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V Kranju nakupovalni center Olandia 
Kranjska Qlandia je tretja v Sloveniji in b o odprta tudi ob nedeljah. 

A L E N K A B R U N 

Kranj - Dežela nakupov 
Qlandia v Kranju je v tej tr-
govski verigi že tretja po vr-
sti. Investicijska vrednost 
projekta znaša 25 milijonov 
evrov; zagotavlja 250 delo-
vnih mest in odpira lokalnim 
podjetnikom nove poslovne 
priložnosti. 

"Kranjska Qlandia se raz-
prostira na več kot dvajset ti-
soč kvadratnih metrih, lokali 
obsegajo 18.500 kvadratnih 
metrov, v centru je 2 9 na-
jemnikov, Id svoje blago in 
storitve ponujajo v kar 38 lo-
kalih. Skupno je na voljo 

osemsto parkirišč, od tega je 
pol pokritih," je med drugim 
poudaril generalni direktor 
investitorja projekta Hypo 
Leasinga, d. o. o., Anton Ro-
mih. Razložil je tudi, od kod 
ime za trgovski center: "Gle-
de na tržne raziskave smo iz-
brali ime Qlandia, ki prvotno 
ni imelo nobenega pomena, 
p)Otem pa so mu ravno anke-
tiranci dali pomen, saj so 
ugotavljali, da Q pomeni ka-
kovost, 'landia' deželo, kar 
združeno pomeni kvalitetne 
nakupe v deželi nakupov." 

Kranjska Qlandia bo kon-
kurenca drugim kranjskim 
nakupovalnim centrom s 

podobno ponudbo. Qlandia 
namreč ponuja določene 
blagovne znamke in storit-
ve, za kar so se Kranjčani vo-
zili najmanj v Ljubljano, če 
ne dlje. Največji najemnik 
kranjske Qlandie pa je zago-
tovo prvi tovrsten na Go-
renjskem, Megamarket In-
terspar, po katerem so 
Kranjčani na tihem hrepe-
neli, in če se Hypo Leasing 
ne bi odločil, da odpre v Kra-
nju enega svojih mega cen-
trov, vprašanje, če na istem 
mestu na Planini ne bi 
(kmalu) stal megamarket 
Interspar kot samostojen tr-
govski center. 

Na včerajšnjem odprtju trgovskega središča Qlandla so v svoje inštrumente močno pihnili 
tudi kranjski godbeniki. /Foto:Tin.Doki 
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KRANJ 

Bo odvoz kranjskih smet i začasno dražji? 

Mestni svetniki bodo prihodnji teden odločali o zvišanju cen 
odvoza in zbiranja odpadkov za 44,1 odstotka (s sedaj ve-
ljavnih 55,5 evra na 80 evrov za tono), deponiranja odpad-
kov pa za 433 odstotkov (s 16,32 evra na 87 evrov za tono). 
Za štiričlansko gospodinjstvo to ponneni povišanje s 6,89 
evra na 15,58 evra na mesec, kar predstavlja i26-odstotno 
povišanje, so razložili na občini. Agencija RS za okolje še 
vedno ni izdala dovoljenja za podaljšanje obratovanja depo-
nije vTenetišah. "Zato moramo povišati cene odvoza komu-
nalnih odpadkov, na kar smo agencijo večkrat opozorili. Ko 
bomo dobili dovoljenje za obratovanje deponije Tenetiše, 
bomo cene vrnili na sedanjo raven," je pojasnil župan Da-
mijan Perne. Zaradi prevozov odpadkov na deponiji Kovor 
In Mala Mežakla ter cene odlaganja Ima občina vsak dan v 
povprečju 13 tisoč evrov dodatnih stroškov, je dejal podžu-
pan Stane i t r a u s . M. R. 
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A K T U A L N O 

Obeta se zanimiv boj 
za županski stol 
v Škoiji Loki 

Anketa, ki jo je izvedet Klicni center iz 
Škofje Loke, kaže na razpoloženje lju-
di pred glasovanjem na voliščih Co-
dešii, Gosteče in Sv. Lenart. Glasova-
nje bo 16. decembra. 

C O R E N j S K A 

Še zadnji se upira 
obvoznici 

Na vprašanje, zakaj še ne gradijo po-
ljanske obvoznice, župan Škofje Loke 
Igor Draksier odgovarja, da zaradi na-
sprotovanja kmeta jožeta Hartmana 
s Suhe. Ta pa odgovarja, da obvozni-
ca sploh ne rešuje prometnega pro-
blema v Škofll Loki. 

R A Z G L E D I 

Spet bi krenil po isti poti 

Izjemni kamniški alpinist Tomaž Hu-
mar dosega že dvajset let vrhunske 
dosežke. Letos oktobra jim je dodal 
nov biser sam je v alpskem stilu v za-
htevnih razmerah, v pravem viharju, 
preplezal novo smer na vzhodni vrh 
8047 metrov visoke Anapurne. 

1 2 , 1 3 

K M E T I J S T V O 

Kdo je ustrelil konja? 

Neznani storilec je med pašo na Kar-
ničarjevi vadini na Zgornjem Jezer-
skem ustrelil konja. Lovci zanikajo 
krivdo in dejanje obsojajo. Opozarja-
jo pa na pogosto nočno streljanje. 
Mrhovino sta napadla tudi orla, kar 
dokazuje njihovo prisotnost na tem 
območju. 

1 8 

V R E M E 

Danes bo oblačno in vetrovno. 
V soboto bo oblačno in deževno. 
V nedelo bo oblačno, občasno 
bodo k padavine. Mga 
sneženja bo pod 500 m. 

O 7/9°C 
jutri: oiiačno in deževno 
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urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme JAKOB HKAVC iz Dupelj. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
"Počasi se privajam na življenje upokojenca, zdaj še rečem, 
da imam čas," začne Alojz Perne, ki je naš naročnik več kot 
dvajset let. Oba z ženo Janjo sta Kranjčana, živita pa na Pla-
nini. Imata tri otroke, hčeri sta že na svojem, sin še študira 
in živi doma. Imata tri vnukinje, dneve jima tako zapolni 
vnukinja Maja, ki jo imata v varstvu, še ena vnukinja pride v 
varstvo prihodnje leto. 

Janja in Alojz Perne z vnukinjo Maje 

Alojz Perne spada med bralce, ki začnejo brati časopis na 
zadnji strani. Rad prebira lokalne novice, napovedi dogod-
kov in prireditev. Vesel je, da se je Gorenjski glas razširil in 
postal barven, zelo mu je všeč priloga Razgledi. Križanko pa 
si ponavadi pusti za naslednji dan. E. N. 

Avsenikov zlati abonma 

Vstopnice za drugi koncert, ki bo v petek, 23. novembra, prej-
meta: Vid Močnik, Ulica Ivana Hribarja 27, 4207 Cerklje na 
Gorenjskem, in Maja Petek, Kamnje 52,4264 Bohinjska Bistri-
ca. Nagrajenca bosta vstopnice prejela po pošti. Čestitamo! 

Janša je dobil zaupnico 
Za zaupnico vladi Janeza janše so v ponedeljek glasovali poslanci koaticije in oba poslanca 
narodnosti, opozicija pa je bila proti. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana - Zaupnica je bila 
torej potrjena z 51 poslanski-
mi glasovi, 33 jih je bilo proti 
in šest opozicijskih poslan-
cev ni glasovalo. Napovedi so 
se izpolnile, vsa koalicija je -
tako kot pred dvema letoma 
ob nastopu sedanje vlade -
složno podprla Janeza Janšo, 
tudi vsi štirje poslanci stran-
ke DeSUS (do delovanja vod-
je poslanskega kluba Franca 
ŽnidarSiča je bil namreč Jan-
ša najbolj kritičen), ki so se o 
tem dogovorili v nedeljo na 
izvršilnem odboru. Če ne bi 
bilo polile podpre s te strani, 
bi predsednik stranke Kari 
Erjavec odstopil kot obram-
bni minister. 

Po ponedeljkovem glaso-
vanju o zaupnid še vedno ni 
povsem izključena možnost, 
da vlada odstopi. To je pre-
mier Janez Janša nakazal v 
svojem govoru po že doblje-
ni zaupnid, ko je izrazil svo-
je razočaranje nad opozidjo, 
ki da se ji ni uspelo ograditi 
od blatenja države v tujini. 
Upa pa, da "bo poslej izvoz 
laži v tujino nekoliko manjši, 
sicer so na voljo enake mož-
nosti, kot so bile prejšnji to-
rek". Prejšnji torek pa je Jan-
ša napovedal možnost odsto-
pa vlade. Že čez dva dni pa je 
v državni zbor vložil zahtevo 
za glasovanju o zaupnici. 
Največjo pozornost je v svo-

Vlada Janeza Janše je v državnem zboru dobila zaupnico. / f^- M 

jem dveumem govoru pred-
sednik vlade namenil medi-
jem in petidji, ki jo je podpi-
salo petsto slovenskih novi-
narjev, ki nasprotujejo priti-
skom vlade na medije. Zavr-
nil je tezo, da v Sloveniji vla-
da cenzura medijev, in dejal, 
da je šla peticija-na številne 
naslove v tujini, kjer so tako 
dobili popačeno podobo o 
razmerah pri nas. Ponovil je, 
da je delo vlade v razmerah, 
ko doživlja blatenje doma in 
v tujini, oteženo, poleg tega 
pa odnos medijev in opozid-
je razume kot razpad soglas-
ja glede vodenja Evropske 
unije, ki državo čaka čez do-
ber mesec dni. 

Ko sta vlada in Janez Janša 
z 51 glasovi v parlamentu do-

bila zaupnico, se je premier 
zanjo zahvalil, izrazil pa je 
tudi razočaranje nad ravna-
njem opozidje, ki se je izre-
kla proti. Zaupnica po njego-
vem ni vezana na koalicijo, 
pač pa na projekt predsedo-
vanja EU, s katerim naj bi se 
strinjala tudi opozidja. Tako 
pa sporazum, podpisan maja 
letos, po njegovem "ostaja 
mrtva črka na papirju, vlada 
in koalidja pa v tem projektu 
bolj ali manj sami". Sicer pa 
je še dodal, da bo vlada odgo-
vomo zaključila priprave na 
vodenje EU, poleg tega pa 
posvetila pozornost blaginji 
državljanov, regionalni delit-
vi Slovenije in zaključku dru-
ge faze privatizadje, v kateri 
napoveduje boj proti "politič-

Šolski zakon je "padel'' 
Državni zbor je z večino glasov zavrnil sporno novelo zakona o financiranju 
šolstva. Tako je poslancem priporočil šolski minister Milan Zver. 

DANICA ZAVRL ZLEBIR 

Ljubljana - Ob ponedeljko-
vem glasovanju o zaupnici 
vladi je namreč premier Ja-
nez Janša ponudil kompro-
mis, da se namreč vlada od-
pove najbolj spornim določi-
lom predlagane novele zako-
na o vzgoji in izobraževanju. 
Tako je šolski minister Mi-
lan Zver v torek poslancem 
predlagal, naj zakonsko no-
velo zavrnejo, vlada pa bo 
pripravila zakon brez spor-
nih členov in predlagala par-
lamentu, da ga sprejme po 
hitrem postopku. 

Minister za šolstvo Milan 
Zver meni, da je v zakonu 
precej dobrih rešitev, za kate-
re bi bilo škoda, če se ne bi 
uveljavile, denimo brezplač-
ni učbeniki za vso osnovno 
šolo in brezplačno jiodaljša-
no bivanje otrok do 5. razre-
da. v poslanskih skupinah 
so napovedali, da zakona za-

radi obljube, ki jo je dal pre-
mier Janša, ne bodo podprli, 
le v stranki NSi jim je žal do-
brega zakona. Tudi v opozici-
ji so dejali, da bodo glasovali 
proti zakonu in pozdravili 
premierovo gesto in priprav-
ljenost koalicije, da znova 
premisli o zakonu. Prepriča-
ni so sicer, da je odločitev ko-
alidje takšna zaradi grožnje 
z referendumom, za katere-
ga je opozidja prepričana, da 
bi bil za vlado izgubljen. 

Poslanec Branko Grims 
(SDS) je v svoji razpravi po-
udaril gesto dobre volje, ki 
prihaja s strani premiera, 
znova pa je spomnil, da so 
določilo o stoodstotnem fi-
nandranju vzgoje in izobra-
ževanja zasebnih (tudi cer-
kvenih) šol sprejeli poslanci 
SD, LDS in SNS leta 1996, 
ko so bili vladna koalicija. 
Znova je sedanji opoziciji 
očital, da neti kultumi boj s 
pomočjo sovražnega govora. 

S potezo dobre volje pa sedaj 
njihova stranka in sedanja 
koalicija tranzicijski levici 
ponuja roko, da stopijo pred 
svoje volivce in se jim opravi-
čijo, da so jih imeli za norca. 
Poslanec Anton Kokalj (NSi) 
je še vedno prepričan, da je 
zakonska novela dobra, češ 
da z manjšim vložkom v za-
sebno šolstvo dobimo večjo 
kvaliteto izobraževanja, zato 
se mu zdi nesmiselno na-
sprotovati zakonu, ki star-
šem in otrokom ponuja to 
možnost. Borut Sajovic 
(LDS), ki sicer ne nasprotuje 
zasebnim šolam, pa meni, 
naj te kar bodo, le da jih ne 
moremo financirati iz iste 
vreče kot javne, zlasti še, če 
nam za te manjka denarja. 
To kažejo tudi izkušnje iz tr-
žiške občine, kjer primanj-
kuje denarja za obnovo šol-
skih stavb. Zakon je bU zavr-
njen z 29 poslanskimi glaso-
vi proti in le štirimi za. 

no tajkunskim povezavam". 
Sporazum o sodelovanju v 

času predsedovanja Evropski 
uniji sta poleg koalicijskih 
podpisali tudi opozicijski 
stranki SD in Zares. Pred-
sednik SD Borut Pahor, ki je 
Janezu Janši pisal že ob nje-
govi napovedi o možnem od-
stopu vlade, ga je sedaj vno-
vič pozval, naj pojasni, ali 
sporazum velja. Ob premie-
rovih besedah, da gre za mrt-
vo črko na papirju, namreč 
to ni jasno. Predsednik 
stranke zares Gregor Golo-
bič pa meni, da je sporazum 
takšen že od začetka, saj Ja-
nez Janša od podpisa naprej 
še ni skhcal nobenega se-
stanka o sodelovanju glede 
predsedovanja. 

KRANJ 

Državni svetniki 
Kavčič, Vnučec 
in Dragar 

v sredo so elektorji volili 
nove državne svetnike, za-
stopnike lokalnih interesov, 
včeraj pa tudi zastopnike 
tako imenovanih funkcio-
nalnih interesov. V 9. volilni 
enoti so elektorji za novega 
državnega svetnika z 18 gla-
sovi izvolili Blaža Kavčiča, ki 
sta ga za to nalogo predla-
gala občinska sveta Kranj in 
Tržič. Kavčič je sicer doma v 
Dorfarjih v občini Škofja 
Loka. V tej volilni enoti je 
kandidiral tudi Janez Suš-
nik, dosedanji predsednik 
državnega sveta, ki je za 
Kavčičem zaostal za štiri 
glasove. V deseti volilni eno-
ti (na zgornjem delu Go-
renjske) je bil za državnega 
svetnika izvoljen Bogomir 
Vnučec. Oba izvoljena dr-
žavna svetnika imata že par-
lamentarne izkušnje, saj sta 
biia v preteklih mandatih 
poslanca državnega zbora. 
V drugi volilni enoti v Kam-
niku pa je državni svetnik 
postal Toni Dragar, župan 
občine Domžale. D. Ž. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Obeta se zanimiv boj za 
županski stol v Škofji Loki 
v nedeljo, 16. decembra, bodo volivci na treK voliščih - na Codešiču, Costečah in Sv. Lenartu - znova 
odločali o županu občine Škofja Loka. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Škofja Loka - V ponedeljek 
se je v Škofli Loki sestala ob-
činska volilna komisija in 
sprejela odločitev glede po-
novnih volitev na treh voliš-
čih v občini. Na osnovi sodbe 
upravnega sodišča morajo 
volitve za župana ponoviti na 
voliščih na Godešiču, Goste-
čah in Sv. Lenartu. 

Zgodba o škofjeloških vo-
litvah je znana: v drugem 
krogu volitev za župana je 
Igor Draksler za 16 glasov 
porazil protikandidata Duša-
na Krajnika. Slednji se je na 
podlagi podatkov svojih za-

upnikov, da so se na več vo-
liščih v občini dogajale ne-
pravilnosti, pritožil in zahte-
val razveljavitev volitev. 
Upravno sodišče je zahtevi 
ugodilo, a le za tri volišča, 
vmes sta se oba udeleženca 
volilne zgodbe pritožila tudi 
na ustavno sodišče zaradi kr-
šitev volilne pravice. Ustav-
no sodišče je isOTŠevanje so-
dbe upravnega najprej zadr-
žalo, potem pa odredilo, naj 
se volitve ponovijo na treh 
omenjenih voliščih, za vsa 
druga pa naj upravno sodiš-
če še enkrat preveri, ali so se 
dogajale očitane nepraviho-
sti. Upravno sodišče je 24. 

oktobra potrdilo svojo prvot-
no odloŠtev o ponovnih vo-
litvah na treh voliščih. 

O škofjeloškem županu 
bo 23iova odločalo nekaj več 
kot tisoč volilnih upravičen-
cev na voliščih številka 1 
(krajevna skupnost Gode-
šič), 7 (gasilski dom Gosteče) 
in 17 (osnovna šola Lenart). 
Na Godešiču so volivci v dru-
gem krogu lani Dušanu 
Krajniku namenili 219, Igor-
ju Drakslerju pa 148 glasov, 
na Lenartu je Draksler dobil 
108, Krajnik 48 glasov in na 
Gostečah Draksler 131, Kraj-
nik pa 59 glasov volivcev. 
Skupni zmagovalec na teh 

treh voliščih je bil Draksler. 
Lani oddani glasovi volivcev 
s teh treh volišč so razveljav-
ljeni, "števec" je spet na nič-
li, medtem ko je na drugih 
voliščih v "prednosti" Dušan 
Krajnik s 47 glasovi. 

Občinska volilna komisija 
je sprejela tudi sklep o rokih 
za izvedbo volilnih opravil. 
Ti začnejo te6 v nedeljo, 2. 
decembra. Volitve bodo dva 
tedna zatem, v nedeljo, 16. 
decembra. Do božično novo-
letnih praznikov bo torej že 
znano, ali bo Škofjo Loko še 
naprej vodil dosedanji žu-
pan ali pa bodo po štirih 
mandatih dobili novega. 

Predvolilna anketa na Godešiču, 
Gostečah in Sv. Lenartu 

v Klicnem centru slepih v 
Škofji Loki so v torek in sre-
do popoldne poklicali vseh 
363 objavljenih številk v tele-
fonskem imeniku iz teh na-
seljih. Oglasilo se je 321 po-
klicanih, od teh je 209 sode-
lovalo v predvolilni anketi. 
Med sodelujočimi je bilo 46 
odstotkov z Godešiča, četrti-
na z Gosteč ter 29 odstotkov 
s Sv. Lenarta. 

Zanimalo nas je, koga 
bodo volili, če se bodo volitev 
udeležili, in ali so na zadnjih 

volitvah izbrali istega kandi-
data kot tokrat oziroma ali so 
vmes spremenili svoje mne-
nje. Nekoliko nas je presene-
tilo, da nam kar šestina ti-
stih, ki so bili pripravljeni so-
delovati, ni želela zaupati, 
koga bodo volili, kar je, glede 
na trenutno dogajanje v 
Škofji Loki, lahko razumlji-
vo. 

Izmed vseh, ki so dejali, 
da bodo podprli Igorja 
Drakslerja, je bilo 81 odstot-
kov tistih, ki so ga podprli že 

na zadnjih volitvah, pridobil 
je pet odstotkov Krajnikovih 
volivcev, deset odstotkov vo-
livcev pa se zadnjič volitev ni 
udeležilo in bodo sedaj pod-
prli njegovo kandidaturo. 
Dušana Krajnika danes pod-
pira 74 odstotkov volivcev, 
ki so ga volili že v prejšnjem 
krogu, pridobil pa je kar 14 
odstotkov Draksierjevih vo-
livcev ter dva odstotka tistih, 
ki bodo sedaj prišli na volit-
ve in njemu zaupali svoj 
glas. 

Glede na velikosti vseh 
treh volišč in število volivcev, 
bo verjetno boj najbolj napet 
na Godešiču, kjer je tudi pod-
pora obema kandidatoma 
najbolj izenačena, medtem 
ko na preostalih dveh voliščih 
trenutno z dvetretjinsko ve-
čino podpirajo Drakslerja. 

Volilna tekma bo vsekakor 
zanimiva, in glede na tre-
nutno Krajnikovo prednost, 
ki pred volitvami znaša 47 
glasov, bo potekal še trd boj 
za naklonjenost volivcev. 

Koga bi volili za župana Sko^e Loke, 
č« bi bile volitve to nedeljo? 
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DAVČA 

Začasno cesto v Davčo že asfaltirajo 

Minuli torek je Cestno podjetje Kranj začelo asfaltirati za-
časno cestno povezavo v Davčo, ki poteka od Zgage mimo 
Dolinarjeve domačije do Močilarjevega griča. Cesto v 
dolžini 2,7 kilometra so začeli urejati v začetku oktobra, dva 
tedna po ujmi, ki je uničila regionalno cesto v to vas. Vred-
nost investicije znaša 822 tisoč evrov, v celoti jo bo krila 
država. Cesta bo v povprečju široka štiri metre, župan Mi-
hael Prevc pa predvideva, da bo asfaltiranje po večini 

Ta teden so začeli asfaltirati začasno cesto v Davčo. 

končano še ta teden. "Prihodnji teden bo sledila namestitev 
varnostnih ograj, v dveh tednih pa bomo pripravili odprtje, 
ki se ga bosta udeležila tudi okoljski minister in minister za 
promet, Janez Podobnik in Radovan Žerjav. Odprtje bomo 
nato razširili s sestankom na Črnem vrhu na temo rekon-
strukcije regionalne ceste v Davčo, na katerem bo prisoten 
tudi direktor smučarskega centra Cerkno Miran Ciglič, ki se 
zaradi uničene ceste, po kateri se je v preteklih letih na 
smučišče vozila glavnina smučarjev, boji Izpada prihodka," 
je napovedal župan. A. H. 

KRANJ 

Brezplačno drsališče pred Merca tor jem 

Ljubitelji drsanja bodo letos prišli na svoj račun tudi na dr-
sališču pred Mercatorjevim trgovskim centrom na Savskenn 
otoku, kjer bodo lahko brezplačrio drsali vse do sredine feb-
ruarja prihodnje leto. Otrokom bodo z učitelji drsanja 
omogočili učenje prvih drsalnih korakov, bolj izkušeni pa 
bodo dobili priložnost pomeriti se v MercatorjevI mali hokej-
ski ligi. Otroci se bodo na drsališču razveselili tudi obiskov 
Miklavža, Božička in dedka Mraza. Na stojnicah bodo poskr-
beli za pestro gostinsko ponudbo, dogajanje pa bodo med 
drugim popestrili še z obiski umetnostnih drsalcev. M. R. 
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KRANJSKA G O R A 

Na izredni seji o razvoju Kranjske Gore 
v ponedeljek zvečer bo v Kranjski Gori potekala izredna seja 
občinskega sveta. Njen sklic je zahtevalo pet občinskih svet-
nikov z neodvisne liste Za našo dolino gre, Liste Glas obča-
nov (LGO) in iz občinskega odbora SDS. Kot je pojasnil pr-
vopodpisani na zahtevi za sklic seje Robert Plavčak, bodo na 
seji skušali dokazati, da župan in občinska uprava ne upoš-
tevajo občinskega razvojnega programa, temveč delajo sti-
hijsko, na pamet.in po načelu "deli in vladaj". "Podpisniki 
tega zahtevka ugotavljamo, da se občinski razvojni program 
od svojega nastanka pa do danes ni obravnaval niti enkrat 
niti se ni nadgradil, ampak ostaja mrtva črka na papirju in pri 
načrtovanju in pripravi letnega proračuna ni upoštevan," je 
dejal Plavčak. Podpisniki zahteve za izredno sejo opozarjajo 
predvsem na neodgovorno ravnanje s čisto in pitno vodo, na 
divjo pozidavo prostora in na koruptivnost na tem področju, 
na pritiske kapitala ter na težave pri urejanju cest. U. P. 

BLED 

O prostorskih načrtih 

Včeraj popoldne se je v hotelu Krim na Bledu začela arhitek-
turna urbanistična delavnica, ki jo skupaj organizirata obči-
ni Bled in Gorje. Obe namreč pripravljata občinski prostor-
ski načrt, v okviru delavnice pa želijo razjasniti dileme pros-
torskega razvoja in postaviti dobre osnove za nadaljnje po-
sege. Tega si želijo zlasti ra to, da bi preprečili razvrednote-
nja prostora in s tem zmanjšanje kvalitete turistične ponud-
be, pa tudi za to, da bi vzpostavili možnosti za trajnostni 
razvoj krajev. Delavnica, ki se je včeraj začela s posvetom o 
prostorskih vpogledih na Bledu in v Gorjah, se bo nadalje-
vala še danes s predstavitvijo prostorske, gospodarske in tu-
ristične problematike obeh občin ter predstavitvijo razvojnih 
interesov, jutri pa bodo govorili tudi o parkih in zavarovanih 
območjih kot Izzivu trajnostnega razvoja. Delavnica se bo 
zaključila v nedeljo s sistematičnim pregledom prostorske-
ga stanja, razdelitvijo nalog In organizacijo dela do drugega 
dela delavnice, ki bo potekala med 10. in 13. januarjem pri-
hodnje leto. V. S. 

BOHINJ 

S čistilno akcijo nad ostanke po ujmi 

Turistično društvo Bohinj in občina Bohinj organizirata v so-
boto od 8.30 dalje čistilno akcijo. Čistili bodo vodotoke v Bo-
hinju. Glavno območje čiščenja pa bo obala jezera, ki je po 
neurju v septembru ostala v neuglednem stanju, na sipinah 
je veliko listja in vejevja ter drugega materiala, kot je polivi-
nil. Vrečke za pobiranje smeti bodo delili zjutraj v Ukancu 
na prireditvenem prostoru Kravjega bala, kjer bosta na voljo 
tudi kava in čaj, prav tako bo ob 14. uri tam mogoče dobiti 
malico. Čistilna akcija pa bo potekala po celotnem Bohinju, 
različna bohinjska društva, ki bodo tudi sodelovala v akciji, 
bodo čistila vodotoke na svojih območjih, tako da se lahko 
zainteresirani pridružijo čiščenju kjerkoli v Bohinju. P. L. 

Na podlagi 50. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07-ZPNačrt) in 45. člena Statuta Občine 
Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) Občina Železniki objavlja 

JAVNO NAZNANILO 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb 

In dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega In 
srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 

1986-2000 za območje Občine Železniki (Uradni list RS, 
št. 75/98, 101/00, 79/04) ter prostorskih ureditvenih 
pogojev za območje Občine Železniki (Uradni list FS, 

št. 33/01, 71/01) za območje doma starostnikov 
v Selcih (v nadaljevanju: Osnutek) 

Sprememba namenske rabe se nanaša na parceli št. 974/1 In 
972/2. obe k.o. 2064 - Selca. 
Javna razgrnitev bo od petka, 30. 11. 2007. do ponedeljka. 31. 
12. 2007, v sejni sobi Občine Železniki, Češnjica 48, Železniki. 
V času javne razgrnitve bo javna obravnava, ki bo v četrtek, 6. 12. 
2007, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Železniki, Češnjica 48, 
Železniki. 
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge k razgrnjenemu osnutku. Pripombe in predloge se 
pošlje na naslov Občina Železniki, Češnjica 48. 4228 Železniki 
ali pa se pripombe in predloge na mestu javne razgrnitve vpiše 

iv knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom 
f javne razgrnitve. 
jJavno naznanilo se objavi v časopisu Gorenjski glas in na spletni 
Jsirani občine Železniki (http://vwvw.zelezniki.sl/). 

-Številka: 123-1/07-040 
i Datum: 21. 11. 2007 Mihael PREVC 

Župan Občine Železniki 

Rupar ovadil Komunalo Tržič 
Pavel Rupar sumi, da je odlaganje odpadkov iz Kranja na deponiji Kovor nelegalno. 

S T O JAN S A J E 

Tržič - Napovedi, da bo ob-
činski svetnik Pavel Rupar 
ovadil Komunalo Tržič zara-
di odlaganja odpadkov iz še-
stih sosednjih občin na de-
poniji Kovor, so se uresniči-
le. Medijem je poslal dopis 
enoti Inšpektorata RS za 
okolje in prostor v Kranju, 
kjer v obrazložitvi navaja raz-
loge. Ob domnevi, da se je 
količina odloženih odpadkov 
v Kovorju povečala za vsaj 
štirikrat, navaja 68. člen za-
kona o varstvu okolja. Ta do-
loča, da mora upravljavec za 
večjo spremembo v obrato-
vanju deponije pridobiti oko-
Ijevarstveno dovoljenje. Ru-
par trdi, da bi morala Komu-
nala Tržič dobiti dovoljenje 
za večjo količino odpadkov 
že pred začetkom odlaganja 
pa da se dodatne dejavnosti 

Tovornjaki Komunale Kranj ne motijo domačinov, ko stojijo na parkirišču lokala v Kovorju. 

njaki. Slednji naj bi povzro-
čali poškodbe na hišah in 
ogrožali varnost pešcev, zla-
sti otrok. Inšpektorje je po-
zval k nadzoru in izreku 
ukrepov za preprečitev nedo-
voljenih aktivnosti. 

V torek, 20. novembra, se je vodstvo Občine Tržič 
sestalo s predstavniki Civilne iniciative in KS Kovor. 
Na srečanju je bil tudi kranjski podžupan Igor Velov. 
Dogovorili so se, da bo zadnji dan za dovoz odpadkov 
iz Kranja na deponijo Kovor lo. december. Ob tem 
se je gost zahvalil prebivalcem Kovorja za nesebično 
pomoč in izrazil upanje za poglobitev sodelovanja. 

na deponiji Kovor izvajajo na 
črno oziroma brez vednosti 
in dovoljenja inšpektorata in 
Agencije RS za okolje. Poleg 
navedb o neustrezni ureje-
nosti deponije ugotavlja, da 
cesta skozi Kovor ne prenese 
večjih obremenitev s tovor-

" Upravljavcu deponije ni 
treba pridobiti posebnega do-
voljenja ob spremembi, am-
pak zaprosi za dopolnitev 
okoljevarstvenega dovoljenja. 
To smo tudi storili. Na izdajo 
odločbe nismo čakali, ker se 
je odlaganje odpadkov v Te-

netišah zapletlo čez noč. Pre-
pričan sem, da smo ravnali 
prav, saj se je Komunala 
Kranj znašla v izredni situaci-
ji. To Rupar zanemarja in 
enako zakonsko določilo o iz-
rednih razmerah, ko je mož-
no skladiščenje odpadkov do 
dveh mesecev brez dovolje-
nja. Deponija Kovor je ureje-
na v skladu z zakonodajo, si-
cer ne bi podaljšali okoljevar-
stvenega dovoljenja za njeno 
obratovanje. Od 2. novembra 
so pripeljali vsak delovni dan 
od 70 do 90 ton odpadkov od 
drugod. Tržiških odpadkov je 
približno petdeset ton na 
dan, zato podatek o poveča-
nju količin ne drži. Tovornja-
ki z odpadki tehtajo največ 
deset ton. Večji problem so 
trikrat težji tovornjaki s pri-
klopniki, ki z iste lokacije pre-
važajo les skozi Kovor. V Tr-
žiču upamo, da bo ministr-

stvo za okolje in prostor čim 
prej odločilo glede nadaljnje-
ga obratovanja deponije Te-
netiSe, s tem pa bo rešilo te-
žave pri nas. Ne morem ra-
zumeti dvoličnosti, ki si jo 
privošči Rupar! Pred dobrim 
letom je kot župan ponujal, 
da bi v Kovor umestili gorenj-
ski center za ravnanje z od-
padki. Sedaj se celo zavzema, 
da bi deponijo Kovor takoj za-
prli in jo sanirali," je dejal Se-
bastijan Zupane, v. d. direk-
torja J P Komunala Tržič. 

Sinoči je na izredni seji 
obravnaval problematiko od-
laganja odpadkov iz Kranja 
na deponiji Kovor tržiški ob-
činski svet. Seznanil se je 
tudi z informacijo o podalj-
šanju okoljevarstvenega do-
voljenja za obratovanje depo-
nije Kovor. Več o tem bomo 
napisali v torkovi številki Go-
renjskega glasa. 

Zavarovalniški ček za Mavrico 
Zavarovalnica Adriatic Slovenica je Kranjskim vrtcem podarila pet tisoč evrov. 

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

Kranj - Zavarovalna družba 
Adriatic Slovenica je v pone-
deljek v navzočnosti župana 
Damijana Femeta predstavi-
la poslovanje kranjske po-
slovne enote, hkrati pa je 
Kranjskim vrtcem za preno-
vo prostorov za bivanje težko 
prizadetih v oddelku Mavri-
ca podarila pet tisoč evrov. 
Ravnateljica vrtcev Danica 
Gaber je ob tem povedala, da 
bodo po dogovoru z občino 
ta oddelek v okvini vrtcev 
ukinili, otroke in mladostni-
ke pa usmerili v šolo s prila-
gojenim programom ter v 
Varstveno delovni center. 
Prostore bodo centru predali 
2 začetkom novega leta. 

Zavarovalna družba Adria-
tic Slovenica, Id je po tržnem 
deležu druga največja slo-
venska zavarovalnica, tudi 
letos po besedah predsedni-

ka uprave Gabrijela Škofa 
posluje zelo uspešno. V de-
setih mesecih je zbrala 207 
milijonov evrov bruto premi-
je in izplačala zavarovancem 
141 milijonov evrov odškod-
nin in zavarovalnin, do kon-
ca leta pa bo izpolnila letni 
načrt in zbrala četrt milijar-
de evrov premije. Letošnje 
poslovanje so zaznamovale 
nekatere večje škode, no-
vembra bodo za donacije na-
menili 55 dsoč evrov. Števil-
ka 55 je za Adriatic Slovenica 
letos še posebej pomembna, 
je pojasnila izvršna direkto-
rica za trženje Karmen Ško-
da Piško in dodala, da so v 
okviru prenove avtomobil-
skih zavarovanj izkušenim 
in vamim voznikom ponu-
dili 55-odstotni popust (bo-
nus) pri zavarovanju avto-
mobilske odgovomosti. 

Kranjska poslovna enota 
zavarovalne družbe bo po 

Na podelitvi čeka za pet tisoč evrov: (od leve proti desni) 
Karmen Škoda Piško, Damijan Perne, Danica Gaber, 
Gabrijel Škof in Franci Strniša/Foto Titnooki 

besedah direktorja Francija 
Strniša letos zbrala nekaj 
manj kot 22 milijonov 
evrov bruto premije in iz-
plačala blizu 19 milijonov 
evrov odškodnin in zavaro-
valnin, na škodni rezultat 

pa so vplivali tudi požar v 
Seavrayu, vodna ujma, toča 
in pozeba. 

V prihodnjem letu želijo 
še povečati tržni delež na 
Gorenjskem in razširiti 
prodajno mrežo. 

http://vwvw.zelezniki.sl/
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Še zadnji se upira obvoznici 
Zakaj še ne gradijo poljanske obvoznice, zanima občane Škofje Loke. Župan Igor Draksier pojasnjuje, 
da imajo težave še z zadnjim lastnikom zemljišča, ki se upira gradnji. 

DANICA 2LAVIA ŽLEBIR 

Skofja Loka - Zakaj se zatika 
gradnja poljanske obvoznice, 
36 milijonov vrednega projek-
ta, za katerega je predvidenih 
tudi precej evropskega denar-
ja, je novinarjem ta teden po-
jasnil župan občine Škofja 
Loka Igor Draksier. Predzad-
njo pogodbo o razlastitvi je 
prišlo do ustavne pritožbe. 
Vložil jo je lastnik zaščitene 
kmetije na območju obvozni-
ce Jože Hartman, ki zahteva 
odškodnino in ponoven raz-
mislek o trasi obvoznice, za ta 
dlj pa bo izkoristil vsa pravna 
srecktva. V odgovoru, ki ga je 
za ustavno s o ^ č e pripravila 
občina, so ponovili vso krono-
logijo nastajanja tega projekta 
in poudarili, da so imeli v po-
stopkih vsi prizadeti možnost 
dati svoje pripombe. Ko je bil 
sprejet lokacijski načrt za ob-
voznico, je prišlo tudi do pred-
loga o razlastitvi. 

"Vmes smo ocenili, da bo 
kmetija pri Španu utrpela 
škodo, zato smo sprejeli ukre-

pe za njeno lažje obratovanje. 
S spremembo družbenega 
plana občine smo omogočili, 
da je kmetija prišla do dodat-
nega hleva, v družbeni plan 
smo vnesli tudi spremembe 
za 2200 kvadratnih metrov 
zemljišča in namembnost 
spremenili iz kmetijskega v 
zazidalno zemljišče. ObŠna 
se je s Hartmanom še vedno 
pripravljena pogajati, saj je ob-
voznica za nas pomembna in 
je brez tega še zadnjega zem-
ljišča ne bo," je povedal Igor 
Draksier, ki dodaja, da pritož-
nik z vlaganjem pritožb 
zadnji dan pred iztekom 
pritožbenih rokov postopke 
še zavlačuje. 

Jože Hartman pravi, da je v 
letih, odkar je bil sprejet loka-
cijski načrt, prometa veliko 
več. "S četrto razvojno osjo ga 
bo še več. V resnid poljanska 
obvoznica ne rešuje promet-
nega problema Škofje Loke, 
pač pa ga le premešča s Spod-
njega trga in Poljanske ceste 
na Suho." Občini tudi očita, 
da je spremenila načrte ob-

voznice tako, da jo postavlja 
na nasipe, namesto da bi jo 
speljala po nadvozu, s čimer 
se povečuje tudi nevarnost po-
plav. "Najbolj pa nasprotujem 
zaradi krožišča, po katerem 
bo potekal promet, ki ga vas 
ne bo zmogla, poleg tega pa se 
bom moral večkrat na dan z 
vso mehanizacijo peljati skozi 
krožišče, kajti večina mojih 
zemljišč je na drugi strani." 
Jože Hartman še pojasni oko-
liščine, povezane s spremem-
bo namembnosti enega nje-
govih zemljišč, kjer naj bi mu 

občina šla zelo na roko. Dejal 
je, da je parcelo prodal po več-
letnem pregovarjanju občine, 
ki jo je potrebovala za cesto, a 
pod pc^ojem, da iz kmetijske-
ga zemljišča postane zazidlji-
vo. Občina je uveljavljala pred-
kupno pravico, odstop od nje 
pa po Hartmanovih besedah 
pogojevala s podpisom za ob-
voznico. Šele po sedmih me-
secih je občina odstopila od 
predkupne pravice, ni pa po-
zabila za ves ta čas zaračuna-
vati nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. 

UUBLJANA 

Petdeset tisoč dolarjev za Železnike 

v rezidenci veleposlanika ZDA v Ljubljani sta minulo sredo 
odpravnica poslov ameriškega veleposlaništva Maryruth 
Coieman in Mihael Prevc, župan občine Železniki, pod-
pisala dokument o finančni pomoči tej občini po septem-
brskih poplavah. Skupaj z vlado in občino so se na vele-
poslaništvu odločili, da bodo petdeset tisoč dolarjev, ki jih je 
prispevala Agencija ZDA za mednarodni razvoj, namenili za 
ureditev vodnega črpališča v Železnikih, "S Slovenijo nas 
veže trdno in pomembno partnerstvo in drug drugemu po-
magamo, kadarkoli je mogoče," je poudarila Colemanova in 
dodala, da je bila leta 2005 ob prihodu v našo državo pre-
senečena nad takojšnjo pripravljenostjo Slovenije pomagati 
ZDA, kjer je pustošil hurikan Katrina. Dejala je, da je bila ob 
obisku hudo prizadetih Železnikov šokirana, obenem pa 
presenečena nad zavzetostjo in optimizmom župana In nje-
gove ekipe. "S tem denarjem bomo zagotovili zdravo pitno 
vodo v občini. Vaša pomoč nam veliko pomeni tudi v 
moralnem smislu," je dejal Prevc. A. H. 

Odpravnica poslov na veleposlaništvu Z D A v Ljubljani 
Maryruth Coieman in župan Mihael Prevc sta podpisala 
dokument o ameriški finančni pomoči Železnikom. /FO»:TIIIIO<JH 
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boterije, osvetljenim prikozovolnikom 
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meritev" Vklj. s priborom in baterijami 
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GORENJA VAS 

jutri praznovanje občinskega praznika 

Občina Gorenja vas-Poljane danes, 23. novembra, praznuje 
občinski praznik v spomin na prvo omembo krajev občine v 
pisnih virih. Slovesno praznovanje bo jutri, 24. novembra, ob 
18. uri, v Osnovi šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Prireditvi s 
slavnostno podelitvijo priznanj bo sledilo še odprtje potujoče 
razstave Združenja slovenskih klekljaric na temo Ex libris, na 
ogled bo tudi razstava fotografij Vlastje Simončiča. B. B. 

Častni občan bo postal jože Bogataj 

Župan Milan Čadež bo na jutrišnji slovesni prireditvi v ime-
nu občinskega sveta podelil občinska priznanja in nagrade. 
Naziv častni občan bo za dosežene uspehe v treh mandatih 
vodenja Občine Gorenja vas-Poljane prejel jože Bogataj. 
Plaketi občine prejmeta Turistični društvi Sovodenj in Gore-
njevaški oktet. Prvi za dolgoletno, 35-letno uspešno delo pri 
razvoju turističnih prireditev, drugi za enako dolgo, uspeš-
no in neprekinjeno delovanje. Priznanje občine bosta preje-
la Janez Bohinc za dolgoletno prizadevno kulturno prosvet-
no delo in Aleš Šubic za izjemne uspehe pri vodenju Šport-
nega društva Poljane. 
Župan Milan Čadež bo podelil tudi dve pohvali župana. Za 
izjemne uspehe na področju strelstva jo bo prejel Peter Ob-
lak, Orientacijski krožek Športnega društva Mladi vrh pod 
vodstvom Aleša Mraka pa za izjemne uspehe na državnih 
prvenstvih. B. B. 

Dvorana v Poljanah je po odprtju nekaj časa še samevala, 
zadnji mesec pa jo učenci in krajani že uporabljajo. 

Občim Gorenja vas-Poljane 

danes praznuje občinski praznik. 

Vsem občankam in občanom voščilo 

ob prazniku, vsem, ki radi obiskujete naše 

kraje in ljudi, pa želim še več prijetnih 

trenutkov z nami. 

Ob tej priložnosti vse vabim, 

da jutri ob 18. uri v 

Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja 

vas skupaj praznujemo in se poveselimo. 

Župan Milan Čadež 

Poudarek razvoju 
gospodarstva 
Občina Gorenja vas-Poljane v spomin na prve omembe krajev v občini danes praznuje občinski praznik. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Gorenja vas-Poijane - Prve 
omembe Poljanske doline, 
katere večji del sestavlja obči-
na Gorenja vas-Poljane, se-
gajo daleč v preteklost, ven-
dar jo turisti še premalo po-
znajo. Poznavalci pravijo, da 
še ni niti prave ponudbe in 
zgodbe, kd bi privabila goste. 
Že kmalu bi lahko bilo dru-
gače, saj družba Hosting kot 
p>otencialni razvojni investi-
tor napoveduje obnovo in 
oživitev posestva Visoko. 
Kdaj lahko realno pričakuje-
mo novo turistično ponudbo 
v duhu Ivana Tavčarja, je 
bilo prvo vprašanje za župa-
na Milana Čadeža. 

"Zelo optimistične napo-
vedi kažejo, da bi se to lah-
ko zgodilo v mojem manda-
tu. To pomeni, da bo ob po-
zitivnem razvoju dogodkov 
dvorec zaživel do leta 2010. 
Posestvo Visoko smo začeli 
oživljati takoj po novem letu 
z iskanjem potencialnih in-
vestitorjev. Veliko se jih je 
oglasilo, vendar je le Ho-
sting izpolnjeval zahteve 
občin lastnic. Župani smo 
se večkrat sestali in skupaj 
pripravili predlog o ustano-
vitvi skupnega podjetja last-
nic in izbranega investitor-
ja. Vse skupaj so potrdili 
tudi občinski sveti občin 
lastnic. Po izbiri Hostinga 
smo se občine z njim in Za-
vodom za varstvo kulturne 
dediščine sestali in ugotovi-
li, da naj investitor v krat-
kem času pripravi idejni na-
črt za dodatne objekte na 
Visokem." 

V poletnem času turistična 
društva v vaši občini pripra-
vijo vrsto odmevnih etno-
grafskih prireditev, pozimi 
pa občini bolj ali manj osta-
ne le smučišče Stari vrh. Ob-
čina ima v STC Stari vrh lep 
lastniški delež. Ste zadovolj-
ni z njihovim delom, kaj bi 
dodali ponudbi, ali občina 
razmišlja o prodaji deleža? 

"Naša turistična društva 
med letom s svojimi prire-
ditvami prispevajo zelo po-
memben prispevek za pro-
mocijo naše doline. Trenut-
no nimamo interesa za pro-
dajo deleža v STC Stari vrh 
in bomo ostali v podjetju, do-
kler se na in ob smučišču ne 
vzpostavi boljša turistična 
ponudba. S tem imam v 
mislih tudi osem mesecev, 
ko sedežnica ne deluje. Ne 
izključujem, da bi delež pro-

Župan Milan Čadež upa, da bo Tavčarjev dvorec na Visokem zaživel do leta 2010. 

dah, vendar se primeren ku-
pec ni pojavil niti od daleč." 

