stan. hiša. III. gr. ^za. 298 
m2 biv. površine, parcela 1.075 ^^ J« v 
celoti za7idl)iva, l.i. 2007, gradbeno dovo-
ljenje za dve hiši. Cena: 210.000 EUR. 
PARCELE PRODAMO 
CERKLJE NA GORENJSKEM • 4 
zazidljive parcele v nizu. pravokotnih 
oblik, 2.000 m2. odlična lokacija, pro-
dajajo se v celoti. Cena: 180 EUR/m2. 
CERKLJE NA GORENJSKEM - zazidljiva 
parcela. 904 mi. ravna, sončna, pra-
vokotne oblike, odprt pogled proti Kr-
vavcu. Cena: EUR/m2. 
UNCOVO - 2 zazidljivi parceli, 676 m2 
in 1.050 m2. Cena: 100 EUR/m2 
PODNART • lazidljiva parcela, 1.142 
m2, ravna, sončna, pravokotne oblike. 
Cena: 70 EUR/m2. 
TRŽIČ • B r e ^ zazidljiva parcela, 649 
m2, sončna, ob asfaltirani cesti, ravna. 
Cena: 70 EUR/m2. 
PODLJUBELJ - zazidljiva parcela. 631 
m2, ravna, pravokotne oMike. pod hri-
bom. v urejenem naselju novejših hiš. 
Cena: 85 EUR/m2. 
PODLJUBELJ • 4 zazidljive parcele v 
nizu, 931 m2, 493 012, 515 m2 in 468 
m2. sončne, ravne. Cena: 95 EUR/m2. 

n domplan 
dfužt)8 zB lnžoriirii>Q. rtopretrnAnino, 
urt>an'a0fn in energetico, d.d. 
hrv^. 14 

to/.; 041/647-439 
www.domplan.s i 

Ugodna prodaja novih stanovanj 
v Struževem pri Kranju. 
Ved podatkov na Internetu • http: 
I I agendja.domplan.si 
STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Drulovka, dvosobno. I. nadstr. 
v izmeri 61,7 m2,1. izgr. 1989. kopal-
nica obnovljena 2006, cena 
115.000.00 EUR (27.558.600.00 SIT .̂ 
Kranj, Planina II, popolnoma novo 
dvosobno na Ul. Tuga Vidmarja, vi-
soko prit. v izmeri 59.56 m2, lahko z 
garažnim ' mestom v podzemni 
garaži. I. izgr. 2007, cena 117.000,00 
EUR (28.037.880,00 SIT) za 
stanovanje in 10.000,00 EUR za 
garažno mesto. 
Kranj, Pbnlna II, dvosobno, 5. nadstr., 
v izmeri 66,62 mž, lepo ohranjeno, L 
izgr. 1977, vselitev po dogovoru, cena 
1)1.000,00 EUR (26.600.004,00 
SIT). 
Kranj, Planina II, dvosobno, 7. nadstr., 
v izmeri 66,62 m2. lega VZ, vpisano v 
ZK, I. izgr. 1983. možnost vselitve 01. 
01. 20C8. cena 106.000,00 EUR 
(25.401.840.00 SIT). 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko 
pritličje v izmeri 66.82 ma. delno ob-
novljeno v letih 2000 in 2003 (kopal-
nica in okna), 1. izgr. 1961, CK, telefon, 
kabel, telev., balkona ni, cena 
114.755,00 EUR (27,5 mio SIT). 
Šenčur, trisobno v pritličju dvo-
stanovanjske hiše. neopremljeno, ve-
likosti 85,00 m2, stanovanju pripada 
še 90,00 m2 zemljišča, dve parkirišči, 
I. izgr. 2002, cena 135.620,00 EUR 
(32499.976.80 SIT). 
Tržič, mestno jedro, 3 dvosobna 
stanovanja v tri nadstropni hiši. ve-
likosti od 61 m2 - 83,00 mz, leto izgr. 
1957, v celoti prenovljena leta 2000 
tlaki, instalacije, kopalnica. CK, tele-

I on, dvigalo) balkona nI, cena 1290 
EUR/m2 (309.135,60 SlT/m2) za 
manjše stanov, in 1230 EUR 
(294.757,20 SIT) za večje stanov., 
vpisana v ZK, vseljiva takoj. 
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM 
Šenčur • v novem objektu, dvosobno 
1. nadstr. izmere 67.68 ma z garažnim 
mestom v podzemni garaži, kuhinja 
delno opremljena, garderobna omara 
v predsobi, cena 430,00 EUR 
(103.045,20 SIT) mesečno + stroški + 
2X varščina, možnost vselitve 01.12. 

2007. 
Cerklje na Gorenjskem, v novem 
bloku, enosobno v II. nadstr. izmere 
29 m i -t- 9 m2 terase + klet 11 m2, 
kuhinja opremljena, garažno mesto v 
podzemni garaži, I. izgr. 2007, cena 
350,00 EUR (83.874,00 SIT) mesečno 
+ stroški 2X varščina, vseljivo takoj. 
HISE-PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična, 
tlorisa 120 m2 na parceli velikosti 549 
m2. C K na olje. tel. garaža, dve 
parkirni mesti, sončna lega, hiša je 
lepo vzdrževana. I. izgrad. 1981, cena 
320.000,00 EUR {76.684.800,00 
SIT). 

Kranj, Klanec, vrstna-enonadstropna 
v celoti podkletena, v vsaki etaži cca. 
75 m2, na parceli velikosti 253 m2,1. 
•zĝ - v celoti prenovljena 2002, 
garaža,, zelo lepo urejen vrt, na mimi 
in sončni lokaciji, cena 350.000,00 
EUR (83.874.000,00 SIT), vselitev po 
dogovoru, 
Križe, Gorenjska, enonadstropna • 
dvostanovanjska, tlorisa 75 nu v vsa* 
ki etaži na parceli velikosti 222 m2, 
l.izgr. 1936, popolnoma prenovljena 
od 1. 2004-2006, CK na plin, tel., vse 
instalacije v vsaki etaži ločene, tri 
parkirišča, cena 204.000,00 EUR 
(48.999-99S.00 SIT). 
PARCELA - PRODAMO 
Javorniški Rovt nad Jesenicami v 
izmeri 759 m2. na parceli elektrika in 
telefon, sončna, dostop z glavne ces-
te, geodetsko odmerjena, celotna 
zazidljiva, 6 km od avtoceste, cena 
37.556,33 EUR (9 mio SIT); 
Srednja vas pri Bohinju v izmeri 929 
m2, sončna lega. 2/3 parcele je bolj 
strme, od Bohinja je oddaljena 5 KM, 
cena 230.00 EUR/m2 (55.117.00 
srr/mz). 

r^EPREMIČNINE 
R E A L ESTATE 

SVET RE d.o.o. 
Enota Kranj 
Nazorjeva ulica 3 
4000 Kranj 
teS.: 04/2811-000 
fax: 04/2026-459 

Emall: kranj(^ svet-ne premični ne. s i 
http://www.svet-nepremiČnine.Sl 

STANOVANJA prodamo 
KRANJ • Zoisova: trisobno. 78,93 m2,2-/4.1. 
1962, nova okna, kopalnica, wc. CK-plin, 
balkon, ZK, urejen bbk. Cena 134181 EUR. 
KRANJ - Sorfijevo ru enosobno, 2449 
m2. prijetno, obnovljeno 2004, 4-/4. 
Cena 70.000 EUR. 
DRULOVKA: enosobno, 52,39 m2 v 2. 
nad. nizkega bloka, balkon, I. 1988, 
vpisan v ZK. Cena 89.200 EUR. 
BLED • Mlino: enosobno. 34 m2, adap-

GG 
naročnine 

04/201 42 41 
e-pošta: narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

tirano I. 2000, 3./3.300 m do jezera. 
Vseljivo takoj. Cena 68.000 EUR. 
JESENICE; dvosobno. 60,1 m2,5./12,1. 
1978, vseljivo in opremljeno, vredno 
ogleda. Cena 78.000 EUR. 
JESENICE: dvosobno, 67,91 m2, pritlič-
je. v cebb adaptirano 1.1999. Vseljivo 
Ukoj. Cena 85.000 EUR. 
$KOFJA LOKA • center enosobno, 
41,26 m2. 2./3, adaptirano 2004/05. 
Cena 79.000 EUR. 
KRANJSKA GORA: enosobno. 43.02 mz, v 
cetoti opremljeno, 1. 2004, dvipte, balkon, 
lastno parkirišče. Cena 184900 EUR. 
BLED: dvosobno, 53.48 m2. L 1982, 
pritlično stanovanje z atrijem (25 mz). 
Cena 130.000 EUR. 
H l ^ prodamo 
KRANJ: vrstna hiša, 225 m2, adaptirana 
I. 2002. 253 m2 parcele, sončna lega. 
mima okolica. Cena 340.000 EUR. 
TUPAUČE: vrstne hiše, 3. PGF, L 2006, 
205 m2, 250-425 ni2 parcele. Cena od 
153.981-162.300 EUR. 
ZEMgiSČE prodarTK) 
RIBNO: 644 m2, položno zemljišče, 
primemo za gradnjo stanovanjske hiše. 
druga vrsta pod cesto v smeri proti 
hotelu. Dostop po javni asfaltirani cesti. 
Cena 125.00 EUR/m2. 
ŽtRI: 3068 m2 velika parcela od tega cca 
2/3 Stavbnega zemljišča, sončna lega. irv 
fiasUuktura v bližini. Cena 100.000 EUR. 
CERKLJE na Gonenjskem: 1378 m2, 
ravno, sončno stavbno zemljišče, s 
prekrasnim pogledom na Krvavec. 
Cena 150 EUR/m2. 

JESENICE - Prihodh stavbno zemljišče 
na prekrasni lokadji. 828 m2, sončna, s 
prekrasnim razgledom na Triglav in 
Golico, nad naseljem, urejena infra-
struktura. Cena 66^40 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR oddamo 
KRANj: posk)vni prostor. 210 m2. P+M. I. 
1986. sanitarije, ni ogrevanja, lahko za ra-
zlične dejavnosti. Cena 1.260 EUR/mesec 
Oddanr>o in prodamo različne kvadrature 
poslovnih prostorov na razl»čnih k>kacijah. 

www.svet-nepremicntne.s 

novogradnj«, adaptACIje, nepremičnine 

venum.. 
Britof 4), 4000 Knnj 
tel./fax: 04/234-30^0 
gsm: 031/684.777 
e-poita: iidi|aiS>venum.si 

PRODAMO 
Zlato polje, 1,5 5 stan., 41 mz, 1.1960. P/4 
Zek) stanovanje, obnovljeno in ^ m l -
jeno v celoti. Primerno tudi za 4-člansko 
družino. Vselitev mogoča brez dodat, fi-
nančnih vk)žkov. Cena: 91^05,00 EUR. 
Zbto po§e, Kidričeva. 35 stan., 2./2,71,5 
m2,1. 60. balkon. Obnovljeno I. 03, 
opremljeno. Sončno. Odlična lokadja 
blizu OŠ in vrtca. UGODNA cena: 
112.000,00 EUR 02. po dogovoru. 
Planina 1, js stan., 414 mz. 1.76. VP/7. za-
menjana okna 07. Funkcionalno. Upora-
ba atrija. Primemo tudi za driižino z 
otrokom. Cena: 82.833.00 EUR. 
$orli}evo nase^ 2 s stan., 54 m2.6./9, 
prvotno stanje, dobra lokadja. Cena: 
98.000.00 EUR oz. po dogovoru. 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj. 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-pošta: 
inlb(g)fesst.si 
Internet: 
www.fesst.st 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ • ZLATO POLJE: dvosobno, 52,54 
m2,4/4,1.1960,94.000,00 EUR. 
KRANJ - Š o r i ^ naselje: dvosobno, 61.62 
m2,3./3 nad., L1968,100.000,00 EUR. 
KRANJ - PLANINA II: trisobno. 86.90 
m2, nad. 5./7,1.1985,117.000.00 EUR. 
HlSE PRODAMO: 
KRANJ - PRIMSKOVO: stanovanjske 
površine 178 mz, zemljišča 355 m2. ob-
novljena 2007. cena 265.000.00 EUR. 
PODBREZJE: 1/2 hiše. parcele 273 m2, 
v I. nad 
obnove 

ure 

y 

v I. nadstropju', stan. pov. 94 mz, leto 
2006. certa 175.000,00 EUR. 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax:201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-glas.si 
MALI OGLASI 7086 
Mali oglasi se sprejemajo: za ol̂ vo v petek -
v sredo do 1330. rn za objavo v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovni das: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8.-19. ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

GARSONJERO Kranj, 26 m2. delno 
opremljeno, nadstropje 3/3. mirna 
lokacija, cena: 68.000,00 EUR. « 
031/719-235 700©2«6 

DVOSOBNO STANOVANJE Šorlijevo 
naselje. 54 m2. cena: 95.000,00 
EUR. « 040/431-750 7008t69 

QA-NI 
GA-NI, d.o.o., P.E. Mlakarjeva ulica 107 

(OPC Šenčur), 4208 Šenčur 
tel: 04/25-17-199, fax: 04/26-17-198 
e-pošta: info(g)nepremicnine-gani.si 

Kupimo nepremičnine 
na različnih lokacijah 

www.neprcmicnine-gant.s 

TRIINPOLSOBNO stanovanj«, v celoti 
adaptirano. « 041/352-106 70<»n6 

ODDAM 

ENOSOBNO Planina III, Kranj, delno 
opremljeno. « 040/522-090 

DVOSOBNO. 56 m2, opremljeno v 
celoti, takoj vseljivo. « 051/828-078 
po 14. uri. 040/895-090 700S140 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Brttof79^ 4000 Kranj 
Urfo-ncp@gekkoprojekt.sl 

v^ww.gekkoprc^ .̂sl 

04 2341 999 
031 67 40 33 

DVOSOBNO Planina I, 64 m2. 
opremljeno, takoj. « 041/805-759 

r008t47 

NAJAMEM 

5 ČLANSKA družina najame stanovan-
je v Kranju ali okolici, redni plačniki. « 
031/287-951 

7006220 

POSESTI 
PRODAM 

BITNJE 500 aH 1000 m2 zazidljiva 
parcela, sončna lega. 9 041/640-
949 7007503 

BREG ob Savi, zazidljiva, možna več-
stanovanjska gradnja, parcela 1500 
m2. izredna lokacija. « 031/451-822 

ZEMUlŠČE Kranj - okolica. 500 m2. 
9 041/269-626 

700512« 

KUPIM 

ZAZIDUlVO PARCELO. Kranj z okoli-
co. za gradnjo stanovanjske hiše. 9 
040/205-940 

7008183 

NAJAMEM 

V NAJEM vzamem njivo ali travnik, v 
okolici Šenčurja, Kranj ali Preddvora, 
dobro plačilo. « 041/584-235 

7006171 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

ŠENČUR mirna, atraktivna lokacija, 
oddamo nove. ekskluzivno urejene pis-
arniške prostore od 50 do 130 m2, 
cca. 6 do 12 EUR/m2. 9 040/433-
331 

POSLOVNI PROSTOR Planina, 40 
m2. 9 04/233-07-64, 04/232-53-
77. 040/538-533 

700818S 

PROSTOR Kranj, 200 m2, višina 3.20 
m, « 031/328-375 

700S9K 

OSTALO 
ODDAM 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP. PRODAJA, PREPIS ratjljenih 
voza, gotovinsko piačiio, Avto Kranj, d. o. o., 
Kranj, Savska 34, Kranj, 04/20-11-413, 
041/707-145,031/231-358 700748i 

RENAULT Glio 1.2 Oynamique, I. 
2002/03. srebrn, 3 vrata, vsa opre-
ma, cena: 5.500,00 EUR, 9 
041/892-160 7oo6i&o 

0 BfB»vPrapfoWk10,4202NaMo 
PE Krftni&ka cesta 22.4202 NBMO 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike »n platišča. 
• amortizerji ^Hcntotr hiln servis vozil 
• avtooptika. vse za podvozje vozil, 
• IzpušfM sistemi, katalizatorji / 
Tel MJ25 76 0S2 ^ ^ 
Http://www.aqg.intar.si ^ 

