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Zmaga Danila Turka 
Danilo Turk je z 68,26 odstotka volilnih glasov prepričljiv zmagovalec 
predsedniških volitev. Na referendumu proti noveli zakona o lastninskem 
preoblikovanju zavarovalnic. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - Po pričakovanju 
je na nedeljskih volitvah ob 
58-odstotni volilni udeležbi 
zmagal Danilo Tiirk. V nje-
govem volilnem štabu za Be-
žigradom so se njegovi so-
mišljeniki in podporniki ve-
selili zmage že po objavi 
vzporednih volitev, ki so mu 
kazale dvetretjinsko podporo 
volivcev. To število se potem, 
ko so tudi v dižavni volilni 
komisiji prešteli glasove (re-
zultati so sicer še vedno neu-
radni), ni spremenilo: Dani-
lo Tiirk je dobil 68,26, Lojze 
Peterle pa 31,75 odstotka gla-
sov volivcev. V Peterletovem 

voUlnem štabu sredi mesta 
je bilo razpoloženje primer-
no rezultatu, ljudje, Id so ga v 
predsedniški tekmi podpira-
li, pa kar niso mogli razume-
ti, da volivci niso nagradili 
aktivne drže kandidata pri 
osamosvojitvi Slovenije. Na-
sprotnika sta se srečala v 
prostorih državne volilne ko-
misije, kjer je Peterle čestital 
zmagovalcu Danilu Tiirku in 
mu zaželel srečo pri vodenju 
Slovenije. Svoj poraz je pripi-
sal politični polarizaciji v Slo-
veniji in odnosu do vlade, ki 
v javnosti trenutno ne uživa 
velike podpore. Nasprotno 
pa je Danilo Tiirk menil, da 
se volivci niso odločali poli-

tično, pač pa na podlagi sta-
lišč obeh kandidatov. 

Lojze Peterle je dejal, da je 
stanje politične polarizacije 
pokazal tudi rezultat referen-
duma. Vladni predlog je na 
referendumu o lastninskem 
preoblikovanju zavarovalnic 
doživel polom: zanj je glaso-
valo 28,79 odstotka udele-
žencev, proti predlogu pa 
71,21 odstotka. Rezultati v 
gorenjski volilni enoti ne ka-
žejo kaj dosti drugače kot v 
Sloveniji sploh: Lojze Peterle 
je dobil 36,04, Danilo Tiirk 
pa 63,96 odstotka glasov, za 
referendum je glasovalo 
28,79 proti njemu 71,21 
odstotka volivcev. Danilo TUrk slavi zmago s soprogo Barbaro in hčerko Heleno, /rom-.maoou 

Ne zmaga, ampak odgovornost 
Petinosemdeset odstotkov prebivalcev kranjske občine se je na referendumu opredelilo za gradnjo 
regijskega centra za ravnanje z odpadki vTenetišah. Proti je nekaj čez tisoč krajanov Mlake in Tenetiš. 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - Udeležba na nedelj-
skem posvetovalnem refe-
rendumu o gradnji regijske-
ga centra za ravnanje z od-
padki v Tenetišah je bila 65-
odstotna. Od skupaj 42.380 
volilnih upravičencev jih je 
svoj glas oddalo 28,654, ne-
veljavnih je bilo 459 glasov. 
Rezultati referenduma so 
bili skladni z napovedmi, saj 
se je kar 85 odstotkov voliv-
cev opredelilo za regijski cen-
ter v Tenetišah. Rezultat je 
bil pričakovano drugačen v 
Krajevnih skupnostih (KS) 
Tenetiše in Kokrica, ki meji-
ta na obstoječe smetišče. V 
Tenetišah so se 103 volivci 

Na Kokrici so tri volilne enote; v dveh je bila večina volivcev 
za gradnjo centra, v eni pa Izrazito proti. /Foto-.Tmiooa 

opredelili za center, 157 jih je 
bilo proti. V KS Kokrica jih je 
v prvi volilni enoti za gradnjo 
centra glasovalo 565, proti je 
bilo 177 volivcev; v drugi vo-
lilni enoti jih je za glasovalo 
421, proti 363; v tretji volilni 
enoti - to je naselje Mlaka, ki 
je najbližje smetišču - je 127 
volivcev glasovalo za gradnjo 
centra, 493 pa proti. Vseh vo-
Uvcev, ki so glasovali proti 
smetišču, je 1190. Občinsko 
vodstvo je že pred referendu-
mom povedalo, da bodo od-
stopili od namere gradnje 
centra za ravnanje z odpadki 
v Tenetišah v primeru, če bo 
manj kot polovica vseh voliv-
cev za tak center. 
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A K T U A L N O 

Draksier in Krajnik 
v tretji krog 
Upravno sodišče je odločilo, da mo-
rajo na voliščih Gosteče, Sveti Lenart 
in Godešič najkasneje do 6. jatiuarja 
ponoviti županske volitve. Na pre-
ostalih voliščih upravno sodišče ni 
ugotovilo nepravilnosti, zato bo zno-
va volilo okrog tisoč volivcev. 

C O R E N j S K A 

Kovotju grozi 
zapora ceste 
Zaradi odpadkov, ki so jih začeli iz 
Kranja voziti na kovorsko smetišče, 
so se tudi v tržiški občini začele pole-
mike o usodi smetišča v Kovorju. Ne-
kdanji župan je zahteval izredno sejo 
tržiškega občinskega sveta in prepo-
ved odlaganja tujih odpadkov. 

GOREN)SKA 

Želijo varno cesto 
Na petkovem sestanku krajanov Dav-
čez županom Mihaelom Prevcem so 
govoriti o gradnji nadomestne ceste 
v Davčo. Krajani predvsem želijo var-
no cesto, zato z njeno gradnjo ni tre-
ba hiteti. Na popravilo čakajo tudi 
krajevne ceste. 

7 

EKONOMIJA 

V Alpetourju 
manjka šoferjev 
Škofjeloški Alpetour Špedicija in 
transport bo gradil na zemljišču ne-
kdanjega Gradisa največji logistično-
distribucijski center na Gorenjskem. 
Vedno večji problem pa predsUvlja 
pomanjkanje šoferjev. 
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POLITIKA danica.zavri@g-glas.si 

Lojzeta Peterleta je podprla tudi najmočnejša vladna 
stranka, na sliki njen podpredsednik Milan Zver. 

Podporniki Danila TUrka (od leve): Danica Purg, Gregor 
Colobič in jože Andrejaš, slednji se je tudi sam želel 
potegovati za predsedniški položaj. 

^^ari mrilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme STANKO JEKLAR z Bohinjskega jezera. 

KOTIČEK ZA N A R O Č N I K E 

Martinov kulinarični izlet 
v Maribor 

Torek, 2 0 . n o v e m b r a 2 0 0 7 

Program enodnevnega izleta: 

Odfiod avtobusa ob 6.30 z avtobusne postaje v Radovljici. 
Ob 7.00 se bo avtobus ustavil na avtobusni postaji pred 
Creino, nato pa še ob 7.15 na avtobusni postaji na Primsko-
vem pred centrom Mercator. Na poti bomo razdelili malico 
In poskrbeli za zanimiv program z nagradnimi vprašanji. V 
Mariboru nas bodo pričakali dijaki srednje gostinske šole iz 
Maribora, ki nas bodo popeljali po mestu in nam ga pred-
stavili. Nato se bomo odpravili na obisk največje štajerske 
vinske kleti VInag v centru Maribora in kjer bomo vino tudi 
degustlrali. Sledilo bo Martinovo kosilo v gostišču Golob v 
Zgornji Polskavl pri Mariboru, kjer nam bo štajerske dobro-
te in speclalltete predstavil priznani kuhar Janez Štrukelj. 
Prikazali pa nam bodo tudi krst mošta v vino. 
Po kosilu in predavanju bo ostalo še nekaj časa za druženje 
in klepet. Ob 18. uri se bomo podali proti domu. Polni pri-
jetnih vtisov bomo v Kranj prispeli predvidoma okoli 19.30. 
Cena izleta je 29 EUR. V ceno je vključeno: prevoz, malica, 
degustacija in kosilo (pijača ni vključena v ceno). Organiza-
tor izleta je T C T Odisej, pokrovitelj izleta pa Mercator. 
Prijave že zbiramo na Gorenjskem glasu, 8leiwelsova cesta 
4 v Kranju, ali po tel. št. 04/201 42 41 od 3. do 19. ure. Na 
izlet se lahko prijavite tudi po e-pošti: narocnlne@g-glas.sl. 
Prijave bomo zbirali do zasedbe prostih mest, zato pohitite 
In se nam pridružite, skupaj bomo preživeli lep dan! 

Predsednik bo Danilo Tiirk 
Dve tretjini volivk in volivcev sta v nedeljo odločili, da bo novi predsednik države Danilo Tiirk. Na 
referendumu o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic pa so se izrekli proti vladnemu predlogu. 

DAKICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana - Že napovedi pred 
drugim krogom predsedni-
ških volitev so nakazovale 
zmago Danila Turka, volilni 
izid pa je bil nad vsemi pri-
čakovanji. Dobil je 68,26 od-
stotka glasov, njegov naspro-
tnik Lojze Peterle pa 31,74 
odstotka. Danilo Tiirk je ob 
zmagi izrazil veliko zadovolj-
stvo in ocenil, da so reziiltati 
volitev odraz velike želje lju-
di po novem. 

kušnjami, kar kaže, da so se 
ljudje odločili za novo politi-
ko in novo energijo." Med 
podporniki smo videli tudi 
več znanih Slovencev, med 
nj imi je tudi Danica Purg, 
direktorica poslovne šole na 
Bledu, sicer tudi članica 
Tiirkovega programskega 
sveta. "Sem zelo vesela, da je 
na volitvah zmagal Danilo 
Tiirk, ki predstavlja sodo-
bnega, modernega Sloven-
ca," je dejala o Tiirkovi zma-
gi, na vprašanje, ali bo tudi 

Peterleta so v predsedniški 
tekmi podprle stranke NSi , 
SLS in SDS. V njegovem vo-
l i lnem štabu pa niso mogli 
skriti razočaranja. "Pričako-
val sem boljši rezultat, ker 
s e m menil, da bodo ljudje 
nagradili aktivno sodelova-
nje pri osamosvajanju Slove-
nije, kjer Lojze Peterle ni 
sporna oseba," je dejal posla-
nec Anton Kokalj. "Toda v 
tej kampanji so očitno pre-
tehtali drugi argumenti, zato 
je težko odgovoriti, kaj je 

krat verjeli propagandi, da bo 
država zavarovancem delila 
po tisoč evrov, a zavedati se 
moramo, da do tega ne bo 
prišlo. Pač pa se moramo kot 
dmžba lotiti dolgoročnega 
reševanja stabilnosti našega 
pokojninskega sistema. Tre-
ba bo najti dolgoročno reši-
tev, ki bo v prid pokojninski 
blagajni." Tudi stranka De-
Sus je podpirala vladni pred-
log, njen predsednik Kari Er-
javec pa o tem pravi: "Stran-
ka D e S U S ni glasovalni stroj. 

PREDSEDNIŠKE 

Poraženec Lojze Peterle čestita zmagovalcu Danilu Tiirku. Objem ob volilni zmagi: Danilo TUrk in Borut Pahor 

"Svoje zmage ne bi pove-
zoval s trenumimi razpo-
loženji glede potez vlade. 
Verjamem, da so volivke in 
volivci gledali širše, ljudje so 
razumni in se razumno od-
ločajo," je bil Tiirkov prvi od-
ziv na prepričljivo zmago. 
"Volilni uspeh m e navdušu-
je in zavezuje. N e jemljem 
ga sgolj kot zmago, pač pa 
kot rezultat skupnih prizade-
vanj vseh, ki so sodelovali v 
tem procesu. Volitve so pri-
ložnost, da kandidati poka-
žejo svoj način dela in svoj 
pristop, izberejo pa volivci. 
Volitve zavezujejo, da spo-
štujemo voljo državljanov in 
državljank. Verjamem, da so 
moja stališča in vrednote ti-
sto, kar so volivke in volivci 
tako velikodušno podprli. V 
nadaljevanju b o m ravnal v 
skladu s to zavezo." 

V Tiirkovem volilnem šta-
bu so se zbrali prvaki strank, 
ki so podprle njegovo kandi-
daturo: Borut Pahor (SD), 
Gregor Golobič (Zares), Ka-
tarina Kresal (LDS) in Kari 
Erjavec (DeSUS). Slednji je 
ob zmagi za Gorenjski glas 
povedal: "V stranki D e S U S 
smo veseli, da je danes Dani-
lo Ti irk zmagal s tako veliko 
razliko. Glavni boj se je odvi-
jal že v prvem krogu, v kate-
rega se je kandidat uvrstil z 
vel ikim številom podpisov. 
T u je naša stranka odigrala 
veliko vlogo, saj m u je zago-
tovila pomembno število gla-
sov. Razlog, da je danes pre-
močno zmagal, vidim v tem, 
da je Danilo Turk nov, svež 
obraz, z mednarodnimi iz-

naprej sodelovala s prihod-
nj im predsednikom dižave, 
pa je povedala: "Z veseljem, 
če me bo povabil k sodelova-
nju. N i m a m sicer veliko 
časa, lahko pa prispevam 
svoje ideje. V čast m i je, da je 
tudi doslej uporabil kakšno 
mojo idejo. Poiskal me je po-
leti in bil je prvi, ki me je po-
vabil k sodelovanju. Ce bi 
me poiskal gospod Gaspari, 
bi najbrž podprla njega. Oba 
namreč predstavljata sodo-
bno Slovenijo, taki ljudje so 
mednarodno usmerjeni in 
mislim, da Slovenija najbolj 
potrebuje prav takšne." 

O d r a z o d n o s a d o v l a d e 

Lojze Peterle pa je ob svo-
jem volilnem porazu dejal: 
"Čestitam Daiiilu T i i r k u za 
izdatno zmago in m u želim, 
da bi s srečno roko vodil Slo-
venijo v prihodnjih petih le-
tih. Volitve so se izrazito po-
larizirale na temo odnosa do 
vlade. Ne obžalujem, da sem 
kandidiral in se dal na razpo-
lago potem, ko so se name 
obrnili nestrankarski ljudje, 
naj kandidiram. Se naprej 
bom zastopal stališča, ki sem 
j ih leto dni predstavljal: že-
l im, da se Slovenija odpre 
prihodnosti in da se ne 
ukvarja z vprašanji preteklo-
sti, ki odpirajo stare rane. 
Odklanjal sem vsebine, ki 
polarizirajo, a volitve so se 
končale s polarizacijo." Po-
udaril je, da bo še naprej de-
lal za Slovenijo. Po volilnem 
porazu pa ostaja evropski 
poslanec. 

bilo glavno, zaradi česar so 
se ljudje tako odločili. N a 
predsedniških volitvah očit-
no tudi volilna udeležba ne 
bo naraščala niti v prihodnje, 
za kar pa je verjetno razlog 
šibka vloga predsednika." Ja-
nez Amolj, član stranke N S i 
v občini Gorenja vas-Po-
Ijane, pa je dejal: "Kot sem 
obveščen, je vsaj v naši obči-
ni Lojze Peterle dobil zanes-
ljivo podporo, rezultat na dr-
žavni ravni pa n a m pomeni 
neuspeh, ki nas sicer ne sme 
potreti, je pa lahko dobro iz-
hodišče za analizo in odkri-
vanje vzrokov, ki so privedli 
do poraza. Č u d i m se, da 
ljudje niso bolj upoštevali za-
slug za osamosvojitev. Oba 
dosedanja predsednika sta 
bila vanjo aktivno vključena, 
sedaj pa smo izvolili človeka, 
ki pri tem ni bil aktiven i n 
dolga leta sploh ni živel pri 
nas. Peterle pa se je tu zelo 
izkazal, zato bi pričakovali, 
da bi ljudje to upoštevali." 

N a r e f e r e n d u m u proti 
v l a d n e m u predlogu 

Vladni predlog novele za-
kona o lastninskem preobli-
kovanju zavarovalnic na refe-
r e n d u m u ni bil uspešen. 
Predlagatelj, finančni mini -
ster Andrej Bafuk je o tem 
dejal: "Čez leto dni, ko bo 
vlada morala najti rešitev za 
nerešeno vprašanje lastni-
njenja zavarovalnic, ki ostaja 
še iz prejšnje vlade, se pred-
log zakonske novele v osnovi 
ne bo mogel veliko razlikova-
ti od sedanjega. Ljudje so to-

zato smo mi podprli uveljavi-
tev zakona o lastninjenju za-
varovalnic, prepričani, da ta 
omogoča večjo varnost upo-
kojencev in omogoča, da se 
tiste delnice, ki so še ostale v 
zavarovalnici Triglav, prene-
sejo na Kapitalsko družbo, s 
tem pa se dolgoročno zago-
tovi večjo stabilnost pokoj-
ninske blagajne. Upam, da 
bo tudi naslednja vlada me-
nila, da je treba premoženje 
zavarovalnice prenesti na po-
kojninsko blagajno in s tem 
zagotoviti večjo varnost ge-
neracijam prihodnjih upoko-
jencev." Izid referenduma 
pomeni uspeh za njegovega 
predlagatelja, državni svet. 
Predsednik Janez Sušnik je 
dejal; "Referendum je opo-
zorilo vladi, da v enem letu 
pripravi ijstreznejši zakon, s 
katerim bi bUa tudi upravi-
čencem dana možnost, da 
pokrijejo vse pozitivne bi-
lančne vsote, ki nastajajo iz 
tega kapitala zavarovalnice. 
Zavzemamo se za usmerje-
nost na pokojninsko blagaj-
no m i m o Kada. Na vsak po-
skus, da bi ta sredstva znova 
poskusil usmeriti na Kad, bo 
državni svet spet interveni-
ral, ker menimo, da je le ne-
posredna povezava s Trigla-
va dolgoročna za pokojnin-
sko blagajno. V naslednjem 
desetletju se bodo zagotovo 
pojavili problemi v pokojnin-
ski blagajni. Delež zavaroval-
nice pa je neka rezerva, kako 
dolgoročno ta sredstva 
usmerjati v korist vseh, ki 
bodo v prihodnje odvisni od 
pokojninskega sklada." 

mailto:danica.zavri@g-glas.si
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AKTUALNO 

Draksierin Kraj ni k gresta 
v tretji krog volitev 
Do konca decembra ali najkasneje 6. januarja morajo v Škofji Loki izpeljati ponovne volitve župana 
na treh voliščih: v Gostečah, pri Svetem Lenartu in na Codešiču. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Skofja Loka - Upravno sodiš-
če je po ponovnem odloča-
nju, Id mu ga je naložilo 
ustavno sodišče, odločilo, da 
bodo glede na ugotovljene 
nepravilnosti na lanskih žu-
panskih volitvah v občini 
Škofja Loka te ponovili na 
treh voliščih. Ni pa ugotovilo 
nepravilnostih na preostalih 
voliščih, tako da bo "tretji 
krog" županskih volitev za 
Dušana Krajnika ali Igorja 
Drakslerja zgolj za kakih ti-
soč loških volivk in volivcev. 

Kako dogajanja v zvezi s 
škofjeloškimi spremljajo v 
sosednjih občinah? Župan 
občine Žiri Bojan Starman 
tega pojava ni želel komenti-
rati, dejal je le, naj bodo volit-
ve izvedene pošteno, pa bo 
vse v redu. Milan Čadež, žu-
pan občine Gorenja vas Po-
ljane, pa pravi: "Škofjeloško 
volilno dogajanje seveda 
spremljam, saj smo sosedje. 
Vse kaže, da so nekatere 
stvari v volilnih postopkih 
preslabo definirane, da lahko 
pride do takšnih dogodkov. 
Zlasti to velja za udeležbo so-
rodnikov v volilnih odborih. 
Sicer pa sorodstvena razmer-
ja včasih precenjujemo, sko-
raj lažje v življenju in pri 
delu kaj dosežeš s pomoto 
prijateljev kot pa sorodni-
kov." Tretji sosed, župan ob-
čine Železniki Mihael Prevc 
pa opaža, da je ustavno so-
dišče v primeru Škofje Loke 
odločilo drugače kot v podo-
bnem v Izoli. "Prav je, da za-
kon o lokalnih volitvah dore-
čemo, popravimo in dopolni-
mo, vendar bo težko zlasti 
pri sorodstvenih in drugih 

razmerjih, saj smo si v manj-
ših krajih skoraj vsi v žlahti. 
Ne morem pa se strinjati s 
jX)novnimi volitvami v Škofji 
Loki, saj je v tej občini toliko 
pomembnejših vprašanj, ki 
jih je treba reševati. Oba, le-
gitimni župan in njegov na-
sprotnik, pa bosta v mesecu 
dni do ponovnih volitev po-
trošila veliko časa in energije 
za volitve, medtem pa bodo 
pomembni loški projekti sta-
li. Bojim se tudi, da ta zgod-
ba niti po fjonovnih volitvah 
ne bo končana. V dobro obči-
ne bi bilo, da bi dela normal-
no tekla, zato menim, da 
ustavno sodišče ne bi smelo 
tako drastično poseči v volil-
na dogajanja. Seveda je treba 
na nepravilnosti opozarjati, 
sicer pa je naloga :^onoda' 
jalca, da sprejme take zako-
ne, da ne bi prihajalo do na-
pak," razmišlja Prevc. Anton 
Kokalj, poslanec v državnem 
zboru, izvoljen na škofjelo-
škem območju, o ponovitvi 
škofjeloških voUtev pravi: 
"Odločitev ustavnega sodišča 
se mi je zdela izjemno ne-
običajna, predvsem to, da se 
znova odloča o enem sa-
mem krogu volitev, pri če-
mer je bila sestava volilnili 
odborov enaka tudi v prvem 
krogu. Po moji oceni bi bila 
edina logična in profesional-
na odločitev ponovitev celo-
tnih volitev v vsej občini ali 
pa zavmitev tega predloga. 
Glede na svoje izkušnje z 
ustavnim sodiščem pa niti 
nisem preveč presenečen, 
saj se ustavno sodišče včasih 
tudi nekoliko politično odlo-
či." Tudi dolgoletnemu žu-
panu občine Cerklje Francu 
Čebulju, ki vlada že četrti 
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mandat, se zdi takšna odloči-
tev težko razumljiva in bi 
bila lahko po njegovem 
mnenju škodjiva tudi za 
druge občine. "Pri vseh volit-
vah, ki so že bile v Sloveniji, 
je tudi težko razumeti, da si-
stem volitev ni dobro izde-
lan. Slednjič nismo več tako 
mlada država in domala 
smešno je, da se nam to zgo-
di po dvanajstih letih izku-
šenj v lokalni samoupravi. 
Da bodo volitve pono\^ na 
treh voliščih v občini, pa 
sploh ni realno in to tudi ni 
nikakršna demokracija," je 
prepričan Čebul j. 

Izolska izkušnja 

Za mnenje o loški volilni 
zgodbi smo vprašali tudi To-
mislava Klokočovnika, seda-
njega župana Izole, ki je to 
postal po volilnih zapletih. 
Takole pravi: "Zupan občine 
Izola sem uradno postal šele 
v začetku letošnjega leta 
(2007), in sicer po kar dolgih 
nevšečnostih oziroma volil-
nih zapletih, ki so se na pod-

lagi končne odločitve ustav-
nega sodišča tudi zaključili. 
Člani Okrajne volilne komi-
sije (OVK) so namreč po so-
dbi novogoriškega upravne-
ga sodišča in razveljavitvi po-
ročila o drugem krogu voli-
tev v Izoli znova presojali gla-
sovnice, ki so prispele po 
pošti, in tako ugotovili, da so 
neveljavne, zaradi česar se je 
spremenil tudi volilni izid. S 
4208 glasovi sem le postal 
župan občine Izola. Menim, 
da je bila moja osehna zgod-
ba morda nekoliko drugačna 
od tiste v občini Škofja Loka, 
pa je vendarle ustavno sodiš-
če zavrnilo ustavno pritožbo 
škofjeloškega župana Igorja 
Drakslerja, ki občinsko upra-
vo Škofje Loke vodi že četr-
tič. Nazadnje se mi zdi pra-
vično in pošteno do volivcev 
in volivk ter tudi do samega 
kandidata Dušana Krajnika, 
da se volitve na podlagi te 
končne odlofitve upravnega 
sodišča ponovijo na treh vo-
liščih, tako da se 5M.deva kot v 
naši občini uspešno in čim 
prej reši." 

'To ni zmaga, to je odgovornost" 
^ 1. stran 

To se ni zgodilo, župan 
Damijan Feme je po sešte-
tih glasovih povedal: "To ni 
zmagoslavje, to je odgovor-
nost. Čim prej moramo pri-
praviti dokumentacijo za 
sprejem prostorskih aktov 
na lokaciji bodočega centra, 
sklicali bomo Konzorcij 
CERO, še naprej bomo po-
skušali vzpostaviti dialog z 
najbližjimi prebivalci depo-
nije; sestavili bomo poseb-
no komisijo, v kateri bodo 
predstavniki krajevnih 
skupnosti Tenetiše, Kokri-
ca, občine..." 

Izid referenduma je ko-
mentiral tudi Miran Hude 
iz Civilne iniciative Mlaka 
Tenetiše: "Rezultati so pri-
čakovani. Več kot 80 odstot-
kov prebivalcev Mlake in 
približno 60 odstotkov pre-
bivalcev Tenetiš je zavrnilo 
regijski center za ravnanje z 
odpadki v Tenetišah. Drugje 
večina regijski center podpi-
ra. Kar pa je novo, je to, da 
sedaj nesporno več kot tisoč 
ljudi na Mlaki in Tenetišah 
nasprotuje regijskemu sme-
tišču. To pa je dovolj velika 
kritična masa, ki bo onemo-
gočila nadaljevanje postop-
ka regijskega centra. Z va-

škimi stražami bomo nada-
ljevali vse do izpolnitve na-
ših zahtev, vključno s tem, 
da mora kranjski mestni 
svet sprejeti sklep, da v Te-
netišah ne bo nikoli nič v 
zvezi s smetmi; niti predela-
va, niti odlaganje." Kranjski 
podžupan Stane Štraus je 
povedal: "Civilna iniciativa 
Mlaka Tenetiše ves čas po-
udarja, da večina ne more 
prevladati nad manjšino. 
Moj odgovor je, da živimo v 
demokraciji, da pa imajo 
prizadeti krajani vse legitim-
ne in z zakonom podprte 
pravice, da sodelujejo pri 
vseh okolje varstvenih vpra-

šanjih. Čas je, da se začne-
mo pogovarjati za mizo in 
ne na ulici." 

Kranjska občina pa včeraj 
(do zaključka redakcije) še 
ni dobila odgovora, ali jim 
bo Agencija RS za okolje po-
daljšala dovoljenje za obrato-
vanje sedanjega smetišča v 
Tenetišah do sredine leta 
2009 ali ne. Dokler jim 
Agencija ne odgovori, ne 
morejo sprejeti prav nobe-
nega sklepa, kam s kranjski-
mi smetmi. Odvoz odpad-
kov na Kovor in na Malo 
Mežaklo je samo začasna in, 
kot poudarjajo na Komunali 
Kranj, tudi dražja rešitev. 

KOMENTAR 
S U Z A N A P. KOVAČIČ 

Otroci na fronti 

Otroci pri odraslih 
vzbujajo čustva. Otro-
ci nam sežejo do srca. 

Na protestnem shodu proti na-
daljnjemu obratovanju smetiš-
ča Tenetiše oziroma gradnji re-
gijske^ centra za ravnanje z 
odpadki na tej lokaciji, ki je po-
tekal 2. novembra na pobudo 
civilne iniciative Mlaka Tene-
tiše, so otroci stali v prvih vr-
stah, s transparenti, za katere 
sem prepričana, da jih je napi-
sala odrasla roka. Med njimi 
so bili: "Smetišče-pokopališče!" 
"Občini gre samo za denar!" 
"V smraduje strupeni metan!" 
"Peme-izdajalec krajanov 
Mlake!" Le kam je padlo srce 
odraslih udeležencev shoda, da 
so v ospredje postavili svoje 
otroke, nekateri med njimi še 
brati ne znajo, in Jih nasitili z 
besedo izdajalec? 

Na shodu sem slišala, da so 
otroci prišli prostovoljno, da so 
si to želeli. Da tudi njim smrdi 
pod nos. Da jim smrdi, lahko 
razumem. Ne morem pa razu-
meti tega, da so jih starši pripe-
ljali s seboj in da starši niso 
sami prevzeli pdne odgovorno-

sti za dosego čistejšega in bolj 
zdravega jutri, tudi in pred-
vsem za dobro svojih otrok. Saj 
vendar ni zaman zakon, da 
tudi volimo lahko šele takrat, 
ko smo polnoletni. Shod ni bil 
prijavljen in ne upam si niti 
zamisliti, kaj bi se lahko zgodi-
lo, če ne bi potekal mimo in hi 
se vnete strasti. 

Otroci so radovedni, po svetu 
hodijo s široko odprtimi očmi, 
zato jim nima smisla prekriva-
ti resnice; resnice, ki se v rosnih 
otroških letih življenja zrcali 
predvsem kot resnica njihovih 
staršev. Povejte Jim, kako raz-
mišljate^ a povejte Jim to na 
primeren način, ne z besedo iz-
dajalec. 

Protestni shod ni družinsko 
srečanje,, še manj družinski iz-
let. Nič nimam proti, če kraja-
ni Mlake in Tenetiš protestira-

jo. Do tega imajo vso pravico. 
Samo otroke naj pustijo doma. 

P. S.: Teh nekaj stavkov bi 
napisala že prej, a sem počaka-
la do referenduma, da ne bi 
kdo napak razumel, da sem s 
tem želela vplivati na rezultat. 
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KRATKE NOVICE 

ŽIROVNICA 

Največ denarja za kanalizacijo 

Žirovniiki občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli odloka 
o proračunih za leti 2008 in 2009 v prvi obravnavi. Prihod-
nje leto načrtujejo 3,47 milijona evrov prihodkov in 3,87 mi-
lijona evrov odhodkov, v letu 2009 pa je predvidenih štiri 
milijone prihodkov in 4,12 milijona evrov odhodkov. Med 
najpomembnejše investicije sodi gradnja kanalizacije. V 
proračunu za leto 2008 so za gradnjo kanalizacije v Vrbi in 
na Breznici ter pripravljalna dela za kanalizacijo v Zabrezni-
ci in na Bregu predvideli več kot devetsto tisoč evrov, v pro-
računu za leto 2009 pa skoraj 1,5 milijona evrov za gradnjo 
povezovalnih kanalov ter kanalizacije v Zabreznici in na 
Selu. Za rekonstrukcijo regionalne ceste Žirovnica-Begunje 
ter gradnjo pločnika in avtobusnih postajališč ob njej so v 
proračunu za leto 2008 namenili 350 tisoč evrov. Za večna-
mensko dvorano, po kateri se v občini že dalj časa kaže ve-
lika potreba, je v proračunu za prihodnje leto namenjenih 75 
tisoč, v letu 2009 pa 228 tisoč evrov. A. H. 

BOHINJ 

Na Voglu dve novi sedežnici 

Na bohinjskem visokogorskem smučišču Vogel bodo v teh 
dneh pričeli graditi dve novi štirisedežnici. Nadomestili bo-
sta vlečnico Brunarica in dvosedežnico Križ, sedežnice Or-
love glave pa tudi ne bo več. Za gradnjo so že pridobili vsa 
dovoljenja, trenutno pa dokončujejo pripravljalna dela - ru-
šijo stare naprave in delajo izkope za temelje novih. Investi-
cija je vredna pet milijonov evrov in ves denar je že zagotov-
ljen. Del teh sredstev je prispevalo ministrstvo za gospodar-
stvo, in sicer 1,7 milijona evrov. Del sredstev pa so pridobi-
li tudi na razpisu iz Evropske unije. Dela bodo predvidoma 
končana do pričetka smučarske sezone. P. L. 

BLED 

Lepe marjetke iz smetke in ozimnica 

Triglavski narodni park bo to soboto, 17. novembra, med 10. 
in 12. uro na dvorišču info središča Triglavska roža na Bledu 
pripravil novembrsko Triglavsko tržnico, na kateri svoje 
izdelke in pridelke prodajajo kmetje z območja T N P in 
okolice. V bogati ponudbi od medu do moke, peciva, sira in 
vsega drugega pa se bo tokrat mogoče preskrbeti tudi z 
ozimnico. Tudi v soboto bo ob tržnici potekala ustvarjalna 
delavnica: tokrat se bo dalo izvedeti več o tem kako ravnati 
z odpadki in kaj storiti, da jih bi bilo Čim manj. Prvi korak 
pri tem je, da se na tržnico odpravite s košaro ali platneno 
vrečko. Na tržnici bo pripravljen tudi prostor, kjer si bodo 
obiskovalci lahko izmenjali kozarce za vlaganje, steklenice 
za sok in podobno, na ustvarjalni delavnici pa bodo odpad-
ne steklenice znova uporabiti, jih poslikati in spremeniti v 
unikatne vaze. V. S. 

KRANJ 

Podnebne spremembe 

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije priprav-
lja v sodelovanju z veleposlaništvom Združenega kraljestva 
Velike Britanije in Severne Irske mednarodno konferenco z 
naslovom Podnebne spremembe: priložnost za razvoj, ki bo 
v petek, 16. novembra, na Brdu pri Kranju. Dopoldne bodo 
predstavniki držav članic EU in JV Evrope pod vodstvom 
ministra janeža Podobnika razpravljali o vlogi vlad pri 
snovanju, izvajanju in spremljanju podnebnih politik. 
Popoldne se bodo pridružili še gospodarstveniki na razpra-
vah o tehnologijah z nizkimi emisijami ogljika in podnebnih 
spremembah kot razvojni priložnosti. Okrog dvesto udele-
žencev koriference bo nagovoril tudi predsednik vlade RS 
Janez Janša. S. S. 

TRŽIČ 

Želijo zdravo naravo 

Kampanjo Inštituta za trajnostni razvoj, ki si prizadeva za 
prepoved gojitve gensko spremenjenih organizmov v Slove-
niji, je soglasno podprl tudi občinski svet Občine Tržič. 
Svetniki so razglasili občino za območje brez gensko spre-
menjenih organizmov. S posebno izjavo so občino zavezali, 
da ne bo dovoljevala gojenja takih organizmov na zemljiščih 
v njeni lasti. K temu bo spodbujala tudi lastnike drugih zem-
ljišč. Na pomembne politike bo vplivala, da se bodo zavze-
mali za te cilje pri sprejemanju predpisov in ukrepov, ki 
bodo preprečevali onesnaženje zemljišč z gensko spreme-
njenimi organizmi. S. S. 

Po novi avtocesti še ta mesec 
Družba za avtoceste (Dars) bo predvidoma še v tem mesecu odprla za promet desno polovico 2,4 
kilometra avtoceste od Podtabora do Peračice. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica - Kot so pojasnili 
v družbi D D C svetovanje in 
inženiring, ki za Dars 
opravlja inženirske storitve 
pri gradnji gorenjske avto-
ceste, bo promet potlej po-
tekal v obe smeri le po no-
vozgrajeni polovici avtoce-
ste, medtem ko bodo obsto-
ječo glavno cesto uporablja-
li v z i m s k i h razmerah za 
odstavljanje vozil. Obnovo 
glavne ceste naj bi začeli 
spomladi prihodnje leto, 
sredi prihodnjega leta pa 
tudi dela v predoru in na vi-
aduktih. Predor Ljubno naj 
bi razširili, poskrbeli za 
hidroizolacijo in ga ustrez-
no opremili. Pri viaduktih 
Lešnica in Peračica naj bi 
ohranili sedanje stebre in 
j ih obnovili, pri viaduktu 
Ljubno naj bi jih zamenjali 
z novimi, na vseh pa bodo 
zgradili novo konstrukcijo 
za vozišče. 

Gradnja deset kilometrov 
dolgega odseka od Peračice 
do Vrbe poteka časovno po 
načrtu, odsek naj bi odprli za 
promet novembra prihodnje 
leto, vsa dela pa bodo predvi-
doma končali spomladi 

2009. Zapleti pri pridobiva-
nju zemljišč in dovoljenj za 
zasuk steze na Letališču J-es-
ce ne bodo vplivali na zače-
tek uporabe avtoceste. Četu-
di radovljiški občini dotlej ne 
bo uspelo zasukati letališke 

steze, bo promet po novi av-
tocesti lahko p o t e ^ normal-
no, saj so po mnenju DDC-
ja možne za letališče tudi 
druge, začasne rešitve (lete-
nje pod posebnim reži-
mom). 

Počastili konec Soške fronte 
Cvrro ZAPLOTNIK 

Ukane - Organizacijski od-
bor predstavnikov veteran-
skih organizacij in drugih 
društev, ustanov in občin je 
v počastitev konca prve sve-
tovne vojne in vseh padUih, 
umrlih in pogrešanih, ki so 
se bojevali v slovenskih go-
rah na Soški fronti, pripra-
vil v soboto jubilejni, deseti 
spominski pohod in prosla-
vo pri Krnskem jezeru. Kot 
je povedal predsednik orga-
nizacijskega odbora, radov-
ljiški župan Janko S. Stu-
šek, so vremenske razmere 
letos omogočale, da se je 
skupno okoli šeststo pohod-
nikov podalo h Krnskemu 
jezeru iz treh smeri - iz 
Ukanca v Bohinju, s plani-
ne Kuhinja iz kobariške 
smeri in iz Lepene. Na pro-

slavi pri Krnskem jezeru je 
zbranim, med katerimi so 
bili tudi župana bovške in 
tolminske občine, predstav-
niki diplomatskega zbora v 
Sloveniji in drugi ugledni 
gostje, spregovoril minister 
za obrambo Karel Erjavec. 
V svojem govoru je opisal 
grozote, ki so j ih doživljali 
vojaki trinajstih narodov na 
Soški fronti, in poudaril, da 
je na zahodnem Balkanu, ki 
je bil v svoji nemirnosti po-
vod za prvo svetovno vojno, 
tudi zdaj, po devetdesetih 
letih, še vedno eksplozivno 
in da bo v času slovenskega 
predsedovanja Evropski 
uniji pomembna vloga naše 
države, da prispeva k pomi-
ritvi razmer. Predlagal je 
tudi, da bi Slovenija vsem 
vojakom Soške fronte, pa-
dlim v slovenskih gorah, ki 

S proslave pri Krnskem jezeru 

bi bili danes večinoma pra-
dedje evropsko povezanih 
držav, postavila spomenik. 

Še pred proslavo pri Krn-
skem jezeru je bil krajša 
spominska slovesnost z mo-
litvijo za padle vojake pri 

"madžarskem križu" na ne-
kdanjem vojaškem pokopa-
lišču na Dupli planini, že v 
petek pa so pri koči pri Bo-
gatinu odprh tematsko pot 
Oskrbovalno zaledje za Krn-
sko bojišče. 

Klorirana voda v raju pod Vršičem 
URŠA PETERNE), 

Kranjska Gora - Potem ko je 
konec julija letos v Kranjski 
Gori prišlo do množične za-
strupitve z vodo. Komunala 
Kranjska Gora vodo z izvira 
Jurež še vedno klorira. 
"Vodo preventivno klorira-
mo. in to bomo delali še na-
prej," je povedala direktorica 
JP Komunala Kranjska Gora 
Henrika Zupan. Kot je po-

jasnila, je trenutno stanje 
vode skladno s predpisi in 
vse analize dajejo dobre re-
zultate. "Očitno je bilo pole-
tno onesnaženje vode na iz-
viru Jurež nesrečna okolišči-
na. Vse odtlej redno jemlje-
mo vzorce in vsi rezultati so 
dobri," je povedala. Kljub 
temu se tako na Občini 
Kranjska Gora kot na Komu-
nali Kranjska Gora zavedajo, 
da se izvir Jurež zlasti ob de-

ževju skali, zato so začeli 
iskati tudi nove rešitve za za-
gotavljanje zdrave pitne 
vode. Tako naj bi prihodnje 
leto pred vodohranom Alpi-
na v Kranjski Gori postavili 
vodarno, kjer bodo vso vodo 
prefiltrirali, razmišljajo pa 
tudi o možnosti dodame ob-
delave z ultravijoličnimi žar-
ki, kar je sodobnejši način 
uničevanja bakterij od klori-
ranja. Občina Kranjska Gora 

je potrebnih sto tisoč evrov 
za postavitev vodarne že za-
gotovila v proračunu za pri-
hodnje leto. Obenem so v 
Komunali Kranjska Gora za-
čeli iskati nove vodne vire, 
eno raziskovalno vrtino so 
naredili na južni strani 
Kranjske Gore ob Pišnici. 
Prve analize so dale zelo do-
bre rezultate, in če bodo 
takšne tudi naslednje anali-
ze, bodo prihodnje poletje 
novi izvir že lahko dali v upo-
rabo. Spremljajo pa tudi 
nove vire nad Srednjim vr-
hom. 
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Kovorju grozi zapora ceste 
Pavel Rupar zahteva izredno sejo tržiškega občinskega sveta in prepoved odlaganja tujih odpadkov v 
Kovorju. Domačina sta napovedala zaporo ceste na deponijo. 

STOJAN S A J E 

Tržič - Polemike o ravnanju z 
odpadki v Občini Tržič iz-
pred dveh let so se spet za-
ostrile prejšnji teden, ko so 
na deponijo Kovor začeli vo-
ziti del odpadkov iz Mestne 
občine Kranj in okolice. Po-
tem ko so neznanci z grafiti 
po vasi Kovor označili župa-
na Sajovica za izdajalca, je v 
petek prišla na dan z besedo 
tržiška SDS. Predstavila je 
poglede na žgoče probleme 
v Tržiču. 

"Odločitev za odlaganje 
odpadkov z deponije Teneti-
še v Kovorju je samovoljno 
sprejel župan Sajovic. Raz-
krita je maska dvoličnega 
človeka, ki je izdal svoje kra-
jane. Na referendumu pred-
lani je bilo 73 odstotkov kra-
janov proti ureditvi regijske-
ga centra v Kovorju. Govoril 
je, da ne bo širitve deponije 
Kovor, sedaj pa je tajno do-
volil Kranju dovoz njihovih 
odpadkov. Napovedujem 
prijavo Bomta Sajovica kri-
minalističnim službam zara-
di suma zlorabe uradnega 
položaja, prekoračitve poob-
lastil in korupcije. Svetniki 
SDS zahtevamo sklic izred-
ne seje tržiškega občinskega 
sveta. Želimo se seznaniti s 

Anton Šuštar, jaka Zupan in Pavel Rupar (od leve) očitajo županu Sajovicu samovoljo 
pri odločitvi o prevzemu odpadkov drugih občin na deponiji Kovor. Sajovic je povedal, da 
je Šuštar ponujal občini Zupanova zemljišča za širitev deponije. 

tajno pogodbo o prevzemu 
tujih odpadkov in doseči 
njen preide. Kranjčane pozi-
vam, naj sami poskrbijo za 
odlaganje svojih smeti. Žu-
pane gorenjsldh občin, ki se 
ne morejo dogovoriti o regij-
skem centru, ocenjujem kot 
popobioma nesposobne. Žal 
niso prisluhnili dobri rešitvi, 
ki smo jo predlagali v Trži-
ču," je dejal Pavel Ru|>ar, ne-
kdanji tržiški župan in seda-
nji občinski svetnik SDS. 