V dobrem letu vašega župa-
novanja se opazi, da veliko 
pozornosti namenjate po-
speševanju gospodarskega 
razvoja. Gospodarska cona 
Todraž se polni z investitor-
ji, kako kaže z ureditvijo Go-
spodarske cone Dobje? 

"Vse to je dobro zastavil že 
prejšnji župan Jože Bogataj. 
Na tem poiročju tudi ni tež-
ko delati, saj imamo v dolini 
močna proizvodna in storit-
vena podjetja. Drži pa, da po-
trebujejo nova zemljišča, 
nove prostore za širitev in 
razvoj. Izkazalo se je, da je 
cona v Todražu premalo za 
zadovoljitev gospodarskih 
apetitov, saj je že zapolnjena, 
zato sedaj vse sile usmerja-
mo v Dobje. Danes še ne po-
znam rezultata na razpisu za 
sofinanciranje gradnje ko-
munalne opreme v Gospo-
darski coni Dobje, kjer bi EU 
z 889 tisoč evri sofinancirala 
to več kot milijon evrov vred-
no investicijo." 

Vse od ustanovitve občine je 
ena glavnih prioritet posodo-
bitev cest Na lokalnih cestah 
in javnih poteh se je stanje 
močno izboljšalo, na regio-
nalnih pa še vedno ostaja ne-
ka j črnih točk, kot je poveza-
va Trebija-Sovodenj. 

"Cesta Trebija-Sovodenj 
se ureja po načrtu, trenutno 
urejamo le najbolj nevarne 
odcepe. Prihodnje leto želi-
mo skupaj z državo začeti 
obnavljati cesto iz Gorenje 
vasi proti Todražu do odcepa 
za bloke, naročene imamo 
tudi projekte za obnovo od 
križišča za Lučine in Zado-
bje do lučinske osnovne 
šole." 

Pri urejanju regionalk ostaja 
tudi vprašanje gradnje gore-
njevaške obvoznice in pove-
zave Gorenjske s Severno 
Primorsko, kjer vi predla-
gate novo varianto. Kdaj se 
bo začelo delati? 

"Prihodnje leto bomo v 
Gorenji vasi začeli graditi 
krožišče. Zdaj se pogovarja-
mo z lastnikom zemljišč, 
saj žehmo rešiti problem v 
obojestransko zadovoljstvo. 
Le tako bomo lahko začeli 
izvajati tudi projekt gradnje 
gorenj evaške obvoznice. 
Naslednji korak je pogovor 
s preostalimi lastniki zem-
ljišč. Glede našega predlo-
ga variante, da bi četrto raz-
vojno os potegnili iz doline 
Sovodnja v dolino Idrijce, 
ki je najkrajša povezava in 
tudi najmanj boleča za oko-
lje med regijama, še ni po-
novnega odziva stroke. Še 
vedno čakamo na odgovore 
okoljskega ministrstva." 

Povišanje cene odvoza in de-
poniranja odpadkov za go-
spodinjstva je letos pretres-
lo občino. Ali imate pri-
pravljene ukrepe za nižanje 
cen na položnicah? 

"Zavedati se moramo, da 
postajajo odpadki, ki jih 
sami pridelamo, velik stro-
šek. Pripravljamo povsem 
nov koncept ločevanja od-
padkov, sredi prihodnjega 
leta bomo zato intenzivneje 
pozivah k ločevanju korist-
ne embalaže od drugih od-
padkov. Računamo, da 
bodo zato stroški odvoza 
nižji." 

Sredi septembra ste odprli 
novo športno dvorano v 
Poljanah. Imate v prihod-
nosti še kake načrte za šol-
sko-športno infrastrukturo? 

"Seveda. Prihodnje leto 
bomo želimo pričeti z idej-
nimi projekti in nadaljevati 
s projektiranjem nove telo-
vadnice ob gorenjevaški 
osnovni šoli, pogodba s 
projektantom je že priprav-
ljena. Na športnem podro-
čju želimo narediti še več 
za naše otroke in mladino 
kakor tudi za odrasle, veli-
ko besed je bilo že sprego-
vorjenih o športnem igriš-
ču na Sovodnju. Ob pozi-
tivnem razpletu bi lahko že 
prihodnje leto pričeli gra-
diti." 

mailto:info@g-glas.si
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V Špelin in Vesnin spomin 
Prek šeststo mladih plavalcev iz šestih držav se bo jutri pomerilo na tradicionalnem tekmovanju, 
ki ga pri kranjskem Triglavu pripravljajo v spomin na prezgodaj preminuli mladi plavalki Špelo Rebolj 
in Vesno Praprotnik. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Letos že 24. Špelin 
memorial so že v naslovu 
organizatorji PK Merit Tr i -
glav Kranj malce spremenili, 
saj so m u dodali še Vesnino 
ime. "Že do sedaj smo se ob 
tem tekmovanju spominjali 
tako Špele, ki je umrla v tra-
gični nesreči na Korziki leta 
1981, kot Vesne, k i je leta 
1983 umrla v avtomobilski 
nesreči, zato smo se letos od-
ločili, da bomo ime tekmova-
nja razširili na Špelin in Ves-
nin memorial, saj sta bili obe 
odlični plavalki našega klu-
ba. Tako sta v programu mi-
tinga tudi dve memorialni 
disciplini, Špelinih 800 me-
trov prosto in Vesninih 100 
metrov delfin," je v imenu 
organizatorjev povedala Bri-
gita Čarman in pojasnila, da 
jutri z začetkom ob 9. uri v 
olimpijskem bazenu v Kra-
nju pričakujejo okoli 620 
plavalcev in plavalk. Tekmo-
vanje ne bo (kot je bilo sprva 
mišljeno) štelo za zimsko dr-

žavno prvenstvo, na njem pa 
bodo manjkali tudi nekateri 
najboljši slovenski kadeti, k i 
odhajajo na tekmovanje v 
Romunijo. Kljub temu je se-
lektor Vlado Čermak na pri-
ložnostni tiskovni konferen-
ci pred tekmovanjem pouda-
ril, da s številno udeležbo 
mladih miting ohranja svoje 
poslanstvo, saj imajo ravno 
mladi priložnost, da se izka-
žejo. 

Novo dokazovanje pred 
domačimi gledalci tako zago-
tovo čaka mlado Niko Karli-
no Petrič, hčerko Darjana 
Petriča, ki bo pri komaj pet-
najstih letih prihodnji mesec 
prvič nastopila tudi na član-
skem EP v kratkih bazenih v 
Debrecenu. "Čeprav me po-
membnejši nastop čaka pri-
hodnji mesec, pa je lepo pla-
vati doma in vesela sem, da 
lahko nastopim v spomin 
prezgodaj u m r l i h klubskih 
kolegic," pravi prvošolka v 
kranjski gimnaziji Nika Kar-
lina Petrič, ki bo nastopila na 
200 metrov mešano in 800 

V spomin na prezgodaj umrli Špelo Rebolj in Vesno 
Praprotnik bo na domačem tekmovanju nastopilo tudi 
okoli osemdeset Triglavovih plavalcev in plavalk, med njimi 
tudi reprezentanta Nika Karlina Petrič in Anže Čuden. 

metrov prosto. Prav tako na 
800 metrov prosto, poleg 
tega pa še na 100 metrov 
hrbtno pa se želi izkazati 
njen klubski prijatelj, 16-let-
ni Anže Čuden, član mladin-
ske državne reprezentance. 

ki s i želi na čim več tekmah 
izboljševati osebne rekorde. 
Koliko rekordov bodo mladi 
izboljšali na 24. Špelinem in 
Vesninem memorialu, pa bo 
jasno že jutri pozno popol-
dne. 

NOCOMET 

DOMŽALE 

Domžalčani jutri v Novo Gorico 

Ker je naša nogometna reprezentanca v sredo odigrala zadnjo 
kvalifikacijsko tekmo za EURO 2008 (in z o : 2 izgubila z Bol-
garijo), minuli konec tedna ni bilo na sporedu prvoligaških 
tekem. Ekipa Domžal se je v torek na prijateljski tekmi pome-
rila z Olimpijo Bežigrad. Olimpija je nastopila precej oslablje-
na, prvaki iz Domžal pa so slavili kar z 9 : o. Jutri v 19. krogu 
lige Telekom odhaja na gostovanje v Novo Gorico. V. S. 

ŽELEZNIKI 

Malonogometni derbi v Železnikih 
Na prvenstveni tekmi v 2. državni ligi - zahod se bosta v ne-
deljo pomerili ekipi KMN Ratitovec in FSK Stripy. Tekma v 
športni dvorani v Železnikih se bo začela ob 18. uri. V. S. 

SKOKI NA SMUČEH 

KRANJ 

Na skakalnici je že sneg 

Prejšnji konec tedna so ob ugodnih temperaturah že začeli za-
sneževati skakalnico v OMV centru v Kranju. Do tekme za sve-
tovni pokal, ki bo v Kranju sredi decembra, je le še tri tedne 
časa, kljub trenutnim otoplitvam pa naj bi bile že v prihodnjem 
tednu spet primerne temperature za pripravo skakalnice. V. S. 

BALINANJE 

ŠKOF)A LOKA 

Na Trato prihaja Zabiče 

V 3. krogu končnice super lige Schwarzmann bo Planina 
Kranj v ligi za.državnega prvaka jutri (sobota) ob 15. uri gos-
tovala v Ljubljani pri Krimu Pekarni Vrhnika, v ligi za ob-
stanek pa bo prav tako jutri ob 15. uri Lokateks Trata na do-
mačem balinišču gostila Zabiče. S. Š. 

HOKEJ 

JESENICE 

Z dobro popotnico v Celovec 

V torek so hokejisti v ligi EBEL znova prekrižali palice, nav-
ijači Acronija Jesenic pa so se v domači dvorani veselili 
zmage. Tokrat so bili namreč Jeseničani s 4 : i (o : o, 4 : o, 
O : 1) boljši od Albe Volana, za železarje pa so zadeli 
Matthiasson, Vari, Beker in Healey. Poraz 1 : 2 je v Salzbur-
gu proti ekipi Red Buli doživela Z M Olimpija, prav tako je 
izgubila vodilna ekipa Vienne Capitals. Dunajčani tako 
pred Acronijem Jesenicami na lestvici vodijo le še za točko, 
priložnost za novo slavje Jeseničanov pa bo že danes 
zvečer, ko ob 19.15 gostujejo v Celovcu pri ekipi KAC. V 
nedeljo jih čaka še gostovanje v Innsbrucku, doma pa bodo 
ekipo TWK Innsbrucka gostili v torek, 27. novembra ob 
19.15. V. S. 

ŠKOFJA LOKA 

Ločani že finalisti pokala Spar 

Škofjeloški košarkarji so že odigrali obe tekmi 5. kroga 
pokala Spar. Potem ko so doma na prvi tekmi ekipo Park-
ljev premagali s 77 : 6i, so v gosteh izgubili s 77 : 70, ven-
dar so se s skupnim rezultatom 147 :138 uvrstili na finalni 
turnir osmih naJboljSih ekip. Mesta na sklepnem turnirju 
imajo tudi že štiri najboljša moštva minule sezone (Helios, 
Union Olimpija, Ceoplin Slovan in Zlatorog), zadnji trije 
udeleženci pa bodo znani v začetku decembra, ko bodo 
odigrane vse povratne tekme 5. kroga. Že ta teden pa se 
moštva merijo v 7. krogu lige UPC Telemach. Ekipa He-
liosa je v torek v gosteh 72 : 86 premagala Zagorje KD Fi-
nančno točko, Krka pa je bila 76 : 71 boljša od Ceoplin Slo-
vana. Ekipa T C G Mercatorja bo jutri gostovala v Zrečah pri 
Rogli. Zanimiv obračun pa se jutri ob 16. uri obeta v Kra-
nju, ko se bodo novinke v 1. SKL za ženske, košarkarice 
Triglava, skušale čim bolje upirati ekipi državnih prvakinj 
HIT-a Kranjske Gore. Ekipa Odeje KED bo ob 17.15 gostila 
ekipo Črnomlja, Domžalčanke pa bodo gostovale pri Kon-
jicah. V. S. 

VABILA, PRIREDITVE 

Rokometni spored - V1. ligi za moške bo ekipa Knauf Insulati-
on jutri, v soboto, z začetkom tekme ob 20. uri gostila moštvo 
Rudarja Trbovelj. V1. B ligi za ženske bo Sava Kranj jutri ob 14. 
uri gostila Ajdovščino, v II. ligi za moške - zahod pa bo ekipa 
Duplje-Tržič ob 19. uri gostila Kranj, ekipa Cerkelj se bo hkrati 
pomerila z ekipo Mokerc Iga, AIples Železniki pa gostuje. V. S. 
Vaterpolski spored - V 2. krogu lige Alpe-Adria bo ekipa Trigla-
va v nedeljo ob 18. uri gostila moštvo Rokave Kopra. V DP bo 
Kokra jutri gostovala v Trstu. J. M. 

Odbojkarski spored - V 1. DOL Calcit Kamnik jutri gostuje v 
Ljubljani, Astec Triglav pa se bo ob i8. uri pomeril z MOK 
Krko. V ženski prvi ligi bo LIP Bled v Gimnaziji Jesenice ob 19. 
uri gostij Luko Koper. V 2. DOL za moške se bo Termo Lubnik 
ob 19.30 v OŠ Šk. Loka mesto pomeril z National Žirovnico. 
Pri ženskah igra ŽOK Partizan Šk. Loka ob 17. uri v OŠ Šk. Loka 
Mesto z DŠR Murska Sobota, Calcit Kamnik pa ob 17.30 v ŠD 
Kamnik s HIT Novo Gorico II. V 3. DOL igrajo doma - moški: 
Calcit Kamnik II : Prigo Brezovica (stari Z D Kamnik ob 15. uri) 
- ženske: Triglav Kranj: Lakolit Ankaran (ŠD Planina, Kranj ob 
20. uri) in Mladi Jesenice : Pizzeria Morena (OŠ T. Čufar Jese-
nice ob 16.30). B. M. 

Namiznoteniški spored - V1. SNTL za članice bo ekipa Merkur-
ja jutri ob 17. uri v OŠ Naklo gostila Logatec. Na sporedu pa je 
tudi gorenjski derbi v 3. SNTL, ko se bosta jutri ob 10. uri v dvo-
rani v Kranju pomerili moški ekipi Kranja in Škofje Loke. V. S. 

/T ALPerovK .-f^f-. 
vnvw.ilpMour.st 

Kranj. 04/ 20 13 220 
5k. Lota, 04/ 51 70 305 
Tliii,04 / 59 7 I 350 
it«lovl|iu, 04/ 53 20 445 
SIrd, 04/ 57 80 420 
Je»nlce,04/ 58 09 755 l i B K ^ n K ^ 
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Odbojka - Tekma desetega kroga C M A D T « 
1. državne odbojkarske lige p^*! ! ! ! , 
Jutri, v soboto, 24. n . 2067, bo v Športni dvorani 
Planina v Kranju ob 18. uri tekma desetega kroga 
odbojkarskega državnega prvenstva moških. Odbojkarji Astec 
Triglava se bodo pomerili z ekipo Krke. Vabimo čim več navi-
jačev na še eno tekmo kranjskih odbojkarjev. 

p r o a a j n i i n ž e n i r 

Zaradi povečanega obsega dela In novih programov 
Krort Telekom, d.o.o. vabi k sodelovanju kandidate in 
kandidatke za prosta delovna mesta. 

Zatitevana znanja in sposobnosti ter delovne izkužnje: 
B VI. ali VII. stopnja izobrazbe računalniške ali 

elektrotehnične smeri. 

• zaželeno osnovno poznavanje VolP In ISDN tehnologij 
(Produktni vodja programa ERICSSON) ali 

a zaželeno osnovno poznavanje optičnih WDM tehnologij 
(Produktni vodja programa TRANSMODE) 

• smisel za trženje, 
• poznavanje dela na računalniku, 
• aktivno znanje angleškega jezika, 
• samoiniciativnosf in komunikativnost. 
• natančnost, odgovornost, dobna besedna in 

pisna komunikacija, 
• vozniški izpit kategorije B in lasten prevoz. 

Prijavijo se lahko tudi Iskalci prve zaposlitve. 
Obravnavane bodo izključno prijave kanditatov/kandidatk 
z ustreznim profilom. 

Ponujamo stimulativne delovne pogoje, stalno 
izobraževanje (v tujini in doma) ter zanimivo in pestro 
delo v dinamičnem okolju. 

Prijave s CV pošljite na info@kron-telekom.si 
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili" 

I pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s šestmesečnim 
poizkusnim delom. 

Kron Telekom. 
telekomunikaciiski inženiring, d.o.o. 
KotoSka cesta 20.1000 Kranj 
tel. 04 28 00 450 
lnlDi»kfon.lelekom..<ii 
www.kiorvtelekom.si 

mailto:vilma.stanomik@g-glas.si
mailto:info@kron-telekom.si
http://www.kiorvtelekom.si
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KRANJ 

Bombni preplah v občinski stavbi 

Včeraj nekaj po 14. uri je nekdo poklical regijski center za 
obveščanje, češ da je v stavbi Mestne občine Kranj na Slo-
venskem trgu 1 podtaknjena bomba. Policisti so kot vedno 
grožnjo vzeli resno, zato so izpraznili občinsko stavbo in jo 
s pomočjo vodnika službenega psa tudi pregledali. S. Š. 

CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH 
ŠKOFJA LOKA 
Stara Loka 31, Škofja Loka 

V skladu s 23. členom ZDR In 3. členom Kolektivne pogodbe 
dejavnosti CSS Škofla Loka objavlja prosta delovna mesta 

1 . DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (M/ž) 
Pogoji: - VII. stopnja izobrazbe - smer zdravstvena nega, 

- opravljen strokovni izpit, 
- 2 leti delovnih izkušenj na področju zdravstvene nege. 
- zaželeno je znanje s področja gerontologlje 

2. ZDRAVSTVENI TEHNIK (M/ž) 
Pogoji: - V. stopnja izobrazbe zdravstvene smeri - zdravstveni tehnik 

- opravljen strokovni izpit 
- 1 leto delovnih izkušenj na zdravstveno negovalnem 

področju 

3. BOLNIČAR - NEGOVALEC (m/i) 
Pogoji: - IV. stopnja izobrazbe zdravstvene smeti -

bolničar-negovalec 
- opravljen strokovni izpit 
- 1 leto delovnih izkušenj na zdravstveno negovalnem 

področju 

4. KUHARSKI POMOČNIK (m/ž) 
Pogoji: - končana osnovna šola, 

- 1 leto delovnih izkušenj s področja prehrane in strežbe 

Z izbranim kandidatom pod točko 1 bomo sklenili delovno razmerje 
za nedoločen čas, z izbranimi kandidati pod točko 2. 3, 4 pa za 
določen čas 12 mesecev, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. 

Poskusno delo pod tč. 1 traja štiri (4) mesece, pod tč. 2 dva (2) 
meseca, pod tč. 3 in 4 en (1) mesec. Poleg navedenih pogojev 
morajo vsi kandidati aktivno obvladati slovenski jezik in imeti 
slovensko državljanstvo. 

V svoji prijavi morajo kandidati navesti kratek življenjepis, opis de-
lovnih izkušenj in priložiti fotokopije dokazila o doseženi izobrazbi. 
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. 

Kandidati morajo popolne vloge poslati v roku 8 dni od objave na 
naslov: Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Stara 
Loka 31, 4220 Škofja Loka. 

Obtoženi še k psihiatru 
Sodni izvedenec psihiater bo ugotavljal, ali se je obtoženi Robert Rizoski zaradi odvisnosti sploh 
zavedal posledic svojega ravnanja, to je domnevne preprodaje droge junija 2004. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Pričakovati je bilo, da 
bodo v sredo na kranjskem 
okrožnem sodišču končali 
sojenje zoper 32-letnega 
Kranjčana Roberta Rizoske-
ga, kd ga obtožnica bremeni, 
da je jimija 2004 preproda-
jal drogo avstrijskemu držav-
ljanu Eugenu Reichu, a se 
pričakovanja niso izpolnila. 
Obtoženi in njegov zagovor-
nik po uradni dolžnosti Ži-
van Mirčič sta namreč uspe-
la z nekaterimi dodatnimi 
dokaznimi predlogi, katere 
bodo po odločitvi sodnega 
senata obravnavali 23. janu-
arja, enajst mesecev po za-
četku glavne obravnave - 28. 
februarja. 

Rizoski je bil zaradi poslov 
z drogo že nekajkrat obso-
jen, nazadnje decembra 
2005 zaradi treh kaznivih 
dejanj preprodaje droge. 
Sodni senat mu je tedaj izre-
kel kazen treh let zapora, ki 
jo je Kranjčan v tem času že 
prestal. Tistikrat ga je obtož-
nica prvotno bremenila še 
šestih drugih kaznivih de-
janj prometa z drogami, ki 
pa jih je sodni senat tik pred 
koncem sojenja izločil, ker 
niso pridobili vseh zahteva-

nih dokazov. Prav zaradi teh 
dejanj se je konec februarja 
letos na kranjskem sodišču 
začel nov proces, ki ga vodi 
sodnica Andrijana Ahačič. 
Na obravnave Roberta Rizo-
skega vozijo iz koprskih za-
porov, kjer trenutno prestaja 
enoletno zaporno kazen za-
radi kaznivega dejanja ropa. 

Na sredini obravnavi sta 
Rizoski in njegov odvetnik 
predlagala, naj kranjsko so-
dišče pri avstrijskih organih 
opravi dodatne poizvedbe v 
zvezi z odvzemom potne li-
stine Eugenu Reichu. Sled-
nji naj bi po prepričanju ob-
tožbe, ki jo zastopa vodja 
kranjskega okrožnega tožil-
stva Irena Kuzma, od Rizo-
skega junija 2004 enkrat v 
Kranju in še dvakrat v domo-
vini kupil drogo. Reicha je 
avstrijsko sodišče zaradi dro-
ge že pravnomočno obsodi-
lo, na sojenju pa je obreme-
nil Rizoskega. Podobno 
obremenilno je govoril tudi 
na sojenju zoper Rizoskega, 
ko so ga kot pričo zaslišali s 
pomočjo video konference. 
Sodni senat se je tako v sre-
do kljub nasprotovanju tožil-
ke strinjal z obrambo, da je 
treba preveriti, do kdaj je Re-
ich razpolagal s svojo potno 

Obtoženi Robert Rizoski na obravnavah zelo rad razpravlja s 
sodnim senatom in tožilstvom, nikakor pa ne mara fotografekih 
objektivov / FOIO. rma OOM (arhiv) 

listino, zaslišal pa bo tudi do-
datno pričo. 

Prav tako je senat na pred-
log odvetnika Mirčiča odo-
bril postavitev sodnega izve-
denca psihiatra, ki naj odgo-
vori na vprašanje, ali je bil 
Robert Rizoski leta 2004 
tako zasvojen z drogo, da je 
odvisnost vplivala na njego-
vo razumevanje posledic 
preprodaje droge. "Psihiater 
naj ugotovi, ali obstaja vzroč-
na povezava med domnevno 
nezakonito dejavnostjo obto-
ženega in njegovo odvisnost-
jo. Odgovor na to vprašanje 

bo pomemben ob morebit-
nem krivdoreku," je sicer 
svoj predlog pojasnil zago-
vornik Živan Mirčič. Tožilka 
Irena Kuzma je angažiranju 
psihiatra odločno nasproto-
vala: "Psihiater o tem ne 
more razsojati, to je stvar so-
dišča. Psihiater lahko ugo-
tavlja, ali obstaja nevarnost, 
da bo obdolženi zaradi od-
visnosti ponavljal takšna 
kazniva dejanja. V tem pri-
meru bi bil smiseki izrek ob-
veznega zdravljenja, če je ob-
toženi še zasvojen in se je 
sploh pripravljen zdraviti." 

KRANJSKA G O R A 

Policistu ukradli orožje 

Policijska uprava Kranj je v sredo sporočila, da je neznani 
storilec minulo soboto popoldne vlomil v več prostorov sta-
novanjskega bloka v Čičarah v Kranjski Gori in med drugim 
odnesel orožje, ki je last ministrstva za notranje zadeve. Po-
licisti sicer do včeraj niso našli ne vlomilca ne orožja, čeprav 
je generalni direktor policije Jože Romšek takoj odredil no-
tranji nadzor. Na dodatna vprašanja o ukradenem orožju na 
Policijski upravi Kranj nočejo odgovarjati. Izgovor za skriv-
nostno molčečnost je standarden: zaradi interesa preiskave, 
v Čičarah ima apartmaje tudi več državnih ministrstev in 
drugih ustanov. Policija na primer razpolaga s štiriposteljno 
garsonjero. S. S. 

NESRECE 

RADOVLJICA 

Peško zbil na "zebri" 

v ponedeljek ob 17.40 je na Kranjski cesti v Radovljici i8-let-
ni domačin z osebnim vozilom zbil 70-letn0 Radovljičanko. 
Do prehoda za pešce pred križiščem z Ljubljansko cesto je 
pripeljal s preveliko hitrostjo, da bi se pred njim lahko pra-
vočasno zaustavil, zato je zbil 70-letno peško, ki je cesto po 
prehodu za pešce prečkala z njegove desne strani. Radovlji-
čanko je po trčenju vrglo na pločnik, kjer je obležala s hudi-
mi poškodbami glave. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico 
na Jesenice. Policisti bodo voznika kazensko ovadili zaradi 
suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. S. S. 

wwvv.voUiswigcn.5i 

Novi. Čisti. 
Neverjetno vzdržljivi. 
Aduil novih modelov SI nilo te VTdrtijlvosi in 
zanesljivost ter inovadvna, okolju pii)azna 
Iclinologija. ampule ludi ncvtrjeuio bogais 
Miijska oprema. Zavo mi sistem AB^ klima t&ka 
tsaprava climatic, radio t CD in 
iiip3.ptedvajaiaikom. veCfunlccijsJd 
prikazovalnik in centralno zaklepanje je Se ncicaj 
razlogov ve£ za ob^dovanje novih modelav 
Polo SI. Goli SI to Ooir Pliu SI. vabljeni v nai 
VoU3wagnov salon. 

Avtohiša Vrtač, d.0.0. Kranj 
Delavska cetta 4 , 4000 KRANJ 
tel.: 04 27 00 200, faks: 04 27 00 222 
vwvw.avtoliisavrtac.si 

1\>tKltcSlMTniM. dJ>.0. s. looo l̂uMJana. SÛ  le ilmtmliu. SkutKU poraba -e.t UlOO kjn. EmiujpCO;: 13S -194 tiltn. Sumhî ut m modelov je otneimo. 
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2. koncert 23. novembra 2007, ob 20. uri 
posvečen Slavku Avseniku 

Dvorana pod Avsenikovo marelo v Begunjah. 

Igral bo ansambel Gregorji z glasbeninni gosti: Robi Zupan, Tomaž Cilenšek, 
Toni Iskra, Grega Korošec, Petra Trobec, Klemen Leben, Tomaž Hribar, Sašo Avsenik, 

Kvintet harmonik GŠ Radovljica, Gregor Avsenik, pevski duet Danilo Lukan in 
Vera Šolinc ter plesna šola Mojce Horvat. Voditeljica večera: Betka Šuhelj 

Avšhmli 

Tradicija Avsenik, d. o. o., Begunje 21,4275 Begunje, 
T: 00 386 4 5333 402, F: 00 386 4 5334164, avsenik@avsenik.com, 

www.avsenik.com i 
j l ^ Generalni fiokrovitelj 

S - a S J U ^ C o r e n j s k i a a s g 

mailto:simon.subic@g-glas.si
mailto:avsenik@avsenik.com
http://www.avsenik.com


GG 
119 

Razgledi 
PRILOGA GORENJSKEGA GLASA ^ ^ ^ ^ 

Na 2. regionalnem razvojnem forumu so gorenjski župani, strokovnjaki in gospodarstveniki soočili mnenja o 
vprašanju, ali smo Gorenjci sposobni preseči individualnost in s povezovanjem doseči konkurenčnost regije. 

Delajmo, kot da že imamo pokrajino 
J ' 

B O S I J A N BOGATAJ 

Čas do leta 
2013 je izreden 
in neponovljiv. 
Priložnosti po 

letu 2013 
ne bo več. 

500 milijonov 
evrov 

iz evropskih 
skladov 

je razlog, 
da se Gorenjci 

pogovarjamo 
in izpeljemo 

program. 
To je čas 

za razvojni 
premik. 

Na lanskem razvojnem fo-
rumu je Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske prvič 
predstavila regionalni razvoj-
ni program do leta 2013, to-
krat so ga ocenjevali in ugo-
tavljali, kje je danes Gorenj-
ska, kje bi lahko bili boljši in 
kako naprej. "Ali smo napre-
dovali," se je vprašal Janez 
Benčina, predsednik Regio-
nalnega razvojnega sveta Go-
renjske, in odgovoril: "Bruto 
dnižbeni produkt še vedno 
zaostaja za slovenskim (86 
odstotkov slovenskega pov-
prečja), brezposelnost je naj-
manjša med vsem regijami, 
kakovost Save v Medvodah se 
izboljšuje." Gorenjski v tem 
programskem obdobju pri-
pada čez 500 milijonov ev-
rov, letošnja realizacija znaša 
25 milijonov. "Nerealno je 
pričakovati, da bi že letos lah-
ko črpali veliko denarja iz ev-
ropskih skladov, saj se ta per-
spektiva šele začenja. Prihod-
nje leto mora biti uspešnejše, 
takrat izgovorov ne bo več," 
je pojasril minister Ivan Ža-
gar, ki je odgovoren za črpa-
nje denarja iz evropskih skla-
dov, ki je napovedal uvedbo 
pokrajin z letom 2009. Ob 

tem je Benčina poudaril, da 
se mora Gorenjska že sedaj 
obnašati kot pokrajina, če po-
krajin ne bo, pa naj se znova 
ustanovi Zbor občin. 

Udeleženci foruma so me-
ruli, da samo 30-odstotni us-
peh občin na prvem razpisu 
za razvoj regij ne more biti 
merilo za ocenjevanje minu-
lega leta. V tem času je bilo 
objavljenih le malo razpisov, 
zato je bolj pomembno, kako 
so ta čas izkoristili za pripra-
vo projektov. V razvojnem 
programu jih je kar dvesto, s 
katerimi naj bi Gorenjsko 
premaknili gor. Tako govori 
slogan. "Na Gorenjskem 
imamo 18 občin, 9.000 pod-
jetij, 4.000 kmetov. Med nji-
mi in ministrstvi so njihove 
priložnosti in viri sofinanci-
ranja ter razvojna agencija, 
Da vse skupaj spravimo v po-
gon, moramo sodelovati in 
se dogovarjati," je prepričana 
Slavka Zupan. 

Skupen projekt 
Gorenjske 

Sodelovanje in dogovarja-
nje je tisto, kar očitno še 
manjka. Damijan Peme, 
predsednik Sveta regije (žu-
panov): "Manjka nam zaupa-

nje med občinami, preseči 
moramo individualnost. 
Razpise moramo vzeti kot 
skupen projekt in ne kot tek-
movanje." Na tokratnem fo-
rumu se je pokazalo, da 
manjka sodelovanja z gospo-
darstvom. Razen nastopajo-
čih govornikov iz vrst gospo-
darstva se je foruma udeleži-
lo le malo znanih obrazov, ki 
bi voz, imenovan Gorenjska, 
lahko potegnila na drugo do 
tretjo pozicijo med statistič-
nimi regijami v državi, kot je 
strnil pričakovanja Janez 
Sušnik, predsednik Državne-
ga sveta. "Sodelovanje je iz-
redno dobro, če nas je danes 
tu za slab avtobus," je bil ci-
ničen Franc Čebulj, župan 
Cerkelj, in nadaljeval: "Po-
grešam ključne gospodar-
stvenike naše regije. Veseli 
me, da je Metod Dragonja 
povedal tisto, kar vseskozi tr-
dimo. Gorenjska gre dol in 
ne gor. Le naši izvozniki 
nam popravljajo statistiko." 
Prepričan je, da bi morali go-
spodarstvenikom povedati, 
da denar, ki so ga usmerili v 
tujino, v samo 20 odstotkih 
vložijo v razvoj Gorenjske. 

Poleg Dragonje, ki je anali-
ziral gospodarsko stanje Go-
renjske z najnovejšimi poda-

tki, sta svoje poglede iz oči 
gospodarstva predstavila še 
Andrej Šprajc, direktor Savi-
ne dejavnosti turizem, in 
Aleš Topolšek, direktor Hit 
Alpinea. Sava je eno redkih 
podjetij v regiji, ki je letos že 
uspelo pridobiti evropski de-
nar za nadaljnji razvoj. Da-
nes Gorenjska ustvari 16 od-
stotkov slovenskih nočitev, 
kar je v primerjavi z drugimi 
kazalniki, kjer je Gorenjska 
skoraj povsod na 10 odstot-
kih nadpovprečno. "V turi-
stični ponudbi manjkajo še 
številni manjši, aktivnejši tu-
ristični podjetniki. Združeva-
ti moramo kapacitete, orga-
nizirati in združevati gorenj-
ski turizem, razvijati destina-
djo in izkoristiti bližnje leta-
lišče na Brniku," je prepričan 
Topolšek, ki ima za seboj 
uspešen projekt javno-zaseb-
nega partnerstva - športno 
dvorano v Kranjska Gori. 

"Z letaUšča gremo lahko 
vedno gor," je Jure Mežnar-
šič iz Aerodroma Ljubljana 
parafraziral slogan Gorenj-
ska - gremo gor. Aerodrom 
ima pripravljen projekt 
Poslovno-logistične cone ali 
t. i. Letališkega mesta, kjer so 
pred dvema mesecema že 
odprli prvi objekt. Kako zna-

Vlada projekt GRE.GOR uvršča med najbolje pripravljene, vendar bo izpeljava možna le z dialogom vseh vpletenih. Ne tako 
kot pri Ceru. r foio: c<kj2<i Kjv«ič 

jo sodelovati in to tudi izkori-
stiti, je predstavil Leopold 
Pogačar, župan Žirovnice, ki 
meni, da je najboljša ograja 
dober sosed: "Naša občina je 
prisiljena v sodelovanje z 
drugimi občinami, instituci-
jami in razvojnimi agencija-
mi, saj imamo le malo inve-
sticijskega kapitala." Tudi 
zato imajo skupno čistilno 
napravo s sosednjo občino 
Radovljica, hkrati pa poudar-
ja, da župani že sodelujejo, 
manj pa poslanci, ki bi mora-
li lobirati za Gorenjsko. 

Čas za razvojni premik 

Čas do leta 2013 je izreden 
in neponovljiv. Priložnosti 
po letu 2013 ne bo več. 500 
milijonov evrov iz evropskili 
skladov za 1,5 milijarde evrov 
vredne projekte so razlog, da 
se Gorenjci pogovarjamo in 
izpeljemo program. To je čas 
za razvojni premik. "Ne gre 
za asfaltiranje lokalnih cest, 
saj je to prelahek zalogaj. 
Graditi moramo tehnološke 
parke, izvajati projekte z vse-
binami," meni Slavka Zu-
pan. Projekti GRE.GOR, 
Gorki, Cero, razvoj podeže-
lja, povezovanje turizma. 
Nordijski center Planica, ob-
činski projekti, sofinancirani 
skozi sklad za razvoj regij,..., 
ne bodo čakali. Tega se v raz-
vojnih agencijah zavedajo, a 
se morajo za boljšo učinkovi-
tost tudi te povezati. Na Go-
renjskem imamo tri razvoj-
ne agencije: BSC Kranj, Raz-
vojno agencijo Sora in Ra-
gor. Bogo Filipič, direktor 
prve, pravi, da dogovori o 
združitvi že potekajo: "S tem 
bi pridobili močno agencijo, 
ki pa ji morajo občine zago-
toviti stabilni vir financira-
nja." "Hkrati moramo znati 
uresničevati cilje. Danes 
smo lahko slišali, da vladna 
služba za razvoj projekt 
GRE.GOR uvršča med naj-
bolje pripravljene med deve-
timi gospodarskimi projekti, 
ki jih je vlada uvrstila v reso-
lucijo o strateškem razvoju 
Slovenije do leta 20 i j . To 
nas opogumlja in daje zave-
zo, da projekt tudi zaključi-
mo," dodaja Slavka Zupan. 



elektro, 
Gorenjska 

v skiodu s Splošnimi pogoji zo dobavo električne energ^e gospodinjskim odjemotcem objovijomo cenik za dobavo 
električne energije in d^otne storitve, ki začne veljoti s 1. 1. 2006. 

Cenik z a dobavo električne energije in dodatne storitve 

Novi cenik za dobavo električne energije b rez /z D D V 

Vrsta paketa Mesečni prispevek 
zo moč 

Dvotorifno merjenje Enotorifno 
merjenje 

VT ^fT ET 
(EUR/kW) (EUR/kVVh) (EUR/kVVh) (EUR/kVVh) 

Osnovni paket 1 

• brez DDV 0,75159 0,08143 
- z DDV 0,90191 0,09772 

Osnovni pak«t 2 

- brez DDV 0,75159 0,09520 0,05897 0,08709 
- z DDV 0,90191 0,11424 0,07076 0,10450 
Osnovni paket 3 

• br« DDV 0,75159 0,09529 0,05901 0.08717 

•z DDV 0,90191 0,11434 0.07082 0,10461 

Ceno zo dobavo električne energije je sestavljena i2 cene zo uporabo omrežij, cene električne energije in trošorine. 

Cene zo dobavo električne energije so določene ločeno zo večjo (VT), cnonjso dnevno torifo (MT) in enotno dnevno 
tarifo {ET). Čos večje, monjie in enotne dnevne torî e je določen v Aktu o določitvi metodologije zo obročunovonje 
omrežnine in metodologije zo določitev omrernine in kriterijih zo ugotavljonje oprovičenih stroškov zo 
elektroenergetsko omrežja (Ur. I. RS. St. 121/2005). 

V osnovni paket 1 uvrščamo odjemalce z obračunsko močjo 3 kW. moč vgrojenih varovalk je 1x16 A in 1x20 A. 
V osnovnem poketu 1 ni dvotorifnego obračuno eriergije. Za kilovotno uro veljo enotna torifa (ET). 

V osnovni poket 2 uvrščamo odjemoice z obračunsko močjo 7 kW, moč vgrojenih varovalk je 1x25 A, 1x32 A, 
1x35 A. 3x16 A in 3x20A. 

V osnovni poket 3 uvrJčomo odjemoice z obročuns-ko močjo 10 kW. moČ vgrojenih vorovolk je 3x25 A. 

Cenik za dobavo električne energije iz obnovljivih virov 
Reenergija brez /z D D V 

Mesečni prispevek (EUR) 

Reenergijo 

- brez DDV 

•2 DDV 

1,00000 

1,20000 

Cenik zo dobavo električne energije in dodotne storitve gospodinjskim odjemalcem veljo od 1. 1. 2008 dolje do 
spremembe cen. Vse dodotne informacije o storitvah in cenik so vam no voljo no vvvvw,«iektro^orenjsko.si. 
no informocijskem pultu, no sedežu podjetjo Elektro Gorenjsko oli no številki klicnego ceiitro (04) 20 83 111. 

Q ( 3 I mali oglasi | 04/201 42 47, e-pošta:malioglasi@g-gias.si,www.gorenjski^^^^ 

www,posta.si 

Najlepša znamka 
na svetu! 

Ustvarite najlepšo znamko na svetu, ki 
bo prikazovala vase nepozabne trenutke. 

Izberite svojo najljubšo fotografijo in 
ustvarite osebno poštno znamko ter 
na edinstven način zaznamujte svoje 
dragocene življenjske trenutke. 

Informacije in naročilo osebnih 
poStnUi znamk na: 02 449 2245, 
na osebne.znamke@posta.si ali 
na wvnv.posta.si. 

Zanesljivo vsepovsod 

<7 POŠTA SLOVENIJE 
POŠTA IN FINANCE 

mailto:osebne.znamke@posta.si


POGOVOR Razgledi 

Duško Pavasovič je šahovski velemojster in član slovenske državne reprezentance. Poskušal je s študijem filozofije 
in ekonomije, vendar je postal poklicni šahist. 

Šah eiara loaikeintveaa 
D U Š K O PAVASOVIČ, Š A H I S T 

JOŽE K O Š N J E K 

"Partije trajajo 
tudi do 4 lire 

in zahtevajo od 
šahista popolno 

koncentracijo. 
V glavi ni 

prostora za 
druge stvari. 

Misli ne smejo 
uiti drugam, 

tudi takrat, 
ko vstaneš 

od šahovnice 
in se sprehodiš 

ali pokadiš 
cigareto." 

Duško Pavasovič se je ro-
dil 15. oktobra leta 1975 v 
Splitu, vendar se je njegova 
družina kmalu preselila v 
Slovenijo. Sedaj živi v Ljub-
ljani Ln je eden mlajših ša-
hovskih velemojstrov. Ta vi-
soki šahovski naslov mu je 
mednarodna šahovska fede-
racija podelila leta 1999 in 
je z ratingom 2 6 0 0 točk 
med stotimi najboljšimi ša-
histi na svetu. Je član slo-
venske državne reprezen-
tance, ki je na zadnjem ev-
ropskem prvenstvu na Kreti 
osvojila odlično osmo me-
sto, do zadnjih dveh kol pa 
je bila celo med kandidati za 
kolajne. Včeraj je odpotoval 
na sibirsko mesto Hanti 
Mansisk, kjer bo kot četrti 
na aprilskem evropskem pr-
venstvu v Dortmundu sode-
loval na svetovnem prven-
stvu posameznikov. Poročil 
se je in za ženo izbral Kranj-
čanko Jano Kovačič. Morda 
se je bil tudi zato pripravljen 
takoj pogovarjati za Gorenj-
ski glas. 

Se morda spominjate, kdaj 
Ste prvič sedli za šahovnico? 

"Zdi se mi, da igram šah 
že od rojstva. Vsi moji otro-
ški spomini so povezani z 
njim. Prvih potez me je učil 
oče, potem pa so prihajale na 
vrsto neskončne partije pri 
babid in s sošolci v prvih raz-
redih osnovne šole, med ka-
terimi je bilo nekaj šahov-
skih zaljubljencev, ki so kas-
neje odnehali, sam sem pa 
vztrajal. Vse se je odvijalo 
normalno. Uspehom doma 
so sledili uspehi na tujem in 
zdelo se mi je samoumevno, 
da postanem šahist." 

Imate naslov velemojstra, 
Id je v šahu najvišji naslov. 
Kaj je treba doseči zanj? 

"Velemojster sem od leta 
1999. Izkazati sem se moral 
na treh močnih mednarod-
nih turnirjih in doseči rating 
2500 točk. Točke se računajo 
podobno kot pri tenisu. Tre-
nutno imam rating 2600 
točk. Če igram z nekom, ki 
ima enak rating kot jaz, do-
bim v primeru zmage pet 
točk. v primeru poraza jih to-
liko izgubim. Če je moj na-
sprotnik igralec z ratingom 

2500, mu jaz v prmieru 
zmage vzamem 3,5 točke, v 
primeru poraza jih pa zgu-
bim 6,5, ker je on slabše uvr-
ščen od mene." 

Kateri šahist ima najvišji ra-
ting? 

"Mislim, da ga ima še ved-
no Gari Kasparov, čeprav več 
ne tekmuje. Na novi listi bo 
verjetno imel najvišji rating, 
2800 točk, Kramnik." 

Koliko točk bi dobili, če bi 
ga premagali? 

"V primeru zmage bi dobU 
osem točk, v primeru poraza 
bi dve izgubil." 

Kaj je v šahu, ki se zdi marsi-
komu dolgočasna igra, tako 
mikavnega, izzivalnega? 

"Poteze in igre, ki še niso 
bile nikoli odigrane. Šah je 
življenje v malem. Kar se 
dogaja v življenju, se kaže 
na šahovnici. Sedaj odha-
jam na svetovno prvenstvo v 
Hanti Mansisk. V prvem 
kolu bom igral dve partiji z 
ameriškim prvakom Šebalo-
vom. Če bom prvo partijo 
izgubil, imam za dmgo pri-
pravljeno boljšo, vendar bolj 
tvegano varianto. Za primer 
remija v prvi partiji bom v 
drugi poskušal igrati zanes-
ljivo, v primeru zmage v 
prvi igri pa v drugi ne bom 
ničesar tvegal." 

Domnevam, da tudi v šahu, 
tako kot v drugih športih, 
pred pomembnimi turnirji 
analizirate tekmece. 

"Seveda. Šahisti imamo 
ogrorpne baze partij. V moji 
jih je nad 3 milijone, med ka-
terimi so nekateri potencial-
ni tekmeci zastopani z več 
sto partijami. Pred dvoboji z 
njimi jih analiziram in sku-
šam predvideti, kaj bodo ig-
rali in katere šibke točke 
bodo skušali najti pri meni. 
Nato se odločim za način 
igre. Na partijo pridem pri-
pravljen, preštudiram na-
sprotnike in predvidevam, 
kako bodo igrali. Tako se par-
tija začne že prej. Le tako lah-
ko nasprotnika pripelješ v 
položaj, ki ga ni analiziral." 

Ali še drži, da so najboljši 
šahisti znanstveniki s po-
dročja tehničnih in mate-
matičnih ved? 

Duško Pavasovič 

"S pokhcnimi znanji 
uspešnost v šahu nima po-
sebne povezave. Za uspeš-
nost v šahu sta pomembm 
logika in sposobnost logične-
ga sklepanja. Zame je šah 
kombinacija športa in umet-
nosti. Že večkrat sem pojas-
njeval razliko med nadarje-
nimi mladimi amaterskimi 
šahisti in izkušenimi vele-
mojstri. Mladi šahisti imajo 
sveže možgane, ki delujejo 
zelo hitro in na daljši rok. Ve-
lemojster pri 40 ali 50 letih 
pa nima več tako prožnih 
možganov, vendar na osnovi 
izkušenj lahko bolj logično 
sklepa, kako morajo biti raz-
vrščene šahovske figure. 
Zato so velemojstri najboljši 
šahisti." 

Kakšen je občutek, ko spo-
znate, da ste potegnili slabo 
potezo? 