SEAT LEON 1.6 16V. 1. 12/03, 
12.500 km 1. lastnica, zelo dobro 
ohranjen, z vso dodatno opremo. 9 
041 /33-55-39 7007033 

ŠKODA Felicia, 1. 96. 118.000 km. 
reg. do 6/08. obnovljena. 9 04/531-
86-84 706aiu 

VOLKSWAGEN Golt lil 1.4.1.96.17.000 
km. reg. do 1/08, lepo ohranjen, cena 
po dogovoru, 9 041/464-622 7008i4e 

KUPIM 

ODKUP vozil od I. 98 in novejših gotov-
ina takoj, ogled možen tudi na vašem 
domu. Avtomaš d.o.o., Češnjevek 22. 
Ceridje, 051/379-888 7OQ7SIO 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 

4 KOSE malo rabljene zimske gume 
Eskimo 3, dim. 175-70-14, 9 
04/695-77-14,031/313-988 7008067 

4 ZIMSKE gume Dunlop v^rintersport 
1 9 5 / 6 5 / 1 6 na platiščih, original za 
BMW serija 3, pet vijakov. 9 
051/627-040 7006113 

ALU PLATIŠČA za BMW. serija 5. s 
platišči. 9 031/772-154 7oo6io2 

GUME IN P U T l S Č A . jeklena za razne 
avte. rabljene in nove. cena po dogov-
oru. 9 041/722-625 7007fl2« 

MALO RABLJENE pnevniatike, od 12 dO 22 
od, kos od 5 EUR. no« od 20 EUR. montaža 
že od 17 EUR. Cvetkcvič d.o.o., Dobrur^ 
36a. Dobrunje, 9 041/632-130. 051/632-
130,N^ndv^.(abiidne-9Ljfne.com ?ciMt»« 

SKORAJ NOVE zimske gume Debica 
M+S 165/65/14, do 190 km hitrosti, 
zelo ugodno. 9 040/228-426 7oo6i«4 

VLEČNO Mlukoza Fbfd Escort 1,4-eurozn.. 
« 04/585-77-14.031-313^ 

ZIMSKE pnevmatike M+S. dimenzija 
205x60x15. 9 031/772-154 7008to« 

ZIMSKE GUME na platiščih 
165/70/14 za Suzuki Ignis ali Opel 
Agilo. nov Komplet, cena: 240.00 
EU R, 9 041 /722-625 7007e27 

ZIMSKE GUME 185/60/15 Goodyear 
Ultra Grip 6, 6 mm profte. cena: 80.00 
EUR. 9 040/232-287 

ZIMSKE GUME M+S. 185/65/15. 
Sava. « 041 /347-607 toomjj 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

KULTIVATOR Gorenc, 180 cm. De-
beljak, Podbrezje 150, cena: 200,00 
EUR, 9 051/601-795 7ooaio9 

MIZARSKO tračno brusilko 3 m Sanv 
co ter horizontalni vrtalnik. 9 
031/638-753 rooets? 

ROLBO za sneg, motokultivator 
Gorenje Muta in orehove deske. 9 
04/512-26-55.'041/874-181 7008ia4 

KUPIM 

TRIBRAZDNI plug navaden, tračni 
obračalnik in avtomobilsko prikolico, 
9 04/518-26-43 7006204 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

GRADBENE colarice In plohe, sm-
rekove, boljše kvalitete. « 040/776-
484 7008145 

IVERNE ptošče, suh rezan les smreke, 
hrasta in kostanja, letve 4x5 cm. les za 
ostrešje, 9 04/231 -19-64 7008129 

SMREKOVE in javorjeve plohe. « 
031/271-151 7006157 

KUPIM 

ODKUPUJEMO vse vrste hk>dovine 
igtavcev in istavcei/ter ceUozni les iglavcev 
KGZ Z.O.O.. ŠK. Loka. « 04/51-30^1. 
dop., 041/758-932 7oo78» 

ODKUPUJEMO hlodovino hrasta, je-
sena. bukve ter smreke, odkupimo tudi 
les goli ter večjo količino rezanega lesa 
hrasta in jesena ter smreke. 9 04/51-
80-220,041/639-348 7008187 

KURIVO 
PRODAM 

4 M BUKOVIH drv. butare, sekance 
ter 20 I domačega zganja. 9 
041/344-093 70062t0 

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

BUKOVA drva. ugodno. Polica 1. 
Naklo 70079X 

BUKOVE brikete za kurjavo, pakirano 
po 20 kg. 100 EUR/tona. 2 
EUR/vreča. 9 041/534-798 7008151 

DRVA metrska alt razžagana, možnost 
dostave. 9 041/718-019 7007483 

JESENOVA In mešana drva. Možnost 
dostave. 9 04/533-16-10, 041/875-
091 7006167 

KVALITETNA suha bukova drva. z 
možnostjo razreza, cena: 50.00 EUR, 
5 040/328-391 70M1190 

LESENE bfikete za kuijavo. ugodno. 9 
04/53^1 -648,040/88-74-25 7007868 

MEŠANA drva. suha, metrska, večja 
količina, cona 26 EUR/m, 9 
031/789-475 7oo8U4 

SUHA bukova dn/a. 10-13 m3. ročno 
cepljena. Poljanska dolina, cena: 
45,00 EUR, 9 031/615-477 700ei07 

SUHA drva, možen razrez In dostava, 
cena od 25 EUR naprej. « 041/214-
500 700812S 

SUHA bukova dn/a, večja količina. 9 
041/916-180 70061*6 

SUHA mešana dnra, 9 040/384-187 
7008209 

SUHA bukova drva. Bled, 9 
031/443-126 7006214 

SUHA BUKOVA razžagana dn/a in 
bukove goli, 9 031/561-707 ;oo6i«3 

SUHA MEŠANA drva, cena 35 
EUR/m3. 9 031/245-415 7ooe20t 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

/v<r.eko-hisa.si www.fesst.sl 

GOSPODARSKO poslopje • Pod. za 
namen skladiščenja oz. garaže, cca. 
50 m2, 9 031/772-131 7006I02 

6 M3 BUKOVIH desk, 40 mm. zračno 
suhe, okolica Tržiča, 9 04/594-51-
43 rooeioa 

ALI PODARIM kuhinjske elemente, 
dolžine 260 cm, brez bele tehnike, 
ugodno, 9 031/585-912 70062ii 

JEDILNI KOT z mizo in 3 stoli, skoraj 
nov. ugodno. 9 031/855-904 7006213 

NOVO KOPALNIŠKO omarico z 
vgradnim keramičnim umivalnikom. 9 
04/572-52-13 7008200 

SEDEŽNA GARNITURA, dvosed, kot. 
trosed. z raztegljivo posteljo, bež 
barve, stara 2 meseca, cena nove 
2.400 EUR ali menjam za osebno vozi-
lo. Železniki, « 04/514-71-03 700818B 

SEDEŽNO garnituro, ugodno, 9 
031/753-231 7006130 

VRATNA krila, fumirana in kopalniško 
pohištvo, ohranjeno. 9 04/25-36-
222 7006118 

PODARIM 

KAVČ MOPED in garderobno omaro. 
«04/236-16-90 7008100 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

HLADILNIK in pralni stroj Gorenje. 9 
041/878-494 

7008203 

OGREVANJE, HLAJENJE 
PRODAM 

DOBRO OHRANJENO cistsrno za 
olje. 40001. zelo ugodno. 9 04/258-
58-20 

7006176 

RABLJEN oljni gorilnik ARI 13-40 
KLW-60 \N in armaturo s temiostatom 
za peč Ferfolherm, « 041/33-55-39 

7007999 

mailto:info@g-glas.si
http://www.mp-projekt.si
http://www.domplan.s
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.svet-nepremicntne.s
http://www.fesst.st
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.neprcmicnine-gant.s
mailto:Urfo-ncp@gekkoprojekt.sl
http://www.fesst.sl
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GLASBILA 
PRODAM 

HARMONIKO B.ES.AS. 9 04/231-
21-01 7008162 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

ELIPTIČNI trenažer ET 6.0 magnetic. 
« 0 3 1 / 4 0 1 - 5 0 1 7006121 

OBLAČILA 
PRODAM 

MOŠKI USNJEN štes«a 52-^. 
nenošen,» 04/512-02-59 700S202 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

ŽREBCA, polnokrvnega angleža, let-
nik 1991, z dokumenti. ze\o miren. 9 
041/312-326 7008105 

ROŽE. trajnice. malir>e - celoletne. 9 
04/250-31-27 70oeioe 

SADNE SADIKE jablan. hruSk, sliv, 
češenj^ breskev, višenj, marelic, hbeza 
in malin ter jedilni in krmni krompir. 
Drevsnica Cegnar. Dorfarje 26. 9 
04/513-22-93 7ooe2»7 

PODARIM 

LJUBITEUEM živali podarimo 2 
meseca stare mucke. 9 04/251-70-
90.041/360-420 /ooei78 

MJ\DO muco. «041/784-159 7oo8i«7 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

SEKULAR s koritom za žaganje drv. « 
0 4 / 2 0 4 - 6 5 - 7 8 . 0 3 1 / 8 1 2 - 2 1 0 7ooeo9i 

TRAKTOR Torpedo 48. obnovljen za-
pravljtvček. možna menjava za kiper 
prikolico. « 041 /364-504 7008i36 

KUPIM 

TRAKTOR od 40 do 70 konjskih sil. 
lahko tudi od lastnika in v slabšem 
stanju. « 041/849-876 7007a9? 

PRIDELKI 
PRODAM 

FIŽOL v zrnju, sušen v kozolcu. « 
041/347-507 7ooa223 

JABOLKA za ozimnk». jabolčni kis. 
krt̂ lje in jagodovo marmelado. Zakotntk. 
Dortarje 3 2 . « 031 /387-371 Tooress 

JABOLKA, hruške, krompir, zelje (tudi 
naribano). sladki mošt. jabolčni kis in 
suho sadje. Matijovc - Jeglič. Podbrez-
je 192. « 04/533-11-44 7007062 

SUŠENJE In skladiščenje koruze, 
možen tudi odkup, kmetija Resnik. 
Moste 76. Komenda. 
« 0 4 1 / 6 7 6 ^ 5 

JABOLKA in hnjške. kvalitetne, ugod-
no, kmetija Princ, HudP (pri Kovorju), 
Tržič. 9 041/747-623 7007858 

JABOLKA, krompir, zelje, jabolčni in 
dmuljev sok. Kmetija Jerala. Podbrez-
je 218. « 0 4 / 5 3 0 ^ ^ ^ 4 7ooei»8 

JEČMEN J, « 041/347-507 700S22t 

JEDILNI KROMPIR Oesire. « 
041/347-507 7009222 

KRMNI kronpr. « 04/252-10-20 noaw 

KROMPIR jedilni, bel in rdeč. cena: 
15.00 EUR. « 041/944-287 700e097 

KROMPIR beli in rdeči, jedilni in suha 
bukova dfva. « 031/585-345 7ooBt79 

KVALITETNO domaČe žganje, cena 5 
EUR/Ifter. « 04/512-26-54 7008135 

MESO mladega bika. vzrejenega na 
ekološki kmetiji. « 04/533-12-86. 
031/505087 7006142 

METLIŠKO črnino in belokranjsko 
rdeče vino. « 031 /352-050 7008172 

REPO 500 kg in drobni krompir 300 
kg. « 041/242-375 7oo8i84 

SILAŽNE bate in jeditni krompir. « 
041/935-596 700ei6i 

SILAŽNO koruzo. BmiK. « 04/252-
11-82 7ooei38 

SUHO ali mokro zrnje konjze. « 
040/384-187 7ooe2oe 

ZEUE varaždinsko in hoiandsko. tudi 
naribano ter jedilni krompir, več sort. 
Žabnica 61. « 041 /378-911 7008te3 

ZELJE za sveio uporabo ali kisan« in 
beli ali rdečt krompir za ozimnico. Žab-
nica 39. « 04/231-17-67 Tooeira 

ZIMSKE HRUŠKE bio in domače 
žganje. « 04/695-78-24 7006idi 

VZREJHE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA ČB. starega 10 dni. « 
040/887-335 7 0 0 6 1 M 

BIKCA ČB. starega 10 dni. « 
031/617-833 7006166 

BIKCA simentaica. težkega 110 kg. « 
04/572-02-03 7008190 

BIKCA ČB. starega 10 dni, cena: 
100.00 EUR. 9 041/657-111 7009T04 

BREJE a<ce.» 04/572-30-22 7006207 

BREJO telico simentalko - pašno in 
kupim seno. 9 031 /693-847 7oo6i49 

ČRNEGA zajca za nadaljnjo rejo. star 
6 mesecev, « 051 /397-256 7ooet43 

DVA BIKCA simentatea. stara 7 mese-
cev, «031/712-769 7006112 

KAKOVOSTNE pujske od 40 do 60 kg. 
možnost dostave. 9 041/455-732 7006064 

KRAVE dojilje, simentalke. s teleti. « 
040/281-188 700611« 

KRAVO simentalko po 4. telitvi In 
teličko simentalko. staro 10 dni iz 
ekološke kmetije za kontrolo, « 
031/820-541 7006116 

KRAVO za 500 EUR, brejo telico in bio 
jedilni krompir. « 031/894-376 7006id0 

LEPE JARKICE. pred nesnostjo, « 
04/255-14-87 7008O69 

OVCE JS, breje, po izbiri. « 
040/200016 7006117 

PRAŠIČE za zakol ali dopitanje. možna 
'041/760-789 7006177 

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

TELfCO simentalko. staro 11 mesecev. 
Hrasa 34. Lesce,« 04/53332-75 Tooeoso 

TELIČKO simentalko. staro 1 teden. 
«031/259-730 700809d 

TEUČKO ČB ter bikca ČB In mesarv 
ca. stara 10 dni. Žabnica 61. « 
041/378-911 7006164 

TELIČKO simentalko. staro tO dni. 
Cesta J. Bobnarja 7, Cerklje. « 
04/252-13-48 7008i70 

TELIČKO simentalko. staro 3 
mesece. « 04/252-24-89 7oo6ist 

VEČ BIKCEV. ČB. starih 10 dni. « 
031/766-840 7006nB 

VEČ TEUČK limuzin za pleme ali zakol. 
ekok)škd reja. S 041/734-112 7006174 

ZAJCA, zajkljo, belgijski sivi. stara 6 
mesecev, « 04/572-53-12 7006134 

ZAJCE in zajklje, nemški lisec, za rejo 
ali zakol. « 04/531-42-37 7ooei?7 

KUPIM 

BIKCA simentak^. starega do 14 dni. 
«04/259-13-34 7008096 

BIKCA M.P., od 200 do 400 kg. « 
04/533^X^-11 70060®8 

BIKCA simentaica. starega 7-14 dni. 
«041/347-248 7008iM 

OSTALO 
PRODAM 

OKROGLE SJLAŽNE bale. 1. in 2. 
košnja, možnost dostave. « 041 /675-
453 7006176 

OTAVO, baJirano v kockah. « 
031/711-420 7008132 

SENO in otavo. balirano v suhe kocke, 
«040/951-707 7ooeiw 

SILAŽNE bale 15 kom. prva košnja, « 
04/533-12-86,031/505-087 7008i4i 

ULEŽAN hlevski gnoj. možnost 
dostave. « 031 /676-235 7008i2a 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

BAR MONIKA, Velesovo 56, Cerklje, 
išče polnoletno dekle za delo v strežbi, 
delo }e izmenično, možnost zaposlitve, 
«040 /330060 7006166 

FAMTA za dostavo pic zaposlimo v redno 
dek)vno razmerje, Pk»nja Pod upadom, 
Viljemina Doltiar s.p.. Koroška c. 26. 
Tržič. « 031/571-781 7008O62 

GOSTILNA Pri Jovotu. Pokopališka 17. 
Krar̂ , zapcsi pomožno delavko v kiivrl, z 
izkL^ijami.« 04/204-8888 7007966 