Svetnik iste stranke Tone 
Šuštar iz Kovorja je kot zago-
vornik gradnje regijskega 
centra v Kovorju ocenil, da bi 
bilo to dobro iz gospodar-
skih razlogov. Politični na-

sprotniki pa so tiho, ko dova-
žajo odpadke od dmgod, je 
bil kritičen Šuštar. Jaka Zu-
pan iz Kovorja je menil, da je 
civilna iniciativa desna roka 
sedanjega župana. Njega 
moti, da vozi sedaj še več to-
vornjakov skozi Kovor. Če 
ne bo ukrepal župan, bodo 
zaprli cesto na deponijo, je 
napovedal Zupan. Pavel Ru-
par je dodal, da se to utegne 
zgoditi v tednu od 12. no-
vembra dalje. 

Na srečanju z novinarji 
takoj zatem je župan Borut 
Sajovic pojasnil, da bodo za-
htevo SDS za izredno sejo 
spoštovali. Zaradi zmanjša-
nja stroškov bo hkrati z red-

Plaz zasul cesto na Jezerskem 
Prejšnji torek se je na cesto v dolini Komatevre, tik pred kamnolom 
lehnjaka, vsul plaz. Zasul je cesto in brežino Kokre. 

DANICA Z A V R L Ž L E B I R 

Jezersko - "Kakih tisoč ku-
bičnih metrov skalovja se je 
vsulo na cesto, in ker je ob-
močje nestabilno, se ga lah-
ko vsuje še enkrat toliko," je 
povedal župan Milan Koc-
jan, ki je o dogodku najprej 
obvestil center za obveščanje 
in policijo. Poskrbeli so za 
zaporo, potem pa taJkoj zače-
li delati analize, kako naj se 

lotijo sanacije. Sanacijski na-
črt naj bi bil narejen do da-
nes, potem pa bodo začeli 
odvažati material s plazišča 
in urejati območje. "Poseg 
na plazišču bo zelo zahte-
ven, verjetno bo stal okoli 20 
do 30 tisoč evrov. Toliko de-
narja občina nima, zato se 
bomo o delitvi stroškov sana-
cije dogovorili z uporabniki: 
Marmorjem Hotavlje in 
skladom gozdov, ki soupo-

rabljajo to cesto. Če bo dogo-
vor uspel, upamo, da bo do 
konca tedna cesta proti kam-
nolomu spet prevozna," še 
dodaja Kocjan. Plaz je one-
mogočil dostop do kamnolo-
ma, odrezana pa je tudi ena 
družina. Zanjo so se dogovo-
rili, da ima možnost dostopa 
do doma prek Spodnjega 
Vimika, kar pomeni poltretji 
kilometer obvoza po strmi 
makadamski gozdni poti. 

•J^M ^ V-
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Plaz je zasul cesto tik pred kamnolom lehnjaka v dolini Komatevre. 

no sejo 28. novembra. Obči-
na Tržič ni podpisala nobe-
ne pogodbe s Kranjem, po-
oblastil pa je direktorja Ko-
munalnega podjetja Tržič 
za dogovor s Kranjem o pre-
vzemu dela kranjskih od-
padkov. Prebivalce Kovorja 
je prosil, da potrpijo zaradi 
nekaj več tovornjakov in naj 
ne zapirajo ceste. Kot je de-
jal Sebastijan Zupane, ni 
razlogov za to, saj ima Ko-
munalno podjetje Tržič ve-
ljavno dovoljenje za obrato-
vanje deponije. Ce bodo za-
prli cesto, ne bodo mogli 
odvažati niti odpadkov iz tr-
žiške občine, za kar so po-
oblaščeni. 

JESENICE 

Koncert učiteljev 

V četrtek, 15. novembra, ob 
i8. uri bo v dvorani glas-
bene šole Jesenice koncert 
učiteljev glasbene šole. V 
osmih glasbenih točkah, 
poslušali bomo glasbo tujih 
in domačih avtorjev, pred-
stavnikov različnih obdobij 
in slogov, se bo predstavilo 
dvanajst učiteljev, ki bodo 
nastopili kot solisti in v ko-
mornih sestavih. I. K. 

KRAN) 

Popravilo mostu v Letenicah 

V septembrskem neurju se je podrl most, ki povezuje 
Letenice s Kamnjekom. Mestna občina Kranj je za popravi-
lo mostu sklenila pogodbo z Zidarstvom Prestor. Delati so 
začeli po novembrskih praznikih. Predvideni zaključek del je 
konec novembra, občina Kranj bo za popravilo mostu iz ob-
činskega proračuna zagotovila osemdeset tisoč evrov. S. K. 

ŠENČUR 

V Šenčurju odprli likovno razstavo 

Prejšnji torek so v Muzeju Občine Šenčur odprli razstavo 
Pogled likovne skupine Univerze za tretje življenjsko 
obdobje, ki deluje pod okriljem Društva upokojencev Kranj. 
"Razstava je predvsem pomembna za razstavljavce, da 
javno pokažejo svoja čustva, razmišljanja, svoj pozitiven 
odnos. Zato razstava nima namena obrtniškega razkazo-
vanja, kaj kdo zna, ampak kaj si kdo upa," o razstavi pravi 
mentor likovne skupine Andrej Pibernik. Razstava bo 
odprta so 25. novembra, in sicer ob torkih in petkih od 17. 
do 19. ure ter ob nedeljah od io. do 12. ure. S. Š. 

GORENJA VAS 

O slikarju Ažbetu 

v četrtek, 15. novembra, ob 18. uri bo v Dolenčicah predsta-
vitev knjige Pariške zasebne likovne akademije in Ažbetova 
šola v Miinchnu. Umetnostni zgodovinar dr. Mirko Juteršek 
bo v pogovoru predstavil avtorja knjige dr. Irino Khlebniko-
vo in dr. Viktorja Baranovskega. Nastopila bosta baritonist 
Matjaž Robavs in citrar Tomaž Plahutnik. I. K. 
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Ob jubileju dobili bazen 
Zavpd za usposabljanje invalidne mladine Kamnik deluje že šestdeset let. 

JASNA PAIADIN 

Kamnik - V zavodu za uspo-
sabljanje invalidne mladine 
Kamnik (ZUIM) so pred 
dnevi skupaj z ministrom za 
šolstvo Milanom Zverom, 
županom Antonom Tone-
tom Smolnikarjem in drugi-
mi visokimi gosti slavnostno 
proslavili šestdesetletnico 
delovanja, ki je bila v zname-
nju številnih novih pridobi-
tev. 

Od leta 2006 namreč v za-
vodu poteka tretja faza obno-
ve in dograditve kompleksa, 
ki jo financirata ministrstvi 
za šolstvo in zdravje. Z letoš-
njim šolskim letom so učen-
ci Ln dijaki - gojenci Z U I M - a 
že dobili novo telovadnico, 
prav tako so v prizidku zaži-
veli novi prostori zdravstve-
nih terapij z najsodobnejšo 
opremo, kjer izvajajo fiziote-
rapijo, delovno terapijo i n 
logopedijo, verjetno največja 
pridobitev pa je terapevstki 
bazen z 32 stopinj Celzija to-
plo vodo, velik 16,7-krat 8,7 
metra. "Gradnja bo zaklju-
čena junija 2 0 0 8 oziroma 
do prihodnjega šolskega 
leta, ko bodo prenovljeni še 
stari prostori prve triade de-
vetletne osnovne šole, pros-
tori za poseben program 

Direktorica ZUIM-a Zdravka Slavec je ob jubileju gostila 
šolskega ministra MIlana Zvera in kamniškega župana 
Toneta Smolnikarja. 

(post)rehabilitadjski prakti-
kum, pridobili pa bomo tudi 
novo kuhinjo in jedilnico, 
zdravstveno ambulanto in 
prostore službe zdravstvene 
nege, prostore svetovalne 
službe ter novo knjižnico," je 
na slovesnosti povedala direk-
torica zavoda Zdravka Slavec. 

Nove pridobitve in visoka 
obletnica so praznik za celo 
Slovenijo, ne le za Kamnik, 
so si bili enotni govorniki na 
prireditvi - Z U I M je skozi 
preteklo obdobje namreč 
postal najsodobnejši center 
za vzgojo in izobraževanje 
invalidne mladine pri nas in 

tudi v Evropi. Začetki zavo-
da, ki se je sprva imenoval 
D o m invalidne mladine 
Kamnik, segajo v leto 1947, 
ko so prve programe začeli 
izvajati v Mekinjah pri Kam-
niku. Na sedanjo lokacijo na 
Novi trg so se preselili leta 
1964. V letošnjem šolskem 
letu zavod obiskuje 152 otrok 
i n mladostnikov iz vse Slove-
nije. 

Ob 60- letnici so v Z U I M -
u Že pripravili vrsto priredi-
tev, ob koncu meseca pa 
bodo organizirali tudi prvi 
slovenski kongres terapevt-
skega jahanja. 
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Po žgancih nedelja 
Marija Sagadin je bila konec oktobra stara 95 let. 

MATEJA RANT 

Kranj - "Nikoli se m i ni prav 
dobro godilo," na vpraša-
nje, kakšen je recept, da ve-
der in čil dočakaš tako časti-
tljivo starost, odgovorila Ma-
rija Sagadin, ki je konec ok-
tobra praznovala 95. rojstni 
dan. "Osemnajstkrat so jedli 
žgance, potem pa je bila ne-
delja," se je na ta račun poša-
lil njen sin MUan Sagadin in 
skupaj z mamo takoj resno 
dodal, da so bili žganci v nje-
nem otroštvu sicer res zelo 
pogosto na jedilniku. 

Marija Sagadin se je rodila 
v Beli krajini, večji del otroš-
tva pa preživela pri teti v 
Kamni Gotid. Pri štirih letih 
je namreč ostala brez mame, 
ki je umrla za tuberkulozo. 
"Preden je oče dobil službo 
financarja v Beli krajini, sta 
oba z mamo v Kamni Gorici 
kovala žeblje. To je bilo teža-
ško delo, hrana pa slaba," se 
spominja Sagadinova. S še-
stimi leti je začela obiskovati 
klekljarsko šolo, pri trinaj-
stih pa je dobila delo kot 
pletilja pri sovaščanu. Ko je 
posel propadel, se je zapo-
slila pri Ogrizku v Kranju. 
"Stanovala sem v domu, ki 
so ga vodile nune. Ob nede-
ljah smo uprizarjali gledali-
ške predstave in tako sem 
spoznala moža Milana." Po 

Marija Sagadin se je razveselila rojstnodnevne torte. 

poroki je ostala doma in se 
posvetila vzgoji sedmih 
otrok, Marije, Francke, Mi-
lene, Silve, Joži, Milana in 
Janeza. Dvakrat na teden 
pa je ponoči honorarno de-
lala v Gorenjskem tisku. 
Vedno ji je največ pomeni-
lo, da so se vsi otroci dobro 

učili, je poudarila. Poleg 
petnajstih vnukov ji je da-
nes v veselje še 14 pravnu-
kov, na poti je tudi že pet-
najsti. Še vedno rada bere 
in redno spremlja politiko. 
"Pa tudi kakšno nadaljevan-
ko pogledam, če je kaj vred-
na," se še nasmeji. 

V Stražišču "začasno" krožišče 
MATEJA RANT 

Kranj - Z namenom, da bi 
lanirili hitrost ter zagotovili 
lažje in varnejše odvijanje 
prometa, so v Stražišču v bli-
žini pošte in cerkve pred do-
brima dvema tednoma ure-
dili montažno krožišče. Na-
ložba je bila vredna okrog 15 
tisoč evrov, so pojasnili pri 
kranjski občini. 

Za postavitev krožišča, ki 
je v taki obliki zgolj začasna 
rešitev, so se odločili na po-
budo tamkajšnje krajevne 
skupnosti in svetniške skupi-
ne SDS. V prihodnje na tem 
mestu načrtujejo tudi grad-

njo "pravega" krožišča. 
"Vendar šele, ko bo znana 
trasa navezave škofjeloške 

ceste na regionalno cesto 
Kranj-Škofja Loka," so dodali 
pri kranjski občini. 

Kamnlčani oživljajo Šutno 
JASNA PALADIN 

Kamnik - Na Šutni v Kamni-
ku se je pred dnevi v nekdanji 
prodajalni obutve odprla in-
formacijska pisama, v kateri 
bodo dani Kulturnega društva 
Priden možic do začetka de-
cembra sprejemali strokovnja-
ke in občane, vse, Id si želijo 

pomagati pri oživljanju te 
srednjeveške ulice. Pred le-
tom dni so dani omenjenega 
kulturnega društva po naroči-
lu občine začeli pripravljati 
predlog načrta za prenovo in 
oživitev starega mestnega je-
dra. "Načrt ne predvideva 
zgolj formalne ureditve, tem-
več vključuje tudi vsebinsko 

oživitev. Temelji na ideji, da bi 
Kamnik postal sodobno kul-
turno sre^če. Zaživele naj bi 
trgovine, butiki, prostori za 
kulturne dogodke ipd. A vsak 
načrt je brez pomena, če se z 
njim ne strinjajo stroka in pre-
bivalci," so povedali člani 
društva, ki bodo projekt javno 
predstavili 4. decembra. 
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želijo varno cesto 
Gradnja nadomestne ceste v Davčo sicer ne bo končana do 15. novembra, a krajani raje vidijo, da je 
cesta zgrajena kakšen dan kasneje, če bo zato varnejša. 

ANA HARTMAN 

Davča - Največ vprašanj na 
petkovem sestanku krajanov 
Davče z županom Mihaelom 
Prevcem v tamkajšnji šoli se je 
nanašalo na gradnjo nado-
mestne ceste v to vas, ki poteka 
mimo Dolinarja do Zgage. Iz-
vajalec Cestno podjetje Kranj 
del ne bo končj v dogovorje-
nem roku do 15. novembra; ta 
ponedeljek bodo, kot je napo-
vedal župan, cesto začeli asfal-
tirati, dela pa naj bi se zaključi-
la v dveh tednih. "Kakšen dan 
zamude nas ne moti, če bo ce-
sta zato vamejša in bolje nare-
jena," pravi predsednik Krajev-
ne skupnosti Davča Božo Pre-
zelj. 

Davčarji so se namreč bali, 
da strma cesta ne bo dovolj var-
na in pozimi slabo vzdrževana. 
Kot je zatrdil župan, bo 2,7-
kilometrska cesta v povprečju 
široka štiri metre, zgrajeno bo 
odvodnjavanje, kjer je nevar-
nost zdrsa, pa tudi vamostne 
ograje. Ker je cesta strma, bo 
pozimi zelo pomembno vzdr-
ževanje, poudarja Božo Prezelj 
in dodaja, da je vesel, da bo 

Ta teden bo več znanega o obnovi regionalne ceste v Davčo. / foio: canzd Kav<i< 

strošek zimske službe, čeprav 
gre za lokalno cesto, krila drža-
va, saj bi bil za krajevno skup-
nost to prevelik finančni zalo-
gaj: "Če bo Cestao podjetje 
Kranj zimsko službo zaupalo 
podizvajalcu iz Davče, sem 
prepričan, da bo cesta dobro 
vzdrževana." Prevc je povedal 
še, da se bodo po tej cesti v šolo 
v Železnike lahko vozili tudi 
učend iz Davče, saj si bo pre-
voznik priskrbel manjši avto-
bus za 22 oseb. 

Poleg tega je krajane zani-
malo, kako bodo pristopili k sa-
naciji lokalnih cest V Davfi so 
po besedah Prezlja že uredili 
enajst kilometrov javnih poti, 
za kar so porabili tri tisoč ku-
bičnih metrov gramoza. Žu-
pan je razložil, da so ta čas vce-
lotni občini prioritetne prav tri 
lokalne ceste v Davči: "Najbolj 
kritična je cesta, ki vodi do do-
mačije Čemažarjevih, saj bi 
bila ob večjem dežju spet odre-
zana od sveta. Zelo nujna je 

tudi sanadja cest na Rovan in 
od Mejačevega klanca do obra-
ta Niko." V občini so evidenti-
rali 80 plazov, od tega jih je kar 
tretjina v Davči, župan pa po-
udarja, da so prioritetni plazo-
vi, ki ogrožajo ceste in objekte. 
Štirideset krajanov sicer ni iz-
vedelo nič novega o obnovi v 
poplavah uničene regionalne 
ceste v Davčo, Prevc pa bo kaj 
več o tem lahko povedal ta te-
den, po sestanku s predstavni-
ki ministrstva za promet. 

ŽELEZNIKI 

Zadovoljni s predhodnim sanacijskim programom 
Medtem ko je bil železnikarski župan Mihael Prevc nekoliko 
razočaran nad zneskom intervencijskih sredstev, ki jih je 
država namenila za odpravo posledic poplav v njihovi obči-
ni, je toliko bolj zadovoljen z denarjem, ki Železnikom pri-
pada po predhodnem sanacijskem programu. Za urejanje 
vodotokov v občini Železniki je namreč predvidenih 1,6 mi-
lijona evrov. "S tem smo zadovoljni, saj se bodo dela lahko 
normalno nadaljevala. Pomembno se nam zdi tudi, da bodo 
vodarji zgradili zaplavne objekte na vodotokih, ki zadržujejo 
vodo. Predvidena so tudi sredstva za znižanje Dermotovega 
jezu v višini 220 tisoč evrov," je povedal župan. Poleg tega 
Železnikom po predhodnem sanacijskem programu pripa-
da več kot milijon evrov za sanacijo plazov, občinskih cest, 
vodovoda, kanalizacije in javnih objektov. A. H. 

KRANJ 

Cepljenje proti raku materničnega vratu 
Gorenjsko zdravniško društvo je imelo konec oktobra v Pod-
vinu redno letno skupščino. Strokovno temo so posvetili pre-
ventivnemu cepljenju proti raku materničnega vratu, predsta-
vili sta jo predavateljici prof. dr. Marjetka Uršič Vrščaj, dr. 
med., in Lucija Vrabič Dežman, dr. med. Pojavnost raka ma-
terničnega vratu v Sloveniji je visoka, obolevnost je 20,4 na 
sto tisoč žensk, v nekaterih evropskih državah je pod deset na 
sto tisoč žensk. Zaradi uspešnega odkrivanja najbolj zgodnjih 
oblik raka materničnega vratu pa je smrtnost zaradi njega v 
Sloveniji pod evropskim povprečjem. "Cepivo proti okužbi s 
humanimi papiloma virusi preprečuje nastanek rakavih spre-
memb na materničnem ustju, podobno kot cepljenje proti he-
patitisu B preprečuje nastanek raka na jetrih," je povedala 
Karmen Janša, dr. med. S. K. 

Največ za gospodarstvo 

LJUBLJANA 

Odvajanje od kajenja 
Na brezplačni telefonski šte-
vilki 080 2777 je začel delova-
ti telefon za pomoč pri opuš-
čanju kajenja (namesto 
prejšnjega telefona CINDI za 
pomoč pri opuščanju kajenja 
oi 230 73 70). Svetovalni tele-
fon je primerna pomoč za 
vse, ki se ne želijo udeležiti 
organiziranih oblik odvajanja 
od kajenja ali pa so časovno 
zadržani in krajevno preveč 
oddaljeni. Strokovno usposob-
ljeni svetovalci kličočim po-
magajo skozi proces odvaja-
nja od kajenja, na telefon pa 
lahko pokličejo tudi tisti, ki so 
kaditi že prenehali, vendar še 
potrebujejo podporo v času 
vzdrževanja abstinence. Na 
080 2777 lahko pokličete 
vsak delovnik od 17. do 20. 
ure. S. K. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Gorenja vas - Svetniki so pro-
račun sprejeli, čeprav jim 
glavne investidje niso bile po-
drobno predstavljene, kot je 
Branko Srša, pripravljavko 
proračma, opomnila Mirjana 
Možina. "Največja investidja 
občine v prihodnjem letu bo 
gradnja komunalne infra-
strukture v Gospodarski coni 
Dobje, s čimer tomo omogo-
čili nove podjetniške investi-
dje in odpiranje novih delo-
vnih mest na preko 23 tisoč 
kvadratnih metrih zemljišč. 
Investidja v letu 2008 prese-
ga milijon evrov, dokončana 
bo v letu 2009, pričakujemo 
tudi sofinanciranje iz Evrop-
skega sklada za regionalni 
razvoj," nam je po seji pove-
dala Elizabeta Rakovec, direk-
torica občinske uprave. 

Poleg tega je po prvi obra-
vnavni proračuna zagotovlje-
nih še 180 tisoč evrov za grad-
njo pločnikov in kanalizadje 
do Osnovne šole Ivana Tav-
čarja, nadaljevala se bo obno-
va rojstne hiše slikarjev Šubi-
cev (investicijo sofinancira 
ministrstvo za kulturo, obfi-
na bo dala 135 tisoč evrov), 
skoraj enaka vsota gre za po-
slovilni objekt v Leskovid, na-
daljevalo se bo urejanje poslo-
vilnega objekta v Stari Oselid. 
Več denarja bo šlo tudi za ob-
novo lokalnih cest in javnih 
poti, saj poleg sprejetega pro-

grama po krajevnih skupno-
stih tokrat namenjajo direk-
tno iz proračuna še pol milijo-
na evrov. 133 tisoč evrov bo šlo 
za dokončanje nadstandard-
no opremljenega zbirnega 
centra v Todražu, 280 tisoč 
evrov za dokončanje gradnje 
komunalne opreme v soseski 
Vršajn in skoraj pol milijona 
evrov za dokončanje komu-
nalne opreme v coni Todraž. 

Svetniki so v razpravi izra-
zili pomisleke pri proračim-
skih postavkah za podporo 
delovanja gasilskih društev, 
ki so pred velikimi investidja-
mi. "Občina mora večinsko 
podpreti nakup gasilskih vo-
zil, ne pa da je to na plečih 
društev," je bil prepričan Jurij 
Kivina in dodal, da imajo go-
renjevaški gasilci podvozje 
vozila že v hiši in je neumno, 
da bi čakali na nadgradnjo. 
Župan Milan Čadež je pojas-
nil, da pričakuje petletni plan 
investidj na področju gasil-
stva v občini: "Ne moremo pa 
prihodnje leto sofinandrati 
več takšnih nakupov." Temu 
je pritrdil tudi podžupan Ja-
nez Hrovat, češ da naj se ga-
sild zmenijo med seboj. Vo-
zilo naj bi prihodnje leto ku-
pili tudi v Javorjah, Marko Kr-
žišnik pa je še pojasnil: "Ob 
ustanovitvi občine se je poka-
zalo, da je vozni park gasil-
skih društev zelo zastarel, 
zato nas zahteve društev ne 
smejo presenečati." 

Naredite preboj! 
v poslovalnicah Abanke vas čaka posebna ponudba depozitov. 

Posebna ponudba velja od 5 . 1 1 . do 3 1 . 1 2 . 2007 za novo sklenjene depozitne 
pogodbe brez možnosli obnavljanja. Najnižji znesek vezave znaša 250 EUR. Če 
bi sredstva potrebovali pred iztekom depozita, lahko izkoristite posebno ponudbo 
preniostitvenih kreditov. O pogojih povprašajte v vseh poslovalnicah Abanke. 

Obrestne mere depozitne ponudbe za posamezna obdobja: 

• od 91 do vključno 180 dni znaša fiksna letna obrestna mera 3,95 % 

• od 181 do vključno 270 dni znaša fiksna letna obrestna mera 4,10 % 

• od 271 dni do vključno 1 leta znaša fiksna letna obrestna mera 4.25 % 

• nad 1 do vključno 2 let znaša fiksna letna obrestna mera 4,45 % 
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KRANJSKA GORA 

Na obisku pri policistih 

N a k ran j skogorsk i po l i c i j sk i posta j i s o prejšnj i petek pr ip ra-

v i l i dan odp r t i h vrat, v okv i ru katerega s o po l i c i s t i p r i kaza l i 

svo je de lo . Kot je poveda l k o m a n d i r V inko Otov ič , na ta na-

č i n že l i jo pr ib l i ža t i d e l o po l i c i j e z las t i o t r o k om iz k ran jsko-

g o r s k e in m o j s t r a n s k e šo l e . " P o k a ž e m o , k a k šno o p r e m o 

upo r ab l j amo o b hu j š ih p r o m e t n i h nesrečah, pr i r a z i s kova -

n ju kazn iv ih dejanj, v e dno je ze l o z a n i m i v nas top s l u žbene -

ga psa z v odn i k om , o t roke ob i č a j no ze lo z a n i m a p r o s t o r z a 

pr idržanje , ki m u rečejo ' zapor ' , " je poveda l O tov i č . Sode l o -

va l je tud i Svet z a p reven t i vo in va rnos t v c e s t nem p r o m e t u 

in otroc i so dob i l i k resn ičke ter od sevne trakove. Na jm l a j š e 

je navduš i l t u d i og l ed po l i c i j skega komb l j a in "mar i ce " , pre-

skus i l i pa so se tud i v p i han ju a lkotesta. U . P. 

Vsi bi želeli preskusiti alkotest./foto AokjBuiovtc 

KRANJ, BLED 

Za vikend napihalo osemnajst voznikov 

V s k l adu z n a p o v e d m i s o po l i c i s t i p red M a r t i n o v o s o b o t o i z -

ved l i poos t r en n ad zo r p r o m e t a po me todo l og i j i P r om i l . V 

nadzo ru , ki je v noč i na s o b o t o poteka l na o b m o č j i h Kran ja 

in B leda, je s ode l o va l o š t i r ina js t po l i c i s tov in št i r i s ta reš ine . 

Kont ro l i ra l i in z a l k o t e s t om pre i zkus i l i s o 203 vozn ike , o d 

kater ih j ih je t r ina js t v o z i l o p od v p l i v o m a lkoho la . Dvana j -

s t i m v o z n i k o m so za to z a č a s n o odvze l i v o z n i š k a dovo l jen ja , 

e d e n pa je voz i l , č ep rav n e bi s m e l uprav l ja t i m o t o r n e g a 

voz i l a , in v o zn i š k ega dovo l j en ja s p l oh n i ime l . Izrekli so še 

s e d e m opo zo r i l za b lažje prekrške, p e t im v o z n i k o m so na 

k ra ju s to r i t ve i z r e k l i g l obe , z o p e r pet v o z n i k o v pa b o d o 

poda l i o bdo l ž i l n e p red loge na p r i s to jna sod i š ča . N a B ledu 

s o kon t ro lo p r o m e t a in p s i ho f i z i č nega s tan ja pr i v o z n i k i h 

izvaja l i še na s l edn j o noč . P re i zkus i l i s o 38 vozn i kov ; pet je 

b i l o v in jen ih i n so z a č a s no osta l i b rez vo zn i š kega dovo l je -

n ja , en v o z n i k pa je o d k l o n i l p r e i z k u s a l k o h o l i z i r a n o s t i 

odk l on i l . Po l i c i s t i so e n e m u v o zn i k u odvze l i reg is t rsk i tabl i -

c i in v o z i l o i z l o č i l i i z p r o m e t a , e n e m u v o z n i k u pa i z da l i 

p lač i l n i na l og za rad i preh i t re vožn je . S. Š . 

KRANJ, BLEO 

Pri sebi imeli lesene kije, pištolo ... 

Goren j s k i po l i c i s t i so v noč i na vo l i l no nede l jo p od d r o b n o -

g l ed vze l i nekatere go s t i n s ke loka le na o b m o č j u Kran ja in 

B leda. V n o č n e m g o s t i n s k e m loka lu v K ran ju s o tako legit i-

m i ra l i 56 o s eb o z i r o m a ugotav l ja l i pr i n j ih ident i te to i n ugo-

tov i l i dve krš i tv i do l o č i l po z a k o n u o o rož ju , saj so pr i var-

nos tn i k i h loka la naš l i in zaseg l i t e l e s kop sko pa l i co in l e sene 

kije. Z o p e r nj ih bodo poda l i o bdo l ž i l n e p red loge . E n e m u kr-

š i te l ju s o izda l i p lač i ln i n a l o g za rad i krš i tve z akona o oseb-

ni i zkazn ic i , e n e m u pa za rad i kršitev z a k o n a o vars tvu javne-

ga reda in m i r u . N a B l edu s o v gos t i n sk ih loka l ih oprav i l i 103 

ident i f i kac i j ske pos topke in pr i t e m ugotov i l i e no krš i tev za-

kona o o rož ju . Z o p e r kršitel ja, ki je ime l pri seb i o rož j e , z a 

katerega je s i ce r ime l o r o ž n o l is t ino, b o d o poda l i o bdo l ž i l n i 

pred log, ker je o rož je nos i l v času, ko ni bi l v s l u žb i . G r e z a 

va rnos tn i ka . Enega krš i te l ja so kaznova l i z a r ad i kajenja v go-

s t i n s kem loka lu, i zda l i so t u d i p lač i ln i n a l og za rad i k rš i tve 

u redbe o h r upu . Tr i o sebe b o d o mora l e z a rad i krš i tev zako-

na o varstvu javnega reda i n m i r u pred sodn i ka , m e d t e m ko 

s o enega g o s t a za rad i l a ž j e krš i tve d o l o č i l i s tega z a k o n a 

zgo l j opozo r i l i . S . Š . 

KRIŽE 

V trgovino po cigarete 

Pred dnev i so ne znan i ta tov i v l om i l i v t r gov i no na H l a dn i k o -

vi u l ic i v Kr i žah in vze l i več zavo jev c igare t in d rugega blaga. 

Las tn i ka s o o š kodova l i za oko l i 150 evrov. S . Š . 

Policisti o nasilju v družini 
Na Brdu pri Kranju je potekal mednarodni seminar o nasilju v družini. Slovenska policija je lani 
podala 5.500 kazenskih ovadb za dejanja, ki jih prišteva k nasilju v družini. 

ELENA NOVAK 

Brdo pri Kranju - V okvi-
ru Evropske policijske aka-
demije (CEPOL) in v sode-
lovanju z Upravo kriminali-
stične policije ter policij -
s k i h strokovnjakov iz več 
držav E U je Policijska aka-
d e m i j a organizirala tri-
dnevni seminar o nasilju v 
d r u ž i n i . S e m i n a r j a se je 
udeležilo 29 visokih policij-
s k i h uradnikov oz. k r i m i -
nal ist ičnih inšpektorjev i z 
držav članic E U . Po bese-
dah Tatjane Mušič iz Upra-
ve kriminalistične policije, 
ki v projektu sodeluje od 
leta 2004, ko je bil v okviru 
C E P O L - a organiziran prvi 
seminar na temo nasilja v 
d r u ž i n i , so na s e m i n a r j u 
organizirali delavnice, kjer 
so obravnavali konkretne 
primere in primerjali ter iz-
menjavah izkušnje policije 
iz razl ičnih držav. Pri pre-
prečevanju nasilja v družini 
je namreč pomembno tudi 
zavedanje policistov, da 
problem nasi l ja v d r u ž i n i 
obstaja, i n znanje, da pre-
poznajo nasilna dejanja. 

Odnos do nasilja v družini 
se je od prvega seminarja 
leta 2004 spremenil tako v 
Sloveniji kot v številnih drža-
vah EU. Države, ki v prete-
klosti niso posvečale pozor-
nosti nasilju v družinah, se-
daj pospešeno lovijo korake 
za npr. skandinavskimi dr-
žavami, kjer se s problemom 
nasilja v družinah ukvarjajo 
že vsaj štirideset let Mušiče-
va je izpostavila primer Por-
tugalske, kjer leta 2004 še 
niso imeli niti zakona o nasi-
lju v družini, od letos pa ima-
jo posebno policijsko enoto 
za preprečevanje nasilja v 
družmah, kazenski zakonik 
pa so razširili tako, da so 
vanj vključili tudi nasilje nad 
starejšimi v družini. 

Še nekaj statistike: lani je 
slovenska policija podala 
pribl ižno 5.500 k a z e n s k i h 
ovadb zaradi suma storitve 
kazenskih dejanj, ki jili pri-
števamo k nasilju v družini. 
Največ prijav je bilo za kaz-
niva dejanja nasilništva, gr-
dega ravnanja in ogrožanja 
varnosti, sledijo razUčne 
stopnje telesnih dejanj. Šte-
vilo teh dejanj zadnja leta 

Tatjana Mušič /FOM: E IM . NOVIK 

narašča, policija predvideva, 
da je razlog v večjem številu 
prijav. Lani je bilo 569 otrok 
do 18. leta starosti, ki so bili 
žrtve kaznivih dejanj, storje-
nih v družini. T a številka ob-
sega dejanja z elementi na-
silništva in ostala kazniva 
dejanja, kot je neplačevanje 
preživnine. Opozoriti je tre-
ba, da policija lahko obra-
vnava primere nasilja v d m -
ž ini , ki j ih žrtve prijavijo. 
Brez prijave nasilja policija 
ne more ukrepati. Lani je 
policija zabeležila 276 pri-

Novi motorji za policiste 
Slovenski prometni policisti so prevzeli 35 novih motornih koles. Čeprav že 
vrsto let uporabljajo predvsem BMW-jeve motorje, so novi motorji Hondini. 

SIMON ŠUBIC 

Ljubljana - V o z n i park 
slovenske prometne policiji 
odslej obsega 219 motomili 
koles, je ob predaji 35 novih 
motorjev povedal generalni 
direktor policije Jože Rom-
šek. T r i motorje so prejeli 
tudi kranjski prometni poli-
cisti. Nova motorna kolesa 
H o n d a Deauville N T 700 
(ABS) so belo-modra, s poli-
cijsko opremo i n napravami 
za dajanje zvočnih in sve-
tlobnih znakov, vsako pa je 
stalo (z D D V ) 10.920 evrov. 
Njihova prostornina je 680 
kubičnih centimetrov, naj-
večjo moč 48,3 kilovata pa 
dosežejo ob osem tisoč vrt-
ljajih na minuto. 

Vodja Sektorja prometae 
policije na Generahii policij-
ski upravi Robert Sušanj 
pravi, da so motoma kolesa 
za policiste prometnike 
osnovno delovno sredstvo in 
obenem tudi prenosna pi-
sarna, saj na njem preživijo 
ves svoj delovni čas: "Svoje 
naloge na motorju mora pro-
metni policist opravljati v 
vseh vremenskih razmerah -
na soncu in v dežju, megli, 
vročini, sopari, mrazu." 

Romšek je ob tej priložno-
sti izrazil zaskrbljenost zara-
di prevelikega števila vinjenih 
voznikov na cestah, zato je 
cilj slovenske polidje še pove-
čati prisotnost policistov na 
cestah. "Samo do konca sep-
tembra smo ugotovili skoraj 
21 tisoč alkoholiziranih voz-
nikov v cestnem prometu." 

V prvih devetih mesecih 
so slovenski policisti ugoto-
vili 390.584 (lani 385.336) kr-
šitev cestnoprometnih pred-
pisov in pri tem izrekli 
91 .546 (97.570) o p o z o r i l . 

Odredili 286.830 alkotestov 
kar je za 27 odstotkov več kot 
lani, od katerih je bilo 20.773 
(18 .668) p o z i t i v n i h ; 4.433 

(3.979) kršiteljev je imelo v 
krvi nad 1,5 g alkohola na kg 
krvi, 1.719 (1.783) povzročite-
ljev prometaih nesreč pa 
nad 1,1 g alkohola na kg krvi. 
Z a č a s n o so odvzeli 16.472 
(14.585) vozniških dovoljenj, 
o i - e d i l i so tudi 1,356 (1.225) 
strokovnih pregledov zaradi 
m a m i l , pri tem pa je 831 
oseb strokovni pregled od-
klonilo. 

Vozni park prometnih policistov se je povečal za 35 
Hondinih motor jev . / FOIO: C P U 

merov kaznivega dejanja za-
nemarjanja mladoletnih 
oseb in surovega ravnanja; 
173 je bilo kaznivih dejanj 
spolnega napada na osebo, 
mlajšo od 15 let. Okoli 80 
odstotkov teh kaznivih de-
janj storijo otrokom - žrt-
vam z n a n i ljudje, kot so 
starši, nadomestni starši, so-
rodniki, prijatelji. Je pa Mu-
šičeva opozorila še na dve 
vrsti nasilja, o katerih se ne 
govori veliko, to je nasil je 
nad starejšimi in nasilje nad 
moškimi. 

KRIMINAL 

KRANJ 

V Kranju ostali brez 
točk in denarja 

M lad i n o g o m e t a š i iz Rudar -

ja i z Ve l en j a z l epa ne b o d o 

p o z ab i l i s o b o t n e t e k m e z 

G o o d y e a r E P T r i g l a v o m na 

S t ad i onu S tanka M laka r j a v 

K ran ju . V t e k m i 14. k r oga 

prve m l a d i n s k e l ige s o na-

mreč i zgub i l i kar s 5 : o , ko 

pa s o se p o t e k m i v rn i l i v 

svo jo ga rde robo , so dož ive l i 

nov šok . N e k d o je n a m r e č 

m e d n j i h o v o o d s o t n o s t j o 

ga rde robo t eme l j i t o pregle-

da l in j i m uk r ade l p rece j 

o s e b n i h p r e dme t o v , z la tn i -

ne, m o b i l n i h t e l e f o n o v in 

go t o v i n e . M l a d e ve l en j s ke 

n o g o m e t a š e so tatov i o ško -

dova l i z a t i s o č evrov. S . S . 

LUŽE 

Odnesel denar 
in bančne kartice 

Neznan i s tor i lec je v s o b o t o 

zvečer v l om i l v s t anovan j sko 

h i šo v Lužah , iz nje pa odne -

sel dena r i n bančne kart ice. 

L a s t n i k a je o š k o d o v a l z a 

oko l i 1.500 evrov. S . Š . 
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04/201 42 47, 
e-|)o5ta:tnalioglasi@g-glJ5.si 

mvw.g0renjskl9las.si 

mailto:sinton.subic@g-glas.si
mailto:tnalioglasi@g-glJ5.si


: : . . : : n h uiti, — •• •••••• •• •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Na Benkoviča ne računajo 
Slovenska skakalna reprezentanca bo v novi zimi zagotovo nastopala brez Roka Benkoviča, Peter 
Žonta pa ima še možnost, da se pridruži ekipi. 

V I L M A STANOVNIK 

Kranj - Naša skakalna repre-
zentanca se te dni odpravlja 
na enega zaključnih trenin-
gov pred novo sezono, ki se 
bo 30. novembra začela z 
dvema tekmama svetovnega 
pokala v finskem Kuiasmu. 
Slovensko A-reprezentanco 
letos sestavljajo Rok Urbane, 
Robi Kranjec (oba Triglav 
Kranj), Jernej Damjan (Co-
stella Ilirija), Primož Piki 
(Ljubno BTC), Primož Ro-
glič (Zagorje) in Jurij Tepeš 
(Dolomiti). Med tistimi, Id 
najbolj nestrpno pričakujejo 
prve tekme v novi sezoni, pa 
je Robi Kranjec, ki bo zagoto-
vo letos naš prvi adut na veli-
kem tekmovanju, svetovnem 
prvenstvu v poletih, ki bo ko-
nec februarja v Oberstdorfii. 
"Poleti za tekme nisem bil 
prida motiviran, sem pa več 
moči namenil pripravam na 
zimo, zato se že veselim nove 
sezone. Želim biti čim bliže 
najboljših, precej pa si obe-
tam tudi od svetovnega pr-
venstva," je optimističen Kra-
njec, prav tako pa si čim več 
ponovitev dobrih skokov želi 
Rok Urbane, ki se je v minu-
li sezoni veselil svoje prve 
zmage v svetovnem pokalu. 
Žal pa letos v ekipi ne bo biv-
šega svetovnega prvaka Roka 
Benkoviča, ki se je odločil, da 
konča tekmovalno kariero, ni 
pa še dokončno odločeno, ali 
se za vedno poslavlja tudi Pe-
ter Žonta, ki letos ni treniral z 
moštvom in se bo v reprezen-
tanco moral prebiti skozi kva-

Naša skakalna in tekaška reprezentanca sta se predstavili v novih oblačilih in z novimi 
načrti, žal pa med njimi letos ni tekmovalcev v nordijski kombinaciji, kjer imamo skromno 
ekipo B, ki bo za začetek nastopala le v celinskem pokalu. / FOU: COQ2(I K I V M 

lifikacije - podobno kot drugi, 
ki bodo svoje mesto za na-
stop med najboljšimi iskali 
tudi na tekmah celinskega 
pokala. 

"Velika prednost in prilož-
nost za naše skakalce bodo 
tudi domače tekme tako v 
Planici kot v Kranju. Pred-
vsem me veseli, da nam je 
uspelo dobiti tekmo v Kranju, 
ki je na manjši skakalnici, na 
njej pa se bo lahko pokazalo 
kar enajst slovenskih skakal-
cev. Tekma v Planici pa je pač 
naša tradicija, prireditev je 
zelo odmevna, žal pa nam 
podrte skakalnice in slaba in-
firastruktura niso v ponos in 

zato upam, da se bo projekt 
gradnje nordijskega centra 
čim prej začel izvajati," je ob 
začetku sezone poudaril 
športni direktor za smučar-
ske skoke Franci Petek in do-
dal, da si želi, da bi - podobno 
kot je Rogla za tekače - Plani-
ca postala center za priprave 
skaikalcev. 

Z uvodom v novo sezono, 
ki se je konec oktobra začela v 
nemškem DUsseldorfu, so le 
delno zadovoljni tekafi, vod-
ja reprezentanc Marko Gra-
cer pa je povedal, da so začr-
tano delo v pripravljalnem 
obdobju izpolnili, z zdrav-
jem so imeU srečo, na žalost 

pa se je poškodovala Mitjam 
Sokiič. Vesna Fabjan, Katja 
Višnjar in Barbara Jezeršek 
ciljajo med trideseterico in s 
tem na točke za svetovni po-
kal, dobre nastope si lahko 
obetamo tudi od Nejca Bro-
darja, ki je povedal, da ima 
za sabo vrhunske priprave. 
Naša najboljša tekačica Petra 
Majdič se po lanskih uspe-
hih zaveda, da rezultatov ne 
bo lahko ponoviti, ker pa se 
je na zimo, ki se za tekače 
nadaljuje naslednji konec 
tedna na Norveškem, dobro 
pripravila, pa si menda navi-
jači od nje obetajo še več uvr-
stitev med najbo^še. 

Mladi alpinisti splezali novo smer 
STOJAN SAJE 

Brnik - V četrtek je prispela 
domov glavnina odprave, v 
kateri so bili alpinisti Aleš 
Koželj in Matej Kladnik iz 
Stahovice pri Kamniku, Mit-
ja Som z Blejske Dobrave, 
Tine Cuder iz Bovca, Miha 
Valič iz Ljubljane in Boris Lo-
renčič iz Maribora. Vodja od-
prave Tone Skarja in zdravnik 
Damijan Meško sta ostala v 
Nepalu. Mladim alpinistom 
je ob prihodu čestital Franci 
Ekar, predsednik PZS. 