"Nič kaj prijeten. Panika 
me sicer ne zgrabi, me pa 
oblike mrzel pot, ko vidim, 
da sem kaj spregledal. V 
šahu ni prostora za napake 
in vsaka, tudi najmanjša, je 
lahko usodna. Pri šahu sta 
potrebni napad in obramba. 
Pri obojem je treba biti 

dober. Sam raje igram napa-
dalno kot obrambno," 

^^Sahisti morate imeti poseb-
no potrpljenje, da lahko ure 
in ure presedite za šahovni-
co. Spregovorite morda z 
nasprotnikom na drugi stra-
ni deske kakšno besedo? 

"Partije trajajo tudi do 4 
ure in zahtevajo od šahista 
popolno koncentracijo. V gla-
vi ni prostora za druge stvari. 
Misli ne smejo uiti drugam, 
tudi takrat, ko vstaneš od ša-
hovnice in se sprehodiš ali 
pokadiš dgareto. Med igro se 
nasprotnika ne pogovarjata. 
Tekma je tekma. Na turnirje 
moraš biti tudi dobro telesno 
pripravljen, saj pobere vsaka 
partija veliko energije. Med 
turnirjem spim povprečno 
štiri ure na noč. Šahisti nis-
mo samotarji, kot bi kdo mis-
lil glede na značaj naše igre. 
Člani sedanje slovenske re-
prezentance Aleksander Be-
Ijavski, Marko Tratar, Jure 
Borišek, Luka Lenič in jaz 
smo prijatelji. Med nami vla-
da zdravo tekmovanje in so-
delovanje. Sam še posebno 
dobro sodelujem s trenerjem 
Adrijanom Mihalčišinom, ki 

je včasih igral za slovensko 
reprezentanco, sedaj pa je 
eden najboljših trenerjev na 
svetu." 

Uspehi šahistov premalo 
cenjeni 

Ali soglašate z oceno, da je 
šah v Sloveniji glede na 
uspehe premalo cenjen? 

"Soglašam. Na zadnjem 
evropskem prvenstvu na 
Kreti smo bili osmi. Če bi 
imeli v dvoboju z Armend in 
Izraelci malo več sreče, bi 
bili lahko peti, do zadnjih kol 
pa smo bili v boju za kolajne. 
Razen tega smo slovenski ša-
histi dosegli še več drugih 
uspehov, ki so v slovenski 
javnosti premalo znani. Sah 
ima v Sloveniji tradicijo. V 
Sloveniji je v preteklosti igra-
lo nekaj odličnih šahistov. 
Spomnimo se samo Vidmar-
ja, Planinca, Parma. Mi na-
daljujemo njihove uspehe." 

Vi se s šahom preživljate. 
Ali kot velemojster dobro 
zaslužite? 

"Kot velemojster sem v 
primerjavi z drugimi na bolj-
šem, saj me vabijo na turnir-
je in plačajo potne stroške ter 
bivanje, nekateri organiza-
torji pa nastope še posebej 
honorirajo. V svetovnem 
šahu se ne obrača toliko de-
narja kot v nekaterih drugih 
atraktivnejših športih, čeprav 
najboljših dvajset, trideset 
velemojstrov ne zasluži sla-
bo. Sam sem med stotimi 
najboljšimi in se s šahom 
preživim. Veliko mi pomaga-
jo sponzorji, da lahko vadim 
in se pripravljam na velika 
tekmovanja in mi ni treba ig-
rati za nagrade na manjših 
turnirjih. Na tekmo v Sibiriji 
se pripravljam dnevno od 6 
do 8 ur. Tam bo tudi nagrad-
ni sklad zelo visok. Prvi bo 
dobil okrog pol milijona do-
larjev. Sicer pa je prva nagra-
da na odprtih turnirjih obi-
čajno okrog 2500 evrov." 

V šahu ste že veliko dosegli. 
Kaj je vaš cilj? 

"Za menoj je nekaj lepih 
uvrstitev. Moj cilj je najprej 
rating okrog 2650 točk in 
uvrstitev med 6 0 najboljših 
šahistov na svetu, potem pa 
se bova s trenerjem pogovar-
jala, kako naprej." 



ALPINIZEM Razgledi 

Kamničan Tomaž Humar je dvajset let po začetku svoje strme alpinistične poti oktobra 2007 dodal nov biser v 
bogat mozaik vzponov v Himalaji. Sam je v alpskem stilu splezal novo smer na 8047 metrov visoki vzhodni vrh 
gore Anapuma. 

Soet bi kreni I DO isti DO 
T O M A Ž HUMAR, ALPINIST E D I N S T V E N I H KVALITET 

Pot na 
drugo stran 

Vznemirjenje je 
posledica 
vibracij, 

le te vode misel, 
ki se razvije 

v idejo, 
le ta živi, dokler 

jo hranimo 
v srcu, 

kije pogojena z 
iskrenostjo do 

nas samih, 
čuječnosti 

v umu, 
do življenja 

samega. 

STOJAN S A J E 

Goram ste se zapisali v mla-
dosti. Postali ste alpinist, al-
pinistični inštruktor in gor-
ski reševalec. Če bi se odlo-
čali znova, ali bi krenili po 
isti poti.> 

"Goram sem se zapisal 
leta 1987, torej pred dvajseti-
mi leti. Seveda bi spet krenil 
po enaki poti. Spoštujem 
pravilo: ne obžaluj tistega, 
kar ti je dano!" 

Pri osemintridesetih letih 
je za vami več kot 1500 
vzponov, od tega okoli 70 
prvenstvenih. Bili ste na 14 
odpravah v tuje gore. Dobili 
Ste več alpinističnih in dru-
gih priznanj, a ne plezate 
zaradi slave. Kaj vas torej 
vleče v višave.' 

"Drži, da imam 38 let. Do-
pobiil sem jih 18. februarja le-
tos. Vse drugo pa je zelo rela-
tivno. Vzponov v gorah že dol-
go ne štejem več. Pomembno 
mi je vsako doživetje posebej. 
Le-to te zaznamuje in pri tem 
rasteš v svojem zavedanju. 
Najboljše od vsega pa je, da se 
imaš pri tem lepo." 

Mogočno steno gore Dau-
laghiri ste leta 1999 preple-
zali čisto sami. Ste se odpo-
vedali klasičnim alpinistič-
nim odpravam, da bi bili 
sami svoj gospodar? 
- "Že na začetku poti sem 
stvari gledal drugače kot 
večina, zato sem šel svojo 
pot. Ne vedno sam, saj je 
lepo, če srečo deliš še s kom. 
Ko plezam sam, je zgodba s 
steno samo moja. Mojih 
poti ne more določati nihče 
drug kot jaz sam. Pri pleza-
nju v alpskem stilu mi gre 
za umetnost preživetja v 
vertikali. Led in skale so 
moje naravno okolje, v kate-
rem pa ni prostora za omah-
Ijivce. Na odpravah me 
spremljajo le najbližji prija-
telji, soplezalci in osebna 
zdravnica. To so ljudje, ki 
dihajo z mano in zame. Pa-
meti mi ne skušajo soliti 
niti takrat, ko se zdi stvar 
najbolj brezupna." 

Vaše volje do plezanja nista 
štrli niti hudi poškodbi nog 
ob padcu v nedograjeni hiši 
niti tvegano reševanje z 
gore Nanga Parbat predla-

)užna stena Anapume: desna smer Tomaž Humar, levo poljska naveza Hajzer - Kukuczka 

ni. Kako ste po vsem tem 
našli motiv in energijo za 
nove vrhunske podvige? 

"Gre predvsem za ljube-
zen do plezanja. Ob tem je 
prisotao zavedanje, da ne bo 
vedno samo sonca. A to ni 
najbolj pomembno. Po-

membno se je vedno znova 
pobrati in iti naprej!" 

Letos ste presenetili javnost 
s samostojnim vzponom na 
Anapumo z juga. Kaj se je 
tam dogajalo in kako je pote-
kal vaš prvenstveni vzpon? 

"Šel sem pod goro, na kate-
ro sem se vzpel leta 1995 s se-
vera. Tokrat sem želel najprej 
spoznati južno gorovje, ki se 
vije v obliki podkve. Glede na 
vreme in razmere sem plezal 
po moji oceni v najvarnejšem 
delu stene. Podatkov o prejš-

Debeli in tanki računalniki 70 R A Č U N A L N I K IN J A Z 

R O B E R T G U Š H N 

Računalnik nam omogoča 
celo vrsto stvari. Pa na nekate-
re sploh ne upamo pomisliti, 
spet drugih se bojimo, za neka-
tere sploh ne vemo, da obstaja-

jo, v večini pa jih ne znamo 
uporabiti. Največ uporabni-
kov uporablja računalnik kot 
malo bolj zmogljiv pisalni 
stroj. Nanj pišejo dokumente, 
jih oblikujejo in natisngo, kaj 
dosti več pa že ne. Veliko je 
tudi uporabnikov, ki se poslu-
žujejo še elektronske poŠte in 
intemeta, pri tem pa se običaj-
no zgodba tudi konča. Pred 
nami stoji vrhunski športni 
avto, mi pa potrebujemo le 
običajno limuzino za vožnjo 
po mestu. 

Ko kupujemo računalnik, 
moramo vedeti, kaj bomo z 
njim počeli. Tako lahko pri in-
vesticiji naredimo trezen pre-
mislek, do kod pomakniti 
mgo, ki jo naš žep in naSe za-
hteve še prenesejo. Za doma je 

več kot dober povsem povpre-
čno zmogljiv računalnik, če se 
res ne ukvarjamo s kakšnimi 
zahtevnimi grafičnimi progra-
mi. V podjetjih, kjer so stroški 
računalniške opreme zelo viso-
ki, pa je še kako pomembno, 
kaj in koliko kupujemo. Pri 
nakupu imamo več možnosti, 
vse pa je odvisno tudi od raz-
položljivih sredstev in arhitek-
ture računalniškega sistema. 

V veliki večini so podjetja 
opremljena z računalniškim 
omrežjem. To omogoča, da si 
lahko zaposleni medsebojno 
izmenjujejo datoteke, da lahko 
vsi brskajo po Internetu in 
uporabljajo elektronsko pošto, 
da lahko tiskajo na mrežne ti-
skalnike in dostopajo do vseh 
aplikacij, kijih ima podjetje 
za svoje poslovanje in delo. Za 
delovanje računalniškega 
omrežja je potrebno zagotoviti 
tudi strežnik, ki omogoča pri-

javo v sistem, nadzira njegovo 

delovanje in skrbi za promet v 
računalniškem omrežju. 
Manjša podjetja uporabljajo 
manj zmogljive strežnike, saj 
gre običajno za navadne raču-
nalnike, ki imajo pač malce 
drugačno JUnkcionalnost. Ker 
je strežnik manj zmogljiv, po-
trebujejo končni uporabniki 
bolj zm^jive računalnike, saj 
morajo ti imeti vse programe 
na svojem trdem disku, vso 
delo poteka na njih, strežnik 
pa služi le za prijavo v omrež-
je in nadzor. Takšnim raču-
nalnikom pravimo "debeli kli-
enti" ali angleško "fat dient". 
Morajo biti zelo zmogljivi, z 
dovolj velikimi trdimi diski in 
zadostno količino hitrega spo-
mina, da lahko zadostijo vsem 
zahtevam in potrebam upo-
rabnikov. 

Večja podjetja imajo zelo 
zmogljive strežnike, ki imajo 
visoke hitrosti, gigantske trde 
diske in visoko zanesljivost. 

Ker je tak strežnik zelo drag in 
dovolj velikih kapacitet, lahko 
končni uporabniki delajo z 
manj zmogljivimi računalni-
ki. Ti računalniki imajo obi-
čajno nameščen le operacijski 
sistem in program za dostop 
do strežnika, kjer dobijo na 
razpolago vso drugo potrebno 
programsko opremo. To so 
"tanki klienti" ali angleško 
"thin client". Najpogosteje jih 
lahko vidimo v bankah ali na 
poštah za okenci. Njihova sla-
bost je tudi ta, daje f primeru 
izpada računalniškega omrež-

ja ali strežnika praktično ne-
mogoče kakršnokoli delo z ra-
čunalnikom. 

V praksi se izkaže, daje naj-
boljša kombinacija obeh mož-
nosti. V prvem primeru potre-
bujemo zmogljive in drage ra-
čunalnike, v drugem pa je iz-
redno obremenjeno računalni-
ško omrežje. Najbolje je, da 
imamo del programske opre-

me pri sebi, del pa Je dostopne 
na strežniku. Potrebno je po-
iskati najbolj optimalno kom-
binacijo. Podjetja to rešujejo 
tako, da Je pri uporabniku 
operacijski sistem in pisarniški 
programi, na strežniku pa vse 
aplikacije, ki jih podjetje potre-
buje za izvajanje svoje dejav-
nosti in poslovanja. 

Delovanje računalniškega 
sistema Je v veliki meri odvisno 
od pravilnih odločitev ob na-
kupu in izgradnji sistema. Ve-
liko vlogo v podjetjih igra si-
stemski inženir, ki lahko s svo-
jimi izkušnjami in znanjem 
zeb pripomore k racionaliza-
ciji stroškov na eni strani in h 
kakovostnemu in zanesljive-
mu delu na drugi strani. Bis-
tvenega pomena Je podpora 
vodstva, ki mora zaupati siste-
mu in od njega dobiti točno to, 
kar potrebuje. Še tako drag in 
dober sistem Je strel v prazno, 
če ne služi svojemu namenu. 



ALPINIZEM Razgledi 

njih poizkusih vzponov ali 
smereh nisem imel. Želel 
sem si spet v višine okoli 
8000 metrov. Zame je po-
membno, kar sem tam gori 
doživel. Vse drugo je le stati-
stika. Podatke sem navedel v 
poročilu ob vrnitvi z gore. 

Plezal sem v alpskem stilu 
in se na vzhodni vrh povz-
pel v samo nekaj dneh v 
zelo težkih pogojih, saj je 
bilo vreme septembra zelo 
slabo. Ob začetku vzpona je 
začel pihati s severa in seve-
rozahoda veter s hitrostjo 
100 do 150 kilometrov na 
uro. Najbrž ni treba posebej 
pojasnjevati, kaj pomenijo 
take razmere. Leta 1997 je 
podoben veter terjal življe-
nje mojega partnerja Janeza 
Jegliča. 

Jaz in prijatelj Jagat Limbu 
sva začela vzpon 24. oktobra 
2007. Prečila sva ledenik in 
se vzpela prek skalnega ste-
bra do 5800 metrov, kjer sva 
postavila prvi bivak. Nasled-
nji dan sva ostala tam zaradi 
močnega vetra in prebavnih 
težav. Jaz tudi nisem bil do-
volj aklimatiziran za vzpon 
na osemtisočak. Vzpon sem 
nadaljeval 26. oktobra ob 6. 
uri. S seboj sem vzel le opre-
mo za bivakiranje, nekaj 
hrane in plin. Ob 15. uri sem 
začel kopati luknjo v led za 
drugi bivak na 7200 metrih. 
Zaradi boljše aklimatizadje 
in močnega vetra sem ostal v 
bivaku ves naslednji dan. Po 
neprespani noči sem 28. ok-
tobra ob 6. uri kljub silnemu 
vetru sklenil nadaljevati 

Tomaž skoraj na vrhu, v ozadju Dhaulagiri in Nitigiri. /vstfoiorTonuSHumjr 

Pot na vzhodni vrh Anapurne (8047 metrov) 

vzpon. V dveh urah sem do-
segel Vzhodni greben, kjer 
je bil veter stalen in močan. 
Do 10. ure sem prečil skoraj 
ves greben. Ob vedno moč-
nejšem vetru je bila višje 
tudi nevarnost plazenja. 
Pred 15. uro sem dosegel 
vzhodni vrh Anapume 
(8047 metrov). Tudi če bi 
bilo vreme ugodno, si ne bi 
drznil na glavni vrh (8091 
metrov), kjer sem bil že leta 
1995. Anapuma je bila moj 
prvi osemtisočak. To je glav-
ni razlog, da sem jo spet iz-
bral dvajset let zatem, ko je 
alpinizem postal moj način 
življenja. 

Sestopati sem začel takoj. 
Mračilo se je. Bil sem zelo 

utrujen, saj dolgo nisem pil 
in jedel. Ko se je stemnilo, ni-
sem videl več niti svojih sledL 
Cebia svetilka je zaradi mra-
za ugasnila. V luninem siju 
sem ob 20.25 priplezal v bi-
vak na 7200 metrih. Nasled-
nje jutro sem se ob 8. uri od-
pravil proti bivaku na 5800 
metrih. Po štirih urah sesto-
panja me je tam pričakal Ja-
gat. V bazni tabor na 4150 
metrih sva prišla 29. oktobra 
ob 20.30. Po dolgih pogovo-
rih in kratkem spancu smo 
30. oktobra pospravili bazni, 
tabor. Popoldan smo organi-
zirali reševanje treh članov 
korejske odprave, ki so bili 
naslednji dan na varnem. Mi 
smo krenili v dolino in pri-

speli 2. novembra v Katman-
du. Tam sta himalajska kro-
nista Elizabeth Hawley in 
Richard Salisbury prevzela 
moje poročilo in slike. Zapi-
sala sta, da sem sam preple-
zal novo smer v desnem delu 
južne stene Anapume, kjer 
se je v preteklosti nekoliko 
bolj levo vzpela poljska nave-
za Hajzer - Kukuczka." 

Gotovo so pred vami novi 
alpinistični cilji. Kateri vas 
mika najbolj? 

"Vedno sem gledal naprej. 
To je bila moja prednost v 
življenju. Namesto konkret-
nega odgovora vam dajem 
namig. Kar mislite danes, 
boste živeli jutri!" 

Ko se predamo 
ideji, ni ovir, 
je le POT. 
Vera, pogum, 
uvid nam 
pomagajo, da 
pridemo pred 
oltar daritve. 
Da doživimo 
zlitje z enostjo, 
je potrebno 
veliko, veliko 
NAS SAMIH... 

Tomaž Humar 

God, osebni praznik 111 IZ S T A R I H Č A S O V 

M I H A N A G U Č 

Kaj praznujete kot svoj 
osebni praznik • god ali rojst-
ni dan? Ali kar oboje? To je 
danes stvar svobodne izbire, 
zgodovinsko pa je god mnogo 
starejša navada. "V deželah 
Srednje Evrope, na območju 
nekdanje Avstrije, praznova-
nje rojstnega dneva .dolgo časa 
sploh ni bilo v navadi. Tudi 
Slovenci ga nismo nikdar ob-
hajali. Šele po drugi svetovni 
vojni se širi praznovanje rojst-
nega dne, ne da bi pri tem 
opuščali praznovanje godu. 
God je naš osebni praznik, ki 
ga obhajamo na dan, ko se 
koledar spominja svetnika, či-
gar ime smo prejeli ob krstu. 
Šega ima svojo predhodnico v 
antiki. Že tedaj je marsikdo 
praznoval svoj rojstni dan na 
dan, ki je bil posvečen kake-
mu božanstvu." 

In kaj beseda god pomeni? 
"Beseda 'god' s svetniškim 
spominom nima prav nobene 

zveze. O tem nas pouči Ple-
teršnikov slovar. God nam po-
meni 'pravi čas' (za goda, ob 
godu, pravi god • že pri TRU-
baiju), 'dozorel' (sad je po 
godu), 'prijetnost, všečnost' 
(po godu biti, po godu storiti) 
in sploh 'praznik' (o velikih 
godih). Šele naknadno smo 
tudi praznovanje posamezni-
ka na dan 'njegovega' svetni-
ka začeli imenovati 'god'. 
Tako so nastale tudi smiselne 
izvedenke: godovno, godova-
nje, godovnja, godovina, da-
lje: godovati, godov biti - go-
dovnik, godovnjak, godovni-
ca, godovnjača in kar je še po-
dobnih." Tako Niko Kuret. V 
Slovenskem etimološkem slo-
vaiju Marka Snoja pa prebe-
remo, da je praslovanska bese-
da god veijetno pomenila "za 
poroko ugoden čas; čas, ko so 
se sklepale ženitovanjske po-
godbe. To seje pri Slovanih in 
Indoevropejcih nasploh doga-

jalo jeseni in pozimi. Od tod 
so se razvili pomeni 
'praznik', 'pogostitev' in 'leto' 
..." Skratka: goduje se takrat, 
ko je nekaj (u)godno. 

Ob pokristjanjenju naših 
prednikov je njihovo godova-
nje dobilo nov pomen. "Šego, 
da človek privzame ali da mu 
dado kako 'krščansko' ime, 
zasledujemo od prvih krščan-
skih časov. Mnogi spreobr-
njenci so prejeli biblijska ime-
na (imena iz Stare zaveze, 
dalje imena apostolov ipd.), 
imena po krščanskih prazni-
kih (Epiphanias, Paschasius, 
Natalis ipd.) in čednostih 
(Fides, Spes, Sophia) ali pa 
pobožne zloženke {Deograti-
as, Quodvultdeus ipd.). Prav 
tako pa so mnogi spreobr-
njenci ohranili tudi svoje po-
gansko lastno ime (nomen 
paternum) in mu dodali 
novo, pri krstu sprejeto, kr-
ščansko 'duhovno' ime (no-

Praslovanski god pomeni v 
angleščini Boga (God) • 
tako ga je na stropu 
Sikstinske kapele upodobil 
Michelangelo. 

men spritualis). Vendar pa 
to ni bilo obvezno. Mnogo 
slavnih kristjanov je ostalo 
pri svojem poganskem rod-
binskem imenu (Tertullia-
nus, Cyprianu5, Augustinus 
idr.). Šele tedaj, ko je krst no-
vorojencev postal obvezna 
šega, so se začela uveljavljati 
'krstna' imena kot osebna 
lastna imena. Podelitev krst-
nega imena je imela - m ima 
- svoj mitični razlog: krstno 
ime je znamenje, da je stari, 
z izvirnim grehom obteženi 
človek odmrl in se preporodil 
v novega človeka po Kristusu 
in v njem ter postal 'drugi 
Kristus'. Kakor nosi človek 
rodbinsko in družinsko last-
no ime, ker to narekuje druž-
bena potreba, taka izpričuje 
krstno ime človekovo pripad-
nost Kristusovemu kralje-
stvu." 

(Vir: Niko Kuret, Praznič-
no leto Slovencev, Jesen.) 



USODE Razgledi 

Tako so nesojenim ljubimcem grozili na vsakem koraku. 

Šundar na Žirovskem 
Včasih je 

veljalo, da neza-
konske matere 

delajo sebi in 
družini sramoto. 
Veljalo je, da so 

manj vredne 
in da so nas-

tavi j ačke. Tudi 
možje, posebej 

še, če so ga 
imeli malo pod 
kapo, so se radi 

obregali ob 
take, ker so bili 

prepričani, da 
rade "dajo". 

MILENA MIKIAVČIČ 

Marsikateri ženi je (men-
da upravičeno) zavrela kri, 
če se je njen mož brez po-
trebe vlačil po gostilnah in 
zapravljal denar. Toda veli-
kokrat so bile še bolj jezne 
na tiste, ki so njihovim mo-
žem delali družbo, kot na-
nje same. Tako so nemalo-
krat po krivem obdolževale 
"reveže", ki so se že tako 
bali oditi domov in so se, 
predvsem zato, ker so se 
bali svojih lastnih žena, še 
malo dlfe zadrževali v go-
stilni. Nikomur pa ni ravno 
povšeči, če se moraš zago-
varjati pred kakšno tako ne-
bodigatreba, koliko in za 
kateri denar se je pilo. Jez-
ne žene so po navadi govo-
rile takole: 

- tiste barabe hujskajo 
mojega moža, da preti 
meni in otrokom, 

- dovolijo mu, da v pija-
nosti "časti" vso gostilno, 

- drugi so krivi, da je tudi 
moj pijanec. 

Da taki možje, podkrep-
ljeni z dodatnim "gori-
vom", potem doma ženo 

dodobra pretepejo, razbija-
jo vrata, pohištvo in luči, in 
to samo zato, ker so dobili 
za svoje delo nekaj korist-
nih namigov za šankom, 
verjetno v tistih omamnih 
trenutkih niti nekoč niti da-
nes ne razmišlja nihče. 

Najbolj živahno je bilo, 
ko sta si skočili v lase dve 
ženski. Po navadi sta se 
sporekli zaradi mož. In 
tudi v naslednjem primeru, 
ob katerem so se zabavali 
številni sosedje, je bilo 
tako. 

Ž. je vpila na Z., da je 
kurba, svinja in prašiča, da 
ji je speljala moža, za povrh 
pa, da jo je še okradla. Res 
je Z. malo pred tem od Ž.-
jinega moža kupila voz 
sena, ga plačala na roko, 
toda očitno je bilo, da je 
možakar dobiček raje pre-
topil v vino, kot pa da ga bi 
delil z ženo. 

Zelo slabo se je včasih pi-
salo predvsem nezakon-
skim mamicam. Ne samo, 
da so bile tarča posmeha in 
opravljanja daleč naokoli, 
to sramoto so morale pre-
našati še, ko so otroci odra-

sli. Če se je taka mama po-
tem čez čas le omožila z 
očetom svojega otroka, je 
spet prišla ljudem v zobe. 
In toliko časa so jo vlačili 
sem ter tja, da so s svojimi 
strupenimi jeziki naredili 
zdraho ali pa celo razkol 
med bodočima zakoncema. 

Tako so pivski bratci v go-
stilni bratsko vzeli v roke 
nekega A., ki je bil tik pred 
tem, da se poroči z materjo 
svojega nezakonskega otro-
ka. Katneradi so mu, ob pri-
jetni spodbudi seveda, toli-
ko časa solili pamet s tem, s 
kom vse da se je "gonila" 
njegova bodoča žena, da se 
je A.-ju utrgalo. Odkolovra-
til je domov in svojo nič hu-
dega slutečo nevesto poš-
teno pretepel in postavil 
pred vrata. Ko se je le toliko 
streznil, da so se mu zbis-
trili možgani, se je spom-
nil, kaj je naredil. Odhlačal 
je k svoji s krvjo podpluti 
nevesti in jo trdo prijel. Na-
štel ji je vse možne kandi-
date, s katerimi naj bi se 
mečkala po bUžnjih kozol-
cih, toda dlje časa, ko je go-
voril, bolj se mu je zdelo 

neverjetno, da bi bilo kaj ta-
kega mogoče, posebno še, 
ko mu je postalo jasno, da 
bi uboga ženska morala 
najprej deliti posteljo z 
njim, potem pa še s kom 
drugim. 

Zgodilo se je tudi, da so 
bili nekateri celo v "življenj-
ski nevarnosti" zaradi svo-
jih "ta pravih" ali pa namiš-
ljenih skokov čez plot. 

Nekateri ljubosumni 
možje pa se tudi, potem ko 
je bilo že dokazano, da so 
njihove žene popolnoma 
nedolžne, niso mogli umi-
riti. Tako so nesojenim lju-
bimcem grozili na vsakem 
koraku: 

- da mu bodo spustili čre-
va, 

- da ga bodo odnesli na 
"britof, 

- da mu bodo razklali gla-
vo, ne glede na to, če bo po-
tem treba iti v "zatvor". 

Žalitve so v Žireh marsik-
daj popestrile sicer turoben 
in deloven utrip vsakdanji-
ka. Posebno so imeli na 
piki "prišleke", ki po ne-
kem nenapisanem pravilu 
še zdaleč niso bili toliko 

"vredni" kot domači fantje 
in možje. 

"Mojemu možu so ničko-
likokrat očitali, da je prišel 
v Žiri samo zato, da bo pan-
krte delal. Nekdo, ki mu 
je bil še posebej 'gorak', mu 
je rekel, da m u bo vse 
kremplje polomil in da ga 
bo pobil, dokler ne bo mr-
zel," pripoveduje o svojih 
spominih O. 

Njej pa je bilo rečeno, da 
se je zato toliko časa "go-
nila" naokoli, ker je noben 
od domačih ni hotel več 
povohati in si je morala 
prignati tujca. 

Med sosedi 65 S L O V E N C I Z A M E J A M I 

JOŽE KOŠNJEK 

Na vrhu klanca na avstrij-
ski strani Ljubelja je odcep 
ceste za Slovenji Plaj-
berk/Windisch Bleiberg, ki 
je še v veliki meri slovenska 
vas z zavednimi Slovenci. 
Urejena asfaltirana cesta se 
nato za ovinkom, kjer je od-
cep za zaselek Stnigar-
je/Stnigarjach, dvigne nad 
plajberško dolino in nato 
spusti do mnogim Sloven-
cem znanega Bodentala ali 
Podna. Lepa dolina se konča 
pod severnimi ostenji Vrta-
če, Zelenice in Stola. Planin-
ce vabi v ta del Koroške tudi 
Celovška koča. Prav nič čud-
nega ni, če so številni Avstrij-
ci in Nemci v tem čudovitem 
delu Koroške za mejo s Slo-
venijo kupili zemljišča za po-
čitniške in tudi stanovanjske 
hiše. Nad 170 so jih zgradili, 
vendar je ostala narava kljub 
temu neokrnjena, saj razen 
naravnega kmetovanja, izlet-
ništva in pozimi turnega 
smučanja druge dejavnosti 
niso dovoljene. Le na začet-

Mama Pepca in sin Valentin pred domačo Podnarjevo hišo Jezerce Morsko oko 

ku doline je družina Sereinig 
uredila manjše smučišče, ki 
ga pogosto obiskujejo tudi 
manj zahtevni smučarji iz 
Slovenije, še f)osebej družine 
z otroki. Pozimi so po dolini, 
v kateri sneg dolgo leži, ure-
jene proge za tek na smučeh. 
Dolina je resnično lepa. Eni 
od jas zaradi izjemne lege 
sredi gozda pravijo kar "prav-
ljična" (Maerchenvviese), 
majhnemu jezercu s čudovi-
to modro barvo vode pa 

"morsko oko" (Meerauge). 
Legenda pravi, da je poveza-
no z Blejsldm jezerom. Ene-
mu od Podnarjevih je v dav-
nih časih padel v jezero par 
volov, ki so jih našli v Blej-
skem jezeru. 

Cisto na koncu doline, ko 
zmanjka ceste, je domačija 
Podnar/Bodebauer, kd je naj-
starejša hiša v dolini. Na njej 
gospodari slovensko zavedna 
Waldhauserjeva družina. 
Gospodarja sta oče Valentin 

j 

in žena Justina, z njima pa 
živi še Valentinova 80 let sta 
ra mama Pepca in otroci Va 
lentin, Danijela in Tomaž 
Pri Podnarju je Valentin kar 
pogosto ime, saj je bil tudi 
gospodarjev oče Valentin 
Podnarjevi, ki skrbijo za go 
stilno z izvrstno domačo 
kmečko hrano in kmetijo s 
30 hektari gozda in 20 hekta-
ri travnikov ter s 25 glavami 
živine, negujejo slovenščino. 
Tako kot oče Valentin in nje-

gov brat Peter ter sestra Erika 
(Peter živi kot ugleden fi-
nančni strokovnjak v Borov-
ljah, Erika pa v Ločah ob Ba-
škem ježem, kjer vodi znano 
tamburaško skupino) tudi 
Valentinovi, Petrovi in Eriki-
ni otrod obiskujejo dvojezič-
ne šole. Na vrtu domačije so 
v okviru akdje "Vidna Koro-
ška" sami postavili dvojezič-
ni napis Bodental-Poden, pa 
tudi račun za gostinske uslu-
ge je dvojezičen. 

Ali morda dvojezičnost 
koga moti, sem vprašal go-
spodarja Valentina. Velike 
večine ne; Zmerjanja zaradi 
slovenščine, kakršnemu 
smo bili priča včasih, ni več. 
Sem in tja se še najde kakšen 
nestrpen pijanček, ki ga slo-
venščina moti, sicer pa ved-
no več ljudi spoznava, da se 
je koristno naučiti tudi slo-
venščine, je povedal Valen-
tin. Vesel je, če se pri njih 
ustavijo Slovend iz Sloveni-
je. Vsaj vemo, da nismo po-
zabljeni, je povedal. 
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KNJIGA Razgledi 

Pesmi, ki sem jih nosila v sebi, so kot obliž za rano, zato jih zdaj, ko mi pridejo na pamet, zapišem. Zavedam se, 
da niso biseri, je zapisala o svojih pesmih Marija Kem iz Zgornjega Brnika. 

<amenčki na DOti ž iv lena 
J O Ž E K O Š N J E K 

"Rada bi šla na 
skalni breg 

Save, čez vso 
Slovenijo nosi 

pozdrave. 
Dobro zdaj 

vem, življenje 
je reka, komaj 

se rodi, že 
vztrajno 
odteka." 

(Rada bi šla) 

"So moja terapija in vez z 
energijo, ki zagotovo obstaja 
nekje, ko ob smrti zapusti telo. 
Moje pesnni niso biseri, so le 
kot skromni kamenčki na poti 
življenja in hvaležna sem 
vsem, ki jim prisluhnejo," je še 
povedala o svojih pesmih 60-
letna Marija Kem z Zgornjega 
Brnika, kjer živi v hiši na začet-
ku vasi skupaj z možem Alfon-
zom, rojenim v Cerkljah, in z 
družino hčerke Vesne, poroče-
ne Kuhar, Id nadaljuje družin-
sko tradidjo izdelovanja cojjat 
Precej parov so jih že podarili v 
dobrodelne namene. O Mariji 
Kem pišemo zato, ker je Go-
renjski glas izdal skromno 
knjižico njenih pesmi. Poveda-
la nam je, da piše, in pokazala 
nekaj pesmi. Zelo hitro smo 
bili dogovorjeni za izdajo knji-
žice. Izbrala je naslov Kamen-

Alfonz in Marija Kern v svoji hiši na Zgornjem Brniku. Alfonz je znan izdelovalec prtov in gobelinov. Oba sta že upokojena 

Čki na poti. Sama ima neiz-
memo rada poljske poti in s 
kamni posute ceste, naravo. 
Pogosto sanja in razmišlja. 
Prava pesniška duša je. V 
enem od verzov se sprašuje: 
"Kdaj prišla je pesem v moje 
srce? Se je morda z njim že ro-
dila, v skritem kotičku čakala 
nekje, da misel bi dobila krila." 
Po 10. juliju 1998, ko je v pro-
metni nesreči umrl 21-letni sin 
Damir, so dobile pesmi še 
drug pomen. So tolažba in 
spodbuda, pa tudi olajšanje. 
"Ko je duša polna bolečin, kar 
sama se čez rob razlije, včasih 
v solze, včasih v rime," je Mari-

ja zapisala v enem od takšnih 
trenutkov. Nesre& temeljito 
obme življenje in spremeni 
način razmišljanja. Nenado-
ma postanejo pomembne čis-
to druge vrednote, dnigačen 
način razmišljanja. 

Marija je bila rojena pri Ste-
novčevih v Mavčičah na Sor-
škem polju. "Blizu se je rodil 
Simon Jenko, pesnik Sorške-
ga polja, ki je tudi moj pesnik 
Morda je tudi zaradi vpliva 
Sorškega polja moja jsesniška 
žilica bolj izrazita," je povedala 
Marija Kem. Že v otroštvu je 
rada pisala. Sosedi, ki je v ne-
sreči izgubila sina, je v tolažbo 

napisala pesem. Kasneje je 
sama doživljala enako usodo. 
V šoli je za različne priložnosti 
napisala kakšen verz pa tudi 
kasneje, ko je odrasla. Vendar 
tega ni počela načrtno. Njene 
pesmi so bile neurejene, raz-
tresene po različnih lističih in 
zvezkih. Sedaj so natisnjene v 
knjigi. Nekatere so nove in po-
jejo o naravi, o reki Savi, s ka-
tero je povezana Marijina mla-
dost, in o dogodkih zadnjih let 
v vaseh pod Krvavcem. Go-
renjskemu glasu je hvaležna 
za presenetljivo hitro izdajo 
njenih pesmi. Eni od njih je 
dala naslov Pesmi iz srca, za-

čenja pa jo z verzom: "Če v 
srcu pesmi ni, se v ustih ne 
rodi, če pa v srcu pesmi so, 
prej ko slej na dan privro." Ob 
60-letnid Gorenjskep glasa 
pa je zapisala: "2e v ranem 
otroštvu za nas bil koristen je 
Gorenjski glas, brati sicer nis-
mo znali, pa smo 2 njim ritke 
brisali. Že zdavnaj znebili 
smo se tistih manir, za potre-
bo imamo v rolcah papir. A še 
vedno razveseljuje nas vsak to-
rek in petek Gorenjski glas." 

V drobni knjižici Marije 
Kem je skritih veliko resnic, 
doživetij, veselja in želja, pa 
tudi solza. 
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M A R J E T A S M O L N I K A R 

Sobotne demonstracije sem 
spremljala na licu mesta, se pra-
vi na Kongresnem trgu v ljub-
Ijani. Tako kot, denimo, novoiz-
voljeni predsednik države Dani-
lo Tiirk, obrambni minister Ka-
rel Etjavec in ministrica za delo 
MaijOa Cotman. Še zlasti nav-
zočnost slednje je bilo prvovrstno 
presenečenje ali, če hočete, šala, 
saj je gospa ministrica (skupaj s 
celotno vlado) soodgovorna za 
mizemo nizko minimalno (beri 
delavsko) plačo. Se razume, 
skupaj s sindikalnimi vodstvi in 
delodajalci, proti katerim so bile 
demonstracije uradno naperje-
ne. Ampak po mojem mnenju 
so bili delodajalci le navidezna 
tarča sobotnih demonstracij; 
predvsem zato, ker je v deželici 

pod Alpami vlada oziroma dr-
žava največji delodajalec; pa 
tudi zato, ker so se sobotnega 
spektakla v gfavnem mestu med 
drugim udeležili tudi šolniki, 
študentje in upokojenci, ne prvi, 
ne drugi, ne tretji pa nimajo z 
delodajalci, proti katerim je bila 
grozeča človeška sila uradno 
usmerjena, nobene zveze. Vsaj 
neposredne ne. 

Vzemimo, da bi sindikalni vo-
ditelji in množica, ki jim je f so-
boto sledila, v resnici verbalno 
grozili (izključno) lastnUcom za-
sebnega kapitala. V tem primeru 
se vl^joči eliti nezadovoljnih 
državljanov ne bi bilo treba bati. 
A so se vladajočim politikom v 
soboto vendar tresle hlače in so 
vladno in predsedniško palačo 

ter državni zbor pred nepredvid-
ljivimi protestniki zavarovali z 
ograjo in s policisti. Tudi s polici-
sti za posebne primere, se pravi s 
specialci. Če sfvflri pogledamo s 
fega zornega kota, pa je bila mi-
nistrica Marjeta Cotman, ki sije 
drznila pojaviti se v vd^em brlo-
gu, če se tako izrazim, svojevrst-
na junakinja dneva. 

Ta svojemtnega junaka se je 
na sobotnih demonstracijah iz-
kazal tudi novoizvoljeni predsed-
nik države Danilo Tiirk, juna-
Ško (beri dipbmatsko)je namreč 
prestal rohnmje ansambla Ročk 
PartYzani, kijeprepeivl: Revolu-
cija, ja,ja, revducija,ja,ja, revo-
lucija, revolucija in tako naprg. 
V tem trenutku je bil gospod pred-
sednik več kot očitno v zadregf. 

Tudi zaradi navzočnosti pred-
sednika države, gospoda minis-
tra in gospe ministrice so bik so-
botne demonstracije vsaj za )noj 
okus rtavadnajarsa, ki tistim, ki 
živijo s tristo evri na mesec, ne bo 
prinesla izboljšanja življenjskih 
razmer. In organizatorjem so-
botnih demonstracij v resnici za-
merim. Sindikati bi se mordi (in 
skerie zdavnaj) odkrito postavi-
ti po robu vladi, potem naj se pa 
vlada prereka z deiodcyaki. Vse-
kakor ima politična maryšina v 
urbanem pditičnem okolju, v ka-
terem se celo organizatorji de-
monstracij hvalyo z mimo in do-
stojanstveno množico, neprimer-
no veljo moč kot navadrui raja 
(pri čemer z izrazom raja ne 
mislim nič slabegp-). 

Sicer pa se sobotnega sindi-
kalnega shoda v Ljubljani ni 
niti približno udeležilo sedem-
deset tisoč demonstrantov, kot 
so trdili predstavniki Zveze 
svobodnih sindikatov Sloveni-
je, pristojni za stike z javnos^o. 
Kve^emu jih je bilo polovico to-
liko, saj jih več kot trideset tisoč 
na Kongresni tig in v okoliške 
ulice sphh ne gre. Je pa res, da 
so bili lokali in trgovine u bliž-
nji in daljni okolici Kongresne-
ga trga natrpani z "demon-
stranti". Očitno so prišli neka-
teri v prestolnico na izlet. Na 
sindikalne stroške, se razume. 
Kar pa ni - pri tako nizki mi-
nimalni plači in tako visokih 
življenjskih stroških - nikomur 
za zamerit. 

t 
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Inflacija tudi zaradi zamrznitve 
z odprtjem Interspara v trgovskem centru Qlandia je Spar Slovenija uresničil lansko napoved o štirih 
novih trgovinah na Gorenjskem. Očitke trgovini odločno zavračajo. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - Včerajšnje odprt-
je trgovskega centra Qlandia 
v Kranju je zagotovo najod-
mevnejši dogodek na Go-
renjskem v tem tednu, ne 
samo zaradi obsega tega 
centra, pač pa tudi obsežne 
reklamne akcije zanj. Pred-
vsem odprtje megamarketa 
Interspar pomeni za tretjega 
največjega slovenskega tr-
govca Spar Slovenija velik in 
odločen korak v našo regijo, 
zato smo k pogovoru povabi-
li generalnega direktorja 
mag. Igorja Merviča. Po-
učen s slabimi izkušnjami iz 
Ljubljane, ostaja zvest svoji 
politiki in o načrtih ne želi 
govoriti. 

Danes lahko rečemo, da je 
trgovina v zvezi s proble-
mom inflacije kar prece| na 
udaru. Očita se ji kartelno 
obnašanje ter povezovanje 
z dobavitelji. Kakšen je vaš 
pogled na to? 

"Odločno zavračam takšne 
trditve in očitke. Gledano iz 
vidika Spara, bi bila to stra-
hovita strateška napaka. 
Skregano bi bilo z zdravo pa-
metjo, da bi se začeli kartel-
no dogovarjati, saj vemo, da 
smo cenejši od tistih, s kate-
rimi naj bi se dogovarjali. 
Takšne trditve so iz trte izvi-
te. Takšno dogovarjanje bi 
bil navaden samomor. 

Kar pa zadeva dogovarja-
nje z dobavitelji, pri nas ve-
lja, da se ravnamo izključno 
po cenah in kvaliteti ponud-
be, pri čemer naj opozorim, 
da je ponudba izre^o širo-
ka, doma in iz tujine. Na pre-
številne naslove smo poslali 
razne podatke in analize, s 
katerimi dokazujemo, da 
marž v relativnem deležu 
nismo povečevali, pa kljub 
temu napadi na trgovino ne 
prenehajo in že presegajo 
vsako razumno mero." 

Kakšna je vaša ocena vzro-
kov za povedano inflacifo v 
Sloveniji? 

"Prepričan sem, da inflaci-
ja v Sloveniji ni trenuten po-
jav. Nedvomno največji 
vzrok zanjo je dvig cen suro-
vin in hrane na svetovnih tr-
gih, eden od vzrokov, da je 
nekoliko višja kot na evr-
skem območju, pa je v struk-
turi porabniške košarice, v 
kateri hrana pri nas predstav-
lja večji delež. Delno so veliki 
skoki cen tudi posledica pri-
tiskov in zadrževanja cen kar 
dobrega pol leta pred preho-
dom na evro. Ker so vsi kaza-
li na trgovino, čeprav marž 
ni spreminjala, smo trgovci 
tak pritisk prenesli na doba-
vitelje v obliki nesprejema-
nja novih cen. Imeli smo 

praktično zamrznitev. Letos, 
ko je pritisk popustil, so cene 
popravili, matematika pri-
merjave s časi zamr2xdtve pa 
pokazala večjo inflacijo. Če 
bi se cene ves čas normalno 
poviševale, takih skokov cen 
ne bi bilo." 

ni. Torej sami izbiramo in 
določamo, kaj bomo imeli v 
asortimentu. Naša politika je, 
da najprej iščemo dobavitelje 
doma, saj je zavedamo, da s 
tem pospešujemo domačo 
proizvodnjo. Enako velja tudi 
za naše investicije: gradijo jih 

Mag. Igor Mervič 

Ali se zgodba z zamrznitvi-
jo v bistvu letos ponavlja, 
kar bi pomenilo, da nas bo 
ob inflaciji bolela glava tudi 
prihodnje leto? Pritiski so 
spet hudi, trgovci kar tek-
mujete, kdo bo ponudil bolj 
'zamrznjene' cene... 

"Vsaj delno tudi to drži, 
čeprav menim, da ne bo več 
tako hudo. Boli predvsem 
dejstvo, da očitki letijo pav-
šalno in vsevprek. Tudi očit 
ki domačim dobaviteljem 
da so cene povečevali bol 
kot tuji, po naših izkušnjah 
ko imamo pregled nad po 
nudbo v Evropi, zelo malo 
držijo, morda le v nekaj po-
sameznih primerih. Inflaci-
ja se bo po mojem mnenju 
počasi umirjala in bo vseka-
kor še nekaj časa naš pro-
blem." 

Spar Slovenija je podružni-
ca tuje trgovske verige. Kak-
šen je vaš odnos do doma-
čih dobaviteljev? 

"Te odnose z domačimi 
dobavitelji že vrsto let skrbno 
negujemo in rečem lahko, 
da so zelo korektni. Hkrati 
pa odločno povem, da smo 
trgovina, ki lahko blago dobi 
kjerkoli." 

Spar je eden izmet treh ve-
likih trgovcev v naši državi. 
Kolikšen pa je delež sloven-
skih dobaviteljev v vaši po-
nudbi? 