GOSTILNA Pri Viktorju, Partizanska c. 
17. v Kranju zaposli Kuharja, 
natakana/ico in dekie za pomoč v strežbi, 
lahko tudi študentka, u g o ^ deloMii čas, 
« 040/646-174, 040/435070 70oao30 

IŠČEMO DEKLE za delo v dnevnem 
baru. Bistro Noč. Seto 42. Žirovnica. 
«040/431-930 7007050 

Restavraci|a 
In kavama Brioni 

zaposli siašcičarja/ko 

Prijave: Marmrte, d. o. o., 
Koroška c. 1 0 , 4 0 0 0 
Kranj, marmite@siol.com, 
tel.: 0 4 / 2 0 1 - 0 7 - 5 1 

IŠČEMO DEKLE ali fanta za pomoč v 
strežbi. Gostilna Lo^ar. Hotemaže 3a. 
Preddvor 7006219 

M BAR, Oldhamska c. 12 v Kranju za-
posli dekle za delo v strežbi. Delo je 
dvoizmensko aH po dogovoru, plačilo 
je dobro in redno, « 041/710-759, 
kont. oseba Emil 7ooeo63 

REDNO ab honorarno zaposlim natakar-
ja/k;o za delo v gostinskem lokalu. 
Okrepčevalnica Klane. Klanec 38. 
Komenda, « 041 /570-937 7008036 

ŠE ENEGA picopeka zaposlimo v redno 
delovno razmere, Picerija Pod gradom. 
Viljemina Dolhar s.p.. Koroška c. 26. 
Tfzič. « 031/571-781 7ooeo63 

ZAPOSLIMO KV kuharja. Benz d.0.0.. 
Glavna c. 43, Naklo. 9 040/312-440 

700761« 

ZAPOSLIMO natakarja-ico za delo v 
strežbi in pomoč v kuhinji, Picerija Led-
ina. Gorenjesavska c. 52. Kranj, « 
040/854-300 70oeo62 

GABROVŠEK TRANSPORT d.o.o.. 
Maia ufica 10. Horjul, voznika kombi-
ja 23 EU. « 041/788678 7007970 

PODJETJE BidKiič Ivan s.p.. Obrov 61 
b, Otxciv, zaposli voznika Č in E kal. za 
razvoz OMV kurilnega olja po Goren-
jskem. Delo je za nedoločen čas. za-
četek dela takoj.« 040/745^10 

7006153 

TAKOJ zaposimo 4 zastopnice, poteg os-
ncMie plače še dodatna stinubcla. Posred-
rvštuo Zdene Brovčs.p.. Virmaše 170, Ško^ 
iDka. « 040/304-270 7oo6i» 

V PE KRANJ priučimo in zaposimo dva za-
stopnika za trženje me<tk:tnsk^ pripo* 
m o i ^ rta obmo^ GoddnfSke že poznan-
im strankam. Fantom intemational d.o.o.. 
m. M. Gfevenbfoteh 13. Cetje. « 
051/435-145 7007488 

MOŠKEGA al par sprejmem na gcACdore-
jski kmetf. Zaželene čkušnie. zagotcv^eno 
štaKMf^ * piač*). Afič, SetrA 1. PotKv 
Gradec.« 01/36401-60 7006063 

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

ZAPOSLIMO skladiščnika za delo s 
krmili za živali. Kmetijska trgovina Ceg-
nar, Virmaše 163. Šk. Loka. « 
041/275058 7O079Ž0 

ZAPOSUMO več delavcev za brušenje 
lesa in več skladiščnih delavcev ali delavk. 
Deto poteka v Dupljah pri Kranju. Pisne 
ponudbe na: Cezan restavratorstvo. 
d.o.o.. Mestni trg 21, Ljubljana 70oeo7e 

ZAPOSLIM delavce. Mizarstvo Sitar 
Jože s.o.. Velesovska c. 20. Šenčur. 
«04/25-15-530 ;oo78ii 

ZAPCSUM delavca - delavko ^ lesni 
pročvodnji, Rakovec Janez s.p.. Javomik 
3. Kr^j, « 040/71&322 7oom78 

ZAPOSUMO lesnega tehnika ali 
inženirja v pripravi proizvodnje pohišt-
va. Prijave na info@smotej.si. Informa-
cije: 041/619-302. Smolej d.o.o.. . 
Kovor, Pod Gozdom 30. Tržič 7ooeo6i 

ZAPOSLIMO dva mizarja, delovno 
rr>esto je v Dupljah pri Kranju. Prošnje 
pošljite na: Cezan restavratorstvo, 
d.o.o.. Mestni trg 21. Ljubljana 7008074 

AVTOKLEPAR. za nedoločen čas. 
Pisne prijave na naslov Andrej Am-
brožič s.p., Lahovče 40. Cerklje, do 
10.11.2007 7006094 

AVTOUČAR. za nedoločen čas. Pisne pri-
jav na naslov Andrej Ambrožič s.p.. La-
hofvč© 40. Ceri<Jje. do 10.11.2007 700«^ 

BREZPOSELNIM, upokojenim, štu-
dentom In vsem ostalim nudimo 
možnost dodatnega zaslužka s prodajo 
knijg. Terensko delo. lasten prevoz, 
redno plačilo. Morfem. Jezero 55. 
Preseoe. « 040/705-360 7ooe2i5 

PREVZAMEMO vsa zidarskofasader-
ska dela z našim ali vašim materialom. 
Aluloski Georgtes.p.. Alpska cesta 13. 
Bled. « 031/524-914 7006114 

ZAPOSUMO mlajšega moškega za delo 
v administracqi. Pšne prijave na naslov 
Orehek. d.o.o.. Savska k)ka 22. Kranj.« 
04/281^4-20 od 8. do 15. 70061?0 

ZAPOSUMO SOBARICO IN ČIST1LK0 
Presa. d.o.o., Cerklje, za Pensk>n Zapla-
ta. Slovenska cesta 51. CerkJje. « 
04/255^2-50. 031 /637-088 Tooeios 

IŠČEM 

INŠTRUKTOR MATEMATIKE, fizike, 
kemije in angleščine za OŠ in SŠ. « 
031/291-526.041/867-201 7006122 

DOBRO GOSPO ai) deWe. resno in hu-
mano. da bi občasno pomagala starejši 
osebi.« 04/233-18-40 7008086 

iŠČEM DELO kot sptošna zdnavnk^ aii 
asistentka ali med. sestra (dipl. zdravniO 
Gorenjska.« 051/474-678 7007943 

IŠČEM DELO s harmoniko ^ midi, 
vam igram na zabavah, « 031/582-
457 7006166 

IŠČEM o a o V turizmu kot sobarica aH 
kuh. pomočnica, v Avstriji. saiDo resne 
ponudbe. « 031/585-912 7008212 

ONE MAN BAND išče delo. igranje s 
petjem na različnih zabavah z vsemi 
zvrstmi glasbe.« 041/608-789 7006131 

POPRAVUANJE OBLAČIL. 8 
031/336-322 7008103 

ZOBOZDRAVNIK s 7 let delovnih 
izkušenj išče delo kot zobozdravnik ali 
asistent. « 051/474-679 7007941 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDITI za vse zapos^ 
lene in upokojene. Lons. d. 0. o., Gre-
gorčičeva 8, Kranj, « 04/23-66-808. 
051/387-753 7007749 

UREJAMO najugodnejše kredite na 
hipoteko. OD ali pokojnino. V kreditno 
sposobnost se upoštevajo tudi do-
datek za malico, prevoz, otroški do* 
datek itd.. Planinsek k.d.. Šinkov Tum 
23. Vodice. « 031/206-352 7006205 

Tasebm dermatovenerološka 
ambulanta Jadranka Korsika 
Mrak, dr. med.. Savska cesta 
10, Ljubljana, tel. St. za naro-
čanje 0 1 / 2 8 0 3 2 56, pre-
gled in zdravljenje kožnih in 
spolno prenosljivih bolezni, 
preventivni pregledi pigment-
nih znamenj. Naročanje:j>on. 
od 8. - 12. ure, torek od 14. -
19. ure, sreda od 9. - 1 4 . ure 
in četrtek od 8 . - 1 3 . ure. 

SAMORAZLIVNI estrihi. optimalni 
izkoristek talnega ogrevanja, Damjan 
Vajdec s,p., Ul. pn/oborca 6, Je-
senice. « 041/584-227 7008022 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogrevan-
ju. Prepiha in prahu nI več I Zn^njšan 
hrup, 10 let garancije. BE & MA. d. o. 
o.. Eksierjeva 6. Kamnik. « 01/83-
15-057. 041 /694-229 70074do 

IŠČEM 

KREDITI D 0 1 0 LET ZA VSE 
ZAP^ TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS. 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 s.p,, Mlinska uL 22, 

Maribor, telefon: 
02/2$2-48-26, 041/750-560. 

STORITVE 
NUDIM 

AOAPTACUE, novogradr^ od teme^ do 
strehe. Notra^ ome4e. fasade, kamnite 
Skarpe, urejarie in tlako^oiie IAORSČ, z našim 
ali vašim ma!enak>m. SGP Bytyqi d.n.o., 
Stnižewo3a,Kran. 041/222-741 7oo7»i7 

ASTERtKS SENČILA Rozman Peter, s. 
p., Senično 7. Križe, tel.: 59-55-170. 
041/733-709: žaluzije, rotoji, rolete, 
lamelne zavese, pfee zavese. Komamiki. 
mari<ize; www.asteftks.net 7007437 

BARVANJE fasad in napuščev, ugoc^ in 
kvafitetno. Megamatnx. d. o. o.. Staretova 
39. Kranj. 041/570^57 7007e» 

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 

GRADBENIK REXHO d.n.o. Adergas 
13. CefWje, izvaja od temeljev do strehe, 
notranp ometi, vse vrste (asad. kamnite 
škarpe, adaptacije, urejanje in tlakovan-
je dvorišč. 041 /589-996 7007475 

HITRO IN UCiNKOVTTO REŠEVANJE 
SPOROV med upniki in dolžniki ter 
urejanje njunih pog. razmerij. Iskanje 
naslovnikov in vročanje pošte. IZVEN-
SODNI PORAVNALEC. Sakib Kaši-
lx>vič s.p., Pot na Črno 31, Vodice, 9 
041/681-628 70070M 

IZDELUJEMO in prenavljamo strehe, 
Megamatrix, d.o.o.. Staretova 39, 
Kranj, 041 /570-957 7007828 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje, 
zklava. montaža novih, popravila star-
ih. nudimo dimne obk>ge. dimne kape. 
Novak & Co, d.n.o., Ljubljanska 89, 
Donrtžate. « 031/422-800 7007428 

NAJEM osebnih in kombiniranih vozit. 
Igor Konkolič s.p.. Triglavska ul. 12. 
Kranj, « 041 /697-492 Joonm 

OBŽAOOVANJE težje dostopnih dreves 
Aljoša Švab s.p.. Spodnje Vetrno 9. 
Križe, « 051/225-690 7007mi 

PREKRIVANJE STREH od 3,5 
EUR/m2 - V PREJŠNJI &TEVILK1 PO-
MOTOMA OBJAVUENO 35 EUR/m2, 
Marko Derlink s.p.. Glavna cesta 12, 
Nakk>, « 040/484-118 7007980 

PRENAVLJAMO HiŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatrix, d. o. o., Staretova 
ul. 39. Kranj, 041/570-957 r007a30 

PREVOZ HLODOVINE, žaganega 
lesa In drva nudimo po konkurenčni 
ceni. Terles d.o.o.. Bistrica 1, Naklo. 
« 04/533-16-10. 041/875-091 

7006216 

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

7007 rt? 

IŠČEM gospo ali mlajšo upokojenko 
za občasno, popoldansko varstvo 
dveh otrok na našem domu, pogoj 
vozntoa. 9 041/404-981 7008081 

IZOBRAŽEVANJE 
PLESNI TEČAJI za vse ganeracije 
(skupina ali posamezno) - tečaji 
KITARE, ugodno! Vabi vas Studio Tan-
go. Britof 316. Kranj. « 041/820-
485, www.studiotango.con) 7007432 

ZASEBNI STIKI 
30.000 POSREDOVANJ. 11.000 
poznanstev v pretetdem letu je karak-
kristika ženitne posredovalnice Zau-
panje za vse generacije, ki posreduje 
po vsej Slo. « 03/57-26-319. 
031/505-495,031/836-378 7004038 

BREZPLAČNO spoznajte fante. Ženrt-
na posredovalnica Zaupanje, p.p.40, 
Prebold, 9 03/57-26-319, 031/836-
378 700594S 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za islu^ne, resne, trajne zveze iz 
vse države. « 031 /836-378 7oo4t26 

RAZNO 
PRODAM 

10 PLOHOV. 7 elementov. 2 litoželez-
na pokrova za jašek, jogi 140x200, « 
041/365-023 7008O00 

MG POSODO, 2/3 cenej? Od uradne 
cene. garancijska evropska kartica. « 
040/431-634 7008196 

OVČJO kožo, 
041/608-712 

04/587-26-09. 
7oodm 

PLASTIČNE GAJBICE. dol. 56 cm. šir. 
38 cm. elektromotooe in moško kok>. 11 
prestav. 9 04/513-71-41 7ooeiio 

REZLJANE deske za lovske trofeje. « 
04/255-14-40 7003156 

STARINE - kredenco, vitrino, omaro, 
železno peč. « 051/237-031 70oeo67 

PODARIM 

ELEKTRIČNI pisalni in računski stroj, 
flnomehanično orodje in drobni materi-
al, « 041 /602-395 7006137 

Z A H V A I A 

V 8 1 . letu s t a r o s t i n a s j e z a p u s t i l a d r a g a m a m a , b a b i c a i n 
p r a b a b i c a 

M A R I J A Š P E N D A L 
H v a l a v s e m , k i s t e jo s p r e m i l i n a n j e n i z a d n j i poti i n n a m 
i z r a z i l i s o ž a l j e . H v a l a g o s p o d u ž u p n i k u V l a d u P e č n i k u z a 
p o g r e b n i obred. H v a l a p e v c e m i z K r a n j a i n p o s e b n a z a h v a l a 
o s e b j u b o l n i š n i c e G o l n i k , o d d e l e k l o i . z a v s o p o m o č v n j e n i h 
z a d n j i h d n e v i h ž iv l jenja . 

H v a l a tudi v s e m n e i m e n o v a n i m , k i ste jo spoštovali i n bili v d u h u 
ob n j e n e m slovesu. I n Bog povrni vsem, ki je n e bodo pozabil i . 

V s i n j e n i 
Kovor, Ljubljana, Ankaran 

Z A H V A I A 
Mar prav zares odšla si tja v neznano? 
Kako si mogla, ko smo mi še tu? 
Nositi moramo vsak svojo rano 
molče, da ti ne zmotimo miru. 

V 8 2 . letu starosti j e skleni la svojo ž i v l j e n j s k o pot naSa d r a g a 

M A N C A M O Č N I K 
roj. Jurman 

I s k r e n o se z a h v a l j u j e m o v s e m s o r o d n i k o m , s o s e d o m , pri jate-
l j e m ter z n a n c e m z a i z r e č e n o sožal je, d a r o v a n o cvetje, sveče ter 
s p r e m s t v o n a n j e n i z a d n j i poti. 
P o s e b n a zahvala v s e m v D o m u D a n i c a v G a ž o n u , dr. L is jakovi 
ter S l a v k i i n Z d e n k u G r e g o r i č i z G a ž o n a . 

V S I N J E N I 
Kranj, 16. oktobra 2007 

mailto:marmite@siol.com
mailto:info@smotej.si
http://www.asteftks.net
http://www.studiotango.con
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Z A H V A L A 

Ob slovesu od drage m a m e 

ZOFKE KAPLER 

ki smo jo v 77. letu starosti pokopali včeraj, se sinova Franci in 
Peter zahvaljujeva vsem za sožalje, sočutje in rože. Hvala vam. 

h • 

Z A H V A L A 

V 54. letu starosti nas je nmogo prezgodaj zapustil dragi mož, 
oče, brat in stric 

MILAN ŠIFRAR 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za pisno i n ustno izraženo sožalje, podarjeno 
cvetje, sveče in drugo pomoč ter spremstvo na njegovi zadnji 
poti. Zahval ju jemo se v s e m njegovim sodelavkam in 
sodelavcem Save Tires, bivšega V I S T - a , zaposlenim na OŠ Pres-
ka i n Unitechu, osebju oddelka 2 0 0 bolnišnice Golnik, dr. 
Jenkovi in g. župniku za poslovilni obred. V s e m imenovanim in 
neimenovanim še enkrat iskreno hvala. 