"Zaradi nedostopnosti te-
rena pod 7903 metre visoki 
Kangbačen, ki je bU prvi dlj 
odprave, smo preselili bazni 
tabor na Pangpemo. Od tam 
smo se razkropili na okoliške 
gore, kjer smo se aklimatizi-
rali. Potem smo plezali po 
navezah. )az in Miha Valič 
sva 24. oktobra preplezala 
južno steno 7140 metrov vi-
soke gore Patibara, prva iz 

Šesterica mladih alpinistov, med katerimi so bili trije Gorenjci (na desni). 

Nepala in druga nasploh. Ce-
lotna tura je bila k ^ dolga. 
Dva dni je trajal dostop do 
stene. Prvi dan sva plezala do 
višine 6.900 metrov, kjer 
sva prespala. Naslednji dan 
sva krenila na vrh in še isti 
dan sestopila na ledenik. Po 
nočitvi je sledil spust v bazo. 
Okrog 1.100 metrov dolga 

smer ni tehnično zelo za-
htevna; bila je zasnežena, le 
del pod vrhom je bil skalnat. 
Glavna nevarnost so bili pa-
dajoči kosi ledu in kamenje," 
je povedal Boris Lorenfič. 

"Med odpravo sem dvakrat 
plezal na goro Drohmo nad 
baznim taborom. Jaz in Mit-
ja Šom sva se i6. oktobra 

vzpela na 6.855 metrov viso-
ki srednji vrh prek jugoza-
hodne stene. Nato smo 25. 
oktobra s Kladnikom in Cu-
drom splezali prek iste stene 
na 6.695 metrov visoki 
vzhodni vrh. Kangbačen nas 
čaka za kdaj drugič," je me-
nil Aleš Koželj po prihodu v 
domovino. 

GORENjSKl SEMAFOR 

NOGOMET 
Prva liga Telekom Stevenije, 18. krog: Drava : Domžale o : o; 
na lestvici še vedno vodijo DomžalčanI, ki v naslednjem kro-
gu 24. novembra gostujejo pri Hit Gorici. 2. SNL, 14. krog: 
Triglav Gorenjska : Zagorje 1 : 2 (i : i). Po jesenskem delu 
tekmovanja na lestvici s 25 točkami vodi Bonfinka, Triglav na 
5. mestu pa ima 23 točk. Prva tekma pomladanskega dela 
drugoiigaše čaka 9. marca, ko Kranjčani gostujejo pri Bonfi-
kl. 3. SNL - zahod, 14. krog: Izola Argeta : Kalcer Vodoterm 
Radomlje 5: o, Roltek Dob: Tinex Šenčur 1 :2 , Jesenice: Brda 
1 : 1 , Kranj: Jadran Dekani i : i. Na lestvici vodi Olimpija Be-
žigrad s 35 točkami, drugI je Tinex Šenčur s 30 točkami, Kranj 
je na šestem mestu z 21 točkami, Rolek Dob je enajsti z 12 
točkami, Kalcer Vodoterm Radomlje Ima na 12. hiestu 11 
točk, Jesenice pa na predzadnjem, 13. mestu, lo točk. V. S. 

KOŠARKA 
Liga UPC Telemach, 5. krog: Geopiln Slovan : TCG Merca-
tor83:75 (22:17,22 : 2 1 , 18 :21 ,2 1 : 16) , Alpos Šentjur: He-
lios 62:85 ( 16 :20 , 19 : 1 3 , 16 :27, i i ; 25). Hellos že jutri, v 
sredo, ob 19. url gosti moštvo Hopsov Polzela, TCG Merca-
tor pa v soboto ob 19. uri v Poljanah Igra z ekipo Zagorja KD 
FT. 1. SKL za ženske, 3. krog: AJM : Domžale 79 : 53 (25 :13, 
21 : 12 , 9 :17, 24 : 1 1 ) , Konjice : HIT Kranjska Gora 56 : 77 
(20 : 14 , 18 : 23,11 : 22, 7 :18), Triglav : Odeja KED 49 : 84 
(12 : 14 ,8 : 23,18: 26, n : 21). V soboto Odeja KED gostuje 
pri Ježici, Triglavanke pri Črnomlju, Kranjska Gora bo ob 18. 
url gostila Clty Center, Domžalčanke pa ekipo Neso Ihke. i. 
B SKL za moške, 5. krog: Radenska Creativ - Triglav 63:65 
(16:15,15:16, 17:15,15:19), Rudar Trbovlje - Tinex Medvode 
89:79 (18:21, 20:15, 26:17, 25:26). V soboto Tinex gostuje pri 
Rogaški, Triglav pa ob 20.15 gostuje pri Utiji. V. S. 

ROKOMET 
1. liga - moški: Knauf Insulation : Gorica Intro Leasing 31 
: 25; 1. liga - ženske: Burja : Škofja Loka KSI 24 : 35; i . B 
liga - ženske: Naklo Merkur: Krka 23 : 31; Sava : Litija 32 : 
20; 2. liga moški • zahod: Duplje : Ilirska Bistrica 34 : 23; 
Radovljica : Mokerc 27 : 41; Grča Kočevje : Kranj 30 : 25; 
AIples je prost. M. D. 

ODBOJKA 
Rezultati gorenjskih ligašev, i. DOL za moške: Astec Triglav 
: Calcit Kamnik o : 3 (- 23, -17, -18). Razlika med vodilnim 
Calclt Kamnik (22) in drugim Salonitom Anhovo ostaja ena-
ka (2 točki), Astec Triglav (13) je zdrsnil na 4. mesto. 1. DOL 
za ženske: LIP Bled : Benedikt 1 : 3 (20, -17, - 19 , - 9). LIP 
Bled (9) ostaja na 5. mestu. 2. DOL moški: National Žirov-
nica : TAB Mežica o : 3 (- 21, - 20, -14), Termo Lubnik : Fu-
žinar Metal Ravne 3 : 1 (- 21, 23, 21, 22). Še vedno so brez 
poraza vodilni odbojkarji SIP Šempetra (15), takoj za njimi 
pa je škofjeloški Termo Lubnik (11). National Žirovnica (5) je 
padla na 9. mesto. 2. DOL ženske: ŽOK Partizan Šk. Loka : 
HIT Nova Gorica II 3 : o (15, 16, 17), Calcit Kamnik : ŽOK 
Misllnja 3 : o (20,19, 23). Vodstvo je prevzela ekipa Allansa 
iz Šempetra (12), na 4. mestu pa so že Kamničanke (io), 
ŽOK Partizan Šk. Loka pa se je povzela na 7. mesto (8). 3. 
DOL moški: Astec Triglav II: Salonit Anhovo I I 1 : 3 (-19,22, 
-18, -19), LOK Črnuče : UKO Kropa 1 : 3 (-17, - 23, 21, 20). 
Vodstvu je ponovno prevzela ekipa MOK Kočevje (9) pred 
Prigo Brezovico (8) In UKO Kropo (7). Calcit Kamnik II je na 
četrtem mestu (6), Astec Triglav II (4) pa na sedmem. 3. 
DOL ženske: Pizzeria Morena: Lakolit Ankaran o : 3, Triglav 
Kranj: Črnomelj 2 : 3, Mladi Jesenice : Epic Postojna 3 : o, 
Piran: Bled Adrlatlca.net 3 : o. Triglav Kranj (14) je na 4. me-
stu, Mladi Jesenice (11) na 6. mestu, Pizzeria Morena (10) 
je osma, na 10. mestu pa je Bled Adriatlca.net (6). B. M. 

ŠAH 
Ciklus ŠD SIMP Radovljica, 17. turnir - Končno stanje: 1. 
Franc Ravnik 6 (ŠD Jesenice) - najboljši senior, 2. Franc 
Rodman 5,5 (ŠD Jesenice), 3. Marjan Lužnik 5,5 (ŠD Jeseni-
ce), 4. Matej Keršič 5 (ŠK Stari Mayr Kranj), 5. Marko Pazlar 
5 (ŠD Jesenice), 6. Zlatko Jeraj 4,5 (ŠD Jesenice), 7. Gabrijel 
Jurman 4 (ŠK Bohinj Bohinjska Bistrica), 8. RIsto Cvetkov 4 
(ŠD Jesenice) Itd. O. O. 

Odbojka - Tekma osmine finala SMART' 
Pokala Slovenije C O M 
v sredo, 14. novembra 2007, bo v Športn i dvorani • 

Planina v Kranju ob 20. uri tekma o sm ine finala Pokala Slovenije v 

odbo jk i . Odbo j ka r j i A s t e c Tr ig lava se bodo pomer i l i z ek ipo 

Kekooprema Žužemberk . V a b i m o č im več navijačev na še eno tek-

m o kranjskih odbojkarjev. 
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KEGLJANJE 
Rezultati 7. kroga v slovenskih ligah: 1. A - ženske: Triglav: 
Korotan 3 : 5 (3128 : 3187), Eta : Slovan 3 : 5 (3062 : 3089). 
Vodi Miroteks, 14 točk, 6. Eta 6 točk, io. Triglav 2 točki. i . 
B - ženske: Trebnje : Ljubelj 6 : 2 (3071 : 3013). i. Miklavž, 
11, 4. Ljubelj 9 točk. 2. liga; Medvode : Novo mesto 7 : i 
(3131 : 2853), Eta : Koper 7 : i (2997 : 2898). Eta prve l o 
točk, 3. Medvode 6 točk. i . A - moški: Triglav: Konjice 5,5: 
2,5 (3379:3298), Konstruktor: Siliko 6 : 2 (3513:3292). Prvi 
Konstruktor, 12 točk, 6. Triglav, 6, 8. Siliko, 5 točk. 1. B -
moški: Izola : KI Polet 3 : 5 (3457 : 3572), Korotan : Hidro 6 
: 2 (3465 : 3413), Radenska : Ljubelj 5 : 3 (3384 : 3318). Prvi 
Ljubelj, 12, 2. KI Polet, 11, 6. Hidro, 7 točk. 2. liga - moški: 
Lokomotiva : Jesenice 2 : 6 (3221 : 3227), Simon Jenko : 
Novo mesto 7 : 1 (3319 : 3134), Pivka : CalcH i : 6 (3355 : 
3381). Prvi Calcit, 12 točk, 9. Jesenice, 3, i o . Simon Jenko, 2 
točki. 3. liga - moški: Triglav-2: Ljubelj-2 3 : 5 (3221: 3247), 
Delo : Adergas 3 : 5 (3254:3306), Taborska jama : Coma 2 
: 6 (3168:3196), Kočevje: Jesenice-2 7 : i (3342:3145). Prva 
Coma, 10, 2. Triglav-2,3. Ljubelj-2, oba po 9, 7. Adergas, 7, 
9. Jesenice-2, 4 točke. Gorenjska liga, 4. krog: Železniki : 
Ljubelj-3 7 : i (3362 : 3006), Portorož : Plavž 2 : 6 (3224 : 
3311), Kranjska Gora : jesenice-3 6 : 2 (3163 :3048), Triglav-
3 : Knauf I. Polet 2 : 6 (3989 : 3146). Vnaprej odigrano: Že-
lezniki : Portorož 7 : i (3303 : 2959). Prvi Železniki, 12 točk, 
2. Plavž, 7,3. Kr. Gora, 6 ,4 . KI Poiet-2, 5 točk. M. F. 

KRANJ 

Bertoncelj za konec tretji 

Na zadnji tekmi svetovnega pokala v športni gimnastiki, ki je 
bila pretekli konec tedna v Glasgovi/u, sta na stopničkah stala 
dva Slovenca. Na bradlji je zmagal Mitja Petkovšek, na konju 
z ročaji pa je bil tretji Sašo Bertoncelj (oba Narodni dom). 
Telovadec iz Gorenje vasi pri Retečah je tako po zmagi na uni-
verzijadi in po prvi zmagi v svetovnem pokalu, ki jo je dosegel 
v Ostravi, s tretjim mestom zabeležil nov velik uspeh. M. B. 

Se en uspešen vikend 
.Hokejisti Acronija Jesenic so v razburljivi tekmi pred domačimi navijači v petek premagali moštvo 
z Dunaja, v nedeljo pa so se zmage veselili še v Gradcu. 

VILMA STANOVNIK 

Jesenice - Minuli konec ted-
na je bil še kako uspešen za 
jeseniške hokejiste, saj so v 
domači dvorani v petek go-
stili do tedaj vodilno moštvo 
lige EBEL, V ienno Capitals 
iz Dunaja ter se na koncu ve-
selili zaslužene zmage 6 : 5 
( 1 : 4 , 4 : 1 , 1 : o). To pa so si 
prigarali v drugi polovici tek-
me, saj so v prvih minutah 
Dunajčani močno pritisnili 
in v 8. minuti vodili že s 4 : 
o. Z a visoko vodstvo je bil 
m e d najzaslužnejšimi lani 
železar Aaron Fox, ki je dal 
dva gola in prispeval podajo, 
v moštvu Dunaja pa smo na 
ledu videli tudi Davida Rod-

mana, medtem ko je njegov 
starejši brat Marcel (zaradi 
nedavne operacije) teiono 
opazoval s tribune. Ko je v 
12. minuti zadel Aleš Remar, 
v golu pa je očitno nerazpo-
loženega junaka zadnjih te-
kem Roberta Kristana zame-
njal Andrej Hočevar, se je vr-
nilo upanje na led in polne 
tribune. V nadaljevanju so 
Jeseničani zaigrali kot prero-
jeni. Ko je pri izenačenem iz-
idu 5 : 5 dve minuti pred kon-
cem tekme že kazalo na po-
daljšek, pa je Paul Healey za-
bil odločilni gol in poskrbel 
za veliko slavje v Podmeža-
kli. 

2 e dvanajsto slavje po wsti 
pa so si jeseniški hokejisti 

Jeseniški hokejisti so v obračunu na domačem ledu ugnali 
tudi ekipo Dunaja. 1 FOM: NM DOM 

Pomlajena slovenska hokejska reprezentanca je ko-
nec tedna nastopila na turnirju Euro Ice Hockey Cha-
llenge 2007 v Italiji. Naši risi so najprej $ 3 : 1 izgubi-
li s Francozi, s ; : 1 so premagali Hrvate in na koncu 
5 5 : 1 izgubili z domačini Italijani. 

nato pripravili v nedeljo zve-
čer, ko so proti Graz ggersu 
v podaljšku z golom Aleša 
Kranjca slavili z 1 : o in se 
tako z 31 točkami obdržali na 
vrhu lige EBEL. Ž a l pa vse 
slabše kaže Z M Olimpiji! ki 
je znova izgubila - najprej s 4 
: 3 v petek pri K A C - u , nato pa 
še v nedeljo doma z o : 4 z 

Innsbruckom in je na pred-
zadnjem mestu z 18 točka-
mi. Vodenju ekipe se je zato 
že v nedeljo odrekel prvi tre-
ner Udar Rahmatulin, na 
njegovem mestu pa je sedaj 
Bojan Zaje. Ž e danes Jeseni-
čani gostujejo pri V S V v Be-
ljaku, Z M Olimpija pa gosti 
Albo Volan. 

Lepo vas 
e videt 

v SKB odpiramo novo poglavje. V skupino Socištš Genšrale, katere del smo od leta 
2001. zdaj vstopamo tudi simbolno - s prevzemom njene celostne grafične podobe. 
V procesu spreminjanja, ki bo potekal do poletja 2008, se tramo postopoma prelili 
v rdečo in črno barvo, ki sta barvi Soci6t6 G6n6rale, ene vodilnih finančnih skupin 
v evro območju. Vedno si prizadevamo, da postanemo še bolj osebni in dostopni 
ter da še bolj zavzeto razmišljamo o vaših željah. Veselimo se, da jih lahko skupaj , 
uresničujemo! 

SKB Lepo vas je videti. 
SOCIETH CEN ERAUE CROUP 

ODBOJKA 

RADOVIJICA 

Nova zmaga za Blejce 

čeprav ekipa A C H Volley v 6. 
krogu srednjeevropske lige 
minulo soboto v domači dvo-
rani ni nastopila v popolni 
postavi, saj je manjkal Dela-
no Thomas (priprave z ame-
riško reprezentanco), še ved-
no pa sta poškodovana Jas-
min Čuturič in Tomi Šmuc, 
pa zmagovalec vso tekmo ni 
bil vprašljiv. Blejci so nadigra-
li ekipo VKP Bratislave kar s 3 
: o ( i 8 , 1 9 , 1 1 ) , kar je lepa po-
potnica pred četrtkovim od-
hodom na novo tekmo na 
Slovaško k moštvu Nove Me-
sto, bliža pa se tudi že nova 
tekma v ligi prvakov, ko bodo 
Blejci 12. decembra v hali Ti-
voli gostili moštvo Pariš Vol-
leyja.V.S. 

TENIS 

KRAN) 

Grega Žemlja zmagal 
v Nemčiji 

Na turnirju ITF z nagradnim 
skladom deset tisoč dolar-
jev v nemškem Leimnu je 
Grega Žemlja kot drugopo-
stavljeni igralec osvojil prvo 
mesto. V finalu je ugnal tret-
jega nosilca, domačina Mar-
cela Zimmermanna, v dveh 
nizih z rezultatom 6 : 3; 7 : 5. 
Trenutno je 2i-letni igralec 
kranjskega Triglava na 319. 
mestu lestvice ATP. B. M. 

HOKEJ 

JESENICE 

Iz Zgodovine jeseniškega hokeja 

v Kosovi graščini na Jesenicah bodo jutri zvečer odprli raz-
stavo z naslovom Moč jeklenih - iz zgodovine jeseniškega 
hokeja. Razstava prinaša najbolj zanimive utrinke iz začet-
kov hokeja na Jesenicah, spomine igralcev, predstavljene 
so jeseniške hokejske družine, jeseniški hokejski klub v šte-
vilkah, pripravili pa so tudi pregled članov in delavcev ho-
kejskega kluba Jesenice, ki s svojim delom prispevajo k 
športnim rezultatom jeseniških hokejistov, Poseben po-
udarek so dali letošnji 50-letnici osvojitve prvega naslova 
državnih prvakov. Razstavo so pripravili sodelavci Gornje-
savskega muzeja Jesenice, pomagala sta Janko Rabič in 
Branko Jeršin, veliko gradiva, od navijaških zastav, dresov, 
hokejskih palic in drugega, pa so prispevali tudi navijači in 
ljubitelji hokeja. U. P. 

VATERPOLO 

KRANJ 

Za začetek zmaga Triglava 

v soboto se je začelo letošnje prvenstvo v ligi Alpe Adria. V 
prvem krogu so imeli slovenski predstavniki polovičen us-
peh, saj sta zmagala le branilec naslova, kranjski Triglav in 
ljubljanska Slovan Olimpija. Zmaga Kranjčanov s 16 : l O ni 
bila lahka, kajti gostje iz Trsta so se pomlajenemu moštvu 
Triglava v prvih dveh četrtinah kar dobro upirali in je bil re-
zultat v tem prvem delu kar štirikrat izenačen (i : i , 2 : 2, 5 : 
5, 6 : 4). Po rdečem kartonu, ki ga je zaradi predolgega jezi-
ka dobil domači strateg, pa so njegovi varovanci zaigrali 
boljše in zanesljivo slavili. J. M. 

Zmagovalec turnirja Snežak je Mladost 

Na olimpijskem bazenu v Kranju se je s tekmo Jadran Split 
: Triglav Kranj, ki so jo s 14 : 8 dobili Dalmatinci, v nedeljo 
končal mednarodni turni Tristar - Snežak 2 0 0 7 za kategori-
jo U14, na katerem je sodelovalo šest moštev iz petih držav. 
Prvo mesto je osvojila zagrebška Mladost, drugi je bil Pri-
morac, tretji pa ŠPK Košice. Gostitelji so izgubili prav vse 
tekme. J. M. 
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V New Yorku tudi Gorenjci 
Na slovitem maratonu v New Yorku, kjer sta si zmagi pritekla Kenijec Martin Le! in Britanka Paula 
Redciiffe, so nastopili tudi nekateri drugi znani športniki, slovenske barve pa je zastopalo deset 
tekačev, med katerimi je bil najhitrejši Boštjan Potočnik iz Zminca pri Škofji Loki. 

VILMA STAN OVNI K 

New York - "80 tisoč nog prek 
dlja" je dovolj :^ovoren naslov, 
ki ga je prejšnji ponedeljek na 
prvi strani objavil The New 
York Times in v podnaslovu 
dodal, da se je zmage v ženski 
konkurenci zasluženo veselila 
Paula fiaddiffe, }4-letna A i ^ e -
žinja, ki je letos januarja povila 
hčerko Islo. 

Vsi, ki smo si ogledali eno 
največjih športnih prireditev na' 
svetu, pa smo se lahko prepri-
čali, da je bila mamica Paula le 
ena od mnogih junakov letoš-
njega maratona v New Vorku. 
Najprej so namreč na marato-
nu startali invalidi, ki so na vo-
zičkih prikazali veliko življenj-
sko moč in energijo in za svo-
je nastope zagotovo poželi 
najglasnejše aplavze številnih 
gledalcev ob progi. Med šport-
niki invalidi je bil tudi italijan-
ski dirkač Alex Zanardi, ki je 
nekoč nastopal v formuli 1, 
pred šestimi leti pa je v nesre-
či izgubil obe nogi. Kljub 
temu še vedno nastopa v po-
sebej prirejenem dirkalniku v 
seriji W T C C , na predvečer 
teka pa se je udeležil tudi 
skupne večerje športnikov te-
kačev iz vseh koncev sveta v 
velikanskem šotoru na dl ju 
maratona v Centralnem par-
ku. "Veselim se nastopa na 
tako veliki prireditvi in pono-
sen sem, da sem še vedno 
lahko zgled športnikom. 
Kljub invalidnosti imam do-
volj energije," je zbrane šport-
nike in nas, spremljevalce, 
nagovoril Alex Zanardi. 

Dovolj energije pa je imelo 
tudi skoraj štirideset tisoč 
drugih tekačic in tekačev, ki 
so se na prekrasno nedeljsko 
dopoldne podali na pot po 
New Vorku. Najhitrejši tek je 
uspel 29-letnem Kenijcu 
Martinu Lelu, ki je z 42-kilo-
metrsko preizkušnjo opravil s 

časom 2:09:04. Kenijcu na-
mreč v ciljnem šprintu ni bil 
kos Maročan Abderrahim 
Goumri, ki je za njim zaostal 
vsega 12 sekund, precej za nji-
ma pa je bil s časom 2:11:25 
tretjeuvrščeni Južnoafnčan 
Hendrick Ramaala. Med zna-
nimi udeleženci maratona je 
bil tudi sloviti kolesar Lance 
Armstrong, ki je z 246:43 od-
tekel svoj najboljši čas mara-
tona, v cilj pa je s časom 
5:29:58 pritekla tudi Katie 
Hoimes, žena Toma Cruisa, 
ki pa je nastopila pod ime-
nom Kate Smith, saj si ni že-
lela medijske pozornosti. 

Čeprav ni bil v središču po-
zomosti medijev, pa je lep us-
peh na maratonu v New Vor-
ku dosegel tudi 33-letni Škof^ 
jeločan Boštjan Potočnik, ki je 
v cilj pritekel s časom 2:56:41 
in osvojil 534. mesto. "V za-
četku sem še čutil težke noge, 
saj sem le teden dni prej tekel 
na ljubljanskem maratonu, 
kjer sem postavil osebni re-
kord 245:09. 2 e prej sva se z 
Lojzetom odločila, da greva na 
maraton v New Vork pred-
vsem uživat in po novo izkuš-
njo. Ves teden pred marato-
nom smo si ogledovali zname-
nitosti in hodili po New Vorku, 
tako da sva šla na start kar mal-
ce utrujena. Ker je bila p r c ^ 
maratona 2animiva, predvsem 
je bilo ob njej vseskozi polno 
ljudi, ki so nas spodbujali, pa je 
bil tek res užitek in tudi s ča-
som sem zadovoljen," je po 
maratonu v dlju pripovedoval 
Boštjan, za katerim je že več 
kot trideset nastopov na mara-
tonih in ulttamaratonih, poleg 
tega pa nastopa tudi na krajših 
tekaških preizkušnjah. "Sedaj 
se bo treba malce spočiti, po-
tem pa napr^. Na kakšnega od 
tekov bom pjozimi zagotovo 
šel, najin naslednji maraton bo 
marca v Trevisu," je še dodal 
Boštjan, ki se ob službi s te-

Boštjan Potočnik iz Zminca pri Škofli Loki je v enem tednu 
odlično odtekel ljubljanski in newyorški maraton. 

Paula Radcilffe je po rojstvu hčerke Isie ostala v zmagovalni 
formi, kar je dokazala tudi v New Yorku. 

kom ukvarja zadnjih petnajst 
let, v prihodnjih letih pa si želi 
časovno lestvico postaviti še 
malo višje in preteči še pre-
ostale od slovite peterice sveto-

Maraton je potekal od Staten Islanda, Brooklyna, Queensa, Bronxa in Manhattna, Boštjan 
Potočnik in Lojze Primožič (na sliki) pa sta nastopila z majicama "I feel Slovenija". 

vne maratonske serije, ki jo • 
p o l ^ newyorškega - sestavlja-
jo še maratoni v Bostonu, Lon-
donu, Chicagu in Berlinu. 
Tudi slednjega je že pretekel 

Berlinski in od prejšnje ne-
delje tudi newyorSki maraton 
pa sta že tudi na seznamu 
Skofjeločana Lojzeta Primoži-
ča, Id jc maraton prav tako od-
tekel pod tremi urami in bil na 
dlju drugi od Slovencev. "Pro-
ga je bila kar zahtevna, zelo va-
lovita, večina je bil tudi slab as-
felL Vendar je bilo razpolože-
nje fenomenalno. Ker pa 
zadnji mesec in pol skoraj ni-
sem treniral, sem tudi z rezul-
tatom zadovoljen." je jx)vedal 
38-letni Lojze, ki se je letos po-
leti izkazal tudi na Ironmanu v 
Celovcu, za seboj pa ima šele 
kratko tekaško kariero, saj je 
bil v mladosti rokometaš. Pre-
ostali od deseterice Slovencev 
so v New Vorku tekli nad tremi 
urami, med njimi je bil tudi 
26-letni Vid Mavčič iz Pred-
dvora, ki je s časom 4:37:50 
osvojil 17.508. mesto. 

I GIBAJTE SE Z NAMI 
JANEZ FERLIC a 

v primežu poškodbe 
še nisem sre&d športnika, ki se 

še nikoli ni ubadal s pc^kodbami, 
ki vsake toliko časa po^crbyo, da 
se proces treniranja Msfon za ne-
kaj dni ali pa 2X1 dlje časa. kar je 
sicer po eni struni neugodno, a v 
času poškodbe lahko športnik 
drugjče "zori". Vse skupaj se za-
čnezbdleSno, ki telesu pove, da 
nekaj ni v redu in da bo potreben 
počitek. Če se v procesu trenira-
nja sami ne znamo brzdati, 
nam ho to prg ali sig povedalo 
telo samo. Največkrat se pdScod-
be pojavijo zaradi pretirane in 
preobsežne vadbe ter nepraviltio-
sti v šaman ciklusu treniranja. 
Tukaj ni važno, ali gre za vrhun-
ska tekmovalcu ali rekreativca. 
Oboji smo podvrženi poškod-
bam, nekateri bolj, nekateri 
manj, in niti ni nujno, da po-

mečih zakrčena, kar pomeni, da 
tetiva, kije vpeta na peto, ni raz-
t^jena in na samem treningu 
ne bo ddovala dovolj prožno in 
odzivno. Iz tega se naučimo, da 
moramo biti previdni ne le pri 
treningu, temveč tudi pri drugih 
vsakodnevnih dgavnostih. Po ko-
silu nenadno hitro vstaneim in s 
kdenom udarimo ob rob mize. 
Kdor ima občui^iv koleiKki sklep, 
bo že lahko imel težave. Verjemi-
te, to se dogaja. Izogibajmo se ne-
nadnim sunkovitim gibom ter 
pri vseh opravilih ravnajmo pre-
udarno in s pame^o. 

Okremye je čas, ki ga name-
nimo sanaciji pc^kodbe in traja 
različno ddgo, odvisno od zaple-
tenosti poškodbe. Takrat imamo 
čas, da se poleg rthabilitaaje po-
svetimo stvarem, ki smo jih v 

"Poškodba ni vedno pogubna zadeva. Če jo le znamo 
obrniti v pravo smer, jo bomo pozdravili in tudi oseb-
nostno zrasli, kar nam izključno koristi in se nam dol-
goročno obrestuje. Pravilen pristop, trenuten odmik 
od prvotne aktivnosti in potrpežljivost so ključnega 
pomena pri zdravljenju." 

škodbo staknemo prav pri športni 
vadbi. Pc^mo primer. Atleti-
nja se odpravi na kakšru? slav-
nostno praznovarije in obiye čev-
lje z visokimi petami. Na nerav-
ni podlag lahko kar precg nerod-
no zvije §eženj, ki jo od treningu 
oddalji vsaj za nekaj dni, poledi-
ce pa so lahko tudi dolgoročne. Je 
pa tako, da teoretsko dobro po-
učena atletinja verjetno ne bo ni-
koli obula čevljev z visokimi pet-
ami, saj je nogi v tem položaju v 

času naše vadbe zanemaijali 
oziroma so ostale no stranskem 
tiru. Navsezadnje je to lahko 
navezovanje novih stikov, izob-
raževanje, osebna rast in raz-
voj. Ob poškodbi nam ponava-
di ni treba popdnoma obmiro-
vati. Lotimo se športne dejavno-
sti, kije v tistem trenutku za po-
sameznika povsem obvladljiva, 
ga sprosti, da nov^ vetra in po-
skrbi za raznolikost ter nova spo-
znanja v športu. 

Ko smo poškodovani, se lahko posvetimo dejavnostim, ki nas 
ne ovirajo, ampak dajo novih pogledov, spoznanj in moči. 

ATLETIKA 

LJUBLJANA 

Atleta leta sta Brigita in Primož 

Minulo soboto je Atletska zveza Slovenije podelila priznanja 
najboljšim atletom in atletinjam Slovenije v letošnjem letu. V 
moški konkurenci se je laskavega naziva razveselil Primož 
Kozmus, medtem ko je med dekleti največje število glasov 
prejela Brigita Langerholc. Leto 2007 sta zaznamovala pred-
vsem z odličnim nastopom na avgustovskem svetovnem pr-
venstvu v japonski Osaki, kjer je Primož v metu kladiva osvo-
jil 2. mesto in srebrno kolajno, medtem ko je Brigita v teku na 
800 m osvojila 5. mesto. V. S. 
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Ič MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

v 

Prigode naše vsakdanje (1) 

H itro in rutinsko sem 
zmetala umazana 
oblačila v pralni 

stroj, voda je stekla na hlače 
in majice, prašek seje spenil 
in zvok delujočega pralnega 
stroja je deloval tako osrečujo-
če. Kot da bi s pranjem za-
čela nekaj novega, svežega. 
Dan se nadaljuje v znamenju 
pospravljanja. Mimogrede 
starejši hčerki omenim, naj v 
prihodnje sprazni žepe svojih 
hlač, preden jih da v koš za 
umazano perilo, ker vedno 
vlečem iz njih vse mogoče za-
klade. Obljubi, da ho, in me 
vpraša, ali sem dala iz hlač-
nega žepa njen mobilni tele-

fon. Postane mi vroče, saj ga 
ni bilo ne v levem in ne v des-
nem žepu. Tečem do pralnega 
stroja, vidim, kako oblačila 
veselo plešejo svoj obredni 
ples, in počakam, ^ se lahko 
priborim do hčerkinih hlač. 
Zatipam v spodnji žep, tik 
nad koleni in tam je mobitel, 
moker in ves dišeč. Poklapano 
se privlečem nazaj v dnevno 
sobo in grem v napad, preden 
me kdo napade. Povem, da se 
to ne hi zgodilo, če bi vsak dal 
ven svoje stvari, preden gredo 
oblačil« v pranje. Počakam, 

da vidim, kakšna bo reakcija. 
Hčerka in mož oživljata mo-
bitel kot nekakšnega utopljen-
ca in me pomilovalno pogle-
data. Mož omeni, da sem 
pred kratkim oprala tudi nje-
gov mali čarobni ključek za 
računalnik, na katerem so 
bili pomembni podatki. Opo-
rekam, da so vsi podatki pre-
živeli, kar potrjuje, da je izde-
lek zelo kvaliteten. No, vseeno 
ne vem, ali naj se počutim 
krivo ali ne. Dejstvo je, da se 

je v našem pralnem stroju 
pralo že marsikaj, tudi bana-
na. Da se rešim iz zagate, 
predlagam bolj jasna pravila. 
Kdor da oblačila v pranje, po-
spravi tudi žepe. Kdor da ob-
lačila v stroj, preveri spotoma 
vseeno še žepe. Kar tako, iz 
ljubezni do sočloveka in do 
napravic, ki ne marajo vode 
... in zaradi ljubega miru. 
Ampak to me sedaj bega in 
nekoliko spominja na držav-
ne propadle projekte. Kdo je 
potem zares odgovoren, če 
pride do škode? Tisti, ki je 
prvi pregledal žepe, ali oni 
drugi, ki je dal oblačila v 
stroj? Odgovornost je kot vroč 
krompir. Nihče ga ne bi imel 
v rokah, vsak bi ga pa jedel. 

Prisluhnite nam - T l l " ^ I C T I i ^ l l l 
polepšali vam bomo • V ^ " ' 
dan. p l l f ^ I t l i l ] 
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Slez za sluznice 
v ljudskem zdravilstvu še danes prisegajo na čaj ali sirup iz sleza oz. ajbiša (Althea officinalis), saj ta 
izredna zdravilna rastlina vsebuje veliko sluzi, ki blažilno delujejo na razdraženo sluznico ust in žrela, 
pomirjajo kašelj in olajšujejo izkašljevanje. Svojo moč pokažejo tudi pri vnetjih želodčne sluznice. 

PAVLA K U N E R 

V pogovornem jeziku m u 
lahko pravimo tudi ajpš, aj-
biž, beli popelj, oslez, sle-
zen, sliz, slizka, velika žlez 
ali zelnik. 

Čas za korenine 

Močne in mesnate kore-
nine sleza kopljemo v jese-
ni, ko je količina sluzi v njih 
največja. Treba j ih je oprati, 
zrezati po dolgem in hitro 
sušiti, najbolje pri umetni 
toploti. Sušimo j ih več dni, 
vendar ne pri več kot 35 sto-
pinjah Celzija. Posušene 
korenine stremo ali zreže-
mo na polcentimetrske koš-
čke i n jih hranimo v dobro 
zaprtih posodah. Liste, ki so 
žametni in dlakavi, ter belo 
rožnate cvetove nabiramo 
poleti ob času cvetenja in 
jih fino posušimo. 

Že dolgo res je v rabi slez 

Vir i poročajo, da so slez 
uporabljali že v starem veku. 
Omenjalo naj bi ga Sveto pis-
mo, uporabljala kitajska in 
arabska medicina. V času ve-
likih lakot je bilo zelo cenje-
no hranilo. Stari Grki so z 
nj im okrasili grobove, Rim-
ljani pa so ga radi dodajali 
ječmenovi juhi. Precej po-
zneje je prah zdrobljenih sle-
zovih korenin postal glavna 
sestavina slastnih angleških 
penastih slaščic, poznanih 
pod imenom Marshmallow. 
To ime je v bistvu tudi angle-

ško ime za slez. Iz tega pra-
h u so svoj čas pripravljali 
tudi bonbone. Bolj pomemb-
no kot ti podatki je dejstvo, 
da so ga kot vir zdravilnih 
slezovih sluzi ljudje od ne-
kdaj uporabljali za lajšanje in 
pomikanje kašlja. Z njim so 
spodbujali izločanje seča in 
ledvičnih kamnov, zdravili 
vnetja in čire na želodcu ter 
celili rane. 

Slez danes 

Sluzi, ki jih slez vsebuje, 
učinkujejo na kožo in sluzni-
ce ter preprečujejo in blažijo 
vnetja v celotnem prebav-
nem traktu, v zgornjih diha-
lih in na koži. Kot piše dr. 
Katja Galle Toplak v Zdravil-
nih rastlinah na Slovenskem, 
je uporaba korenine sleza 
mnogostranska: pri katarjih 
prebavil, pri drisloh, posebej 
pri dojenddh in majhnih 
otrocih, pri vnetju želodčne 
in črevesne sluznice, živčnih 
bolečinah želodca, želodčnih 
čirih. Pomembna je uporaba 
pri katarju glasilk, pri hripa-
vosti, kašlju, oslovskem kaš-
Iju, vnetjih v ustiu votlini, pri 
parodontozi in pri rasti zo-

Sesekljane slezove kornine 

Ko slez poleti cveti 

bovja otrok. Slez uporablja-
mo tudi za grgranje pri vnet-
jih v ustih in grlu. Obkladke 
uporabljamo pri kožnih 
vnetjih, pri srbeči, suhi koži 
otrok in pri srbenju kože v 
starosti. Slez pripomore k 
ohranjanju gladke, mlados-
tne in voljne kože. Tople ob-
loge iz strte droge polagamo 
na ognojke, da hitreje dozore 
in se omehčajo. 

Slezov preliv in sirup 

Zdravilne rastline, ki vse-
bujejo sluzi, pripravimo na 
hladen način. T ^ o storimo 
tudi s slezom i n ga pripravi-
mo kot preliv oz. prelivek: 
dve žlički suhe ali sveže kore-
nine namočimo v hladno 
vodo in pustimo, da stoji ne-
kaj ur. Pred pitjem napitek 
segrejemo do primerne tem-
perature. Tako storimo tudi s 
slezovimi listi i n cvetovi. Pri 
kašlju in prehladu je učinko-

vita čajna mešanica iz slezo-
vih korenin, plodov komar-
čka in plodov janeža, ki jo 
pripravimo kot poparek iz 
dveh žličk mešanice na sko-
delico čaja. Pijemo do tri sko-
delice vročega in z medom 
sladkanega čaja dnevno. Sta-
ro domače pomagalo zoper 
suh in dražeč kašelj, priljub-
ljeno tudi pri otrocih, je sle-
zov sirup, ki ga pripravimo 
sledeče: žličko zrezanih ko-
renin na cedilu prelijemo z 
mešanico 1 g žganja i n 45 g 
vode. Tekočino prestrežemo 
in jo ponovno prelijemo pre-
ko droge. To ponavljamo eno 
uro. Tako dobimo 4 0 g iz-
vlečka, ki ga skuhamo skupaj 
s 6 0 g sladkorja. Še vroče na-
lijemo v stekleničke in dobro 
zapremo. Uživamo ga tri do 
petkrat na dan po eno do dve 
žlički. Če nimamo možnosti, 
da sami skuhamo ta zdravil-
ni pripravek, ga kupimo v le-
karni. 

Adijo, pohane piske 1 8 v RAKOVIH KLEŠČAH 

MARJETA SMOLNIKAJ« 

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

Sobota, 9. junij 

Sprehajam se po Rožniku in 
razmišljam o svoji nadaljnji 
usodi. Ne, ne, v mislih nimam 
svoje diagnoze ozirotna bolez-
ni. V sredo se na Golniku sesta-
ne konzilij, ki bo določil način 
mojega zdravljenja. Padla bo 
tudi odločitev, kje me bodo vze-
li v roke: v Ljubljani, v Maribo-
ru ali na Golniku. In o tem 
razmišljam. Moja želja je, da 
me sprgmgo na Golniku. Za-
radi izjemno prijaznega medi-
cinskega osebja in, nenazad-
nje, zaradi svežega zraka. Naj 

zadevo prepustim naključju 
ali naj poiščem vsemogočne 
zveze? Nekaj bi jih zagotovo 
zbrskala. Priznam, s težavo se 
premagam in odločitev prepu-
stim drugim, se pravi, tistim, 
ki imajo tozadevne stvari 
uradno v rokah. 

Pomembneje kot to, v kate-
ri bolnišnici me bodo na 
zdravljenje sprejeli, se mi v 
tem trenutku in glede na moje 
zdravstveno stanje zdi vpra-
šanje, kako in s čim se bom v 
prihodnje prehranjevala. Vse-
kakor bo od zdaj naprej tudi 
zame veljala misel: ne živimo 
zato, dajemo, ampak jemo 
zato, da živimo. Na to živ-
ljenjsko Jilozojijo prisegam, 
odkar pomnim, samo držala 
se je do zdaj nisem. 

Od zdaj bodo moje pre-
hrambene navade vsekakor 
drugačne. Adijo: pohane pi-
ške, takšne in drugačne pe-
čenke, dobrote z žara, mesne 
juhice, z ocvirki zaheljen 
krompirček in krompirček na 
petdeset druph različnih na-
činov, na bohinjski zaseki pe-
čena jajčka na oko, pojedena s 
svežim belim kruhom, savinj-
ski želodec in kraški pršut in 
tako dalje, dokler ti že od sa-
mih kulinaričnih dobrot, (ki 
ti, če ne drugega, zamašijo 
zadnjično odprtino) postane 
slabo. Sklenem, da se v imenu 
zdravja odslej držim strogih 
prehrambenih navodil Petra 
Papuge. Od zdaj naprej bom 
dan začela s sveže stisnjenim 
zelenjavnim sokom; pred dva-

najsto uro ne bom dala v usta 
nobenega škroba in tudi sicer 
bom pazila, da ga bom za-
užila čim manj; s svojega je-
dilnika nameravam za vse 
večne čase zbrisati: meso in 
vse mesne izdelke, mleko in 
vse mlečne izdelke, se pravi, 
sir, skuto, jogurt, potem ribe, 
jajca, krompir, čebulo, česen, 
navadno olje, kis, poper; ops, 
v želodcu mi je začelo od lah-
kote kruliti. 

Na mestu je tortj vprašanje, 
kaj bom od zdaj rMprej jedla? 
To, kar priporoča Peter Papu-
ga, to pa je: sezonsko sadje in 
zelenjavo, žitarice in stročnice, 
neoluščeni riž, črne makarone, 
sojine pripravke in druge mes-
ne nadomestke, čim več kislega 
zelja in kisle repe, s hrenom, li-

mono in olivnim oljem zači-
njeno solato in tako naprej. 
Kako bom vso to nenavadno 
hrano spravila vase, pa za 
zdaj še ne vem. Še zlasti pa ne 
vem, kako naj vse te nenavad-
ne sestavine skuham in pripra-
vim tako, da bodo užitne. S 
pripravo tovrstne hrane imam 
namreč slabe izkušnje. Ven-
dar, za zdravje sem pripravlje-
na storiti vse. Tudi prehrambe-
ne navade sem pripravljena 
spremeniti. Pravzaprav so 
moje dosedanje prehrambene 
navade, kijih sklenem za vse 
večne čase in nepreklicno opu-
stiti in zamenjati z zdravo pre-
hrano, na poti k zdravju še 
najmanjša žrtev. Vsekakor je 
prehrana prva žrtev zdravja. 