"Najprej bi rad poudaril, da 
je Spar Slovenija pri nabavi 
povsem samostojen in neod-
visen od svoje matere v tuji-

domači izvajalci. V naši tr-
govski ponudbi je okoli se-
demdeset odstotkov izdelkov 
domačih proizvajalcev." 

Znani ste tudi po tem, da 
imate kar precejšen delež iz-
delkov, ki jih tržite pod last-
no blagovno znamko. Zanje 
ste na nekaterih ocenah ka-
kovosti prejeli celo prizna-
nja. Kolikšen je ta delež? 

"Pod lastno blagovno 
znamko prodajamo okoli 
petino izdelkov, ki dejansko 
morajo izpolniti zelo ostra 
merila. Čisto vsak izdelek 
mora, preden gre v prodajo, 
uspešno prestati teste kvali-
tete, ki jih za nas izvajajo slo-
venski instituti, značilno za 
te izdelke pa je, da imajo ob-
čutno nižje cene, saj mora-
mo sami poskrbeti za distri-
bucijo in promocijo, ki jo 
nam sicer proizvajalci zara-
čuiiajo." 

Koliko trgovin je Spar Slo-
venija odprl doslej? 

"Zagotovo veste, da smo 
začeli tako, da smo imeli na-
bavo prek svojega največje-
ga konkurenta Mercatorja. 
Naravno je, da smo želeli 
imeti vse poslovne ftinkdje 
v svojih rokah in pod svojo 
kontrolo. Najprej smo po-
stavili skladišče za suho bla-
go, nato za sveže blago ter 
sadje in zelenjavo, prihod-
nje leto bomo odprli tudi 
svojo pekarno. Kar zadeva 
trgovine, bo Interspar v Kra-
nju 66. Sparova trgovina v 
Sloveniji in naš cilj je zago-

tovo še nadaljnje širjenje 
trgovske mreže. O številkah 
ne želim govoriti." 

Lani spomladi ste na tiskov-
ni konferenci javno ugotav-
ljali, da ima Mercator na Go-
renjskem kar 72-odstoten 
tržni delež, kar da je nevzdr-
žen monopol. Takrat ste na-
povedali štiri nove trgovske 
centre. Kako je z uresničeva-
njem teh načrtov? 

"Spar je na Gorenjskem 
začel s trgovino blizu sodišča 
v Kranju, nato odprl trgovino 
na Planini, sledile so Jeseni-
ce, Tržič in Radovljica, sedaj 
pa odpiramo megamarket v 
Kranju. Kranj je za nas veli-
ko mesto, ki tak trgovski cen-
ter potrebuje. Ob tem bi rad 
poudaril, da nas kupci na 
Gorenjskem - ne vem, ali za-
radi pregovorne varčnosti -
zelo dobro sprejemajo. V na-
ših trgovinah na Gorenj-
skem ustvarimo nadpovpre-
čen promet na kvadrati me-
ter, večji kot drugod, razen 
seveda v metropoli. Očitno 
je, da kupci zaznavajo našo 
kvaliteto in nizke cene. Naš 
cilj je, da s svojo ponudbo 
prodremo v vse večje kraje, 
in mislim, da smo na Go-
renjskem že blizu tega." 

No, prav na Gorenjskem je 
Škoija Loka prava čma luk-
nja, ki ne premore niti ene-
ga trgovskega centra. Zakaj? 

"Tudi v Škoflo Loko bi radi 
prišli, pa nam kljub prizade-
vanjem to ne uspe." 

Omenjeni megamarket je v 
Kranju v okviru trgovskega 
centra Qlandia. Za kakšno 
vlaganje Spara pri tem gre? 

"Interspar megamarket v 
Kranju je pretežni del Qlan-
die, pri čemer smo najeli 
okoli šest tisoč kvadratnih 
metrov prostorov, kar nam 
je omogočilo ureditev okoli 
štiri tisoč kvadratnih metrov 
prodajnih površin. Uredili 
smo tudi restavracijo z okoli 
150 sedeži, saj ugotavljamo, 
da so naše restavracije zelo 
dobro obiskane. Investitor 
celotne Qlandie je Hypo 
banka, dodam naj še naše 
mnenje, da so drugi trgovski 
partnerji v lokalih tega cen-
tra zelo dobro izbrani. Pre-
pričani smo, da bo center 
prinesel Kranju v ponudbi 
marsikaj novega. V Interspa-
m je ponudba s približno 35 
tisoč artikli popolna." 

Načrti Spara na Gorenj-
skem? 

"Žal vam ne morem pove-
dati. Na osnovi slabih izku-
šenj je naša politika, da pove-
mo za nove investicije šele 
takrat, ko imamo v roki grad-
beno dovoljenje." 

jubilejno uorčeuanje 
5,25% 

proznuiemo 15 let 

Smo znano avstrijsko podjetje, 
ki proizvaja in prodaja 

KOVČKE 
ŠOLSKE TORBE 
= A K T O V K E = 
Za prodajo naših izdelkov v 
Sloveniji iščemo 

POSLOVNEGA PARTNERJA 
(zastopnika/podjetje) 

Poslovna korespondenca s 
centralnim podjetjem bo pote-
kala v nemškem ali angleškem 
jeziku. Prodaja naših izdelkov 
v Sloveniji že poteka. 
Vas omenjeno delo zanima? 
Potem se nam, prosimo, javite. 

S C H L U G A 
Koffer & Taschen GmbH 

Berggasse 8 
A-9300 St. Veit an der Glan 
Šentvid ob Glini, g. Sctinabl 

johannes@schluga-taschen.at 
tel. 0043M212/5070, faks +16 

^»VTHUDACH 

JSSSBSM 
Obetavna pnhodnost! 

lUtn: 
Dachtlecker/Patlie 

Krovce streh/skupine m/l 
angler/Partie 

Klepariempineift/}| 

Delavce za izollranjvsluipine in/l 

Ci i r ib Miti«astinnMa tiH. 
|gMiMaitnU> 

^^ Gorenjska Gremo gor. 

DARS zaposluje 

DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.. 
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, objavlja: 

1 prosto delovno mesto 
STROKOVNI SODELAVEC (m/ž) 
v Področju za vzdrževanje avtocest, 
v avtocestni bazi Hrušica 

Rok za oddajo ponudb z življenjepisom, opisom 
dosedanjih delovnih izkušenj in kopijami dokazil o 
izpolnjevanju zahtevanih pogojev je 8 dni po objavi. 

PODROBNEJŠE INFORMACIJE DOBITE NA 
SPLETNI STRANI www,dars.si 

- PovezujemoSlovenip - DARS 

VBB na prostovoljno služenje vojaškega raka 
v letu euOt; 

- od 74. januarja do 30. aprila 
• od 25. februarja do 13. junija 
• od 30. junija do 17. oktobra 
• od 8. septembra do 24. decembra 
' od 17. novembra do B. marca 2009 

v vojašnicah Bohinjska Bela, Novo mesto 
ali Murska Sobota 

Fantje in dekleta med 18 do . ; letom starosti se 
prijavite v oddelku in pisarni Uprave za obrambo 

Kranj najmatv 30 dni pred vsako napotitvijo. 

OodatnL In/oi -. -.riju. 

Uprava za obrambo Kranj, Bleiweiaova e. 32, 
teL (WI)ZOZ 31 OO. (04}SB0 13 68, 

Oddehk za viHaika zadava Krani, Nazorieva uL 1, 
tal. [04)2B1 73 10, 

Pitama Škofja Loka, Poljanaka e.S,taL (04)S1Z 10 52, 
Piatma TrSč, CMnkariava e. 1. tal. (04)596 30 80. 

Pisarna Jaaenica, Caata maršala Tita 7B a. tal. (OajSBB OB 7B, 
Pisarna RadovOica, Goraniaka e. 15, tat (04}S31 5111 

- iimw.Blavenskawajaka.si 

mailto:johannes@schluga-taschen.at
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BLED 

Prihodnost v skupni kmetijski politiki 

Na Bledu bo v ponedeljek in torek posvet kmetijske svetoval-
ne službe, tokrat z naslovom Prihodnost slovenskega kmetij-
stva in podeželja v skupni kmetijski politiki Evropske unije. 
Domačim predavateljem se bosta pridružila tudi ugledna go-
sta Leguen de Lacroix iz evropskega direktorata za kmetij-
stvo in razvoj podeželja in Jan Veleba, podpredsednik Zdru-
ženja kmetijskih organizacij EU. Na posvetu bodo predstavi-
li tudi pričakovanja slovenskih kmetov do skupne kmetijske 
politike, možnosti za izkoriščanje lesne biomase ter ukrepe 
slovenske kmetijske politike v prihodnjem letu. C. Z. 

KRAN) 

Melocont po znižani davčni stopnji 

Majski hrošč je na območju Idrije in Logatca pa tudi na neka-
terih gorenjskih kmetijah že povzročil precejšnjo gospodar-
sko škodo na travnikih. Republiška fitosanitarna uprava je kot 
glavni ukrep za zatiranje ogrcev hrošča predvidela uporabo 
biotičnega, okolju prijaznega pripravka Melocont(r) - Pilzer-
geste. Poslanec Samo Bevk je ob tem dal pobudo vladi, da bi 
pripravek uvrstili med fitofarmacevtska sredstva, za katera 
velja 8,5-odstotna stopnjo davka na dodano vrednost. Vlada 
je na nedavni seji njegovo pobudo sprejela. C . Z. 

LJUBLJANA 

Izplačali še drugi del pomoči za lansko sušo 

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je v torek izpla-
čala 10.632 kmetijam še drugi del pomoči za odpravo posle-
dic lanske suše in neurja v vrednosti nekaj manj kot 4,3 mili-
jona evrov. Poleg tega bo izdala še okoli 3.400 odločb vlaga-
teljem, ki so ob suši leta 2003 in ob toči leta 2004 prejeli viš-
jo akontacijo od ocenjene škode in morajo razliko vrniti. C . Z. 

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA z.0.0., 
ŠKOFJA LOKA 
Kidričeva cesta 63 A, 4220 Škofja Loka 
t e l 04/51 30 300, fax 04/51 30 303 

O d d a m o v n ^ e m 
poslovno stavbo Javorje, Poljane nad Škofjo Loko 

(središče Javorij). 

Velikost objekta: pritličje 80,5 m ,̂ rvadstropje 80,34 m ,̂ klet 12 m^, 
skupaj 172,84 m^. Višina najemnine po dogovoru. 
Pisne ponudbe pošljite na naslov: Kmetijsko gozdarska zadruga 
z. O, O, Škofja Loka, Kidričeva cesta 63A, 4 2 2 0 Žkofja Loka. 

Prednost hribovskim kmetom 
Hribovski in gorski kmetje bodo pri podelitvi koncesije za izkoriščanje državnih gozdov lahko 
uveljavili prednostno pravico. 

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

Kranj - Državni zbor je v torek 
sprejel nadonalni gozdni pro-
gram in spremembe zakona 
o gozdovih. Ljudje se bodo 
tudi po uveljavitvi zakonskih 
sprememb lahko prosto spre-
hajali po gozdu ter (rekreativ-
no) nabirali gobe in druge 
gozdne sadeže. Lastniki bodo 
lahko preprečili obiskovalcem 
prost dostop do gozda le v pri-
meru pridobitne turistične ali 
rekreativne dejavnosti. Že po 
sedanjem zakonu je po gozd-
ni cesti dovoljena vožnja s ko-
lesi, z uveljavitvijo spre-
memb pa bosta (gorsko) kole-
sarjenje in ježa dovoljena 
tudi na gozdnih vlakah in 
drugih poteh, ki jih bodo spo-
razumno označili lastniki 
gozdov, zavod za gozdove in 
občina. Ker se pritisk obisko-
valcev na gozdove povečuje, 
bodo poostrili nadzor, pri 
tem pa bodo tudi uslužbenci 
javne gozdarske službe lahko 
ukrepali in izdajali plačilne 
naloge za kršitve glede vožnje 
v gozdu, nabiranja gob, upo-
rabe gozdnih cest in vlak, 
lova in drugih predpisov. 

Hribovski in gorski kmet-
je bodo po novem lahko 

Gorenjski Glas 
OTw.eoiiEni5i(ieu5.ii 

»Zdravilo za utesnjenost. 
Vzemite ga tudi vi!« 
Vroč stanovanjski kredit Nove KBM. 
Blagodejno nizke obrestne mere. Krepčilen 
20 % popust na stroške odobritve kredita. 
Možnost družinskega odptaiEevanja. 
Pomirjujoč 20 % popust na premoženjsko 
zavarovanje OPA! Zavarovalnice Maribor. 

^ BB£2PUCNA ŠTEVILKA 

© 0 8 0 17 50 
www.nkbm.si 

I N F O R M A T I V N I I Z R A Č U N ' 

Znesek kredita: 10.000.00 EUR 
Mesečna obveznost: 193.17 EUR 

Doba odplačevanja: 5 let 
Obrestna mera: že od 5,966 % 

M K>wn(nf> eivr 
NvinduEOMj* 
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Hribovski in gorski kmetje bodo v prihodnje lahko gospodarili z lastnimi gozdovi in še z 
državnimi, za katere bodo pridobili koncesijo. 

uveljavljali prednostno pra-
vico pri podelitvi koncesije 
za izkoriščanje državnih 
gozdov. Ž.e takoj po uvelja-
vitvi zakonskih sprememb 
se bodo lahko potegovali za 
pet tisoč hektarjev državnih 
gozdov, ki jih je sklad kme-
tijskih zemljišč in gozdov 
kupil v okviru svojega delo-
vanja, po letu 2 0 i 6 , ko bo 
potekla 20-letna koncesija 
sedanjim upravljavcem 
(gozdnim gospodarstvom). 

pa tudi za vse druge gozdo-
ve. Po končani denacionali-
zaciji bo ostala v državni la-
sti še približno petina goz-
dov, kar Slovenijo uvršča 
med države z na jmanjš im 
deležem državnih gozdov. 
Sklad bo tudi v prihodnje 
kupoval gozdove, na leto naj 
bi jih v povprečju kupil tisoč 
hektarjev, pri tem pa bo pri 
kompleksih, večjih od 30 
hektarjev, lahko uveljavljal 
predkupno pravico. 

Vodjo območne enote za-
voda za gozdove bo po no-
vem imenoval direktor zavo-
da, svet območne enote pa 
bo dal le mnenje. Ker majh-
na in razdeljena zasebna 
gozdna posest otežuje go-
spodarjenje z gozdovi, zakon 
podpira zdmževanje lastni-
kov in ustanavljanje gozdar-
skih strojnih krožkov, hkrati 
pa prepoveduje delitev gozd-
nih parcel, manjših od pet 
hektarjev. 

Kdo je ustrelil konja?! 
Neznani storilec je ustrelil konja med pašo na Karničarjevi 
Zgornjem Jezerskem. 

vadini na 

Cvrro Z A P L O T N I K 

Zgornje jezersko - Kot je po-
vedal Franc Košir s Kamičar-
jeve kmetije, ki je tudi član 
lovske družine, je ustreljene-
ga konja našel na pašniku 
prejšnjo sredo, verjetno dva 
ali tri dni potem, ko m u je 
neznani storilec zadal smrto-
nosni strel. V Lovski družini 
Jezersko so o dogodku zve-
deli iz časopisa, ob namigih, 
da bi to lahko storili lovci, je 
primer na seji prejšnji četr-
tek obravnaval tudi upravni 

odbor. Kot je povedal stareši-
na družine Franc Ekar, v lov-
ski dmžini obsojajo takšno 
početje, ne morejo pa ne su-
miti in ne namigovati, kdo bi 
lahko ustrelil konja. Gospo-
dar lovske družine ni prejel 
nobenega sporočila o strelja-
nju na divjad ali prijave o 
zgrešenemu strelu, kar je si-
cer obveznost vsakega dana, 
prav tako ne lovska čuvaja. 
Lovci so doslej že večkrat še 
posebej na vzhodni strani lo-
višča, v Komatevri in na Kov-
kovem, slišali nočno strelja-

nje, čeprav je po predpisih in 
sklepih družine lov v noč-
nem času, v mraku in v pri-
meru slabe vidljivosti prepo-
vedano. V lovski družini na-
prošajo policijo, da razišče 
primer, najde povzročitelja 
in ugotovi, kdo v lovišču stre-
lja v nočnem času. 

V vsem slabem je vedno 
nekaj dobrega. Poleg krokar-
jev sta namreč razpadajočega 
konja napadla tudi planinska 
orla, kar je v nasprotju z do-
sedanjimi ugotovitvami, da v 
tem okolišu ni orlov. 

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

Kranjska Gora - V blejski ob-
močni enoti Zavoda za goz-
dove Sloveniji so pripravili 
osnutek gozdnogospodar-
skega načrta enote Kranjska 
Gora za obdobje 2007-2016. 
Načrt bo po sklepu ministr-
stva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano od včeraj do 
5. decembra javno razgrnjen 

v prostorih Občine Kranjska 
Gora vsak delovni dan od 7. 
do 15. ure. Zadnji dan razgr-
nitve načrta, 5. decembra, ob 
11. uri bo v revimi pisarni v 
Kranjski Gori še javna obra-
vnava. Lastniki gozdov in 
drugi zainteresirani bodo 
lahko dali pripombe na načrt 
v času javne razgrnitve, na 
javni obravnavi, po elektron-
ski pošti ali na naslov krajev-

ne enote Jesenice. Načrt 
predstavlja stanje gozdov in 
gospodarjenje z gozdovi v 
zadnjih desetih letih, izpo-
stavlja najpomembnejše pro-
bleme pri gospodarjenju in 
določa za naslednjih deset let 
najvišje možno izkoriščanje 
gozdov, potrebni obseg gojit-
venih in varstvenih del, pred-
nostna območja za odpiranje 
gozdov z gozdnimi cestami 
in vlakami pa tudi pogoje za 
poseganje v gozdni prostor 
ter za gospodarjenje z žival-
skim svetom. 

http://www.nkbm.si
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS i KONCERTI 
telefon: 04 201 42 00 . . . . . . 

i Koncert ob jubileju KPZ Aeternum 
t̂oro<ll(>uobK«>p<«im̂ w|»lrittâ ulM/2Ol•4̂ lM,fJte04/̂ 0l•̂ ^ i Skofja Loka - KPZ Aeternum iz Škofje Loke ob 5. obletnici de-

»foMju«.poi»H«-dopw«Wikjiiii«rii«ton.i»miCtra()9iawiii|»nudb»n̂  i lovanja vabi na slavnostno akademijo s koncertom ob ju-
JANEz'ROZMAN" S.P.'V ROZMAN" B U S ^ U N C O V O ' ^ ^ i bileju, ki bo v nedeljo ob 18. uri v cerkvi sv. jurija v stari Loki. 

RADOVLJICA, TEL: 04/53 15 249. FAX: 04/53 04 230 I 
MADŽARSKETOPLICE1.12 - 4 . 1 2 . ; i 3 . 1 2 -16. 12;PALMAN0VA : K A Z b I A V C 
IN TOV. ČOKOLADE 30. ii.; TRST 1.12. BANOVCI 23.12. -
26.12. : Razstava vezenih prtov 

; ! Zasip - KUD Zasip vabi na ogled razstave vezenih prtov, ki HOKO-prevozi oseb, storitve. Stan,slav HoCevar s.p., C.K.04, Knže ; ^^ ^^ ^ ^^^^^^^ ^^ ^^ ^^ ^g ^^^ ^ 
IZLETI, POTOVANJA, NAKUPI (BTC-Lj., Trst. Lenti). Ostali pre- j poma krajanov v Zasipu, 
vozi po dogovoru. Informacije: 041/734 140 in 041/350-415 

: Razstava ročnih del 
METEOR, CERKLJE, D. O. O., STARA CESTA 1,4207 CERKLJE ; ^RANJ - Društvo upokojencev Kranj vabi na ogled 27. tradi-
TEL: 04/25 ff ^ ^ ^ ^̂  ^ ^ i cionalne razstave ročnih del stanovalcev Doma upokojencev 

. i Kranj, ki je v prostoru delovne terapije odprta do 25. novembra. 

24.11. ob 19.30 Michael Frayn: HRUP ZA ODROM, komedija, režija: i " VRT«C Besnica vabi na razstavo adventnih venčkov 
Mitja Miliinski, za IZVEN i božično-novoletnih izdelkov, ki bo v telovadnici 

: Podružnične šole Besnica odprta od 26. do 29. novembra. 
OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV ! Z a d n j i d a n b o o b 17 . uri potekala p r o d a j a izdelkov. 

KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

^ PREDSTAVE PRIREDITVE 
Predstavitev knjige dr. Franceta Bučarja 
Kranj - Predstavitev knjige Rojstvo države in srečanje z av- i 
torjem dr. Francetom Bučarjem bo knjigarni DZS Mercator ; 
center Kranj - Primskovo danes ob i8. uri. 

Dobrodelna prireditev za Železnike 
Sveti Duh pri Škofji Loki - Jutri ob 19. uri prireja Župnijska Ka- : 
ritas sv. Duh v kulturnem domu dobrodelno prireditev, na ka- ; 
teri bodo nastopili: član Slovenskega okteta Janez Triler s i 
hčerko Majo, igralka Metka Pavšič in vokalna skupina GLORIA, : 
povezovalka programa pa bo Mateja Feltrin Novljan. Zbrana : 
sredstva bodo namenjena prizadetim v poplavah v Železnikih. : 

OBVESTILA 

Sejem smučarske opreme 
Železniki - V soboto in nedeljo Smučarski klub Domel Iz ; 
Železnikov v OŠ Železniki prireja Sejem rabljene in nove i 
smučarske opreme. 

Zimski tečaj šolanja psov 
Jesenice - Kinološko društvo Jesenice vabi na zimski tečaj 
šolanja psov. Prvi sestanek bo v ponedeljek, 26. novembra, 
ob 17. uri v prostorih KD Jesenice na Blejski Dobravi 160. 
Vse dodatne informacije po tel.: 041/666 187. 

Ustvarjalne delavnice in prodajna razstava 
Kranj - Ustvarjalni atelje, Kurirska pot 27 na Primskovem 
vabi v torek, 27. novembra, ob 17. uri na delavnico za otroke 
Adventni venčki, v sredo, 28. novembra, ob 20. uri na 
delavnico za odrasle Adventni venčki iz zelenja, v petek, 30. 
novembra, pa bo odprtje prodajne decembrske razstave. 
Potrebne so predhodne rezervacije mesta na 041/286 155! 
vww.igrisce.si/maja 

Sprostitvena terapija z gongom 
Kranj • HUMANA združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje vabi na zvočno sprostitveno terapijo z gongom, ki 
bo v torek, 27. novembra, ob 16. uri na osnovni šoli Franceta 
Prešerna v Kranju. Prijave in informacije: tel. 2 0 1 1 7 20. 

Izdelovanje adventnih venčkov 
Preddvor - V paviljonu Hotela Bor bodo jutri ob 14. uri otro-
ci lahko izdelovali adventne venčke v različnih tehnikah. 

PREDAVANJA 

o podeželski stavbni dediščini 
Dovje - Iz Hiše Pr'Katr' na Dovjem vabijo na cikel treh pre-
davanj - delavnic o podeželski stavbni dediščini. Drugo iz 
niza predavanj bo danes ob 16. uri, naslednje, tretje, pa bo v 
četrtek, 29. novembra, ob 19. uri. 

Huda gniloba 
Kranj - Čebelarsko društvo Britof - Predoslje organizira pre-
davanje Huda gniloba, ki bo v Gostilni pri Šprajcarju v Brito-
fu v torek, 27. novembra, ob 17. uri. 

Izzivi starševstva 
Preddvor - Osnovna šoia Matije Valjavca Preddvor orga-
nizira Šolo za starše. Tretje od petih srečanj bo 26. novem-
bra od 18. do 20. ure. Tema bo: Izzivi starševstva. 

Medeni tedni na koruzi 
Preddvor - jutri ob 19.30 bo Igralska skupina Preddvor KUD 
Matije Vaijavca premierno uprizorila komedijo Medeni ted-
ni na koruzi. Predstavo bodo ponovili v nedeljo, 25. novem-
bra, ob 15. uri. 

Nekoč in danes 
Predoslje - Jutri se bo ob 19.30 v kulturnem domu Predoslje pri 
Kranju začela monokomedija z naslovom Nekoč in danes. 

Marjeta in ljubimci 
Podljubeij - Kulturno Društvo Brezje - Smeh Teater - bo jutri 
ob 19. uri v kulturnem donriu v Podljubelju uprizorilo 
komedijo Franca Ankersta Marjeta in ljubimci. 

ZA POPOLN PREGLED SI OGLEJTE 
WWW.GORENjSKIGUS.Sl/KAZIPOT 

LOTO 
Rezultati 93. kroga - 21. november 2007 

2, 4 , 1 1 , 15 , 20, 36, 37 in 31 

Lotko: 4, 9, 4, 5, 9, 3 

Predvideni sklad 94. kroga za Sedmico: 120.000 EUR 
Predvideni sklad 94. kroga za Lotka: 120.000 EUR 

KIOPT 
KOPT, Bled, d. o. o. 
Alpska cesta 43 
4248 Lesce 

Vabi k sodelovanju 

STROKOVNEGA KOORDINATORJA 
IN ORGANIZATORJA PROIZVODNJE (m/ž) 
Pričakujemo, da imate vsaj 3 leta delovnih izkušenj na podobnem 
delovnem mestu, najmanj VI. stopnjo strokovne Izobrazbe, organi-
zacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti. Aktivno znanje 
vsaj enega tujega jezika (EU). Poznavanje kovinske dejavnosti je 
prednost. 

Svoje cenjene prijave z opisom delovnih izkušenj in kratkim življe-
njepisom pošljite na naslov kadrovska@kODt.si 

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

^KD 
Javni Alad ReputKike Slovenije za kuUume dejavnosti 

Območna tzpowawd KRAKJ. wvw.d<d-kfant.<^d.il 
SOBOTNA MATINEJA 

Gostuje: KUO Teater za vse Jesenice 

ŠKRAT 
IZ OPERE 

Sobota, 24. november 2007, ob 10. uri, 
v PreSemovem gtedaMSču 

Gorenjski G l a s B I V rffTMjii / j i l i i 

O S M R T N I C A 

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja, 
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja, 
spomin je svetloba, ki dušo obliva, 
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva. 

V globoki žalosti sporočamo, da je umrla naša draga mama 

M A R I J A P E Č N I K 
iz Stražišča 

Od nje se bomo poslovili jutri, v soboto, 24. novembra 
2007, ob 14 . uri na pokopališču v Bitnjah. Žara bo na dan 
pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem 
pokopališču. 
Mama, hvala ti za vse, vedno boš z nami! 

Žalujoči: Neja z družino, Miri in Igor, Špela z družino, 
Blaž z družino, Davor in ostalo sorodstvo 

w 
Občina Bohinj 

Župan 

Številka: 381-16/2007 
Datum: 2 0 . 1 1 . 2007 

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vest-
nik Občine Bohinj, št. 3/99, 1/03, 1/07) in 45. člena Statuta Občine 
Železniki (Uradni list RS, št. 132/04), župan Občine Bohinj dne 
20. novembra 2007 sprejme 

SKLEP 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo dvosistemskega 
daljnovoda RTP Železniki-RTP Bohinj 

I. 
Javno se razgrne: 
1. Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načr-

ta za daljnovod 20 x 1 10 kV RTP Železniki - RTP Bohinj, ki ga je 
pod številko projekta UD/402-109/07, izdelal Domplan, d. d., 
(v nadaljnjem besedilu: dopolnjen osnutek OPPN); 

2. Povzetek za javnost; 
3. Poročilo o vplivih na okolje za daljnovod 20 x 1 1 0 kV RTP 

Železniki - RTP Bohinj, ki ga je pod številko projekta 61/1 - 2007, 
september 2007 izdelal Marbo Bled, d. o. o.; 

4. Idejni projekt za dvosistemski 1 10 + 20 kV daljnovod RTP 
Železniki - RTP Bohinj, ki ga je pod številko projekta D768-
A610/093A, mapa D768—3E/04, november 2007 izdelalo pod-
jetje IBE d, d„ ter 

5. Druge strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve dopol-
njenega osnutka OPPN. 

n. 
Gradivo iz prejšnje točke bo od 30. novembra 2007 do 31. decem-
bra 2007 javno razgrnjeno: 
• v sejni sobi Občine Železniki, Češnjica 48, Železniki, 
- v sejni sobi Občine Bohinj. Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica. 

III. 
Javni obravnavi bosta potekali 
- v prostorih zadružnega doma Sorica v soboto, 8. 12. 2007, ob 

18.00 uri; 
- v prostorih gasilskega društva Nemški Rovt v petek, 2 1 . 1 2 . 2 0 0 7 , 

ob 17.00 uri. 
IV. 

Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko k razgrnjenemu 
dopolnjenemu osnutku OPPN dajo pripombe in predloge vsi 
organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se 
podajo v času javne razgrnitve v knjigo pripomb ali na elektron-
ski naslov obcina@bohinj.si. 

V. 
Ta sklep se objavi v Gorenjskem glasu ter na spletnih straneh 
Občine Železniki in Občine Bohinj. 

Št. 381-16/ 2007 
Bohinj, dne 20. novembra 2007 

Župan Občine Bohinj 
Franc Kramar, univ. dipl. ing. les. 

mailto:info@g-glas.si
http://WWW.GORENjSKIGUS.Sl/KAZIPOT
mailto:kadrovska@kODt.si
http://WWW.CORENJSKIGLAS.SI
mailto:obcina@bohinj.si
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p e t e k , 23 . n o v e m b r a 2 0 0 7 

I S K R A 
ISKRA O T C i » . 
SMiloItdl 
SI-4000 OANJ, 51(^0 
mjskfMlcsi 

IŠČEMO NOVE SODELAVCE (m/ž) 

Podjetje Iskra O T C d. o. o. j e del Skupine Iskra ISD d. d. in ima 
dolgoletno tradicijo in izkušnje na področju izdelave orodij 
z a brizganje plastike, aluminija in preoblikovanja pločevine. 

2:aradi povečanega obsega poslovanja in širjenja podjetja razpisuje-
mo prosta delovna mesta: 

- B R U S I L E C 
- R E Z K A L E C 
- O B L I K O V A L E C KOVIN 
- ORODJAR 

Kandidati so lahko začetniki alt že izkušeni z znanjem za samostojno 
delo. dobrodošli pa so tudi pripravniki z zaključeno kovinarsko ali 
sirojno srednjo šolo In z željo po pridobivanju novih znanj s področ-
ja izdelave orodij. 

Tudi v primeru, da ste že zaposleni. Vam mogoče 
lahko ponudimo boljše pogoje! 

Vaše cenjene ponudbe s kratkim opisom delovnih izkušenj 
pričakujemo na naslov: 
Iskra OTC d. o. o.. Savska loka 4. 4000 Kranj afi na 
ivo.jerasa@iskra-isd.si tel.: 051/441 750 

N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg 12.4000 Kranj 
Td. 04/20213 53,202 2S 66 

CSM 051/320 700, Email: in<b®lc3-lcefn.5i 

KsKERN 
POSLOVNI PROSTORI: 
Prodamo: 
TRŽIČ: prostor za storitve na Dete-
ljici. velik $3 m2. čakalnica 21 mz in 
del hodnika velikega ž8 mž. letnik 
1980, prodajajo za 68.000,00 EUR. 
KRANJ: poslovni prostor (kozmetika^ 
Uizer, pedikura in pd.) v izmeri 82 
m2, v pritličju objekta, obnova 2004 
leta, parkirni prostori, za 152.000 
EUR. 
KRAN|: poslovni prostor (skladiSCe) 
v izmeri 220 m2. v pritličju objekta in 
pritličju, starost 40 let. obnovljeno, 
dostop z rampo. cena « 500 
EUR/m2, tudi možnost najema po 
1.000 EUR/mes. 
KRANJ: kava bar<bistro v izmeri 
64,16 m2. od tega 12,10 m2 skladiš-
če v pritličju objekta, v celoti obnov-
ljeno 2006,30 sedežev znotraj in zu-
nanja terasa 20 sedežev, prodajajo s 
celotno opremo za igo.ooo EUR. 
HISE: 
Prodamo: 
V BESNICI: iz leta 1974 stan. hiSa, 
dvodružinska, podkletena. ločeno 
stanovanje v pritličju in ločeno v nad-
stropju. stan. povrSina je 260 m2, 
parcela 637 m2. hiša je že prazna, 
cena - za 250.000 EUR. 
V HRASTJU: leta 1990 narejena stan. 
hiSa na mirni lokaciji, stan. površino 
180 m2 (klet, pritličje in nadstropje), 
zemljišče 435 m2, cena « 175.500 
EUR. 
V KRANJU, bližina mesta - stan. 
hiSa. uporabne površine 250 m2, 
klet, pritličje in nadstropje, v pritlič-
ju dva ločena vhoda (možnost po-
slovne dejavrtdSll). v nadstropju 
stanovanje, letnik 1955, obnovljena 
(streha, žlebovi, dimnik. CK peč)« 
zemljišče 736 m2, cena -
375.000,00 EUR. 
ŽABNICA: 30 let staro hišo. ki nJ 
podkletena, trna lojeno stanovanje v 
pritličju in ločeno v nadstropju, skup-
na stan. površina je 262 m2 na par-
celi 1.719 m2, ob hiši stoji samosto-
jen objekt drvarnica, cena > 250.000 
EUR. 
DRULOVKA: stan. hišo, 270 ma po-
vršine. letnik 60, zemljišče 1011 m2. 
hiSa ima klet, pritličje in mansarda in 
stoji na lokaciji, ki je dober izziv tudi 
za podjetnika, cena - 230.000 000 
EUR. 
TRŽIC (Zvirče): stan. hiša zgrajena 
do 3. gr. faze, stan. površine 186 
m2. letnik 2006. 551 m2 zemljišča, 
možnost izdelave na ključ, CK na 
plin, mirna lokacija, cena « 
190.000 EUR. 
ZEMLJIŠČA: 
Prodamo: 
Coriče: stavb, parcela 998 m2, po 85 
EUR/m2. 
Nakb: stavb, parcela 453 m2 po 180 
EUR/m2. 
Brtnjei stavb, parcelo 723 m2, sončna 
lokacija, po 130 EUR/m2. 
Drulovka: stavb, parcela 1186 m2, po 
80 EUR/m2. 
Besnici: stavb, parcela 689 m2 po 75 
EUR/m2. 

Podljubelju: stavb, parcela 703 m2 
po 89 EUR/m2. 
Šenturika gora: več stavb, parcel, v 
izmeri od 422-677 m2 po 70 
EUR/m2. 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
KAMNIK: dvosobno. 59,1 m2 v 2. 
nad., letnik 74, za 95.ooo,cx> EUR. 
KRANJ: enosobno. 50 m2 v priti, od 
3, letnik 89. za 78.000 EUR. 
KRANJ: 1 G 32 m2 v 2. nad. od 3. let-
nik 81. za 69.500 EUR. 
KRANJ: dvosobno. 54 mz v 4- nad. 
od 4, letnik 63, obnova 2001, proda-
jajo za 96.000 EUR. 
KRANJ: dvosobno, 62.9 m2 v 3. nad., 
letnik 82, obnova 2001. prodajajo za 
108.000 EUR. 

KRANJ: dvosobno. 61 m2 v pritličju, 
obnova v letu 99 (fasada, streha), z 
vrtom in nadstreškom, za 99.000 
EUR. 
KRANJ (Čirče): enosobno. 45 m2 v 
pritličju objekta, obnova v letu 2003, 
za 75.000 EUR. 
KRANJ (Straži šče): trisobno. 90 m2 v 
mansardi hiše, z ogrevano teraso, 
klet in 2 parkirni mesti, svojo CK in 
klima, obnova 2001, za 112.000,00 
EUR. 
TRŽIČ: trisobno. 72 m2 v 1. nad-
stropju. obnovljeno 2002. za 87.000 
EUR. 
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KRANJ - BRITOF, prodamo zelo lepo 
garsonjero, v prvi etaŽi/2, 39,71 m2, 
stara 3 leta, opremljena kuhinja z 
jedilnico, wc + kopalnica, predsoba, 
terasa, CK -plin, vsi priključki, z.k. 
urejeno, vseljiva november 2007. 
Cena: 78.000.00 EUR. 
KRANJ - PUNINA I, prodamo 
enosobno stanovanje, 42,^8 mz. v 5. 
nadstropju/12, staro 33 let, delno ob-
novljeno. zelo funkcionalna raz-
poreditev, balkon, vsi priključki, 
opremljena kuhinja brez bele 
tehnike, z.k. urejeno, vseljrvo po do-
govoru. Cena: 81.000.00 EUR. 
KRANJ - PLANINA III. prodamo zelo 
lepo, kompletno obnovljeno trisob-
no stanovanje. 80,80 mz. v 7. nad-
stropju/7. adaptirano 2007. 
stanovanje obrnjeno na )Z In SV. 
jedilnica povečana na račun balkona, 
vsi priključki, opremljeno an vseljivo 
po dogovoru. Cena: 132.000,00 
EUR. 
PODJELOVO BRDO 
Med Poljansko in Selško dolino se 
na hribu Podjelovo brdo nahaja zi-
dani bivalni vikend, ki je oddaljen 12 
km od smučarskega centra Cerkno. 
Objekt v izmeri 172 m2 je bil zgrajen 
in dokončan leta 2000. zemljišča 
1064 m2, CK - trda goriva. STAV. 
kompletno opremljen. 2xbalkon. 
terasa, garaža, ob vikendu se nahaja 
pomožni objekt (ločena drvarnica in 
večnamenski prostor), prevzem po 
dogovoru. Cena: 123.150,00 EUR. 
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STANOVANJA prodamo 
KRANJ - Planina II: novogradnja, I. 
2008, 46,38 m2, 4. nad., enosobno 
predelano v enoinpolsobno stano-
vanje. balkon, vseljivo marec 2008. 
Cena 99.000 EUR. 
KRANJ • Zoisova: trisobno. 78.93 
m2. 2./4, I. 1962. nova okna, CK-
piin, balkon, ZK. urejen blok, vselji-
vo takoj. Cena 126.288 EUR. 
KRANJ • Šorlijevo n.: enosobno. 
24,49 prijetno, obnovljeno 
2004, 4./4. Cena 70.000 EUR. 
KRANJ - Planina III: dvosobno, 
66,76 m2,1986, balkon, klel. Vselji-
vo takoj. Cena 107.000 EUR. 
KRANJ • Zlato polje: trisobno. 71.5 
m2. zgrajeno leta 1985. Cena 
ioo.ooo.oo EUR. 

DRULOVKA: enosobno, 52.39 m2 v 
2. nad. nizkega bloka, balkon, 1. 
1988, vpisan v ZK. Cena 89.200 
EUR. 
JESENICE: trisobno. 74 m2,1.1982, 
delno adaptirano 2002, 5. nad./12. 
Cena 106.000 EUR. 
HRUSiCA: enosobno, 39,8 ma, 
1980. i . / i . v hiši. vseljivo takoj. 
Cena 65.000 EUR. 
BLED: dvosobno. 53.48 m2. i. 1982. 
pritlično stanovanje z atrijem (25 
m2). Cena 130.000 EUR. 
HIŠE prodamo 
KRANJ: vrstna hiša. 225 m2. adapti-
rana 1.2002, 255 mz parcele, sonč-
na lega. mirna okolica. Cena 
340.000 EUR. 
JESENICE - Planina pod Golico: 88 
m2 tloris hiše, adaptirano I. 1994. 
Gabarit K-P-M. atraktivna lokacija 
750 m2 parcele, vseljivo takoj. Cena 
245.000,00 EUR. 
ZAPUŽE: posl.-stan. hiša. tloris 253 
m2 -f zemljišče cca. 1000 mz. gaba-
rit K-fP-J-M, 1.1997. Cena 820.000 
EUR. 
ZEMLJIŠČE prodamo 
2lRI: 3068 m2 velika parcela od 
tega cca. 2/3 stavbnega zemljišča, 
sončna lega. infrastruktura v bliži-
ni. Cena 95.000 EUR. 
JESENICE - Prihodi: stavbno zem-
ljišče na prekrasni lokaciji. 828 m2. 
sončna, s prekrasnim razgledom 
na Triglav in Golico, nad naseljem, 
urejena infrastruktura. Cena 
66.240 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR oddamo 
Oddamo in prodamo različne kva-
drature poslovnih prostorov na raz-
ličnih lokacijah. 
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STANOVANJA: 
Radovljica • Gradnikova: garsonjera 
30 m2 v stanovanjski hiši z lastnim 
vhodom in lastnim parkirnim me-
stom. Ločena kuhinja in soba. Sta-
rost objekta 30 let, delno obnovljena 
I. 01. Mima sončna lokacija, vsi pri-
ključki, takoj vseljiva, možen pre-
vzem kredita. Cena 60.000,00 EUR. 
Tržič • Cankarjeva: garsonjera 27 nn2. 
V./V nadst.. vsi priključki, popolno-
ma nova oprema, obnovljena 1. 07. 
takoj vseljiva. Cena 52.000 EUR. 
Kranj • Zlato polj«: dvosobno stano-
vanje 71 m2, VP. popolnoma obnov-
ljeno I. 07. izredno lepo. vsi priključ-
ki. lastna CK-plin, nova še ne rabljena 
oprema, Z K urejena, takoj vseljivo. 
Cena 126.000 EUR. 
HISE: 

Bled • okolka: hiša v bližnji okolici Ble-
da. 180 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. 

Prosto le 

ekskluz ivno 
stanovanje 
na terasi! 
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Ugodna prodaja novih stanovanj v 
Struževem pri Kranju. 
Več podatkov ra intemctu - htlp: 
//agenci|aJompbn.$i 
STANOVANjE PRODAMO 
Kranj, Oufcjvka, dvosobno. I. nadstr. v 
Izmeri 61,7 mz, I. Izgr. 1989. kopalnica 
obnovljena 2006, cena 115.000,00 EUR 
{27.558.600,00 SIT). 
Kranj, Planina III, trisobno s hoby sobo, 
v katero se pride iz pritli^a v klet, izme-
re 106 rm, sanrostojni vhod in atrij z iz-
hodom iz dnevne sobe. I. izgr. 1985, 
prenovljeno L 2004, vsi priklju^, vpisa-
no v ZK, možnost vselitve februar 
2008. cena 208.000.00 EUR 
(49.845.120,00 SIT). 
Kranj, Planina 11, dvosobno. 5. nadstr. v 
izmeri 66,62 m2, lepo ohranjeno. I. 
izgf- ^977. vselitev po dogovoru, cena 
111.000,00 EUR (26.600.004,00 SIT). 
Kranj, Zbto po^ trisobno, visoko pri-
tličje v izmeri 66,82 m2, delno obnovlje-
no v letih 2000 in 2003 (kopalnica in 
okna) L izgr. 1961. CK. tdefbn. kabel, te-
lev., balkona nI, cena 114.75s.00 EUR 
(27,5 mt« SIT). 
Radovi^ proti Lescam, dvosobno, III. 
nadstr. v izmeri 50.21 m2,1. izgr. 1978, 
lepo ohranjeno, balkon, obrnjeno V7, 
cena 96.000,00 EUR (23.005440,00 
SIT), možnost vselitve junij 2C^. 
Šenčur, trisobno v pritličju dvostano-
vanjske hiše. neopremljeno.velikosti 
85.00 mz. stanovanju pripada še 90,00 
mz zemljišča, dve parkirišči, I. izgr. 
2002, cena 135.620.00 EUR 
(32499.976,80 SIT). 
Tržič, mestno ^ro, 3 dvosobna stano-
vanja v trinadstropni hiši, velikosti od 61 
m2 • 83.00 m2. leto tzgr. 1957, v celoti 
prenovj|ena leta 2000 (tlaki, instalacije, 
Kopalnica. CK. telefon, dvigab) balkona 
ni, cena 1290 EUR/m2 (309.135,60 
Srr/mi) za manjše stanov, in 1230 
EUR (294.757.20 Srr) za v e ^ stanov., 
vpisana v ZK, vseljiva takof. 
HISE-PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnka, visokopritlična, tlori-
sa 120 n\2 na parceli velikosti 549 mz, 
CK na olje, tel. garaža, dve parkirni me-
sti, son^ia lega. hiša je lepo vzdrževa-
na, I. izgrad. 1981. cena 320.000.00 
EUR (76.684.800.00 sn). 
Kranj, KSanec, vrstna - enonadstropna v 
cekjti podkletena. v vsaki etaži cca. 75 m2, 
na parcdi velikosti 253 m2.1. izgr. 1973, v 
cekjti prenovljera 2002. garaža, zelo lepo 
urejen vrt, na mirni in sončn i bkadji, cena 
350.000,00 EUR (83.874000.00 srr), 
vUlitev po dogovoru. 
Križe, Gorenjska, enonadstropna - dvo-
stanovanjska, tlorisa 75 m2 v vsaki etaži 
na parceli veTtkosti 222 mz, I. izgr. 1936. 
popolnoma prenovljena od 1.2004-2006, 
CK na plin, tel., vse instalacije v vsaki eta-
ži točene, tri parkirišča, cena 197.000.00 
EUR (47.209.080,00 sn). 
CARA2A - PRODAMO 
Kran), Zoisova ul v bloku izmefe 16,62 
mi, I. izgr. 1967. cena 1J.800,00 EUR 
(3.307.032,00 sri). 
PARCELA-PRODAMO 
)avomi^ Rovt nad jesenicami v izmeri 
759 mz, na parceli elektrika in telefon. 
son6ia, dostop z glavne ceste, geodet-
sko odmerjena, celotna zazidljiva, 6 km 
od avtoceste, cena 37.556,33 EUR (9 
mio srr). 
Srednja vas v BoHnju v izmeri 929 m2, 
sončna lega, 2/3 parcele je bolj strme, 
od Bohinja je oddaljeno 5 km, cena 
230.00 EUR/m2 (55.n7.oo Srr/m2). 