Žalujoči: žena Anica, hči Alenka in sin T o m a ž 
Praše, 17. oktobra 2 0 0 7 

Z A H V A L A 

18. oktobra smo se na ljubljanskih Žalah poslovili od našega dragega 

MIRKA LOTRIČA 
iz Železnikov 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani in pomagali premagovati našo 
bridkost. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Se posebej se 

zahvaljujemo Zvezi borcev Železniki, gospe i n gospodu Sedej ter Zimzelenkam. 

Mama Marija, brat Marko z družino 

Z A H V A L A 

Zapustil nas je dragi mož, ati, ata, brat, tast, stric 

S-LAVKO J E Z E R Š E K 
Ob njegovem slovesu naj naša zahvala velja driižinama K e m in 
Zevnik ter vsem drugim sosedom, sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izraženo sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darovane 
maše. Zahvaljujemo se tudi osebju bolnišnice Golnik, oddelek 
200, ter gospe Mariji Eržen. Lepa hvala duhovnikoma g. Klunu 
in g. Kralju. Prav tako se zahvaljujemo pogrebnemu podjetju 
Navček za lepo pripravljeno zadnje slovo. V s e m iskrena hvala. 

V S I N J E G O V I 
Kranj, 18. oktobra 2 0 0 7 

Z A H V A L A 

V 87. letu je sklenila svojo življenjsko pot draga 

MILENA VUKOTIČ 

Iskrena zahvala vsem prijateljem, ki ste jo spremili na njeni zadnji poti, darovali 
cvetje in svečke. Zahvala vsem zaposlenim v domu upokojencev, predvsem 

pa dr. Vrečkovi za lajšanje trpljenja. Posebna zahvala gospodu pravoslavnemu 
duhovniku Budimiru za lep pogrebni obred. 

Prijateljici Marija i n Mira 

r 
= r 

Z A H V A L A 

Ob nenadni izgubi dragega moža in očeta 

JOŽEFA KALANA 
p.d. Andrejčevega ata 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in vaščanom za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Hvala sodelavcem in 
sindikatu Iskraemeco. Hvala pogrebni s lužbi Navček in pev-
cem. Posebna zahvala g. župniku Janezu Savsu za lepo oprav-
ljen pogreb z mašo, za molitve i n besede upanja. 
Vsem, ki ste se poslovili od pokojnega Jožeta, Se enkrat iskrena hvala. 

V s i njegovi 
Praše, oktober 2 0 0 7 

Z A H V A L A 

V 76. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi ata 

STANE ZUPAN 
Toplo in iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste n a m v dneh slovesa na 
kakršenkoli način pomagali, darovali sveče in cvetje ter našega 
ata pospremili na njegovi zadnji poti. 
H v i a vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem 
spominu! 

V s i njegovi 
Zaloše, Kranj 

Življenje zate se 
iztekloje. 
a spomin nate 
nikoli ne umre. 

V SPOMIN 

29. oktobra bo minilo žalostno leto, odkar je preminil 

JOŽE PEZDIRC 
Kocjanova ulica 2 6 , Stražišče 

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu, prižigate sveče in 
v svojih s r d h obudite spomin nanj. 

V s i n j ^ o v i 

Z A H V A L A 

Hvala, ker je nekaj Tvojega časa bilo tudi našega. 

Ob smrti naše drage 

TATJANE KAVČIČ 
roj. Draksler 

se zahvaljujemo vsem in vsakemu posebej, ki ste jo v tako ve-
likem številu spremili na njeni zadnji poti, darovali cvetje, sveče 
ali drugače počastili njen spomin ter n a m ustno ali pisno 
izrazil i sožalje. Hvala govornikoma, pevcem, g. ž u p n i k u in 
pogrebni službi Navček za lepo opravljen obred. 
Hvala tudi dr. Bizjakovi i n bolnišnici Golnik za zdravljenje. 

Vsi njeni 
Naklo, 18. oktobra 2 0 0 7 

Z A H V A L A 

V 39. letu starosti nas je zapustil ljubljeni sin, brat, stric, 
bratranec in nečak 

IGOR KOŠIR 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja, sveče i n darovano cvetje. 
Hvala pogrebni službi Navček, C U D V Škofljica, g. Branetu Sku-
bicu za zdravljenje, pevcem iz Predoselj in g. župniku za lep 
pogrebni obred. 

V s i njegovi 
Hotemaže, oktober 2 0 0 7 
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A N K E T A 

Potok Belca je 
v težavah 
SUZANA P . KOVAČIČ 

Predoslje pri Kranju - Prebi-
valci ob potoku Belca v 
Predosljah so kot skrajni 
ukrep napovedali zaporo 
ceste v času predsedovanja 
Slovenije EU, če se odgo-
vorni ne bodo zganili in 
sanirali potoka. 

Andrej Bitenc: 

"Problem je, ker struga ni 
redno vzdrževana in pride 
do ponikanja vode. Z e l o 
hudo bi bilo v primeru poža-
ra, saj s m o prebivalci ob 
Belci v primeru gašenja od-
visni od te vode." 

Franc Koželj: 

"Če bi potok redno sanirali 
in ga pregledali vsako leto, 
do težav, kot je na primer 
neprijeten vonj, ne bi priha-
jalo." 

Andrej Kerč: 

"Poleti voda usahne. Po vasi 
zaudarja, ribe so že pogini-
le. Dela se velika škoda, in 
čeprav na ta problem opo-
zarjamo že leta, se ne pre-
makne na bolje." 

Franc Ropotar: 

"V potok je delno speljana 
kanalizacija, zato se še 
posebej v sušnih obdob-
jih iz njega širi neznosen 
smrad. Potok naj bi zago-
tavljal tudi požarno vodo 
okoliškim hišami" 

Marjan Dolenc: 

"Sem poveljnik P C D Predos-
lje in z vidika gasilcev lahko 
povem, da imamo v potoku 
odvzemna mesta za primer 
gašenja; do vsake hiše tako 
pridemo zelo hitro. A kaj, ko 
je struga večkrat prazna." 

Najlepši spomin na barona 
Hedvika Dovžan iz Doline, ki je stara 95 let, živi pri hčerki v Kranju. Rada se spominja dela pri 
baronu Karlu Bornu. 

STO J A N SAJE 

Kranj - Po rodu je iz Podlju-
belja. Bila je druga od petih 
Kraljevih otrok. Ker je 
m a m a ob zadnjem porodu 
umrla, je zanje skrbela teta. 
Oče se je drugič poročil in 
druž ina se je še povečala. 
Ko je Hedvika obiskovala 
šolo, je med počitnicami 
hodila s starejšim bratom 
Petrom v rudnik živosrebr-
ne rude. Z vedri je prina-
šala prst, iz katere je brat 
izpiral živo srebro. Dala sta 
ga očetu, ki ga je prodal. 

"Prvo službo s e m dobila 
pri baronu Fritzu B o m u pri 

Sv. Ani , kjer sem varovala 
otroka. Potlej se je zanimala 
baronica iz Putrhofa, ali bi 
prišla katera od deklet k 
n j im za strežnico. Prijavila 
sem se in odšla k baronu 
Karlu Bomu. Na štiri leta, ki 
sem j ih prebila tam, i m a m 
najlepše spomine. Baronica 
je bila zelo prijazna. Dovolila 
je, da sem se pri kuharici 
M i d učila kuhati. Pri baronu 
je bilo veliko zaposlenih, 
med nj imi tudi Ignac Dov-
žan v mizarski delavnid. Za-
ljubila sva se in se februarja 
1 9 4 0 poročila. Dovžanovi so 
imeli v Dolini gostilno in tr-
govino. Ker so bila pri hiši tri 

dekleta, meni ni bilo treba 
veliko delati. Skrbela sem za 
svojo družino. Ko so otroci 
Henrik, Nevenka in Danica 
zrasli, sem v šoli v Dolini ku-
hala malice, včasih pa sem 
pomagala v Talerjevi gostilni 
v Jelendolu. Mož je do upo-
kojitve delal v Gozdnem go-
spodarstvu. Pred sedmimi 
leti je umrl. Iz Doline sem se 
pozneje preselila k Nevenki-
ni družini v Kranj," je opisa-
la svojo življenjsko pot Hed-
vika Dovžan, ki je 19. okto-
bra dopolnila 95 let 

Z a visoki jubilej sta ji pri-
šla voščit tržiški župan Borut 
Sajovic in nekdanji sosed Ja-

nez Meglič iz Jelendola. Kot 
je povedala slavljenka, je bilo 
srečanje z nj ima prijetno. Po 
telefonu se rada pogovori s 
prijateljico Martino Ogris iz 
Podljubelja. Zadovoljna je, 
če se v Kranju zberejo svojd. 
Pri Nevenki sta njena vnuka 
Jure in Urša, pri Danic i iz 
Celja Peter i n Katja, pri H e n -
riku iz Ljubljane pa Nastja in 
Maja. Hvaležna je, da je njen 
zet Martin Cigler potrpežljiv 
Z njo in tudi ustrežljiv. Če-
prav sama misli, da je že pre-
dolgo na svetu, je bila vseeno 
vesela obiska v kitajski re-
stavradji za rojstni dan. Naj 
jih bo še nekaj! 

Hedvika Dovžan (v sredini), ob njej zet Martin, Janez Meglič, hči Nevenka, hči Danica, Borut Sajovic In zet Miro Caleša (od leve) 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo oblačno s padavinami. Meja sneženja bo na okoli 
2 2 0 0 m. Popoldne bodo padavine oslabele in ponoči pone-
hale. V soboto bo pretežno oblačno in topleje. V noči na 
nedeljo bo spet deževalo, više od i8oo m pa snežilo. 

Ag«iKijl RS za olcolje . Urad zs Meteorfogijo 

PETEK 

O 
4 / 7 ° C 

i SOBOTA 

LO 
i 6 / 1 4 ° C 

NEDELjA 

O 
5 / 1 2 ° C 

Zosrab 
o 12/7'C 

SMLEDNIK 

Smleška šola praznuje 

v staro šolo pod smleško cerkvijo je hodil tudi pesnik Simon 
Jenko, po katerem so poimenovali novo šolo, ki so jo odprli 
pred štiridesetimi leti. Na šoli so se odločili, da bodo ta ju-
bilej slovesno praznovali: vsak dan v tem tednu je prireditev. 
V ponedeljek so se predstavili pevci in glasbeniki, v torek so 
otroci prebirali svoje spise, pesmi ter predstavili nekaj nek-
danjih in sedanjih učiteljev ter delavcev Šole pa še spomine 
svojih staršev, v sredo je bil dan, ko so telovadili in plesali -
v goste so povabili Nušo Derenda in profesionalen plesni 
par, v četrtek se je predstavil dramski krožek z igrico O 
čarovnici, ki ni mogla biti hudobna, danes, v petek, ob 18. 
uri pa bodo praznovanje sklenili s slovesno akademijo, na 
kateri bodo pokazali najboljše, kar premore šola. M. Ž. 

Otroški pevski zbor z zborovodkinjo Emo Cortnar /Foto: Mih.vovk 

KRANJ 

Akademija za dan reformacije 

Evangelijska cerkev iz Kranja, ki ima sedež na Vodopivčevi 
ulici v Kranju, bo s koncertom skupine New Hope in neka-
terih slovenskih glasbenikov in pevcev proslavila 31. okto-
ber, dan reformacije. Koncert bo v ponedeljek, 29. oktobra, 
ob 19 . uri v dvorani Prešernovega gledališča v Kranju. 
Skupina New/ Hope prihaja iz ene od največjih cerkva v Kali-
forniji in je znana izvajalka črnske duhovne in moderne glas-
be. V Sloveniji bo nastopila že četrtič, j. K. 

Mladoporočenci 

Na Bledu so se 20. oktobra poročili Janez Bernik in Alenka 
Andolšek ter Janez Kunčič in Nataša Peklaj, na Bledu Primož 
Može in Petra Slane, v Kranju Aleš Nagllč in Irena Bergant, 
V Preddvoru pa Drlton Cjlnl in Tina Mlhajlovski. Mladopo-
ročencem čestitamo in jim s čestitko, prejeto na matičnem 
uradu, podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 
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GLASBA 
Slovenija za Železnike 

Ta konec tedna bo pod ogrevanim šotorom v vojašnici v 
ŠI<ofjl Loki potekal tridnevni humanitarni festival Slove-
nija zz Železnike. Organizator Mladinski svet Železniki 
in Klub študentov Selške doline nocoj po 21. uri priprav-
ljata večer elektronske glasbe, nastopili bodo Veztax, 
Psiho in Aneuria vs Me*x. V soboto bodo po 20. uri 
zbrane zabavali Bordel, Rattle Snake, Panda, Zablujena 
generacija, Tinkara Kovač & band, O m a r Naber & band 
in Lunn-a-park. Pestro bo tudi v nedeljo po 15. url, ko 
bodo nastopili Kiki band. Alpski kvintet, Andrej Šifrer, 
Natalija Verboten, Kondi Pižorn, Foxy Teens in Kingsto-
ni, program bo povezoval Franc Pestotnik - Podokničar. 
"Izkupiček festivala bomo porabili za obnovo dveh ob-
jektov, ki sta bila v preteklosti glavna prostora za izvaja-
nje naših dejavnosti. Prvi je kulturni dom. ki je bil dobra 
dva metra pod vodo. T a m smo v zimskem in jesenskem 
času izvajali koncerte, brucovanje, silvestrovanje, a bo 
to letos moralo odpasti, če dom ne bo pravočasno ob-
novljen. Večji problem je športni park Rovn, v katerem 
izvajamo vse športne dejavnosti za mlade v Selški doli-
ni, na Rovnu potekata tudi oba največja študentska pro-
jekta - Naj živi 1. maj In Slovo poletju," so pojasnili v 
mladinskem svetu. A. H. 

Dobrodelni koncert za Kropo 

Občini Radovljica in Bled ter Društvo ljubiteljev stare 
glasbe Radovljica bodo jutri, v soboto, ob 20. uri pripra-
vili v Festivalni dvorani na Bledu dobrodelni koncert za 
Kropo. Na koncertu bodo na povabilo Zlate Ognjanovič, 
rojene Cašperšič, znane sopranlstke iz Krope, nastopili 
Janez Lotrič (tenor), Mirjam Kalin (alt), Dare Lotrič (po-
zavna), Tina Cašperšič (klavir). Tone Potočnik (klavir) in 
trio Amael - Volodja Balžalorsky (violina), Damir Haml-
dulin (violončelo) in Tatjana Ognjanovič (klavir). Izvaja-
li bodo dela Antona Foersterja, Ciuseppa Verdija, Giaco-
ma Puccinija, Gaetana Donizettija, Richarda Wagnerja, 
Astorja Piazzole in Sergeja Rahmaninova. Program bo 
povezovala Alenka Bole Vrabec. Vsi nastopajoči se bodo 
odpovedali honorarju. Vstopnice po deset evrov proda-
jata TIC - turistično društvo Radovljica in Turistično dru-
štvo Bled, uro pred koncertom pa bodo naprodaj tudi v 
Festivalni dvorani na Bledu. C. Z. 

89.8 91.1 96.3 

RADIO SORA 

Gorenjski prijatelj 

Radio Sora d.0.0.. 
Kapucinski trg 4, 4220 Škof j a Loka, 
te].: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info@radio-sora.si 

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu 
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju 
"vihamika", ki ga je življenje premetavalo in utrdilo. 

Zelo zanimiva knjiga 
za Gorenjce, 
saj se največ dogaja prav 
v naših krajih. 

Prvi Slovenec, 
kije bil dvakrat zaprt 
na Golem otoku. 