(Se nadaljuje.) 

mailto:info@g-glas.si
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Cimet 
B O R I S B E R G A N T 

Cimet je ena izmed najsta-
rejših začimb, na Kitajskem 
naj bi cimet uporabljali že 
}ooo let pred našim štetjem, 
v Evropo so ga prinesli Arab-
ci. Med 16. in 18. stoletjem je 
dmet v Evropi veljal za zelo 
drago zadmlK). Cimetovec je 
10-15 metrov visoko zimzele-
no drevo, kot začimbo pa 
uporabljamo njegovo posu-
šeno lubje. Je ena najbolj pri-
ljubljenih in prijetno dišečih 
začimb, ki ima poleg tega 
ogromno blagodejnih last-
nosti. Vsebuje veliko anti-
oksidantov in eteričnih olj, 
ki imajo zato številne ugod-
ne učinke na organizem. 
Najboljši dmet prihaja s Šri-
lanke, vzgajajo pa ga med 
drugim tudi na Kitajskem, v 
Indoneziji, Vietnamu, Brazi-
liji in Egiptu. Cimet pridobi-
vajo tako, da kakšnih pet let 
staro drevo posekajo, iz po-
ganjkov, ki poženejo iz dre-
vesa, pa vzgojijo novo drevo. 
Rjavo lubje olupijo in pod 
vrhnjo površino se skriva 
mehka plast skorje, ki jo su-
šijo. Je ena tistih začimb, ki 
telo "pogrejejo", zato največ 
cimeta uporabljamo ravno v 
jesenskem in zimskem 
času. Kupimo lahko mleti ci-
met ali pa cimetove palčke, 
oboje pa je na voljo v vseh ži-
vilskih trgovinah. Mleti ci-
met se razdiši prej kot pal-
čke, vsekakor pa ga moramo 
hraniti na temnem in hlad-
nem prostoru v dobro zaprti 
stekleni posodi. Cimet upo-
rabljamo predvsem pri pri-

pravi sladkih in sadnih jedi. 
S celim cimetom odišavimo 
in začinimo kompote, mleč-
ne pijače, kuhano vino, z 
mletim pa pripravljamo pe-
civo in ga dajemo v razne 
mlečne in močnate jedi. 
Uporabljamo ga tudi za po-
sip sadnih cmokov. Cimeto-
ve palčke dodajamo vročim 
napitkom - kavi, kuhanemu 
vinu in vroči čokoladi za 
boljšo aromo. Cimet pa upo-
rabljamo tudi kot do^tek k 
dušenemu mesu, predvsem 
jagnjetini in v nadevih s su-
him sadjem za perutnino. 

Bučna rižota s cimetom 

Za 5 oseb potrebujemo: jo 
dag huie z oranžnim mesom, 
5 rezin mesnate slanine, j žli-
ce masla, 40 dag riža arborio, 
1 dl suhega belega vina, 2 cime-
tovi palčki, 7 dl mesne Juhe, 
sol, sveže mlet poper in 10 dag 
sveže naribanega parmezana. 

Bučo olupite, ji odstranite 
semena in jo narežite na 
majhne kose. Na stopljenem 
maslu popražite na trakove 
narezano slanino in dodajte 
bučo ter jo dušite 15 minut 
Dodajte riž in cimet, nekaj 
minut dušite, prilijte vino in 
ko ga riž vpije, začnite posto-
poma dodajati juho. Kuhajte 
in občasno premešajte, do-
kler riž ne vpije juhe. Dodaj-
te novo in ponavljajte, dokler 
riž ne bo kuhan. Nazadnje 
solite in popoprajte po oku-
su, vmešajte parmezan ter 
takoj postrezite. 

Račje prsi s pomarančo 
in cimetom 

Za 5 oseh potrebujemo: 1 kg 
račfih prsi, sol, ingver, maslo, 
malo pomarančne lupine, 2 d-

metovi palčki, 2 dl sveže stis-
njenega pomarančnega soka, 1 
žlico moke, 1 dl piščance Juhe 
ali vode. 

Račje prsi natrite s soljo in 
ingverjem. Na maslu jih z 
obeh strani hrustljavo zape-
cite, zalijte s pomarančnim 
sokom, dodajte malo poma-
rančne lupinice in cimet, po-
krijte ter dušite še 30 minut. 
Zgostite s podmetom, ki ga 
napravite iz moke in piš-
čančje juhe, dobro prevrite 
in po potrebi še dosolite. Prsi 
narežite na rezine, jih prelij-
te z omako in {»strezite. 

Cimetova tortica 

Za 4 osebe potrebujemo: 3 
velike pomaranče, 4 beljake, jo 
dag sladkotja, 1 žliSco mletega 
cimeta, 1 žlico sladkorja, 2 dl 
sladke smetane. 

Iz beljakov stepite trd sneg 
in vanj vmešajte sladkor. Iz 
polovice snega spedte osem 
sploščenih snežnih poljub-
čkov. Iz pomaranč ožemite 
sok in ga skupaj z eno žlico 
sladkorja in cimetom poku-
hajte na polovico. Ohladite 

in primešajte preostanek 
snega ter stepeno sladko 
smetano, da dobite kremo. 
Na krožnik položite poljub-
ček, nanj naložite kremo, do-
dajte še en poljubček in kon-
čajte s kremo. 

Mascarponejeva krema s 
cimetom in sadjem 

Za 4 osebe potrebujemo: 8 li-
stičev želatine, 2,5 dl aromatič-
nega belega vina, pol žličke 
mletega cimeta, 6 dag sladkor-

ja v prahu, 25 dag sira mascar-
pone, 3 dl sladke smetane za 
stepanje, 40 dag poljubnega 
svežega sadja, 3 žlice medu, 5 
žlic vode. 

Lističe želatine namočite v 
vinu, ki ste mu dodali cimet. 
Medtem trdo stepite smeta-
no, primešajte mascarpone 
in sladkor v prahu. Vino z 
želatino segrejte le toliko, da 
se želatina stopi in jo prime-
šajte mascarponejevi kremi. 
Postavite vsaj za tri ure v hla-
dilnik. Sadje naložite v poso-
dice, ga prelijte s prevreto 
mešanico medu in vode ter 
ga obložite z mascarponeje-
vo kremo. 

ZELENO IN CVETOČE 
IGOR PAVLIČ 

Plodovi kot okras 
Jesen rumena - dobra 

žena. Tudi letos je bila rado-
darna s plodovi kot tudi z bo-
gatim cvetjem. Jeseni je naj-
lepši okras grmičevja plod. 
Najlepši grm v vrtu je tisti, Id 
dobro obrodi. Na slUd je kald-
jevo drevo, ki je res dobro 
obrodilo. Kaki sicer ni go-
renjsko drevo, vendar mar-
sikdo poskusi posaditi kakš-
no bolj sredozemsko rastlino 
tudi na gorenjski vrt - in tudi 
lepo uspeva. Če ne drugače, 
kot okrasno drevo, ki mu 
mogoče služi kot spomin na 
lepe počitnice. Preden je vrt 
zasajen, je za marsikoga puš-
čobna njiva brez duše. Če že 
posadimo samo nekaj dre-
ves, se lahko spremeni v ču-
dovit vrt. Čim manjši je, tem-
bolj je pomembno, da izbere-
mo drevo prave oblike - naj-

bolj dobrodošlo je drevo, ki 
se ne razrašča prehitro in 
nudi okolid v vsakem letnem 
času kaj posebnega: ali cveto-
ve spomladi, ali dekorativne 
liste čez leto in še morebitne 
okrasne jagode v jeseni. Če 
imate še mlad vrt in je pros-
tor še za kakšno drevo, je še 
čas, da ga posadite pred 
zimo. Spomladi bo že lepo 
odgnalo. Niti dve drevesi si 
nista popolnoma enaki, če-
prav sta iste vrste. Pri dobro 
izbranih vrstah se lepx5ta dru-
ži z uporabnostjo, da je vrt 
lep na pogled in tudi prijet-
nejši za bivanje. Drevesa da-
jejo vrtu življenje: obiskujejo 
ga metulji,' čebele, ptice. 
Sploh v mestih imajo dreve-
sa pomembno vlogo: čistijo 
zrak, so zelene meje med so-
sedi in lepo dopolnjujejo be-

tonsko arhitekturo. Ker je na-
kup drevesa dolgoročna inve-
sticija, pa ne toliko zaradi 
cene, kot zaradi časa rasti in 
zapolnitve prostora. Zato je 
tehten premislek zelo drago-
cen. Če imamo v vrtu že 
kakšno drevo, upoštevamo 
najprej dopolnitev. Ni vse-
eno, da ni skladnosti po obli-

ki in rasti, drevo dopolnjuje 
celo širšo pokrajino, naselje. 
Če v bližini večina dreves 
cveti spomladi, bo udnek 
večji, če posadimo drevo, ki 
bo v jeseni naredilo zanimive 
plodove, ali pa zažarijo v 
kakšnih kontrastnih barvah -
to je včasih večji barvni kon-
trast, kot cvet spomladi 

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

Tedenski jedilnik 
Nedelja - Kosilo: kostna juha z vlivanci in peteršiljem, mes-
ne rezine, zeliščni riž, endivija s koruzo, zapečeni rezanci z 
jabolki; Večerja: krompirjeva solata z zeleno, mesni sir. 
Ponedeljek - Kosilo: makaronovo meso, radič s fižolom, pe-
čena jabolka z orehi; Večerja: nadevane bučke na riževi po-
steljici, zeljnata solata s korenčkom. 
Torek - Kosilo: pečena svinjska rebra, pražen krompir, duše-
no kislo zelje; Večerja: polenta, mlada goveja jetrca v oma-
ki, mešana solata. 
Sreda - Kosilo: porova kremna juha, skutni štruklji, kompot; 
Večerja: namaz iz tunine (iz konzerve) s kaprami, česnom, 
peteršiljem in olivnim oljem, zrnat kruh, bela kava. 
Četrtek - Kosilo: sarme v kislem zelju, pire krompir, puding 
s sadjem (banane, mandarine); Večerja: mlečna kaša, kakav 
ali mleko. 
Petek • Kosilo: korenčkova juha z ovsenimi kosmiči, hobot-
nica v rdečem vinu, krompir v kosih, radič s fižolom; Večer-
ja: usukani močnik, mleko. 
Sobota - Kosilo: juha iz bučk s kitajskimi riževimi rezanci, kr-
vavice, dušena kisla repa, kruhovi cmoki; Večerja: rižev na-
rastek z jabolki in rozinami, sadni mošt. 

Mesne rezine po babičino 
Za 4 osebe potrebujemo: 25 dag mastne svinjine, 50 dag gove-
dine, 15 dag teletine, 2 jajci, 3 dag slanine, 2 dag masla ali ma-
sti, pol čebule, peteriilj, česen, majaron, sol, poper, 2 žemlji, 8 
dag masti aH olja. 
Nadev: 1 do 2 trdo kuhani jajci, 2 do 3 kisle kumarice, 5 dag šunke, 
3 dag mehke salame ali dimljenegaJezika, 3 dag slanine, 4 dag olja. 
Meso zmeljemo, dodamo na kocke narezano slanino ali 
mast, razžvrkljana jajca, na maslu ali masti opraženo nasek-
Ijano čebulo, peteršilj ter zdrobljen česen, majaron, sol, po-
per in v vodi namočeni ter ožeti žemlji. Vse skupaj dobro 
premešamo in potlačimo. 
Nadev: jajce, kumarice, šunko, salamo ali suhi jezik in sla-
nino narežemo na rezance ter zmešamo. V namaščeni pe-
kač zložimo najprej sloj zmlete mesne mase, zatem sloj na-
deva in tako naprej. Zlagamo, dokler ne porabimo vseh se-
stavin. Na koncu to mesno pogačo polijemo z oljem ali 
mastjo in pečemo v pečici 30 do 45 minut pri i8o do 200 
stopinjah Celzija. Pečeno meso narežemo na čim lepše re-
zine in ponudimo z rižem ali krompirjem ter solato. 

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

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

vabi k sodelovanju: 

DELAVCA V PROIZVODNJI (m/ž) 
Pgggji: 
• končana osnovna šola 
• opravljen vozniški izpit kategorije B j 
• zaželene delovne izkušnje i 
Delovno razmerje se bo sklenilo za dok>čen čas, z možno^o 
daljšanja oz. sklenitve za nedoločen čas. Delo je možno nastopiti 

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

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

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

Prvi Slovenec, 
kije bil dvakrat zaprt 
na Golem otoku. 

Cena zo bralce t, 
Gorenjskega glasa z 
2 0 % popustom 
samo 

unnoKiauai 

V I H A R N I K 

2 3 , 2 EUR 

Gorenjski Glas Za itis btlelimo ioi 

mailto:ckologija@ekologija.si
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Najboljši 
spominek Kranja 
SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - V Mestni hiši v Kra-
nju so pred kratkiiii podelili 
priznanja za najboljši turi-
stični spominek Mestne ob-
čine Kranj za leto 2007. Za 
nagrado se je potegovalo de-
vet spominkov. Posebna ko-
misija, v kateri so bili pred-
stavniki občine. Zavoda za 
turizem Kranj in strokovnja-
ki za etnologijo in marke-
ting, je izbrala tri najboljše. 

Priznanje za tretje mesto 
in nagrado v vrednosti 85 
evrov je prejel Jernej Kos-
mač za spominek damska 
pahljača, priznanje za dru-
go mesto in nagrado vvred-
nosti 210 evrov je prejel 
Boštjan Meglič za spomi-
nek bukva in priznanje za 
prvo mesto in nagrado v 
vrednosti 420 evrov je pre-
jela Hiša ustvarjalnih dejav-
nosti PUHart za spominek 
silhueta. 

Petra Kejžar Puhar z zmagovalno silhueto Kranja 
avtorja Zmaga Puharja. Oba prihajata Iz Hiše ustvarjalnih 
dejavnosti PUHart. /Foio TmjDoH 

Sivka, sirotica, snežka... 
Božo MALOVRH 

Neverjetoo je, koliko do-
mačih imen ima zimska 
kolobarnica (Tricholoma 
portentosum), ki jo naši go-
barji poznajo kot odlično 
užitno gobo. O tem pričajo 
podatki iz knjige Naše 
gobe, ki sta jo leta 1965 iz-
dala prof. dr. Viktor Pedcov-
šek in Ivan Stanič. V njej je 
omenjeno, da so jo gobarji 
iz okolice Maribora okoli 
leta 1930 prinašali na trg 
kar v koših in da so jo takrat 
imenovali glivica, ledka, 
levka, levica, vitezovka, 
zimnica. Bogata rastišča te 
gobe so zlasti na Goričkem. 
Na Gorenjskem je bolj po-
znana kot sivka, po nekate-
rih slovenskih krajih pa jo 
imenujejo tudi snežka in 
sirotica. Avtor prve sloven-
ske knjige o gobah Ante 
Beg jo je leta 1923 poime-
noval tudi z imenom dišeča 
sivoglavka. 

Pojavljati se začne v dru-
gi polovici septembra in 
vztraja vse do močnejših 
zmrzali. V milih zimah jo 
lahko najdemo še celo ja-
nuarja. Malo mraza ji ne 
škodi, saj je izredno čvrsta 
goba. Našli jo bomo v boro-
vih gozdovih med resjem 
in praprotjo ali pa v meša-
nih gozdovih (smreka, 
hrast). Navadno raste v več-
jih skupinah, zato je še po-
sebej privlačna za gobarje. 
Ker za svojo rast potrebuje 
ob sebi živo drevo, jo uvr-

ščamo med sožiteljice ali 
mikorizne gobe. 

Klobuk mlade gobe je 
največkrat stožčasto do zvo-
nasto vzbočen, da lažje pre-
dre plast zemlje nad seboj. 
Pozneje se razpre in pogo-
sto tudi radialno razpoka. 
Klobuk odrasle gobe dose-
že premer do 10 centime-
trov. Na površini so vidna 
temna vlakna, ki potekajo 
od temena proti robu klo-
buka. Kožica je sprva belka-
sta do svetlo siva in vlažna, 
kasneje pa močneje posivi 
in se posuši. Nanjo se po-
gosto prilepi zemlja, ki jo je 
težko očistiti, zato je najbo-
lje, da kožico enostavno 
olupimo. Lističi v trosovni-
ci so sprva beli, kasneje pa 
rahlo porumenijo. Bet je 
bele barve, enakomerno de-
bel in pogosto ukrivljen. 
Večji del beta je skrit v 
zemlji. Zgornji del beta 
kmalu postane rumenkasto 
zelenkast. Meso rahlo diši 
po moki. Goba je užitna in 
uporabna za pripravo vseh 
vrst jedi, odlična pa je tudi 
vložena v kisu. 

Ker v istem obdobju ra-
stejo tudi nekatere druge vr-
ste strupenih in neužitnih 
kolobamic, je treba biti pri 
nabiranju previden. Zlasti 
nevarna je zamenjava s po-
gubno kolobamico (Tricho-
loma sciodes), ki ima sivka-
ste lističe, in s pegasto kolo-
bamico (Tricholoma pardi-
num), ki ima kosmičast klo-
buk. Obe sta strupeni. Pe-

MMkaTifiv 

Dobrodelni koncert za pomoč v poplavah 
prizadetim družinam SnjerAr. 

tumMearmfl joisUmiizIkaiitiOiCvttkoGoUrikeOaUla rciMSMflU|ii«iiasim|ilMLiina 

V četrtek, 15. novembra 2007, ob 19. uri v dvorani Kulturnega hrama Ignadja Borštnika v CerUjah 
Vstopflicea čudovit koncertz znanimi glasbeniki si zagotovite tako, da poklifete na Gorenjski glas, telefon št: 04/20142 41, in poslali vam jih bomo 
po pošti. Vstopnine ne bo, vendar prifakujemo, da boste darovali prostovoljne prispevke, ki se bodo zbitall na koncertu. S tem bomo družinam 
v stiski omogofili lepJe prihajajofe praznike, prižgali marsikatero Iskrico v otroških očeti in jim pomagali preživeti mrzlo zimo. 

Gorenjski Glas 

koča kolobarnica (Tricholo-
ma virgatum) z značilno gr-
bico na klobuku je neužit-
na, ker močno peče. Ker pa 

poleg tega povzroča tudi 
precejšnje prebavne mot-
nje, jo nekateri uvrščajo 
med strupene gobe. 

Zimska kolobarnica (Tricholoma portentosum) 

BEGUNJE 

Nagrajenci na koncertu 

Na koncertih Avsenikovega zlatega abonmaja sodeluje 
tudi Gorenjski glas. O njem bomo še naprej pisali, pred 
vsakim koncertom pa naročnikom in bralcem skupaj z 
Avsenikovimi iz Begunj postavimo nagradno vprašanje. 
Med pravilnimi odgovori izžrebamo štiri vstopnice za 
koncert. Na petkovem Rudanovem koncertu so bile pri 
mizi Gorenjskega glasa Slavka Jelene iz Zgornjih Dupelj, 
Anica Perne iz Podbrezij in Ivanka Šmid ter Anka Rollh 
iz Ško^e Loke. Vse so kot dolgoletne oboževalke Avseniko-
ve glasbe uživale na koncertu, doma pa imajo kar lepo 
zbirko Avsenikovih plošč. Anico Perne na klice po mobilnem 
telefonu opozarja znamenita Avsenikova Na Golici. Vesele 
Gorenjke upajo, da j im bo sreča naklonjena tudi na prihod-
njih žrebanjih.). K. 

Od leve: Anica Perne, Slavka jelene, Ivanka Šmid 
in Anka Rolih 

mailto:info@g-glas.si


ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

DEL BR£Z POKL/OSN.toLA 
28.11.0̂ ; ClEAMNG.C 24 JUNOA 25. U • tflWČE 
17.11.07; DWG0LESK0vS£X.SV,0yH?e5.ŠK.L0KA 
20.11.07; IGORSTOJANOV, SAVSKA ?. JESENCE 
24.11.07: OGftSt POOftSCA S. itAVČIČe 
8.12 07: OUSCK iHi. PfSDilOST 22 POUANf KAO ŠK 
LOKO 

1611.07; VUZER. JAKSICEVA i. UUBUANA 
21.11.07; NATAŠA POOGREZJE 127, NAKLO 
18 «1 07; 80JWA OUFI&. R. PAPEŽA 34. KRANJ 
13 n.07; KRATUSKi KOLAČEK. TA\A£:AR;EVA 17, KRANJ 
13 tl.07: GVS. LUeUANSKA 27. NOVO MESTO 
i3.1t 07; JOVI.ZG BmUE33A.2ASHCA 
512.07; JUn6C &C0.. POSt CONA A 4$. ŠENČUR 
22.1107. KATAf»ACEQNAR, V«UA$E 163. ŠK. tOKA 
13.11.07. Oš J VAKOOU. KOROŠKA 12. KR GORA 
B 12.07; PA S CO. H. VEROMKA 22, JESENICE 
19.11.0/. PROSEN COM. 8P. CXJPLIE 8. DUPUE 
131107; PSHATRČNA BCU^ICA. esan jE 55.8EQLK£ 
18.11.07. ROMAN ROSTOHAR, CANKARJEVA 23 C. 8LE0 
16,1107. SAAAJA. LO&KA 16 A, LOG PRI BREZOVia 
20.11.07; S£AWAVE. KROPA 22. KfiOPA 
28.11.07: SI80 6 . HAR^ERJEVO NAS. 126. ^ lOKA 
7411.07; STEEUNG. PAJEREVA 7. ŠENČUR 
16.11.07. TCMPORAL CANKARJEVA 3, LJL«UANA 
23.1107. DANICA RAZBOR^. BRTTOF120. KRASJ 
I6.tl.07; VOGEL UKANO 6. BOH JEZERO 
POU. MESARJA 
20.11.07; TUS, C. ŽELEZARJEV 4 8. X$£NK£ 
oeoa. KOVIN 
16.11.07; KLA0»AR21RI. MDUSTnuSKA2. ŽIRI 
POM. ŠIVILJA 
23.11.07; OOEJA^K. LOKA. KIDRIČEVA80. $K LOKA 
UČAR 
16.11.07; mANC NOVAK. ALPSKA 43. LESCE 
VARNOSTNIK 
13.11.07; RTC KRVAVEC. GM) 78, CERKUE 
VOZNIK LAHKIH MOT. VOZIL 
16.11.07; TKT BtPRESS. ̂ UARTMSKA 152. UUBUANA 
VOZNtK VILIČARJA 
15.11.07: lEPENKA. SlAP 8. TRŽ>Č 
KUKARSKi POM. 
16.1107: J6Z 6ROO. PREOOSUE 39. KRANJ 
NIŽJA POKL IZDBft.l(>0 2IJED 
2011.07: TUŠ. C. ŽELEZAAjev 4 B. JESENICE 
LESAR 
18.11.07: NEROS. VOJKOVA 2 B.L£SCE 
8.12.07. OUKX IN2., PREDMOST 22. POUANE NAD 
LOKO 
23.11.07, &ANOVA. M. VAONOVA 1. KRAM 
SmOSOELKOVJN 
26.11.07: SUZ. B KiOR>ČA44. JESENICE 
BOLNIČAR 
16.11,07; DOM STAftEjS« OBČANOV. POTOČE 2. PRED-
EVOR 
NIŽJA POKL IZOBR. (DO 3 LET) 
22,11,07: P«ANHA$K LCKA.P00LUe»«<99. SK.LOKA 
VRTNAR CVETLIČAR 
16-11-07; FLORA. ZO. BfTKjE 133. iABN>CA 
MESAR 
20.11 07, TUŠ. C- ŽELEZAAJEV 4 8. J E S E N « 
MiZAR 
16.1V07: MEGUSAR . l£S. STARA LC5KA 45. ŠK, LOKA 
23.n.07: S m G MT. M. VAOTiOVA 1. KRA^U 
23.1107. SANOVA. M VADN<WA 1. KRANJ 
14.11.07. STM«SLAVJEZERŠEK. ZG. BrmjE 97. ŽABNKA 
LIVARSKI MODELAR 
23.11.07. TRENKW«U)EP. IfSKOŠKOVA 9 E. UUBUANA 
KLJUČAVNIČAR 
13.11.07; SAVATRES. SKOFJEIOSKA 6. KRANJ 
24.11.07; STEEUt«X PAJERJEVA 7. ČENČUR 
OSLOCKOVm 
16.11.07; AGROMEHANIKA. KRASTJE 52 A. KRANJ 
17.11,07. ISKAA MIS. UUBUANSKA 34 A. KRANJ 
16.11.07; Ki>DVAR2lR9.INOUSTRUS)<A2.2!n 
24.11,07: LOGAR TRAOE. POSL CONA A 41. ŠENČUR 
13.1107: SAVATRES. ŠKOFJELOŠKA 6. KRANJ 
STRUGA« 
13.11.07; SAVA T1RES. ŠKOFJELOŠKA 6, KRANJ 
VARILEC 
2011.07: JEU3VXX HRB V PREDOr/OR 
13.11.07. SAVATRES. ŠKOFJELOŠKA 8. KRANJ 

STROJNIK 
8.12.07; BOJAN ČEPIN. SMOVČEVO NAS 24. ŠENČUR 
28.11.07: PEZALPEČN»(. S^TRA^U 31. NAKLO 
ENERG. STROJNIK 
20.11.07; JELOVICA. KCRJ^EVA 58, ŠK. LOKA 
STROJNI MEHANIK 
13.11.07. SAVA TRES. ŠKOFjaOŠKA 6. KRANJ 
AVTOMEHANK 
812.07. OUICK IN2 , PREDMOST 22. POUANE NAD SK 
LOKO 
fINOMEHANIK 
20.11.07; LE-TEHMKA. ŠUCEVA 27. KRANJ 
ELEKTRIKAH ENERGEDK 
24.11.07, ZDRAVKOURBANC. ZALOG 12, GOLNK 
OBRAT. ELEKTRIKAR 
20.11.07; JELOVICA. KiORSliEVA S8. SK. LOKA 
ELEKTROMEHAMK 
18.11.07; ELAN, BEGUNJE 1. BEGUNJE 
ŠtVIUA 
23.11.07; 00£JA ŠK. LOKA. KIDRIČEVA 80. ŠK. LCKA 
FRIZER 
28.11.07; MUNAfl MARUA. LOŠKA 11. ŽIRl 
20.11.07: GlMtOUR INT.. GLAVNI TRG 13. KRANJ 
19,11 07; KLARA JENKO. T VCfclARJA 4. KR«U 
&12.07: LENART PIRC. S ŽAGARJA 40. KRANJ 
16.1107; SOJER TRŽAŠKA 116. UUBUANA 
TESAR 
U.11J37:SGPTEHNKSTARAC.2,ŠK LOKA 
13,n.07: EMLJERKOVIČ. ZG. BRNIK 12 B. CEAOJE 
ZIDAR 
23.11,07.SANOVA M VAONOVA I.KRANJ 
14.1107: SOPTEHNEK. STARA C. 2. LOKA 
VOZNIK AVTOMEHANIK 
2811.07: SOONKAR NEKO. PREČNA 24. KRANJ 
VOZNIK 
14.11.07: SGP TEHNIK. STARA C. 2. ŠK. LCKA 
13,11.07. VRBA. STRUŽEVO 4. KRANJ 
ŽIČNIČARSKI STROJNIK 
20.11.07. VOOEL UKAMC8. BOH. JEZERO 
PRODAJALEC 
14.11.07; ALFAPET. LETAUSKA 29. UU8UANA 
16.11.07; BETI TRS«. TOVAflNJŠKA 2. METLJKA 
20.11.07; TUŠ. C. ŽELEZARJEV 4 B. JESENICE 
20.11.07; UINA PREKPAUAJ. TTTOVA 44. JESENICE 
13.11,07, ME6A FACTOfTV OUTLET. S, ŽAGARJA 71. 
KRANJ 
2.12.07: R-NEŽA. KROŽNA 14. KRAHJ 
KUKAR 
2S1V0Z.A)REST.ZG BRNIK 130A. BRNK 
2l.11,07;ANASSY. GOLNOt83, GOUflK 
16.11.07: JGZ 6ROO. PREOOSUE 39. KRANJ 
16.11.07:OŠOft£H£K. ZASAVSKA 53 C. KRAHl 
20.11.07. SB JESENICE. TrTOW 112. JESENCE 
NATAKAR 
21.11.07. ANASSV, GOLNIK 83. GOLMK 
ADMINISTRATOR 
13,11.07; RTC KRVAVEC. GRAD 78. CERKUE 
SREDNJA POKL tZOBR. 
20.11 07; 1A AGENT. JOVIČ IN PARTNER. SAVSKA 34. 
KRANJ 
56.11.07,AOKCOHfl .BRNČIČEVA158.U.ČRNUCE 
8.12.07; ANDREJ AMBROŽ. LAHOVČE 40. CERKUE 
15.11.07.l£P£HKA.SyiP B.TRŽIČ 
54,11.07: NEsn. fuSrAi.92. SK. LOKA 
20.11X)7. PUNSTAL INOUSrnUJSKA I A. JES£NKX 
18.11.07, SAKONiA • FRANKE. KOROŠKA 92. TRŽIČ 
28.11,07; SIBO G.. KAfNEftJEVO liAS. 126. ŠK LOKA 
16 11.07; VARNOST GORENJSKA. BLEIWEtSOVA 20. 
KRANJ 
21,11.07; VENERA SHOP. ZG JEZERSKO 82. ZG. JEZER-
SKO 
LESARSKI TEH. 
18.11.07; JEL0^1CA. HRIB V PREDDVOR 
231107: SANOVA. M VAONOS-A 1, KFWil 
STROGI TEH. 
2311,07; HaNUC«. POOTiART 33, POONART 
24.11 07. LOGAR TRAOE. POSL CONAA 41. ŠENČUR 
23.11.07; PETAL PEČNK. STRAHINJ 31. NAKLO 
812.07; OLSCK INŽ . PftEOMOST 22. POUANC NAD SK 
LOKO 
»,t1.07: SAT COMTTOL POŽEWK10. CERKUE 
12.12.07; SPQ. KB»ČEVA 76. ŠK LOKA 
KEMUSKITEH. 
16.11.07: ISKRA ISD • GAIVANIKA. SAVSKA LOKA 4. 
KRANJ 
FARMACEVTSKI TEH. 
1311,07: MED:SAN, KIDRIČEVA 2. KRANJ 
GEODETSKI TEH, 
!6.11.07. ADACTA SK LOKA. HAffCRJEVO N A S - S K 
LOKA 

GRADBENI DELOnK»JA 
14 11,07; SGP TEHNIK. STARAC. 2. ŠK. ICKA 
GRADBENI TEH. 
23.11.07; SANINGINT, M V A I > m 1, KRA^U 
20.11.07; VGP. M. VADMOVA 5. KRAJU 
TRG. POSLOVODJA 
2011.07. UAMBA.. PREŠEF^A 18. KRANJ 
KOMERCIALNI TEH. 
29.1107; BiO NOVASKK. PROSVETIM 3 A. JESENICE 
16.1107. PROMO-VIZVJA.KRANJSKA4 RADOVUCA 
TEH. KUHARSTVA 
16.11.07. JGZ BRDO, PREDOSUE 39. KRANJ 
TIH. STREŽBE 
16.11.07; JGZ BfiOO PREOOSUE 39. KRANJ 
EKONOMSKI TEH 
23.11.07: HENNUCH. POONART 33. POOMAflT 
13.11.07;KRANJSKIVRTa.S ŽAGARJA 19.KRANJ 
13,11.07; »AONSUN, POSL CONA A 23. ŠEfKiUR 
«6.11.07; TAJO-TEAM AMBROŽ POD KRVAVCEM 31. 
CERKUE 
SREDNJA STROK. AU SPL tZOBR. 
13.11,07; ADRJATIC SLOVENICA. UUBUANSKA 3 A. KO-
PER 
13,11.07: ČISTOČA. UUBUANSKA12 F. TRON 
20.11.07. DAUA KRANJ. N TESLE 1. KRANJ 
»6,1107.6RAWE. K0MENSKE<iA4. UUBUANA 
2311.07; HENNUCH. PODNART 33. PCONAflT 
25.11.07: LWGO. ROJČeVA 18. UUBUANA 
2311.07; PSP lAARKETING, HRAŠKA 21. LESCE 
»6.11.07. PA 4 CO. H VtRDN!KA22. JESEMCE 
21.11.07: VE^CRA ZG JOERSKO 82. ZG 
INŽ. LESARSTVA 
16.11,07; SIOVENUALES TRGOVINA M. VADHOVA 9. 
KRANJ 
INŽ. RUDARSTVA 
16.11.07: CP KRAMJ. JEZERSKA 20. KRANJ 
INT STROJNIŠTVA 
2011.07:1£-TEHNS(A. ŽUCEVA 27, KRANJ 
IN I ELEKTROTEHNIKE 
2811.07.ZDRAVKOURaANC. ZALOG 12. GOINK 
INŽ. GRADBENIŠTVA 
23 M 07. SANINOINT.M. VAONOVA 1. lOMil 
INŽ. PROMETA ZA CESTNI PROMET 
8.12.07; SODNIKAR MKO. PREČNA 24. KRANJ 
POSL SEKRETAR 
16.11,07,3180 G . HAFNERJEVO NAS 126. SK. LOKA 
VIŠM STROK. IZOSR. 
8.12.07. AOACTA ŠK lOKA. KVNERJEVO WAS 90. ŠK 
LOKA 
UNIV. 01^ (NŽ. STROJNIŠTVA 
16.11.07; KlAOVAR ŽIRl. INDUSTRIJSKA 2. Ž » 
DIPL I N l STROJNIŠTVA 
16.11.07, KWOWARŽIfll.lNOUSTRU$KA2. Ž3« 
UNIV. DtPL EKONOMtST 
13.11.07. HOTEL BOHINJ W CAMP. RlBČEV WZ 45. BOH. 
JEZERO 
DIPL EKONOMIST 
22.« 07. SATCOMTROL POŽEMtC lO. CERKUE 
DR. MEDICINE 
r/.11.07. OZG. 20 KRANJ, OOSPOSVCTSKA 10. KRAN) 
DA. OENTAINE MEDICINE 
28.11,07.026.ZDŠK. LOKA.STARAC. 10.ŠK LOKA 
17.11,07. OZC, ZD TRŽIČ, BLEJSKA 10. TRŽIČ 
24.11.07: OZG. Z08MA POUKUIIKA KRANJ. 605POS' 
VETSKAB. KRANJ 
DR. MED. SP£C. SPL MEDICINE 
1.12.07. OZG. 20 BLED. ZD BOHINJ. MLAIXN$KA 1. BLED 
281107, OZG. ZDŠK LOKA. STARAC. 10. ŠK LOKA 
DRMED.SPEC. PEDIATRUE 
12.12.07; OZG. ZD ŠK LOKA. STARA C. 10. ŠK LOKA 
IINW.DB>LS0C. PEDAGOG 
16.11.07; VZGOJNI ZAVOD KRANJ ŠEUPETERSKA 3. 
KRANJ 
VISOKOŠOL STROK. IZOBR. 
56.11 07; AVTO ŠOIA MAKSI. TRG PREŠERNOVE BflJGA-
DE8 KRA^U 

Prosu dtiema mesU obim^mo po podatkih Zavoda 
RS ta zapotlovanie. Zaradii pomar̂ lunjs ptostora nito 
ob̂ avliona m . Prav tako larad) ptogl^otb objav u> 
pui£«no po9ote, U I«) postavljaj d^oda^aSd (iMo u 
dotoian ČM, 2ah tovan« delovne iAirinf«, potebno tna-
nie In moreblln« druga uhteve). Vsi navedeni in man|-
Moitpod0lM<odO)iopni: 
• ru o^asnlh desliBh območnih siu& In uradov za delo 
lavoda; 

•na domači atrani Zavoda RS la zaposlovanje: 
Iinp://WNW4CS. 90v.ti: 

• pd delodajalcih 
8ralc« opourjamo, da to moroMM napak« pf1 ot̂ avl 
mo9oče. 

MoieDelo.com 
— * IZBERI PRIHODNOST 

MO)E DELO, spletni market ing, d .o .o . 
Proletarska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.motedelo.com.Info@mojedelo.com 

Programer razvijalec aplikacij m/ž. (Ljubljana) 
Pričakujemo: dobro znanje programiranja ter izkušnje pri 
delu s podatkovnimi bazami, samostojnost in samointeia-
tivnost. znanje angleškega jezika. Nudimo: delo v di* 
namičnem in prodomem timu. primerno plačilo. Globus 
Marine International, d. o. o.. Dunajska cesta 51. 1000 
Ljubljana, prijave zbiramo do 22. 11. 2007. Več na 
www.mojedelo.com. 

Delo v mizarski lakirnici (ličdr/pleskar/mizar) m/ž 
(Medvode) 
Zaposlimo delavca za delo v mizarski lakirnici. V upoitev 
pridejo avtoličar oz. ličar, pleskar ali mizar z izkušnjami v 
površinski obdelavi lesa. Pričakujemo II. do IV. stopnjo izo-
brazbe ustrezne &meri, delovne izkušnje pri opravljanju 
enakega ali podobnega dela, spretnost uporabe pištole za 
brizganje, ročne spretnosti, delavnost, urejenost. Nudimo 
zaposIKev za nedoločen čas. HIT PRELESS, d. o. o.. Žlebe 
1, 1215 Medvode, prijave zbiramo do 5. 12.2007. Več na 
www.moj6delo.coni. 

Serviser računalniške opreme m/ž (Kamnik) 
V podjetje Maltim Computers. d. o. o., vabimo novega 
sodelavca z izkušnjami pri delu z računalniki. Opravljal bi 
različna servisna dela na terenu (n v delavnici. Delo bo za-
jemalo: dek> na področju servisiranja in proizvodnje raču* 
nalntških sistemov, delo na področju tehnične podpore in 
administracije strežnikov in komunikacijskih sistemov. 
Pričakujemo: srednjo ali višjo izobrazbo, samostojnost pri 
delu, MAITIM Computers. d. o. o.. Kamniška 39. Šmarca. 
1241 Kamnik, prijave zbiramo do 6. 12. 2007. Več na 
www.mojedelo.com. 

Voznik kombija - dostava blaga m/ž (Ljubljana -
Slovenija) 
Iščemo zanesljivo osebo za dostavo profesionalne čistilne 
opreme strankam v Sloveniji. Nudimo vpeljavo v delo, ter 
dobre pogoje za delo vključno s prevoznim sredstvom. 
Bent Excellent, d. o. o., Dragomelj82,1230 Domžale, pri-
jave zbiramo do 8. 12. 2007. Več ra www.m0jedel0.C0'm. 

Komercialist na terenu m/ž (Slovenija s fokusom na 
Štajerski ali Dolenjski) 
Iščemo komercialista za prodajo na terenu in za vzdrževa-
nje poslovnih odnosov s strankami. Nudimo izobraževanje 
o poslu. Vpeljavo v delo, ter dobre pogoje za delo vključno 
s prevoznim sredstvom. Bent Excellent. d. o. o.. Dragomelj 
82.1230 Domžale, prijave zbiramo do 8.12.2007. Večna 
www.mojedelo.com. 

Skladiščnik m/ž (Ljubljana) 
Si želite delati v podjetju, ki v Sloveniji zastopa najprestižnejše 
svetovne blagovne znamke kozmetičnih izdelkov visokega 
cenovnega razreda? Ce obvladate delo z računalnikom, ste 
natančni, pripravljeni na učenje, samoink:iatwni, odgovorni, 
imate vozniški izpit . izpit za viličarja (ni nujno) in ustrezne 
dekjvne izkušrije. potem je to morda prava pritožnost za vas! 
Promands, d. o. o., Legatova uHca 2h, 1000 Ljubljana, pri-
jave zbiramo do 9.12.2007. Več na www.moiedelo.com-

Asistent promotorja m/ž (Ljubljana) 
Vas zanima delo asistenta promotorja, ki na prodajnih 
mestih pripravlja in izvaja predstavitve zastopanih 
kozmetičnih izdelkov in pomaga vodji blagovna znamke. SI 
želite delati v podjetju, ki v Sloveniji zastopa najprestižnejše 
svetovne blagovne znamke kozmetičnih izdelkov visokega 
cenovnega razreda? Vsi zainteresirani, ki izpolnjujete pogo-
je, vabljeni, da nam pošljete vašo prijavo. Promands, d. o. 
o., Legatova ulica 2h. 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 
9. 12. 2007. Več na www,inoj0de!o.com. 

Video montažer m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo V. - VII. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, 
znanje računalniških programov: Adobe Photoshop. Adobe 
Premiere. Corel draw. samostojnost, ambick>znost in iznaj-
dljivost. vozniški izpit kat&gorije B. Nudimo redno za-
poslitev, polni delavnik, urejene delovne razmere in prijetno 
delovno okolje. Loka TV. d. o. o.. Kapucinski trg 9, 4220 
Škofja Loka. prijave zbiramo do 18. 11. 2007. Več na 
www.moiedelo.com. 

Negovalec m/ž (Kranj) 
Dom upokojencev Kranj zaposli za določen čas. z možnos-
tio podaljšanja pogodbe o zaposlitvi, več negovalcen/n -̂
govalk na domu - terensko delo na območju Mestne občine 
Kranj, občine Naklo in občine Šenčur. Dom upokojencev 
Kranj, Ce^a 1. maja 59, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 
28.11. 2007. Več na www.fnojedelo.com. 

Prodajnik logističnih storitev m/ž (Brnik) 
Zaradi širitve poslovanja po območju celotne Slovenije, v 
svoj krog vabimo prodajnika logističnih storitev s VI. stop-
njo strokovne Izobrazbe prometne ali ekonomske smeri, 
petletnimi izkušnjami na področju trženja, poznavanjem k>-
gističnih procesov, znanjem angleškega in nemškega jezi-
ka ter MS Office programov. Kuehne+nagel, Globalni lo-
gistični servis, d. o. o.. Zgornji Brnik 130a. 4210 Bmik-
aerodrom. prijave zbiramo do 29. 11. 2007. Več na 
www.mojedelo.com. 

Orodjar m/ž (Jesenice, Kranj) 
Izbrani kandidat bo opravljal dela na področju obdelave 
kovinskih izdelkov. Nudimo: dolgoročno zaposlitev, osebni 
in strokovni razvoj, z možnostjo izobraževanja in dodatnega 
izpopolnjevanja, dodatno zdravstveno in pokojninsko 
zavarovanje, regres za letni dopust in trožlčnico. Hidria Ro-
tomatika, d. o. o.. Spodnja Kanomlja 23. 5281 Spodnja 
Idrija, prijave zbiramo do 29. 11. 2007. Več na www.mo-
jedelo.com. 