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

Telefon; 592 59 49,030/30 20 i i 

STANOVANjA PRODAMO 
KRANj • Plantna, gars., 25,43 mz, 
IIL/3. l.i. 1978. Cena: 65.000 EUR. 
KRANJ • Šorlijevo naselje, gars., 
24,49 IV./4, l.l. 1972, obnovljena 
L 2004. skrajna lega bloka. Cena: 
68.500 EUR. 
TRŽIČ - Bistrica, Kovorska, dvosob-
no, 5548 m2. III./4. l.i. 1973. obnov-
ljeno. Cena: 88.500 EUR. 
KRAN) - Valjavčeva, dvosobno, 5945 
m2.1./4. l.i. 1964, v celoti obnovljeno 
I. 2005. Cena: 108.000 EUR. 
TRŽIČ • trisobno, dvoetažno. 74,85 
m2,1+M, terasa v skali, obnovljeno v 
celoti I. 2005. Cena: 82.545 EUR. 
TRŽiC - Cankarjeva, trisobno, 58,97 
m2,1./1, l.i. 1965. obnovljeno v celoti 
I. 2004. opremljeno. 2 balkona, 30 
m2 podstrehe. Cena: 82.000 EUR. 
KRANj - center, trisobno, 68,60 m2. 
XI. nadstropje, l.i. 1967. obnovljeno, 
pogled proti Krvavcu. Cena: 126.000 
EUR. 
TRŽIČ - mestno jedro, 79 m2, I./2, 
obnovljeno v celoti I. 2000. lastna 
CK, kuhinja ostane opremljena, nizki 
obratovalni stroški, garaža parkirni 
prostor, vseljivo julij-avgust 2008. 
Cena: 117.000 EUR. 
PRISTAVA PRI TRŽIČU - Mlaka, tri-
sobno, 76 mz, M/3, l.i. 2000. Cena: 
122.000 EUR. 
HISE PRODAMO 
RADOVLjlCA - center, dvostanovanj-
ska hiša. cca. 300 mz biv. površine v 
treh etažah, parcela 896 m2, l.i. 1965. 
obnovljena I. 1995. Cena: 404.770 
EUR. 
TRŽIČ • Slap, stan. hiša - dvojček, 86 
m2, parcela 1.213 m2. l.i. 1960. ob-
novljena v celoti od I. 2001 dalje, 
vredna ogleda. Cena: 194.000 EUR. 
ZC. BESNICA - stan. hiša. III. gr. 
faza. 298 m2 biv. površine, parcela 
1.075 je v celoti zazidljiva, l.i. 
2007, gradbeno dovoljenje za dve 
hiši. Cena: 210.000 EUR. 
PARCELE PRODAMO 
CERKL)E NA COREN|SKEM - 4 za-
zidljive parcele v nizu. pravokotnih 
oblik. 2.000 m2. odlična lokacija, 
prodajajo se po dve skupaj. Cena: 
170 EUR/m2. 
CERKLIE NA CORENjSKEM - za-
zidljiva parcela. 904 mz. ravna, 
sončna, pravokotne oblike, odprt 
pogled proti Krvavcu. Cena: 166 
EUR/m2. 
LANCOVO - 2 zazidljivi parceli, 676 
mz in 1.050 m2. Cena: 100 EUR/m2. 
PODNART • zazidljiva parcela, 1.142 
m2, ravna, sončna, pravokotne obli-
ke. Cena: 70 EUR/m2. 
TRŽIČ • Brezj«, zazidljiva parcela, 
649 mz, sončna, ob asfoltirani cesti, 
ravna. Cena: 70 EUR/mz. 
PODLJUBEL) - zazidljiva parcela. 631 
mz, ravna, pravokotne oblike, pod 
hribom, v urejenem naselju novejših 
hiš. Cena: 85EUR/m2. 
PODLjUBEL) - 4 zazidljive parcele v 
nizu, 931 mz. 493 mz, 515 m2 in 468 
m2, sončne, ravne. Cena: 95 
EUR/m2. 
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Tel.: 04 20 43 200 
GSM: 031 511 111 

Poleg posredovanja pri nakupu/prodaji oz. 
najemu/oddaji nepremičnine, vam nudimo: 

• Svetovanje pri nakupu zemljišč, 
• Projektiranje objektov od ideje do izvedbe, 

• Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, 
• Promet z lastnimi nepremičninami. 
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Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax: 201 42 13 
e-mail: maliogldsi@g-glas.si 

Mali ogJasi se sprejemajo: za objavo v petek • 
v sredo do 1330 In za objavo v torek do petka 
do 14.00! Delovni čas: od ponedeljka do perka 
neprekinjeno od 8.-19. ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

GARSONJERO Tržič, popolnoma 
opremljena, vseljiva takoj. 9 041/781> 
2 9 6 /006848 

GARSONJERO. 1 SS v Radovljici ali 
menjam za enako. Lesce -Žirovnica,« 
041/602-395 roo6W4 

ENOSOBNO stanovanje. Preddvor, 
odlična lokacija, bližina jezera. ZK ure-
jena. 47 m2. klet. par. mesto. vrt. VP. 
80.000 EUR, Uon King d.o.o., Kranj. 
9 040/25CW90 70068i6 

DVOSOBNO stanovanje, Stražišče. v 
pritličju. 051/388-822 7oo8«42 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britof 79^ 4000 Kranj 
irtfo-nep̂ geW(oprojekt.si 

www.9ekkopro)eW.sj 

04 2341 999 
031 67 40 33 

TRIINPOLSOBNO stanovanje, v celoti 
adaptirano. 9 041/352-106 roosez« 

TRISOBNO stanovanje v Stražišču pri 
Kranju. opren̂ Tjeno. lepa lokacija, bkžind 
šote. vrtca, trgovine, uirejen ZK. cena 
126.000 EUR. »040/633-J11 TOOBTO 

STIRISOBNO stanovanje v Preski. JZ 
pokrit boks za avto. bližina vrtca, šole. 
lep razgled, 9 041/283-180 Tooeea« 

ODDAM 

GARSONJERO V $orlijevem naselju, 
« 0 3 1 / 3 7 5 ^ 5 1 7008051 

E N O S O B N O stanovanie v novem ob-
jektu v Kranju. 37 m2. samo resnemu 
in poštenemu najemniku, polletno 
predplačik), 9 04/202-10-68 rooessr 

NAJAMEM 

PAR BREZ otrok išče garsonjero ali 
enosobno stanovanje blizu avtobusne 
postaje Kranj, 9 040/994-553, 
040/245-600 7ooee9i 

H I Š E 
PRODAM 

HIŠO v III. gr. fazi. na parceli 1000 m2. 
na sončni parceli, v okolici Železnikov, 
9 04/514-60-52 7ooe837 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
dvoru, vselitev možna konec poletja 
2008.051/388-822 7008940 

V PODREČI prodam stanovanjsko 
novogradnjo. 051/388-822 70oe94i 

POSESTI 
NAJAMEM 

TRAVNIK ali njivo, 9 041/239-328 
7006843 

TRAVNIK ali njivo v okolici Šenčurja, 
Kranja alt Cerkelj. dobro plačilo. 9 
041/584-235 7006«I3 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

STRAŽIŠČE pri Kranju, prodam 
poslovni prostor. 051/388-822 7006943 

ODDAM 

PROSTOR v izmeri cca. 140 m2, 9 
041/989-343 7008865 

TRAFIKO v centru KranA dob(0>f)e âno,v 
obratovanju. 9 04/201-17-05 70oe63i 

GOSTINSKI LOKAL v Kranju, atraktivna 
lokacija v sktopu Mercator trgovine, pre-
vzem možen tako), 9 031 /377-001Tooeeio 

PIZZERIJO Dare v Kranju, prevzem 
lokala je možen v decembru, 9 
041/390-331 7oowo7 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽO pri krajevni skupnosti Planina 
- Huje. « 040/151 -554 7006827 

GARAŽO. Šk. Loka, Groharjevo nas., 
16 m2. « 040/885-226 

GARAŽO v Šorlijevem naselju, 9 
031/689-156 7008892 

GARAŽO pri glavni pošti, 9 04/25-
31-502.040/296-753 7008a$8 

mailto:info@g-glas.si
mailto:ivo.jerasa@iskra-isd.si
http://www.k3-kern.s
mailto:infb@nepremicnine-gani.si
http://www.nepremicnine-gani.s
http://www.svet-neprcmtcnine.s
http://WWW.CORENJSKIGLAS.SI
http://www.domplan.s
http://www.eko-hisa.sl
mailto:maliogldsi@g-glas.si
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MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 

PRODAM 

ODKUP, PRODAJA. PREPIS rabljenih 
vGšh. gotovinsko plačilo. Avto Krati, d. o. o.. 
Kranj. Savska 34. Kranj. 04/20-11-413, 
041/707-145.031/231-358 /ooea*« 

CITROEN AX 1.0 ŠPORT, I. 97. ugod-
no. « 041/974-421 7008«8i 

RATTIPO 1.4 iE. 1.94 neg. do 10/08, 
9 040/587-360 roow28 

OPEL ASTRA 1.7 CDT1 karavan. I. OS 
siv. kov. barve, vsa oprema razen us-
nja. ugodno. 9 051/435-699 7oo89i4 

OPEL Corsa 1.7 CDTi, I. 04/05 5V. 
srebrn, avt. klima in nekoliko opreme. 
8 041/338-918 700ea8? 

Brstov PrapcoJM 10.4202 N«kJo 
P£ Kraniska cesta 22.4202 Naklo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
• pnevmatike in platišča, 
• amortizerji hiin servis vozil 
- avtooplika. vse za podvozje vozil. 
• jzpušni sistemi, katalizatorji / 
Tel. 04/25 7G 052 
Http:/'www3ggantar.sl 

R CUO 1.4 aflze, I. 00 klima (n ostala 
oprema, odlično ohranjen, cena: 
4.100,00 EUR. « 031/307-057 TooesM 

RENAULT Clio 1.2 16 V Oynamic, I. 
02 klima, srebrn, vsa oprema. « 
041/767-050 70oe»03 

RENAULT CUO 1.4 ALIZE. I. 00, 
55.000 km klima. 5 vrat. 1. lastnik, 8 
0 4 1 / 3 9 8 - 5 7 4 ?OOB«55 

SEAT Ibiza 1.4. 16 V. i. 02. 20.000 
km avt. klima, srebrne barve, kot nov. 
8 041 /227-338 /00684$ 

SEATLEON 1.616V,1.12/03.12.500km 
1. lastnica, zek) dobro ohranjen, z vso do-
datno opremo. 8041/33-55-39 roo?o» 

VW POLO 1.0, I. 98. 85.000 km prvi 
lastnik, zeto dobro ohranjen, certa: 
2.100,00 BJR. « 0599/27-528 7008S3? 

KUPIM 

POŠKODOVANO vozilo, oziroma vozi-
k> z okvaro motorja od 1. 96 dalje, 8 
051/437-537 rooesrz 

DRUGA VOZILA 

KUPIM 

ALUMINIJASTO, avtomobilsko prikoli-
co z A testom. dolžine okoli 180 cm. 8 
041/271-294 7006884 

AVTODELI IN OPREMA 

PRODAM 

GUME IN PLATIŠČA, jeklena za razne 
avte. rabljene In nove. cer>a po dogo-
voru. • 041 /722-625 rooasao 

JEKLENA platišča 5x122 za Audi ali 
VW. 8 0 4 1 / 8 6 0 - 9 7 5 7008«0i 

PUTIŠČA za VW Polo z gumami. 8 
031/882-908 7oo88S8 

ZADNJI branik za Rover 400. 
potreben manjšega popravila, 8 
0 4 0 / 4 2 - 7 0 ^ 0 7006669 

ZIMSKE GUME r^ piatišah 165/70/14 
23 Suzuki Ignis, nov komplet 230 EUR. 
8 041/722-625 7006588 

ZIMSKE GUME Viking 155/65/14, 
rabljene eno sezono, kot nove. 8 
04/25-22-575. 031/529-904 7006937 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

NOV agregat, ugodno. 8 040/831-
216 

infrar<i9Qi grelniki za 
zunanje terase in vrtove 

telefon: 04 /231-57-00 
www.gitas.si 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 

PRODAM 

BTRIMENSKE vatovitc ptosče 200x90. 
no^. 10% cen^. 8 04/25602-267006861 

SUHE. smrekove deske. deb. 2.5 cm. 
8 04/512-27-75 7006020 

KURIVO 

PRODAM 

20 m3 suhih, metrskih drv, cena 25 
EUR/m3. 8 031 /554-900 7006d27 

BUKOVA in mešana drva, razžagana in 
z dostavo, bukove brikete. 8 
041/239-328 7006842 

BUKOVA, suha drva, Bodešče 17. 
Bled 7008887 

BUKOVA dnra. 8 04/51-22-775 700687. 

BUKOVA drva, 20 m3, cena 40 
EUR/m3. 8 041/830-560 7oo887a 

BUKOVA in mešana drva. 8 
031/817-768 7006929 

BUKOVA drva, 8 04/531-57-79 70oe9so 

BUKOVE brikete za kurjavo, pakirano 
po 20 kg. 100 EUR/tona. 2 
EUR7vre6a. 8 041/534-798. 
Gorazd, Železniki 7oo8so2 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno. 
04/53-31-648. 040/88-74-25 7008587 

SUHA bukova drva, možna dostava. 8 
031/585-345 7oo6649 

SUHA. žagana, bukova drva, 8 
0 4 1 / 3 4 4 - 0 9 3 7008897 

SUHA. bukova drva, 8 04/51-46-
8 0 8 . 0 4 1 / 7 7 2 - 6 4 7 70089t7 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 

PODARIM 

JOGI P O S T E U O Meblo 200x160, 
ohranjena, 8 051 /429-008 7oo86&s 

MANJŠO kotno sedežno garnituro. 8 
031/693-852 7oo88Si 

OHRANJENO kuhinjo In prodam nove 
jogije. 8 031/346-932 7oo69i9 

GOSPODINJSKI 
APARATI 

PRODAM 

PRALNI stroj Gorenje In pomivalni stroj 
Canc^. 8 041 /678-494 7oo89id 

2 E L 0 malo rabljeno zamrzovalno 
omaro Gorenje 1601, v. 150 cm, cena 
200 EUR, 8 041 /201 -089 70oe904 

OGREVANJE, HLAJENJE 

PRODAM 

RABUEN aSfni 90riln8( ARI 13-10 
60 W In armaturo s tenmostatom za peč 
Fenrothenn. 041/33-56-39 7oc«826 

TERMOAKUMULACIJSKO peč, 1.5 
KW. 8 0 4 / 2 0 2 - 6 2 - 4 4 7006925 

GLASBILA 
PRODAM 

HARMONIKO B. ES. AS ali C. F. 8 
novo. kvalitetne izdelave, cena po do-
govoru. 8 04/231-21-01. 040/359-
6 1 3 7006657 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

RABLJENA ali nova smučarska opre-
ma • menjava! Rubin Kokrica. 8 
04/204-91-91. od 15. do 19. ure. 
sobota od 9. dO 13. ure 7oo88m 

FFTNES NAPRAVO eBptični tnenažer ET 
6.0. magnetkJ.« 031/401-501 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

STARINSKO, hrastovo skrinjo iz leta 
1871. Skrinja je poslikana in restavri-
rana (mere: d.165. š.71). 8 031/772-
1 3 1 700693« 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

DRVA inelrska aH razžagana, možnost 
dostave. 8 041/716-019 700ex)0 

OTROŠKO posteljico, otr. sobo in še 
veliko drugih otroških stvari. 8 
040/647-564 7ooea56 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

MANCHESTER TERIER - ljubiteljem 
pasme sporočamo, da imamo 
mladičke skoten« 1. 11. 07. Za več in-
formacij, 8 051/350-388, oz., 
http://manchester.na îitr9isj.com 70068̂ 4 

SADNE SADIKE večletne vseh vrst in 
sort dobite vsak dan od 8. do 18. ure. 8 
01 /3&43-195.041 /55ft448 7008487 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 

PRODAM 

ENOOSNO traktofsko prikolico, ni kiper, 
suha txjkova drva. deske 25 mm, zraž^ 
suhe. 8 041/887-021 7oo69t6 

SEKULAR za žaganje drv s koritom, 8 
04/204-65-78. 031/812-210 7006876 

SLAMOREZNICO Epple 900. delu-
joča, vendar potrebna manjših popra-
vil, simbolična cena. 8 031/772-131 

7006935 

TRAKTOR IMT 539 deluxe. 1.86. ne-
rabljen na njivi, odličnoohranjne, samo 
600 ur, zraven podarim prikolico in 
obračalnik za seno, 1. lastnik, 8 
0 4 1 / 3 2 0 - 7 0 1 7006909 

TROSILEC, nakladač in sekuiar za 
obžagovanje, vitk> 3t, mlatilnico in stara 
kolesa vozcv, 8 031/585-105 7ooe969 

KUPIM 

TRAKTOR Zetor, Univerzal ali Štore, lahko 
tudivokv^, 8 051/203-3S7 7oo667o 

PRIDELKI 

PRODAM 

BEU. jedilni krompir. Sr. Bitnje 54. 8 
04/231 -23-09 7oo88« 

DOMAČI med. cena 5 EUR, propolis 
in medico tudi v okrasnih steklenicah. 
Hraše 1, Preddvor. 8 04/255-18-56 

KORUZO in ječmen, 8 040/355-865 
700U9« 

KRMNI in jedilni krompir ter kupim kra-
vo. 8 031/387-397 7006633 

KRMNI krompir. 8 04/51-33-281 
7006924 

KROMPIR beli in rdeči in krmni. 8 
0 3 1 / 5 8 5 - 3 4 5 700e850 

OTAVO, balirano v kocke. 8 
0 3 1 / 7 1 1 - 4 2 0 7006863 

RUMENI muškat in beli pino v 
butelkah se dobi na Jezerski c. v Kra-
nju. 8 04/204-23-97 7006953 

KUPIM 

REPO za kisanje. 8 041/506-234 
70M67« 

VZREJNE ŽIVALI 

PRODAM 

BIKCA simentak^a, težkega 180 kg in 
teličko simentalko staro 11 rT>esecev, 8 
04/25-22-610,041/229-159 /ooeg« 

BIKCA in teličko 200 kg in kravo po 
teletu, 8 04/514-11-14 7008928 

ČB bikce. 8 040/211-944 700686e 

ČB BIKCA starega 14 dni. Mavčiče. 8 
0 4 1 / 9 3 ^ - 1 6 3 7008640 

ČB BIKCA starega 7 dni in teličko si-
mentalko staro 10 dni. 8 041/962-
8 6 0 7006922 

ČB BIKCA. 8 031/235-118 7oo8654 

ČB BIKCE, stare 10 dni, 8 031/867-
9 0 7 7006895 

DVE TEUČKI ČB ter bikca simental-
ca. stari od 10 do 14 dni. 8 04/53-
3 3 - 1 9 6 7008931 

JAGENJČKE mesnate, ugodno proda-
jamo. Kmetija Princ. Hudo 1 (pri Kovofju). 
Tržič, 8 041 /747-623 7oc«88e 

JARKICE rjave, rdeče peteline pro-
dam. Hraše 5. Smlednik. 8 01/36-
2 7 - 0 2 9 70069»! 

KAKOVOSTNE pujske od 40 do 60 
kg. možnost dostave, 8 041/455-
7 3 2 7«»0S4 

KOBILO madžarske pasme z 
rodovnikom, brejo z apaluzo. 8 
041/63-22-58 7006947 

KRAVO za zatol in tefičko simentato. stâ o 
tri mesece. 8 0 4 / 5 3 3 - 1 2 ^ 7oo6864 

KRAVO simentalko s teletom ali brez, 
8 031/225-476 70060J5 

KRAVO Simentalko, po 4. telitvi in bik-
ca simentalca, starega 3 tedne, iz 
ekološk« kmetije, z A kontrolo, 8 
0 3 1 / 8 2 0 - 5 4 1 7008845 

KUNCE belgijski orjak, samce in sam-
ice. stare 5 mesecev, 8 04/23-11 -
1 7 6 7006930 

POLOVICO krave - meso. 8 
0 4 1 / 5 1 6 - 8 0 3 7006900 

PRAŠIČA za zakol, domača krma, 8 
0 4 / 5 1 - 3 2 - 5 5 3 7008867 

PRAŠIČE težke od 120 do 130 kg. do-
mača knma. ugodno, 8 041/905-557 

PRAŠIČE različno težke, možna 
dostava na dom. 8 041/724-144 

700091 ? 

PRAŠIČE težke od 100 do 140 kg. 8 
031/861-766 7008934 

TELICO brejo 8 mesecev, 8 
041/572-047 7008610 

TELICO simentalko, brejo 5 mesecev, 
8 031/432-<305 7008923 

TELIČKO simentalko, staro 10 dni in 
ČB bikca, 8 041 /855-753 70086«i 

TELIČKO Simentalko, staro tri tedne, 
Britol 314 7OO8902 

TELIČKO simentalko, staro 18 dni. 8 
0 4 0 / 4 5 0 - 0 0 5 7008932 

TELIČKO limuzin, staro 6 mes. In 
meso od teleta, ekološka reja, 8 
041/734-112 7008939 

TEUČKO simentalko, staro 16 dni. 8 
04 /25 -22 -569 .031 /474-211 7008952 

TELIČKO simentalko staro od 10 dni 
do 2 meseca. 8 04/252-10^4 

7008960 

TEŽJEGA bikca za nadaljnjo rejo. 8 
041/350-188 7008908 

TRI STAREJŠE ovce in enega ovna za 
zakol, ugodno, 8 031/340-843 

7008877 

VEČ BIKCEV ČB. 8 031/766-840 
700ft906 

VEČ PRAŠIČEV za zakol od 150 do 
180 kg. krmtjeni z domačo krmo. 8 
01/832-53-77 7ooa8« 

ZAJCE, nemški lisec za rejo ali zakol. 
8 0 4 / 5 3 1 - 4 2 - 3 7 7006874 

ŽREBETA, starega 6 mesecev. 8 
04/572-18-99 700883» 

OSTALO 

PRODAM 

HLEVSKI GNOJ uležan, kvaliteten, 
brez žaganja za sadje ali vrt. dostavim. 
8 04/23-26-126 7ooa844 

OBVESTILA 

Spremembe 
v organih družbe: 

Glede na sklepe 11. skupšči-
ne 2 dne 21. 08. 2 0 0 7 druž-
be Alpdorri, Inženiring, d. d., 
Radovljica o d dne 19. n . 
2 0 0 7 nadzorni svet sestav-
Ijajo g. Jože Kapus - pred-
sednik, ga. Danica Klinar ter 
ga. Viasta Grintov kot člani-
ci. Predsednica uprave druž-
be je po sklepu 9. redne seje 
nadzornega sveta od 19. 1 1 . 
2 0 0 7 dalje ga. Marinka Šli-
bar Vende. 

SKUPINA MODRINA vas vabi vsako 
soboto na ples v Hotel Bellevue na 
Šmarjetni gori 700«6r« 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
DVA ČB btea. 8 04/25^1-047 70C666? NUDIM 

DEKLE študentka, za pomoč v strežbi, 
deto takoj. Kava bar Cokla. Trg svobode 
23. Tržič. 8 041 /781-296 7«»43i 

OKREPČEVALNICA PINKI. Poštna ul. 
3, Kranj zaposli redno ali honorarno 
dekle oz. fanta, lahko študent za pro-
dajo hitre hrane, • 041/66-26-26 

7006626 

PICERUA Gorski privez d.0.0., Dvorski 
trg 1, Preddvor - v oĉ siranju, za|X>s8 c^e 
študentki zadeto v strežbi. Infbrmadje po 
te!.. 8 0 4 1 / 9 0 4 ^ 9 7008946 

POGODBENO zaposlimo picopeka, 
Karantanija. d.0.0.. Drulovka 40. 
Kranj, 8 04/23-32-120 7006«35 

ZAPOSLIM dekle za strežbo. Bistro 
Enka, Nazorjeva 1, Kranj in voznika 
vlačilca za tujino, 8 041/618-417 

700673$ 

Zaposlimo 

VOZNIKA 
TOVORNEGA 
VOZILA (m/ž) 
lahko tudi začetnik 
kategorije E v mednaro-
dni špediciji. Telefon: 
04/20-14-120,041/378-106, 
Tradex, d. o. o., 
Kokxivorska c. 1, Kranj 

K sodelovanju vabimo sodelavca za delovno mesto: 

ELEKTRO MONTAŽER (m/ž) 
IV. oz. V. stopnja izobrazbe elektro smeri 

Zaposlitev bo sklenjena za določen čas • 6 mesecev z 
možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. 

Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh na naslov: 
ISKRA MERILNE NAPRAVE, d. o. o., 
Savska loka 4 , 4 0 0 0 Kranj, 

ZAPOSLIM kuharico v redno dek>vno 
razmerje in natakarja, Citadeia, Psevska 
c. 43, Kranj, 8 041/799-419 7oo6767 

ZAPOSLIMO voznika B kat. za razvoz 
hrane po Škofji Loki, Mateja d.o.o., 
Frankovo nas. 8. Škofja Loka. 8 
0 4 1 / 3 9 3 - 9 9 5 7006643 

ZAPOSLIMO kuharja/ico in kuhinjsko 
pomočnico, Gostilna Pri Viktorju. Parti-
zanska C. 17. Kranj. 9 040/435-070, 
0 4 0 / 6 4 6 - 1 7 4 7006612 

VOZNIKA s C in E kategorijo, v med-
narodnem transportu, zaposlimo, 
Rafael Čebulj s.p., Smledniška 126, 
Kranj, 8 041/744-178 roo6e30 

ZA DOLOČEN čas zaposlimo šiviljo za 
šivanje kopalk, zaželene dodatne 
izkušnje, prošnje na naslov: Nancy Al-
jančič s.p.. Cvetlična ul. 3. Naklo, s 
04/277-22-22 

7006603 

ZAPOSLIMO mtzarja in pomožnega 
delavca v mizarski delavnici v Kranju. 
Lahko takoj. Urban d.0.0., Predoslje 
5, 4000 Kranj, 8 041/744-686 

7006670 

m 
Podjetje Family Prost d. o. o., 
PE Podreča pri Kranju, ki se 
ukvarja s prodajo zamanjenlh 
izdelkov, zaradi povečanja ob-
sega poslovanja išče NOVE 
PRODAJALCE (M/Ž). 
Če fBdi vozite, prodajate in ste 
komunikativni, potem ste kot 
nalašč za nas. Vsi. ki bi se radi 
pridružili prijetnemu kolektivu 
ati dobili dodatne infomiacije, 
prosim pokličite po telefonu 
051/671-153. Vinko Tršan. 

PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ 
Koroška 27,4000 Kranj 

V domu na Krvavcu zaposlimo v 
zimski sezoni 2007/08 
• sobarico 
stanovanje in hrana zagot&vljena 
v domu. 
Prednost pri zaposlitvi imajo 
brezposelne osebe. 
Pisno prijavo z osebnimi podatki in 
opisom dosedanjih izkušenj pošljite 
na gornji naslov v 15 dneh. 

ZAPOSLIMO les. tehnika za projekti-
ranje pohištva in pripravo doku* 
mentacije za proizvodnjo. Prijave r̂ a 
info@smolej.si.. Smolej d.0.0.. Kovor. 
Pod gozdom 30. Tržič. 8 041/619-
3 0 2 7006616 

ZAPOSLIMO mizarja ali delavca za pri-
učitev. Smolej d.0.0.. Kovor. Pod goz-
dom 30, Tržič. Informacije. 8 
041/619-302 7006S33 

VOZNIKA kamiona za mednarodni trans-
port zaposlim.. C in E kategorija - prevozi 
EU. Zaje Boris s.p.. Valburga 15A. Sm-
lednik. 8 041/622-529 

ZAPOSLIMO voznika C in E kategorije 
za EU. Gabrovšek Transport, d.0.0.. 
Mala ul. 10. 1354 Horjul, 8 041/788-
6 7 8 7006S06 

ČISTILNI SERVIS Zana, Zg Gorje 87. 
zaposli pošteno in urejeno gospo za 
čiščenje stanovanjskih irt poslovnih 
prostorov. Zaželen izpit kategorije 6, 
8 0 4 1 / 4 6 1 - 9 9 4 700637« 

ZAPOSLIMO več delavcev za delo v 
skladišču, zaželeni so kovinarji, lesarji 
in vozniki z vsaj C kat., lokacija Tržič. 
SOS inženiring d.o.o.. Tržaška c. 2. 
Ljubljana 7oo&s27 

ZAPOSLIMO delavca 2A dčto pri stro-
ju za brizganje plastičnih mas. Humer 
d.o.o.. Zasavska c. 45 d, Kranj. 8 
04/287-2000 7006669 

MIZARJI, tesarski tehniki - takoj za-
poslimo. Obič d.o.o.. Mirka Vadnova 
14, Kranj 7008298 

ZAPOSLIMO pohištvene mizarje, 
delavce za pomožna dela in delavca 
za lakiranje pohištva. Pohištvo Iskra 
d.o.o., Barletova 3. 1215 Medvode. 8 
041/288-150 700694« 

TECCON 
Kort»l<-uk|lon«ri Oni&H HH 
ISčemo: 

• ključavničarje m/ž 
• varilce z izpitom m/ž 

Smo zek) uspešrK) po<̂ elje na avstr^em 
Koro&Kem. ki proizvaja zahtevne ĵ lerte 
konstnAcije. Naši izdefci 8 podrožja varilr̂ ih 
postopkov ustrezajo merilu TOV • vrhunska 
1. stopnja. Če znate nemško, potem se 
nam. prosimo, javite pisr>o ali po telefonu: 

Teccon K6nstfukti6n6n GmbH 
Katschbergstr. 78 • 80 

A-9851 Heserbriicke (na KoroSkem) 
tel. 0043/4762/44820 

faks 0043/4762/44820-29 
e-pošta: offlce@teccon.at 

www.teccon.at 

PODJETJE SINKOPA Žirovnica 87, 
Žirovnica, redno zaposli tri sodelavce 
za zastopanje na terenu. Delo poteka v 
dop. času, lasten prevoz ni pogoj, 8 
041/793-367 

700664« 

ZAPOSLIMO medicinsko sestro s 
stn:>kovnim izpitom za delo v prodajalni 
z medicinskimi pripomočki SANOLA-
BOR - Hladnik d.o.o.. Stara c. 17. 
Škofja Loka. 8 041/827-627 

7006846 

AVTOHIŠA KAVČIČ 
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil PEUGEOT 

Zarodi povečanega obsega delo želimo zaposliti 

AVTOMEHANIKA (m/ž) 
Od kandidata pričaku jemo: 
• Končana lolo za ovtomehaniko, zaželene izkušnje 
• Vozniški izpit 

VODJO SKLADIŠČA IN REZERVNIH DELOV (m/ž) 
Od kandidata pričakujemo: 
• V. stopnjo ustrezne izobrazbe 
• Poznavanje avtomobilskih in nadomestnih delov 
• Vozniški izpit 

SPREJEMNIKA VOZIL (m/ž) 
Od kandidata pričakujemo: 
• Končano V. stopnja strojne smeri 
• Komunikativnost 
• Poznavanje vozil 
• Aktivno znanje vsaj enega lujega jezika 
• Vozniški izpit 

Delovno razmerje bonno sklenili za določen čas, z možnostjo sklenitve 
za nedoločen čas. 
Pisne prijave pošljite v 8 dneh po objavi na noslovi 
Avtohisa Kovač, d. o. o., Milje 45, 4212 Visoko. 

http://www.gitas.si
mailto:info@smolej.si
mailto:offlce@teccon.at
http://www.teccon.at
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IŠČEM 

DELO SOBARICE ali pomoč v kuhinji, 
lahko tudi pomoč k starejši osebi v 
Avstriji - Italiji. « 031/585-912 

7 0 0 8 ? « 

DUD ROLO išče delo na obletnicah, 
porokah z 2:at>avno in narodno glasbo. 
« 041 /224-907 7008703 

IŠČEM DELO - s frajtonarico na raznih 
zabavah.« 04/2&-27-139.031/582-
4 5 7 7008838 

ISČEM DELO kot šivilja za manjša 
popravila ali varstvo otrok v 
popoldanskem času. « 040/713-611 

7008875 

IŠČEM DELO na domu, « 040/988-
977 

7003880 

ONE MAN BAND Išče deto, igranje s 
petjem za različne zabave z narodno-
zabavno glasbo. « 031/442-424 

7008886 

PREVAJANJE iz/v angleščino in In-
štrukcije ang. jezika za OS in SŠ. 8 
031/323-235 

7008847 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
UREJAMO najugodnejše kredite na 
hipoteko. OD ali pokojnino. V kreditno 
sposobnost se upoštevajo tudi do-
datek za malico, prevoz, otroški do-
datek Itd.. Planinšek k.d., Šhkov Tum 
23. Vodice.« 031/206-352 

KREDm DO l O i e r ZA VSE 
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKO)ENCE 
do 50 $6 obremenitve, stare 

obvezriosti 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, telefbn: 
02/252-48-26,041/750-560. 

STORITVE 
NUDIM 

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

700R«L7 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter. s. 
p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-170, 
041/733-709: žaluzije. roloji, roleto, 
lamelne zavese, plise zavese. komamM, 
markize, www.3sterik5.net 70003«« 

BARVANJE fasad in napuščev. ugod-
no in kvalitetno. Megamatrix. d.0.0., 
Staretova 39. Kranj, « 041/570-957 

7 0 0 8 2 2 « 

CELOVfTE SEUTVE pisarn, arhivov, 
hiš. stanovanj, pianinov. dostave bla-
ga. odvozi... SELfTVE.SI -selitve - pre-
vozi - avtovleka • po vsej Sto. 
wviirw. selitve, si. Plaja d.0.0.. 
Hribemikova 2. Lj. « 040/664-421 

700827« 

GRADBENIK REXHO d.n.o. Adergas 
13, Cerklje, Izvaja od temeljev do stre-
he. notranji ometi, vse vrste fasad, 
kamnite škarpe, adaptacije, urejanje in 
tlakovanje dvorišč, 041/589-996 

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

POLAGAMO KERAMIČNE ploščice. 
Morel Dejan s.p.. Voklo 2a. Šenčur, s 
041/722-560 7006246 

PREKRIVANJE STREH od 3.5 
ELIR/m2. Marko Oeriink s.p.. Glavna 
cesta 12. Naklo. « 040/464-118 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju In okolici • rezervirajte svoj ter-
min. Megama!rTx. d.0.0.. Staretova ul. 
39. Kranj. « 041/570-957 

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

7008661 

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

SUKOPLESKARSTVO Bizant Gorazd 
s.p., Britof 9. 4000 Kranj vam nudi 
kvalitetne in ugodne pleskarske 
storitve, ft 041/514-547 

700681« 

TESNENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garanciie. BE & MA. d. o. 
o., Ekslerjeva 6, Kamnik. 01/83.15-
057.041/694-229 700834S 

IŠČEM 

IŠČEM primemo žensko za stalno 
varstvo treh otrok, starih 4 , 5 in 6 let ter 
za opravljanje vseh gospc^injskih del. 
smisel za delo z otroki, hrana In 
stanovanje zagotovljeno, plačilo po do^ 
govooj, « 041/864-152 

700689« 

IŠČEM šoferja za razvoz po Sloveniji. 
«041/344-093 

OSEBO za kuhanje v dopoldanskem 
času za 4 une. « 040/515-597 

7006694 

Z NOVIM LETOM Invalid potrebuje po-
moč gospe med tednom po eno do 
dve uri dnevno. Gospa naj naj bi bila s 
Planine v Kranju. « 040/245-543 

7006846 

ZASEBNI STIKI 
29-LETNO. preprosto, samsko dekle 
bi vas želelo spoznati v trajno, resno 
razmerje. 9 031/836-378 7oo6S2& 

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

35-LETNA preprosta ženska išče 
zvestega, resnega moškega, h katere-
mu bi se preselila. 9 03\/636-378 

37-LETNI preprosti, uspešen obrtnik 
si želi spoznati tekreno ̂ k le za skup-
no življenje, «041/229-649 

BREZPU^ČNO spoznajte fante. Ženlt-
na posredovalnica Zaupanje, p.p.40. 
Prebold. « 03/57-26-319. 031/836-
378 

700iMS 

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

7004126 

IŠČEM starejšo žensko na stanovanje, 
«0590/15 -605 70089» 

RAZNO 
PRODAM 

PREšO. 2 5 t. cepilec za drva in 
železno ogrodje za ponk, « 051/340-
7 2 3 7006653 

PTIČJE kletke In lep usnjen kovček 
70x25x60 cm. skoraj nov. « 04/25-
11-978 7 0 0 S 9 3 8 

VITRINO 180x170, natur hrast, kot 
nova in donftačo volno za ročno plete-
nje. « 031/510-760 

7006679 

KUPIM 

KOMBI transporter, I. 95-01 in peč za 
CK na dn/a ter bojier 400-500 I. « 
04/518-26-43 

7006931 

Z A H V A L A 

Po daljši in hudi bolezni nas je zapustil naš dragi 

V I L J E M RINALDO 
Od njega smo se poslovili v četrtek, 15. novembra 2 0 0 7 , 

na pokopališču v Lipici v družinskem krogu. 
Zahvala vsem. 

Žalujoči vsi njegovi 

Čeprav vse je končano, 
še čutimo zdaj, 
da najbolj na svetu 
si te želimo nazaj ... 

Z A H V A L A 

V 73. letu starosti nas je po dolgotrajni bolezni zapustil dragi 
mož, oče, stari oče, brat, stric in tast 

F R A N C K M E T 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za podarjeno cvetje, sveče in denarna sredstva ter vse 
izrečene besede sočutja. Posebna hvala g. župniku Janezu 
Jenku za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem okteta Klas za 
lepo zapete pesmi ter gasilcem P G D Britof, kakor tudi drugim 
gasilcem in praporščakom. Š e enkrat najlepša hvala vsem, ki ste 
ga pospremili na zadnji poti. in se ga spominjate. 

Žalujoči: žena Anica, sin Frenk in hčerka Nada z družinama 
Britof, Gabrovka, november 2 0 0 7 

V SPOMIN 

V sredo. 21. novembra, je minilo leto dni, ko nas je po zahrbtni 
bolezni zapustil 

BORIS P A J I Č 
nekdanji hokejist in državni reprezjsntant z Jesenic, 
pokopan v Celju 

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob in se ga spominjate. 

Žena, hčerka, mama, ata, brat in sestra 

V SPOMIN 

Z nami si bil in v naših srcih boŠ vedno ostal, dragi 

F R A N C I 
5 . 1 0 . 1 9 3 9 - 2 4 . 1 1 . 2005 

Hvala vsem, ki se ga spominjate. 

Marija, Klemen in Boštjan 
Rupa. 24. novembra 2 0 0 7 

Nam pa pot so pokazali, 
kamor pojdemo tud' mi! 

(kokdnica) 

Z A H V A L A 

Ob smrti našega nenadomestljivega 

L J U B A H A J D I N J A K A 

se vsi njegovi zahvaljujemo vsem. ki ste nam v težkih trenutkih 
stali ob strani in ste ga v tako velikem številu pospremili na nje-
govo zadnjo pot. Posebna zahvala nosačem, pevcem, trobentaču 
ter g. Potočniku, g* Mužanu in g. Horvatu za ganljive besede 
slovesa. Zahval ju jemo se podjetjem Tiskarna knjigoveznica 
Radovljica, Iskra Mehanizmi Upnica. LEA Lesce, Atotech Pod-
nart, Logističnemu bataljonu Vrhnika in sodelavcem bolnišnice 
Golnik. Hvala tudi vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
poslovnim partnerjem, vzgojitel j icam iz vrtca Posavec ter 
pogrebni službi Novak za vso pomoč, darovano cvetje in sveče. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Vsi njegovi 
Zaloše, OvsiŠe, Kranj, Podnart, Posavec, 15. novembra 2 0 0 7 

V naših srcih ti naprej živiš 
zato pot nas vodi ^a, 
kjer t) v spi^. 

V SPOMIN 

B R I G I T I 

Danes, 23. novembra, mineva deset let od tragične smrti. 
Hvala vsem, ki se je spominjate. 

Vsi tvoji 

Najvažnejše v življenju 
so sledi ljubezni, 
ki jih zapustimo, 
ko odidemo. 

Z A H V A L A 

V 57. letu starosti nas je nenadoma in veliko prezgodaj zapustil 
moj dragi mož, očim, sin, brat, zet, tast, svak, stric in prijatelj 

DARKO LIPOVAC 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, ki ste ga imeli radi in ste se v velikem številu 
poslovili od njega. Hvala za darovano cvetje in sveče, za 
izrečeno sožal je, rudar jem R Ž V za Častno stražo in prapor. 
Hvala gospodu Rojcu za lepe poslovilne besede, praporščaku 
DU Žabnica, Pogrebnemu zavodu Kranj, pevcem za ganljive 
pesmi slovesa, trobentaču za zaigrano TiSino. 
Hvala tudi dežurni službi Kranj za hitro pomoč. 

Vsi n j ^ o v i 
Zg . Bitnje, Stagne, Kočevje, Ljubljana, Langenfeld, Beograd 

mailto:info@g-glas.si
http://www.3sterik5.net
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V SPOMIN 

MAKSIJU 
Minilo težkih je JO let, 
ko zapustil si ta svet. 
Ljubezen, delo in trpljenje, 
bilo tvoje je iivljenje. 
Meni ostaja zdaj praznina 
in velika bolečina, 
le srce in duša ve, 
kako boli, ko več te ni, 
to ve in občuti le 
tvoja mami. 

Jesenice, 25. novembra 2007 

ZAHVALA 

V 89. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, 
prababica, tašča in sestra 

FRANCKA NAGLIČ 
iz Tupalič 

Iskreno se zahvaljujemo za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in 
sveče. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni 

ZAHVALA 

V 93. letu nas je zapustil oče, ded in praded 

FRANC GOGALA ST. 

Zahvaljujemo se sorodnikom in sosedom za podarjeno cvetje, sveče in izrečeno sožalje. 
Hvala ge. dr. Primožič in osebju bolnišnice Jesenice za lajšanje bolečin. Hvala pevcem za 
zapete žalostinke in g. župniku za obred in poslovilne besede. Hvala pogrebnemu zavodu 

Navček in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi 
Naklo, 16. novembra 2007 

V SPOMIN 

Vsak večer se tu na zemlji 
oglasi večerni zvon, 
da na nebu Bog nebelki 
zvezd prižge na milijon. 

Takrat milo se ozrite 
iz doline v nebo, 
skozi zvezdice večerne 
gledal vas bom na zemljo. 

V ponedeljek, 26. novembra 2007, bodo minila štiri leta, odkar nas je zapustil dragi 

ANTON FRAS ML. 
iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in mu prižigate svečke. 

Vsi njegovi 
Gorenja vas, 26. novembra 2007 

ZAHVALA 

V 9;. letu je zaspala naša draga mama, babica, prababica, 
sestra in teta 

IVANKA CEHNER 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, članom PGD Britof. Hvala osebju doma 
upokojencev Kranj za vso skrb. Zahvala gospodu župniku za 
opravljen obred in mašo. Hvala organistu. pevcem in pogrebni 
službi Navček. 

Vsi njeni 

ZAHVALA 

V 78. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustil naš dragi 

FRANC RAZPET 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
znancem in sosedom za darovano cvetje in sveče, izražena 
ustna in pisna sožalja ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti. Iskrena hvala dežurni zdravniški službi Kranj, 
osebju bolnišnice Golnik in Jesenice ter Doma upokojencev. 
Vsem še enkrat iskreno hvala. 

Vsi njegovi 

Vse živ^enje si trdo garal, 
za dom, družino vse si dal. 
Od dela tvojih pridnih rok 
dedi ostale so povsod. 
Žalost, solza te zbudila ni, 
praznina, ki ostala je, zdo boli. 

f i 

v SPOMIN 

Mineva žalostno leto, odkar si nas zapustil, dragi mož, oCe, stari 
oče, tast, pradedek in bratranec 

MIHAEL SITAR 
Hvala za cvetje, prižgane sveče in lepo misel ob njegovem grobu. 

Vsi njegovi 
Šenčur, 23. novembra 2007 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, starega očeta, 
brata in strica 

IVANA BAJŽLJA 
iz N a k l ^ 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. 
Zahvaljujemo se g. Mihu Štefetu za lep govor, pevcem za lepe 
pesmi, zastavonošam, pogrebni službi Navček in vsem, ki ste ga 
spremljali na zadnji poti. 

Vsi njegovi 
Naklo, Šenčur 

M smrt ti^, karnasloči, 
in žii^enje tii, kar druži nas. 
So vezi močngše, 
brez pomena zanje so razdalje, 
kraj in čas. 

(M.Kačič) 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka, brata, strica, tasta, svaka 

VILIJA BRENČIČA 
roj. 2 1 . 1 9 4 1 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatdjem in 
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje, sVeče 
in denarno pomoč. Posebna zahvala prijateljici Jožid za ganljive 
poslovilne besede, pogrebni službi Navček, župnikoma Ivanu Zidar-
ju ter Cirilu Isteniču za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem, 
sodelavcem Agromehanike, Z PlZ-a in skladišča Sava Tires ter vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga imeli radi 

Žalujoč i: žena Meta, sin Tomaž, hčerki Nataša in Alenka 
z družinama 

ZAHVALA 
V 76. letu starosti smo se v nedeljo, u. novembra 2007, poslovili od naše 
dt^e sestre, tete in svakinje 

PAVLE KUMER 
s Hotavelj, 18.1 .1932 - 9.1 1 . 2007 

Prisrčno in iskreno se zahvaljujemo prav vsem, ki ste ob tej priložnosti ust-
no ali pisno izrazili sožalje ter izka:^ pozornost nam in pokojnid s po-
darjenim cvetjem in svečami. Še zlasti se zahvaljujemo za pomoč in 
opravljen obred ter poslovitai govor sosedom, sosedstvu, gospodu župniku 
in cerkvenemu zbom ter Gorenjevaškemu okteta Posebno zahvalo pa 
izrdcamo tudi sodalnim službam za nesebično pomoč ter zdravstvenemu 
osebju, ki ji je poskušalo povrniti odhajajoče se zdravje. 
ŠE ENKRAT ISKRENA HVALA! 