Cena za bralce ' » 
Gorenjskega glasa z \ -
2 0 % popustom 
samo 

2 3 , 2 EUR 

Gorenjski Glas 

KADOVAN HKAST 

V I H A R N I K 
N A R A Z P O T J I H Č A S A 

Za vas btležimo čas 

GLASBA ZA DOBROTO 
Učenci osnovnih šol in Glasbene šole Tržič so pripravili dobrodelno prireditev. Zbrali so denar za 
šolarje iz Upnice. 

J3 Stojan Saje 

Septembrske po-
plave so se z ob-
s e ž n i m i posledi-
c a m i m a r s i k o m u 
zarezale v srce. 

Glasbenica S i m o n a Z u p a n 
i z Osnovne šole Križe je 
dala pobudo, da bi tri osnov-
ne šole in Glasbena šola T r -
žič pripravile skupno prire-
ditev v dobrodelne namene. 
T o se je zgodilo 23. oktobra, 
ko so številni obiskovalci na-
polnili šolsko dvorano v Kri-
žah. Kot je povedala ravna-
teljica E m a Meglič, se je na 
nastopu pod naslovom Z 
roko v roki zbralo okrog 130 
sodelujočih. 

Za vezno besedilo o popla-
vah so poskrbeli domači 
učenci z učiteljico Martino 
Praprotnik. Modre besede in 
poezijo so prepletu z glasbo 
i n pesmijo, ki v tališki občini 
navdušujeta mladino in 
odrasle. Na harmoniko so ig-
rali Miha Štular, Majda Z u -
pan in Timotej Koren, kate-

Pobudnic^ prireditve Simona Zupan je družno z otroki zapela Dan ljubezni. 

rih učitelj je Mirko Šlibar. 
Tajda Ulčnik je zaigrala na 
klavir, ki ga uči Primož Aha-
čič. S prečno flavto se je 
predstavila Nena Bogataj, na 
flavto pa sta igrali Ajda i n 
Maša Remškar, ki j ih uči An-
dreja Pogačnik. T a učiteljica 
in Mitja Perko sta pripravila 
nastopa flavtistk in btaristov; 
prvi so zaigrali T^aša Sušnik, 

Ajda Remškar, Katja Kavčič, 
Andrej Meglič in Matej Me-
glič, drugi pa Katja Kavčič, 
Matej Zupan, Andrej Meglič 
in Matej Meglič. Zborovod-
kinja Marjeta Čimžar je pri-
peljala na oder otroška pev-
ska zbora P O Š Kovor i n OŠ 
Bistrica. Po u6teljskem pev-
skem zboru OŠ Tržič, ki ga 
vodi Stane Grum, sta nasto-

pila pod vodstvom Simone 
Z u p a n še mladinski in otro-
ški pevski zbor O Š Križe. Za 
konec so skupaj zapeli Dan 
ljubezni, kar je bila zahvala 
podpornikom i n gostom. 
Zbral i so 552 evrov, ki j ih 
bodo dali OŠ Upnica za 
učence iz Krope, kjer so osta-
li po poplavah brez denarja 
za šolo v naravi. 

ŠEST LET SESTER TROBEC ŽAGAR 
J i Maja Bertoncelj 

Č
lanice ženskega 
pevskega zbora 
Sestre Trobec 
Žagar so T a m a -
ra Avsenik, Pet-

ra Prašnički, Sonja Črnko, 
Andreja Trobec in Petra 
Trobec (ime zbora je po nji-
hovih dekl iških pri imkih). 
Poznajo se že od otroštva, 
saj so prijateljevali že njiho-
v i starši. "Velikokrat so se 
dobivali i n prepevali, m e d 
našo igro pa smo jih me m i -
mogrede poslušale. Glasba 
n a m je ostala, saj se prav vse 
z njo ukvarjamo ljubitelj -
sko, nekatere tudi profesio-
nalno," je povedala Tamara 
Avsenik, žena Slavka Avse-
nika mL, ki z družino živi v 

Zbiljah, pred tem pa je bila 
tako kot ostale članice iz Za-
loga pri Ljubljani. 

Z b o r je pred kratkim 
praznoval šest let skupnega 
delovanja, ravno toliko časa 
je namreč minilo od takrat, 
ko so po petaajstletaem pre-
moru znova prišle skupaj. 
Sestre Trobec Žagar nasto-
pajo na različnih prireditvah 
širom po Sloveniji. "Naš re-
pertoar je sestavljen iz cer-
kvenih pesmi, s katerimi 
smo tudi začele. Kot vsi slo-
venski pevci ohranjamo slo-
vensko ljudsko glasbo, ker 
jo imamo zelo rade. V zad-
njem času pa se veliko po-
svečamo Avsenikovi glasbi, 
ki n a m jo napiše Slavko Av-
senik mL in je precej dru-
gačna od glasbe njegovega 
očeta," še pravi Avsenikova, 

Sestre Trobec Žagar. Petra Trobec, Andreja Trobec, Sonja 
Črnko In Tamara Avsenik. Na sliki manjka Petra Prašnički. 

ter dodaja, da ne razmišljajo 
o tem, da bi posnele svojo 
zgoščenko: "Pred več kot 
petimi leti smo z otroškim 
zborom sodelovale pri sne-
m a n j u zgoščenke otroških 

pesmi, prav svoje pa nima-
mo. Precej nastopamo, veli-
ko v cerkvah, poleg tega se 
naše izvedbe dobijo na In-
ternetu, zato se n a m zdi, da 
za to niti ni potrebe." 

Zaklonišče prepeva v kranjskem Izbruhu 

AKD Izbruh v Izbruhovem kulturnem bazenu ta konec 
tedna napoveduje dva večja dogodka. Nocoj po 20. 
uri bodo v sklopu Balkan Assasination Tour na vrsto 
prišli težki metalci, saj bodo imeli možnost ogleda 
legendarnih skupin Krislun (Brazilija) in Incantation 
(ZDA). Jutri po 21. uri bo tam nastopila skupina Zaklo-
nišče prepeva. A. H. 

Sponzor nagradne križanke v petek, 12. oktobra 
2007, je bilo podjetje LES 3 iz Kranja. 

Nagrajenci: i . nagrada bon za nakup v vrednosti 42 EUR: 
Ruža Rant, Juleta Gabrovška 6, Kranj; 2. nagrada bon za 
nakup v vrednosti 29 EUR: Janko Jančič, Zvirče 28, 4290 
Tržič; 3. nagrada bon za nakup v vrednosti 21 EUR: Vanda 
Jenko, Potok 3, 1218 Komenda. 4., 5. In 6. nagrado, ki jo 
podeljuje Gorenjski glas, prejmejo: Nika Zdjelar, Zadraga 6, 
4203 Duplje; Franc Podnar, Stara Loka 151, 4 2 2 0 Škofja 
Loka; Klemen Koblar, javorniški rovt 2ia, 4270 Jesenice. 
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KULTURA 

Mikonov grob (olje na platnu, pred i8io). Ena od dveh slik, ki jih je Narodni galeriji 
podarila dr. Ksenija Rozman. 

KAVČIČ SPET DOMA 
v sredo so v Narodni galeriji v Ljubljani odprli razstavo slik, ki jih je slikar France Kavčič (1755-1828) 
naslikal za dunajsko palačo knezov Auerspergov. 

O Igor Kavčič 

V
javnosti najbolj 
znani sliki 
Franca Kavčiča, 
tudi Cauciga, 
Salomonova so-
dba, ki jo je leta 

1956 podarila Republika Av-
strija, in slikd Delde reši Ari-
stomena iz ujetništva, kup-
ljeni na dražbi leta 1989, se 
je v zadnjih dveh letih v fon-
du Narodne galerije pridru-
žilo še dvanajst platen tega 
pomembnega slovenskega 
slikarja. Po enem največjih 
nakupov osrednje nacional-
ne galerije v zadnjem času 
ima ta sedaj v lasti skoraj 
polovico znanih, še obstoje-
čih Kavčičevih olj, medtem 
ko je petnajsto delo Fokion z 
ženo in bogato Jonko galeriji 
v dolgoročno posojilo odsto-
pila dunajska Akademija li-
kovnih umetnosti. Poleg 
tega Narodna galerija, ki je s 
tem postala mednarodno re-
ferenčna ustanova za študij 
Kavčičevega likovnega opu-
sa, hrani še 91 risb, ki jih je 
slikar izdelal kot osnutke za 
kasnejša platna. Sicer različ-
ne ustanove in zasebniki 
predvsem v sosednjih drža-
vah hranijo še okrog 2000 
njegovih skic in risb. 

Tokratna razstava, ki je po 
konceptu primerljiva s tisto 
leta 2005, ko so predstavili 
Kavčičeve slike, ki so jih od-
krili na Češkem, tako v ogled 
ponuja dvanajst prvič javno-
sti predstavljenih del, ki jih 
je slikar pred letom i8io po 
naročilu naslikal za dunaj-
sko palačo knezov Auersper-
gov. Gre za osem mitološldh 
idiličnih slik in štiri pokraji-
ne, od tega jih je deset za ga-
lerijo odkupilo Ministrstvo 
za kulturo, dve pa je od za-
sebnika odkupila in galeriji 
podarila dr. Ksenija Roz-
man, dolgoletna kustodinja 
Narodne galerije, katere 
strokovno delo je tudi neloč-
ljivo povezano z raziskova-
njem življenja in dela tega 
slikarja. Rozmanova je hkra-

ti avtorica razstave, s svojo 
mednarodno likovno avtori-
teto na tem področju pa ima 
tudi največ zaslug, da so te 
Kavčičeve slike "spet doma". 

Namreč, razstavo Kavčič 
in Češka si je pred dvema le-
toma ogledal dunajski last-
nik devetih Kavčičevih slik, 
ki jih je dr. Ksenija Rozman 
pred leti našla v Auersper-
govi palači na Dunaju in jih 
spoznala kot Kavčičeve stva-
ritve, Lastnik umetnin je 
Rozmanovi omenil, da bi bil 
dela pripravljen prodati Na-
rodni galeriji, saj bi tu našle 
dobro varstvo, ostale bi sku-
paj, kot so nekoč bile v pala-
či Auersperg, in bi bile na 
ogled najširšemu krogu 
strokovnjakov in ljubiteljev 
umetnosti. Rozmanova je 
ob tem tudi predlagala, da 
se postopoma začnejo odku-
povati Kavčičeve slike, ki jih 
imajo zasebniki na Dunaju, 
in sicer tiste, ki so bile nekoč 
v dunajski palači knezov 
Auerspergov, in to, preden 
se za njimi izgubi sled. Po-
membno vlogo Rozmanove 
pri odkupih je na novinarski 
konferenci pred razstavo po-
udaril tudi direktor Direkto-
rata za kulturno dediščino 

na Ministrstvu za kulturo 
dr. Damjan Prelovšek, ki je 
Kavčiča v njegovem času 
označil za vsaj tako po-
membnega za Evropo, kot je 
to bil v 20. stoletju arhitekt 
Jože Plečnik, ni pa želel go-
voriti o finančnih sredstvih, 
ki so jih na ministrstvu na-
menili odkupom. Bolj kon-
kretna je bila direktorica Na-
rodne galerije dr. Barbara 
Jaki, ki je povedala, da so 
tržne vrednosti posamesmih 
slik, tistih, ki jih je odkupila 
galerija, segale od 32 tisoč 
do 40 tisoč evrov. Dela so 
nameravali odkupiti posto-
poma do konca leta 2009, a 
j im je to tudi ob donaciji 
Rozmanove usi>elo že v do-
brem letu. 

Franc Kavčič se je rodil v 
Gorici in med slovenskimi 
umetniki velja za likovnika, 
ki je dosegel najvišje položa-
je in priznanja. Bil je profe-
sor na dunajski Akademiji li-
kovnih umetnosti, od 1820 
do smrti leta 1928 tudi njen 
direktor. Leta 1808 je postal 
vodja in nadzornik slikarske-
ga oddelka Dunajske porce-
lanske manufakture, bil je 
častni član beneške akade-
mije in rimske akademije sv. 

Luka. Kavčič je klasicistične-
mu slogu risanja in slikanja, 
ki se ga je učil na Dunaju, v 
Bologni in Benetkah, ostal 
zvest do svoje smrti. Zasluge 
za izoblikovanje izobražene-
ga in talentiranega mojstra 
ima zagotovo tudi njegov 
mecen grof Filip Cobenzl 
(1741 -1810), ki je bil po služ-
beni strani, prek prijateljev 
in znancev povezan z doma-
čimi in tujimi razsvetljenci, 
filozofi, znanstveniki in 
umetniki in naravoslovci. 
Kot je povedala dr. Ksenija 
Rozman je Kavčič ustvarjal v 
obdobju razsvetljenstva in 
jožefinskih reform, v času, 
ko so v ospredje spet stopili 
motivi zvestobe, ljubezni, 
požrtvovalnosti tako do ljudi 
kot do domovine. 

"Umetnina ima mikav-
nost, moč, da preseneča, gle-
dalcu da razmišljati in ga ko-
nec koncev vedno znova nav-
dušuje," je mnenja Rozma-
nova. Ob razstavljenih delih 
so v N G pripravili tudi ličen 
katalog k razstavi, ob tem pa 
še več spremljevalnih dogod-
kov, kot so videoprojekcija, 
javna vodstva, program za 
otroke ... Razstava bo odprta 
do 10. februarja. 

STRIPBURGER IN SVET DUHOV 

VStripburgerj evi 
zbirki Ambasa-
da Strip je te dni 
izšel roman v 
stripu Svet du-

hov, ameriškega avtorja Da-
niela Clovvesa. Z več kot sto 

tisoč prodanimi izvodi je to 
avtorjeva najpopularnejša 
knjiga stripov. Svet duhov 
je večplastna, hkrati melan-
holična in zabavna zgodba 
o dveh odraščajočih prijate-
ljicah, katerih prihajajoča 
ločitev (ena gre študirat) 
daje negotovi podobi sveta. 

ki ga skupaj opazujeta in 
analizirata, skoraj mistično 
avro. Zgodba je pred leti 
oživela tudi v filmski podo-
bi, film je bil tako kot stri-
povska predloga doslej več-
krat nagrajen. Te dni je v 
sodelovanju s festivalom 
Mesto žensk ijšla tudi nova 

46. številka Stripburgerja. 
Osrednji del stripovsldh pri-
spevkov v reviji tokrat bren-
ka na humorno struno z 
blokom stripark iz različnih 
koncev sveta, ki dokazujejo, 
da s svojo izvirnostjo in hu-
morjem ne zaostajajo za 
moškimi kolegi. 

BREZNICA 

V spomin Danetu Zajcu 

Danes, 26. oktobra, ob 20. uri bo v dvorani na BreznicI 
literarno-gledališki dogodek, ki ga Kulturno društvo K 
pripravlja v spomin lani umrlemu pesniku Danetu Zaj-
cu. Pripravili so projekt v okviru enotedenske delavnice, 
na kateri so se mladi Igralci, člani društva, ukvarjali z 
ugledališčenjem Zajčeve poezije. Igralci KDK bodo pod 
vodstvom režiserja Nika Kranjca Kusa predstavili Zajče-
vo jubilejno zbirko pesmi z naslovom Dva. I. K. 

KRANJ 

Partnerski odnosi 

Jutri, v soboto, 27. oktobra, ob 19.30 bodo v Prešerno-
vem gledališču premierno uprizorili Partljičevo komedi-
jo Partnerski odnosi. Predpremiera komedije bo že da-
nes zvečer, pred tem pa Klub ljubiteljev Prešernovega 
gledališča ob 18. uri vabi v gornji foaje gledališča, kjer 
bosta o nenavadnih partnerskih odnosih in vseh neobi-
čajnih zapletih, ki sledijo v predstavi, spregovorila reži-
ser komedije Vinko MSderndorfer in dramaturg Blaž Lu-
kan, sodelovali bodo tudi igralci Vesna Jevnikar, Vesna 
Slapar, Vesna Pernarčič -Žunič, Darja Reichman, Igor 
Štamulak in Borut Veselko. Pogovor bo vodila Alenka 
Bole Vrabec. I. K. 