Previjalec - sukalec (m/ž) (Škofja Loka) 
Opravljali boste delo v proizvodnji na tekstilnih - previjalnih 
in sukalnih strojih. Delo je dvoizmensko, prehrana je orga-
nizirana. prevozne stroške povrnemo 60%. Zaposlitev je za 
določen čas z možnostjo podaljšanja. Vse, ki si želite 
izvedeti več informacij, vabimo, da nas pokličete po tele-
fonu 04/511 1180. Gorenjska predilnica, d. d.. Kidričeva 
C. 75, 4220 Škofja Loka, prijave zbiramo do 3. 12. 2007. 
Več na www.moiedelo.com. 

Nzd«Usodobav^fonMvoimjeiAkoUMh.Vprii^ ta razumevaj Prodaj »mo 
vkol6dvobKii^xagospMiiiis^ VMc«MVi^ozohd<l(cbmMorvtiviAe;emMtovd(>raz|)^ tiskarsk« mi{rako no odgovotfamo. 
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V muzeju Madame Tussaud's smo se lahko slikali s 
slavnimi • tudi s Tino Turner. 

Ogled hokejske tekme v Madison Square Cardnu je bilo za 
nas, Gorenjce, lepo doživetje, čeprav nismo navijali za 
Jesenice, ampak za New York Rangerse. 

Mesto New York živi podnevi in ponoči. 

C G I I Z L E T I T 1 . 1 2 . 2 0 0 V 

IN MIKLAVZEVANJE V RUDNIKU SOLI 
SALZBURG 
Program: odhod avtobusa ob 6. uri iz Kranja. Obisk rudnika soli 
in ogled slanega jezera v rudniku. Otroci bodo veseli srečanja z 
Miklavžem, ki jih bo tudi obdaril. V Salzburgu si bomo ogledali 
staro mestno jedro s čudovitim božičnim sejmom. Predviden 
prihod domov do 23. ure. Cena: samo 30 EUR. 

C 1 5 . 1 2 . 2 0 0 T 

PRAZNIČNI GRAZ > cena: 25 EUR. 

i Naročniki Goreni=Hega glasa imajo 107<, popust 

Prijave Agencija Unda po tel.: 04/235 84 20,041/24Ž 773 
ali Gorenjski glas po tel.: 04/20142 41. 

Gorenjski,Glas 

Mesto številnih presežkov 
Nekateri se v New/ York zaljubijo na prvi pogled, drugi ga zasovražijo že, ko prvič stopijo na hrupne 
ulice Manhattna. Nekateri ga obiščejo enkrat in ne vidijo več vzroka, da bi se vrnili, drugi ostanejo in 
uživajo v vsem, kar ponuja. 

VILMA STANOVNIK 

Skoraj ga ni bilo, ki nam 
pred potjo v New Vork ne bi 
postregel s kakSnim od zani-
mivih podatkov. Tisti, ki so 
tam že bili, so svetovali, kaj 
vse si je treba ogledati, tisti, 
ki so o njem le brali ali sliša-
li, pa, kaj je tisto, kar bi mo-
ralo v velikem mestu zani-
mati prav vsakogar. 

Da je mesto res ogromno, 
sem si predstavljala, saj okoli 
osem milijonov prebivalcev v 
njem pač mora kaj početi. 
Tudi to, da je v New Vorku 
veliko zanimivih stavb, gale-
rij, muzejev in vsega druge-
ga, mi je bilo jasno že po li-
stanju prvega priročnika, v 
katerem ni manjkalo nasve-
tov, kaj vse si je vredno po-
gledati. Na vsak način precej 
več, kot smo zmogli v zgolj 
enem tednu... 

Čeprav bi bila mogoče udob-
nejša vožnja s helikopterjem 
(na turo nad mestom te pope-
lje za 119 dolarjev), smo se 
odločili za krožno vožnjo na 
strehi avtobusa, s katerega 
lahko izstopiš na kateri koli 
postaji' in si vmes od blizu 
ogledaš, kar te zanima. Nas je 
zanimal izlet z ladjo do Kipa 
svobode in vmes postanek na 
otoku EUis, prek katerega so v 
Ameriko z ladjami z vseh 
koncev sveta prihajali prise-
ljenci. Prav tako nismo mo-
gli, da si ne bi ogledali pogo-
rišča (in sedaj gradbišča), na 
katerem sta stali stolpnici 
Svetovnega trgovinskega cen-
tra (WTC). Prav zanimivo je, 
da le nekaj metrov proč še 
vedno stojijo visoke stolpnice 
in da večina od sosednjih 
zgradb sploh ni bila poškodo-
vanih, saj sta se stolpnid po-
drli skorajda sami vase. O 
dnevu tragedije, 11. septem-
bru 2001, vsakemu od vodi-

čev po mestu zastane dih in 
še danes se ob gradbišču zbi-
ra množica ljudi iz vsega sve-
ta, ki nato v bližnji kapeli sv. 
Pavla prižigajo sveče, obisku-
jejo maše ter puščajo zapise 
in spominke. 

In čeprav svetovno znanih 
dvojčkov, s kar 110 nadstrop-
ji, iz katerih je bil menda ču-
dovit pogled po vsej okolici, 
ni več, priložnosti za ogled 
mesta z v nebo segajočih 
stolpnic ne manjka. Med nji-
mi je zagotovo najbolj obis-
kan najslavnejši nebotičnik 
na svetu, Empire State Buil-
ding, ki ga poznamo tudi iz 
številnih filmov. Nebotičnik 
ima kar 102 nadstropji, visok 
je 381 metrov (dvojčka sta v 
višino merila 411,5 metra), 
čudovit razgled, do koder 
nam seže oko, je zlasti zve-
čer, ko mesto zaživi v števil-
nih lučeh. 

Med znamenitostmi New 
Vorka, ki jih je vredno pogle-
dati, je zagotovo tudi Brook-
lynski most, pa kitajska četrt, 
Rockefellerjev center, pa tudi 
številni muzeji, ki jih mesto 
premore več kot tristo. Nekaj 
posebnega je tudi nedeljska 
maša v Harlemu, pa sprehod 
po Centralnem parku, kjer 
se domačini in obiskovalci 
oddahnejo od betona, kjer te-
čejo, kolesarijo, kamor pripe-
ljejo pse, pridejo na piknik in 
zabavo. V zgradbah in hote-
lih ob parku lahko živijo 
zgolj najpremožnejši, saj so 
cene stanovanj in najemnin 
izjemno visoke. Zanimivo pa 
je, da so stanovanja dražja v 
višjih nadstropjih, saj je od 
tam lepši pogled, pa tudi 
hrupa je manj. 

Prav hrup, nenehno zavi-
janje siren in množice na ce-
stah so najbrž v2u-ok, da vsaj 

nam, Ločanom, New Vork ni 
"zlezel pod kožo". Res smo 
videli veliko posebnih stvari, 
se skoraj izgubili v največji 
blagovnici na svetu Macy's, 
bili navdušeni nad ogledom 
hokejske tekme domačih 
Rangersov in Philadelphie 
flayers v Madison Square 
gardnu ter občudovaU pri-
jaznost domačinov, ki so ti 
bili pripravljeni pomagati na 
vsakem koraku, od podzem-
ne železnice do iskanja spo-
minkov, pa tudi pri sveto-
vanju kje in kaj pojesti. Toda 
po tednu dni smo se radi vr-
ruli domov in ne vem, zakaj 
sem na poti prek Atlantika 
premišljevala o ameriškem 
turistu, ki mi je pred časom 
v Bohinju na vprašanje, kaj 
naj si ogledam v Ameriki, 
dejal: "Le kaj bi hodila v 
Ameriko, saj imate v Slove-
niji vse lepote sveta?!" 

d a v n i na newyorških ulicah so taksiji, kljub gneči je promet dobro urejen, saj so ceste 
večinoma enosmerne. 

Na mestu, kjer sta stala slavna dvojčka, je sedaj delovišče, 
novi zgradbi pa naj bi končali leta 2010. 

Kip svobode je ena največkrat fotografiranih znamenitosti 
New Yorka. 
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V Alpetourju manjka šoferjev 
čeprav ne širijo transportne dejavnosti, kaže, da bodo morali kader iskati v tujini. Gradijo največji 
logistično-distribucijski center na Gorenjskem. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Škofja Loka - Na zemljišču 
nekdanjega Gradisa, kasneje 
Egolesa rastejo nova skladiš-
ča. V škofjeloškem Alpetour-
ju Špedicija in transport, ki 
je v lasti in dan Skupine Via-
tor&Vektor, so se odločili 
zgraditi logistično-distribu-
cijski center, s čimer bodo 
lahko svoje storitve nadgradi-
li v smeri špedicije. O tem 
smo se pogovarjali z direk-
torjem Bojanom Novakom. 

Za panogo cestn^a trans-
porta je mogoče red, da je v 
dokaj burnem razvoju. Kako 
temu sledite v Alpetourju? 

"V zadnjih letih so naša 
prizadevanja usmerjena v iz-
boljševanje delovnih razmer 
v podjetju in uresničevanje 
strategije preoblikovanja iz 
klasične transportne družbe 
v špeditersko. Strategijo 
uresničujemo z gradnjo skla-
dišča, ki je osnovni pogoj za 
špeditersko dejavnost. 

Že pred leti smo kupili šti-
ri tisoč kvadratnih metrov 
skladiščnih prostorov na 
Trati, kasneje od Egolesa ku-
pili še dvajset tisoč kvadrat-
nih metrov in letos začeli 
graditi največji logistično-
distribucijski center na Go-
renjskem. Gre za skladišče s 
štiri tisoč kvadratnimi metri 
in 1200 kvadratnih metrov 
poslovnih prostorov, name-
njenih predvsem dejavnosti 
špedicije. Štiri tisoč kvadrat-
nih metrov bo namenjenih 
logistiki, tu bo J300 paletnih 
mest in vsa pripadajoča in-
frastruktura." 

Vendar vse to na domačem 
dvorišču verjetno ni dovolj.' 

"Leto 2007 je bilo tudi leto, 
ki smo ga izkoristili za do-
graditev platform po vsej Ev-
ropi, vključno Grčijo in Tur-
čijo. Z vsemi partnerji ima-
mo sklenjene pogodbe za vse 
zbimiške linije na vseh desti-
nadjah, vse je tudi kadrovsko 
pokrito. Logistični center bo 
opremljen v skladu z vsemi 
evropskimi standardi. Z do-

Bojan Novak 

končanjem investicije se bo 
prihodek iz skladiščno-dis-
tributivne dejavnosti že v pri-
hodnjem letu povečal za tri-
krat. Center, katerega inve-
sticijska vrednost je ocenjena 
na pet milijonov evrov, bo 
končan v marcu 2008. Po-
lovico investicije smo 2agoto-
vili iz lastnih sredstev, za po-
lovico pa najeli ugodne dol-
goročne kredite." 

Širite tudi transportne 
zmogljivosti? 

"Pri transportnih zmoglji-
vostih števila vozil ne pove-
čujemo - ostajamo pri pri-
bližno stotih enotah in nada-
ljujemo politiko sprotnega 
obnavljanja in posodabljanja 
voznega parka. Z lastnimi 
vozili pokrivamo prevoz bla-
ga v zaiiodno in srednjo Ev-
ropo, vse druge destinadje v 
jugovzhodni in vzhodni Ev-
ropi pa s kooperanti, ki jih 
imamo že prek štiristo. Pov-
prečna starost naših vozil je 
tri leta in pol, povprečno pre-
vozijo 150 tisoč kilometrov 
na leto. Glavni problem pri 
tem je, tako pri nas kot laMco 
rečem v vsej EU, pomanjka-
nje kadra. Za zdaj to posku-

šamo še reševati v okviru Slo-
venije, vendar prihaja čas, ko 
bomo morali po nove šofer-
ske moči tudi v tujino." 

Kakšen je položaj na trgu? 
Očitno je, da je zelo močna 
pobuda manjših privatni-
kov, prihajajo tuji špediterji 
in prevozniki. Na drugi 
strani rastoča gospodarska 
aktivnost zagotovo povečuje 
potrebe po transportu, vsaj 
naše železnice pa so temu 
vedno manj kos. 

"Zahteve partaerjev po lo-
gističnih storitvah se dnevno 
povečujejo in zaostrujejo. 
Železnica pod nobenim po-
gojem temu ne more slediti. 
Zgovoren je podatek, da je v 
Evropi čakalna doba za nova 
vozila več kot eno leto, kar je 
posledica povečevanja pro-
meta, novih ekološki zahtev 
in posodabljanja transport-
nih zmogljivosti v novih čla-
nicah EU. Prometni politiki 
selitve prevozov na železni-
co v kratkem času ne verja-
mem. Tuja konkurenca je 
bila in je izziv, čas pa je po-
kazal, da je naša družba s 
svojo storitvijo na evropski 

Alpetour je del skupine Vi-
ator & Vektor, saj so tudi 
vaši lastniki. Kakšen je nji-
hov vpliv? 

"Strategija naše dmžbe je 
seveda podrejena strategiji 
skupine in večinskega lastni-
ka. Imamo skupen strateški 
nastop na trgu, upravljanje 
pa je sistemsko urejeno. So-
delovanje je dobro, ustvarje-
ni dobiček je namenjen za 
investiranje v družbi, torej v 
razvoj. Alpetour tako lahko 
povprečno letno investira 
okoli štiri milijone evrov in 
smo verjetno ena izmed naj-
bolj investidjsko intenzivnih 
dražb." 

Vaša tretja dejavnost je 
opravljanje avtomehanič-
nih storitev. Kako jo razvi-
jate? 

"Mislim, da smo dobro 
razvili servisiranje tovornih 
vozil, saj smo izpolnUi vse 
pogoje in standarde, ki jih 
zahtevajo proizvajald Mer-
cedes, MAN in Iveco. Gre za 
tehnološko zelo razvita vozi-
la in temu ustrezno smo se 
opremili in usposobili kader. 
Servisne delavnice smo do-
gradili tudi s pnevmo cen-
trom za tovorni in osebni 
program, avtopralnico za 
osebni in tovorni program 
ter stezami za tehnične pre-
glede vozil. Ponudba storitev 
je tako zaokrožena." 

Z vstopom Slovenije v EU so 
se poenostavili oziroma celo 
odpadli m n ( ^ carinski po-
stopki, Id so bili nekdaj po-
membno opravilo v okviru 
špedidje. Se vam to pozna? 

"Carinskih formalnosti 
nismo nikdar enačili s špe-
didjsko dejavnostjo. Vedno 
smo jo obravnavali le kot 
nujno dopolnilno opravilo 
za potrebe lastnega trans-
porta in partnerjev. Zmanj-
šanje teh storitev z vstopom 
Slovenije v EU nam ni dela-
lo težav, saj smo se v prete-
klosti pravilno odločili, da 
nismo postavljali svojih pi-
sarn na mejnih prehodih. 
Nadomestitev iščemo v kon-
tejnerskemu, ladijskemu in 
letalskemu prometu, kjer se 
pretok blaga iz tretjih držav 
povečuje." 

Pred dvema letoma ste 
upravo in celotne službe 
preselili iz svojca stolpiča 
na Kapucinskem trgu na 
Trato. Kaj nameravate s tem 
objektom poleg že propada-
jočega nekdanjega hotela? 

"Čakamo na boljše čase. 
Razmere v Skofji Loki niso 
naklonjene razširitvi gospo-
darske dejavnosti niti doma-
čim družbam niti investitor-
jem, zato bomo z odločitvijo 
o usodi kompleksa počakali." 

KRANJ 

Troha prevzel krmilo Gorenjskega tiska 

Nadzorniki družbe Gorenjski tisk so na petkovi redni seji 
sprejeli odstopno izjavo, ki jo je podala predsednica uprave 
Kristina Kobal. Za novega predsednika uprave so imenovali 
Aleksandra Troho, ki je hkrati (bil) tudi direktor škofjeloškega 
EGP. Na isti seji so nadzorniki obravnavali nakup EGP po po-
godbi z odložnimi pogoji, po kateri bodo pridobili 98,16 od-
stotka osnovnega kapitala. Nova uprava ocenjuje, kot je zapi-
saiio na spletni strani Ljubljanske borze, da bodo odložni po-
goji realizirani v prihodnjih dveh mesecih. Naj ob tem spom-
nimo, da je bila 77-odstotna lastnica družbe Gorenjski tisk -
družba Primož Trubar pred kratkim dokapitalizirana. Osnov-
ni kapital so s jo-odstotnim vložkom Mohorja Satlerja in z 
20-odstotnim vložkom EGP podvojili. Zapisano po domače, 
EGP in Satler sta z dokapitalizacijo pridobila polovični delež v 
največjem lastniku Gorenjskega tiska in skupno obvladata 
(Satler naj bi stal za EGP-jem) 38,5 odstotka družbe. Pred tem 
je imel EGP že v lasti 12,6 odstotka delnic Gorenjskega tiska, 
kar skupaj pomeni čez 51 odstotkov kranjskega tiskarja. B. B. 

ŠKOFJA LOKA 

Anton Papež član upravnega odbora TCC 

Iz največje škofjeloške družbe TCG Unitech LTH so sporočili, 
da se bo predsednik uprave Anton Papež pridružil upravnemu 
odboru skupine TCG (Trident Commponents Group), v lasti 
katerega je tudi podjetje, ki ga vodi. TCG je eden Izmed vodil-
nih evropskih proizvajalcev komponent in modulov iz alumini-
ja in magnezija 2 več kot 3.300 zaposlenimi. V TCG Unitech 
LTH, ki ga Anton Papež vodi deseto leto, je zaposlenih i.8oo 
delavcev in ima tovarno v Škofji Loki ter Ljubljani in obrate na 
Hrvaškem in Makedoniji, zaupan pa mu je tudi razvoj novih 
tovarn v Rusiji in Indiji. SIcer ima koncem TCH še tovarne v 
Nemčiji in Avstriji, v začetku letošnjega leta pa je slovenski del 
ekipe prevzel tudi vodenje financ in nabave za celo skupino. 
Anton Papež bo na ravni skupine TCG skrbel za koordinacijo 
prodaje, uvajanje novih projektov (kot je na primer selitev na 
novo lokacijo v Škofji Loki), še posebej pa se bo posvečal delu 
v Sloveniji, na Hrvaškem in v Makedoniji. Uprava TCG Unitech 
LTH se bo hkrati okrepila s četrtim članom Matjažem Gorju-
pom, ki bo prevzel vodenje procesov. Š. Ž. 

NAKLO 

Gradbeni center Merkurja v Zadru 
Iz Merkurja so sporočili, da so v sredo prek hčerinskega pod-
jetja Merkur International, d. o. o., Zagreb, odprli svoj prvi 
gradbeni center na Hrvaškem. Gradbeni center, ob katerem so 
zgradili tudi za tri tisoč kvadratnih metrov dodatnih skladišč-
nih prostorov, ponuja kupcem kakovostne gradbene izdelke, 
lesni program, suhomontažne izdelke, elektro- In vodovodne 
inštalacije, sisteme za centralno ogrevanje, vijake, okovje, 
orodje, barve in lake ter seveda sodobne storitve in predstavlja 
vez med končnimi kupci, podjetji in obrtniki, saj na enem me-
stu znotraj obstoječega, a popolnoma preurejenega trgovske-
ga centra v Zadru ponuja izdelke za gradnjo tako domačim 
mojstrom in samograditeljem kot tudi profesionalcem. S. Ž. 

J^/Mf^ei 
darilo, ki je večno 

Povsem novi knjigi 
v angleščini, ki ju lahko 
podarite sorodnikom, 
prijateljem ali gostom 
iz tujine 

Knjigi odlikuje bogato 
slil<ovno gradivo in 
pri jetno branje, 
priročen format in 
odličen tisk. Obseg: 
36 barvnih strani in 
ovitek. Več o knjigah 
na; www.zaklad.si 

Slovenija za mlade turiste 
^na cena ene knjige je j,8 EUR, 
za naročnike 
Gorenjsk^a glasa le ^ EUR. 

Prodaja in naročila: Gorenjski glas, Bleiiveisova cesta 4, Kranj; 
tel.: 04/Z0142 41 ali e-poita: narocnine(S>g-^as.si. 

Gorenjski Glas Za ras beležimo las 

http://www.zaklad.si
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Enega zavrnili, 
drugega še "brusijo" 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Parlamentarni odbor 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano je v sredo zavrnil 
spremembe zakona o kme-
tijsko gozdarski zbornici, kot 
jih je predlagala poslanska 
skupina Zares, in ocenil, da 
niso prhneme za nadaljnjo 
obravnavo v državnem zbo-
ru. V skupini Zares se zavze-
majo za zvišanje meje za ob-
vezno članstvo s sedanjih 82 
na 355 evrov katastrskega do-
hodka, s čimer bi se število 
danov zbornice zmanjšalo s 
175 na 86 tisoč, dohodek od 
članarine pa za 800 tisoč ev-
rov. Poleg tega predlagajo, da 
bi izvedli anketo, s katero bi 
člane zbornice povprašali o 
tem, kakšno organizacijo po-
trebujejo, ali naj bi bilo član-
stvo v zbornici obvezno ali 
prostovoljno in kakšne storit-
ve naj bi ponujala zbornica. 

Kot je znano, so na minis-
trstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano tudi že pri-
pravili spremembe zakona o 
kmetijsko gozdarski zborni-

ci. Minister Iztok Jarc jih je v 
sredo predstavil nevladnim 
organizacijam, hkrati pa se 
je seznanil tudi z njihovimi 
pripombami. Največ razpra-
ve je bilo o ohranitvi obvez-
nega oz. o možnosti uvedbe 
prostovoljnega članstva. Na 
ministrstvu načeloma ne na-
sprotujejo prostovoljnemu 
članstvu, vendar poudarjajo, 
da bi v tem primeru morali 
prej o tem opraviti pogloblje-
no široko razpravo in odgo-
voriti na vprašanja, kdo bi 
potem zastopal interese 
kmetijstva, gozdarstva in ri-
bištva, izvajal javne službe in 
javna pooblastila ter svetoval 
pri pospeševanju gospodar-
nega in okolju prijaznega 
kmetovanja, gozdarstva in ri-
bištva. Predstavniki nevlad-
nih organizacij naj bi v krat-
kem sporočili ministrstvu, 
ali se strinjajo s predlogom 
ministrstva, po katerem bi 
višino katastirskega dohodka 
za obvezno članstvo dvignili 
na 167 evrov, s čimer bi se 
število članov zmanjšalo za 
35 odstotkov. 

ŽIROVNICA 

Dobrodelna akcija slovenskih čebelarjev 

V čebelarski zvezi Slovenije so se odločili za dobrodelno akci-
jo En dan med slovenskih čebelarjev za zajtrk v naših vrtcih. 
V okviru akcije bo 55 tisoč otfok dobilo v petek za zajtrk med, 
poieg tega pa tudi zgibanko (z nagradno igro), ki bo v sliki in 
besedi seznanila otroke in starše o pomenu čebel za okolje in 
o koristnosti čebeljih pridelkov. Akcija poteka po vsej Sloveni-
ji, med drugim tudi v občini Žirovnica, kjer se bosta v petek 
otrokom v vrtcu v Žirovnici pri čebelarskem zajtrku pridružila 
župan Leopold Pogačar in ravnatelj šole Valentin Sodja. C. Z. 

RADOVLJICA 

Predavanje o sivih čapljah 

Danes, v torek, ob pol osmih zvečer bo v knjižnici Antona 
Tomaža Linharta v Radovljici predavanje o sivih čapljah. 
Predavala bo Cvetka Marhold iz Društva za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije. C. Z. 

U l l i l U l . C D F f E n J B H I C L R B . E 

Ck)renjski O a s Za voi Žc 60 let beleltmo Čai 

Še brez odločitve o klavnici 
v stečajnem postopku za jeseniške mesnine tudi v petek ni bilo odločitve, nov narok bo 14. decembra. 
Stroški postopka naraščajo, objekt pa propada. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Zgodbi o družbi 
JEM-Jeseniške mesnine še 
ni videti konca. Po neuspeš-
ni prisilni poravnavi in 
uvedbi stečajnega postopka, 
v katerem so trikrat ne-
uspešno poskušali prodati 
najvrednejše JEM-ovo pre-
moženje, klavnico na Jese-
nicah, je Okrožno sodišče v 
Kranju sredi letošnjega ja-
nuarja na predlog družbe 
Bala Bled začelo postopek 
prisilne poravnave v stečaju. 
Blejsko podjetje je namreč z 
odkupom deleža Hriba iz 

Franci Žunko, prokurist 
družbe Ham ham: "Ni 
naš cilj zavlačevanje ste-
čajnega postopka, mi bi 
le radi dosegli boljše po-
plačilo upnikov." 

Dobja in še nekaterih go-
renjskih kmetijskih zadrug 
postalo večinski lastnik 
JEM-a in je sodišču predlo-
žilo načrt poplačila upnikov, 
ki naj bi ga upniki potrdili 
na avgustovskem naroku. 
To se ni zgodilo, manjši up-
nik Ham ham iz Ljubljane 
je ocenil, da je poplačilo na-
vadnih upnikov, kot ga pred-
laga Bala Bled, preskromno 
in je predlagal ustavitev pri-
silnega postopka v stečaju. 
Sodišče je potlej pridobilo 
izvedensko mnenje in na 

jeseniška klavnica čaka na razplet postopka prisilne 
poravnave v stečaju, a zanesljivo v njej ne bodo več klali 
govedi, kot kaže arhivski posnetek. 

predlog upnika Norberta 
Marcherja naročilo izveden-
cu Mihu Bakovniku, da izde-
la še primerjavo med popla-
čilom upnikov po načrtu 
Bale Bled in poplačilom v 
primeru, če bi v stečajnem 
postopku prodali klavnico. 
Izvedenec je izračunal, da bi 
bili navadni upniki ob pro-
daji klavnice po ocenjeni lik-
vidacijski vrednosti 463 ti-
soč evrov poplačani več kot 
19-odstotno, po Balinem 
predlogu pa 7,2-odstotno. 

V petek je bil na kranj-
skem okrožnem sodišču na-
rok, na katerem naj bi odlo-
čali o Balinem predlogu za 
poplačilo upnikov oz. o 
Ham hamovem predlogu za 
ustavitev postopka prisilne 
poravnave v stečaju, vendar 
tokrat do odločitve še ni pri-
šlo. V družbi Bala Bled. ki 
žeU v nekdanji klavnici raz-
vijati živilsko dejavnost, 
imajo na izvedensko mne-
nje več pripomb, med dru-
gim menijo, da ocenjena 

Deset let združenja 
združenje turističnih kmetij Slovenije je s promocijsko dejavnostjo 
prispevalo k boljši zasedenosti kmetij in večjemu obisku podeželja. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Združenje je v sredo 
pripravilo v Termah Zreče 
slovesnost, s katero je počas-
tilo deset let obstoja in 
uspešnega delovanja. Kot je 
ob navzočnosti kmetijskega 
ministra Iztoka Jarca in dru-
gih gostov poudarila Vilma 
Topolšek, ki vodi združenje 
že vse od ustanovitve, je po-
vezanost turističnih kmetij 
in sodelovanje s strokovnimi 
ustanovami prava pot za 
učinkovito promocijo in raz-
voj turizma na kmetijah. 
Združenje povezuje 310 tu-
rističnih kmetij iz vse Slove-
nije in je s promocijsko de-
javnostjo ob&tno prispevalo 
k boljši zasedenosti kmetij 
in k večjemu obisku sloven-
skega podeželja, postalo pa 
je tudi f>omemben sogovor-

nik državnim ustanovam, 
kmetijsko gozdarski zborni-
ci in Slovenski turistični 
organizaciji. Preko zbornice 
so pristojnim ministrstvom 

tim že podelila znake specia-
lizirane ponudbe. Dobro so-
delujejo tudi z združenji tu-
rističnih kmetij na avstrij-
skem Koroškem in v 

V sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo so 
pripravili šest izdaj kataloga slovenskih turističnih 
kmetij v petih jezikih, v prvem je bilo 1 20 kmetij, v le-
tošnjem že 179. 

posredovali številne predlo-
ge za izboljšanje predpisov, 
ki urejajo turistično dejav-
nost na kmetiji. V sodelova-
nju s kmetijsko svetovalno 
službo so za turistične kme-
tije pripravili vrsto usposab-
ljanj. Kmetije spodbujajo, da 
svojo ponudbo prilagajajo 
ciljnim skupinam gostov -
družinam z otroki, kolesar-
jem, invalidom, letos je 
zbornica prvim šestindvajse-

Furlaniji-Julijski krajini. V 
okviru projekta Počimice 
brez meja na kmetijah so 
pripravili dve izdaji kataloga 
s predstavitvijo več kot štiri-
sto turističnih kmetij vseh 
treh dežel, v okviru projekta 
Uživajmo brez meja pa so 
izdali prospekt, v katerem so 
predstavih najbolj zanimiva 
gastronomska doživetja od 
Gorenjske preko avstrijske 
Koroške do Prekmurja. 

likvidacijska vrednost ne-
premičnine, na kateri teme-
lji mnenje, ni realna. Njiho-
va odvetnica Darja Erceg je 
sodišču predlagala, da naj 
izvedenec oceni realno vred-
nost nepremičnine v času 
prodaje, pri tem pa naj 
upošteva tudi to, da Občina 

Stečajni upravitelj Grega 
Erman: "Za nakup klav-
nice v stečajnem postop-
ku ni bilo posebnega za-
nimanja. Konkretna je 
bila le ponudba Kovinar-
ja Gradnje ST za nakup 
po ceni 437.500 evrov, od 
uvedbe postopka prisilne 
poravnave v stečajnem 
postopku pa imam glede 
prodaje zvezane roke." 

Jesenice lahko uveljavlja 
predkupno pravico, da zem-
ljišča ni možno razkosati na 
več parcel in da vrednost ne-
premičnine zmanjšujejo 
tudi bližnja železnica in 
druga infrastruktura. Stečaj-
ni upravitelj Grega Erman 
je ob tem ugotavljal, da fi-
nančni izvedenec za to 
nima potrebnih znanj in je 
predlagal, da naj oceno o 
vrednosti nepremičnine in 
o možnosti prodaje poda ce-
nilec. Sodišče bo razpisalo 
nov narok za 14. decembra, 
dotlej pa bo pridobilo dodat-
na izvedenska mnenja. 

KRANJ 

Izbrali najlepše živali 

Društvo gojiteljev malih ži-
vali Kranj je minuli konec 
tedna pripravilo pri Vrtnem 
centru Sloga v Kranju trinaj-
sto gorenjsko razstavo pa-
semsklh malih živali. Gojite-
Iji iz štirih gorenjskih dru-
štev - Kranj, Jesenice, Kam-
nik-Domžale-Mengeš In 
Ljubljana-Moste Polje so 
predstavili 150 kuncev, 150 
golobov in 140 perutnine ra-
zličnih pasem in barv. Po 
oceni sodnikov je najlepše-
ga kunca (težkega skoraj de-
set kilogramov) pripeljal na 
razstavo Franjo Burnik Iz 
društva Kamnik-Domžale-
Mengeš, najlepšega goloba 
janež Valter in najlepšo ko-
koš Gašper Bernik, oba iz 
kranjskega društva. Skupno 
so prvakom pasem in barv 
ter najboljšim kolekcijam 
podelili več kot devetdeset 
pokalov. Razstavo si je v 
treh dneh ogledalo blizu se-
demsto ljudi, med njimi je 

. bilo največ otrok iz vrtcev, ki 
jih je društvo obvestilo o 
razstavi. C. Z. 
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Dnevi slovenskih bančnikov 
Minister z a f i n a n c e A n d r e j Ba juk je na Dnev ih s l o v e n s k i h b a n č n i k o v predstavi l p r e d p i s e , s katerimi 

b o d o p r i h o d n j e leto odpravi l i nekatere vrzeli v bančn i z a k o n o d a j i . 

CVETO ZAPLOTNIK 

Predosije • Združenje bank 
Slovenije je v četrtek in petek 
pripravilo na Brdu tradicio-
nalne Dneve slovenskih 
ban6iikov, tokrat so potekali 
pod naslovom Slovensko 
bančništvo v družbi bank, 
članic Evropske gospodarske 
in denarne unije (EMU). V 
petek se je srečanja udeležil 
tudi minister za finance dr. 
Andrej Bajuk, ki je bančni-
kom predstavil predvidene 
spremembe evropske fi-
nančne zakonodaje ter aktu-

alne makroekonomske raz-
mere v Sloveniji. Kot je dejal, 
bo ministrstvo prihodnje leto 
pripravilo predpise, s kateri-
mi bo prevzelo dve pomemb-
ni evropski direktivi, pri tem 
pa bo sedanji zakon o plačil-
nem prometu nadomestilo z 
zakonom o plačilnih storit-
vah, ki bo med drugim 
zmanjšal stroške plačevanja 
med državami. Ministrstvo 
bo v okviru slovenskega 
predsedovanja Svetu Evrop-
ske unije sodelovalo pri iska-
nju evropskih rešitev glede 
ureditve zajamčenih vlog, hi- Ministerza finance dr. Andrej Bajuk med bančniki na Brdu 

Profesor pravne fakiiltete Franjo Štiblar je predstavil 
raziskavo, v kateri je primerjal delovanje domačih 
bank z bankami v Evropski gospodarski i n denarni 
uniji (EMU). Raziskava je pokazala, da je slovensko 
bančništvo vstopilo v unijo kot manj razvito, vendar 
zaostaja za povprečjem držav manj kot celotno gospo-
darstvo. Slovensko bančništvo je bolje razvito kot 
portugalsko in enako kot grško, zaostaja pa za bančniš-
tvom ostalih desetih držav EMU. 

potekamega kreditiranja, in-
vesticijskih skladov, finanč-
nih zavarovanj in finančne 
stabilnosti, pripravilo pa bo 
tudi zakon o slovenski spod-
bujevalno-razvojni banki. 
Nova banka ne bo konkurira-
la obstoječim poslovnim 
bankam, ampak bo pokrivala 
tiste tržne vrzeli in tveganja, 
ki jih druge banke ne želijo 
in ne zmorejo. Ko je mini-

ster govoril o gospodarskih 
gibanjih in ukrepih ekonom-
ske politike v državi, je dejal, 
da je visoka, 0,7-odstotna ok-
tobrska inflacija v glavnem 
posledica rasti cen hrane in 
naftnih derivatov. Vlada je v 
zadnjih treh letih odhodke 
države znižala za skoraj tri 
odstotne točke, s 46,5 na 
43,6 odstotka bruto družbe-
nega proizvoda. 

SKB z novo podobo 
Banka S K B je g r a f i č n o p o d o b o poenot i la 

s s k u p i n o S o c i e t e G e n e r a l e . 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Banka bo danes, v to-
rek, na Brdu gorenjskim 
podjetjem in zasebnikom 
predstavila novo celostno 
grafično podobo, plačilni si-
stem S EPA, ki ga uvaja z 
začetkom prihodnjega leta, 
in davčne prednosti lizinga 
kot ene od možnosti za fi-
nanciranje investicij. Kot 
sta povedala Cvetka Selšek 
in Andre-Marc Prudent, 
predsednica in podpredsed-
nik uprave SKB, na novi-
narski konferenci, je Skupi-
na SKB, ki jo sestavljata 
banka SKB kot obvladujoča 
družba in odvisno podjetje 
SKB Leasing, v prvih letoš-
njih devetih mesedh ustva-
rila 19,9 milijona evrov do-
bička po obdavčitvi ali za 
4,6 milijona evrov več kot v 
primerljivem lanskem ob-
dobju. Dobiček po obdavčit-
vi je bil višji za 30 odstot-
kov, čisti obrestni prihodki 
za 12 odstotkov, prihodki od 
provizij za 7 odstotkov in 
obseg posojil za 18 odstot-

kov, stroški pa so bili nižji 
za devet odstotkov. Na 
ugodne rezultate so vplivali 
tudi širitev sodelovanja z 
zavarovalnicami pri trženju 
različnih zavarovanj ter rast 
prihodkov od prodaje inve-
sticijskih skladov Societe 
Generale Asset Manage-
ment (SGAM) in trgovanja 
z vrednostnimi papirji. 

Banka je ob skrajšanju 
imena SKB banka, d. d., v 
SKB. d. d., spremenila celos-
tno grafično podobo in se 
poenotila s podobo skupine 
Societe Generale, katere del 
je že od leta 2001 dalje. Za-
menjava vseh delov grafične 
podobe bo potekala do pole-
tja prihodnje leto, uvajanje 
nove podobe pa bo sprem-
ljal slogan Lepo vas je videti. 
V okviru umestitve SKB v 
skupino Societe Generale 
so med strankami SKB in 
konkurenčnih bank izvedli 
raziskavo, ki je pokazala, da 
ljudje gledajo na banko SKB 
kot na domačo, trdno ban-
ko, ki sodi med vodilne v 
Sloveniji. 

Napolnite si vedro z vitamini! 
po\no vedro vsebuje 

najmanj 5,5 kg ja bo\kl 

Jabolka Idared 
poreklo Slovenija, najmanj 5,5. kg 

+ DARILO: vedro 

INTERSRAR 
Ponudba velja do 18.11.2007 01. do razprodaje zalog. Ponudba ne velja j a pravne osebe m samostojne podjelnikc. Možen je nakup samo v koliiinah, primctnih 2a gospodinjstva. SPAR SIOVENIJA d.0.0. Ljubljana, letališka cesta 26 
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Sončna elektrarna 
na Krvavcu 
Na Ambrožu pod Krvavcem obratuje sončna elektrarna, ki bo na leto v 
javno omrežje oddala približno pet tisoč kilovatnih ur elektrike. 

SIMON SUBIC 

Krvavec - Malo sončno oziro-
ma fotovoltaično elektrarno 
so na pobočju Krvavca avgu-
sta letos postavili seniorji, 
združeni v klubu 7Eplus, 
med njimi pa so najštevilnej-
ši nekdanji zaposleni v Slove-
nija ceste. "Fotovoltaično 
elektrarno smo v prvi vrsti 
zgradili, ker želimo zanam-
cem ohraniti zdravo in prijaz-
no naravo, poleg tega pa bodo 
take elektrame na dolgi rok 
postale tudi tržno zanimive," 
je pojasnil Slavko Ložar, pred-
sednik kluba 7Eplus, ki je od-
stopil svoje zemljišče ob vi-
kendu na Ambrožu pod Kr-
vavcem za postavitev male 
sončne elektrame. "Lega na 
Krvavcu je dobra, elektrarna 
praktično dela vse leto, od 
sončnega vzhoda do zahoda, 
tudi v dežju," je razložil. 

Gre za prvo elektrarno na 
višini 1.100 metrov v Sloveni-
ji, ki proizvedeno električno 
energijo pošilja v javno 
omrežje, se radi pohvalijo da-
ni kluba. "Njen pričakovani 
letni izplen je približno pet ti-
soč kilovatnih ur, kolikor na 
primer na leto porabi eno po-
tratno ali dve varčni gospo-
dinjstvi," je pojasnil Ložar. V 
prvem mesecu (avgustu), ko 
je sončna elektrarna opravila 
389 obratnih ur, so tako v jav-
no omrežje poslali 560 kWh, 
pri tem pa so prihranili 331 ki-
logramov ogljikovega dioksi-

Slavko Ložar pred fotovotlaičnim kozolcem, sončni 
elektrarni na Krvavcu 

da. Maksimalna moč je bila 
5.:288W. 

Sončna elektrarna je prav-
zaprav fotovoltaični kozolec, v 
katerega je vgrajenih 32 mo-
dulov na površini slabih 4 2 
kvadratnih metrov. Moduli so 
obenem tudi neposredna kri-
tina, preko žlebov pa tudi za-
jemajo meteorno vodo kot 
tehnološko vodo. Odčitavanje 
električne energije je daljin-
sko prek analogne telefonske 
linije in komunikatorja. V 
sklop opreme sodi zaščita, k i 
je vgrajena v elektro omarico 
Elektra Gorenjska. Ta sistem 
zaščite zagotavlja izpad napa-
janja sončne elektrame ob iz-
padu javne omrežne napeto-

sti. Izklop sončne elektrame 
je izveden prek tarifnega od-
klopnika, ki ščiti omrežje 
pred preobremenitvijo. Po Lo-
žarjevih besedah je investicija 
v takšno elektrarno vredna 
med pet in šest tisoč evri na 
kilovat moči. 

V Sloveniji sicer zgradijo 
vsako leto več sončnih elek-
tram; leta 2005 je bilo tako 
zgrajenih za 82 kW sončnih 
elektrarn, naslednje leto pa že 
za 183 kW. Vseeno to je še 
zelo majhen prispevek k am-
bicioznemu cilju, ki si ga je 
zastavila Evropska unija. Na-
mreč, bi do leta 2050 iz sonč-
nih elektrarn pridobivali vsaj 
petino električne energije. 

Mercator 
Poslovni sistem Mercator, d.d.. Dunajska cesta 107, Ljubljana 

Obveščamo vas, da imamo možnost 
oddati v najem naslednji ioicaii 

1. Škofja Loka, Spodnji trg 4; 190,40 m̂  
- lokal za gostinsko dejavnost s hrano 

Vabimo vas, da pisnevlogenajkasnejedo torka,20.11.2007 
pošljete na naslov: 
Mercator. d.d.. Cesta na Okroglo 3. 4202 Naklo, Sektor 
dopolnilne trgovske storitve, z oznako »za najem lokala«. 

Mercator, d.d. si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega 
od prijavljenih kandidatov. 

Nekaj iz naše 
polpretekle 
zgodovine 

Navezujem na pridigo in 
kritike, ki so padle pred ne-
davnim na področjih, ki so 
bila med vojno priključena 
nemlkemu rajhu, oz. točneje 
• k avstrijskim deželam Koro-
ški in Štajerski. Podatki, ki so 
v sledečem v zelo zgoščeni ob-
liki nanizani, lahko cenjeni 
bralec najde: Bajt - Berma-
nov dosje, Shirer - The Rise 
and Fall of the Third Reich, 
Vauhnik - Memorien eines 
Militarattaches, 

Prebral bo, da se je Mihaj-
lovič prvi v zasedeni Evropi 
uprl nemškemu rajhu, med-
tem ko se je Titu šlo le za 
osebni položaj. Mihajlovič je 
prejel najvišje ameriško odli-
kovanje, enako kot le še 
MacArthur. V obupnem boju 
za obstanek ruskega naroda je 
Stalin zahteval od Tita, da so-
deluje z Mihajlovičem, a Tito 
je to zahrbtno sabotiral. Ne 
gre pozabiti, da so Stalin in 
njegovi maršali zmagali v naj-
večji vojni doslej z odločilnimi 
bitkami: Možajsk, Stalingrad 
(Caricin Volgograd), Kursk, 
medtem ko so Američani za-
čeli z izkrcavanjem v Nor-
mandiji šele julija 1944, ko je 
bila vojna praktično že odloče-
na. 

Začelo se je govoriti o mrw-
žičnih pobojih na Teznem, 
pozablja se pa Kočevski Rog, 
Teharje, Kamniško Bistrico, 
Lancovo, Cmgrob, Polano, SI. 
Bistrico, Pliberk, itd. 