Žalujoči: brat Juiij, sestri Francka in Anica ter nečak Matjaž z družinami 
Hotavlje, Škofja Loka, Kranj, 11. novembra 2007 

•-••T" 

mailto:info@g-glas.si


24 GG info@g-glas.si 

A N K E T A 

Konkurenca 
je vedno dobra 
MATEJA RANT 

Nakupovalna središča v 
Kranju se množijo. Včeraj 
so odprli "deželo nakupov", 
v njeni bližini pa že gradijo 
še eno veliko trgovsko sre-
dišče. Kaj o poplavi novih tr-
govin mislijo ljudje? 

Mahmut Hadžipašič, 
Škofja Loka: 

"Meni se to zdi popolnoma 
v redu. Več kot je trgovin, 
večjo izbiro imajo kupci. Ne 
bi bilo slabo, če bi kakšen 
večji trgovski center odprti 
tudi v Škofji Loki." 

Slavka Boštar, Trboje: 

"Meni je všeč, da bo več iz-
bire, predvsem blagovnih 
znamk. Doslej smo morali 
po te stvari v Ljubljano. Me-
nim, da bo konkurenca tudi 
naredila svoje. Konkurenca 
nikoli ni slaba." 

Renata Madžgalj, Naklo: 

"Niti še ne vem dobro, kate-
re trgovine sploh bodo. Ži-
vilskih trgovin je že zdaj pre-
več. Sicer pa nerada obisku-
jem nakupovalne centre, saj 
znamo tudi drugače 'zabiti' 
čas." 

Bernarda Križaj, Šenčur. 

"Samo še trgovine se odpi-
rajo; ne vem, kje bodo ljudje 
dobili denar, da bodo kupo-
vali. Ker tovarne se pa zapi-
rajo. Po moje se to, vsaj na 
dolgi rok, že ne bo moglo 
obnesti." 

Polona Bercko, Kranj: 

"Zdi se mi v redu, da bo to-
liko novih trgovin. Zdaj nam 
vsaj ne bo več treba hoditi v 
Ljubljano po nakupih. Do-
slej sem v Kranju pogrešala 
prav večjo izbiro trgovin z 
oblačili." 

Gorenjski glas v Mariboru 
Tretji kulinarični izlet Gorenjskega glasa je bil v znamenju Martina, krsta mošta v vino in obiska 
Vinagove vinske kleti v Mariboru. 

JOŽE KOŠNJEK 

Maribor - Vesela družba iz-
letnikov Gorenjskega glasa 
je na torkovem kulinarič-
nem izletu obiskala Maribor 
in imela kaj videti. Po ogledu 
središča Maribora, v kate-
rem je tudi sredi dopoldneva 
polno življenja in po kate-
rem so nas popeljali dijaki 
Srednje šole za gostinstvo in 
turizem Daša, Maša, Gre-
gor, Nataša in Lucija, smo se 
spustili v "mariborsko pod-

zemlje", v Vinagovo vinsko 
klet pod Trgom svobode, po 
kateri so nas popeljale člani-
ca Vinagove uprave Irena 
Draž in njeni sodelavki Maja 
Knez in Suzana Kovačič, po-
sebnosti kleti, kakovostnih 
vin in tudi sadja pa je v pogo-
voru za Gorenjski glas pred-
stavil predsednik uprave 
Bogdan Pečuh. Prebrali ga 
boste lahko v eni od prihod-
njih številk. Klet je ena naj-
večjih v Evropi in je bila 
zgrajena v 19. stoletju. Kako 

velika je, povedo številke: 
njena površina je dvajset ti-
soč kvadratnih metrov, v njej 
je mogoče shraniti 5,5 milijo-
na litrov vina, s posebno pa-
tino prekriti hodniki pa so 
dolgi skoraj tri kilometre. 

Kulinarični izlet je bil skle-
njen v gostišču Golob v deset 
kilometrov oddaljeni Zgornji 
Polskavi, ki ga uspešno vodi-
ta Manica in Dominik Golob 
in uživa sloves dobre in pri-
jazne gostilne. To so nam 
dokazali z izvrstnim kosi-

lom. Naš prijatelj in sopotnik 
na izletih, kuharski mojster 
Janez Štrukelj je pokazal pri-
pravo značilne štajerske kva-
senice in dvignil s stolov 
predvsem ženski del izletni-
ške druščine. Za smeh so s 
prikazom krsta mošta v vino 
poskrbeli člani društva Ajda 
Leskovec-Stari trg, ki ohranja 
stare običaje, pa tudi naš 
Grega Flajnik je potegnil 
meh za pesem in ples. O 
izletu bomo več pisali v tor-
kovem Gorenjskem glasu. 

Izletniki v Gostišču Golob na Zgornji Polskavi / foio: Tinj ooki 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

V petek bo oblačno in vetrovno, ponekod bodo rahle pada-
vine. V soboto bo oblačno in deževno. Snežilo bo na okoli 
2 0 0 0 m, zvečer do okoli 1600 m. V nedeljo bo oblačno, 
občasno bodo še padavine. Meja sneženja bo pod 500 m. 

Agencija RS za okol)e , Urad za Meteorlogijo 
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KRANJ 

Bine Norčič pestuje sina 

Včeraj dopoldne se je prvorojenca razveselil naš nekdanji re-
prezentant v smučarskih skokih, zadnje dve leti pa trener, 
Bine Norčič. Ponosni očka si je skupaj z mamico Simono 
včeraj že ogledal naslednika Svena, ki je ob rojstvu tehtal 3 
kilograme in 290 gramov ter meril 53 centimetrov. V. S. 
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Rdeča, barva 
človeške topline 

v Mali galeriji Likovnega društva 
Kranj je na ogled razstava del 
akademske slikarke Irene Jeras 
Dimovske. 

Stran 9 

Večina volivcev za Tenetiše 
Na referendumu je 85,19 odstotka volivcev podprlo gradnjo centra za ravnanje z odpadki v Tenetišah. 
Civilna iniciativa Mlaka Tenetiše pravi, da je referendum padel, ker je nekaj čez tisoč tamkajšnjih 
prebivalcev proti gradnji. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Posvetovalnega refe-
renduma o gradnji regijske-
ga centra za ravnanje z od-
padki v Tenetišah se je v ne-
deljo, 11. novembra, udeleži-
lo 65,65 odstotka volivcev iz 
območja Mestne občine 
Kranj. Za tak center je glaso-
valo 85,19 odstotka volivcev, 
proti jih je bilo 14,81 odstot-
ka. "Podporo projektu smo 
na občini pričakovali. Zdaj 
moramo pripraviti doku-
mentacijo za sprejem pros-
torskih aktov na lokaciji bo-
dočega centra, sklicali bomo 
Konzorcij CERO, še naprej 
bomo poskušali vzpostaviti 
dialog z najbližjimi prebival-
ci deponije; sestavili bomo 
posebno komisijo, v kateri 
bodo tudi predstavniki Kra-
jevnih skupnosti Tenetiše in 
Kokrica," je povedal kranjski 
župan Damijan Perne. Po-
glejmo še rezultate volitev v 
Krajevnih skupnostih (KS) 
Kokrica in Tenetiše, ki meji-
ta na obstoječo deponijo Te-
netiše: V KS Tenetiše je bilo 
39 ,62 odstotka volivcev za 
gradnjo regijskega centra, 
60,38 odstotka jih je bilo 
proti. V KS Kokrica je bilo za 
51,86 odstotka volivcev, pro-
ti pa 48,14 odstotka. 
Civilna iniciativa Mlaka Te-
netiše, ki je proti gradnji 
centra na lokaciji obstoječe 
deponije, pravi, da je refe-

Člani civilne iniciative so se pripravljeni pogovarjati z občino le pod določenimi pogoji. 

rendum padel. "80 odstot-
kov volivcev Mlake (to je 
tretja volilna enota na Kokri-
ci) in 60 odstotkov volivcev 
Tenetiš je proti gradnji cen-
tra. To je dovolj velika kritič-
na masa ljudi (op.: 1 1 9 0 vo-
livcev), ki ne bo dovolila 
gradnje centra brez njihove-
ga soglasja," je povedal Mi-
ran Hude iz Civilne iniciati-
ve. Člani Civilne iniciative 
so se pripravljeni pogovarja-
ti z občino, a kot je dejal 

Hude, pod določenimi po-
goji: " Z županom lahko naj-
demo skupni jezik pri sana-
ciji obstoječega smetišča in 
pri iskanju strokovnih odgo-
vorov, kaj se dogaja z one-
snaženo podtalnico. Zani-
ma nas, kakšna je prihod-
nost parcel v Tenetišah, ki 
so v občinski lasti, in kaj bi 
lahko bilo na lokaciji obsto-
ječega smetišča namesto re-
gijskega centra za ravnanje 
z odpadki." 

Komunala Kranj od začetka 
novembra, ko ji je poteklo 
okoljevarstveno dovoljenje za 
obratovanje deponije Teneti-
še, Agendja JIS za okolje pa v 
zvezi s tem še ni dala odgovo-
ra, odvaža smeti v Kovor in 
na Malo Mežaklo. "Sedanje 
razmere bistveno povečujejo 
stroške; pri i o o tonah odpad-
kov je dodatni strošek na dan 
od 20.000 do 25.000 evrov," 
je povedal Ivan Hočevar, di-
rektor Komunale Kranj. 

AKTUALNO 

Premalo jih je 
in slabo so plačani 
Kranjski poklicni gasilci so 
med bolj obremenjenimi v 
Sloveni j i . Pogovarjali s m o 
se z Matejem Kejžarjem, 
strokovnim vodjem Javnega 
zavoda Gasilsko reševalne 
službe Kranj. 

Stran 3 

KSSTRUŽEVO 

Vaški značaj kraja 
izginja 
v krajevni skupnosti Struže-
vo naj bi se v bližnji prihod-
nosti število prebivalcev pre-
cej povečalo. Domplan na-
mreč ta čas v Struževem gra-
di še devetdeset novih sta-
novanj. 

Stran 8 

ŠPORT 

Umetnik v zraku 
in kuhinji 
Kranjčan Aljaž Vodan je 
skupni zmagovalec pokala 
Cockta za smučarje skakalce 
do 13 let, poleg skakanja pa 
ga navdušujejo tudi kuhinj-
ske spretnosti. 

Stran 12 

ZANIMIVOSTI 

Kuharjev podpis na 
krožniku 
Za Bineta Volčiča, ki je svoje 
kuharsko znanje izpopolnil 
na znameniti kuharski šoli 
Le Cordon Bleu, je kuhanje 
umetnost. 

Praznično 
obarvan Kranj 
M A T E J A R A N T 

Kranj - Dogodki v okviru ob-
činskega praznika bodo tudi 
letos predstavljali uvod v pes-
tro decembrsko dogajanje. 
Za praznično vzdušje v me-
stu bodo med drugim poskr-
beli s slovesno okrasitvijo 
ter številnimi družabnimi in 
kulturnimi dogodki. 

uri bo v Prešernovem gleda-
lišču svečana akademija, na 
kateri bodo podelili tudi na-
grade in priznanja Mestne 
občine Kranj. Dan prej, v so-
boto, 1. decembra, pa bodo 
na Slovenskem trgu postavi-
li bronasti relief mesta, s ka-
terim želi Lions klub Kranj 
obogatiti mestno jedro Kra-
nja ter ponuditi slepim in 

Zavod za turizem Kranj ob vseh dogodkih 
v okviru Veselega decembra k sodelovanju vabi 
tudi folklorna, plesna in pevska društva ter 
glasbene skupine, ki jim bodo omogočili 
predstavitev na odru na Glavnem trgu. 

Tako kot vsako leto se bo za-
čelo s postavitvijo božičnega 
drevesa na Glavnem trgu. 
"Kranj bo dobil praznično 
preobleko v petek, 30. no-
vembra, ob 17. uri. Otroci 
bodo razsvetlili mesto z luč-
kami in se s pesmijo na 
ustih v sprevodu podali sko-
zi staro mestno jedro, blago-
slov drevesa pa popestrih s 
programom, ki ga bodo pri-
pravili skupaj s svojimi 
mentorji. Ob prižigu lučk 
na božičnem drevesu bo 
mesto zažarelo v tisočerih 
lučkah, ki ga bodo osvetlje-
vale vse do novega leta," so 
razložili pri kranjskem zavo-
du za turizem. Na predvečer 
občinskega praznika, v ne-
deljo, 2. decembra, ob 18. 

slabovidnim večje možnosti 
spoznavanja mesta. Predvi-
doma v ponedeljek, 3. de-
cembra, bodo pred Prešer-
novim gledališčem odprli 
montažno drsališče. V sre-
do, 5. decembra, pa bodo 
otroke razveselili s sprevo-
dom sv. Miklavža, ki bo 
otroke obiskal ob 17. uri na 
Glavnem trgu. 
Na Glavnem trgu se bo odvi-
jal tudi božično-novoletni se-
jem, letos v novih, prikup-
nejših lesenih hiškah, ki jih 
je oblikoval arhitekt Vasja 
Repinc. V njih bodo ponudi-
li izdelke domače in umet-
nostne obrti. Okrasitev v 
mestnem središču pa bodo 
letos popestrili s kronami, ki 
bodo simbolizirale planete. 

Pred Prešernovim gledališčem bodo predvidoma v 
s t r a n ponedeljek, 3. decembra, odprli montažno drsališče. 

http://WWW.GORENISKIGLAS.SI


OBČINSKE NOVICE 

Kranj s štirimi projekti 
MATEJA R A N T 

Sredi novembra je potekel 
rok za oddajo vlog na drugi 
javni razpis Razvoj regij, v 
okviru katerega pri Mestni 
občini Kranj računajo na več 
kot štiri milijone evrov ne-
povratnih sredstev za štiri 
prijavljene projekte. Kako 
uspešni so bili pri tem, naj 
bi bilo znano najkasneje ko-
nec januarja prihodnje leto. 
Dva projekta, ureditev gradu 
Khislstein in obnovo ulic 
mestnega jedra, prijavlja 
Kranj samostojno, pri pro-
jektih Sonaravni razvoj tu-
rizma na Gorenjskem in 
Zbirni kataster gospodarske 
javne infrastrukture Gorenj-
ske pa Kranj nastopa kot no-
silec projekta, so pojasnili 
pri kranjski občini. "Pri ure-
ditvi gradu Khislstein gre za 
obsežen projekt in obsega 
ureditev naslednjih sklopov: 
gradu Khislstein, Lovskega 
dvorca, grajske pristave s 
poznoantičnimi grajskimi 
delavnicami, grajskega dvo-
rišča in vrta, mestnega ob-
zidja, Knedlovega vrta in ko-

munikacijske povezave proti 
jugu skozi grajsko obzidje 
in proti preostalemu mest-
nemu jedru na sever ob ob-
zidju." Ta čas že poteka prva 
faza ureditve, na omenjeni 
javni razpis pa so prijavili 
drugo fazo, ki mora biti kon-
čana v letu 2009. V okviru 
drugega prijavljenega pro-
jekta bo kranjska občina ob-
novila dve ulici v mestnem 
jedru, in sicer del Tomšiče-
ve in Tavčarjeve ulice. Obe-
nem bodo obnavljali tudi 
komunalno infrastrukturo, 
dela pa naj bi končali do av-
gusta 2009. 
Pri projektu Sonaravni raz-
voj turizma na Gorenjskem 
sodeluje 18 gorenjskih ob-
čin. "S projektom želimo iz-
delati laovno strategijo raz-
voja in trženja za sonaravni 
razvoj turizma na Gorenj-
skem," pojasnjujejo pri 
kranjski občini. Namen zad-
njega projekta, pri katerem 
sodeluje devet gorenjskih 
občin, pa je vzpostavitev 
operativnega katastra komu-
nalne infrastrukture za po-
trebe njenega vzdrževanja. 

KRANJ 

Most čez Savo začeli obnavljati 
Na mostu nad Savskim otokom se vozniki že nekaj časa le 
težko izmikajo vsem vdrtinam v asfaltu, saj so bile te Iz zime 
v zimo večje. Most pa zdaj vendarle čakajo boljši časi. V 
minulih dneh so že začeli obnavljati spodnji del mostu, v za-
četku prihodnjega leta pa naj bi poskrbeli še za preplastitev 
vozišča, gradnjo novih pločnikov in postavitev nove 
varovalne ograje, so pojasnili pri republiški direkciji za ces-
te. V času del na mostu, ki bodo predvidoma končana konec 
oktobra prihodnje leto, bodo vzpostavili polovično zaporo 
ceste. Naložba je vredna 1,2 milijona evrov. M. R. 
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Škode za skoraj milijon evrov 
v kranjski občini je septembrsko močno deževje po ocenah povzročilo za dobrih 820 tisoč evrov škode. 

MATE IA R A N T 

Kranj - Najdražja bo sanacija 
škode, ki je nastala zaradi 
plazenja tal in nanosov, hu-
dournikov in izpodjed ter 
poplavijenj a terenov in po-
škodb na opornih zidovih, 
saj jo ocenjujejo na skoraj 
350 tisoč evrov. Za odpravo 
vseh posledic neurja pa bo 
po ocenah kranjske občine 
treba nameniti dobrih 
osemsto tisoč evrov. 

V krajevni skupnosti 
Golnik je plaz ogrozil 
hišo ter poškodoval 
brežino in delno 
občinsko pot. 
V krajevni skupnosti 
Goriče pa so že začeli 
obnavljati porušen 
most na Letenicah na 
poti proti Kamnjeku, 
poškodovan pa je bil 
tudi most na 
makadamski cesti 
proti Golniku. 

Na stanovanjskih in drugih 
objektih ter nepremičninah 
je nastalo za dobrih dvesto 
tisoč evrov škode, za več kot 

Most na Kamnjeku že obnavljajo. 1 FOTO: T INA D O K 

170 tisoč evrov pa je škode 
tudi na komunalni infra-
strukturi. "Od tega smo s 
strani države v okvini službe 
za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko pridobili 
skoraj 35 tisoč evrov," so po-
jasnili pri kranjski občini. 
Za dobrih 50 tisoč evrov je 
še škode na gozdnih cestah, 
stroške intervencij, v okviru 
katerih so vzpostavili nor-

malno prevoznost cest, pa 
ocenjujejo na dobrih 12 ti-
soč evrov. Nujni in inter-
ventni stroški občine, zavo-
dov, podjetij, krajevnih 
skupnosti in društev, ki so 
nastali ob akcijah za odpra-
vo škode, pa znašajo skoraj 
30 tisoč evrov. Največkrat je 
posredovala kranjska gasil-
sko reševalna služba. 
Neurje je sicer najhuje pri-

zadelo krajevni skupnosti 
Golnik in Goriče. V krajevni 
skupnosti Golnik je plaz 
ogrozil hišo ter poškodoval 
brežino in delno občinsko 
pot. V krajevni skupnosti 
Goriče pa so že začeli obnav-
ljati porušen most na Lete-
nicah na poti proti Kamnje-
ku, poškodovan pa je bil 
tudi most na makadamski 
cesti proti Golniku. 



AKTUALNO, ANKETA 

Premalo jih je 
in slabo so plačani 
Kranjski poklicni gasilci so med bolj obremenjenimi v Sloveniji, a njihove plače zahtevnosti dela ne 
sledijo. Pogovarjali smo se z Matejem Kejžarjem, strokovnim vodjem Javnega zavoda Gasilsko 
reševalne službe Kranj. 

Kaj pomeni ime Qlandia? 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Imate dovolj poklicnih gasil-
cev v enoti? 
"Zdaj je dogovor z ustanovi-
teljico našega zavoda Mest-
no občino Kranj tak, da šte-
vila gasUcev ne smemo po-
večevati. Zamenjamo lahko 
le tiste gasilce, ki gredo v po-
koj. Operativnih gasilcev je v 
enoti 41 in delajo v štirih iz-
menah. V eni izmeni je de-
set gasilcev, a le v optimal-
nih razmerah, ko ni nobene 
bolniške, dopusta ... Tako je 
sedem gasilcev na izmeno 
bolj realno število. Povpre-
čna starost gasilcev v naši 
enoti je visoka, več kot pet se 
jih bo v prihodnjih nekaj le-
tih upokojilo; vnaprej pa ne 
smemo usposabljati mlajše-
ga kadra. Usposabljanja za 
gasilce so samo enkrat na 
leto, januarja, in če se bo ne-
kdo upokojil sredi leta, 
bomo skoraj leto dni delali v 
še bolj okrnjeni postavi." 

Če bi bili dve večji nesreči 
ali požara hkrati, vas je v eni 
izmeni premalo? 
"Premalo." 

Pričakujete več dela v času 
predsedovanja Slovenije Ev-
ropski uniji? 
"Nekaj stikov z odgovornimi 
na Brdu smo imeli, vendar 
nimamo natančnih poda-
tkov, kaj pričakujejo od nas 
in koliko časa bomo morali 
biti na razpolago." 

Matej Kejžar 1 roro:TiNAOoKL 

Dober mesec je do predse-
dovanja in vi še nimate loj-
nih navodil, katere naloge 
boste imeli na Brdu? 
"Vemo samo to, da bo tam 
požarna straža. Datume po-
membnejš ih srečanj ima-
mo, to pa je tudi vse. Naši 
gasilci bodo na Brdu mora-
li delati v času, ko ne bodo 
razporejeni za delo v služ-
bi, kar pomeni v prostem 
času." 

Koliko je plačana nadura? 
"Nadurna ura poklicnega 
gasilca je v Kranju vredna 
dobre tri evre neto in to 

tudi v najbolj zahtevnih na-
logah," 

Vaša enota velja za dobro 
izurjeno in dobro opremlje-
no. Ali ta kriterij pri plačah 
potem ne drži? 
"Ne. V tem času imamo 70 
intervencij več kot v enakem 
obdobju lani. Po številu in-
tervencij smo na drugem 
oziroma tretjem mestu v 
Sloveniji, po številu gasilcev 
na intervencijo pa dve mesti 
nižje. Osnovna plača gasilca 
v naši enoti znaša med 350 
do štiristo evrov neto. Z vse-
mi dodatki (nočno delo. 

prazniki, nadure, interven-
cija .„) je to približno se-
demsto evrov na mesec." 

Je razpoloženje zaradi tega 
med gasilci kaj slabše? 
"Sodelavci so krasni, delajo 
v ekstremnih razmerah. 
Težko pa je zahtevati od njih 
dodatno delo, kot bo Brdo 
po prvem januarju, v takš-
nih delovnih razmerah in s 
tako nizkimi plačami. S se-
danjo kranjsko oblastjo smo 
se o tem že pogovarjali, za-
gotovili so nam, da bo bolje, 
in upam, da bodo izpolnili 
svoje obljube." 

Monika šport zaprl vrata 
S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Kar nekaj klicev smo 
dobili v uredništvo z vpraša-
njem, zakaj so v rekreacij-
skem centru Monika šport 
ob olimpijskem bazenu v 
Kranju zaprli vrata in kaj bo z 
letnimi kartami, ki so jih 
uporabniki storitev že plačali 
spomladi. Najprej smo po-
skušali dobiti odgovor od na-
jemnice prostorov Monike 
Draksler, a smo bili kljub 
vztrajnemu klicanju na nje-
no telefonsko številko ne-
uspešni. Ali je Monika spre-
menila telefonsko številko, 
ali pa se ne oglaša na telefon? 
Poklicali smo tudi na Zavod 
za šport Kranj, ki upravlja s 
pokritim olimpijskim baze-
nom. Potrdili so nam, da 
Monika šport res ne deluje 
več. "Na tej lokaciji so bili 
več kot deset let. Ker so inve-
stirali v prostor in opremo, 
je najemnica plačevala le 
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polovično najemnino za 
prostor. Ta dogovor se je z 
letošnjim letom iztekel, ko 
bi morala najemnica začeti s 
plačevanjem najemnine po 
polni ceni. Za to se ni odlo-
čila. Kaj storiti z letnimi kar-
tami in kako dobiti vračilo 
denarja za letne karte, ki jih 
uporabniki ne morejo izko-
ristiti, pa morate vprašati 

zdaj že bivšo najemnico," je 
povedal direktor Zavoda za 
šport Kranj Branko Fartek 
in dodal, da v teh prostorih 
želi ohraniti športno dejav-
nost, in ne gostilniško, kot 
je bilo predvideno po prvot-
nih načrtih. "Novo vsebino 
pa bomo tem prostorom dali 
šele, ko bomo dobili uporab-
no dovoljenje," je povedal 

direktor Zavoda za šport 
Kranj. To je le še ena zgodba 
več v Kranju, v kateri manj-
ka - uporabno dovoljenje. 
Nekaj podobnega se dogaja 
v primeru nove ledene dvo-
rane na Zlatem polju; dvora-
no so že zgradili, poskusno 
obratuje, uporabnega dovo-
ljenja pa zaradi napak v 
upravnem postopku še ni. 

Irenej Bošnjak: "Ime Qlandia bi prevedel kot 
kul dežela in upam, da se bo v centru dogajalo 
še kaj drugega, kakšne kul stvari in da ne bodo 
tam le trgovine. Ob današnji invaziji tujih imen 
me izbor imena Qlandia ne čudi." 

Nina Čauševič: "Ime Qlandia po mojem pomeni 
nekaj v povezavi z vodnim mestom. Bolj všeč 
bi mi bilo lepo slovensko poimenovanje. 
Mislim, da so tako ime izbrali tudi zato, ker je v 
nakupovalnem centru ogromno tujih trgovin." 

Gregor Platiša: "Najprej se spomnim na 
Islandijo. Mogoče je kaj povezano s to državo. 
Zdi se mi, da ime sicer 'pade' v uho, lahko pa se 
zgodi, da ga bodo nekateri, še posebej starejši, 
težko izgovorili. Ime mogoče ni slabo, že zaradi 
vse večjega števila tujcev ne." 

Miha Begelj: "Glede na to, da 'landia' pomeni 
zemljo, bi si ime Qlandia lahko razlagali kot kul 
zemljo, kul stvar. Ime se mi zdi nekaj posebnega, 
je zanimivo. Dobro so se spomnili." 



OBČINSKE NOVICE 

Od kod ime Qlandia 
Izbire imena Qlandia se je investitor lotil sistematično in pri 
temeljih. S strokovno pomočjo in specializirano agencijo in 
po številnih testiranjih ter argumentiranjih so izbrali ime 
plandia, dežela nakupov. Ime je izmišljeno, v njem pa je 
poudarek na kakovosti In količini ponudbe - kar predstavlja 
Q, 'landia' pa pomeni deželo. 
Ime Qlandia je ime vseh mega nakupovalnih centrov po 
Sloveniji v lasti Hypo Leasinga in je njegova blagovna znam-
ka. Deželi nakupov je manjkal le še znak. V ta namen so 
izpeljali izbirni natečaj. Izbrani predlog pooseblja črko Q kot 
simbol kakovosti v obliki odprtega središča, kjer so vsi do-
brodošli. Barve pa se ujemajo s korporativnimi barvami 
skupine Hypo Leasing - oranžno in temno modro. A. B. 

Pestra ponudba izdelkov in storitev 
V Qlandii v Kranju vas pričakujejo: Megamarket Interspar, 
Lekarna Planina II, Trafika Interspar, Mass, Janus Trade, 
s.Oliver, Ariel, Bata, Esprit, Palmers, Orsay, Polzela, Tally 
Weijl, Toko, Xanaka, Butlers, Tape a Toeil, Vogele Shoes, 
Hervis, Charles Vogele, Neža, dm, Q Caffe, Optika Aleksan-
dra, Zootic, Mladinska knjiga in Svet Knjige, C&A, Limoni, 
Deichmann, Siowatch, New Vorker, Cvetlice in darila Flora, 
H&M, Frizerski salon Simple, Interspar Restavracija, Tera 
RD, CafTe Butik, Loterija Slovenije. A. B. 
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O P T I K A A L E K S A N D R A 

Prijetni nakupi in 
zabavna doživetja 
v sredo je bilo parkirišče pred novim nakupovalnim centrom na Planini v Kranju zapolnjeno z 
avtomobili. Potekala so še zadnja zaključna dela pred večernim VIP-odprtjem novega konkurenčnega 
nakupovalnega centra Qlandie - dežele nakupov. 

A L E N K A B R U N 

Za uvod so v središču Qlan-
die zadoneli leseni rogovi 
Rogistov iz Kresnic pod vod-
stvom Jožeta Setničarja. V 
svet nakupovanja nas je sko-
zi uradni del VIP programa 
popeljala voditeljica Špela 
Močnik, Bojan Gorišek je 
zaigral na klavir, Sanja Ne-
škovič Peršin in Goran Bog-
danovski sta nakupovanje 
'dobesedno' odplesala, slo-
venski jazzovski zbor Perpe-
tuum (azziie pa so uradni 
del odprtja pospremili z 
energičnim pevskim nasto-
pom. Ob koncu uradnega 
dela programa smo lahko 
vstopili v pravljični svet po-
nudbe trgovin in si kar do-
bro uro in pol ogledovali, kaj 
vse Qlandia ponuja. Pred-
vsem gostje so izkoristile 
prednost prvega nakupa in 
si od blizu pogledale C&A, 
H&M in New Vorker. Mar-

Tiskovne konference so se udeležili generalni direktor Spara Slovenije Igor Mervič, 
generalni direktor Hypo Leasinga Anton Romih, podžupan Mestne občine Kranj Igor Velov, 
vodja PE Hypo Leasinga Kranj Robert Nograšek in direktor MID Investicij Robert Hercog. 

sikoga je zanimala ponudba 
trgovine Butlers, prve v Slo-
veniji, ki spada v družino tr-
govin Sportine Bled, ki je s 

Hypo Leasing, d.o.o., je na VIP prireditvi podarila ček v 
vrednosti pet tisoč evrov Zvezi prijateljev mladine Slovenije 
za socialno ogrožene družine iz Kranja in okolice. Ček je 
prevzela Majda Štruc, generalna sekretarka Zveze prijateljev 
mladine Slovenije. I FoTo: TINA DOKI 

svojimi trgovinicami poleg 
megamarketa Interspar in 
trgovine C&A največji na-
jennnik kranjske Qlandie. 
Butlers ponuja zanimive ži-
vilske in neživilske kako-
vostne izdelke, modne do-
datke za dostopno ceno, za 
različne priložnosti. 
Včeraj, ko je Qlandija prvič 
odprla vrata za javnost, so se 
ves dan vrstili nastopi, za 
kupce pa so poskrbeli tudi 2 
okrepčilom. "Seveda brez 
gneče ni šlo. Ž e pred odprt-
jem so se pred glavnim vho-
dom v deželo nakupov zbi-
rali ljudje, ki jih je pozdravil 
Pihalni orkester Kranj, čez 
kakšno uro so javno razreza-
li torto velikanko, nastopila 
je Romana Krajnčan, čarodej 
Jani je razveseljeval najmlaj-
še. Natalija Verboten je ljudi 
vodila skozi popoldanski del 
programa, zvečer pa tudi za-

pela. Glasbena popestritev 
so bili še Eva Cerne, Beer 
Belly in Atomik Harmonik. 
Okrog desete ure zvečer se je 
prvi 'javni' dan novega mega 
centra na Planini zaključil z 
ognjemetom. 
Tudi danes je v Qiandii ve-
selo in tako bo vse do nede-
lje. Čarodej Jani v dopoldan-
skih urah animira otroke z 
baloni, popoldne po četrti 
uri pa so otrokom na voljo 
delavnice in razstava Male 
kreativne šole. Jutri obiščite 
Pravljično sobo, nakupujte z 
Živo Vadnov, si oglejte lut-
kovno predstavo ob 16. uri 
ali uro kasneje kuhajte z 
Emilijo. V nedeljo vas med 
deseto in dvanajsto uro 
dopoldne znova pričakujejo 
v Pravljični sobi. Predvsem 
vaše otroke, saj se verjetno 
večina med vami ne bo mo-
gla upreti nakupovanju. 

V e l i k i h u m a n i t a r n i k o n c e r t d a l m a t i n s k e g a r o m a n t i k a 
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Qlandia » dežela nakupov v 
Kranju je tretji od načrtova-
nih štirih mega nakupoval-
nih centrov pod isto blago-
vno znamko po vsej Slove-
niji. Prva Qlandia je svoja 
vrata odprla konec lanskega 
septembra na Ptuju. Inve-
stitor dežele nakupov je 
Hypo Leasing. Nosilec iz-
vedbe projekta pa so MID 
Investicije. Razteza se na 
20.500 kvadratnih metrih, 
ima več kot osemsto parkir-
nih mest (od tega polovica 
pokritih) in v več kot 35 lo-
kalih zaposluje okoli 250 
ljudi. Vrednost projekta je 
25 milijonov evrov. Včeraj 
je Qlandija odprla svoja vra-

ta javnosti in uradno posta-
la del zemljevida mesta 
Kranj. Na tiskovni konfe-
renci so v sredo spregovori-
li generalni direktor Hypo 
Leasinga, d. o. o., Anton Ro-
mih, direktor M I D Investi-
cij, d. O. o., Robert Hercog 
in generalni direktor Spar 
Slovenija, d. o. o., Igor Mer-
vič. Kot častni govornik je 
nastopil podžupan Mestne 
občine Kranj Igor Velov. 
Pohvalil je investitorje, ki so 
skupaj z izvajalci in pod-
izvajalci projekt speljali v 
kratkem času - od letošnje-
ga aprila do novembra. Do-
dal je še, da je kljub velike-
m u gradbišču življenje v 
tem delu Kranja potekalo 
nemoteno: "Trgovski center 

Qlandia je pridobitev za 
naše mesto. V prvi vrsti za-
radi novih delovnih mest. 
Po podatkih, ki jih imam, 
naj bi bilo tu 250 novih de-
lovnih mest, kar je za Kranj 
veliko. Center pomeni kon-
kurenčnost, dobili pa smo 
tudi vrsto in ponudbo trgo-
vin, blagovnih znamk, ki jih 
doslej Kranj še ni imel in 
smo se zaradi njih vozili v 
Ljubljano ali celo dlje. Sode-
lovanje z investitorji je bilo 
vedno na visoki ravni in že-
lim, da tako tudi ostane, da 
ne bomo sodelovali samo 
na področju trgovine, am-
pak še na področju družbe-
nih dejavnosti, kot so kultu-
ra, šport in oživljanje stare-
ga mestnega jedra." 



AKTUALNO 

Nova stanovanja 
na Planini 
v neposredni bližini novega nakupovalnega središča, ki so ga odprli pred dnevi, bodo gradili 
tudi osem večstanovanjskih objektov. 

M A T E J A R A N T 

Kranj - Ob novem nakupo-
valnem središču naj bi po 
zagotovilih naložbenikov, to 
je podjetij Lokainvest in 
Gradbinec GIP, prav kmalu 
spet zaživelo gradbišče. 
Podjetje Lokainvest bo pred-
vidoma v sredini leta 2009 
na trgu ponudilo 112 stano-
vanjskih enot, pri Gradbin-
cu GIP pa se pripravljajo na 
gradnjo 207 stanovanj. Od 
tega 139 stanovanj gradijo 
za trg, v dveh objektih pa bo 
68 oskrbovanih stanovanj 
za starostnike. Vseljiva naj 
bi bila v začetku leta 2010. 
"Zahtevna pripravljalna 
dela in urejanje komunalne 
infrastrukture s prestavitvi-
jo obstoječih komunalnih 
vodov so sicer nekoliko po-

daljšali predvidene roke za 
začetek gradnje, a zdaj ni 
videti ovir, da z gradnjo ne 
bi začeli takoj po novem' 
letu, ko nam bodo po priča-
kovanjih odobrili tudi grad-
beno dovoljenje," so zatrdili 
v Lokainvestu. V načrtu je 
gradnja stanovanjskega 
kompleksa v treh nadstrop-
jih, projektna zasnova za 
skupaj 1 12 stanovanjskih 
enot pa po besedah naložbe-
nika vnaša nekaj novosti v 
stanovanjsko gradnjo, s ka-
terimi želijo izboljšati kako-
vost bivanja. "V pritličju 
smo tako zasnovali tako 
imenovana stanovanja hiše. 
ki jih pri nas še ne zasledi-
mo pogosto. S sodobnim 
načinom bivanja se spogle-
duje tudi drug tip stanovanj 
- enoprostorna garsonjera 

lahko raste v večja stanova-
nja." Novost predstavljajo še 
stanovanja, ki omogočajo 
skupno bivanje več genera-
cij družine, obljubljajo pa 
tudi razkošna mansardna 
stanovanja. "Kljub modemi 
zasnovi stanovanj in atrak-
tivnem pročelju objekta pa 
še vedno prisegamo na kla-
sično opečno gradnjo, ki za-
gotavlja prijaznejše in ener-
getsko varčnejše bivanje," 
še dodajajo v Lokainvestu. 
Cene za kvadratni meter naj 
bi bile znane šele po prido-
bitvi gradbenega dovoljenja, 
pri tem pa direktor Aleksan-
der Schare pričakuje, da te 
vseeno ne bodo presegale 
cen gradnje za trg na ožjem 
območju. 
O cenah ta čas še ne more-
jo govoriti tudi pri Grad-

bincu GIP, saj bodo te prav 
tako znane šele po pri-
dobitvi gradbenega dovolje-
nja, ki ga pričakujejo ko-
nec leta. "Stanovanja bodo 
na prodaj v obsežnem 
spektru ponudbe tako v 
smislu velikosti kot zasno-
ve, od najmanjših gar-
sonjer pa vse do štirisob-
nih terasnih stanovanj," je 
poudaril vodja projekta 
Robert Evačič. Ob parkir-
nih mestih za stanovalce 
bodo zgradili še dodatnih 
petdeset parkirnih mest, ki 
bodo namenjena javni upo-
rabi. Za prijetnejše bivanje, 
je dodal Evačič, bodo po-
skrbeli še z veliko zelenja 
in ureditvijo sprehajalnih 
poti, za najmlajše pa bo-
do poskrbeli s postavitvijo 
otroškega igrišča. 

KRAN) 

Planet Tuš tudi v Kranju 
Velikim trgovcem, ki gradijo nakupovalna središča v Kranju, 
naj bi se kmalu pridružil tudi Engrotuš s Planetom Tuš. 
Gradnjo so že zastavili, konec leta 2008 pa naj bi obis-
kovalcem ponudili sodoben center nakupov in zabave, 
temelječ na konceptu Vse na enem mestu', so bili skopi z 
informacijami pri Engrotušu. M. R. 
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BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO 

Leto v znamenju stotice 
v Biotehniškem centru Naklo letos praznujejo stoletnico predvsem mlekarskega izobraževanja. 

BIOTEHNIŠKI 
CENTER NAKLO 

v. d. direktorja Biotehniškega centra Naklo Marijan Pogačnik 

V. d. ravnateljic« Srednje šole Andreja Ahčin 

Tradicionalni božični sejem 
V Biotehniškem centru Naklo bodo v petek, 30. novembra, 
odprli že 6. tradicionalno božično-novoJetno razstavo. To-
krat bodo izdelki dijakov na ogled kar deset dni, saj vsak dan 
predstavlja dekado obstoja šole. Odprtje razstave bodo po-
pestrili z božičnim koncertom, ki bo ob 13. uri v športni dvo-
rani šole. Nastopil bo priznan poljski zbor dečkov iz kate-
drale v Tarnovvem z božičnimi in poljskimi narodnimi pes-
mimi ter kolednicami. Koncert bodo pripravili v okviru 
Unescovega projekta Otroški božič v sodelovanju s Huma-
nitar. Med razstavo bodo vsak dan potekale različne delavnice. 
V petek, 30. novembra, in soboto, t. decembra, bodo izdelo-
vali adventne venčke. V nedeljo bo zadišalo po medenih par-
keljnih, ob pomoči Barbe Štembergar Zupan In Nika Štem-
bergarja pa bodo ustvarjali z glino. V ponedeljek bodo obli-
kovali novoletno dekoracijo, v torek in četrtek Izdelovali vi-
zitke, v sredo pa krasili piškote. Rokodelka Mojca Hudobiv-
nik bo v petek prikazala vezenje božičnih motivov, v soboto 
pa bo poleg slaščičarske delavnice državni prvak v floristiki 
Matjaž Beguš prikazal novoletne trende. V nedeljo bodo 
znova ustvarjali z glino in izdelovali novoletne aranžmaje. 

"Ponosni smo, da smo ge-
neracija, ki bo lahko prosla-
vila sto let predvsem mle-
karskega izobraževanja. To 
je priložnost, da se ozremo 
v zgodovino ter se zavemo 
lastnih korenin in dela, ki 
so ga strokovnjaki s tega po-
dročja opravili v preteklosti. 
Iz tega črpamo energijo za 
delo in vizijo prihodnosti. 
To je tudi priložnost, da se 
zahvalimo nekdanjim, pred-
vsem pa sedanjim šolskim 
delavcem, s katerimi so-
ustvarjamo in nadgrajuje-
mo stolemo tradicijo uspeš-
nega poučevanja, dobrih 
medosebnih odnosov in 
strokovnega razvoja," ob vi-
sokem jubileju poudarjajo v 
Biotehniškem centru Naklo. 
Na stoletnico šole z različni-
mi dejavnostmi opozarjajo 
že vse leto, saj so si zadali 
cilj, da vsak mesec izvedejo 
tematske aktivnosti. Začeli 
so lanskega septembra z 
razpisom natečaja Od cveta 
do sira, na katerega so pre-
jeli vrsto izdelkov osnovno-
šolcev, ki jih bodo na sloves-
nosti tudi nagradili. Z izdel-
ki dijakov v obliki fantazij-
skih aranžmajev, povezanih 
s številko sto, so stoletaico 
poudarili že na lanski božič-
ni razstavi. Vsako leto orga-
nizirajo krvodajalsko akcijo, 
h kateri so decembra in ja-
nuarja v sodelovanju z Rde-
čim križem povabili tudi 

Biotehniški center Naklo 

druge srednješolce, saj je bil 
njihov cilj zbrati sto litrov 
krvi. Februarja so ob vaJen-
tinovem izdelali sto src in 
sto voščilnic, zbrani denar 
pa namenili nakupu inva-
lidskega pripomočka za 
hčerko njihove nekdanje di-
jakinje. Februarja se je odvi-
jal tudi projektni teden, ki je 
bil prav tako v znamenju 
številke sto - sto receptov, 
sto zelišč, sto zm ... Stolet-
nico so na poseben način 
obeležili še na marčni veli-
konočni razstavi in ob za-
ključku projekta Unicef. V 
aprilu je potekalo srečanje 
dijakov biotehniških šol 
Slovenije, ki so tekmovali v 
starih kmečkih opravilih in 
igrah. Maja pa so pripravi-
li športno tekmovanje uči-

teljev biotehniških šol na 
Rogli. 
Ob šoli bodo v prihodnje 
uredili drevored generacij, v 
katerem so prvo drevo zasa-
dili že maja. Na ta na6n so 
simbolično obeležili sto let 
šole, petdeset let Evrope in 
zaključek šolanja prve gene-
racije, ki je vse šolsko leto 
obiskovala pouk na novi lo-
kaciji. Stoletnici so posvetili 
tudi šolski časopis Mlade 
brazde v juniju. Oktobra so 
pripravili razstavo učbeni-
kov in učil strokovnih sode-
lavcev šole, ob tej priložno-
sti je izšla tudi knjižica o 
mlekarskem strokovnjaku 
in učitelju Srečku Šabcu. 
Njegove spomine je zapisa-
la ga. Marta Skobeme, uči-
teljica strokovnoteoretičnih 

predmetov na šoli. Oktobra 
so organizirali tudi "Belo 
spominsko pot", v okviru 
katere so dijaki, učitelji in 
KK Sava Kranj s kolesom 
prevozili vse kraje, v katerih 
je delovala šola, od Vrhnike 
preko Škofje Loke do Kranja 
in Strahinja. Ta čas nastaja 
zbornik, v katerem bodo 
obeležili najpomembnejše 
dogodke in mejnike. 
Praznovanje bodo zaključili 
s prireditvami v novembru 
in decembru. Že jutri se 
bodo po parketu njihove 
športne dvorane zavrteli 
plesalci na gala plesu, 30. 
novembra pa bodo slavnost-
no odprli tradicionalno bo-
žično razstavo. Vse skupaj 
bodo kronali s slavnostno 
prireditvijo 4. decembra. 