Foto razstava PD Iskra Kranj 

V galeriji Mestne hiše v Kranju bo danes, v petek, 26. ok-
tobra, ob 18. uri odprtje razstave fotografij članov foto-
grafske skupine pri Planinskem društvu PD Iskra Kranj. 
Avtorji se bodo pod skupnim naslovom Odmevi življenja 
predstavili s svojimi Še neobjavljenimi deli. I. K. 

BOHINJSKA BISTRICA 

V znamenju Portugalske 

Danes, v petek, 26. oktobra, ob 20. uri bo v okviru prire-
ditev pod naslovom Pazi! Evropski obrazi! v Kulturnem 
domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici na ogled pred-
stava Evravisior) Teatra Praga, Predstava, v kateri bo sli-
šati 45 evropskih jezikov, seveda pa bo predstava nadna-
slovljena v slovenščini. Kot sporoča organizator Gleda-
lišče 2B, bo jutri v soboto na istem mestu ob istem času 
Portugalski večer z recitalom, razstavo, projekcijo fil-
mov in predstavitvijo portugalske kuhinje. Pred Merca-
torjem v Bohinjski Bistrici se bo skozi cel vikend kot ne-
gibnež predstavljal tudi Antonio Gomes. Prihodnji te-
den bosta sledila še dva koncerta Ane Cardoso, ki bo 
predstavila portugalsko glasbo fado. I. K. 

Komedija o nenavadnih partnerskih odnosih 
in nenavadnih partnersidh zapletih 

Režiser Vinko Modemilorfer 
Igrajo Vesna Jevnikar, Vesna Slapar, Vesna Pemartič -Žunič, 

Darja Reichman, Igor Štamulak in Bonit Veselko 

^Jrtjnbra ob 19.30 - tZVtfiin KOmC 
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TV SPORED 

PETEK 26.10. 
• R e ^ l V 

09J0 Kiitioio reSevanje 10.10 Novinar v mod-
rem 11.00 Napalia? II^Tihi stiup 12.40 Diila 
1330 Mejna poTnja 14.20 Drzni tatovi 14^5 Kaj 
storiti? 15 J 5 Reševanje živali 16 Napaka? 
17.15 KritidK) rekvanje 18.05 Novinar v mod-
rem 19.00 Katastrofe stolelja 1W0 PrcSveri 
20.15 Pofitpe enote 21JK Jasnovidni detektivi 
22.00 Pokopan« skrivnosti 22.50 Drzni tatovi 
23.15 PreživeG 23>40 Na zmenku 00.05 Pofidja 
00i5 Pod nožem 

1125 Vojna žensk, 113. den220 Dora, 41 del 
13.10 Portreti igrakev 14.05 Kriva te ljubezni, 
191. del 15.00 Kriva te Ijtdiezni, 191 del 1555 
Osam êiH sna, 15. de l lMS OsamOena sra, 16. 
del 17.40 Dora, 42. del 18J5 Vojna žensk, 113. 
del 19 JO Nore in zaljubljene, 115. del 20 JO 
Portreti igrakev 21.10 Kriva te ̂ bezni, 192. del 
22.05 OsamOena sro, 16. del23J)0 Portreti igral-
cev 23.55 Vojna žensk, 113. del OOJO 
ljube2mke 290^ navadnih ljudi 

SOBOTA 2 7 . 1 0 . 
• R^RtrlV 

12.15 Reševanje v gorah ISJK Viharne zgodbe 
»iSZamofanezdravniJkezgodbemsZadn-
ja priložnost 15J5 Viharne zgodbe 16.25 
Zamolčane zdravniaic zgodbe 17.15 Reševanje v 
gorah 18.05 legen<ie l3s Vegasa 19.0C Predani 
Las Ve^u 19J0 Poridsti iz Las Ve^sa 20.40 
Predani las Vegasu3130Velild igralci Las Vegasa 
22iS Predani Las Vegasu 23.15 Legende Las Ve-
gasa 00.05 Predani Las Vegasu 00 J 5 Pofidsti iz 
Las Vegasa 

06.00 Tako je življenje, 23. del 06.50 Portreti 
igralcev 11.00 Naie skrivno življenje, 67. del 
11 JO Kriva te ljubezni, 188. del 12.40 Kriva te 
ljubezni, 189. del 13 JO Kriva te Pjubeziu 190. del 
14J0 Kriva te ljubezni, 191. del 15.10 Kriva te 
ljubezni, 192. del 16.00 Sakramensko rebro 
18.00 Tako je živ̂ enje, 24, del 19J)0 Pnn poljub 
23.00 Sakramensko rebro 00.40 Prvi poljub 
01̂ 40 Vojna žensk, 109. del 02 JO Vojna žensk, 
110.del03.20Voinažensk,111.del 

NEDEUA 28.10. 
0945 Zadnja priložnost 10 J 5 Viharne zgodbe 
1105 Zamofenezdravntike zgodbe 12.15 leg-
ende Las Vegasa 13.05 Viharne zgodbe 13 J 5 
ZamoKane zdravniške zgodbe 14.45 Zadr^ pri-
kižnost 1SJ5 Vihame zgodbe 1605 Zamoišne 
zdravniške zgodbe 17.15 Veliki igraki Us Vegasa 
18.05 Oko za oko 18J0 Otrod 1905 Kako do 
genija 20.15 Prepovedana ljubezen 21.05 Vei 
kotbizamoaiOOOtroa02.10Divjevrenie02J5 
Kakodogenrja 

06.00 Tako je življenje, 24. del 06 JO Osamljena 
sra, U del 07.44 Osamljena sro, 13. del OSJO 
Osamjena srca, 14. del 0900 Osam̂ ena srca, 15. 
del 10.10 Osamljena srca, 16. del 11.00 Naše 
skrivnoživljenje,68.del11J0Dora,38.del1Z40 
Dora, 39. del 13J0 Oora, 40. del 1400 Pora, 41. 
dellS-IODora, 42. del16J10 Sakramensko rebro 
18.00 Tako je življenje, B . del 19.00 Prvi poQub 
23.00 Sakramensko rebro 00.44 Prvi poljub 
01,40NoteinzaPi^,l1l.-11S.del 

PONEDEUEK 29.10. 
10.10 Novinarv modrem 11M Napaka? 11 JO 
Protivrhu12>«Diika13JOlovza rekordi 1400 
Prevarana smrt 14.45 V del&u sekunde 15 J 5 
Reševanje živaB 1605 Napaka? 17.15 Kritidio 
reševanje 18X15 Novirarv modrem 19J)0 Katas-
trofe stoletja 19J0 Preživeli 20.15 Zamolčane 

zdravniške zgodbe 21.05 lasnovidni detektivi 
22.00 Prevaranti 22.50 Prevarana smn 23.15 
Pre&te« 23.40 Na zmenku 

1105 Vojna žensk, 114. del 1200 Dora, 43. del 
13.10 Portreti igralcev 14.05 Kiiva te ljubezni, 
192. del 15.00 Kriva te ljubezni, 193. del 15J5 
Osamljena sro, 16. del 16,45 Osamjena srca, 17. 
del M M Dora, 43. del 18J5 Vojna žensk, 114. 
del 19J0 Nore in zaljubljene, 116. del 2000 
Portreti igrakev 21.10 Kriva te ljubezni, 193. del 
22X5 Osamljena sta, 17. del 23 JJO Portreti igral-
cev 23J5 Vojna žensk, 114. del OOJO 
ljubezenske zgo^ navadnih ljudi 

TOREK 30.10. 
11 JO Proti vrhu 12,40 Dirka 1330 Lov za rekor-
di 1400 Prevarana smrt 14.45 V deldcu sekunde 
15J5 Reševanje živali 1605 Napaka? 17.15 Kri-
Sfiio reševanje 18.05 Novinar v modrem 19.00 
Katastrofe stoletja 19J0 Preživeli 20.15 
Zamolčane zdravniške zgodbe 21.05 Jasnovidni 
detektivi 22.00 Prevaranti 22.50 Prevarana smrt 
23.15PrBŽivefi23^Na zmenku 

1105 Vojna žensk, 115. del 1200 Dora, 44. del 
13.10 Portreti igrakev 14.05 Kriva te ljubezni. 
193. del 15.00 Kriva te Tjubezni, 194. del 15J5 
Osam̂ ena sra, 17. del 1645 Osamljena sra, 18. 
del 1740 Dota, 44. del 18J5 Vojna žensk, 115. 
del 19J0 Nore In zaljubljene. 117. del 2000 
Portreti igrakev 21.10 Kriva te Pjubezni, 194. del 
22.05 Osamljena sia, 18. del23.00 Portreti igral-
cev23J5 Vojna žensk, llS.del 

SREDA 3 1 . 1 0 . 
10.10 Novinarv modrem 11X0 Napaka? 11 JO 
Proti vrhu1240Diri<a13J0lov23 rekordi 1400 
Prevarana smrt 1445 V delčku sekunde 15 J 5 
Reševanje žhfan 1605 Napaka? 17.15 Kritično 
reševanje 18X5 Novinar v modrem 19.00 Katas-
trofe stoletja 19 JO Preživeli 20.15 Zamolčane 
zdravniške zgodbe 21.05 Jasnovidni detektivi 
22.00 Prevaranti 22J0 Prevarana smrt 23.15 
Preživeli 2340 Na zmenku 

1105 Vojna žensk, 116. del 1200 Dota, 45. del 
13.10 Portreti igrakev 14.05 Kriva te ljubezni, 
194. del 15.00 Kriva te ljubezni, 195. del 15 J5 
Osam|ena srca, 18. de) 1645 Osamjena sro, 19. 
del 1740 Dora, 45. del 18J5 Vojna žensk, 116. 
del 1930 Nore In zaljubljene, 118. del 2000 
Portreti igrakev 21.10 Kriva te ljubezni 195. del 
22.05Osamjena sra, 19. del 23X0 Portreti igral-
cev 2355 Vojna žensk. 116. del OOJO 
ljubezenske zgo^ navadnih ljudi 

ČETRTEK 1 . 1 1 . 
10.10 Noviiar v modrem 11.00 Napaka? 11 JO 
Proti vrhu 1240 Diika 1330 Poznavalec 1400 
Prevarana smn 1445 Ogroženi morski pes 15 JS 
Reševanje živaP 1605 Napaka? 17.15 Kritično 
reševanje 18X5 Novinar v modrem 19X0 Katas-
trofe stoletja 19J0 Preživeli 20.15 Polidjske 
enote21i)5 Jasnovidni detektivi 22X0 Prevaran-
ti22J4 Prevarana smrt 23.15 Preživet 2340 Na 
zmenku OOXS PoSc^ enote OOiS Pod nožem 

1105 Vojna žensk, 117. del 1200 Dora, 46. del 
13.10 Portreti igrakev 14.05 Kriva te ljubezni, 
195. del 15.00 Kiiva te ljubezni, 196. del 15i5 
Osam êna srca, 19 del 1645 Osamljena sta, M. 
del 1740 Dora, 46. del 1835 Vo^ žensk, 117. 
del 19J0 Nore in zaljubljene, 119. del 2000 
Portteti igrakev 21.10 Kriva te piezni, 196. del 
22X5 Osam^ sro, 20. del 23X0 Portieti igral-
cev 13SS Vojna žensk, 117. del OOJO 
ljubezenske zgodbe navadnih ljudi 

Čeprav naj bi dan po volitvah 
izmenjavali mnenja o Zmagu 
i n voljenih, se zbrana dra^flna 
na Zgomjem Brniku na Dvoru 
Jezetšdc - Bmik 1786 ni zbrala 
zaradi "6'ekanja" o njih. Niti 
nismo o štrucah Janeza Janše 
Je pa izračun "resnega" ekono-
mista opozoril, da je manipula-
cija z omenjenimi tdnajst tisoč 
tonami le politično obmetava-
nje z drobtinami Ste preraču-
nali. da je to na leto šest k i l c ^ -
mov in pol na prebivalca ali sla-
bih osemnajst gramov na dan.' 
Zbrali smo se "le" zaradi vr-
hunske kulinarike. Oboje je 
zelo resen posd za dve družin-
ski podjetji, novogoriško druž-
bo Nimrod Mira Hladeta ter 
Hišo dobrih vin Jožeta Koždja 
iz Most pri Komendi. Dvor 
Francija Jezerška pa je bil to-
krat epicenter strokovnega, 
kulinarično-vinskega pretresa 
mnenj in znanja. Vse skupaj je 
spretno povezal gastroenološ-
ki poznavalec, sommeUer To-
maž Sršen ter z veliko mero 
kritičn^a poguma vlekel vzpo-

Suzana in Virginija Čendak in Matjaž Erzar 

tovo sodi v naš prostor tudi za-
radi zgodovinskega izročila. 
Številke kažejo, da smo pri po-
rabi divjačinskega mesa na ev-
ropskem repu, z optimizmom 
pa navdajajo podatki, da je let-
na rast porabe vsaj dvajsetod-
stotna. Prvi partnerji Mira Hla-
deta v poslu so gozdarji in lov-
ci. Prav, gre lahko tucJi v dru-
gačnem zaporedju. Predsed-
nik Lovske zveze Slovenije 
Bogdan Mahne, vabilu sta se 
odzvala z Andrejem Kermav-

kamor izvažajo vse večji del 
mesnih dobrot. Da so jelen, 
divji pujs in sma res dobrote, 
so dokazali štirje kuharski moj-
stri, tokrat združeni v Jezerško-
vi kuhinji. S carpacdom si je 
aplavz zaslužil kuharski "&ik" 
Janez Brazovž, imenovan JB. 
V kuhinji m u je pomagala kar 
domača, Jezerškova ekipa. Ob 
šefu Luku kuharica Ana Šu-
štaršič in kuhar Blaž Rink. 
predstavili so se s četrtim krož-
nikom, srninim hrbtom v vin-

Matej in Tomaž 

Miha Potočnik iz gostilne 
Čubr je iinel tokrat že zaradi 
Koželjeve lokacijske, sosedske 
pozicije prednost Zakonca 
Magdič, Jurka in Toni, oba šo-
lana vinska okaševalca, pa se 
že spet veselita rojstva vnukov. 
Tokrat dveh. Sin Marko priča-
kuje drugič, čedna hčerka Jur-
ka pa prvič. Precej zanimiv po-
govor se nam je zgodil v druž-
bi pravega kuharskega "moj-
stra" Andreja Kuharja, še ved-
no edinega Slovenca, ocenje-

Andrej Kermavner, Miro Hlade, Bogdan Mahne Miha Potočnik, Jurka in Toni Magdič, Jure in Franci Jezeršek 

rednice našim vinom s pred-
stavljenimi tujimi rdečimi 
konkurentL Ob uvodnem, ape-
ritivnem kozarcu precej aro-
matičnega štajerskega muška-
ta hiše Joannes Boštjana Pro-
tnerja sta nam gostitelja pred-
stavila njihovo delo in pro^jni 
prc^ram. Podjetje, ki ima svoj 
visoko certifidran obrat za pre-
delavo divjačinskega mesa na 
Trati pri Škofji Loki, je predsta-
vil kleni Biic na Gorenjskem 
Miro Hlade Po trinajstih pod-
jetnih letih dela z divjačino 
Hladetovi iz Kojskega dokazu-
jejo, da se iz Goriških Brd da 
uspeti tudi brez vina. Pogovor 
o divjadi in uporabi ter predela-
vi uplenjenega mesa je tema, 
ki je še kako zanimiva in zago-

narjem, direktorjem Zavoda za 
gozdove, je opremljen s števil-
kami dokazoval, da je lov za 
skoraj dvajset tisoč članov, 
združenih v 415 družin, naj-
prej stroka in šele potem lovski 
užitek in "nagon". Na Sloven-
skem se upleni dobrih devetsto 
ton divjadi, od katerih petsto 
ton odkupijo lovd samL Pre-
ostali odkup gte na trg, katere-
ga skoraj osemdeset odstotkov 
obvladuje Nimrod, ki se nam 
je tokrat predstavil še z novo 
grafično podobo. Tr i barve, 
rdeča, rumena in zelena v stili-
ziranem Triglavu, pripovedu-
jejo o njihovi zavesti. Zemlja, 
sonce in zelena narava. Z no-
vim znakom želijo postati pre-
poznavni na evropskem trgu. 