Tisti trije (?), ki so se rešili 
na pol postreljeni iz jam, so 
povedali, da od Podrožce do 
morišča niso slišali nobene sr-
bohrvaške besede. Po grobih 
ocenah je bih pobitih daleč več 
kot 50 tisoč pretežno srbskih 
četnikov, nekako enako število 
hrvaških domobranov in usta-
šev in 12 tisoč slovenskih do-
mobrancev. V Evropi tako ve-
likega pobijanja po drugi sve-
tovni vojni ni bilo. Med vojno 
so nas pa prekosili Hrvatje, ki 
so po nemških podatkih posla-
li sedemsto tisoč pravoslavnih 
Srbov v večnost. 

In kdo je za te množične po-
boje neposredno kriv? Tisti, ki 
so imeli oblast. Prvi Josip 
Broz, doma iz Kumrovca na 
Hrvaškem, ob slovenski mgi. 
Matije bila Slovenka, oče Hr-
vat, torej Slovenohrvat. Moj 
stari oče se je še spominjal, da 
je pri njih kupoval vino. Dalje 
z neslovenskih območij še Ba-
kari (Kupferstein), Moša Pi-
Jade, Rankovič, DJilas, Kar-
delj. In z obmo^a Slovenije -
saj tokrat govorimo o pobojih v 
Sloveniji, najprej Boris Kidrič, 

Jaliran študent kemije (njegov 
oče, profesor slavistike, dr. 
France Kidrič je bil nezakon-
ski sin snažilke v Rogaški Sla-
tini in premožnega semita z 
Dunaja, mati pa dunajskega 
porekla). Dalje Kraigher, Be-
bler, Ribičič, Vida Tomšič, 
Brecelj in tudi Kocbek. Ivan 
Maček • Matija je bil notranji 

minister, šef njegovega kabine-
ta pa Se živeči France Bučar. 

Slovenska morija je ne 
samo relativno, tudi absolutno 
najve^a v povojni Evropi. Re-
lativno je pa primerljiva s po-
boji v Evropi v dvajsetem sto-
letju, kot so uničenje poldruge-
ga milijona Armencev v začet-
ku prve sv. vojne po Turkih, 
likvidacija več kot deset milijo-
nov Rusov po boljševistični re-
voluciji po nerusih (Lenin, 
TrockY, Zinovjev, Buharin, 
Rikov, Svrdlov, Katnienjev, 
Stejklov, Kalinin, Dierdžin-
ski, Berija, Stalin). In v drugi 
svetovni vojni po Avstrijcih 
Hitlerju, Eichmannu, Glo-
botschnigu, idr. Kot zanimi-
vost bodi povedano, da Je bil 
Hitler eno četrtino slovenske-
ga, eno četrtino semitskega in 
le eno Šestnajstino nemškega 
rodu, kolektivno odgovornost 
pa so naprtili Nemcem, ki so 
pošten narod, ne Avstrijcem, 
ki so krivi prve in druge sp. voj-
ne, tridesetletne vojne in zme-
de po razpadu Jugoslavije. 

No, kako pa pri nas? Po od-
govornih za slovenske morije 
so še vedno imenovani kraji in 
ulice, še so njih spomeniki, 
medtem ko za pobite ni spo-
menikov. Sodbe so bile in so v 
imenu ljudstva. 

Pri vseh verah in kulturah 
velja pravilo: "Ne laži, ne kra-
di, ne ubijaj." Kako je s tem 
pri nas!? Kradlo in lagalo seje 
in se še. Enim se premoženje 
krade in s pomoi^o laži daje 
drugim. Hrvaškim varčeval-
cem se v LB krade, na drugi 
strani se pa tujcem šenka eno 
četrtino tržiške občine, vredne 
veliko več kot sporni del Piran-
skega zaliva. Smo v samem 
vrhu glede samomorov, pro-
metnih nesreč. Na vsakega 
Slovenca pride po en proces 
in na avstrijskem Koroškem 
rut sto prebivalcev eden, v Švi-
ci in Hamburgu pa sodišča 
praktično ne poznajo. Nekdaj 
vodilni slovenski pravnik, že 
pokojni akad. prof dr. Stojan 
Cigojje meni rekel: "faz bi se 
bal pri nas priti pred sodišče." 
In tudi danes brez uradne 
smrtne kazni - so naša sodiš-
ča kriva mnogih smrti. In če 
bi Nemčija imela toliko min-
istrov kot Slovenija, bi jih 
imela 850, ima jih pa štiri-
najst. 

"Something is rotten i n 
the State of Slovenia." 
ZASL PROF. DR. Aiojz P A U U N 

Spoštovani 
Janko Fon! 

čeprav z zamudo se 
oglašam na vaš prispevek v 
Gorenjskem glasu "Kako dolgo 
Še". 

Stari ste bili deset let, jaz pa 
štiri več, ko se je končala vojna. 
Premlada sva bila, da bi sedaj 
mogla soditi in obsojati krute 
medvojne dogodke, ki so se do-
gajali na eni in drugi strani. 

O domobrancih samo tole: 
Večinoma so to bili pošteni 

fantje, ki niso hoteli v nemško 

vojsko. Ko so v partizanih 
videli, da bodo morali živeti od 
tatvine, so odšli in se skrivali 
doma. Domobranci so se us-
tanovili šele leta 1943. Vaške 
straže pa že mnogo prej, ker so 
komunisti pobijali goloroko 
ljudstvo, ki ni imelo drugega 
greha, kot da so se bali komu-
nizma. Mnogi so vedeli, kaj se 
dogaja v Rusiji. 

Da so partizani od začetka 
ropali in kradli, vem iz lastne 
izkušnje. Pa ni bilo nobenega 
člana iz naše družine ne pri 
Nemcih ne pri belih. Imeli smo 
za tiste čase samo malo ve^o 
kmetijo. Počasi so se toliko ci-
vilizirali, da so hodili po hrano 
podnevi. Pozimi pa smo kar 
naprej imeli brigade, Loški 
odred ali kaj drugega na pre-
zimovanju. Ko so po kakem 
tednu bivanja med nami 
izvedeli, da prihajajo Nemci, 
so se umaknili drugam - mi pa 
smo strahoma čakali, kaj bo z 
nami. To se je ponavljalo vsa 
leta vojne. 

Ko smo končno dočakali 
svobodo, se Je začela obvezna 
oddaja. Od samo ene krave, 
ki nam Je ostala, smo morali 
oddati 18 kilogramov kuh-
anega masla, ker ni bilo 
hladilnikov, da bi dali vsaj 
surovega. Da bi sedemčlans-
ka družina to nujno rabila 
zase, mi ni treba poudaijati. 
Sreča, da Je bilo to le prva 
leta. Elektriko bi dobili že 
med vojno. Sezidali so trans-

formator, postavili drogove in 
imeli že ves material za 
napeljavo po hišah - a so par-
tizani ubili Oštrmanovega 
Stanka iz Škoje Loke, kije 
vodil napeljava. Ne vem, ko-
liko je bil za Nemce - bil pa Je 
med premožnejšimi. Elek-
triko smo dočakali leta 1952. 

Počasi so se razmere ure-
dile. Imeli smo hrano, ki smo 

Jo ročno pridelovali, ker Se ni 
bilo strojev. Nismo pa smeli 
sekati lesa • le toliko, kot je 
odredil logar. Denar od lesa je 
Sel za davke • če pa kdo ni 
mogel sam napraviti. Je pa še 
zmanjkalo. Kako smo bili 
oblečeni, pa samo vem. Kar 
se tiče lepega življenja v 
"Jugi", pa tole: Na "puf se je 
kar dobro živelo, a to ni mo^ 
večno trajati. Kme^e, zlasti hri-
bovski, pa bi imeli marsikaj 
povedati o tistih "zlatih" časih. 

O ameriških padalcih, pa o 
letalu, ki so ffi Titovi partizani 
sestrdili nad Gorenjsko že po vo-
jni. bi se dalo še vdiko napisati, 
a naj bo za danes dovolj. 

C. Fon!!! Priporočam Vam, 
da preberete vsaj katero knjigo 
neobremenjenega zgodovinar-

ja Jožeta Dežmana. Potem 
boste lažje sodili. Pa lep poz-
drav, 

LUCIJA POTOČNIK, 

Selca 

G G 

naročnine 
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.sl 
www.gorenjskiglas.si 

mailto:narocnine@g-glas.sl
http://www.gorenjskiglas.si
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

NaioJili) n objavo iptejtmjmo po i«i«fb(ni M/20M2-00. fskiu 04/J01-42-mii o«6no na Blriwti»yi c«ii 4, 
»Kranju ot. po poiti - (to pontdtl^ in itmta ifo 11.«! utt! CBM o?la«v m poouiib v fubilki: teaino ujoijna 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, U N C O V O 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL; 04/53 249. FAX: 04/53 04 230 
MADŽARSKE TOPLICE 22.11. • 25. n.i 1.12-4.12-; 13- - 1 2 ; 
PALMANOVA IN TOV. ČOKOUDE 30. n.; TRST 21.11.: BANOVCI 
23.12.-26.12. 

KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER, SPODNJI TRG 14, 
4220 ŠKOFJA LOKA 
16. 11. ob 19.30 Vinko Moderndorfer: ŠAH MAT, komedija, režija: 
Dušan Mlakar, gostuje SLG Celje, za abonma MODRI; 17.11. ob 19.30 
ri Vinko MSderndorfer: ŠAH MAT, komedija, režija: Dušan Mlakar, 
gostuje SLG Celje, za abonma RDEČI 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV 

KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 
Četrtkanje 
Kranj - Kranjski študenti vabijo na Četrtkanje, ki se bo ob 2i . 
url začelo v Klubaru. Tokratna tema je Hišno pozibavanje, 
glasba pa house z DJ jakom. 

V Mladinskem centru Jesenice 
Jesenice - V četrtek bo v dvorani Mladinskega centra Je-
senice ob 19. uri otvoritev razstave likovnih del Simone 
Borštnar, v petek pa bo ob 20. uri v dvorani MCJ potopisno 
predavanje z naslovom Iran, ki ga pripravlja KJŠ v sodelo-
vanju z MCJ. 

V knjižnicah za otroke 
Bohinjska Bistrica - Ustvarjalna delavnica za otroke, stare 
vsaj 4 leta, se bo v knjižnici začela jutri ob 17. uri. Naslov 
delavnice je Kdo hoče biti velik. 

Bled - Ustvarjalna delavnica En, dva, tri ... Pika že hiti, ki je 
namenjena otrokom, ki so stari vsaj 4 leta, se bo v knjižnici 
začela v petek ob 17. uri. 

Radovljica - Ustvarjalna delavnica za otroke, stare vsaj 4 leta, 
se bo v knjižnici začela v četrtek ob 17. uri. Naslov delavnice 
je Kdo hoče biti velik. 

Žiri - Delavnica za spretne prste Kresničkova lučka, ki je na-
menjena otrokom, ki so stari od 4 do i o let, se bo v žirovski 
knjižnici začela jutri ob 18, uri, delavnica Žička in perle -
nakit, ki je primerna za otroke v starosti od l o let dalje, pa se 
bo prav tako jutri začela ob i8. uri. 

Škofja Loka - V škofjeloški knjižnici je bo ura pravljic s 
pravljico Zajčkova hišica začela danes ob 17.30. 

Jesenice - V jeseniški knjižnici se bo ura pravljic začela v 
četrtek ob 17. uri. Jutri bo od 16. do 17.30 potekala delavnica 
Oblikujmo prijazne pujske. Obiskovalce ustvarjalnih 
delavnic obveščajo, da se je zaradi velikega zanimanja na 
delavnice potrebno naročiti v otroški knjižnici. 

Slovenski Javornik, Koroška Bela - Ustvarjalna delavnica bo 
v knjižnici jutri potekala od 16. do 16.45. 
Rateče - V knjižnici se bo otroška prireditev Brihtokviz začela 
danes ob 17. uri. 

Mojstrana - Ura pravljic se bo v knjižnici začela jutri ob 17. uri. 

Kranjska Gora - V knjižnici se bo otroška delavnica Izdelamo 
svojega zmaja začela v petek ob 17. uri. 

IZLETI 

Izlet v neznano 
Kranj - V soboto, 17. novembra. Planinsko društvo Kranj vabi 
na izlet v neznano. Ob 7. uri bo odhod izpred Mercatorja na 
Primskovem. Hoje bo 2 do 3 ure. Prijavite se lahko v pisarni 
PD Kranj, do četrtka, 15. novembra. 

Na Mali Colak 
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v 
soboto, 24. novembra, na Mali Colak (1495 m) in ogled 
Otiiškega okna. Pot je lahka in primerna za vse starosti. 
Odhod posebnega avtobusa ob 7. uri izpred Osnovne šole 
Tržič. Prijave in informacije po tel. 5971 536. 

Na Snežnik 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj v soboto, 24. novembra, 
vabi na Snežnik. Hoje bo za približno 6 ur. Odhod s posebnim 
avtobusom izpred hotela Creina bo ob 6. uri. Prijave in do-
datne informacije: Tatjana Cvetko, sms prijave na 051/603-
475, e-pošto: tatjana.cvetko@gmail.com, pisarna društva ob 
sredah od 17. do i8. ure, Poslovni center Planina 3, Kranj. 

Na Lovrenc 
Kokrica - Pohodniška sekcija pri Društvu upokojencev Kokri-
ca vabi v soboto, 17. novembra, na planinski izlet na Lovrenc 
nad Bašljem. Zbor bo ob 9. uri pred Domom krajanov na 
Kokrici, od tam pa se boste s svojimi vozili odpeljali v Bašelj. 

Obisk osmice v Kubedu 
Kokrica - Društvo upokojencev Kokrica vabi na izlet v Kubed 
in okolico, ki bo v soboto, 24. novembra. Odhod avtobusa 
bo ob 6.50 izpred gostilne Toporš na Mlaki in ob 7. uri 
izpred gostilne Lakner na Kokrici. Vplačila prejemajo v 
ponedeljek, 19. novembra, med 9. in 10. uro v društveni pi-
sarni v Domu krajanov na Kokrici. 

PREDAVANJA 

Psihologija staranja 
Kranjska Gora - Knjižnica Kranjska Gora vabi na predavanje in 
predstavitev knjige Psihologija staranja avtorja dr. Vida Pečja-
ka, ki bo v prostorih knjižnice Kranjska Gora v četrtek ob 19.30. 

O Bližnjem vzhodu 
Kranj - Osrednja knjižnica Kranj vabi jutri ob 19.30 v avlo 
Študijskega oddelka na Tavčarjevi 41 na potopisno preda-
vanje o Bližnjem vzhodu (Sirija, Jordanija, Izrael). 

Duhovna obnova za zakonce 
škofja Loka - Dekanijski pastoralni svet dekanije Škofja Loka 
vabi na enodnevno duhovno obnovo za zakonske pare, ki bo 
v starem župnišču na Mestnem trgu 38 v Škofji Loki v 
soboto od 9. do 16. ure. 

Razlog več za nasmeh 
Ško^a Loka - V Kašči na Spodnjem trgu se bo jutri, v sredo, 
14. novembra, ob 19. uri začel Sredin večer - predavanje 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec 

A L B I N G A Š P E R I Č 

Od njega se bomo poslovili jutri, v sredo, 14. novembra 
2007. ob »5.30 na pokopališču v Kranju. 

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV ELEKTRA GORENJSKE. D. D. 

OSMRTNICA 

Že čaka čoln. Po struji čmik rek 
prepeljal tih te bo na drugi breg. 
Tema je tukaj, ali tam se vidi 
že not/e zarje lesketanje. Pridi! 

{A. Gradnik) 

Tiho in mnogo prekmalu nas je zapustil naš ljubi 

A L B I N G A Š P E R I Č 

Od njega se bomo poslovili jutri, v sredo, 14. novembra 
2007, ob 15.30 na pokopališču v Kranju. Na dan pogreba 
bo žara od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. 

Žalujoči: žena Lidija, sin Matjaž in hčerke Marjeta, 
Monika ter Marijana z družinami 
Kranj, Ljubljana, 10. novembra 2007 

Mojce Kalan, energijske terapevtke, z naslovom Razlog več 
za nasmeh. 

Ljubezen in partnerstvo v astrologiji 
Naklo - Astrolog Bern Jurečič bo danes ob i8. uri v Vita Cen-
tru Naklo v odgovarjal na vprašanja o partnerstvu, povezana 
z astrologijo. 

Soja? Nevarna ali zdravilna? 
Naklo - V četrtek boste ob 18. uri v Vita Centru Naklo lahko 
izvedeli vse o soji, kakor tudi kako sami naredite sojino 
mleko, jogurt in sojin sir tofu. 

Srčno popuščanje 
Primskovo - Koronarno društvo Kranj obvešča, da bo preda-
vanje z naslovom Srčno popuščanje danes ob i8. uri v 
Domu krajanov na Primskovem v Kranju. Predavateljica bo 
Marija Mulej, dr. med., specialistka interne medicine. 

KONCERTI 

Gorenjci za Gorenjce 
Kranjska Gora - Koncert z naslovom Gorenjci za Gorenjce bo v 
petek, 16. novembra, ob 19. uri v dvorani Vitranc v Kranjski 
Gori. S plačilom vstopnine 5 evrov boste prispevali svoj delež 
za pomoč Gorenjcem, ki so jih prizadele septembrske poplave. 

RAZSTAVE 

Fotograf vidi in doživi več 
Bled - Jutri ob 19. uri Triglavski narodni park vabi v Informa-
cijsko središče Triglavska roža Bled na odprtje fotografske 
razstave udeležencev fotografske delavnice, organiziranih v 
okviru TNP v letu 2007 z naslovom Fotograf vidi in doživi 
več. 

Polje, kdo bo tebe ljubil 
Bled - v Hotelu Astoria bodo v četrtek ob 19. uri s projekcijo 
odprli razstavo fotografij z naslovom Polje, kdo bo tebe lju-
bil avtorja Izidorja Jesenka. 

LOTO 

Rezultati 90. kroga 
• 11. novembra 2007 

9,14, 26, 32, 33, 35, 38 in 17 

Lotko: 1, 8, 7, 9, 6, 7 

Predvideni sklad 
91. kroga za Sedmico: 

130.000 EUR 

Predvideni sklad 
91. kroga za Lotka: 

30.000 EUR 

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

Telefon: 592 59 49, 030/30 2 0 1 1 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANj • Planina I, garsonjera, 26,6 m2, 
III./3, obnovljena I. 2006. oprennljena. 
Cena; 68.853 EUR. 
B l £ 0 - center, dvosobno, 40,9 m2, P/2, 
lasten vhod, parkirno mesto, I. i. 1925, 
obnovljeno 1.2005. Cena: 112.000 EUR. 
TRŽIČ - center mesta, trisobno, 66,20 
m2, mansarda/3, L 2006 večstanovanj-
ska stavba v celoti obnovljena. Cena: 
87^80 EUR. 
BISTRICA PRI TRŽIČU - Deteljica, tri. 
sobno. 79,15 na , II./4, U 1975, potreb-
no obnove. Cena: 107.000 EUR. 
KRANJ • Kidričeva, trisobno, 71,50 m2, 
m/3, I.I. 1950, obnovljeno 1.2000. Cena: 
H5.000EUR. 
KRIŽE PRI TKŽIČU • trlinpolsobno, 99 
m2. I.+M, poslovno-stanovanjski ob-
jekt, 1.1.1952, delno obnovljeno 1.2000. 
Cena: 109.000 EUR. 
HIŠE PRODAMO 
KRANJ - okoTica, Trboje, dvostan. hiša, 
256 m2 biv. površine, pare 621 m2,1.1. 
1984, obnovljena, opremljena, urejen 
vrt. in sončna terasa. Cena: 221.165,08 
EUR. 
TRŽIČ • Ravne, stan, hiša z gostinskim 
lokalom, 135 m2, parcda 125 m2, ob-
novljena v celoti 1.2000, v mansardi je 
tris<^no, v P pa gostinski k>kal z upo-

rabnim dovoljenjem, ki ga je mogoče 
preurediti v stanovanje. Cena:i35.ooo 
EUR. 
KRANJ - Primskovo, dvostanovanjska 
hiša. 250 m2 biv. površine, pansla 479 
m2. 1.1. 1981, takoj vseljiva. Cena: 
250.000 EUR. 
GOLNIK • stan. hiša, vrstna, končna, III. 
podaljšana gr. ̂ a , cca. 540 m2 biv. po-
vršine, parcSa 849 m2, začetek gradnje 
1.1985. Cena: 2 1 5 0 0 0 EUR. 
PARCELE PRODAMO 
TRSTENIK PRI KRANJU • zazidljiva par-
cela za vikend, 423 m2. ravna, son^a. 
Cena: 120,75 EUR/m2. 
SnŠKA VAS POD KRVAVCEM - zazid-
ljiva parcela za vikend ali stanovanjsko 
hišo, 1 j 8 o m2, prikljuflci ob parceli, do-
stop asfell Cena: 57 EUR/m2. 
KRANj - okoTica, Trboje, zazidljiva par-
cela, 539 m2, ravna, sončna, pravokotne 
oblike, na robu naselja. Cena: 170 
EUR/mz. 

BREZOVICA PRI KROPI - zazklljiva par-
cela, 500 mz, ravna, na robu naselja, 
poljubno se odmeri od cca. 3.000 rm. 
Cena: 55 EUR/m2. 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
KRIŽE PRI TTSICU - 6 pisarn S pripada-
jofimi prostori, cca. 100 m2.1. nad, 1.1. 
1989.3 pisarne so povezane med seboj, 
vendar se lahko oddajajo tudi samo-
stojno. Šestim pisarnam pripada tudi 
del arhiva, sejna soba s kuhinjo in sani-
tarijami. Najemnina vsebuje tudi stro-
ške elektrike, ogrevanja, varovanja in ko-
munale. Prostori imajo vse priključke in 
se nahajajo nad Kmetijsko zadrugo. 
Najemnina: 835 EUR/mes. 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
druSba, 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
F k 236 73 7 0 

E-l 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRAN) - Zlato polje: dvosobno, 52.54 
m 2 , 4 / 4 nad., 1 . 1960,94000,00 EUR. 
KRANJ - Šotlrjevo naselje: dvosobno, 
61,62 m2.3, nad., 1.1968,100.000.00 
EUR. 
KRANJ - Planina I: dvosobno, 58,00 m2, 
1./7 nad., 1.1976, iio.oooioo EUR. 
KRANJ - PUNINA I: enosobno, 43,28 
na, 7. nad., 1.1978,80.000,00 EUR. 
STANOVANjE ODDAMO: 
TRŽIČ - Kovotska c: garsonjera, 20 m2, 
cena 200 EUR/mesečno. 

www.fe$sl .s 

mailto:info@g-glas.si
mailto:tatjana.cvetko@gmail.com
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ITD NEPREMIČNINE, d .0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23-̂ M20, 

04/23-66-670 
041/755*296, 040/204-661, 

041/90CM509 
e-poSta: itd.nepremicnme@siol.net 

www.itd-plus.si 

liši 
STANOVANIA: 
Ra<iovl]ica - Cradnikova: garsonjera 
30 m2 v stanovanjski hiSi z lastnim 
vhodom in lastnim parkirnim me-
stom. Ločena kuhinja in soba. Sta-
rost objekta 30 iet, delno obnovljena 
01. Mirna sončna lokacija, vsi pri-
ključki. takoj vseljiva, možen pre-
vzem kredita. Cena 60.000,00 EUR. 
Tržič • mestno jedro: enosobno sta-
novanje 29 m2, v več stanovanjski 
hiSi. obnovljeno leta 03, vsi priključki. 
Stanovanje je zasedeno z najem-
nikom, možen prevzem najemnika, v 
nasprotnem primeru vseljivo v roku 
3 mesecev. Cena 42.000,00 EUR. 
HlSt 

Bled - okolica: hiSa v bližnji okolici 
Bleda,)So m2 stan. površine, parcela 
600 m2, lepa sončna lokacija, vaški 
okoliš, hiša je potrebna obnove, ZK 
urejena starost objekta 35 let. vseljiva 
po dogovoru. Cena 210.000,00 EUR. 
Bled • okofica: nove;ša stanovanjska 
hiSa, 350 m2 stanovanjske površine, 
150 m2 poslovnega prostora, parcela 
1350 m2, lahko dvodružinska, 2x šti-
risobno stanovanje, sodobna razpo-
reditev, možnost preureditve v apart-
majsko hišo. In izgradnje apartmajev 
na parceli • nadomestna gradnja, 
mirna sončna lokacija, pogled na je-
zero. Cena 950.000 EUR. 
PARCELE: 
Golnik: zazidljiva parcela 609 m2, z 
gradbenim dovoljenjem in že zgraje-
nim kletnim delom. ZK urejena, pre-
vzem možen takoj, mirna sončna lo-
kacija, prevzem možen takoj. Cena 
91.350,00 EUR. 
Jesenke - Blejska Dobrava: zazidljiva 
parcela 2U0 ms, vsi priključki v ne-
posredni bližini, mima zelo sončna 
lokacija, možna zidava dvojčka ali 
trojčka. Bližina uvoza na AC. Cena je 
85,00 EUR/m2. 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britc/7gA, 4000 Kranj 
lnfb-nep@9eWc0pf0Jekt.si 

wvnv.9ekkoprD)ekt.s> 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANJA 
KRANi - PUNINA I: enosobno, 42 
m2,1. 1974. 5. nadstropje, vsa infra-
struktura. Cena 85.000 EUR. 
KRAN) - PLANINA 1: dvosobno. 
67,79 nadstropje 6./7,1.1978, 
balkon, vsa infrastruktura. Zelo 
ugodno 99.990 EUR. 
KRANJ - ZLATO POL4E: 61 m2. novo-
gradnja 2007. 2. nadstropje, odlična 
ra2poreditev, vsi priključki. Takoj 
vseljivo! Cena 125.000 EUR. Možen 
dokup lastniških parkirnih prostorov 
pod nadstreškom. 
KRAN) • STRA2I$ČE: triinpolsobno, 
v izmeri 90 m2, adaptirano 200). 
nadstropje M/3, vss priključki in In-
frastruktura. Cena 119.000 EUR. 
PRODAMO ZEMLJIŠČA 
GOZD MARTULJEK - OKOLICA: za-
zidljiva v izmeri 1170 m2, ravna, z 
gradbenim dovoljenjem. Cena 365 
EUR/m2. 
ODDAMO POSLOVNI PROSTOR 
LESCE: gostinski lokal za hitro pre-
hrano, 16 m2, L 1920, obnovljen 
1990. s krušno pečjo, za pripravo in 
dostavo hrane, parkirno mesto. Cena 
300 EUR/mesec + stroški. 
DODATNA PONUDBA NA: 

www.gG((koprojckt>si 

m p P R O J E K T 

Tel.: 04 20 4 3 200 
G S M : 0 3 1 5 1 1 1 1 1 

PRODAMO: 
GOLNIK - OKOUCA: samost starejša 
hiša 212 m2, pare 721 m2, z gosp^. 
poslopjem, ob .̂ 1.75. potrebna obnove, 
na lepi bkadjt. Cena: 115.000 EUR. 
KRANJ - PLANINA H: dvosobno, 66 
mz, t. nad., 1.83, vzdrževano, vpisano v 
ZK. Cena: 113.000.00 EUR. 
ZA ZNANEGA KUPCA NUJNO KUPIMO. 
V KRANJU: dvosobno novejše, v nižjem 
nadstropju. Cena: do 120.000 EUR. 
CELOTNA PONUDBA NA 

www.mp-proiekt.si 

nepremičnine 

Ul. Juleta Gabrovška 34,4000 Kranj 
email: info@>ida-nepremicnine.si 

P£ Kranj, Planina 03, Kranj 
tel.: 04/2351 000. GSM 041/331 886, 

051/391100, fer 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ, LEVSTIKOVA ULICA: 135,88 
m2, petsobno. zgrajeno I. 2006. 
prit., v vila bloku v Kranju, atrij, trije 
parkirni prostori, stanovanje je novo 
in ima zdo lepo razporeditev, cena: 
212.000 EUR. 
KRANJ - NEBOTIČNIK: 83.94 mz, 
štirisobno, zgrajena 1. 1964, 5./14 
nad., stanovanje je sedaj v uporabi 
kot poslovni prostor cena: 108.500 
EUR. 
KRANJ, VAgAVCEVA UUCA: 74 m2, 
trisobno, v stavbi zgrajeni I. 1961. 3. 
nad., vseljivo 01.02.2008. v ceno 
vzamemo manjše stanovanje, pro-
damo brez provizije, cena: 110.000 
EUR. 
KRANJ. LJUBLJANSKA CESTA: 56,1 
mi, trisobno, zgrajeno 1.1952, adap' 
tirano 1. 2002, pritličje v večstano-
vanjski hiši, cena: 72.200 EUR. 
HISE PRODAMO: 
KRANJ, VISOKO: 180 m2. samostoj-
na, adaptirana 1.2007.230 mz zem-
ljišča, lahko tudi dvostanovanjska, v 
račun vzamemo tudi stanovanje, 
parcelo, cena: 165.000 EUR. 
PARCELE PRODAMO: 
STISKA VAS, K.O. SENTURSKA 
GORA: 590 In 574 m2. stavbno zem-
ljišče, cena: 55 EUR/m2. 
KRIŽE PRI TRŽIČU: 1.361 m2, zazid-
ljiva parcela z gradbenim dovolje-
njem za enostanovanjsko hišo, 
cena: 110 EUR/m2. 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO: 
KRANJ - NEBOTIČNIK: 83,94 
štirisobno, zgrajena I. 1964, 5./14 
nad., pisarna, možnost uporabe tudi 
kot stanovanja, cena: 108.500 EUR. 
KUPIMO: 

Kranj okolica kupimo kmetijsko 
zemljišče. 
Gorenjska kupimo stavbno zemljišče. 
Kupimo zazidljivo parcelo 1200-
1500 m2 v Kranju ali okolici. 
Na obmo^u Gorenjske kupimo sta-
novanja, hISe in parcele. Mačib ta-
koj. Za več informadj nas pokličite. 

www.lda'nepremicnlne.si 

GG 
naročnine 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 
e-pošta: narocnme@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

iHIDji 
M E J P R E M I C N I M E 

Agencija za promet z napremlčninam 
Na skali 4.4000 Kranj 

tel 04/2363 388.2383 389. 
QSm: 04t/860 938. 040/S39 118 

STANOVANJA: 
Planina III, gars. 36 m2, I. 87, 6/7n, 
okusno prenovljena. 89400 EUR. 
Kran, VP, trisobno, bližina ZD, 66 
m2, . 61, delno prenovljeno, menja-
mo tudi za enoinpolsobno ali dvo-
sobno v Kranju. 116.007 EUR. 
Planina Ml, i+2 ss. 94 m2. 3./3.1. 87, 
funkcionalna razporeditev. 138.000 
EUR. 
Šenčur, trisobno v hiši, P, 85 mi. vrt 
90 m2, i. 02, zelo lepo. svetlo, 
135.620 EUR. 
Visoko, dvoinpolsobno v hiši. man-
sarda. 74 m2,1. 74. vrt 150 m2. vzdr-
ževano. 138.000 EUR. 
HISE: 
Begunje, meščanska vila, I. 1894, 
prenovljena I. 03, 735 mz, parcela 
2560 m2, lahko tudi za poslovno 
(zdravniško ...) stanovanjsko dejav-
nost. lepa lokacija, možen tudi mini 
hotel. 1.5 mil. EUR. 
ODDAM 
Sk. Loka, poslovni prostor 100 do 
160 m2, prevzem jan. 08,1. 07. več 
parkirišč, 6 EUR/mz str. 
KUPIM 
Za znano stranko nujno kupim za-
zidljivo parcelo do 700 ms Kranj 
smeri Golnik, Preddvor. Cerklje, Stra-
Žišče in bližnja okolica. 
Ostala ponudba: 

iww . lr -danepremicntne- i j .si 

aipdomaatpdom.si 
Tel. 04 537 4S 00 
wwwalpdDm.si 

i iPDom 
AIpdom, inženirina d.d. Radovljica 
Cankarjeva ubca 1 
4240 Radovljica. SLO 

• GRADNJA ZA TRG 
• POSREDOVANJE 
• VPIS V ZEMUlŠKO KNJIGO 
• INŽENIRING 
• UPRAVLJANJE IN' V Z D R Ž E V ^ E 

BLED: enosobno prodamo. Alpska, 
33,53 m2, podstreha 1,89 m2, klet 1,5 

1-1975.3- nsd., balkon, takoj. Cena: 
105.000 EUR. 
RA[X)VL|tCA enosobno prodamo, 
Cankarjeva. 36,35 m2,1.1971.3. nad., vsi 
priključi. Cena: 92.000 EUR oz. po do-
govonj. 
RADOVLJICA trisobno prodamo, Prešer-
nova, 79,89 m2, 2. nad., 1.1988, balkon, 
klet, vsi prikiju6d. Cena: 145.000 EUR. 
RADOVLJICA: novo trisobno prodamo. 
Kajuhova, 91,23 m2. visoko pritličje, naša 
novogr. 2007, dnevna soba+kuhinja+je-
dilnica. spalnica, kabinet, kopalnica, tera-
sa, klet, nadstrešek -i- park. mesto. k>čeni 
števd, vsi prik̂ učki. vseljivo takoj. Cena: 
211.575 EUR (ddv že vklji>čen). 
KRANJ: štirisobno prodamo, Gosposvet-
ska, 94,1 m2.1. nad., stanovanje 82 m2, 
bata 4,6 mu. klet 1,9 nru. drvarnica 5.6 
m2, obnova 2005. streha 2006,2 kamina, 
vsi priključki, k>&ni števd, brez opreme, 
takoj vseljivo. Cena: 138.750 EUR. 
RADOVLJICA- hišo prodamo, obnova 
1987, pritiî e 150 m2 (kuhinja, dnevna 
soba s kaminom. 4 spalnice. 2 kopalni-
d. terasa), mansarda 160 m2 {lasten 
vhod. kuhinja, shramba, dnevna soba, 5 
spalric, kopalnica, savna. 2 balkona), 
klet 47 m2, nadstrešek, garaža, vrt. 
Cena: 490.000 EUR. 
ŽIROVNICA hišo prodamo, k(et 40,9 
m2. 1. nad. 139,69 m2 (kuhinja, dnevna 
soba. spalnica, kabinet, kopalnica. wc). 
mansarda 134.61 mz (kuhinja, spalnica, 
kopalnka. nei^ani prostori), starost 60 
let, streha »00, dvorišče, vrt, v pritličju je 
PTT Stevenije. Cena: 337.581 EUR 
z a SORICA pri Železnikih: hišo proda-
mo, lahko za vikend, 86 m2,1.2005, pri-
dige (kuhinja, kopalnka, wc, savna), 1. 
nad. (dnevna sob ,̂ balkon), in mansar-
da (spalnica), ck elektrika, vsa oprema, 
mima lokacija, vredno ogleda. Cena: 
146.000 EUR. 

GOZD MARTULJEK: večstanovanjsko 
hišo prodamo, parcela 1^9 m2,11907. 
solidno ohranjena, 390 mz. P-»-i. ck na 
trda kuriva, prizidek 1.1991,84 mz, P-fi. ck 
na dje, neizdelano podstrešje, gosp. po-
sk>pie 237 m2, garaža, dvorišče 625 m2. 
sadovnjak 376 m2. sončna tekadja, po-
gled na Martuljkovo skupino, primemo 
za turizem. Cena: 850.000 EUR. 
LESCE- tri nove lokale v Trgovsko po-
slovnem centru prodamo, 78,22 mz 
(pritliî e): 117.330 EUR. 83,96 m2 (med-
etaža): 115.8^ EUR in 834 m2 (med-
etaža): 115.092 EUR. za trgovino, izob-
raževanje, zdravstvo, servis, naša no-
vogradnja 2005. še nerabljeni, možen 
najem, prevzem takol. ddv že vklju-
čen. 
LESCE: lokal v Trgovsko poslovnem 
centru prodamo. 42,7 m2, prodajni 
prostor 39.4 m2, sanitarije -f gardero-
ba 3,3 m2, L 2005. medetaža, razi. de-
javnosti, garažni boks v kleti, prevzem 
možen takoj. Cena: 75.174 EUR. 
RADOVLJICA: posl. prostor prodamo. 
Kolodvorska, 45,24 m2.1.1907, obnova 
1997. pritli^, sanitarije, izložb, ck na 
eiei^ko. za trgovino. pisanx>. prevzem 
možen takoj. Cena: 45.000 EUR. 
LESCE: prodamo ali oddamo 7 garaž-
nih boksov v kleti Trgovsko postavnega 
centra, 12 m2,1.2005, prevrom možen 
takoj. Cena: 7.572 EUR za boks ali 40 
EUR/mesec + stroški 
POKgUKA Prodamo mešani gozd, 
15.973 mz. Cena: 15.973 EUR. 

www ,3 lpdom .s l 

novogradnje. adapt4<i]v-. n«oc«mt£nine 

ven um... 
Britof 4), 4000 Kranj 
UiJhK 04/JJ4-30.50 
gsm; oj)/^-777 
e-poita: iidija^venum.si 

PRODAMO 
Zbto pol̂ e, 1,5 s stan., 41 m2> 1.1960, 
P/4. Zelo lepo sUnovanje, obnovljeno, 
opremljeno. Cena: EUR. 
2ato po^ Kkiričeva, 35 stan.. 2./2,71.5 
m2, I. 60. balkon. Obnovljeno 1. 03. 
opremljeno. Sončno. UGODNA cena: 
112.000,00 EUR. 
Pfanina 1, is stan., 414 1- 7̂ » VP/7. 
zamenjana okna 07. Funkdonalno. 
Uporaba atrija. Primerno tudi za 
družino z otrokom. Cena: 82.833.00 
EUR. 
KURMO 
Kranj, za znano stranko nujno iščemo 
garsonjero, v priti, ali 1. nad., cena do 
7i.<xx>.oo EUR. 
NA|AMEMO 
Za več znanih strank iščemo i-sobna 
stanovanja za najem. 

www.venum.si 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax:201 42 1 3 
e-mail: maliog)asi@g-g)ds.si 

Mali oglasi se sprejemajo: za objavo v petek -
v sredo do 1330 lji za objavo v torek do petka 
do 14.00! Delovni {as: od ponedeljka do peika 
neprekinjeno od 8.-19. ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

DVOSOBNO stanovanje, Stražišče. v 
pritličju, 051 /388-822 7oo644t 

DVOSOBNO, takoj vseljivo, dobro 
ohranjeno. 1/7. I. 76. CK. KTV. bal-
kon. dvigalo, bi. vrtca, šole, 9 
040/223-703 

KUPIM 

GARSONJERO ali enosobno stanova-
nje. sem resen Kupec z gotovino. 9 
040/151-332 700M70 

ODDAM 

GARSONJERO na Bledu, opremljeno, 
za daljše obdobje, « 041/850-406 

GARSONJERO 30 m2 v GradnIKovi 
ulici v Radovljici, 9 040/366-214 

70065S2 

HIŠE 
PRODAM 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
dvoru. vselitev možna konec poletja 
2008,051/388-822 7ooa43fl 

ITD NEPREMIČNINE, d .0.0. 
MAISTROV TRC 7. 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23-8I-120. 