Od Vrhnike do Strahinja 
Začetki šole segajo v leto 
1 9 0 7 , ko je deželni odbor 
Kranjske kmetijske družbe 
na Vrhniki organiziral prvi 
mlekarski tečaj. Ustanovlje-
na mlekarska šola je imela 
sedež v tamkajšnji zadružni 
mlekarni. Po prvi svetovni 
vojni so izobraževanje pre-
selili v Škofjo Loko, kjer so 
leta 1 9 2 6 s kraljevim uka-

zom ustanovili specialno 
kmetijsko šolo za mlekar-
stvo. Zanimivo je, da je 
pouk tudi v tistem času po-
tekal na različnih lokacijah 
(tako kot pred odprtjem šole 
v Strahinju), šele pozneje so 
dobili prostore v Puštal-
skem gradu. 
Že kraljevina je načrtovala 
preselitev šole v Kranj poleg 

Učenke pripravljajo jaslice za božično-novoletno razstavo. Stavba šole v Čirčah 

mlekarne v Čirčah. Druga 
svetovna vojna je to prepre-
čila, so pa nemški okupator-
ji dokončali zgradbo v Čir-
čah. Po vojni so ustanovili 
mlekarski zavod Ljudske re-
publike Slovenije, v njego-
vem okviru pa leta 1 9 4 6 
tudi mlekarsko šolo. Leta 
1 9 6 1 so ustanovili Mlekar-
ski šolski center, ki je uve-
del srednješolsko izobraže-
vanje. Po poklicni šoli in 
praksi so dijaki lahko nada-
ljevali šolanje za naziv mle-
karski tehnik in pridobili 
možnost izobraževanja na 
univerzi. Leta 1981 so z 
usmerjenim izobraževa-
njem uvedli tudi programe 
živilskih in k m e t i j s k i teh-
nikov ter kmetovalcev. Šola 
se je preimenovala v Sred-
njo mlekarsko in kmetijsko 
šolo. 
Nadaljevali so s širitvijo pro-
gramov, saj so začeli izobra-
ževati še vrtnarje, vrtnarske 
tehnike, pomočnike gospo-
dinje oskrbnice, cvetličarje 

in pomočnike v živilstvu, 
zato so najeli dodatae učil-
nice v stari šoli v Predosljah, 
kasneje tudi v prostorih 
AMD in v središču Kranja. 
Praktični pouk se je od pri-
dobitve posestva leta 1989 
odvijal v delavnicah in hlevu 
v Strahinju. 
Leta 2 0 0 1 so se preimeno-
vali v Srednjo biotehniško 
šolo Kranj. V letu 2002 so 
na posestvu v Strahinju za-
čeli s preusmeritvijo na eko-
loško kmetovanje. 
Prostorska stiska je privedla 
do gradnje nove šole v Stra-
hinju, v katero so se preseli-
li aprila lani. Tako so zago-
tovili najboljše pogoje za iz-
obraževanje. 
Letos so začeU izobraževati 2 
še študente v višješolskem , 
programu Upravljanje po-1 
deželja in krajine. Preime- i 
novali so se v Biotehniški | 
center Naklo, ki zdaj zdru-1 
žuje srednjo in višje šolo ter | 
medpodjetniški izobraže-1 
valni center. S 



REPORTAŽA 

Kranjska prometna (ne)kultura 
v ožjem mestnem središču je na voljo 180 parkirnih mest, na širšem območju občine pa jih je skupaj okrog 14 tisoč. Ker bi večina seveda rada parkirala 
zastonj, takih parkirišč hitro zmanjka in vozniki se potem znajdejo na vse možne načine. MATEJA RANT, FOTO: CORAZO KAV^II 

Za red nad mirujočim prometom v Kranju skrbijo štirje redarji, med njimi je ena ženska. Obvestilo redarjev na vetrobranskem steklu le redki sprejmejo povsem ravnodušno. 
V prvih desetih mesecih letos so izdali 7107 obvestil o prekršku in odredili 591 odvozov s "Večina se jih razburi, mnogi znajo biti tudi precej žaljivi, včasih pa naletiš celo na 
pajkom. nasilneže," pravi mestna redarka Ana Peiko. 

"Redar lahko stoji čisto zraven, pa bo avtobusno postajališče pred Globusom kljub temu vsak Številni vozniki se požvižgajo na potrebe invalidov in mirno zasedejo njihova parkirna 
dan povsem zaparkirano," opozarja glavni inšpektor mestnega irvšpektorata Janez Rakar. mesta. Zakaj bi se sprehodili nekaj korakov, ko pa lahko parkirajo čisto pred vrati. 

Priročna parkirna mesta za marsikoga predstavljajo tudi Vozniki si najraje izberejo zastonj parkiranje. Medtem 
pločniki. Invalidom in staršem z otroki v vozičkih potem ne ko so pločniki v skoraj neposredni bližini garažne hiše 
preostane drugega, kot da tvegajo in jih zaobidejo po cesti. povsem zapolnjeni s pločevino ... 

... parkirna mesta znotraj garažnih hiš ponavadi samevajo. 
Vozniki raje tvegajo kazen, kot da bi odšteli tistih nekaj 
evrov za parkiranje. 



Ks STRUŽEVO 

Anketa 

Irena Veber: "Ne moti me, da se bo število prebi-
valcev v kraju močno povečalo. S propadajočimi 
stavbami je treba nekaj narediti. Težava je le v 
tem, da se nič ne dela na cesti. V prihodnje bo na-
mreč po njej vozilo precej več avtomobilov, kar se 
bo na cesti močno poznalo." 

Mateja Jerič: "Povpraševanje^ po stanovanjih je 
zelo veliko, zato se mi zdi potrebno, da jih gradi-
jo. Tudi Struževo se mora širiti. Ostaja pa pro-
blem ozke ceste, ki vodi skozi naselje. To bo tre-
ba čim prej rešiti, saj bo s prihodom novih prebi-
valcev še bolj obremenjena." 

Anton Vencelj: "Nova stanovanja so potrebna in 
bolje je, da jih gradijo tukaj kot pa sredi polja. A 
že lani sem pristojne pri občini opozoril, da bo s 
povečanjem števila prebivalcev Struževo promet-
no vedno bolj problematično. Zato bi morali po-
skrbeti za razširitev ceste." 

Janez Golob: "Kmečko življenje na vasi počasi 
umira - še deset let nazaj je bilo tu sedem kmetij, 
zdaj sta samo še dve živinorejski, in to na sredi 
vasi. Naše delo je zato precej oteženo, kmečke 
poti se zapirajo. Včasih smo imeli tri dostope do 
Naklega, zdaj je samo še eden." 1 F<..<,:co™2dK>»M 

Vaški značaj kraja izginja 
v krajevni skupnosti Struževo naj bi se v bližnji prihodnosti število prebivalcev precej povečalo. 

MATEJA R A N T 

Struževo - Domplan na-
mreč ta čas v Struževem 
gradi še devetdeset novih 
stanovanj, medtem ko jih je 
bilo petnajst vseljivih že po-
leti. S tem se bo število pre-
bivalcev krepko povečalo, 
kar pomeni za kraj, kjer 
zdaj živi okrog štiristo ljudi, 
precejšnjo spremembo. 
Predvsem bo to predstavlja-
lo dodatno obremenitev za 
cesto in kanalizacijo. 
Zato se v krajevni skupnosti 
pospešeno pripravljajo na te 
spremembe. "Gradbeno do-
voljenje za ureditev kanali-
zacije smo že pridobUi, tako 
da pričakujemo, da se bo 
gradnja začela v prihod-
njem letu. Računamo, da 
bodo sočasno s tem obnov-
ljene tudi vse ceste," je že 
napovedal predsednik kra-
jevne skupnosti Tomaž Sa-
jovic. Precejšen trn v peti 

Tomaž Sajovic 

krajanom predstavlja tudi 
vključevanje na glavno ce-
sto, na katero se bo z novimi 
prebivalci pritisk še povečal. 
" Z direktorjem občinske 
uprave Alešem Sladojevi-
čem se zato dogovarjamo. 

K A M E N J E R I Č 
m n U f l M . K J I l M M O S E S T V O - J E R I C . S I 
S l r a t » * « 3 b , 4 a a a K r a a J , S l a v s a l j a 

Naša ponudba: 
kamnoseški izdelki za potrebe gradbeništva (police, 
stopnice, tlaki,...) • nagrobniki • pulti (za kuhinje in 

kopalnice), oblagamo kamine in nudimo ostale 
unikatne izdelke. 

Telefon: 04/25 25 500 

%iBU<nqWltrigol 
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interlogls 
mt Ifnoiito fviKtfv? 
mhovcthesoiuHon! 

Interlogis - ko vaši logistični problemi 
postanejo preteklost 
Podjetje Interiogis imci »voj sedež v Struževem 66 pri Kranju in 
poslovno enoto v logistično corinskem ferminolu no Letališki 16 v 
Ljubljani. Gre za podjetje, v katerem itnojo zaposleni dolgoletne 
izkušnje v transportno logistični dejavnosti. 

V Interlogisu opravljajo storitve na naslednjih področjih: 
• Logistika, kjer vom nudijo celovito logistične storitve, 

njihov logistični center ILC v Struževem pa rozpolaga z 800 
m2 pokritih skladiščnih prostorov; 

• Zbirniki, ki vključujejo redne kamionske zbirne linije v 
večino držav EU in vzhodne Evrope. To so linijski prevozi po 
ustaljenem voznem redu, ki zagotavljajo redno 
dostavo in odpremo pošiljk. Prevozni stroški so zato nižji, 
nadzor nad gibonjem tovora pa je stalen; 

• Kam ionski prevozi v vse evropske države, ki jih opravlja-
jo z dolgoročno zakupljenimi kamioni pogodbeno vezanih 
prevoznikov; 

• Zračni, pomorski in kontejnerski prevozi; 

• Carinsko posredovanje; 

• Dontača distribucija, pri kateri pošiljke po vsej Sloveniji 
dostavijo v 12 urah; lef 
• Trajektne karte za prevoz kamionov med Evropo in 

Veliko Britanijo. 

Vključevanje na glavno cesto že zdaj povzroča težave. 

da bi nekoliko nižje od seda-
njega križišča zgradili kro-
žišče." Izredno ozke ceste, 
ki vodijo skozi naselje, pa 
ostajajo naloga za naprej, 
pravi Sajovic. Veseli ga, da 
imajo pri občini za njihove 
težave veliko posluha, prav 
tako dobro sodelujejo s so-

sednjo krajevno skupnostjo 
Zlato polje. Več pozornosti 
bodo v prihodnje namenili 
še dejavnostim na področju 
družabnega življenja. "S 
tem bomo poskrbeli za oži-
vitev kraja in s tem lažje 
vključevanje novih prebival-
cev," je končal Sajovic. 

Na športnem igrišču v Struževem naj bi občina 
v prihodnje poskrbela za legalizacijo tamkajš-
njih objektov. "Želimo, da bi se to čim prej 
rešilo, zato se že dogovarjamo s kranjskim 
zavodom za šport," je pojasnil Tomaž Sajovic. 
Razen tega bo treba določiti upravljavca, ki bo 
skrbel za otroško igrišče. "Igrala, Id so jih posta-
vili pred tremi leti, so namreč ta čas zelo slabo 
vzdrževana," je še dodal Sajovic. 

KOROTAN. (1.0.0., KRANJ 
Stniževo 20,4000 KRANJ 

KOROTAN 24 235, F: 04/23 68 711 
E-pošta: kototan.krani0slol.nel 
www.l<orotai>ktanj.si 

TRGOVINA: »popolna oskrba kmetij 
z repromaterialom » v s e za vrt 

AKTUALNO: »vse za koline »steklenice 
različnih oblik In velikosti » mineralna gnojila 

SERVIS in REZERVNI DELI 
KMETIJSKA MEHANIZACIJA 

- priznanih domačih in tujih proizvajalcev 

C U M S - traktorji, senena linija, kombajni,.,. 
@LailKB« - plugi, brane, sejainice,... 
LDCHHANN - prikolice, cisterne 
O u u d c e - traktorski nakladači 

• sejainice za travno rušo 

O S ) - senena linija, trosilci mineralnih gnojil,, 

- stroji za predelavo sadja 

GRiMMM - Stroji za predelavo krompirja 

H B i - prikolice, trosilci hlevskega gnoja 

@ S I P - senena linija 



OBČINSKE NOVICE 

Rdeča, barva človeške topline rekorder 
i r i A N i r A 7 4 V P t ' ^ I B B r p P r a n r R i i t n v i n c l H i n " 

V Mali galeriji Likovnega društva Kranj je na ogled razstava del akademske slikarke Irene jeras Dimovske. 

IGOR KAVČIČ 

V zadnjem času Mala galeri-
ja Likovnega društva Kranj 
diha v znamenju zakoncev 
Dimovski. Slikarja Bogeta 
Dimovskega, ki je razstavljal 
oktobra, je prejšnji teden na-
sledila njegova žena Irena Je-
ras Dimovska. Akademska 
slikarka, sicer je zaposlena 
kot restavratorka in konzer-
vatorka v Gorenjskem muze-
ju, za kar si je z magistrskim 
študijem izobrazbo pridobila 
po končanem študiju slikar-
stva na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani, se to-
krat predstavlja s sedemnaj-
stimi deli različnih formatov, 
ki jih je ustvarila predvsem v 
zadnjem času. Ženski akt je 
sicer njen dolgoletni likovni 
izziv, Id pa predvsem dopol-
njuje oziroma je nekakšen 
uvod v njeno raziskovanje 
odnosov med barvami, ki so 
v avtoričinem prvem planu. 
"Izhajam iz sebe kot ženske, 
ki dobro pozna svoje telo, 
najbrž pa mi je akt blizu tudi 
zato, ker je klasičen motiv v 
likovni umetnosti," razmišlja 

Irena Jeras Dimovska se v raziskovanju barvnih odtenkov 
predstavlja z ženskimi akti 

Jeras Dimovska in dodaja, da 
motiv ni primarnega pome-
na pri njenem likovnem 
ustvarjanju, ampak jo bolj 
zanima pestrost in usklaje-
nost barvilih ploskev na sliki. 
Njene slike so kot raznolike 
barvne krajine, ki jih iz po-
polne abstraktnosti vodijo 
prav akti, ali kot je k razstavi 
zapisal Boge Dimovski: "Akti 
golih ženskih teles predstav-
ljajo senzibilno sožitje gestu-

alno poenostavljenih barvnih 
potez. Njeno gestualno pol-
nokrvno slikanje je logično 
in spontano. Pri svojem delu 
je subtilna in disciplinirana." 
Hkrati pa ugotavlja, da slikar-
ka odpira novi pristop k slika-
nju z novimi kompozicijski-
mi rešitvami ž e n s l ^ figur. 
Močan dejavnik del Irene Je-
ras Dimovske je tudi rdeča 
barva. "Ko govorimo o aktu, 
se moramo zavedati, da gre 

za človeško bitje, živo bitje, ki 
izraža neko toplino. Zato pri 
slikanju v največji meri upo-
rabljam tople barve, med ka-
terimi najbrž bolj slučajno 
kot ne najbolj prevladuje 
prav rdeča." Vas restavrator-
sko delo, ki ga opravljate po-
klicno, na kakršen koli način 
obremenjuje pri vašem lunet-
niškem ustvarjanju? "Prav 
nič, ločim delo, ki ga oprav-
ljam v službi, in delo v doma-
čem ateljeju. Če pri prvem 
dosledno upoštevam vsa pra-
vila, ki veljajo v tej stroki, pa 
pri slikanju izhajam pred-
vsem iz sebe. Ne oziram se 
na nikogar, ne hodim po ga-
lerijah v tujini, še doma bolj 
poredko," razlaga slikarka in 
dodaja, da tudi v domačem 
ateljeju, ki ga sicer deli z mo-
žem, ustvarja le v popolni sa-
moti. Ženski akti Irene Jeras 
Dimovske bodo obiskovalce 
v igri barv pričakovali še do 
11. decembra, ko bo sledila 
dništvena razstava malega 
formata, na kateri se vsako 
leto v božičnem času pred-
stavljajo člani Likovnega druš-
tva Kranj. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Kranj - Pod geslom Hvalež-
nost je spomin srca so oktobra 
na slovesnosti v Kranju podelili 
priznanja krvodajalcem in ktvo-
dajalkam, ki so velikokrat daro-
vali kri. Ndcateri so pravi rekor-
derji, saj so kri in plazmo dali 
tudi več kot stokrat Letošnji re-
korder med krvodajalci je Jožef 
Šilar (na sliki levo), ki mu je pri-
znanje za i4okrat darovano kri 
in plazmo izročil generalni se-
kretar Rdečega križa Slovenije 
Janez Pezelj (na sliki desno). 
Območno združenje Rdečega 
križa Kranj pa je ob tej priložno-
sti podelilo tudi zlate, srebme in 
bronaste znake ter diplome 
Rdečega križa Slovenije in po-
sebni priznanji območnega 
združenja. S le i i j i sta dobila 

Franc Bukovinski in Srednja 
biotehnična šola, najžlahtnejši 
znak RKS pa je šel letos Anid 
Tonejec 
Letošnji rekorder Jožef Šilar 
nam je povedal, da je kri prvič 
daroval v vojski pred domala 
štiridesetimi leti, od tedaj pa jo 
vsako leto daruje trikrat, vmes 
pa večkrat tudi plazmo. Ima 
redko krvno skupino A+, zato 
ga večkrat kličejo z zavoda za 
transfuzijsko medicino, ko je 
nujno. "Kri bom daroval, do-
kler bom zdrav. Star sem 60 
let, zdravniki pa priporočajo, 
da si krvodajalec lahko do 65. 
leta," J5e pove Jožef Šilar, ki 
pravi, da pri tem ne gre za tek-
movanje, pač pa za pomoč lju-
dem. Kri je tudi sam že dva-
krat potreboval, zato ve, kako 
je dragocena. 

Razgled kot 
z Eiffiovega stolpa 
Nakup hotela Bellevue na Šmarjetni gori nad Kranjenn (643 metrov) je bila 
pred 20 leti ideja Franca Jekovca st. in njegove sestre, uspešne hotelirke iz 
Liechtensteina Angele VVachter. 

Hotel j e pod v o d s t v o m 

družine J e k o v e c postal 

pravi družinski hotel, kjer 

za kakovost storitev in do-

bro počutje gostov skrbijo 

kar tri g e n e r a c i j e . Vode-

nje hotela s o prevzeli 

otroci in s icer A n i c a J e -

k o v e c in njena brata J a -

nez in Franc J e k o v e c , po-

moč o b večjih prireditvah 

so v e d n o tudi številni nji-

hovi otroci. 

S p r e m e m b e , obnove in iz-

bo l j šave s o s ta ln ica na 

Šmarjetni gori, tako so J e -

kovčevi prenovili hotelske 

sobe , uredili okolico hote-

la in lani hotel dopolnili s 

panoramsko restavracijo, 

ki odpira čudovit razgled 

na petino Slovenije . Veli-

ko gostov, š e posebe j tuj-

cev. pravi, da je pogled iz 

p a n o r a m s k e restavraci je 

kot iz Eiff iovega stolpa. 

V luči bližajočega s e slo-

v e n s k e g a predsedovan ja 

Evropski uniji naj zapiše-

mo, da se iz panoramske 

restavraci je izredno lepo 

vidi tudi grad Brdo pri Kra-

nju, kjer b o potekala 

večina prireditev ob pred-

sedovanju. 

Z novo pridobljeno pano-

ramsko restavracijo so s e 

gos t inske kapacitete ho-

tela Bellevue povečale na 

2 5 0 gostov. Trenutno gre 

za največjo takšno zmog-

ljivost v Kranju in njegovi 

bližnji okolici, zato se veli-

ko podjetij odloča za pri-

rejanje raznih s p r e j e m o v 

prav v hotelu Bellevue. 

Znač i lnos t hotela Belle-

vue so tudi n e p o z a b n a 

poročna slavja. Restavra-

cija Bellevue namreč vsa-

ko leto gosti veliko število 

poročnih slavij, prav vsa-

kega pa obravnavajo indi-

v idualno in mladoporo-

č e n c e m pomaga jo s svoji-

mi bogat imi izkušnjami 

na tem področju. Prav 

tako pa vsako leto prireja-

jo tudi nepogreš l j i ve za-

bave, kot so; pustovanje, 

mart inovanje , pred novo-

letne zabave , silvestrova-

nje, itd. 

Letos s o Jekovčevi hotel-

sko ponudbo dopolnili š e 

s seminarsk im c e n t r o m , 

ki o b s e g a tri s o d o b n o 

o p r e m l j e n e s e m i n a r s k e 

sobe. S tem so Kranju in 

okolici odprli možnost 

organiziranja različnih se-

minarjev, konferenc in de-

lavnic v pr i jetnem zele-

n e m zavetju Š m a r j e t n e 

gore. 

Veseli s o tudi, da že v e č 

let sodelujejo s tujimi po-

tovalnimi agenc i j ami , ki 

pripeljejo svo je g o s t e na 

Šmarjetno goro tudi z naj-

večj imi turističnimi avto-

busi, predvsem zaradi od-

lične kulinarike in čudovi-

t e g a razgleda. 

V bližini hotela Bellevue je 

tudi cerkvica sv . Marjete 

in hotelski v inograd. Do-

stop do Šmar jetne gore je 

enostaven, veliko parkiriš-

č e za 1 5 0 avtomobilov je 

primerno tudi za obrača-

nje avtobusov. 



TURIZEM 

Kranjski spominek 
Zavod za turizem Kranj je v petek, 9. novembra 2007, na 
slovesni prireditvi podelil nagrade avtorjem najbolje oce-
njenih turističnih spominkov Mestne občine Kranj v letu 
2007. Prvo niesto si je priborila Hiša ustvarjalnih dejavnos-
ti PUHart s spominkom "Silhueta". "Silhueta" je unikatno 
likovno delo, umetniška grafika, izdelana v kombinirani 
tehniki linoreza in slepega tiska. Upodablja znameniti 
pogled Kranja z desnega brega Save, ki nudi najlepšo sliko 
mesta na pomolu in je edinstveno v slovenskem prostoru. 
Drugo mesto je pripadlo avtorju spominka "Bukva" Bošt-
janu Megliču. Avtorje svoje delo predstavil takole: "Vedenje 
in zavedanje o lesu ima romantični zanos, tako kot Prešer-
nova poezija. Čar lesa, čar Prešernovih pesmi, oboje je sve-
to slovenskemu človeku." Tretjeuvrščeni avtor Jernej Kos-
mač pa je strokovno žirijo prepričal s spominkom "Damska 
pahljača". Pahljače so dame in gospodične uporabljale za 
hlajenje, ko so se pri plesu razgrele, pa tudi za spogle-
dovanje in še kaj. Vsaka pahljača je imela zanko ali verižico, 
da jo je dama med plesom pustila prosto viseti z zapestja. 
Priznanja in vrednostne bone sta nagrajencem podelila 
župan Mestne občine Kranj Damijan Perne in Natalija 
Polenec, direktorica Zavoda za turizem Kranj. K. S. 

Božično-novoletni sejem 
Zavod za turizem Kranj vabi prodajalce domače in umet-
nostne obrti in prodajalce prazničnih priložnostnih daril. Se-
jem bo potekal od 15. do 29. decembra. Prijave in informa-
cije: srecko.stagar(g)tourism-kranj.si ali po tel: 04/2380-450. 
Prijave zbirajo do 22. novembra. 

Bodite tudi vi del programa Veselega decembra 
K sodelovanju vabimo društva, plesne skupine, pevce, glas-
benike in vse, ki bi lahko dodatno popestrili dogajanje v 
popoldanskem času, od 17. do 22. decembra na Glavnem 
trgu. Dodatne informacije: Srecko.stagar(g>tourism-kranj.sl 
in 04/2380-450. 

Gostinska ponudba 
Zavod za turizem Kranj zbira ponudbe za izvajanje gostin-
skih storitev na prireditvi Silvestrovanje na prostem. Prijave 
in ponudbe zbirajo do 29. novembra. Dodatne informacije: 
Srecko.stagar(g>tourism-kranj.si in 04/2380-450. 

Prodaja ekološko 
pridelanih živil 

•i- ffrfjffri'?.'?' . . . 

tfiTkien 

Kranjska hiša odpira vrata 
Kranjska hiša, ki jo bo upravljal Zavod za turizem Kranj, bo decembra odprla svoja vrata 
obiskovalcem in turistom. 

NATALI JA P O L E N E C I N 
M A N C A B E Ž E K 

Po obnovi, ki je potekala vse 
od julija v sklopu projekta Se-
jem bil je živ in jo je sofinan-
ciral Norveški finančni meha-
nizem, lahko končno najavi-
mo program in vsebine, ki 
bodo napolnile prostore. 
Vsebine Kranjske hiše bodo 
namenjene turistom in dru-
gim obiskovalcem ter vsem 
prebivalcem Kranja. Urejena 
bo e-točka v turistično infor-
mativnem centru. V prostoru 
poleg n C a bo tudi prodajal-
na turističnih spominkov in 
izdelkov domače in umet-
nostne obrti, publikacij in 
drugih medijev, povezanih s 
Kranjem in okolico ter Slove-
nijo. Križni hodnik, ki pove-
zuje Glavni trg in Tavčarjevo 
ulico, bo deloval kot kulturno 
razstavni prostor. Ob odprtju 
hiše bodo v križnem hodniku 
razstavljene najboljše fotogra-
fije, prispele na natečaj, ki ga 
je Zavod skupaj s Fotograf-
skim društvom janež Puhar 
organiziral na temo Kranja. 
Večnamenski prostor ob Tav-
čarjevi ulici bo namenjen raz-
ličnim delavnicam, predava-
njem in razstavam. Prvo raz-
stavo, ki bo gostovala v Kranj-
ski hiši, pripravlja samoinici-
ativna skupina, v kateri so 
Petra Puhar Kejžar, Vasja Do-
berlet, Aljaž Primožič in Nata-
ša Robežnik, razstava pa bo 
osvetlila delo in življenje foto-
grafa Janeza Puharja. 

V prvem nadstropju Kranjske 
hiše so pisarne Zavoda za tu-
rizem Kranj. Hiša bo od 7. 
decembra dalje odprta vsak 
dan, tudi ob nedeljah in praz-
nikih od 8. do 19. ure. 
V Zavodu za turizem si želi-
mo, da bi Kranjska hiša postala 
hiša vseh Kranjčanov. 2!ato ne 
bo namenjena le turistom, am-
pak bo tu prostor za srečevanje 
in ustvarjanje. V ta namen na 
Zavodu že pripravljamo vrsto 
dogodkov v decembru: 
Šola kreativnega pisanja: 30. 
novembra od 17. do 19. ure 

Prihodnji izgled Kranjske hiše z napisom, ki ga je oblikoval Aljaž Primožič. 

ter 1. decembra in 2. decem-
bra od 9. do 13. ure. Sled na 
papirju. Želja vsakogar. Tudi 
vas.' Delavnico bo vodil Milan 
iz Zelolepo. 
Izdelava novoletnih voščil-
nic: 12. decembra in 13. de-
cembra od 17. do 19. ure. 
Pod vodstvom profesorice li-
kovne umetnosti Marjete 
Kristan boste lahko iz različ-
nih papirjev, žice in likov iz 
origamija za letošnje prazni-
ke svojim dragim voščilnice 
izdelali sami. Delavnica izde-
lave prazničnih aranžmajev: 

17. decembra ob 18. uri. De-
lavnico bo vodila Maja Ro-
gelj. Iz naravnih materialov 
boste izdelali božično-novo-
letni aranžma, s katerim 
lahko v svoje stanovanje 
vnesete nekaj prazničnega 
duha. S seboj prinesite de-
korativno svečko po lastnem 
izboru. 
Delavnica zavijanja novolet-
nih daril: 21 . decembra ob 
18. uri. Maja Rogelj, izdelo-
valka umetnostne obrti, vam 
bo pokazala, kako na iznaj-
dljiv in dekorativen način 

zaviti darila. Zato mora vsak 
udeleženec te delavnice s se-
boj prinesti dve darili, ki bi 
jih želel zaviti. 
Vse delavnice so brezplačne, 
prav tako dobite na delavni-
cah ves potreben material in 
orodja. Zaradi lažje izvedbe 
delavnic so zaželene vna-
prejšnje prijave, vendar je 
dobrodošel prav vsak, ki si 
želi ustvarjati z nami. Do-
datne informacije in prijave 
pri Manci Bežek, Zavod za 
tiuizem Kranj, niarKa.bezek@ 
tourism-kianj.si, 04/23 80 454. 

Blagoslov in postavitev 
božičnega drevesa 
v Kranju se praznični pred-
novoletni dnevi vsako leto 
začnejo s postavitvijo božič-
nega drevesa na Glavnem 
trgu. Tudi letos bo Kranj do-
bil praznično preobleko, in 
sicer v petek, 30. novembra, 
ob 17. uri. Otroci bodo raz-
svetlili mesto z lučkami in 
pesmijo ob sprevodu skozi 
staro mestao jedro ter popes-
trili blagoslov drevesa s pro-
gramom, ki ga bodo ustvari-
li skupaj s svojimi mentorji. 
Ob prižigu lučk na božič-
nem drevesu pa mesto zaža-

ri v tisočerih lučkah, ki ga 
osvetljujejo vse do novega 
leta. 
Zavod za turizem Kranj si v 
okviru Veselega decembra v 
Kranju ob številnih dogodkih 
želi tudi sodelovanja folklor-
nih, plesnih in pevskih dru-
štev ter glasbenih skupin, ki 
se želijo predstaviti širši mno-
žici na odru na Glavnem 
trgu. Za vse dodatne informa-
cije lahko pokličejo po telefo-
nu 04/2380-450 ali elektron-
sko pošto srecko.stagar@ 
tourism-kranj.si. 



ŠTUDENTSKA 

Študentski meni prevozov 
Tarnanju o premajhnem številu študentskih postelj ni videti konca. Kar je na neki način razumljivo, 
saj ponudba zagotovo prav nikoli ne bo ujela povpraševanja. Manj pogosta tema pogovora je 
študentski prevoz tistih, ki v času šolanja stanujejo v domačem kraju. 

Tematske likovno kreativne delavnice 

MAIA KALAN 

Da se tudi njim ne godi najbo-
lje, pričajo naslednji podatki. 
Kranjskemu študentu, ki štu-
dira v Ljubljani, se kot naj-
ugodnejša možnost ponuja 
vlak. Hitrost ter udobje nekaj 
let starih vlakov na relaciji 
Kranj-Ljubljana sta zadovolji-
va, malo manj pa je na kožo 
študentov pisan umik. Od 5. 
do 8. ure zjutraj so vlaki sicer 
pogosti, a po zadnjem jutra-
njem vlaku ob 8.16 se nasled-
nji v Ljubljano odpelje šele do-
brih deset minut pred dvanaj-
sto. Za vse, ki s predavanji za-
čnejo ob 10., 11. ali 12. uri, kar 
ni redkost, je vlak izgubljen. 
Rešitev je v tem primeru avto-

bus, čigar vozni red med Kra-
njem in Ljubljano je bolj prija-
zen, saj avtobusi vsaj ob delav-
nikih vozijo praktično vsake 
pol ure, Vendar pa študentov 
prijatelj prav gotovo ni cenik 
avtobusiiih prevozov. Če se 
študent, čigar družina ima pov-
prečne mesečne dohodke, od-
loČi za nakup subvendcniiane 
mesečne vozovnice, bo zanjo 
odštel 2^olj sedem odstotkov 
manj kot običajni potnik, kar 
nanese okoli 120 evrov meseč-
no. Omenjena subvencija se iz-
računa po tovilniku o subven-
cioniranju prevozov študentov, 
ki študentom, katerih povpre-
čni mesečni dohodek na dru-
žinskega člana presega 55 od-
stotkov bruto povprečne plače 

na zaposlenega v RS, omogoča 
subvencijo v višini sedem od-
stotkov cene mesečne vozovni-
ce. Povedano po domače: štiri-
članska družina, kjer starša me-
sečno zaslužita vsak približno 
600 evrov neto (kar, roko na 
srce, ni ravno bleščeče), vsak od 
otrok pa s študentskim delom 
zasluži na primer 300 evrov 
mesečno, še vedno lorepko pre-
sega prag 55 odstotikov, pod ka-
terim se dodeljujejo višje sub-
vencije. 
Absolutni zmagovalec v kate-
goriji ugodna cena je torej \iak, 
z mesečno vozovnico, ki v naj-
slabšem primeru študentsko 
denarnico stanjša za 61,20 
evra. Temu prištejemo še me-
sečno vozovnico Ljubljanskega 

potniškega prometa, katere 
subvendonkana cena je 17 ev-
rov, in pristali smo nekje pri 80 
evrih. 
Najbolj luksuzna varianta je se-
veda avtomobil, ki pa s svojimi 
stroški daleč presega oba javna 
prevoza (upoštevaje zavarova-
nje vozila, redna popravila ter 
gorivo). Vendar n ^ t e r i uspeš-
no nižajo stroške z nekaj po-
moči staršev ter sopotniki, s ka-
terimi si delijo vsoto, porablje-
no 2a gorivo. 
Drag študentski prevoz ali ne, 
ostane nam tolažba, da nam je 
prizaneseno vsaj pri subvenci-
oniranju študentske prehrane, 
čeprav tudi cene te počasi ple-
zajo po svojih stopničkah nav-
zgor. 

Pester študentski november 
MOJCA JAGODIC 

Mesec november bo na Klu-
bu študentov Kranj zelo pe-
ster, saj se obeta kar nekaj no-
vosti. Poleg že ustaljenih po-
topisnih predavanj vam letos 
ponujajo tečaj kitajščine in 
računalniški kotiček. 
V Klubarju bo 18. novembra 
ob 19.30 potopisni večer v 
znamenju Kitajske. Tja vas 
bo popeljala Nina Koder, uni-
verzitetna diplomirana sino-
loginja z mednarodnim izpi-
tom iz kitajskega jezika, ki bo 
na predavanju predstavila 
študij kitajskega jezika, se do-
taknila bogate kitajske kultu-
re, predstavila navade in obi-
čaje, zraven pa dodala še šče-
pec zanimivosti s poti. Dober 
teden kasneje, 27. novembra, 
bo na sporedu brezplačna 
predstavitev tečaja kitajščine. 
V 45-umem tečaju, ki bo po-
tekal ob torkih in četrtkih od 
17. do 19. ure, se bodo tečajni-
ki seznanih « osnovami ko-
municiranja v kitajšdni, po 
poh-ebi slušateljev pa bo vod-
ja tečaja Nina Koder vključila 
še posamezne teme, ki bodo 
tečajnike najbolj zanimale. 
Tečaj se bo izvajal ob prijavi 

najmanj petih tečajnikov, šte-
vilo mest pa je omejeno na 
največ 15 tečajnikov. Cena te-
čaja za člane KŠK je 160 ev-
rov, nečlani pa bodo odšteli 
220 evrov. Tečaj bo potekal v 
Kranju, točna lokacija bo zna-
na naknadno. 
Vsi, ki nas zanimajo računal-
niki, pa bomo vsak drugi to-
rek od novembra dalje tičali v 
računalniškem kotičku v 
Mladinskem kuJtumem cen-
tru na Tomšičevi 21. Pod 
okriljem resorja za izobraže-

vanje KŠK se bomo na preda-
vanjih računalniško opisme-
njevali - odkrivali bomo svet 
bitov in bajtov, kukali v vir-
tualno resničnost, deskali 
po svetovnem spletu in spo-
znavali, da domači računal-
nik ni hišni sovražnik števil-
ka ena, pač pa vse prej kot 
to. 
V prvem računalniškem ko-
tičku, ki bo na sporedu 27. 
novembra ob 20. uri, bomo 
prežali na informacije - lovi-
li jih bomo v meta iskalni-

kih, uporabljali imenike, se 
igrali s parametri in prever-
jali relevantne zadetke. In 
upamo, da bomo s spletni-
mi pajki pozdravili še kakš-
no arahnofobijo. Predavanja 
so namenjena tako tistim, ki 
jih ni moč iztrgati izpred ra-
čunalniškega zaslona, kot 
tudi tistim, ki se predenj use-
dejo le, kadar je nujno. Vstop 
je prost, računalniški navdu-
šenci pa lahko s seboj, če želi-
jo, prinesejo tudi svoj prenos-
ni računalnik. 

Osnovni tečaj fotografije 

Vas zanima fotografija? Če že od nekdaj želite spoznati 
skrivnosti velikih fotografskih mojstrov in osvojiti nova 
znanja na tem področju, bo osnovni tečaj fotografije, ki ga 
fotografska sekcija Kluba študentov Kranj pripravlja v de-
cembru, pravi kraj za to. Tečaj bo potekal pod budnim oče-
som fotografa Aleša Serajnika, ki ga odlikujejo leta izkušenj 
in opravljeni državni izpit za mentorja fotografije ter nena-
zadnje številni fotografski navdušenci, ki so tečaj pri njem 
že opravili. Seznanili se boste z osnovami (spoznavanje ka-
mere, osnovne nastavitve), kasneje pa teoretični del preiz-
kusili še na terenu v naravi, po tem pa vaše delo analizirali 
in nato poglobili tehnično znanje glede na rezultate anali-
ze. Za tečaj v obsegu 14 ur, ki bo potekal v kranjskem MKC-
ju dve soboti -1, decembra in 8. decembra 2007 - je pripo-
ročljiv kakršenkoli digitalni fotoaparat. Cena je za člane 
KŠK-ja 20 evrov, za ostale pa 30 evrov, število mest pa je 
omejeno, zato ne bo odveč, če s prijavo pohitite. Prijavite 
se lahko na Info točki KŠK na Glavnem trgu 20 pri vodnja-
ku ali pa pišite na foto.sekcija@ksk.si. N. j. 

Novoletno norenje s KŠK-jem v Srbiji 

Srbski Novi Sad, prelepo mesto, ki ga marsikdo pozna po 
mednarodno razsežnem festivalu Exit, bo tudi letos pomaha-
lo staremu letu in pozdravilo novo. In tudi vi ste lahko del ne-
pozabne zabave, skupaj s pisano množico ljudi in mnogimi 
glasbenimi atrakcijami (med katerimi je Zdravko Čolič le ena 
izmed njih), ki vas zagotovo ne bodo pustile ravnodušnih. Za 
95 odštetih evrov (za člane Kluba študentov Kranj oziroma 139 
evrov za nečlane) se pripravite na 4-dnevno nepozabno novo-
letno rajanje (od 30. decembra 2007 do 2. januarja 2008), ki 
vključuje tri nočitve z zajtrkom v hotelu v strogem centru, pre-
voz, oglede po programu, vodenje ter organizacijo. Okusili bo-
ste, poleg tradicionalnih srbskih specialitet, tudi del zgodovin-
skega ozadja in znamenitosti (npr. Sremski Karlovci, Fontana 
štirih levov,...). Protiutež resnejšemu delu pa vas čaka v večer-
nih urah, ko bodo v vsem sijaju zaživele mestne ulice, ko bo 
glasba začarala vaša ušesa, oči pa mnogobarvni spektri na no-
vosadskem nebu. Cela paleta pisanih dogodivščin in lepih no-
voletnih trenutkov kliče po tem, da postanete del njih tudi 
sami. N. J. 

Tudi letos se bomo potrudili in za vas organizirali likovno-
kreativne delavnice, v katerih se bomo dotaknili različnih teh-
nik izdelovanja predmetov. Namenjene so prav vsakomur, 
zato ne oklevajte in se nam pridružite. Ponujamo vam mož-
nost, kako rešiti večen problem, kaj podariti svojim najdraž-
jim za rojstni dan, obletnico, novo leto ali kar tako. Pomaga-
mo vam do ideje, vam pa preostane samo to, da izdelek zavi-
jete v ovoj kreativnosti ter ustvarite popolnoma svoj unikat. 
Prva delavnica je že za nami, izdelovali smo okvirje za slike v 
dveh različnih tehnikah, in sicer iz kaširanega papirja ter iz 
das mase. Naslednja delavnica bo potekala 24. novembra ob 
17. uri v zgornjem prostoru Klubarja (bivše Manane). Ker se 
nezadržno bližajo prazniki, bomo izdelovali adventne venčke 
malo drugače kot ponavadi, saj jih bomo izdelali iz slanega te-
sta. Tej delavnici bodo predvidoma enkrat mesečno sledile še 
druge, kot so Izdelava svečk, nakita in še kaj, zato spremljajte 
KŠK-jeve plakate, da o tem izveste še kaj več. Delavnice so 
brezplačne, edino, kar potrebujete s seboj, je veselje do 
ustvarjanja ter dobra volja. M. W. 

Izšel razpis za mlade mamice 

Tudi letos se je tradicionalni humanitarni projekt Kluba štu-
dentov Kranj Mlade mamice, ki ga bo že enajsto leto zapored 
izpeljal resor za socialo in zdravstvo, začel z razpisom, ki je od 
začetka novembra na ogled na spletni strani www.ksk^i. Po-
goji za prijavo na razpis so letoš nekoliko razširjeni, kar je ve-
lik plus za študentske družine z večjim številom otrok in pa ti-
ste otroke, ki so starejši od pet let, saj se za finančno pomoč 
lahko potegujejo tudi Študenti starši, ki imajo otroke rojene od 
1. januarja 1997 dalje. Razpis se zaključi z zadnjim dnem me-
seca novembra, prijave pa se bodo obravnavale v začetku me-
seca decembra. Upamo na velik odziv donatorjev, ki nam vsa-
koletno pomagajo pri uresničitvi finančnega cilja. Klub študen-
tov Kranj si je namreč zastavil cilj, da letos mladim mamicam 
še bolj pomaga pri razrešitvi finančnih težavah. Otroci bodo 
kot vedno deležni še darilnih vrečk, kar je še dodatno presene-
čenje, preden jim darila poklonita še Božiček in dedek Mraz. 
Del razpisa si lahko ogledate tudi v spodnjem okvirčku, ome-
niti pa je še treba, da bo Klub študentov Kranj obravnaval pri-
jave, ki bodo vsebovale vse z razpisom in razpisno dokumen-
tacijo zahtevane podatke ter dokazila, ki bodo prispela na Klub 
študentov Kranj do roka, določenega s tem razpisom. Celoten 
razpis si lahko ogledate na spletni strani www.ksk.si. T. P. 

K^efruDEMTOV 

^ t 
S M A M ? C £ j j 

MLAMMAJMCI 
RAZSlUEN RAZPIS K1.U8A SIUDCNTOV KRANJ 

PoQojiu pf^svo (M rupic! 
- «ud«nll In Hu<(»mli« «*« (s jMtulom In nrapoitenll morajo hpolo)««! pogo|t iUnitva 
a Inid^ko l«0 3007/2008 Ifl » poiau SkiI Khibl Itudcnm Knnj pred 1.12.2007. 

• monjo bM rtdni <l(nl Kluba Itudimov KnnJ (RalfK) prel^llU« v obOnl: Knn|. S«l<ut, 
CoMJ« lu Gorenjsliniv Naliloi.l>n<ldvo( aU Jtnnko), 

• ndnl itu<ltn(j( n m ^ prIkM I4m>, da nlw zapoiM oz. Iiliaki 
na Zavodu za upoiJovanJe, 

- toidnl Itudant̂  moia)o prltaStl lipb te oirtiolh zavKovanJ, k) ga piVJob̂ o 
idravstvifio zavarovanj« (Z2ZS). 

riUavn 
- naj VKbuJe kopijo Izplika Iz rĉ ittH k i ^ (za noHic potrdilo o noK<no<til 
' mora Jaino navajati nadednj« pcdatkr 

- nalno In zaiavn prabIvallUe 
- (MctrorHkl nailov aH GSM tovtko 
-«»(0«olrola 

- mora ne 9l«d« na nafin pranoM prispeli na Ktub Itudcntov Kranja Gtovnl »9 20; 4000 Kranj, 
najkaineje do vtijutno petka. 30. nonmbra 2007. 

Pitjavlta lahVo ottoU. ki so n^tnl od 1.1.1997 dalje. 

Kflri&11.3007 KLUe$n*)ENTOV KRANJ 
Reior za »dalo h zdravstvo 

Infomiacij« na: locialaMilul 
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Kranjski judoisti uspešni v Požegi 
Prejšnjo nedeljo je v Požegi na Hrvaškem potekal io . med-
narodni turnir v judu "Požega 2007". Na turnirju je nastopi-
lo več kot 600 tekmovalcev iz 53 klubov in n držav, med nji-
mi tudi judoisti iz Policijskega judo kluba Triglav Kranj. Kri-
štof Knap (do 66 kg) je imel smolo pri žrebu, saj je naletel 
na predstavnika Srbije, ki je bil udeleženec Evropskega pr-
venstva za kadete, ta pa ga je premagal. Uspešnejši je bil 
)aka Pogačnik (do 60 kg), ki je osvojil tretje mesto med mla-
dinci. Čeprav je izgubil prvo borbo s predstavnikom Bosne 
in Hercegovine, je v nadaljevanju zabeležil tri zmage in do-
kazal, da bo drugo leto na mladinskem DP resen kandidat 
za eno od medalj. Tudi Neja Šimenc (do 52 kg) je pri kade-
tinjah in mladinkah osvojila tretje mesto. Turnir je bil zanjo 
dobra priprava na novo kadetsko sezono, v kateri si je zasta-
vila cilj, da se uvrsti na Evropsko prvenstvo za kadetinje 
2008 v Sarajevu. Prvo mesto pa je na turnirju v konkurenci 
kadetinj in mladink osvojila Anka Pogačnik, ki je vse borbe 
predčasno zmagala z ipponom. Anka se že pripravlja na 
novo mladinsko sezono, saj bo prihodnje leto evropsko pr-
venstvo na Poljskem ter svetovno prvenstvo v Vietnamu, 
njen cilj pa je uvrstitev na eno od teh tekem. V. S. 

KRANJ 

Šahovska šola Tomo Zupan 
V klubskih prostorih ŠS Tomo Zupan Kranj v Kranju je v šol-
skem letu 2007/2008 organizirana šahovska šola. Potekala 
bo vsako sredo ali petek od 17. do 19. ure (po dogovoru), lah-
ko pa se vpišejo šahisti, ne glede na starost in klubsko pripad-
nost. Vključitev v program je možen tudi med letom. Več in-
formacij: blaz.kosmac@muba-bk.si ali na obnovljeni spletni 
strani šahovske sekcije: http.//www.tomo-zupan.org/. O. O. 

Dva trenerja v Bolton 
Bolton Wanderers je klub, ki je med gostovanjem Triglava v 
Angliji prijazno ponudil sodelovanje gorenjskemu klubu. 
Zdaj se to razvija celo nad pričakovanji! Tako je bil v Sloveni-
ji direktor Boltonove akademije za mlade Chris Sulley, še 
bolj presenetljivo pa je bilo povabilo v Anglijo za dva trener-
ja Triglava, ki bosta gosta tega kluba in si bosta ogledala 
delo z mladimi in tekme mladih ekip tega kluba, ki tudi za 
člansko moštvo skuša vzgojiti čim več mladih igralcev. 
Podobno izmenjavo pripravljajo tudi v Triglavu, ker si želijo 
stike z Angleži ohraniti na čim bolj visoki ravni! M. S. 