Blaž Rink, Luka Jezeršek, Ana Šuštaršič in Janez Bratovž 

skem šadoja JB je v sredo "su-
periomo" nastopil še v Rovinju 
na mednarodnem kuharskem 
tekmovanju za zlati tartuf, kjer 
ga je spremljala Sutorjeva 
"Burja". Čestitke! 

Gredo pa ravno tako še dve-
ma mojstroma divjačinske ku-
hinje. Vii^iniji Čendak iz go-
stišča Pod Slavnikom iz Pod-
gorja, ki je ob pomoči hčere 
Suzane pripravila odličen jele-
nov hrbet s še boljšimi domači-
m i ravijoli in svežimi jurčki. 
Skoraj domačin Matjaž Erzar 
iz kranjske gostilne Pri Matič-
k u pa je najprej pokuhal nato 
pa popekel ličnice divjega pia-
šičto. Mesne okuse pa smo 
z<lruževali z rdečimi tujimi 
vini, ki sta nam jih predstavlja-
la Koželjev sommelier, vodja 
tujih trgov Matej Resnik in s 
poznavalskimi opisi še Tomaž 
Sršen. Spoznali smo se čil-
skim caimenerjem in modrim 
pinotom, iz Mendoze v Argen-
tini je dobesedno izzival rdeči 
mogočni malbec, iz avstralske 
vinske hiše avstrijskih korenin 
Salomon pa so nam natočili 
cabemet sauvignon. Tudi po-
vabljena gostinska druščina, 
zbrana ob Fiandju Jezeišku in 
njegovem sinu Juretu, se je 
strinjala, da so novi vinski oku-
si zelo zanimivi. Gostinec in 
odličen vinski poznavalec 

nega z Michelinovo zvezdico, 
in vinskim trgovcem Jožetom 
Koželjem. Andrej Kuhar, do-
bro leto vodi kuhinjo v Vili 
Bled in ob tem še izobražuje v 
Savini PS Turizem, je bil kuli-

Andrej Kuhar in Jože Koželj 

narično pozitivno kritičen. 
Jože Koželj, zastopa in prodaja 
81 slovenskih vinarjev in 15 tu-
jih, pa odslej trgu ponuja velik 
izziv. Turdi cenovni. Mi pa smo 
ob zaključku svoj okus in tole-
ranco izzvali s tradidonalno 
orehovo potico, ki nam jo je po-
stregel šef Dvora Luka Jezer-
šdc, ob njej so nam ponudili 
prav tako tradidonalni porto-
vec. Deset- in dvajsetletnika. 
Vrhunsko. Brez dvoma! Spet 
nov in potreben korak v gastro-
enološld zgodbi Bravo! 



•iiiit** 

HUMOR 
BRAT VSE V I D I , B R A T VSE VE 

DARFUR JE VOLIL DRNOVŠKA 
Ekipa redakcije Veliki brat je na vladne stroške obiskala volišče slovenskih državljanov v Darfurju. 
Odločili so se za Drnovška. 

MAU BRAT 

Da bi ob vsesplošnem ob-
toževanju Državne volilne 
komisije, da je po domače 
povedano "precej mutila" z 
glasovnicami, ki jih je v veli-
kili količinah pošilja]a v tuji-
no, če§ da bi tako "pravi" 
kandidati dobili več glasov, 
se je vlada Republike Slove-
nije v soboto zvečer odločila 
poslati našo medijsko ekipo 
(Malega brata in Ju Wana) 
na volišče številka 6 v Dar-
fur. "Kot opazovalce smo v 
to dalj ho afriško deželo po-
slali ekipo edine slovenske 
medijske hiše, ki je še spro-
ščena in uravnotežena. Tako 
želimo dokazati, da smo to-
krat prvič v zgodovini države 
zares poskrbeli za poštene in 
demokratične volitve," je po-
vedal premier Janez Janša, 
preden smo se vkrcali na le-
talo. 

Ko smo prispeli v Darfiir, 
nas je že na letališču čakala 
množica tamkajšnjih Slo-
vencev, ki so klicali Dr. Nov-
ček. Dr. Novček ... Kot smo 
izvedeli kasneje, so s tem 
mislili sedanjega predsedni-
ka Janeza Drnovška, ki je nji-
hov veliki idol, čeprav ga 
niso nikoli srečali osebno. Z 

Ž I V L J E N J E JE BORBA 

Ju Wanom sva obiskala vo-
lišče številka 6 v Darfurju, 
kjer so volili darfursld Slo-
venci. Po zadnjih volilnih 
imenikih jih je trenutno 
okrog dvesto tisoč, saj je nji-
hovo število izjemno naraslo 
v zadnjem letu, ko so se šte-
vilni domačini odločili za 
slovensko državljanstvo, ki 
je bilo na voljo vsem, ki so 
znali povedati tri slovenske 
besede: Janez, krava, crkne. 
Najboljši so znali tudi besedi 
fovšarija in jsejno u rt. 

Ko smo povprašali naše 
brate in sestre iz Darfurja, 
kako so volili, so n a m vsi po 
vrsti povedali, da je Slovenija 
najlepša dežela na svetu, še 
posebej, ker spoštuje njiho-
vo željo, da na listo sedmih 
kandidatov dopišejo še 
osmega. "Med sedmimi na-
pisanimi nam nobeden ni 
všeč, m i hočemo za predsed-
nika Janeza Drnovška," je 
povedal poglavar šestega 
okrožja, četrti blok, druga 
klet, plemeniti Mvamba Ka-

zade in dodal, da se zahvalju-
je posluhu Slovenije, da so 
lahko ročno dopisovali 8. Ja-
nez Drnovšek. Volilo je 
1 9 9 . 9 9 9 volivcev, manjkala 
je le Joži, ker je imela toliko 
dela s pripravo zabave, ki je 
sledila po končanih volitvah. 
Vsi razen enega, ki je napisal 
9. Primož Peterka, so se od-
ločili za Drnovška in Slpve-
niji tako sporočamo. Volitve 
v Darfurju so poštene, Mali 
brat in Ju W a n za Bratsko 
stran, Darfiir. 

Kurdi in pot v Mursko Soboto 

Po zaključku prvega kroga predsedniških volitev smo ujeli 
oba fanta, ki sta se uvrstila v drugi krog, Peterletovega Loj-
za, Slakovga po domače, in Danila Ttirka, Danilčija po do-
mače. Tole sta se pogovarjala. 
Peterle: "TI Danilče, veš, kaj mi razlož'. Kako boš rešil 

vprašanje Kurdov, z njimi imate namreč Turki že od nek-
daj precej problemov, zdaj pa sploh." 
Tiirk: "Lojze, tega ti res ne morem povedat, ta trenutek še 
sam ne vem točno, bom pa to povedal na soočenju, če me 
bo kdo vprašal. H m m ... mal' sumim, da bi nr>i ti pol idejo 
vzel. Ti Lojze, kako pa boš ti po novem hodil v Mursko 
Soboto- Na Štajerskem niso prav navdušeni nad tebo. 
Svetujem ti, da greš čez Gorenjsko pa do Celovca in po 
Avstriji do Radgone ..." 

Č E T V E REC BREZ 

Zmago jelinčič 

0 vlogi medijev pri predsed-
niških volitvah: "Če me 
osrednji slovenski mediji ne 
bi ignorirali, "odkrili" so me 
šele v zadnjih 14 dneh, bi bil 
moj odstotek zagotovo zelo 
visok. Jaz bi dobil 80 odstot-
kov, Peterle, Gaspari in Tiirk 
skupaj 18 odstotkov, Krajnc 
1 odstotek, Pečaričeva, Pi-
berlova in Sarkoz/ pa i od-
stotek." 

Darko Krajnc 

O vlogi medijev pri predsed-
niških volitvah: "Volilni rezul-
tat je soliden. Je pa res, če bi 
v medijih imeli vsi enako pri-
ložnosti za pojavljanje, bi bil 
rezultat zagotovo boljši. Pre-
pričan sem, da bi dosegel 
vsaj 2,i8 in ne samo 2,17 od-
stotka. Pa drugič bolje. To-
krat sem bil izjemno svež, 
svežino nameravam obdržati 
tudi do naslednjič." 

Elena Pečarič 

O vlogi medijev pri predsed-
niških volitvah: "Hvala mo-
jim volivcem. Sicer sem 
pričakovala boljši rezultat, a 
ta zaradi medijev, ki niso 
dali vsem enake priložnosti 
v predsedniški kampanji, to 
ni bilo mogoče. Na volitvah 
bi lahko tudi zmagala. Zakaj 
pa ne. Monika in Darko pa 
bi bila takoj za mano. A ne 
bi bilo fino." 

Monika PiberI 

O vlogi medijev pri predsed 
niških volitvah: "Če v osred 
njih slovenskih medijih ne b 
objavljali naročenih in plača 
nih predvolilnih anket po nji 
hovem lastnem merilu, b 
zmagala. Po naših anketah s 
90 odstotkov Slovencev žel 
za predsednico žensko. Peter 
le, Gaspari in Tiirk bi skupaj 
dobili skupaj 9, Krajnc in Pe-
čaričeva pa 1 odstotek." 

S S P A Č K O M PO V Z H O D N I E V R O P I (LL) 

BARILLA ŠT. 5 ZA LAHKO NOČ 

Kamp sredi mesta in belgijski špalir za dva spačka. 

IGOR KAVČIČ 

Iz Krakovva do Varšave je 
slabih 4 0 0 kilometrov. Dlje 
kot iz Kranja do Benetk in 
nekaj manj, kot bi potrebo-
vali do Miinchna. Dopustni-
ška vožnja z več postanki, si-
cer pa lahka noga z običajno 
spačkarsko hitrostjo 9 0 plus 
ob taka razdalji pomeni večji 
del dneva na poti. Varšava 
nas tako pozdravi zvečer. Ko 
se peljemo v središče mesta, 
vidimo prvega spačka na po-
tovanju. S poljsko registraci-
jo, v beli barvi, kot je naš, a je 
spaček že na prvi pogled pre-
cej bolj utrujenega videza, 
kar je za območje nekdanje 
vzhodne Evrope najbrž pov-
sem razumljivo. Brez kakrš-
nekoli spačkarske tradicije, 
brez rezervnih delov in me-
hanikov se z njimi najbrž vo-
zijo le redki posebneži. 
Kamp blizu strogega središ-
ča mesta.' Več kot odlično. Z 
nekaj manevri menjavanja 
cestnih pasov, prečkanja 
tramvajskih tirov i n veliko 
potovalne intuicije, se hitro 
znajdemo na recepciji. Stara 
lesenjača, a zagotovo najlep-
ša v kampu, ta je sicer štel 

kakšnih trideset hišic, ki so 
bile, razen vsakoletnega bar-
vanja, še vedno take, kot so 
jih postavili pred kakimi tri-
desetimi leti, z od glodalcev 
objedenimi deskami in pred-
potopnimi pogradi vred. 
Očitno Camping 1,2,3 "Astur" 
še vedno čaka bogatega vla-
gatelja. No, sodeč po slogu 
novodobnih poslovnežev 
zna namesto kampa tam 
zrasti par novih stanovanj-
skih blokov. Mogoče veletr-
govski center. 

Kamp je bil sicer poln sta-
rejših belgijskih turistov z 
avtodomi, ki so nam pripra-
vili pravi špalir in navdušeno 
mahali in ploskali, ko smo se 
peljali tja do zadnjega vogala 
na prostor za šotore. Prav 
lepo smo se sicer počutili v 
našem šotorišču, srečali smo 
prva Slovenca, mamo s si-
nom, ki sta se iz Ljubljane 
odpravila na potovanje v St. 
Petersburg. O b poslušanju 
odlične radijske postaje 
Eskarock (104,4 Ff^) smo z 
veseljem "ubili" kilo špaget 
Barilla št. 5 i n ugotavljali, 
kako je fino, da bomo drugi 
dan šli na avtobus, tramvaj, 
metro... 

Čeprav precej zastarel, je kamp blizu mestnega središča 
vedno velik bonus. / foto: igor Kav<.s 
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ZA KRATEK ČAS 
KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN 
27. oktobra 2007 
Sobota 
Sabina, Karel, Cenka 

Ker si bomo želeli miru, pa čeprav le navidezno, bomo 
kimali, ne da bi sploh vedeli zakaj. Danes ni dan, da bi 
se postavljali po robu, niti ne bomo iskali razlogov. 

28. oktobra 2007 
Nedelja 
Simon, juda, Tadej 

Okoliščine nam bodo to nedeljo naklonjene, tako da ne 
bo razlogov za strah in paniko, saj se bo vse obrnilo nam 
v prid, čeprav bo že vse kazalo, da je ravno nasprotno. 

29. oktobra 2007 
Ponedeljek 
Narcis, Linda, Ida 

Branili se bomo z vsemi močmi in zatirali dejstva, a edi-
na najboljša možna rešitev bo, da sprejmemo svoj delež 
krivde. Prej to storimo, bolje bo za nas. 

30. oktobra 2007 
Torek 
Alfonz, Dorica, Marcel 

Kakršnikoli novi začetki se v tem dnevu odsvetujejo, kaj-
ti tveganje bi bilo preveliko. Naredili bomo največ, če se 
sprijaznimo s trenutno situacijo. 

31. oktobra 2007 
Sreda 
Boifenk, Smilijan, Krištof 

Pretiravali bomo z ambicijami, ki so povezane s financa-
mi, na čustveno plat pa pozabiti. Denar je res veliko, a 
še zdaleč ni vse. 

1. novembra 2007 3 
četrtek 
Gorazd, Marta, Marija-Terezija 

Če bomo preveč živeli v sanjskem svetu in imeli zaprte 
oči za realnost, bo vedno ostalo le pri tem. Za sanje je 
treba tudi kaj storiti in današnji dan je pravi za to. 

2. novembra 2007 
Petek 
Dušica, Zmago, Justin 

Lekcija, ki jo bomo dobili, nas bo veliko naučila in prido-
bili bomo novo zavest, da smo kljub prizadevanju še ved-
no premalo cenjeni. 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor 
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod 
šifro uganka, pripišite re-
šitev -f ime in priimek na 
številko 031/69-11-11, ali 
po pošti na Gorenjski 
glas, Bleiweisova cesta 4, 
4000 Kranj, s pripisom 
"Tisoč ugank za odrasle". 

Kjer koli se razleze, 
tam biseri vzcveto, 

pod kožo drugim zleze, 
je nalezljiv zelo. 

Izžrebali in nagradili 
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo 
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli 
po pošti). Nagrado boste 
prejeli po pošti. Pravilna 
rešitev zadnje objavljene 
uganke se glasi: koža. 
Pravilno sta odgovorili le 
Marija Višak in Pavla 
Demšar. 

KAOtto S e 
8 0 ! ' ' 

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Elizabeta" 

Prosim, če mi lahko pomagaš 
z nasvetom. Želim si zame-
njati delovno mesto, po drugi 
strani pa se tega bojim. Ali 
bova s partnerjem ostala sku-
paj za vedno in kaj se obeta 
sinu v ioli? 

Vas povsem razumem v tej 
vaši dilemi. Lahko smo ve-
seli, da sploh imamo služ 
bo, a če bi vedno tako raz 
mišljali, bi bili brez ambicij 
in čas bi se počasi ustavil 
Nujno je treba vedno misli 
ti na jutri in vaše razmišlja-
nje je nekaj normalnega. V 
tej službi ne morete priča-
kovati nobenih bistvenih 
sprememb, tako kot je, pa 
niste zadovoljni, saj že ne-
kaj časa stojite na istem 
mestu, brez upanja, da bi 

bilo lahko kaj drugače. 
Novo delovno mesto vas 
čaka in na vašem mestu bi 
pohitela kar se da. To, da je 
oddaljeno, vam v resnici ne 
predstavlja take ovire, kot si 
jo delate samo zaradi stra-
hu pred neznanim. Zberite 
pogum in čimprej začnite 
službo drugod, saj se vam 
obetajo res dobre spre-
membe. Sin bo kmalu našel 
skupni jezik z učiteljico, saj, 
kot vidim, oba že delata na 
tem, da izboljšata medse-
bojni odnos. Bodite brez 
skrbi. Ni dobro, da ste na 
račun partnerja v stalnem 
dvomu. Ljubezen je tudi za-
upanje in slabe izkušnje 
vam ne smejo biti merilo. 
Namenjeno vama je biti 
skupaj za vedno, seveda pa 
je marsikaj odvisno od vaju. 
Ne dvomite več, raje začni-

te uživati v tej ljubezni, ki jo 
zagotovo imate. Srečno. 