04/23-66-670 
04V755-^96» 040/204-661, 

0 4 1 / 9 0 0 0 0 9 
e-poSta: itd.nepremičnin«^siol.net 

www.itd-plus.si 

STAREJŠO, saoiostojno hi§o na Prebace-
vem, taKĉ  vseijMo, 5 km od Kranja, cena 
160.000 EUR, 9 040/787-218, 
040/474^2. 031/729-702. 041 /729-
702 7008538 

V PODREČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo. 051 /388-822 7008440 

KUPIM 

HIŠO ali zemljišče v Kranju. V 
031/879-S32 70(»578 

POSESTI 
PRODAM 

ZEMLJO vzamem v najem. Gorenjska. 
9 051/204-244 7ooas34 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

STRAŽIŠČE pri Kranju, prodam po-
slovni prostor. 051 /388-822 7ood442 

ODDAM 

TRAFIKO v centru Kranja, dobro vpe-
ljano. v obratovanju. 9 04/201-17-05 

7008531 

KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/2:0213 53,202 25 66 

CSM 05̂ /320 700. Email: info^kj-kem.si 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

FIAT TIPO. I. 93. lepo ohranjen. 9 
04/251-58-21 7oo85«i 

OPEL Astra karavan. L 04. 24.000 km 
1. lastnik, 9 040/640-856 f008S20 

ROLO 1.4 TDI. I. 02. 26.000 km kli-
ma, E.S.. srebrne barve. 9 041 /227-
338 7ooe&4i 

0 c a c ^ K l T T O K 
Bratov Proprotrak 10.4202 Naklo 
PE Krstvtim e«9ta 22.4202 Naklo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike m platišča 
- amortizerji TMOHRÔÎ  hitn servis vozil 
- avtooplika. vse za podvozje vložil, 
• izpušni sistemi, katalizatorji, f 
Tel. 04/25 76 052 ^ ^ 
Http://wwwngg.intar.s' 

KUPIM 

HVUNDAI accent 1300 do 100.000 
km. 1. lastnik, sen/isna knj., servisiran, 
ohranjen. 9 04/513-16-98 roosssa 

POŠKODOVANO vozilo, oziroma vozi-
lo z okvaro motorja od L 96 dalje. « 
0 5 1 / 4 3 7 - 5 3 7 7008&7? 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

TOVORNO prikolico TPV Amigo 5. 
rabljeno 4x, zelo ugodno. 9 
040/327-976 70065<9 

MOTORNA KOLESA 
KUPIM 

STAR moped, Ponyexpres ali težji star 
motor, lahko v nevoznem stanju, 9 
041/681-058 7008544 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 

4 JEKLENA platišča 15" 5 lukenj 
x100 z zimskimi gumamil95/65/15 
za VW. « 040/996-68& 7008S67 

4 ZIMSKE gume Dunlop winter$port 
195/66/15 na platiščih, original za 
BMW serija 3. pet vijakov, 9 
051/627-040 7O0772S 

MALO RABUENE pnevmatike, od 12 
do 22 col, kos od 5 EUR. nove od'20 
EUR. montaža že od 17 EUR. Cvetko-
vlc d.0.0.. Dolminjska 36a, Dobrunje, 
9 041/632-130, 051/632-130. več 
na www.rabljene-gume.com 70081&4 

MALO RABUENE pnevmatiko Miche-
lin 195/65R15. 9 040/833-142 

700d&&8 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

NOVO mizarsko, delovno mizo. 9 
041/582-828 zooesea 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

SMREKOVE plohe, lepe, 3 m3, zrač-
no suhe. 9 041/350-503 70oess6 

KUPIM 

ODKUPUJEMO vse vrste hlodovine 
cev in fistavcev ter ceMoznJ les iglav^ 
KGZz.0.0.. Šk. Loka, 9 04/61-30-
341. dop., 041/758-932 7007®d2 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razlagana, možnost 
dostave. 9 041/718019 70<»330 

10 m3 suhih drv, mešanih, gaber, bu-
kev. « 031/604-950 7O0»33 

10 m3 suhih, bukovih drv. 9 
051/218-278 7008$4« 

BREZOVA in mešana drva. S 
04/531-42-02 roo&536 

BUKOVA drva. cena 47 EUR. 9 
040/463-578 7oas524 

BUKOVA dnra. 9 04/533-05-41. Vin-
ko 700&570 

DRVA. suha, bukova, ročno cepljena. 
10 - 13 m3, cena 45 EUR. Poljanska 
dolina. 9 031/615-477 7oobw6 

DRVA, suha po 36 EUR, 9 051/202-
229 7008S68 

SUHA. b(i(oŝ  drva, nramost rBzreza in do-
stav«, « 041/262-342. popoldan 700es23 

SUHA. bukova drva. 9 041/767-339 
7006529 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

80 LET staro omaro, komodo, poste-
ljo malo poškodovano. 9 031/572-
741 7ooe&S7 

MASIVEN pograd z jogijem, lepo ohra-
njen. 9 031/297-004 7008647 

VITRINO, slavonski hrast, natur, kot 
rK)va in domačo volno za ročno plete-
nje. 9 031/510-760 7006596 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PODARIM 

ŠE UPORABEN pralni stroj, 9 
04/531-51-86. Radovljica 7oo8$S3 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

MOŠKI KIMONO za judo, za moškega 
od 90 kg ali 1,8 m, cena 75 EUR, 9 
040/22-43-48 700e&5i 

SOBNO kolo, nesedeče, za polovično 
ceno. • 04/204-14-31 700«543 

HOBI 
KUPIM 

STAR denar, srebrnike, zlatnike in dnj-
ge stvari. 9 040/388-682 7ooe£77 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

TAPISERIJE, strogo unikatne, tema 
tarot, vel. 130x80 cm. cena 3000 
EUR. 9 031 /225-870 700849« 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

SADNE sadike vseh vrst. starih in no-
vih odpornih sort ter ial>olka za ozimni-
co, Zakotnik. Dorfarje 32. • 
031/387-371 70O83S0 

SADNE SADIKE večletne vseh vnst In 
sori dobite vsak dan od 8. do 18. ure, 9 
01/36-13-195.041/558448 ;oo64«7 

PODARIM 

LABRADORCE stare 8 tednov. 9 
041/203-518 7008409 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

VRTAVKASTI zgrabljalnik Potinger eu-
rotop 380 N. I. 07. 9 041/341-420 

7008ST7 

KUPIM 

TRAKTOR, lahko 4x4, 9 031/604-
918 7008S42 

PRIDELKI 
PRODAM 

CELE orehe v lupini. « 051/213-350 
700aSS9 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA in teličko simentaksa. stara 14 
dni. 9 04/250-12-76 rooftSTs 

BIKCE od 100 dO 200 kg. ČB ali LS. 
9 040/289-629 70oesi9 

BIKCE - CB In križance, 9 031/757-
796 7008575 

ČB BIKCA starega 10 dni, 9 04/533-
01-76 700W22 

ČB BIKCA, starega en teden. 9 
041/506-183 70085W 

ČB BIKCA, starega 14 dni, 9 
031/768-629 7ooe5«4 

ČB BIKCA starega 17 dni in belgijski 
plavi, star 10 dni. 9 031/670-645 

7008S68 

DVA BIKCA ČB, stara en teden. 9 
041/342-350 7ooewo 

JARKICE rjave, niece peteline, Hrase 
5. Smlednik. 9 01/36-27-029 7oo83«o 

OSLICO in bikca simentatca, 130 kg, 
«041/800-194 7ooe»36 

PRAŠIČE za zakol ali nadaljnjo rejo od 
30 dO 120 kg. možna dostava. 9 
04/51-31-505. 041/315-454 7008532 

PRAŠIČE mesne pasme od 100 do 
150 kg. 9 041/748-652 70086«0 

TELIČKO ČB in simentalko. stari tri 
tedne, 9 041 /515^67 rooesze 

TEUČKO simentalko. staro 14 dni. 9 
04/51-81-252 ?006S50 

TEUČKO staro 14 dni in drobni krom-
pir, Podbrezje, 9 04/533-13-10 

7008S60 

VEČ TEUC simentalk, starih 6 mese-
cev. 9 04/25-23-078 7oo8425 

ZAJCA za nadaljnjo rejo ali zamenjam 
za zajkljo, 9 051 /397-256 rocaseg 

OSTALO 
PRODAM 

2EMU0 humus, 9 031/253-579 
700641? 

mailto:itd.nepremicnme@siol.net
http://www.itd-plus.si
mailto:lnfb-nep@9eWc0pf0Jekt.si
http://www.mp-proiekt.si
mailto:narocnme@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.venum.si
http://www.itd-plus.si
http://www.rabljene-gume.com
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ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DEKLE ^udentka. za pomoč v strežbi, 
delo takoj. Kava bar Cokla. Trg ŝ î bo-
de 23. Tržič. 9 041/781-296 7008431 

JURČIČ & Co. d.0.0. PoskMia cona A46. 
Šenčur zaposli voznika kamiorta z vozni-
škirn izpitorn C in E Kat. na mednanDdni špe-
dcv. prevozi EU. S 041/761-400 rooe404 

FAmER BAR. IHras^ 52, Kf»)j. tšca de-
kle za delov, v strežbi, obvezen je tasteo pre-
voz, « 040/244^35. Meta rooa&sr 

REDNO ali honorarno zaposlimo ku* 
harja ali kuharico In plcopeka v piceriji 
Oliva. Sv. Duh 140. Škofja Loka. « 
031/620-356 70083M 

REDNO ali honorarno zaposlim dekle za 
detovstmžbi, Ribnikar Janko s.p.. Senio-
no 8. Križe. 9 031/36CM76 Tooaaae 

VRESTAVRACUIOkarinanaBJedu. Ljub-
lanska 8, ẑ x3s&n>o natakana/co za več-
erno delo. Odlično ptačio. Infomadje na, 
9 04/57-41-458 dopokJan TOOSSSB 

ZAPOSLIM dekle v strežbi ob viken> 
dih. Sirena Pub. Kidričeva 67. Školja 
Loka. 9 041/719-018 7008&74 

Zaposlim K O Z M E T I Č A R K O [m/i]. 
Salon Barbara Weber s.p., 

Hafnerjevo nas. 2. Škofja Lo4(a. 
031/666 547. po 19. uri. 

ZAPOSUMO deia<.ca za razvTščar̂  in raz-
voz kruha ter delavca za prodajô na terenu 
z Izkušnjami, kJice sprejerramo od 8. do 
14. ure. PekamaZevT^d.o.o., Ljub̂ anska 
C. 36a. Kranj, 9 04/23^150 7oo64«) 

ZAPOSUMO več d e l a ^ za delo v skla-
dišču, zaželeni 90 kcMinarji. tesani in \ozna<i 
zvs^ C k^.. k)kac^Trž)i. SOS ktzeniring 
d.0.0.. Tržaška c. 2, Ljub^^ rtness? 

ZAPOSUMO delavca, strojnika in de-
lavca v proizvodnji kovinskih izdelkov. 
Petat Pečnik d.o.o., Strahin) 31. Na-
klo, 9 031/35&-525 700&579 

KOSEU DUPLJE do.o„ Zg Duplje 91. 
4203 Oupie zaposli delavca za izdelam in 
montažo kovinskt̂  izd. Pogoji: obitovglec 
kovin ali dela^ braz poldica za priučitev. 
Pisne ponudbe^ na. 9 031/619-282 

MIZARJI, lesarski tehniki - takoj zapo-
slimo. Oblč d.o.o.. Mirka Vadnova 14, 
Kranj zooŝ oe 

NUJNO iičem pon>oč v frizerskem sa-
lonu Ostriženi Nace, Mavčiče 83, 
Mavčiče. 9 041 /^7-727 7oo835s 

ZAPOSUM frizerko. Lenart Pire s.p.. 
C. Staneta Žagarja 40. Kranj 7008418 

ZAPOSUMO pohištvenega mizarja In-
terier Urbanija d.o.o.. Pod hribom 5, 
Radomlje. 9 041/785-903 7008502 

BARVANJE fasad in napusčev. ugocho in 
kvalitetno. Megamatrk, d.o.O., Staretova 
39. Kranj.« 041 /570^57 7000226 

BELJENJE notranjih piiostorov, izravnava 
sten in stropov, odstranje^je tapet, ple-
skanje oken in vrat. dekorativni ometi in 
ople^ vam nudi Pavec h/an s.p.. Podbrez-
je 179, Naklo, «031/39-2&09 7007«» 

CELOVnE SELHVE pisarn. art»w. Kš, sta-
nCT«Ti, piarTfW, dostao bJaga, odvod... SE-
LrTVE.SI - seive - presra - aittcMeka - po vsej 
Sk>. VMW.seitve.si. Pfaia d.0.0.. Htoetriwa 
2, Li.« 040/564-421 700e27B 

IŠČEM 

Zasebna denmatovenerološka 
ambulanta Jadranka Korsika 
Mrak, dr. med., Savska cesta 
10, Ljubljana, tel. št. za naro-
čanje 0 1 / 2 8 0 3 2 56. pre-
gled in zdravljenje kožnih in 
spolno prenosljivih bolezni, 
preventivni pregledi pigtnent-
nlh znamenj. Naročanje: pon. 
od 8. - 1 2 . ure, torek od 14. -
19. ure, sneda od 9. - 1 4 . ure 
in četrtek od 8. - 1 3 . ure. 

IŠČEM 

GA6R0VŠEK TRANSPORT d.o.o.. 
Mala uica 10. Horiul. išče voznika kombi-
ja za EU. « 041 /788^78 7007970 

iŠČEM voznika C kategorije za razvoz 
izdelkov. Gaber Franc s.p.. Gosteče 
15, $h. Loka. « 041/620-69370(»w7 

VOZNIKA 8 kate^rije za razvoz v noč-
nem času zaposlim. Tomaž Stare s.p., 
Špikova ul. 3. Kranj. 9 041/690-410, 
po 10. uri 7006671 

ZAPOSUMO voznika C iri E Kategorije 
za EU, Gabrovšek Transport, d.o.o.. 
Mala ul. 10, 1354 Horjul, 9 041/788-
678 70oe&os 

TAKOJ zaposlimo 4 zastopnfl<e. poleg 
osnovne p t ^ še dodatna stimiao^. Po-
sredristvo Zdene Bro^ s.p., Virmaše 170. 
ŠkD̂ a Loka. 040/304-270 7oc63» 

ČISTILNI SERVIS Zana, Zg Gone 87, 
zaposli pošteno in urejeno gospo za 
čiščenje stanovanjskih in poslovnih 
prostorov. Zaželen izpit kategorije 8, 
«041/461-994 7«637> 

INŠTRUKTOR matematike išče dek>: po-
moč prt učer^, «040/381-295 7006521 

MOŠKI 45 let iščem priložnostno ali 
delo na domu v okolici Kranja. Akviziter 
in gostinstvo odpade., « 04/23-55-
5 2 0 7008464 

SEM ŠTUDENTKA, iščem raznovrstno 
delo na domu - posprav^je. ščr. okolica 
Krar^ Laa, « 040/242-274 Tooesi« 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
SGP Bytyqid.n.o., Struževo3a. Kranj. 
041/222-741 7007617 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p., Senično 7. Križe, tel.; 59-55-
170. 041/733-709: žaluzije, roloji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiM. marf^e. wwv̂ .asterik5.net 

7008344 

IZDELUJEMO in prenavljamo strehe, 
Megamatrix d.o.o. Staretova 39, 
Kranj. « 041 /570-957 7008«7 

NAJEM kombi vozil 8-t-1 in furgon, Igor 
Konkolič s.p.. Triglavska ul. 12. Kranj. 
«041/697-492 7006390 

OBNAVLJAMO KORALNE KADI z nabrit 
gavanjem epoksi emajhe prevleke, bkuš-
r^ in jamstvo. IDEJA, Žiga Snoj, s. p.. Bri-
l̂ eva 16, L j u b ^ 041/592-169 7ooe37e 

POLAGAMO KERAMIČNE ploščice. 
Morel Dejan s.p., Voklo 2a, Šenčur, « 
041/722-560 7008246 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Me9amatrix, d.o.o.. Starelova ul. 
39. Kranj. « 041 /570-957 7008225 

PREVZAMEM vsa zklarsko-fasaders-
ka dela z našim ali vašim materialom. 
Aluloski Georgie s.p.. Alpska cesta 13, 
Bled, « 031 /524-914 rooesn 

PREVZAMEM vsa gradbena dela z 
materialom ali brez Makdon d.0.0., Sr. 
Bitnje 79. Žabnica, « 041/425-610. 
051/829-181 7008S81 

RTV SERVIS Sinko Marko s.p., C. na 
Klanec Sp. Kranj. pop. TV. video. mafih 
gos. apar^. « 04/233-11-99 70077«7 

ZAHVALA 

Nenadoma in mnogo prezgodaj smo se v ponedeljek. 
5. novembra 2007, za vedno poslovili od naše drage mame 

GABRIJELE BEGUŠ 
roj. 21. 2.1928 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
drugim znancem za izrečeno sožalje. darovane sveče in cvetje. 
Hvsda vsem, Id ste jo pospremili na njeni zadnji poti in ki jo 
boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: hči Irena z možem Radom. vnuka Simona in Aleš 

ZAHVALA 

O gozd, jesenski raj šumeči, 
stež^ne tvoje vse skrivnostne, 
brez zvoncev trop... 
tako neskončno daleč ste... 

V 51. letu nas je nenadoma zapustil 

MARJAN KLEMENČIČ-MELA 
2 9 . 1 2 . 1 9 5 0 - 2 5 . 1 0 . 2 0 0 7 

Iskreno se zahvaljujeva vsem sorodnikom, znancem in prijateljem za 
podarjeno cvetje in sveče ter izrečena sožalja. Posebej se zahvaljujeva 
sosedom: Janku in Ireni Lesjak in Ani Valjavec za njihovo nesebično 
pomoč. Zahvaljujeva se Službi za nujno medicinsko pomoč ZD Kranj, 
sodelavkam Mercator SP Preddvor in vodstvenim delavcem Mercator 
M 09. Iskrena hvala gospodu župniku Mihu Lovrincu za lepo oprav-
ljen pogrebni obred, prav tako pevcem iz Predoselj za prelepo petje. 
Hvala nosačem in pogrebni službi Navček. Posebna zahvala gre 
lovskim tovarišem Lovske družine Tržič, ki so se po lovskih navadah 
poslovili od Marjana. Prav tako hvala vsem drugim lovskim prijate-
ljem iz drugih lovskih družin. 
Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste nama v teh težkih 
trenutkih stali ob strani in ste najinega Marjana v tako velikem številu 
pospremili k večnemu počitku, še enkrat iskrena HVALA! 

Anica in Ana 
Kokra, 28. oktobra 2007 

IŠČEM sodelavce za proizvodnjo kar-
bonskih in epoxy izdelkov v večjih koli-
činah. Izkušnje zaželene, « 041/678-
9 1 9 700B36I 

IŠČEMO poslovnega partnerja za ši-
vanje kopalk, zaželer̂ a sta industrijska 
owerlock In uberdeck. tnf. Nancy 
Aljančič s.p.. « 04/277-22-22 

7008427 

ZASEBNI STIKI 
29-LETNO. preprosto, samsko dekle 
bi vas želelo spoznati v trajno, resno 
razmerje, « 031/836-378 7oo8625 

30.000 POSREDOVANJ, 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo, « 03/57-26-319, 031/505-
495. 031/836-378 7004038 

354.ETNA ppepto&a ženska išče zveste-
ga. resnega moškega, h kateremu bi se 
preseBa,« 031/83e<378 7009402 

BREZPLAČNO spoznajte fante. Ženit-
na posredovalnica Zaupanje, p.p.40. 
Prebold. « 03/57-26-319. 031/836-
3 7 8 7006945 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države, « 031 /836-378 7oo«]26 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
UREJAMO n^ugo(t>eiše kjedte na hipote-
ko, 00 aS pokojnino. V kreditno sposo-
bnost se i4X>štev^ tud dodatek za matco, 
prevoz, otroški dodatek Id., Pianinšek k.d.. 
ŠinkovTiin 23. Vbcice,« 031/206^2 

7006205 

RAZNO 
PRODAM 

DRVA in jedilni krompir. « 041/608-
6 3 9 7008662 

OMELA za čč9čer^ vseh vrst pe6 in dirm-
kcv,« 01 /83-23-107, Žnidar 7ooe66o 

VEČ STARINSKIH predmetov in šival-
ne stroje. « 031 /769-103 700e690 

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: 
02/252-48-26,041/750^. 

OSMRTNICA 

m 

v 91. letu nas je zapustil naš ata, dedek in pradedek 

ALOJZIJ KAVČIČ 
iz Radovljice 

Od njega se bomo poslovili danes, v torek. 13. novembra 2007, 
v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Lescah. 

Žalujoči: hčerka Slavka in sin Zlatko z družinama 
Radovljica, Lesce 

V SPOMIN 

Ko Tvoje zaželimo si bližine; 
grmo ^a, p mirni kraj tišine. 
Tam srce se tiho i^oče, 
saj verjeti noče» da Te več med nami ni. 

Jutri, v sredo, 14. novembra 2007, bodo minila Štiri leta, odkar 
nas je zapustila naša draga žena, mami, stara mama 

MILENA Ž U M E R 
Vsem, ki se je spominjate, postojite ob njenem preranem grobu 
in prižigate sve^e , islaena hvala. 

Vsi tvoji 
Zg. Bitnje, november 2007 

i n kadar 
smo silni 
kakor ti. 

se zacelijo rane, 
spet in močni 

(Joža Vovk) 

ZAHVALA 

Ob izgubi dragega moža, očeta, brata, deda, tasta, strica in bratranca 

IGNACA MARKIČA 
iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
pomoč v težkih trenutkih, za izrečena sožalja, podarjeno cvetje 
in sveče. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi 
Jezersko, Goriče, 8. novembra 2007 

ZAHVALA 

V 86. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama. 
prababica, teta, tašča, svakinja in botra 

ROZALIJA JAGODIC 
iz Stiške vasi 10 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste izrazili sožalje, darovali 
sveče, cvetje in za maše ter jo spremili na njeni zadnji poti. 
Hvala lepa za izkazano pozornost vsem sosedom in sodelavcem 
v Savi Tires in Iskra MIS. Hvala tudi župnikoma Stanetu 
Gradišku in Janezu Jenku, Pogrebniku Dvorje, pevcem, troben-
taču in Društvu upokojencev Cerklje za lep pogrebni obred. 
Vsem še enkrat islorena hvala. 

Vsi njeni 
Stiška vas, Grad, Povlje, 5. novembra 2007 
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A N K E T A 

Tako lepi kraji, 
pa tako slaba voda 
URŽA PETERNEL 

V Kranjski Gori imajo vse od 
poletja naprej težave s pitno 
vodo. Po julijskem onesna-
ženju Komunala vodo pre-
ventivno klorira. Domačine 
smo vprašali, ali sploh še 
pijejo vodo iz pip. 

Foto: Anka Bulovec 

Matjaž Arih: 

"V Logu nimamo vode iz za-
jetja Jurež, ampak iz zajetja 
Skavar. Zato poleti nismo 
imeli težav in voda je bila 
doslej vedno neoporečna. Ta-
ko jo ves čas pijemo iz pipe." 

Tina Miklič: 

"Ravno takrat, ko je prišlo 
do onesnaženja vode, smo 
bili na dopustu. Tudi zdaj 
pijemo vodo iz pipe in do 
zdaj nismo imeli nobenih 
težav." 

Sandra Ronner: 

"Ob onesnaženju je na Ledi-
nah iz pip tekla čisto rjava 
voda. Pri nas v Bezju sicer ni 
izgledala umazana, a je vse-
eno še zdaj ne pijemo. Kupu-
jemo ustekleničeno vodo." 

Matjaž Lorbek: 

"Ves čas pijemo vodo iz 
pipe in nimamo nobenih te-
žav. Je pa res, da ni normal-
no, da je v tako turističnem 
kraju pitna voda tak pro-
blem." 

Cene Štravs: 

"Voda je močno klorirana in 
po okusu ni dobra, zato jo 
raje kupujemo. Upamo, da 
bodo kmalu našli nov izvir. 
Žalostno, da imajo tako lepi 
kraji tako slabo vodo." 

Kresnička pomaga v stiski 
Krizni center za mlade Kresnička je v treh letih sprejel več kot dvesto gorenjskih otrok in mladostnikov, 
ki so se iz različnih razlogov znašli v hudi stiski. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Lesce - Center, ki pod okri-
ljem radovljiškega centra za 
socialno delo deluje v hiši na 
Alpski cesti v Lescah, je v če-
trtek, ob tretjem rojstnem 
dnevu, pripravil dan odprtih 
vrat. Kot sta ob tem povedali 
direktorica centra za social-
no delo Miloša Kos Ovsenik 
in vodja kriznega centra Zo-
rica Škorc, center daje zato-
čišče i n strokovno pomoč 
otrokom in mladostnikom v 
stiski, pri tem pa sodeluje z 
matičnimi centri za socialno 
delo, policijo, šolami, zdrav-
stvom in drugimi službami. 
V treh letih je sprejel čez 
dvesto gorenjskih otrok in 
mladih, od tega letos 44, ve-
činoma starih od štirinajst 
do osemnajst let, med njimi 
tri četrtine deklet. Največ jih 
je bilo z območja jeseniške, 
kranjske in radovljiške uprav-

Direktorica centra za socialno delo Miloša Kos Ovsenik skupaj s strokovnimi delavci kriznega 
centra Kresnička 

Krizni centri so prava rešitev za mlade v stiski, ugotavlja 
podsekretarka ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve Silva Košnjek in dodaja, da število njihovih 
uporabnikov narašča. 

ne enote, najmanj z območ-
ja škofjeloške. Skoraj polovi-
ca je poiskala pomoč zaradi 
dolgotrajnih konfliktov -
uporništva staršem, izostaja-
nja od doma in iz šole ter ne-

zmožnosti odkritega pogo-
vora s starši, slaba tretjina 
zaradi fizičnega in psihične-
ga nasilja, drugi zaradi zane-
marjanja in suma spolne 
zlorabe. Tr i petine otrok se 

je iz Kresničke vrnilo v dru-
žino, 16 odstotkov v stano-
vanjske skupine, devet od-
stotkov na samostojno pot, 
nekateri pa tudi v rejništvo. 

V okviru centra delujejo 
tudi modri telefon Peter 
Klepec, regijska intervencij-
ska služba, posvetovalnica 
Kresniček in dnevni center. 
Na modri telefon so v zad-
njem letu prejeli 103 klicev, 
od tega je bilo 30 resnih, 16 

tihih in 59 neresnih. Inter-
vencijska služba, ki opravlja 
naloge zunaj delovnega 
časa gorenjskih centrov za 
socialno delo, je v zadnjem 
letu posredovala stolaat, 
dvaindvajsetkrat več kot leto 
prej. Posvetovalnico Kresni-
ček, Id jo i2:vajata krizni cen-
ter in Društvo za zdrav oseb-
nostni razvoj, je letos obis-
kalo 94 mladih in njihovih 
staršev. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo pretežno jasno, v sredo in četrtek pa delno jasno 
z občasno povečano oblačnostjo. 

Agencija RS za okolje. Urad za MeteoHogijo 

TOREK 

-3/7°C 

SREDA 

-2/6°C 

ČETRTEK 

-3/4°C 

< Kran) 

Zagreb 
^ o 

o Reka 
^ ^ ^ 13/5« 

ŽELEZNIKI 

V Niku novo vodstvo 

V kovinarskem podjetju Niko Železniki je nadzorni svet ime-
noval novega direktorja, saj je dosedanja direktorica Valen-
tina Nastran podala odstopno izjavo, ker odhaja v pokoj. 
Mandat ji poteče konec leta, za novega direktorja pa je bil 
imenovan 41-letni diplomirani ekonomist Rado Čulibrk, ki je 
v Niku zaposlen 13 let in vodi marketing in prodajo. Š. Ž. 

KRANJ 

Pravi so Dovrtelovi dimnikarji 

vlada je konec prejšnjega tedna izdala odločbo, s katero je kon-
cesijo za opravljanje dimnikarske službe na območju Mestne 
občine Kranj podelila Dimnikarstvu Dovrtel iz Kranja. S. K. 

Zahvala 

Vsem, ki ste kakorkoli pomagali ob poplavi našega doma 
z delom, materialno in denarno, se iskreno zahvaljujeva. 
Ivanka in Tone Rant, Zali Log 

Mladoporočenci 

Na Jesenicah sta se 7. novem bra poročila Robert Prešeren in 
Urška Rekar s Slovenskega Javornika. Mladoporočencema 
čestitamo in jima s čestitko, prejeto na matičnem uradu, po-
darjamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 

Novorojenčki 

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 34 novoro-
jenčkov, od tega .18 dečkov in 16 deklic. V Kranju se je rodi-
lo 12 dečkov in 14 deklic. Najtežji je bil deček s 4.450 grami, 
najlažji deklici pa so natehtali 2.689 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 6 dečkov in 2 deklici. Najtežji je bil deček, ki je 
tehtal 4.100 gramov, najlažja pa deklica, ki je ob rojstvu 
tehtala 3.010 gramov. 

R A D I O K R A N J d.0.0. 
Stritarjeva ul. 6, KRANJ 
TELEFON: 

(04) 2812-220 nuKCut 
<04) 2812-221 tKbHje 
(04) 2022-222 n<o<i>w< 
(OS1) 303-S05 «<«»«»0», 
FAX: 
(04) 2B12-22S momu/k 
(<M) 2812-229 ntlnuE 

L N B J B O U P O S M & F L N B B R D U I S K A P O S T B J B n a E O B E M S K E I N j 

E-po5ta: 
radiokratiKJ^adio-kranJ.si 
»pl«ma rtran: 
www. ra d I o-kra nJ ̂  I 

mailto:info@g-glas.si
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GLASBA 
ČARI RUDANOVEGA 
KLARINETA 
Na petkovem koncertu Avsenikovega abonmaja, 
posvečenega klarinetistu Albinu Rudanu, je bila 
dvorana polna do zadnjega sedeža. 

Jože Košnjek 

Prvi od osmih kon-
certov Avsenikove-
ga zlatega abonma-
ja, ki je bil v petek v 
polni dvorani Avse-

nikovega gostišča v Begu-
njah in je bil posvečen klari-
netistu Albinu Rudanu. je iz-
vrstao uspel. Občinstvo je 
dolgo stoje ploskalo najbolj 
častnemu gostu večera Albi-
nu Rudanu, ki je kljub bolez-
ni, ki ga je prizadela pred še-
stimi leti, prišel z ženo Pold-
ko, s katero živita v Stahovid 
nad Kamnikom, v Begunje. 
Mnogi so mu v petek zvečer 

najbolj znanih dvoranah Ev-
rope, kar je uspelo le redkim 
slovenskim glasbenim sku-
pinam ne glede na zvrst. 

Skladbe Slavka in Vilka 
Avsenika, ki sta jih napisala 
za klarinet in nekatere pose-
bej za Albina Rudana, sta v 
petek zvečer igrala Hišni an-
sambel Avsenik in Mitja 
kvintet. Posebno vlogo so 
imeli klarinetisti Vito Muže-
nič, ki je član Avsenikovega 
hiinega ansambla, Robi Pri-
možič, Jure Valjavec in San-
dra Križan. Najbolj znani 
Avsenikovi skladbi za klari-
net Pastirček in Veter nosi 
pesem mojo, ki ju je Albin 
Rudan igral neprekinjeno 

Poidka in Albin Rudan z Jožico Svete {v sredini), ki je v 
petek pela s Hišnim ansamblom Avsenik. 

stisnili roko in ga prosili za 
podpis na lističu papirja ali 
na plošči, na kateri so po-
snetki njegovega klarineta. 
Pri Avsenikih, kamor ga je 
povabil Vilko, je igral nepre-
kinjeno 30 let, od leta 1961 
do leta 1991, ko je ansambel 
nehal javno nastopati. Aka-
demsko izobraženi glasbe-
nik Bine, za katerega pevec 
in prijatelj Alfi Nipič trdi, da 
je "Paganini na klarinetu", je 
Z Avseniki dosegel glasbeni 
vrhunec in z njimi zaigral v 

petnajst let, sta vrhunsko za-
igrala Vito Muženič in Robi 
Primožič, pevsko pa sta jo 
dopolnila Jožica Svete in Alfi 
Nipič, dolgoletna Rudanova 
"sodelavca" pri Avsenikih. 
Albin in Alfi sta se šestnajst 
let skupaj vozila na koncerte. 
Koncert, ki je potekal na 
rojstni dan Vilka Avsenika 
(rodil se je 9. novembra leta 
1928), je vodil Jure Sešek. 
Naslednji koncert 23. no-
vembra bo posvečen Slavku 
Avseniku. 

Klarinetisti na Rudanovem koncertu. V prvi vrsti (od leve) 
Jure Valjavec, Sandra Križan, Vito Muženič in Robi Primožič. 

MLEKO ZDRUŽILO LEGENDE 
Slovenske glasbene legende so skupaj nazdravile 40-letnici Alpskega mleka. 

Unionska dvorana 
je prvič gostila 
slovenske glas-
bene legende 
zadnjih štiride-

set let. Pepel in kri, Hazard, 
V i l i Resnik, ki je zastopal 
Pop Design, in Siddharta so 

se zbrali na 40-letnici naj-
bolj bele slovenske legende. 
Alpskega mleka. Na slav-
nostnem dogodku so se 
zbrali številni znani obrazi, 
ki so zaznamovali vsa štiri 
'mlečna' desetletja: Mojmir 
Sepe je ob spominih na leto 
1963 spomnil na Louisa 
Armstronga, ki je v tem letu 
nastopil v Ljubljani, Anja 

Rupel je v drugerii desetlet-
ju oživila spomine na Vide-
osex, deset tisoč glave mno-
žice oboževalcev skupine 
Bjelo dugme in Michael 
Jackson. Ko je Alpsko mle-
ko osvojilo že vso Jugoslavi-
jo in preobrazilo svojo zu-
nanjo podobo, je smučar-
ske strmine zapustil Bojan 
Križaj, glavno presenečenje 

za vse goste pa je bila skupi-
na Siddharta, ki se je ravno 
vrnila iz Munchna. To je bil 
verjetno eden redkih nji-
hovih tovrstnih koncertov. 

Po bučnem aplavzu se je s 
stropa spustila ogrortma tor-
ta, ki so jo krasile Alpe, za ko-
nec pa so goste zabavali še 
Eva Hren in Classic Ever-
gren orcestra. 

Vili Resnik ni mogel mimo mlečnih koktejlov, ki jih je 
pripravljal Emil, zmagovalec drugega Bara. / fmo; zauop 

Siddharto na tovrstnih nastopih vidimo redko. Pravzaprav je 
bilo to za njih kot za goste nekaj novega. ir<Av.ztvv>f 

BLACK METAL PEKEL 
Črni čarovniki iz Finske Horna so ob pomoči glasbenih somišljenikov 
Blackiodge, Vorkreist in Naberius nastopili v ljubljanskem klubu Channel 
Zero na Metelkovi. 

Klervien Globočnik 

V ečer so odprli do-
mači Naberius. 
Predstavljali so 
lani izdani prvi 
demo Legacy of 

Winter, Tokrat so nastopili 
tudi z novim basistom. Indus-
trial black metalci Blackiod-
ge, ki so sledili, so promovira-
l i lanski Solarkult, podprt s 
svojevrstnim šovom. Trio na 
ritem mašino, ki je black me-
tal prvinskost združeval z 

elektronskimi industrialnimi 
udarci, je na koncu vse ele-
mente uspešno povezal v 
noro in nepozabno psihade-
lično celoto. Francozi Vork-
reist so nadaljevali s sovraš-
tvom do človeštva in preda-
nost black metal kultu. V svo-

ji glasbi so mešali brutalnost 
in surovo zverinskost black 
metala. Bend, ki ima v svoji 
diskografiji izdana dva albu-
ma, je predstavljal predvsem 
pesmi z najnovejšega Subli-
mation XXDCA. Zvezde veče-
ra iz Finske Homa s pevcem 
Corvusom na čelu pa so bili v 
stilu prejšnjih ekstremnih 
zvrsti. Z drugimi besedami: 
band nam je pričaral pravi 
black metal pekel, iz katerega 
nas ni spustil vse do ene ure 
zjutraj. Na koncertu je bilo 
mogoče kupiti tudi njihov 
najnovejši izdelek, ki je na-
prodaj samo na tej turneji. 

MARTINOV POPOLDAN Z GODBENIKI 
j 3 Maja Bertoncelj 

V Športni dvorani 
Medvode je bilo 
na Martinovo ne-
deljo mednarodno 
srečanje godb. S 

svojim programom so se 
predstavili: Društvo godbeni-
kov Eta Cerkno, Pihalna god-
ba mesta Monošter, P i h ^ i 
orkester Alples Železniki, 
Mestni pihalni orkester 
Škofja Loka in gostiteljica 
Godba Medvode. Prireditev 
je bila tokrat drugačna kot 
ponavadi. Več o tem Vinko 

Avguštin, predsednik Kul-
tumega društva Godba Med-
vode: "Današnja prireditev je 

drugačna zaradi vodne ujme, 
ki se je zgodila septembra. 
Najprej smo nameravali na-

rediti le srečanje kot koncert, 
tudi zaradi večjega števila 
godb pa smo se potem odlo-
čili, da bo prireditev kot 
manjša veselica, saj je bilo 
poskrbljeno tudi za hrano in 
pijačo." Vstopnine ni bilo, 
pobirali pa so prostovoljne 
prispevke, ki jih bodo name-
nili prizadetim v poplavah v 
Selški dolini. Zbrali so 1060 
evrov. Vsaka godba se je 
predstavila s polurnim pro-
gramom. V Medvode s6 to-
krat že drugič prišli porabski 
Slovenci iz Monoštra (na sli-
ki). Godba Medvode je pri 
njih gostovala letos poleti. 



KU LTU RA 

LIRAŠI POJEJO ŽE OD 1882 
Najstarejše slovensko pevsko društvo Lira je praznovalo svojo i25-letnico delovanja. 

Liraši, kakor se tudi 
sami imenujejo 
pevci Prvega slo-
venskega pevskega 
društva Lira iz 
Kamnika, so se ob 

ustanovitvi pred mnogimi 
leti, kot radi poudarijo še da-
nes. zbrali z liamenom deliti 
veselje ob glasbi z mnogimi 
drugimi in temu so ostali 
zvesti vseh 125 let. V svoji 
dolgi zgodovini so kamniški 
pevd vseskozi ostajali zvesti 
predvsem ljudski pesmi, so-
delovali pa so tudi s številni-
mi znanimi slovenskimi 

skladatelji, kot so Emil Ada-
mič, Zorko Prelovec, C i r i l 
Vremšak in drugi. V vseh 
teh letih so dosegli kar nekaj 
mednarodnih priznanj na 
področju moškega zborov-
skega petja, sodelovali so na 
različnih festivalih doma in 
po Evropi, kot enega največ-
j ih uspehov pa v svoji kroni-
ki omenjajo koncert v Royal 
Albert Ha l lu v Londonu 
pred tremi leti, kjer so nasto-
pili kot prvi evropski konti-
nentalni zbor. Osemindvaj-
set aktivnih pevcev danes 
vodi Škofjeločan, skladatelj 
Andrej Misson, Liraši pa so 
nepogrešljivi na številnih do-
godkih, tako v kulturnih dvo-

Kamniška Lira je najstarejši moški pevski zbor v Sloveniji. 

ranah, kot ob planinskih po-
stojankah in drugje. Pred 
polno dvorano Šolskega cen-
tra Rudolfa Maistra so v so-
boto slavnostni koncert pri-

pravili skupaj z leto dni mlaj-
š im moškim pevskim zbo-
rom Lijak 1883 iz Vogrskega, 
Slovenskim oktetom in 
Mestno godbo Kamnik. 

DVE RAZLIČNI AMERIKI 
Igor Kavčič 

V soboto je v 
prostorih Mla-
dinskega cen-
tra Sevnica raz-
stavo fotografij 
odprl fotore-

porter Gorenjskega glasa 
Gorazd Kavčič. Predstavlja 
se s fotografijami, ki j ih je 
posnel na lanskem popoto-
vanju po Z D A . "Gre za re-
portažne fotografije, s kate-
rimi želim pokazati dva raz-
lična obraza Amerike, pozi-
tivnega in tistega z negativ-

nim predznakom. Dolg avto 
na newyorških ulicah pome-
ni zabavo, nočno življenje, 
denar, ženske, po drugi stra-
ni pa kokain, zasvojenost," 

razmišlja Gorazd, ki je raz-
stavljene fotografije pomen-
ljivo naslovil Svoboden? 
Osnovni elementi na foto-
grafijah so detajli z ulice, s 

prireditev, dogodkov, ki 
predstavljajo glavne značil-
nosti Z D A i n njenih ljudi. 
Razstava bo na ogled do za-
četica decembra. 

ŠKOFJA LOKA 

Loške memorabilije o škofu Karlinu 

V četrtek, 15. novembra, ob 19. uri bo v Domu na Fari glas-
benik in pedagog Klemen Karlin v okviru Loških memorabil-
ij govoril o glasbenem udejstvovanju dr. Andreja Karlina, 
starološkega rojaka, tržaško-koprskega in mariborskega 

škofa. Na ogled bo tudi škofov portret, ki ga je ustvaril 
akademski kipar Metod Friic, načrtovan pa je bil za 
postavitev v aleji znamenitih Ločanov v Škofji Loki, kjer naj 
bi ga postavili ob 150-Ietnlci njegovega rojstva. Škof Karlin 
je med drugim v i . svetovni vojni branil slovenstvo na za-
hodni in kasneje krepil slovensko zavest na severni meji. 
Začel je tudi postopek za beatifikacijo škofa Slomška. I. K. 

JESENICE 

Teden Ču^rjevih dni 

Z odprtjem fotografske razstave in javnim poslušanjem 
radijske igre Toneta Čufarja Polom se bodo na simbolični 
način danes, ob 19.30 začeli letošnji Čufarjevi dnevi, fes-
tival ljubiteljskih gledališč, ki ima na jesenicah že 20-let-
no tradicijo. Jutri v sredo, 14. novembra, ob 19.30 bo po 
slovesnem odprtju festivala na sporedu predstava do-
mačega, Gledališča Toneta Čufarja, Linhartov Ta veseli 
dan aH Matiček se ženi. V prihodnjih dneh se bodo na je-
seniškem odru zvrstile predstave Hamlet Stroj, v izvedbi 
Gledališča Gnosis, MKUD Ivan Cankar, II. Gimnazija 
Maribor, v četrtek ob n . url in Hrup za Odrom, Loškega 
odra, ob 19.30, v petek ob 19.30 bo sledila igi-a Gospod 
lovec, v Izvedbi Amaterskega gledališkega ansambla 
KUD Zarja Trnovlje - Celje. Sobota bo postregla s 
komedijo Denar z neba, v izvedbi Gledališke skupine KD 
Ivan Kaučič iz Ljutomera. Nedelja prinaša dve predstavi. 
Najprej bo ob 18.30 v dvorani kina Mladinska gledališka 
skupina KPD Planina v Selah, avstrijska Koroška pred-
stavila projekt Iz spomina (konstrukt sodobne slovenske in 
svetovne poezije), ob 19.30 pa bo na sporedu še predsta-
va Šentjakobskega gledališča iz Ljubljane Prigode dobre-
ga vojaka Švejka. Festival bodo sklenili v ponedeljek 
zvečer z domačo premiero Linhartove Županove Micke 
(predstava sicer ne sodi v tekmovalni program), po 
predstavi bodo podelili tudi nagrade in plakete Toneta 
Čufarja. I. K. 

KRANJ 

Kranjski operni utrinki 

Minulo sredo zvečer je bil v okviru pogovorov s prizna-
nimi opernimi ustvarjalci z naslovom Operni utrinki v 
kavarni Rangus v Kranju prvi gost priznani baritonist 
Jaka Jeraša. Gre za nadaljevanje preteklih petletnih 
prizadevanj, da bi približali opero Kranjčanom, ideja za 
utrinke pa se je utmila ob pogovorih z opernimi pevci 
med pripravami na koncerte in operne predstave v 
našem mestu. V pogovoru, ki ga je vodil Milan Nardin, 
je Jaka Jeraša na svojevrsten način poln šegavosti, 
neposrednosti in topline nizal zgodbe, ki so poslušalce 
prevzele in j im približale občutja in doživetja umetnika. 
Življenje opernega pevca je uvodoma učinkovito prikazal 
s prologom iz opere Glumači. Neposrednost baritonista 
je spodbudila poslušalce k številnim vprašanjem. Lju-
bitelji opere bodo odslej vsako drugo sredo imeli pri-
ložnost spoznati, poslušati in se pogovarjati z osebnos-
tmi slovenske operne in gledališke scene. Naslednji 
utrinek bo zasvetil 21. novembra, ob 19. uri, ko bo gost 
Jurij Reja, v decembru pa bosta sledila še Rudolf Franci 
in Vilma Bukovec. P. Č. 

IguBgANA 

Bojan Bešter v klubu Krka 

Letošnjo sezono gledaliških pogovorov bodo danes, v 
torek, ob 19. uri v Gledališkem klubu Krka na Dunajski 65 
v Ljubljani odprli s pogovorom s Kranjčanom Bojanonn 
Beštrom, scenaristom, režiserjem, avtorjem besedil in 
igralcem. I. K. 

TANJA PAN izdala novi CD 
Pri založbi Unigraf Je 
izšla nova zgoščenka 
Tanje Zaje Zupan "Ko 
mi rečeš, da me ljubiš". 
Predstavila ga bo na 
gala koncertu«Domžalah, v 
Mali Komunalnega cen-
tra, «ssbolo, 24. novembra, 
ob 19. url. Tanja letos 
praznuje 15-lefnico 
glasbenega ustvarjanja. 

Njeni gostje bodo Eva Čeme, Alenka Gotar, Pop'n'(tei$LJa 
Ivan Hudnik, Nataša MIhelič, Anja Burnik, Ans 
Jakončič, Margarita Štoviček, Vesna Kocipe 
igralec Roman Končar. Prodaja v s t o p n i ^ c m ^ i glas, Twi 
agencija Unda Primskovo ter na GSM K ^ f n 900: 



FEI EVIZIJA 
Slovenski vodni krog 

V petek, i6. novembra 2007, ob 16.30 bodo na progra-
mu TV Slovenija predvajali novo serijo osmih dokumen-
tarno izobraževalnih oddaj Slovenski vodni krog. Odda-
je Slovenski vodni krog, ki pripovedujejo o slovenskih 
vodah in njihovih lepotah na eni strani ter ekološki oza-
veščenosti na drugi, že četrto leto nastajajo v koproduk-
ciji med Uredništvom otroškega in mladinskega progra-
ma Televizije Slovenija in CV Konceptom Multimedijo. 
Scenarist in producent oddaj je Matjaž Mihelčič, režiser 
Aleš Žemlja, snemalca Bernard Perme in )ože Jagrič, 
strokovna sodelavca pa Katja Mihelčič in dr. Aleš Bizjak. 
Oddajo vodita Živa Vadnov kot okoljevarstvenica Ana in 
Žiga Čamemik kot fotograf Rok. V posameznih oddajah 
bomo tako spoznali Bohinjsko jezero, reko Iško, Cradaš-
čico, Dravinjo, Pesnico, Rižano, Sotlo in Nadižo. A. B. 