"Sončnica" 
Sem v veliki stiski in se obra-
čam na vas in prosim, če mi 
svetujete. Zanime me moja 
prihodnost. Se bom opogu-
mila in šla delat vozniški iz-
pit? Kako bo z zdravjem moje 
mami in kaj naj storim v zve-
zi s stanovanjem. Hvala vam. 

Vaša mati počasi izgublja 
upanje na boljše čase glede 
zdravja. Tudi volje do življe-
nja ima iz dneva v dan 
manj. Vidim, da zaradi nje 
trpite in vam je hudo, ker ji 
ne morete pomagati. Ne 
smete pozabiti na sebe, če-
prav je prav, da otroci skrbi-
jo za svoje starše. Ne glede 
na njeno stanje, je videti, da 

boste dobili dobre novice. 
Karte vam kažejo selitev, 
kar se lahko zgodi že v na-
slednjem letu. Okoli tega 
boste še zelo veliko premiš-
ljevali in boste v dvomih, 
katera odločitev je prava. Iz 
različnih razlogov je prav, 
da se odločite za zamenja-
vo. Življenjske izkušnje so 
vam vzele vso samozavest 
in vaša morala je na tleh. 
Nikar tako. Za izpit že res 
dolgo časa zbirate pogum. 
V današnjem času je nujno 
potrebno, da smo odvisni 
od lastnega prevoza, saj to 
tako ali tako že veste. Po-
gum boste našli v sebi, v 
svoji želji, tam je skrit in vas 
že dolgo čaka. Pri samem 
izpitu ne boste imeli nobe-
nih težav, ne pri sami vožnji 
in ne pri pisnem delu izpita. 
Lepo se imejte. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3. - 214.) 
Upoštevali boste nasvet nekoga, ki vam hoče samo 
dobro in ima toliko življenjskih izkušenj, da vam bo 
znal pravilno svetovati, in to tako, da bo za vas naj-
boljše. Povsem jasno vam bo, kaj so vaše želje in kaj 
je tisto, kar lahko uresničite. 

Bik (22.4. - 20.5.) 
Poslovno boste presenečali, pa ne toliko sebe kot 
druge, ki so o vas že malo dvomili. Iz nič vam bo 
uspelo vse, oziroma največ, kar se bo dalo, in obču-
tek zmage bo nepopisno lep. Ste ravno v obdobju, 
ko vam bo ta potrditev veliko pomenila. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Zaradi besednega nesoglasja se vam bo vse postavi-
lo na glavo. Obremenjevali se boste zaradi preteklih* 
dogodkov in vendar na koncu prišli do modre rešit-
ve, ki bo v korist vsem. Prihajate v obdobje, ko vam 
bo ljubezen pomenila vse več in ne boste več zado-
voljni s trenutnim stanjem. 

Rak (22,6. - 22.7.) 
Poslovno je pred vami zelo uspešen teden in niz 
zmag vam bo še ob pravem času dvignil porušeno 
samozavest, brez katere ste kot rastlina brez vode. 
Prijateljski vezi boste dali možnost, da se razvije v 
pravo in globoko ljubezen. 

Lev (23.7. - 23.8.) 
Vse moči boste usmerili k svojemu cilju in ne boste 
se ustrašili nobenih sprememb, ki vam bodo priha-
jale nasproti. Še ob pravem trenutku se vam bodo 
odprle oči in marsikaj vam bo postalo jasno. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
Brez večjih težav se boste prilagodili novostim na 
delovnem mestu. Izzivi vas bodo le še bolj motivira-
li in spravili na plan vse vaše delovne sposobnosti. 
Finančne skrbi, ki so pred vami, bodo le trenutne, 
zato si nikar ne delajte skrbi. 

Tehtnica (24.9. - 23.10.) 
Brez pravega razloga boste večkrat slabe volje. Žele-
li se boste izogniti kakršnim koli obveznostim, a vam 
na žalost ne bo uspelo. Dobili boste povabilo v zani-
mivo družbo, ki vas reši malodušja in slabe volje. 

Škorpijon (24.10. - 22.11.) 
Pravijo, da sreča raste iz brazd bolečine, ni pa nuj-
no. Presenečenje, ki se vam obeta v bližnji prihod-
nosti, bo tako veliko, da kar nekaj časa ne boste mo-
gli verjeti, da se vse to lepo dogaja prav vam. In ne 
bo le iluzija, vse bo resnično. 

Strelec {23.11. - 21.12.) 
Zaradi besednega nesoglasja oziroma napačnega 
razlaganja besed si boste naredili veliko slabe volje. 
Kar nekaj časa boste potrebovali za izhod iz kroga, 
naposled pa boste le spoznali, da je škoda vaše 
energije za nepomembnosti. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
Prejeli boste novice o možni zamenjavi službe. Te 
novice naj vas ne preplašijo. Vsekakor je vredno raz-
misleka. Za same spremembe imate zelo ugodno 
obdobje. Kar se tiče zdravja, ne bi bilo nič narobe, če 
sami sebe malo razvajate. 

Vodnar (21.1. -19,2.) 
Dosegli boste veliko več, kot bi si sploh upali pomis-
liti. Ob nasvetu prijatelja boste najprej užaljeni, a 
kasneje mu boste hvaležni. Vsake oči imajo svoj po-
gled in zato drugače vidijo dogajanja. Pri zdravju si 
boste delali skrbi, a ne bo potrebno. 

Ribi (20.2. - 20.3.) 
Vaše razpoloženje bo iz trenutka v trenutek nihalo, 
in že sami sebi boste šli pošteno na živce. Ko boste 
šli dva koraka naprej, bo narejen tudi korak nazaj, ne 
da bi se tega zavedali. 
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NAGRADNA KRIŽANKA 
Gorenjska^ Banka 

Banka d posluhom 

Oh svetovnem dnevu varčevanja vsem 
ugankarjem poklanjamo nagradno križanko. 

Pravilne rešitve bomo nagradili. 
In sicer: i. nagrada: 100,00 EUR; 

2. nabada: EUR; 
J. nagrada: 50,00 EUR, 

tri tolažilne nagrade prispeva Gorenjski glas. 

Regitve (geslo) križanke pošljite na dopisnicah do 6. novembra 2007 na naslov: 
GORENJSKI GLAS. Bleiweisova cesta 4,4000 Kranj ali jih lahko oddate v nabiral-
nik na istem naslovu. 

V Gorenjski banki smo za svoje komitente in 
za tiste, ki bodo to šele postali, pripravili vrsto 
ugodnosti. 

Vsem, ki ste že naši komitenti, pa doslej zaradi 
različnih razlogov še niste uporabljali vseh funk-
cionalnosti, ki jih ponuja poslovanje 2 osebnim 
računom, želimo olajšati odločitev. Tako vsem, 
ki imate odprt osebni račun, na katerega preje-
mate plačo ali druge redne prilive, ne koristite 
pa drugih storitev Gorenjske banke, do konca 
leta 2007 ponujamo paket storitev po nižji ceni. 
In sicer: 
• če se odločite za izredni fimit, plačilno karti-

co Activa ali Activa MasterCard in elektron-
sko banko LINK, plačate le tretjino stroškov 
za posamezno storitev, 

• če se odločite za dve od treh naštetih stori-
tev, plačate polovico stroškov posamezne 
storitve. 

Drugi del akcije pa se nanaša na ponudbo za ob-
čane, ki razmišljajo o tem, da bi svoje bančno 
poslovanje prenesli v Gorenjsko banko. Če bo-
ste to storili do konca leta 2007, boste deležni 
več ugodnosti: 

• brezplačno vam bonno odprli nov osebni 
račun, 

• prvih šest mesecev vam ne bomo zaračunali 
stroškov vodenja osebnega računa, 

• brezplačno vam bonno izdali bančno kartico 
Activa Maestro, 

• brezplačno vam bomo odobrili plačilno 
kartico Activa ali Activa MasterCard, 

• brez plačila stroškov odobritve boste prido-
bili izredni limit, ki ni manjši od izrednega 
limita na računu pri prejšnji banki, 

• omogočili vam bomo uporabo elektronske 
banke LINK brez plačila pristopnine. 



DRUŽABNA KRONIKA 
ZAČETEK Z BOZICKOVO KAMERO 
V dvorani na Primskovem je bil v petek Crazy Hangover Party ob lo-letnici kreativnega tirna Majestic 5. 

Ana Hartman 

Vsega je bila 'kri-
va' kamera, ki jo 
je pri 17-ih letih 
za božično dari-
lo dobil Luka 

Dakskobler. "Ko so fantje pri-
jeli njegovo kamero v roke, se 
je zgodila čarovnija in tako je 
v Kranju nastal kreativni tim 
Majestic 5. Radi so imeli fil-
me, poleg tega je večina pri-
hajala s Planine in se je tedaj 
odločila, da hoče lx)lj kreativ-
no preživeti prosti čas," je o 
začetkih pripovedoval Damir 
Mandal, ki se je t imu pridru-
žil kasneje. 

Kreativni tim Majestic 5, ki 
se je leta 1 9 9 9 povezal z nji-
hovim največjim zavezni-
k o m Klubom študentov 

Kranj, je kmalu stopil iz sen-
ce kranjskega blokovskega 
naselja, kjer se je njihova pot 
začela. Letos mineva deset 
let od njihovega nastanka, 
glavnino tirna pa sestavljajo 
Bojan Dovrtel (režija, kame-
ra, montaža), Luka Daksko-
bler (scenarij, fotografija), 
Ziatan Puškar (organizacija, 
casting), Ti len Ž ^ a r (kame-
ra, tehnična pomoč, grafika), 
stalno pomoč pa j im nudijo 
prijatelji, kot sta Damir Man-
dal (organizacija), Vane Le-
sar, za katerega pravijo, da je 
človek za vse... Fantje so za-
čeli znanje pridobivati s krat-
kimi filmčki, nadaljevali so z 
daljšimi filmi, videospoti, od-
dajami, reklamami ... "Dela-
mo vse, kar je danes v video-
produkdji," pravijo. In kaj se 
j im je v desetletnem delova-

nju najbolj vtisnilo v spo-
min? "Morda izkušnje s sne-
manj, ko je bilo, na primer, 
zelo mraz, a s m o se imeti 
vseeno super," je opisoval 
Damir. 

Ob njihovem okroglem 
rojstnem dnevu so na prire-
ditvi na Primskovem, ki je 
potekala pod generalnim po-
kroviteljstvom Produkcijske 
skupine Mangart, nastopili 
glasbeni izvajalci, s katerimi 
so že sodelovali. Občinstvo je 
ogreval DJ Zok, nastopili so 
Angee, Supernova, Chorc-
hyp feat. Maja P., Unameit, 
Aperion, Obduction, Lady's 
First, Lepi Dasa, G o d Scard, 
Mi familia in Maja Mission, 
za katero je kranjski tim leta 
2003 posnel prvi videospot. 
"Zame je bila to zelo pozitiv-
na izkušnja. Kot mlada glas-

benica sem dobro vedela, 
kako težko je začeti, ko ni-
maš nobenega, ki bi ti dal 
priložnost. T u d i Majestic 5 
so bili mladi in so rabili pri-
ložnost. Vedela sem, da so 
polni energije in da bodo vse 
dali od sebe. Ful sem ponos-
na nanje in na to, da s e m 
bila jaz prva, za katero so po-
sneli videospot," je pojasnila 
Maja. Poleg že prej naštetih 
so sodelovali tudi z Manco 
Špik, Turbo Angelsi, Sergejo 
... "Letos načrtujemo še dva, 
tri videospote, začeli smo z 
reklamami za slovensko fir-
mo, čakajo nas nove oddaje z 
Glavo na zabavo .... Sicer pa 
se, ko snemamo in delamo, 
še vedno počutimo kot otro-
ci," pravi D a m i r in dodaja, 
da vse to zaenkrat zanje osta-
ja hobi. 

"Naj naredim nasmeh Fredija Mllerja ali Wernerja," se je 
šalil Lepi Dasa. Med vipovci smo ujeli Simona (Bepop) z 
dekletom Andrejo. / Foto rma dom 

Člana kranjske skupine Obduction Gašper Gantar in Mojca 
Zalar ter kranjski mestni svetnik Janez Černe v družbi 
Maruše Tratnik. / F««:t,m DOU 

Maja Misson je ponosna, da je prva, za katero so Majestic 5 
posneli videospot. Na sliki s &ntom Igorjem Rusjanom. 

OrtoSmart zvezde: Tibor Golob (DJ), Nina Zaponšek (jackie) 
in Tadej Koban (Frenki) /Foto:T.ni doh 

Chorchyp in Maja P. z voditeljem Tonijem Cahunkom Navdušila je tudi skupina Aperion. /f°io:r,n>ctvvi 

VRT;MO GLOBUS 
Urška o poroki 

Urška Bačovnik je minulo nedeljo v šta-
bu Lojzeta Peterleta popestrila volilno 
dogajanje z izjavo, da se bosta s premi-
erjem Janezom Janšo poročila. "Če bo 
vse šlo tako naprej, se bova poročila," je 
povedala za Pop TV. Na vprašanje, ali se 
bo v prihodnje pogosteje udeleževala 

političnih prireditev, pa odgovarja, da služba ostaja nje-
na prva ljubezen in da je začetek zdravniške kariere na-
poren, politika pa je del njenega Janeza. 

Tošejeva skrivnost 

Medtem ko makedonska pravoslavna 
cerkev razmišlja, da bi pevca Tošeja Pro-
eskega razglasila za svetnika, numerolo-
gi seštevajo, da je bil usodno povezan s 
številko 26, ki pomeni konec, na dan pri-
hajajo tudi skrivnosti iz njegovega za-
sebnega življenja. V javnosti se je pred-

stavljal kot samski, bojda na zahtevo menedžerke, ven-
dar je v Skopju že nekaj časa živel z rokometašico Andri-
jano Budimir. Bila naj bi zelo zaljubljena in celo načrto-
vala družino. 

Samec Leo 

Leonardo DiCaprlo je spet na seznamu 
najbolj zaželenih hollywoodskih samcev, 
saj naj bi se po slabih dveh letih razšel z 
izraelsko manekenko Bar Rafaeli. Vzrok 
naj bi bila Barina močna želja po otrocih. 
"Razmišljam, da bi se preselila v Los An-
geles. Moja edina želja je, da bi imela 

kup otrok in bila nniada mamica," je pred kratkim izjavila 
lepotica, s čimer se Leo očitno ni strinjal. Tudi igralčeva 
prejšnja zveza z brazilsko manekenko Cisele Bundchen 
naj bi propadla zato, ker se ni hotel ustaliti. 

Beg iz zakona 

Zvezdnik serije Beg iz zapora Dominic 
PurcelI in njegova soproga Rebecca Wi-
lliamson sta sporočila, da se ločujeta. 
Po besedah igralčevega predstavnika je 
ločitev povsem prijateljska, zato bosta 
še naprej ostala v dobrih odnosih. Par, 
ki Ima štiri otroke, stare od štiri do osem 

let, razloga za ločitev ne navaja. Sicer pa postavni Pur-
celI prihaja na velika platna v novem trilerju režiserja Jo-
ela Schumacherja Town Creek. 

Andreja Rus ima 31 let in živi v Stražišču pri Kranju. Za-
poslena je v drogeriji, ob dveh otrocih - šestletnem 
Davidu in štiriletni Ani - pa ji prostega časa, kot pravi, 
ne ostane kaj dosti. / foio: coiud luvi« 