Živa in Žiga /Folo:TcleviiiiaSI<.»emi. 

Bela, modra, rdeča 

Dokumentarni feljton z naslovom Bela, modra, rdeča 
bodo premierno predvajali v sredo, 14. novembra 2007, 
ob 21.35 na 2. programu Televizije Slovenija. Scenarij za 
dokumentarni feljton sta napisala Nuša Ekar in Božo 
Crij, ki je tudi režiser dokumentarnega feljtona. 
24. junij 1991: priprave na slovesnost ob razglasitvi 
samostojnosti so na samem vrhu. Končno je postalo jas-
no tudi to, kakšni bodo novi državni simboli nove države 
- Slovenije. Slovesnost bo očitno lahko potekala po sce-
nariju, ki je v ključnem trenutku predvideval dvig nove 
slovenske zastave in spust stare. 
25. junij 1991: vse poteka bolj ali manj po načrtih, 
množice ljudi se zbirajo na nekdanjem Trgu Revolucije. 
Napetost tik pred začetkom prireditve je vse večja. Dvaj-
set minut pred začetkom slovesnosti pa se izkaže, da bo 
morda ključni trenutek - dvig nove zastave - odpovedan. 

Rcidio Tfiolor 
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 M E 

BO NA KMETIJI 
ZMAGALA ŽENSKA? 
Jurij, ki je Kmetijo zapustil v soboto, je presenetil vse člane družine, saj je dvoboj predal brez boja. 
Kmetija vse bolj preseneča. 

Nina Valant 

V minulem ted-
nu so člani tre-
nutno najbolj 
znane kmečke 
družine v Slove-

nij i prvič jedli meso, zaklali 
so enega izmed prašičev. 
Seveda jim je pri tem opra-
vilu pomagal gospodar Ma-
rijan Podobnik. 

Tekmovalka Špela pa je v 
kumiku našla mrtvo kokoš. 

Jurij je kmetijo zapustil brez 
dvoboja. /Foto PjjpTv 

Zakaj je žival umrla, še 
ugotavljajo. Špela in Kle-
men sta po sobotnem dvo-
boju ostalim članom druži-
ne namreč očitala, da so 
med njimi tudi taki, ki zelo 
kršijo pravila, ki veljajo na 
Kmetiji. Sestindvajsetletni 
Mariborčan Jurij pa je v so-
boto presenetil prav vse. 
Kljub temu da je od prvega 
dne glasno govoril, da je 
na Kmetijo prišel po zma-
go, je dvoboj predal z na-
slednjimi besedami, ki jih 
je v prvi vrsti naslovil sotek-
movalki Špeli: "Za dosego 
svojih ciljev ne smeš žrtvo-
vati prijateljev." 

Tako sta na Kmetiji, pre-
senetljivo, ostala le še dva 
moška in kar pet žensk. Ali 
to pomeni, da bo v Sloveni-
ji v resničnostnem šovu pr-
vič zmagala ženska? Svetlo-
laska Biljana in temnolaska 
Daša sicer pravita, da si bolj 
kot končne zmage želita, 
da bi iz šova odšli moški in 
bi dekleta dokazala, da na 
Kmetiji lahko živijo brez 
moške roke. 

Zdi se, da se člani druži-
ne vedno več prepirajo. 

Daša je ena tistih, ki meni, da ženske kmetijo lahko vodijo 
same. / FMO: popT» 

Adrijana je Špeli očitala, da 
je izdala njeno zaupanje, 
ker je določene stvari pove-
dala Juriju. Kot kaže pa je 
Adrijana spremenila svoje 
mnenje o DaSi in Biljani, 

saj se vedno več druži z nji-
ma. Vse tri skupaj pa se 
strinjajo, da mora Ljubin-
ka, ki je v šov prišla kot re-
zerva, Kmetijo tudi čim 
prej zapustiti. 

TAMARA NIČ VEČ PRED KAMERO 
Tamare Vonta, ki skupaj z Matjažem Tankom vodi oddajo 24 ur, ne boste več videvali na malih zaslonih. 

i!im 

Z začetkom na-
slednjega leta 
se na voditelj-
sko mesto vrača 
Petra Kerčmar, 

ki v teh dneh še uživa po-
rodniški dopust. Petra 
dnevne informativne odda-
je ne bo vodila skupaj z Edi-
jem Pucerjem, kot je to po-
čela še pred letom dni, ven-
dar bo njen novi sovoditelj 
Matjaž Tanko, ki sedaj od-
dajo vodi s Tamaro Vonta. 
Slednja bo po novem dobi-
la višjo funkcijo, postala bo 
namreč dnevna urednica 
oddaje 24 tû . 

"Odločitev, da po šestih 
letih zapustim voditeljsko 
mizo z Matjažem, ni bila 
lahka. Vendar me je v sled-
njo prepričala oziroma bo-

trovala moja, že dalj časa, 
velika želja, nov profesio-
nalni izziv • urednikovanje 
naše oddaje. Delu, ki sem 
ga od poletja že opravljala 
občasno, se bom tako lahko 
v prihodnje posvetila v celo-
ti oziroma še kvalitetnejše 
in intenzivneje," je poveda-
la Tamaia Vonta. 

"Tamari smo zelo odgo-
vorno uredniško delo za-
upali, ker je kredibilna, iz- • 
kušena novinarka, dobra 
poznavalka medijskega 
prostora in dogajanja, kot 
tudi samega poteka dela v 
uredništvu, saj oddajo so-
ustvarja že od njenega sa-
mega začetka," pa je pove-
dal Tomaž Perovič, direktor 
informativnega in športne-
ga programa PRO PLUS. 
24 ur bosta še naprej v paru 
vodila Darja Zgonc in Edi 
Pucer. 



KINO, SPOREDI, RADIO 
INSTALACIJA UUBEZNI 
Mojčin lov za ljubeznijo postane nenavadno popotovanje za vse, ki nastopajo v filmu, vključno z 
ekipo, ki snema film Instalacija ljubezni. 

Alenka Brun 

Fi lm režiserke Maje 
Weiss Instalacija lju-
bezni v slovenske ki-
nematografe prihaja 
22. novembra, na 

LIFFu ga bodo predvajali že 
ta teden. 

Mojca (45) je poročena z 
Vaskom, bogatim trgovcem 
z mesom. Zagrenjena ugo-
tavlja, da njena otroka Nika 
in Vaci počasi zapuščata var-
no družinsko gnezdo. Zdol-
gočasena ter željna ljubezni 
in strasti nevede postane ob-
jekt video instalacije, ki jo s 
pomočjo njene hčere Nike 
(Vesna Vončina) pripravlja 
umetnik Miloš (Igor Samo-
bor), nekoč njen ljubimec iz 
študentskih let. 

V vlogi Mojce se po dol-
gem času na filmska platna 
vrača večna lepotica Bernar-
da Oman, ki jo srečamo v 
številnih filmih. Kranjčanko 
smo povprašaU, zakaj je 
sprejela vlogo in kaj meni o 
instalacijah ljubezni v real-
nem življenju. "Pri sloven-
skem filmu se zelo redko 
zgodi, da je osnovna zgodba 
filma zgodba o ženski sred-
njih let. Scenarij mi je bil 
všeč, ime režiserke Maje 
Weiss pa je tudi dovolj moč-
na referenca, da nisem raz-
mišljala, da vloge ne bi spre-
jela. V realnem življenju, 
mislim, da so instalacije v 
ljubezni možne, ampak tež-
ko, da se tako dobro končajo 
kot v filmu. Ali pač?" 

Režiserka Maja Weiss je 
vesela, da bo njen film doži-

vel premiero na LIFFu, ker 
je to festival za filmske sla-
dokusce, ki jih je pri nas ve-
liko. kar dokazujejo tudi 
razprodane projekcije fil-
mov. Meni, da je Instalacija 
ljubezni zelo komercialen 
film, čeprav je tudi umetni-
ški. Snemanje filma je po-

tekalo v atmosferi ljubezni, 
kar je tudi glavna tema fil-
ma. 

V filmu igrajo še Brane 
Završan, Branko Jordan, 
Polona Vetrih, Ivanka Me-
žan, Medea Novak, Desa 
Muck, Andrej Rozman -
Roza, Andraža Jovanovič. 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 MHr 
(wvw.radio-kranj.si/program.php) 
V torkovem programu Radia Kranj ne gre zamuditi Infor-
mativnih oddaj ob 9., 14. in 18. uri, novic ob polni url, do-
poldanske teme dneva ob 9.20 in popoldanske, malo po 
i6. url. V sredini dopoldanski temi dneva ob 9.20 bodo 
minute namenili Zavodu za turizem Kranj, upokojenci pa 
lahko svoji oddaji prisluhnejo ob 18.20. V oddaji Mladi, 
nadarjeni, obetavni malo po 19. uri pa bodo predstavili 
mlada plesalca Iz Studia ritem. V četrtkovi dopoldanski 
temi ob 9.20 bodo trgovali z vrednostnimi papirji. Noč s 
sobote na nedeljo in z nedelje na ponedeljek bodo v skup-
nem nočnem programu lokalnih in regionalnih radijskih 
postaj Slovenije spet pripravili v kranjskem studiu. V prvi 
noči bo z vami Renata Škrjanc, v drugi pa Podokničar 
Franc Pestotnik. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (Tele-TV in Sat-Tv) 
(www.potepuh.com) 
Vsak dan se bodo odpravili v katerega od slovenskih kra-
jev, pokukali pa tudi v nekatera slovenska podjetja in jih 
predstavili v sproščenem klepetu. V torek tako lahko pri-
sluhnete oddajama Moja dežela ob 14.10 in nasvetom na-
ših babic ob 15.10 v oddaji Babica svetuje. Kljub temu da 
smo že krepko zakorakali v jesen, bodo v oddaji Rože&Vrt 
v sredo ob 14.10 povedali, kako si polepšati dom s cveto-
čimi rastlinami, ob 15.30 pa prisluhnite Mozaiku Sloveni-
je. V petek ob 14.10 vam bodo v oddaji Moja dežela pred-
stavili košček naše lepe deželice, ob 16.10 pa vas v svojo 
družbo vabi Saša Einsiedler. Izzivu podjetništva prisluhni-
te v ponedeljek ob 10.30, ob 12.10 pa bodo v Zdravstve-
nem kotičku spregovorili o zdravju in dobrem počutju. Ob 
14.10 pa boste izvedeli, kaj so tokrat pripravili dijaki Sred-
nje turistične in gostinske šole Iz Radovljice v oddaji Turi-
stični podmladek. 

Radio Sora gi,i Mhz 
(www.radio-sora.si) 
V torkovi oddaji aktualno bodo spregovorili o regijskem 
centru za odlaganje odpadkov v Tenetiiah in razmerah po 
nedeljskem referendumu. Popoldne bo kulturno in glas-
beno obarvano. V sredo ob devetih bodo v oddaji Kjer je 
volja, tam je tudi pot govorili o' specialni olimpiadi, ki je 
bila oktobra v Pekingu, ob enajstih gostili župana občine. 
Gorenja vas-Poljane Milana Čadeža, ob pol enih vas bodo 
povabili na srečanje društev kmečkih in podeželskih žena 
Gorenjske, popoldan in večer pa bodo namenili glasbi. V 

četrtek ob devetih bodo v oddaji Gorenjska, gremo gor, 
spregovorili o 2. regionalnem razvojnem forumu, ob enaj-
stih reševali vaša vprašanja in pobude, ob 17. uri pa boste 
od strokovnjakov iz Rajskega vrta izvedeli, kako urediti 
svoj vrt in okolico hiše. V petkovem dopoldnevu boste sli-

. šali nasvet za izlet, nato izbirali dogodek, ki odmeva. V so-
boto dopoldne, ob 10.30 bodo minute namenili ljubite-
ljem malih živali, popoldne pa športno obarvali. V nedelj-
ski oddaji Zakladi slovenskih spominov bodo obudili lič-
kanje koruze, v kmetijski oddaji ob enajstih pa spregovo-
rili o Lokalni akcijski skupini. V ponedeljek ob devetih 
bodo gostili poslanca Milenka Ziherla, zvečer pa osnovno-
šolce. 

Radio Ognj išče, 104,5 ^^ lOs.o MSiz 
(www.ognjisce.si/napovednlk/napovednik.htm) 
V torkovi oddaji Zrno prava ob 8.15 bodo spregovorili o 
nujnih predpostavkah pravnega posla, v Sončni pesmi ob 
22. uri bodo gostili Alenko Oblak, ki je kot prostovoljka več 
kot leto dni neturistlčno odkrivala Brazilijo. V sredinem 
dopoldnevu boste ob 11.15 s sestro Nikolino pripravljali 
gratinirane polpete, orehovo rulado in še kaj. V četrtek ob 
9.30 bo vabilo na pot, ob 18.15 P3 dijaška oddaja. Ali še 
vedno velja: eno jabolko na dan odžene zdravnika stran, 
boste izvedeli v petek ob 13.30. Doživetja narave ob 17. url 
bodo predstavila skrite kotičke italijanskih Alp. O našem 
odnosu do starosti bodo govorili v soboto ob n. uri, o na-
grajenih modelih za peko kruha z motiviko ljudske dediš-
čine pa ob 17. uri. Ob 18.15 ''o gostja plodna pisateljica 
Mimi Malenšek, v nedeljo ob 19. uri pa sledi prenos prve-
ga dela gala koncerta ob 13. rojstnem dnevu Radia Ognjiš-
če. 

Radio Triglav, 9 6 , 0 0 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/) 
Danes zvečer prisluhnite po 19. uri prenosu hokejske tek-
me v ligi EBEL Beljak - Acroni. Sreda se začenja ob 6.15 z 
našimi malimi prijatelji in zaključi ob 19. uri z Drugo stra-
njo. V četrtek je ob četrti uri popoldne predviden Razgled 
s Triglava na občino Radovljica, uro kasneje Podjetniški 
cikcak in ob 19.46 Zimzelene melodije z Dragom Arijani-
jem. Planinski nasvet ob 8.05 začenja petkov program. Ob 
9. uri sledi davčni nasvet, doktor Petek se oglaša ob 13. 
uri, ob 16. sledi razgled na občini Bled in Gorje. Po 19. uri 
pa prisluhnite prenosu hokejske tekme v ligi EBEL Acroni 
- Dunaj. Sobota se začenja z pravljico ob sedmi uri zjutraj. 
Razgled s Triglava na občino Naklo bo ob 11. uri, resni 
glasbi lahko prisluhnete ob 19. uri. V nedeljo bodo mali 
oglasi po telefonu ob 11. url, prenos hokejske tekme v ligi 
EBEL - Olimplja - Acroni pa po 18. uri. 

3:10 za Yumo 

Vestem, ki prihaja v slovenske kinematografe 15. novem-
bra. Danu Evansu je nestanovitni divji zahod obrnil hr-
bet, saj mu zaradi dolgotrajne suše grozi zaplemba kme-
tije. Ko po spletu okoliščin sodeluje pri prijetju zloglas-
nega roparja Bena, se odloči pridružiti šerifovim mo-
žem, ki želijo kriminalca pripeljati pred sodišče v Yumo. 
Na poti morajo prečkati nemirno indijansko ozemlje, na 
sledi pa so jim tudi Benovi možje, toda največjo nevar-
nost predstavlja prav premeteni zločinec, ki je v psiho-
loških Igricah 2 nasprotniki prav tako spreten kot s pi-
štolo. A. B. 

KINO SPORED 

KINO a K l U , KRANJ 

Torek, 13.11. 
16J0 in 19.00 SEDEM ONI SKOMIN 
21J02AGAIV. 

Sreda, 14.11. 
16J0 in 19.00 SEDEM DNI SKOMIN 
21 JO ŽAGA IV. 

Četrtek, 15.11. 
1630SICK0 
19.00 DVOJNA IGRA 

Petek, 16.11. 
16JOZIO VSTAJA 
18JOSICKO 
21.001408 

Sobota, 17.11. 
1630 ZLO VSTAJA 
18J0SICK0 
21.001408 

Nedelja, 18.11. 
16JOaO VSTAJA 
18JOSICKO 
21.001408 

Ponedeljek, 19.11 
1630 ZLO VSTAJA 
1830SICK0 
21.001408 

KINO DOVJE, MOJSTRANA 

Četrtek, IS. 11. 
19.00 SHREK TRETJI 

Sobota, 17.11 
19.00 PETELINJI ZAJTRK 

K I N O & L E Z A R J E S E N i a 

Torek, 13.11. 
18.00POTVGUANTANAMO 

Petek, 16.11. 
18.00FULGAS3 
20.00 NEUSTRAŠNA 
Sobota, 17.11. 
18.00FULGAS3 
20.00 NEUSTRAŠNA 

KINO SORA, iKOFJA LOKA 

Petek, 16.11. 
18.00 GASILCA PRED OLTARJEM 
20.00 NOTRANJE ZADEVE 

Sobota, 17.11, 
18.00 NEUSTRAŠENA 
20.00 GASILCA PRED OLTARJEM 

Nedelja, 18.11. 
19.00 NEUSTRAŠNA 

UNHARTOVA DVORANA. R A D O V U l U 

Četrtek, 15.11. 
20.00 PLANET TERORJA 

Petek, 16.11. 
18.00 CEZ MEJO 
20.00FULGASS3 

Sobota, 17. TI. 
18.00FULGASS3 
20.00 CEZMDO 

NEDEUA,18.11. 
18.00FULGASS3 
20.00 PLANET TERORJA 

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

S i B g B Igpi lil 
SUDOKU 

Navodila: v kvadrate vpiSite Števila od 1 do 
9 tako, da se ne bo nobeno Jtevilo ponovilo ne 
v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih 
devetih kvadratov. skuviIj: pmh f. 

http://www.potepuh.com
http://www.radio-sora.si
http://www.ognjisce.si/napovednlk/napovednik.htm
http://www.radiotriglav.si/spored/
http://WWW.CORENjSKICLAS.SI


muiamja 
OTROŠKA PERESA 

Dež 

Opazujem kapljice. 
Počasi drsijo po steklu. 
V vsaki vidim svojo podobo. 
Podobo, ki jo vse bolj mrzim. 
Zdaj tečejo kapljice še po licu mojem, 
kot da bi hotele izprati bolečino in žalost. 
A ne, bolečina v srcu me vse bolj žge. 
Žge, žge, žge in žge, da je nevzdržno. 
Ne zdriim več. 
Stečem na dež, v upanju, da ohladi to, 
ker me tako strašno boli. 
Pustim, da me umiva, 
da polzi po meni. 
Ampak bolečina se ne umiri, 
le še bolj grozno se počutim. 
Ampak moram živeti. 
Moram, že zaradi drugih. 
Moram, da bo mesto, ki mi je namenjeno, zapolnjeno. 
Moram, ker vem, da se stvari lahko obrnejo na bolje, 
pa čeprav je trenutna slika drugačna. 
Tiho jokam. 
Dež posluša nnojo izpoved, 
posluša zgodbo mojih solz. 
In boža me, dotika se, 
kakor, da bi hotel reči, da bo jutri bolje. 

Katja Kožuh, Ško^a Loka 

Peka dražgoških kruhkov 

V torek, 16. oktobra, smo v šoli pekli dražgoške kruhke. Kako 
se kruhki delajo, sta nam pokazali gospe Alenka in Breda. 
Delali smo srčke, angelčke, zvezde, bikce, zajčke, parkeljne 
in celo neznani leteči predmet. Delo je potekalo v jedilnici 
naše Šole. Najprej je vsak naredil srček, nato pa oblikoval te-
sto po svoje. 
Dražgoške kruhke je težko delati, ker moraš vse narediti ročno. 
Večina od nas jih doma še ni delala, razen nekaterih učencev. 
Pri delu smo si pomagali s ščipalkami, valjarjem in zobotreb-
ci, To zelo radi delamo. Najraje pa jih na koncu pojemo. 

Učenci 4. in 5. razreda PŠ Dražgoše 

TISOČ UGANK ZA MALČKE 
Tokrat vam Franc Ankerst zastavlja naslednjo uganko: 

Kaj je grenko sladko 
z lešniki nastlano, 
in preveč je dobro 

za vsakdanjo hrano. 

Ugotovite pravilen odgovor in nam najkasneje do petka 
pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime, priimek in na-
slov na številko 031/691 m . Izžrebali bomo nekoga, ki 
bo prejel knjižno nagrado, ime nagrajenca pa bomo ob-
javili prihodnji torek. Pravilna rešitev prejšnje uganke se 
glasi krava. Srečna nagrajenka je Gaja Stanovnik. 

SUDOKU 
ZA OTROKE 
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e 9 z v g i 

9 i t- 9 e z 
v z 9 E fr g 
v t s Z i 9 

5 
5 3 1 
2 3 

6 3 
3 1 2 

1 
Sestavila; Eva in Bine 

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

vpisana le enkrat. 

ŠPORT V PROSTEM ČASU 
V programu Hura prosti, čas - odprimo telovadnice za vikende sodelujejo tudi trije gorenjski izvajalci. 
V dvorani Poden v Škofji Loki mladi ob petkih popoldne spoznavajo sodobni ples in popularne 
plesne zvrsti. 

Ana Hartman 

V 

Š
portni program 
Hura, prosti čas je 
namenjen mladim 
od predšokkega ob-
dobja do študija, ki 

želijo svoj prosti čas po po-
uku, ob koncu tedna in med 
počitnicami preživljati v druž-
bi vrstnikov na športnih povr-
šinah. Sofinancira ga minis-
trstvo za šolstvo in šport, zato 
so dejavnosti ponekod pov-
sem brezplačne, drugod pa je 
strošek udeležbe nižji. Del 
programa, Id poteka od šol-
skega leta 2002/03, je tudi 
akcija Odprimo telovadnice 
za vikende, ki jo je v Sloveniji 
v lanskem šolskem letu izva-
jalo 13 izvajalcev, v letošnjem 
pa 24, od tega tudi trije na 
Gorenjskem. Mladim ponu-
jajo različne športne dejavno-
sti. Športno društvo Ritem v 
dvorani Poden v Ško^i Loki 
ob petkih popoldne v sklopu 
programa Hura, prosti čas -
odprimo telovadnice za vi-
kende pripravlja plesne delav-
nice. 

"Ob petkih tu plesno zna-
nje osvaja okoli 50 otrok med 
šestim in petnajstim letom, 
večinoma iz OŠ Škofja Loka -

V sklopu programa Hura, prosti čas - odprimo telovadnice za vikende se mladi v dvorani 
Poden v Škofji Loki učijo sodobnega plesa in popularnih plesnih zvrsti. 

Mesto. Učimo jih sodobnega 
plesa in popularnih plesnih 
zvrsti," je pojasnila trenerka 
Mateja Tuta. Sodobni ples je 
v Škofji Loki bolj kot ne no-
vost. "Poučevati smo ga zače-
li pred tremi leti, z letošnjim 
šolskim letom pa smo začeli 
še posebej aktivno delati na 
tem področju. Med otroki so 
sicer v zvezi s sodobnim ple-
som še vedno zakoreninjeni 
stereotipi, a je tega vse manj. 
Ni jih tako težko navdušiti 
zanj, če se tega lotiS na pravi 
način. Lotevamo so tematik, 
ki so jim blizu, kot so odnosi, 
prijateljstvo, zavist. Zgodbe 

nato pripovedujejo z gibom," 
je še dodala Mateja Tuta. "So-
dobni ples je super. Povsem 
noter padeš, domišljiji daš 
prosto pot...," je svoje občut-
ke strnila dvanajstletna Tina 
Kalan. Znanje popularnih 
plesnih zvrsti nameravajo 
pokazati na šolskem ples-
nem festivalu, s sodobnim 
plesom pa se bodo preizkusi-
li na srečanjih, ki jih prireja 
javni sklad za kulturne dejav-
nosti. 

Naj dodamo, v sklopu pro-
grama Hura, prosti čas poleg 
akcije Odprimo telovadnice 
za vikende potekajo še druge 

akdje: Osvetlimo in oživimo 
športna igrišča, Odprimo te-
lovadnice ob jesenskih, zim-
skih in novoletnih počitnicah 
ter Pohodništvo. Programa v 
prihodnje ne nameravajo 
spreminjati, a bodo, kot je po-
jasnila Mateja Reberšak Ci-
zelj z direktorata za šport, 
skušali dodatno spodbuditi 
ponudnike za izvajanje pro-
grama na področju pohodniS-
tva, ki so ga v tem šolskem 
letu na novo uvedli. Skupno 
je v lanskem šolskem letu v 
programu Hura, prosti čas 
sodelovalo petnajst tisoč 
otrok in mladostnikov. 

SPOZNAVALI SO NOVINARSTVO 
Minuli četrtek smo na Gorenjskem glasu devetošolcem predstavili poklic novinarja. 

l^^iBB 
zbira poklica je ena naj-
pomembnejših odločitev 
v življenju, da pa je vsaj 
nekoliko lažja, je zavod 
za zaposlovanje leta 

2000 začel izvajati projekt 
Drugače o poklicih. Za šole 
iz Kranja in okoliških ob&i 
so za izvajanje projekta poob-
lastili Tin, zavod za izobraže-
vanje in svetovanje iz Ljublja-
ne. Devetošold šolskim sve-
tovalnim službam posredu-
jejo želje, katere poklice želi-
jo pobližje spoznati, Tin pa 
na podlagi njihovih interesov 
organizira predstavitve. 

Zadosti zanimanja so po-
kazali tudi za poklic novinar-
ja in tako smo minuli četrtek 
na Gorenjskem glasu gostili 
devetošolce iz osnovnih šol 
Stražišče, Orehek in Šenčur 
ter OŠ Davorina Jenka Cer-
klje. Celoten proces nastaja-
nja časopisa sta mladim 

Mladi so z zanimanjem prisluhnili predstavitvi novinarstva. / roio: sosiim Boga»i 

predstavila Marija Volčjak, 
direktorica in odgovorna 
urednica, ter njen namestnik 
Jože Košnjek, v tehničnem 
delu uredništva pa so si ogle-
dali tudi oblikovanje časopi-
sa. "Iz:vedeli smo, kako novi-

narji zbirajo informacije ter 
kdaj morajo oddajati prispev-
ke. Nisem vedel, da lahko pi-
šejo tudi doma in članke po-
šiljajo po elektronski pošti ter 
da sploh nimajo delovnega 
časa," je po predstavitvi pove-

dal Nejc Grilc iz OŠ Stražiš-
če, ki je že skorajda povsem 
odločen, da bo novinar, 
'pokrival' bi šport Lani je obis-
koval izbirni predmet novi-
narstvo, sodeluje pa tudi pri 
šolskem časopisu Zgaga. 



AVTOMOBILIZEM 
POZDRAVUENA ZDRUŽENA EVROPA 
Test: Hyundai 130 1.6 CRDi Style 

Matjaž Gregorič '•, 

Pozdravov", ki jih za-
dnje čase na staro celi-
no pošiljajo južnoko-
rejsld in japonski avto-

mobilski proizvajalci, evrop-
ska konkurenca ni prav nič 
vesela. Predvsem zato, ker so 
azijski tigri skoraj do potanko-
sti ugotovili, kakšen je evrop-
ski okus in so kupcem začeli 
lesti pod kožo z všečnimi in 
tehnično dobro podkovanimi 
avtomobili. Hyundaiju je to 
uspelo že kar nekajkrat in kot 
kaže se bo na evropskih tleh 
dobro zasidral tudi najnovejši 
130. Petvratna kombilimuzi-
na za razliko od Hyundaijevih 
nekdanjih avtomobilov z me-
rami sodi natanko v sredino v 
Evropi najbolj priljubljenega 
avtomobilskega razreda. Zu-
nanjost morda vsem ne ugaja 
na prvi pogled, toda 130 je 
mladosten, živahen in dovolj 
evropski, da bi znal ugajati 
mlajšim in srednjim genera-
cijam, predvsem pa opazno 
drugačen od svoje predhodni-
ce Elantre, ki s svojo neizrazi-
tostjo ni našla prave poti do 
Evropejcev. 

Potniška kabina je razvese-
ljivo prostorna in predvsem 
vozniJcu ter sopotnilcu na des-

nem sedežu radodarno od-
merja centimetre za kolena. 
Ob tem je treba omeniti, da je 
najnovejši Hyundai nekoliko 
nižji od splošnih trendov ra-
sti, kar pomeni, da sedanje za 
volan lahko komu povzroča 
bolečine v hrbtu. Tudi za po-
tnike na zadnji klopi je pros-

torsko dobro poskrbljeno, 
medtem ko je v zadku le pov-
prečno velik prtljažnik, ki ga 
je s podiranjem klopi mogoče 
precej povečati. Pred vozniko-
vimi očmi je pregledna, ven-
dar nič pretresljivo oblikova-
na armaturna plošča, ki ima 
modro osvetljene merilnike 
in informacijski zaslon; na-
stavitev pravšnje osvetlitve 
zna povzročati težave, hitro pa 
se je m(^oče privaditi ravna-
nja s klimatsko napravo in ra-
dijskim sistemom. Ce bi na 
armaturno ploščo in obloge 
vrat notranji arhitekti nalepili 
še kakšen dekorativni doda-
tek, bi se pusta plastična črni-
na, ki je skoraj moreča, razbli-
nila. Za pogon si je mogoče 
izbrati kar nekaj različnih po-

gonskih strojev, med bolj pre-
pričljivimi pa je vsekakor 1,6-
litrski turbodizelski štirivalj-
nik, ki v močnejši izvedbi iz 
sebe iztisne 85 kilovatov (115 
KM). Zaloga navora je pre-
cejšnja, zato 130 s tem motor-
jem pospešuje gladko, zvezno 
in dovolj energično. Voznik s 
prestavno ročico petstopenj-
skega ročnega menjalnika 
nima veliko dela, oba pogon-
ska sklopa pa lahko po želji 
budita tudi nekaj športnosti. 
Poraba goriva s povprečjem 
natanko 6 litrov na 100 kilo-
metrov ves čas ostaja v me-
jah znosnosti in tudi motor-
ni hrup je zadušen do te 
mere, da ne moti preveč 
vzdušja v kabini. Tudi za 
podvozje velja prepričljiva po-
zitivna ocena: i30 se v ovinkih 
ne pusti zlahka speljati z začr-
tane smeri in le pri pretirava-
nju zadek plaho nakaže nepo-
slušnost. Požiranje cestnih 
grbin je morda za odtenek 
pregrobo, ampak v odnosu 
med udobjem in lego je pač 
treba sprejemati kompromi-
se. Je pa 130 precej brezkom-
promisno vstopil med bolj iz-
kušeno konkurenco, kar ne-
nazadnje kaže tudi z nič zadr-
žano cenovno pozidjo. 

TEHNIČNI PODATKI 

d. 4,245 š. 1,775, v. 1480 medosje 2,650 m Mere: 
Prostornina prtljažnika: 
Teža (prazno v./ dovoljena): 
Vrsta motorja: 
Gibna prostornina: 
Največja moč pri v/min: 
Največji navor pri v/min: 
Najvišja hitrost: 
Pospešek o-ioo km/h: 
Poraba goriva po EU norm.: 
Emisija CO2 g/km: 
Maloprodajna cena: 
Uvoznik: 

340/1250 I 
1366/1820 kg 

štirivaljni, turbodizelski 
1582 ccm 

85 kW/n5 KM pri 4000 
255 pri 1900 

174 km/h 
12,2 s 

5,7/ 4.2/ 4.7 '/100 km 
125 (Euro IV) 

18.090 EUR (4.335.088 SIT) 
Hyundai Avto Trade, Ljubljana 

Pooblaščeni proiloiale( in serviser s Iradicijo 

AVTOKADŠVeC 

ir, tel.: 04/279 00 00 www.avtokadivec.si 

avtoMONV 
www.avtomony.si 

TRGOVINA Z AVTODELI IN DODATNO OPREMO ZA VSE VRSTE VOZIL 

Poot>titč«nl prodajalac 
In Mrvlsar 
Alpska 43, Lmm. 
UL.: 04/53 53 804 

04/53 53 805 

POOBLAŠČENI PRODAJALEC 
IN SERVISER VOZIL 
HVUNDAI IN SUZUKI 

www.avt(Muslna.s) 
D. UilNAl 

Gosteče 8,4220 Škofja Loka. prodaja vozli: 04/50 22 000 

VRNITEV NAPOL ODPISANIH 
Toyota se je vrnila med dostavnike s prenovljenim modelom Hiace. 

UilAUiUJtlJJJ.IJIJ 

Toyota je bila vsaj na 
slovenskem trgu kar 
precej časa brez lah-
kih dostavnih vozil, 
lansko in letošnje na-

raščanje prodaje pa je eden 
glavnih vzrokov za vrnitev. 
Prenovljeni lahki dostavnik 
Hiace ima med pomembni-
mi spremembami nov motor, 
2,5-litrski turbodizelski štiri-
valjnik D-4D z neposrednim 
vbrizgom goriva in največjo 
zmogljivostjo 70 ali 86 kilova-

tov (95 oziroma 117 KM), ki 
dosega emisijske standarde 
Euro IV. Posamezne izvedbe 
temeljijo na dveh različnih os-
nih razdaljah in skupnih dol-
žinah ter različni nosilnosti, ki 
seže do 1265 kilogramov. Pri 
tovornih razlificah je na voljo 
tudi štirikolesni pogon, karo-
serija ima drsna vrata na obeh 
bokih, potniške različice pa 
imajo do osem sedežev. Cene 
za Hiace se začenjajo pri 15.833 
evrih, kolikor stane najcenejša 
tovorna različica, najcenejša 
potniška izvedba pa stane 
okroglili 18.000 evrov. 

STROKOVNJIAK PRIPOROČA 

Priporočljiva zimska oprema 

Prometna zakonodaja oziroma pravilnik o zimski opremi 
motornih vozil seveda predpisuje samo obvezno opremo, 
med katero sedijo gume z ustreznimi oznakami in profilom. 
Poleg tega je priporočljivo v avtomobilskem prtljažniku v 
zimskem času imeti še nekaj druge opreme, na primer 
manjšo lopatko, ki nam lahko pomaga izkopati avtomobils-
ka kolesa, odejo, ki nam pride prav v hudem mrazu, in 
baterijsko svetilko, če v snegu obtičimo v nočnem času. Del 
neobvezne, vendar v zimskih zagatah še kako potrebne 
opreme so tudi strgalo za stekla, odmrzovalno sredstvo za 
stekla in ključavnice, in na daljših vožnjah tudi ustrezna 
količina pijače in hrane. Ob močnejšem sneženju je pri-
poročljivo imeti v prtljažniku snežne verige, na pot v zim-
skih razmerah pa se odpravimo s polno posodo goriva. 

BFGttodrich 

Kia hitreje od načrtov 

Prva Kiina evropska tovarna - milijardo evrov vredna naložba v 
slovaški Žilini - je šest tednov pred načrtovanim datumom za-
čela s proizvodnjo novega modela Pro-Cee'd. Kot glavne razlo-
ge za začetek proizvodnje pred predvidenim rokom v tovarni 
navajajo kakovost proizvodnje ter usposobljenost in vsestran-
skost proizvodnih delavcev v eni najsodobnejših avtomobil-
skih tovarn na svetu. Tako sedaj 2.600 delavcev v dveh izme-
nah na istih tekočih trakovih proizvaja štiri različice modela • 
petvratni C8e'd in terenski Sportage. M. C. 

http://www.avtokadivec.si
http://www.avtomony.si


DRUŽABNA KRONIKA 
POPOLNA POROČNA OBLEKA 
Spet smo se oglasili na večeru razkošja, glamurja in lepote. Prisluhnili smo šelestenju dragocenih 
tkanin in ob nepozabnem koraku elegance so prisotne pomislile: do spomladi ni daleč. Sanje o 
popolni poročni obleki so uresničljive. 

Alenka Brun 

Ljubljanski poročni 
salon Poročni koti-
ček se je junija pre-
selil na novo lokaci-
jo. Sedaj se na 150 

kvadratnih metrih lahko bo-
doče neveste odenejo od nog 
do glave in naročijo vso po-
ročno papirno galanterijo. 

Pred časom so pripravili 
večer glamurja in lepote. Pri-
reditev je vodila Mojca Ma-
vec. Že nekaj časa je nismo 
srečali na javnih prireditvah 
Rdeča obleka in svetli kodri 
so ji odlično pristajali. Izbra 
ne lepotice (Tjaša Kokalj, Na 
taša Pinoza, Irina Osypenko, 
Barbara Tekavec in Maja 

Dežman) so predstavile ko-
lekcijo poročnih oblek za se-
zono 2008. Zanimiv je bil 
pogled na barvitost moških 
slovesnih oblek, zadnji trend 
moške poročne mode pa 
smo spoznavali tudi s po-
močjo občasnega televizij-
skega voditelja ter enega 
snubcev sanjske ženske Dra-
gana Sandžaka. 

V največjem poročnem sa-
lonu sledijo potrebam in že-
ljam trga ter z rednimi obis-
ki svetovnih poročnih sej-
mov prinašajo domov sveže 
ideje in smernice, ki jih nare-
kuje svetovni modni imperij 
na področju poročne mode. 

Stranke pri njih izbirajo 
med poročnimi oblekami pari-
ških blagovnih znamk sred-

njega in višjega cenovnega raz-
reda. Bodoče neveste lahko iz-
birajo med zapeljivim spod-
njim perilom, ki se najbolj 
poda tipu obleke in postavi. V 
salonu poskrbijo tudi za obu-
tev. Bogato paleto modnih in 
udobnih poročnih čevljev odli-
kuje pravo razmerje med lepo-
to in udobnostjo. Svetujejo 
tudi pri izbiri ustresaiih mod-
nih dodatkov in nakita. 

V Poročnem kotičku po-
skrbijo tudi za nevestine pri-
jateljice ali ženina. Ženskam 
ponujajo pester izbor koktejl 
oblek, moškim pa slovesne 
obleke ter izbor med števibii-
mi modeli elegantnih čev-
ljev. 

Ker poroka poleg lepega 
dogodka s seboj velikokrat 

'prinaša' tudi stres, saj načr-
tovanje večjih porok ni pre-
prosto, vam t u i tu, v Poroč-
nem kotičku olajšajo delo. 
Priskrbijo tematsko izdela-
na vabila, konfete, naprsne 
šopke, menije in namizne 
kartončke za sedežni red, v 
katerih se zrcalijo unikaten 
slog in ideje, ki izvirajo iz 
lastnega razvoja na tem po-
dročju. 

Neveste poleg predstavlje-
nih oblek lahko izbirajo še 
med več kot sto modeli - si 
jih izposodijo ali kupijo. Ker 
v salonu izposojajo in proda-
jajo tudi (že omenjene) kok-
tajl obleke, ki so primeme za 
različne slovesne priložno-
sti, so se manekenke spreho-
dile tudi v njih. 

Lastnika poročnega salona Poročni kotiček Kristina in Dogodek je z besedo pospremila Mojca Mavec. 
Boštjan Vidergar 1 fi>»: Tma DOH / FOIO: Tmj Doki 

Trendovska črnina poročne obleke, kjer tančica pride zelo Mišici Nataša Pinoza in Tjaša Kokalj sta tokrat 'kraljevali', 
do izraza. / FOI<>: TI>» OCM / FOIO; Tina DoU 

s pravo obleko je nevesta še lepša. / FOI«: Tina oon Dragan kot poročeni možki. V treh različicah. / FOIO: Tma OOM 

VRTIMO GL-;j,3US 
Ne cenita očetovega talenta 

Russell Crowe je razočaran, ker sinova, 
triletni Charlie in šestnajst mesecev star 
Tennyson, ne marata gledati njegovih 
filmov. Za starejšega pravi, da ve, da 
očka snema filme, a zanj niso dovolj do-
bri, da bi jih gledal. Ker mu mnenje 
otrok veliko pomeni, se bo lotil animira-

nih filmov. Avstralski igralec, ki sta mu starša pustila 
svobodno izbiro vere, razmišlja tudi o tem, da bi se kr-
stil s svojim mlajšim sinom: "Če se mi zdi pomembno, 
da krstim otroke, zakaj ne bi tudi sebe." 

Edini motiv je denar 
Kim Cattrall, ki je v seriji Seks v mestu 
igrala vlogo zapeljive Samanthe jones, 
je priznala, da je na snemanje filma pri-
stala samo zaradi denarja. Pravi, da se v 
Samanthini koži dobro počuti, a ji pred-
stavlja zgolj finančno varnost. Že med 
snemanjem nadaljevanke so se soigral-

ke prepirale, saj je Sarah jessica Parker, ki igra osrednjo 
Carrie Bradshaw, dobila precej višji honorar. Cattrallova 
sprva ni hotela igrati, kar so ji ostale zamerile, ko pa je 
dobila zahtevan honorar, si je premislila. 

Chelsy zapustila princa 

Chelsy Davy je po treh letih prekinila 
razmerje s princem Harryjem, poročajo 
britanski tabloidi. V Zimbabveju rojena 
svetlolaska, ki študira na univerzi v Leed-
su, naj bi prijateljem zaupala, da potre-
buje nekaj časa zase, da bo izoblikovala 
lastno identiteto, saj noče biti v prinčevi 

senci. Menda ji je prekipelo, ko je zaradi tekme zamudil 
zabavo za njen 22. rojstni dan, saj jo najbolj moti, da ji 
ni dovolj predan. 

Po dveh letih v javnosti 
Michael jackson je prvič po dveh letih, 
odkar se je po zloglasnem sojenju zara-
di pedofilije popolnoma umaknil v za-
sebno življenje, spet stopil v javnost. 
Prišel je na rojstnodnevno zabavo prija-
telja, duhovnika Jesseja jacksona. Nje-
gova tiskovna predstavnica je tudi zani-

kala špekulacije, da bo zaradi dolgov izgubil ranč Never-
land, za nakup katerega se zanimata Brad Pitt in Angeli-
na jolie. Posestvo je namreč pravi raj za otroke. 

I M 

Izbora Naj fant poletja 2007 se je udeležil tudi 
simpatični dvaindvajsetletni Aleks Jeglič iz Radovljice. 
Postal je drugi spremljevalec. Opazili smo ga že v 
televizijskih reklamnih spotih in na plakatih. V prostem 
času rad predeluje svoj avto in se ukvarja s športom. 
Veseli pa ga tudi manekenstvo. / F«O: MKA BUIOVK 