Triglav Gorenjska Ima ambicije 
Kranjski drugoligaš je po nespretnem porazu v zadnjem 
krogu zapravil naslov jesenskega prvaka, a trener Uroš 
Bučan in igralci so tesno za petami vodilnim - zaostajajo le 
dve točki: "Če bi Gorenjska zmogla samo malo več pomoči, 
bi lažje premostili finančne razlike med nami in tekmeci. 
Kljub temu pa verjamemo v našo nogometno mladost in 
imamo ambicije za preboj naprej. Pri tem pa ekipa temelji 
na domačih fantih, ki se borijo za svoj klub po najboljših 
močeh. Škoda je, ker ne zmoremo zbrati več pozitivnih sil -
od gospodarstva do politike - za še večji zagon. To znajo v 
Beli krajini, r̂ a Gorenjskem pa si tega le želimo," je dejal 
predsednik Brane Švegelj. Člansko moštvo Triglava Gorenj-
ske bo v zimskem premoru doživelo tudi kako spremembo, 
predvsem pa se bodo dobro pripravili na pomladni del pr-
venstva. Zelo dobro bo, če se bodo pozdravili nekateri 
poškodovani nosilci ekipe in če bo mladi val še naprej 
pomenil svežo kri v moštvu, ki lahko spomladi Gorenjski 
spet priigra prvoligaški nogomet. Glede na proračun pa je to 
vedno težje, ker navkljub skromnosti drugod (Kidričevo, 
Črnomelj, Velenje so tako "velemesta" za Kranj!.>) vlagajo 
več in pomagajo bolj pripadno svojemu klubu. Ce bo pom-
lad v znaku gorenjskih "orlov", bo to res lep uspeh - a tudi v 
r«asprotnem nihče ne obupuje: "Obrisali smo vse kljuke, 
potrkali na vsa vrata in to je pač naša realnost!" trdi direktor 
Miran Šubic, ki si želi tudi na Gorenjskem najti nekoga, ki 
bo v nogometu videl možnost za promocijo in še kaj - pred-
vsem pa imel gorenjsko dušo in srce! M, S. 

Umetnik v zraku in kuhinji 
Kranjčan Aljaž Vodan je skupni zmagovalec pokala Cockta za smučarje skakalce do 13 let, poleg 
skakanja pa ga navdušujejo tudi kuhinjske spretnosti. 

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

Kranj - Smučarji skakalci 
imajo trenutno kratek od-
mor med poletno in zimsko 
sezono, kar pa še zdaleč ne 
pomeni, da se ne trudijo na 
treningih. Med njimi je tudi 
Aljaž Vodan, ki se je izkazal v 
letošnji jjoletni sezoni, saj je 
prejšnji teden na sklepni slo-
vesnosti dobil pokal za zma-
go v pokalu Cockta. V svoji 
kategoriji dečkov do 13 let je 
namreč ugnal vse vrstnike. 
"Doma sem s Planine, ho-
dim v sedmi razred na 
osnovno šolo Staneta Žagar-
ja, za skoke pa me je navdu-
šil starejši brat Gašper. Sedaj 
teie osmo leto in, kljub temu 
da treniramo kar štirikrat na 
teden, se še nisem naveli-
čal," se je predstavil Aljaž, ki 
se - kljub mladosti - lahko 
pohvali, da se na skakalnici 
bliža stotici. "Največ sicer 
treniramo in skačemo na 50-
metrski skakalnici, moj 
osebni rekord pa je 95 me-
trov. Toliko sem skočil lani v 

Triglavov skakalec Aljaž Vodan s Planine je v konkurenci 
dečkov v pokalu Cockta do 13 let premagal vse vrstnike in 
na slovesnosti prejšnji teden prejel pokal za skupno zmago. 

Beljaku," pravi Aljaž, ki po-
nosno pove, da ga poleg ska-
kanja zanima še marsikaj, 
zelo dobro pa se znajde tudi 
že v kuhinji. "Zelo rad ku-
ham, navdušili pa sta me 
babi in mamica. Čeprav še 
ne gledam kaj prida na to, kaj 
moram kot športnik jesti, pa 
najraje in najbolje skuham 
špagete," tudi pravi Aljaž Vo-
dan, ki se zaveda, da so odlič-
ni rezultati med dečki šele 
prva stopnica k uspehom 
tudi v starejših kategorijah. 
"Seveda si želim, da bi kdaj 
nastopal tudi na največjih 
tekmovanjih, kot so svetovna 
prvenstva in olimpijske igre. 
Se pa tudi zavedam, da bo za 
to treba še veliko let trdih tre-
ningov, pa tudi veliko dobre 
volje," izkušeno dodaja sim-
patični Aljaž, sicer član 
kranjskega Triglava, kjer se 
tudi po letošnji ]x>letni sezo-
ni lahko pohvalijo s slovesom 
najboljšega slovenskega klu-
ba v skokih in nordijski kom-
binaciji. Tudi po Aljaževi za-
slugi ... 

Triglav ustvarja pravo 
nogometno akademijo 
K sodelovanju bodo povabili vse nogometne klube na Gorenjskem. 

M I R A N Š U B I C 

Kranj - Nogometni klub Triglav 
je najbolj množičen športni ko-
lektiv na Gorenjskem, ker ima 
daleč največ igralcev, trenerjev -
obenem pa od države prižnano 
nogometno šolo za inlade. V 
prihodnje želijo kakovost dela 
dvigniti na primerljivo raven z 
Evropo. 
"Zavedamo se odgovornosti 
za naših več kot 300 aktivnih 
igralcev, 200 otrok na šolah, 
zdaj tudi 25 deklic. Ne misli-
mo, da, bo sleherni med nj imi 
postal profesionalni nogome-
taš, a za razvoj našega športa, 
kluba in pokrajine je nujno, da 
s selekcijo vse Gorenjske 
ustvarimo pogoje za pravo no-
gometno ^ d e m i j o , " trdi di-
rektor kluba Miran Šubic in 
dodaja: "K sodelovanju bomo 
povabili vse klube na Gorenj-
skem in ponudili razvojni 
koncept, Id bo jamčil sleherne-
mu nadarjenemu fantu, da v 
sklopu tega nogometnega cen-
tra napreduje, kolikor je le mo-
goče. Trenutno so naši mladi 
fantje zanimivi klubom, kot je 
Fiorentina, Milano, Bolton in 
drugim - mi pa želimo z bolj-
šimi pogoji dela, shrokovnostjo 
in modernim pristopom viso-
ko raven še dvigniti," trdi pro-
fesor Robert Mišja, vodja stro-
kovnega dela v klubu. 

Lani je Triglav prvič organiziral kamp za nadarjene nog;ometaše Futura Triglav v Kranjski 
Gori. "Izredno smo zadovoljni z odzivom, želimo še naprej delati v taki obliki, nekaj ^ntov 
že sodeluje z nami!" trdi vodja kampa Luka Štumberger, zadovoljstvo staršev in otrok je 
bilo veliko, vse stroške je plačal klub. 

Dosedanje sodelovanje s klu-
bi, kot so Sava, Jesenice, Vele-
sovo, Naklo, Visoko, Bled, Lo-
čan, Kondor, Šenčur, prinaša 
skupno korist: vzgojo dobrih 
nogometašev, ki bodo od 14. 
leta dalje igrali v slovenskih li-
gah. Dva profesionalna trener-
ja, delo z nadarjenimi v progra-
mu Talent, vključitev bivanja v 
internatu in zlasti iskanje in 
brušenje nogometnih nadar-
jencev, je vsebina dela: "Trenut-
no sodimo med pet najboljših 

šol v državi, a nas to ne uspava 
- Gorenjska ima čez 20 klubov, 
v katerih delajo odlično z mla-
dimi in zato želimo z njimi so-
delovati in tem klubom tudi po-
magati. Vsak oče ali mati, ki 
nam bo zaupal svojega otroka, 
mora spoznati v vsakdanjem 
delu, da otrok napreduje in se 
razvija. To pa jamči tudi dovolj 
igralcev za k^ovosten nogo-
met na Gorenjskem," trdi Šu-
bic. V letu 2008 bo klub dobil 
nove prostore, v nekaj letih pa 

tudi novo tribuno, želijo si še 
eno igrišče z umetno travo in 
iščejo sredstva za še enega pro-
fesionalnega trenerja: "Sloves, 
ki nam ga prinašajo naši naj-
boljši igralci, naslovi državnih 
prrakov, temelji na trdem delu 
trenerjev in vlaganja v delo z 
mladii^," dodaja Robert Mišja. 
Še letos bodo na posebnem 
Dnevu odprtih vrat gorenjskim 
klubom predstavili projekt, ki je 
temelj nogometne akademije 
za mlade. 

mailto:blaz.kosmac@muba-bk.si
http://www.tomo-zupan.org/


ZANIMIVOSTI, RECEPTI 

Kuharjev podpis na 
krožniku 
Za Bineta Volčiča, ki je svoje kuharsko znanje izpopolnil na znameniti kuharski šoli Le Cordon Bleu, 
je kuhanje umetnost. 

MATEJA R A N T 

"Vedno me je navduševala 
francoska kuhinja. Tudi 
sama kultura hranjenja je 
pri Francozih drugačna kot 
pri nas - spoštujejo hrano in 
uživajo v njej. Slovenci pa 
bolj cenimo količino kot ka-
kovost. Sam sem si vedno 
želel kuhati za nekoga, ki to 
zna ceniti. Kuhanje je zame 
umetnost," razmišlja 27-let-
ni Kranjčan Bine Volčič, ki 
je pred desetimi leti končal 
srednjo gostinsko šolo na 
Bledu, decembra pa se bo 
pridružil najboljšim kuhar-
jem v francoski restavraciji, 
ki se ponaša z dvema Miche-
linovima zvezdicama. 
S francosko kuhinjo se je 
spoznal že takoj po končani 
srednji šoli v eni od ljubljan-
skih restavracij, kjer je ku-
hal pod mentorstvom Erica 
Raucheria. Prav on ga je po-
slal na enomesečno izpopol-
njevanje v Luksemburg, kjer 
se je še pobliže spoznal s 
francosko kuhinjo. Kasneje 
ga je poklicna pot zanesla 
najprej v kuhinjo protoko-
larnega objekta na Brdu, po-
tem pa še v Vilo Podrožnik k 
Zmagu Udrihu, od katerega 
se je veliko naučil. "A ko 
služba postane rutina, ra-
bim spremembo," pravi 
Bine Volčič. Nov izziv se je 
pred n j im pojavil z odprt-
jem hotela ob ljubljanski ob-
voznici, kjer je bil eden od 

vodilnih kuharjev. "Prvič 
sem postal tudi vodja izme-
ne, kar je za 24-letnega ku-
harja velik dosežek, pa tudi 
odgovornost." Po treh letih 
ga je nekaj spet gnalo na-
prej, Slovenija pa mu je po-
stala premajhna. Odločil se 
je za študij na Le Cordon 
Bleu v Parizu, eni najboljših 
kuharskih šol na svetu. "Pa 
tudi precej draga je, pri če-

. mer sem moral vse plačati iz 
svojega žepa." Doma je pu-
stil službo, prodal avto in 
oddal stanovanje v najem ter 
se odpravil na devetmeseč-
no izobraževanje. S pono-
som in brez lažne skromno-
sti pove, da je šolanje končal 
kot tretji najboljši med 60 
udeleženci izobraževanja, 
kar mu je omogočilo oprav-
ljanje prakse v restavraciji z 
dvema Michelinovima zvez-
dicama v Parizu, že med 
študijem pa je svoje znanje 
preidcušal v restavraciji Ar-
pege, ki se ponaša celo s tre-
mi Michelinovimi zvezdica-
mi. 
Tujina ga še vedno vleče, 
zato se še nekaj časa ne na-
merava vrniti domov. Karie-
ro bi med drugim rad nada-
ljeval v New Torku. Vendar 
to še ne pomeni, da se j e 
Sloveniji povsem odpovedal. 
"Slovenija ni kulinarična dr-
žava, kar pa bi nekoč rad 
spremenil," samozavestno 
pravi Bine Volčič. Upa, da 
bo v prihodnosti vodil zaseb-
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ZNIŽAJTE STROŠKE na področju tiskanja In 
kopiranja, z uvedbo multifunkcljsklh naprav 

CANON. 

Ta velika in mala po îalja. 

okllčRe nas, pomagali vam bomo z 
nasvetom In Izvedbo. 

BILBAN KRANJ, d.0.0. 
041281 5000,e-pošta: info@bilban.si 
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Recept 
Avokadov sufle s pistacijo 
in črno čokolado 

2 zrela avokada, 2 žlici olušče-
ne, grobo sesekljane pistacije, 
1/2 vanilijeve palčke, 300 g be-
ljakov, 60 g sladkorja, 8 koS-
čkov črne čokolade, maslo in 
sladkor za pomastitev model-
čkov. 

Porcijske porcelanaste mo-
delčke namažemo z mas-
lom, jih potresemo s slad-
korjem in postavimo v hla-
dilnik. Pečico segrejemo na 
200 stopinj Celzija. 
Zrela avokada olupimo, od-
stranimo peško in ju damo v 
plastično posodo. Dodamo 
jedro vanilje in vse skupaj 
zmeljemo s paličnim mešal-
nikom. Meljemo toliko časa, 
da nastane gladka masa. Do-
damo še grobo nasekljano 

pistacijo in premešamo. V 
drugi posodi iz beljakov ste-
pemo trd sneg, ki mu med 
stepanjem počasi dodajamo 
sladkor. 
Avokadovo maso in sneg na-
rahlo s kuhalnico zmešamo 
skupaj. 
Iz hladilnika vzamemo mo-
delčke in jih do polovice na-
polnimo z maso. Na sredino 
položimo košček črne čoko-
lade. Do roba napolnimo s 
preostalo maso in na vrh 
položimo še en košček čoko-
lade. 
Soufleje postavimo v pečico 
in pečemo 6 do 8 minut 
(sladica mora narasti vsaj za 
polovico). Postrežemo takoj 
v modelčku. 

SVOJ recept za nekoliko ne-
navadno sladico nam je 
razkril Bine Volčič. 

Bine Volčič 1 FoTo:TmAOoKL 

no šolo, kjer bi mladim po-
kazal, da je kuharstvo lep 
poklic. "Veliko mladih si 
želi opravljati ta poklic, a 
jim šole ne znajo podati pra-
vega znanja; ne znajo spod-
buditi razmišljanja, da je 
kuhanje umetnost, ne pa 
cvrtje kalamarov v gostilni. 
Vsak izdelek na krožniku 

Miha Zupan mister bodybuildinga 

V športni dvorani Medvode je pod okriljem Fitnes zveze 
Slovenije potekalo Odprto državno prvenstvo v fitnesu in 
bodybuildingu. Nov uspeh je dosegel 3i-letni Miha Zupan iz 
Struževega pri Kranju, ki je najprej zmagal v srednji kate-
goriji bodybulldinga, nato pa je dosegel še skupno zmago 
med vsemi tekmovalci v bodybuildingu. Za nov naslov, tako 
kot za vse dosedanje uspehe, je bilo potrebnega veliko 
treninga, volje in odrekanja. "Štiri mesece diete, zadnji dan 
brez vode, malo je prisotna dehidracija. To je zelo naporen 
šport, verjetno bolj, kot si ljudje mislijo. Osnovni trening je 
podoben kot pri ostalih športih, zraven pa je še dieta in bolj 
kot gre v čas tekme, manj je hrane in močnejši so treningi," 
je povedal Zupan, velik ljubitelj bodybuildinga. M. B. 

nosi tvoj podpis!" poudaqa 
Bine Volčič. Sam pravi, da 
se rad igra z različnimi oku-
si. "Vsega se tudi pri kuha-
nju ne da naučiti, nekaj mo-
raš imeti že v sebi," še po-
menljivo pripomni in za ko-
nec doda: "Največji izziv mi 
je zadovoljiti zahtevnega go-
sta." 

( r e i n S ) 

catering, 
ce lo^te gostinske storitve, 
prehrana na delovnem mestu, 

najem dvoran (do 2S0 osel)) 
zaporokemprire<litve 
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Kl.(04)2575 M6.gi»05l 6JI999 
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mali oglasi 

04/2014247, 
e-pošta: malioglasi@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

naročnine 
04/201 4241 

e-pošta: narocnine@g-glas.si 
www.gorenjskigias.si 

Miha Zupan je bil znova najboljši. I FOTO: PCTEI) K-OSENINA 
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ZANIMIVOSTI 

Skrbijo za lepšo podobo 
mesta 
MATEIA R A N T 

Kranj - Turistično društvo 
Kranj je tudi letos izbiralo 
najlepše urejeno pročelje in 
izložbo starega mestnega je-
dra. Akcija je potekala od 
aprila do novembra, včeraj 
pa so v Mestni hiši podelili 
tudi priznanja in pohvale ti-
stim, ki se najbolj trudijo za 
lepši videz svojega mesta. 
Pri pročeljih je razen ureje-
nosti k dobri oceni prispeva-
la tudi okrasitev s cvetjem. 

Na podlagi teh kriterijev so 
se najbolje odrezali v kranj-
skem župnišču. Drugo na-
grado si je prislužila cvetli-
čarna Mak na Glavnem 
trgu, tretje mesto pa so za-
sedli stanovalci stavbe na 
Prešernovi 12. Pohvali sta si 
prislužili gostilna Kot na 
Mestnem trgu in stavba 
Zdenke Šink na Glavnem 
trgu. Med izložbami je bila 
po mnenju ocenjevalcev da-
leč najlepše urejena drogeri-
ja Drogesan v Prešernovi 

Najlepša izložba je Drogesanova. 1 Foto; Corazo KAViii 

Najlepše urejeno pročelje ima župnišče Kranj. 

ulici. Ocenjevali so ne le 
estetski izgled izložbe, am-
pak je bilo pomembno tudi, 
ali izložba nosi kako sporo-
čilo in kako ažurno sprem-
lja dogodke v mestu. Na 
drugo mesto so uvrstili trgo-

vino Leonardo v Poštni uli-
ci, tretje mesto pa je pripa-
dlo trgovini Svilanit na 
Glavnem trgu. Pohval pa sta 
bili deležni izložbi proda-
jaln Slowatch in Elite na 
Glavnem trgu. 

Ana Cogala je štiriindvajsetletna Kranjčanka. Končala je 
Srednjo oblikovno šolo v Ljubljani, zaposlena je v 
družinskem podjetju. V prostem času rada deta poslikava 
nohtov in se sprehaja s psičko Frido. je dekle, ki jo boste 
videli za volanom tovornjaka. S. K. t Foto: Tina Dokl 

Nove samopostrežne blagajne 
v Mercator centru Kranj na Primskovem kupci po novem plačilo nakupljenih izdelkov opravljajo 
samostojno. 

A L E N K A B R U N 

Pred slabimi štirinajstimi 
dnevi so odprli obnovljen 
Hipermarket Mercator 
Kranj Primskovo. Direktor 
maloprodajnega območja in 
namestnik izvršnega direk-
torja v maloprodaji Miha 
Sekne nam je razložil, da je 
investicija znašala okoli 
šeststo tisoč evrov, za obno-
vo pa so potrebovali le devet 
dni: "Pomagali so zaposleni 
iz vse Gorenjske, tukaj se 

pozna timsko delo. Najbolj 
zaslužen za odprtje v dogo-
vorjenem roku je zagotovo 
vodja ekipe Franc Pavlič." 
V Hipermarketu so povečali 
ponudbo na neživilskem od-
delku, izboljšali ponudbo na 
oddelkih s sveže pripravljeno 
hrano in namestili štiri samo-
postrežne tik tak blagajne, na 
katerih kupd sami skenirajo 
cene izdelkov, izstavijo račun 
in ga tudi poravnajo - z goto-
vino ali kartico. Po doseda-
njih podatkih se je odločitev o 

nameščanju samopostrežnih 
blagajn po drugih Mercator-
jevih večjih regijskih centrih 
že izkazala za pravibio. Izkuš-
nje v centrih, kjer so tik tak 
blagajne na voljo kupcem ne-
kaj mesecev, kažejo, da se po-
trošniki najpogosteje odloča-
jo za uporabo tik tak blagajn v 
primerih, ko opravljajo manj-
še nakupe. 
Samopostrežne blagajne 
imajo več prednosti. Kupec 
ima večjo možnost izbire, 
kako bo nakup zaključil. 

boljši nadzor nad procesom 
skeniranja, plačevanja, na-
tančnostjo podatkov in večjo 
zasebnost pri plačevanju. 
Samopostrežne blagajne 
lahko tudi krajšajo čakalne 
vrste ob konicah. Pri tem ne 
gre toliko za prihranek časa, 
ampak predvsem za samo-
stojnost kupcev pri celo-
tnem postopku nakupa. 
Mercator je kot sodobno, 
razvojno usmerjeno in uče-
če se podjetje, ki nenehno 
spremlja trende, želje in po-

» • — /! 

trebe svojih potrošnikov, v 
Sloveniji samopostrežne 
blagajne predstavil prvi. 
Uporaba sodobne tehnologi-
je kupcem omogoča hitrej-
še, zanimivejše in zabavnej-
še nakupovanje, Mercator 

MM 
vm 

pa z novo pridobitvijo svojo 
ponudbo še bolj prilagaja 
njihovim potrebam. Nove 
samopostrežne blagajne 
tako le še izboljšujejo komu-
nikacijo v trgovinah in kon-
takt s kupci. 



Mercator 
Center Kranj Primskovo 
Cesta Staneta Žagarja 69, Kranj, telefon: 04 20 19 926 

Mercator Hipermarket 

ercator 
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PRILOGA GORENJSKEGA GLASA 



GLASBA 
Dobrodelni koncert za tekače 
Danes bo ob 19. uri v Festivalni dvorani na Bledu letni 
koncert tekaško-smučarskega kluba Bled. Koncert je do-
brodelen. Izkupiček od prodaje vstopnic bo namenjen 
otrokom blejskega tekaško-smučarskega kluba. Ker letos 
mineva 55. obletnica Avsenikove glasbe, so v ta namen v 
goste povabili prav posebno druščino. Honorarju sta se 
odrekli legendarni Avsenikovi pevki Jožica Svete in Joži 
Kališnik, v triu, namesto Alfija Nipiča, bo z njima zapel 
znani mariborski glasbenik Rudi Šantl. Denar bodo po-
magali zbirati tudi ansambel Štajerskih sedem in pove-
zovalec ter humorist Kondi Pižorn. A. B. 

V spomiri Jimiju Hendrixu 
Legendarni kitarist Jimi Hendrix velja za največjega jazzer-
ja med rockerji, ne presenečajo pa tudi številne jazzovske 
predelave njegovih skladb. Na tak način se prezgodaj pre-
minulemu glasbenemu velikanu ob njegovi 65-letnici po-
klanja irski, v Švici delujoči kitarist Christy Doran (na foto-
grafiji). V okviru projekta Doran Stucky Studer Tacuma 
play )imi Hendrix bo v soboto, 24. novembra, ob 20.15 
dni pred Hendrixovim rojstnim dnem nastopil v Cankarje-
vem domu. Medtem ko bo Doran rockovskemu kitarske-
mu zvoku dodajal jazzovske različice, ga bodo na odru 
spremljali basist jamaaladeen Tacuma, bobnar Fredy Stu-
der in pevka Stucky, ki navdušuje s svojo glasovno ekstra-
vaganco. Obenem je to tudi zadnji letošnji koncert abon-
maja Cankarjev jazz, ki ga bo v prihodnje nadomestil klub-
ski koncertni cikel Cankarjevi torki. I. K. 

Turnir in gala ples 
Studio Ritem plesni klub Kranj prireja jutri kvalifikacijski 
turnir v standardnih in iatinskoameriških plesih za mlaj-
še pionirje, pionirje, mlajše mladince, mladince, starejše 
mladince in člane. V športni dvorani Biotehniškega cen-
tra Naklo v Strahinju bo od 16. ure dalje tekmovanje v 
standardnih plesih, od 18. ure pa v latinsko ameriških. 
Najboljši pari v vseh kategorijah bodo prejeli medalje in 
diplome. Od 20. do 24. ure bo v isti dvorani 5. gorenjski 
GALA ples za ljubiteljske plesalce. Za dobro glasbo bo-
sta skrbela Igor Štefančič in Primož Mršek, voditeljica 
večera pa bo Mojca Brenkuš. S. S. 

89.8 91.1 96.3 
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PRAZNIČNI GRADEC 
Program: Odhod avtobusa ob 6. url Iz Kranja. Vožnja do naku-
povalnega centra IKEA. Po nakupih bomo pot nadaljevali do 
Gradca. Obiskali bomo glavni trg z mestno hišo, frančiškansko 
cerkev, deželno hišo, stolp z uro. Po ogledih nekaj prostega 
časa za nakupe. Predvldna vrnitev proti večeru. Cena: 25 EUR. 

Z A G O T O V L J E N O : C 1 . 1 2 . 2 0 0 7 ; 

MIKLAVŽEVANJE V RUDNIKU SOLI 
IN SALZBURG > J i r t ^ , - J M E S T 

^ N a r o č n i k ) G o r s n i s k e g a g l a s a i m a j o 1 0 % p o p u s t 

Prijave Agencija Linda po tel.: 04/235 84 20,041/248 773 
ali Gorenjski glas po tel.: 04/20142 41. 

Gorenjski Glas 

PANKRTI SPET V NAPAD 
Pankrti se skozi velika vrata vračajo v Halo Tivoli, kjer so se leta 1987 od občinstva poslovili za 
okroglih dvajset let. 

Igor Kavčič • 

Težko bi verjeli, da 
je od tistega daljne-
ga oktobra 1977, 
ko je na moščanski 
gimnaziji Pero 

Lovšin z odra zarjul: "Banda! 
Nobenga kurca nočem tle," 
minilo že 30 let. Dvom, da se 
je čas res toliko postaral, so 
na tiskovni konferenci pred 
velikim koncertom 1. decem-
bra v Hali Tivoli podkrepili 
tudi legendami Pankrti. Pr-
vaki slovenskega in takratne-
ga jugoslovanskega punka 
Pero Lovšin (pevec), Bogo 
Pretnar (kitara), Boris Kram-
berger (bas) ter Slave Colna-
rič (bobni) so delovali nabru-
šeno kot v tistih časih, ko so 
orali ledino novega glasbe-
nega sloga, s katerim so dr-
žali korak 2 zibelko punka 
Anglijo in ameriškimi zgod-
njimi punk bandi. "To, zakaj 
smo spet skupaj, je dolga 
zgodba, vzrokov za to nešte-
to. Zanimalo nas je, ali se 
imamo še tako radi kot pred 
tridesetimi leti," je povedal 
Pero in dodal, da gredo na 
veliki oder preverit, v kakš-
nih odnosih so kitare in 
bobni, kadar so malo bolj 
naglas, kot je bilo to običaj-
no pri Pankrtih." K njihove-
mu vnovičnemu druženju 
so zagotovo prispevali tudi 
razni dogodki ob tridesedet-
nid punka na Slovenskem, 
plošča Tribute to Pankrti in 
predvsem nedavna doku-

Po tridesetih letih legendarni za vedno: (z leve) Boris, Grega, Slave in Pero / Feio: cor»i<) K.v6t 

mentarna razstava Nč se m 
premakne v Muzeju novejše 
zgodovine. 

"Koncert v Ljubljani in tur-
neja po jugi je zagotovo po-
gumna poteza Pankrtov," 
ugotavlja sopotnik na takrat-
ni glasbeni sceni Igor Vid-
mar, soustanovitelj skupine 
in sopisec tekstov dr. Grega 
Tome, ki sicer ni preveč no-
stalgičen na to temo, je pa 
iskreno presenečen nad od-
mevom na ponovno združi-
tev. "To kaže, da muzika 
Pankrtov tudi po tridesetih 
letih še odmeva in to kljub 
temu, da čas turbokapitaliz-
ma ni najboljši za tako glas-
bo. "Trenutno delujemo kot 

športni kolektiv, kar se orga-
nizacije tiče, rabimo izkuše-
nega trenerja, pa tudi nekaj 
mladcev za oder, če ravno mi 
ne bi zdržali...," je povedal 
Pero, basist Boris Kramber-
ger, navdušen nad vsemi do-
godki, ki se v zadnjem letu 
vrstijo na temo Pankrtov, pa: 
"V življenju je včasih bolj po-
membno kot to, kaj delaš, s 
kom delaš. In s Pankrti je 
lepo delati." Bobnar Slave 
Colnarič, ki je od rokenrola 
prišel do maratona, zdaj pa 
se vrača v rokenrol, pravi, da 
še vedno nobeden ne zna na-
rediti palčk, ki jili on za bob-
ni ne bi zlomil. "Veselim se 
koncertov in upam, da bomo 

veliko zaslužili," v stilu Sex 
Pistois, ki so se na oder vrni-
li sredi devetdesetih, razmiš-
lja Bogo Pretnar. Po ljubljan-
skem koncertu, ki bo menda 
poln presenečenj, se bodo 
odpravili po bivši državi in 
igrali v Osijeku, Novem 
Sadu, Beogradu, Dubrovni-
ku, Zagrebu in na Reki. "Pri-
čakujemo tako občinstvo na-
ših let, kot mlade, ki menda 
prevladujejo pri kupcih 
vstopnic." Naj spomnim, 
koncert Zadnji pogo v Ljub-
ljani je bil leta 1987 razpro-
dan in po besedah organiza-
torja koncerta Boštjana Tro-
he iz Zavoda Nostalgija, tudi 
tokrat kaže na p o b Tivoli. 

SREČANJE PEVSKIH SKUPIN NA DOVJEM 

Anka Bulovec 

Vokalna skupina 
Triglavski zvonovi 
in Kulturno druš-
tvo Jaka Rabič 
Dovje-Mojstrana 

sta pred časom na domači 
oder povabila lepo število od-
ličnih pevcev in pevk. Na de-
vetem srečanju pevskih sku-
pin sosednjih občin so nasto-
pili omenjena vokalna skupi-
na Triglavski zvonovi, kot 
gostje pa dokaj novi gorenj-
ski moški kvintet Patina, 
ženski pevski zbor Milko 
Škobeme z Jesenic ter mo-
ška vokalna skupina Sotočje 
iz Dobrunj pri Ljubljani. Po-
vabljena je bila tudi vokalna 
skupina Zelen iz okolice 
Šentjurja, ki pa se srečanja 

Triglavski zvonovi pravijo, da skozi glasbo opevajo lepoto vsega stvarstva. Skupaj so 
predvsem zaradi druženja in petja. / foio: Ank. buIo.« 

zaradi bolezni na žalost ni 
udeležila. Na enournem 
koncertu so poslušalci pri-
sluhnili predvsem sloven-
skim ljudskim pesmim. Sli-
šali smo tudi nekaj dalmatin-

skih napevov in kakšno cer-
kveno, duhovno melodijo. 

Program je v prijetnem 
vzdušju povezovala lepa be-
seda v pesniški obliki. Poezi-
jo pesnice Rade Polajnar z 

Dovjega, ki jo je umetnica 
strnila v svoji pesniški zbirki 
z naslovom Vzemi si čas, je 
interpretirala zborovodkinja 
Triglavskih zvonov Leona 
Gomboc. 

mailto:info@radio-sora.si
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NOVA KNJIGA O AŽBETU 
Ažbetova šola je bila v svojem času vsaj četrt stoletja pred drugimi. 

Obiskovalci tu-
ristične kme-
tije Pri Ažbe-
tu so bili v 
sodelovanju 

z Galerijo Krvina prejšnji če-
trtek deležni prave kulturne 
poslastice, saj sta dr. Irina 
Khlebnikova in dr. Viktor 
Baranovski predstavljala svo-
jo drugo knjigo o slikarju 
Antonu Ažbetu z naslovom 
Pariške zasebne likovne aka-
demije in Ažbetova šola v 
Miinchnu. 

Pogovor je vodil prof. dr. 
Mirko Juteršek, za dodatno 
žlahmost pa sta poskrbela 
glasbena gosta baritonist 
Matjaž Robaus in citrar To-
maž Plahutnik. Dr. Irina 
Khlebnikova je po prireditvi 
povedala: "Največja vrednost 
knjige je v tem, da sva v njej z 
možem Viktorjem pokazala, 
kako pomembna je bila peda-
goška vrednost Ažbetove me-

tode, kako izjemen likovni 
pedagog je bil, nenazadnje je 
njegov sloves preplavil celo-
tno slikarsko Evropo tistega 
časa, lahko ga primerjamo s 
slavnimi pariškimi likovnimi 
akademijami, vsi strokovnja-
ki pa so si enotni, da je bila 
njegova pedagoška metoda 
unikatna za svoj čas. Knjiga je 
namenjena strokovnjakom, 
študentom likovne akademi-
je in vsem, ki jih zanima, 
kako se je razvijala francoska 
likovna akademija in likovne 
šole 19. stoletja." 

Podobnega mnenja je tudi 
umetnostni zgodovinar, 
prof. dr. Mirko Juteršek, ve-
lik poznavalec Ažbeta: "Až-
betova teza je bila, da se je pri 
poučevanju slikarstva potreb-
no dobro pripraviti, vedno 
več naučiti, da študentje pri-
stopijo k slikarstvu ustvarjal-
no, inovativno in čim bolj 
sproščeno. Anton Ažbe je ve-
liko dal na znanje. Potrebno 
je poudariti, da je bila Slove-
nija takrat še zelo cehovsko 

P R E D O S G E 

Nekoč in danes 

Jutri, v soboto, 24. novembra, ob 19.30 bo v kulturnem 
domu Predoslje premiera Partljičeve monokomedije 
Nekoč in danes. V predstavi bo nastopil igralec Prešerno-
vega gledališča Kranj Pavle Rakovec. I. K. 

Avtorja knjige dr. Viktor Baranovski in dr. Irirja Khlebnikova 

urejena, Frandja kot republi-
ka pa je bila, tudi na kultur-
nem področju, daleč spredaj. 
Nenazadnje se je tudi Jurij 
Šubic šolal v Parizu, svoje 
pridobljeno znanje pa je po-
tem s pridom prinašal v do-
mače Poljane. Anton Ažbe je 
s svojo šolo prednjačil pred 
drugimi šolami vsaj za četrt 
stoletja in na srečo se mi da-
nes tega še kako zavedamo." 

Irina Khlebnikova in Viktor 
Baranovski sta že leta 2002 
napisala knjigo Anton Ažbe 
in ruski slikarji. V spomin 
nanj so na domačiji v Dolen-
čicah, v edinem ohranjenem 
delu stare Ažbetove rojstne 
hiše, uredili spominsko 
sobo, medtem ko so Ažbetov 
kip ob stoti obletnici slikarje-
ve smrti, postavili v Alejo 
znamenitih Ločanov. 

T R Ž I Č 

Vse najboljše od Smeha 

Člani humoristične skupine Smeh pri Mladinskem 
gledališču Tržič bodo v soboto, 24. novembra, ob 17. in 
še enkrat ob 20. uri v prostorih OŠ Bistrica uprizorili 
predstavo Vse najboljše (The very best of) smeh. I. K. 

J E S E N I C E 

Nagrade Čufarjevih dnevov 

Strokovna žirija je podelila tri Čufarjeve plakete in sicer 
za najboljšo žensko vlogo Miri Rebernik Žižek za vlogo 
Jean v predstavi Denar z neba (KD Ivan Kaučič Ljuto-
mer), najboljšo moško vlogo je uprizoril Saša Klančnik 
za vlogo Švejka v predstavi Prigode dobrega vojaka Švejka 
(Šentjakobsko gledališče Ljubljana), najboljša predstava 
v celoti pa je Gospod Lovec (KUD Zarja Trnovlje-Celje). 
Najboljša predstava po izboru publike je z visoko 
povprečno oceno 4,78 postala veseloigra Ta veseli 
dan ali Matiček se ženi v izvedbi domačega Gledališča 
Toneta Čufarja. I. K. 

D u p g E 

Petnajst let Dupljank 

Danes, v petek, 23. novembra, ob 19.30 bo v dvorani 
Gasilskega doma v Dupljah jubilejni koncert ob 15-letni-
ci Ženskega pevskega zbora Dupljanke pod vodstvom 
Katje Klančnik. Pevke so v goste povabile tudi Moški 
pevski zbor Jepa-Baško jezero iz Avstrije, program pa bo 
povezoval Janez Dolinar. I. K. 

K R A N J 

Praznik makedonskega društva 

Danes, v petek, 23. novembra, ob i8. uri bo v Makedon-
skem kulturnem centru svečana akademija ob ij-letnici 
ustanovitve MKD sv. Ciril in Metod. Uvodoma bo nasto-
pil Mešani pevski zbor Pohodi me nežno, nefuSaj nadle-
žno, sledila bo slovesna podelitev najvišjega priznanja 
MKD Kranj, odprtje razstave likovnih del akademskega 
slikarja Zmaga Puharja, nakar bo na sporedu še gledali-
ška predstava, tragedija Čast avtorja Vasila lljoskega v 
režiji Aleksandra Lozanovskega in izvedbi mladinskega 
gledališča JAK iz Bitole. V soboto bosta kulturni program 
ob 17.30 odprli Folklorna skupna MKD sv. Ciril in Metod, 
Kranj in mlajša skupina MKD llinden z Jesenic. Po 
koncertu MPZ MKD Makedonija iz Ljubljane bo sledila 
zabava z duom Petrovi. I. K. 

zdravstveni dom v Železnikih 
Katastrofalne poplave so 1 8 . septembra uničile klet in 

pritlige zdravstvenega doma v Železnikih. 

V začetku oktobra so tako v župnišču v Selcih uredili 

začasni zdravstveni dom, v katerem delujejo trije družinski 

zdravniki, fizioterapevtka in lekarna. Na tej lokaciji bodo 

najmanj do konca polena 2008, ko naj bi se zaključila obnova 

zdravstvenega doma v Železnikih, ki bo predvidoma stala 

okoli 800 tisoč evrov. Doslej j e na humanitarni račun občine 

Železniki za zdravstveni dom priteklo dobrih 260 tisoč evrov. 

K zbiranju 

sredstev pozivamo tudi 

vas, spoštovani poslovni partnerji, 

naročniki in braid. Gorenjskemu glasu 

bomo v prihodnjih izdajah priložili že 

izpolnjeno položnico, na katero morate 

le i e napisati znesek, ki ga boste darovali. 

Sredstva lahko prispevate tudi na račun 

01346 010000 7492 (sklic 00 4005 2007). 

NOVOLETNI 
VIDEOMEH 
ŠPORTNA DVORANA KAMNIK 
SOBOTA, 1 5 . 1 2 . , ob 19. uri 

vznro 

ADI SMOU\R 
T U R B O A N G E L S 
ans. T O N E T A RUSA 
HIŠNI A N S A M B E L AVSENIK 
ans. BRATOV P O U A N Š E K 
ŠTAJERSKI F R A J T O N A R J I 

MODRIJANI 
PRIMORSKI F A N T J E 
T A N J A Ž A G A R 
ISKRICE 

STIŠKI KVARTET 
ans. SPEV 

ans. PRIMOŽA K E U N C A 

zmagovalca plesnega turnirja ZVEZDE PLEŠEJO 2007 
TANJA ŽAGAR in MATJAŽ OGOREVC 

MARJAN ŠAREČ 

(gospod predsednik) 
FOLKLORNA SKUPINA iz Črešnjevca 

voditelj in scenarist BORIS KOPITAR 
po koncertu zabava z MODRMANI 

VSTOPHICt PO POVZETJU 051/202-200 
KAMNIK • nOEO KLUB METUU. PUB POD SKALO 
DDMŽAU - OFHCEI: BLAGOVNICA VELE-traltka 
MENGEŠ - HRAM ROŽICE 
KRAHJ - GORENJSKI GUS. aU. narooHn 
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TV SPORED 

PETEK 23.11. 

13 JO Rojstvo 1335 Študenti mtdidne 14 JO 
PofitniSki posnetki 14.45 Kdo pa misB, da si?! 
1535 Zamotane zdravniške zgodbe 16J5 Za-
piski Iz Tajpeja 17.15 Dobai ste delo 17/40 
vanje iivaS 18.05 Jane GoUman 19.00 Teden, ki 
je spiemenil New Orleans 19J0 Rojstvo 20.15 
Policjske enote 21.05 Jasnovkini detektivi 22X0 
Pokopane skrivnosti 2245 Zapiski bnra 23.15 
Bek) ni 5ala 23.40 Videonadzot 

1125 Vojna žensk. 133. de) 12J0 Dora, 62. del 
13.10 Kakor v filmu, 1. del 14.05 Samska in 
ponosna, 6. - 7. del 15 J5 Osamljena srca, 35. -36. 
del 1740 Dota, 62. del 1835 Vojna žensk, 133. 
del 1930 Nore in zaljubljene, 135. del 20J0 
KakOfvfilmu, 1. del 21.10 Samska in ponosna, 7 
del 22.05 Osatn̂ ena sra, 36. del 23 J)0 Kakof v 
filmu, 1. del 2335 Vojna žensk, 133. del OOJO 
ljubezenske zgodbe navadnih ljudi 0140 Note in 
zaljubljene, 135. del 

SOBOTA 24.11. 

0835Zamoie»nezdravni{kezgodbe0945Zadn-
ja priložnost 1035 Anatomija katastrofe 11JS 
Z M & n e zdravniške zgodbe 12.15 Preživetje v 
divjini 13.05 Katastrofe stoletja 1335 ZamoKane 
zdravniške zgodbe 1445 Zadnja prikižnost 1535 
Anatomija katastiofe 16iS ZantoKane 
zdravniške zgodbe 17.15 Dirita 18.05 Dirka 
19.00Zaobljuba1930Vohunjenje20.152enske 
morilke 21.05 PoBdjske enote 02.10 Ženske mo-
rilke 03.00 Zaobljuba 0330 (udaiko 

06.00 Tako je življenje, 31. del 0630 Portreti 
igiakev 10.10 Kakor v filmu, 1. del 11.00 Naše 
skrivno življenje, 75. del 1130 Samska in ponos-
na, 3. - 7 del 16.00 Oaa je moj vzomilg komedi-
ja, Argentina (2000) 1 8 « Tako je Avjenje, 32. 
del 19.00 Judeževa žena, 115, del 20.00 Ker ̂ u-
bim Gbrio, 23. del 21.00 Okus po tebi, 30. del 
22.00 Sončiice za Ludjo, 80. del 23.00 Odca je 

vzornik 00.40 Punda iz 04120. del 0140 
Vojna žensk, 129.-133. del 

NEDEUA 25.11. 

0835 ZamolčanezdravniškezgoiBie0945 Zadn-
ja pritoinost 1035 Anatomrja katastofe 1125 
Zamofene zdravniške zgo<fce 12.15 lov za rekor-
di 13.05 Katastrofe stoletja 1335 Zamolčane 
zdravniške zgodbe 1445 Zadnja priložnost 1535 
Anatomija katastrofe 16.25 Zamolčane zdravniške 
zgodbe 17.15 Diria 18.05 Diriia 19i)0 Zaobljuba 
1930 Votim^je 20.15 ZdnfienI a vse Svljenje 
21JB Jasnovidni detektivi 02.10 Združeni za vse 
živr)eT4e03X)OZaobyuba 

06.00 Tako je Jivfjenje, 32. del 0630 Osam̂ ena 
sra, 31 - 36. d^ 11.00 Naše skrivno ž i v ^ , 76. 
den i30 Oora, 58.-62. del 16.00 oaa je moj 
vzomSc komed ,̂ Argentina (2000) 18J0 Tako je 
ž i v ^ , 31. dd 19.00 V vitinai strasti, 141 del 
20.00 Zapi§ena, 80. del 21.00 Maiia Rosa išče 
ženo, 120. del 22.00 Judeževa žena, 115. del 
23 JK) Ofla je moj vzornik 00.40 Poroka z miB-
jonarjem, 56. del 0140 Note in zapiljene, 131. -
135.del 

P0NEDEUEK26.il. 

1130 Novinar v modrem 1240 Huj^je 1330 
Rojstvo 1335 študenti metSdne 1420 PoStniški 
posnetki 14.45 Kdo pa misliš, da si?! 1535 
Zamolčane zdravniške zgodbe 16 J S Zapiski iz 
Tajpeja 17.15 Dobili ste deki 17.40 Reševanje 
živali 18̂ 15 Jane Goktman 19.00 Kako do genija 
1930 Rojstvo 20.15 Lovd na legende 21.05 

Srtipo 22.00 Prevarana 22.50 Policisti 23.15 
Dek) ni šala 2340Medidniki detektivi 00.05 Lov-
d na legende 0035 Pod nožem 

11J5 Vojna žensk, 134. del 1220 Dora, 63. del 
13.10 Kakor v filmu, 2. del 14.05 Samska in 
ponosna, 7 del 15.00 Samska in pomsna, 8 del 
1535 Osamjena stta, 36. - 37 del 1740 Dora, 
63, del 1835 Vojna žensk, 134. del 1930 Nore in 
zaljubljene, 136, del 2020 Kakor v lilmu, 2. del 
21.10 Samska in ponosna, 8. del 22.05 Osamlje-
na sra,37. del 23.00 Kakor vfibu, 2. dd 2335 
Vojna žensk,134. del 

TOREK 27.11. 

1130 Katastrofe stoletja 1240 Hu^nje 1330 
Rojstro 1335 Študenti medraie 1420 Pootniški 
posnetki 1445 Kdo pa misliš, da si?! 1535 
Zamolčane zdravniške zgodbe 1625 Zapiski iz 
Tajpeja 17.15 Dobili ste delo 17.40 Reševanje 
Živali 18.05 Jane (Mman 19.00 Nenavadni 
I j u b ^ 1930 Rojstvo 20.15 Lovd na legende 
21.05 Srtiljivo 22.00 Prevaranti 2230 PoBdsti 
23.15 Delo ni šala 

1125 Vojna žensk, 135. del 1220 Dota, 64. del 
13.10 Kakor v filmu, 3. del 14.05 Samska in 
ponosna, 8 del 15J)0 Samska in ponosna, 9. del 
1535 Osamrjena sta, 37 - 38. del 1740 Dora, 
64. den835 Vojna žensk, 135. del 1930 Note in 
zaljubljene, 137, del 2020 Kakor v filmu, 3, del 
21.10 Samska in ponosna. 9. del 22X5 Osamlje-
na srca, 38, del 23.00 Kakor v filmu, 3. del 2335 
Vojna žensk, 135 del 

SREDA 28.11. 

1130 Katastrofe stoletja 1240 Hujšanje 1330 
Rojstvo 1335 študenti medicm 1420Pofitniški 
posnetki 14.45 Kdo pa misliš, da siH 1535 
Zamolčane zdravniške zgodb« 1625 Zapiski iz 
Tajpeja 17.15 Dobili ste deto 1740 Reševanje 
živaS 18X5 Jane Goldman 19.00 Otrok za rešitev 
najinega sina 1930 Rojstvo 20.15 Lovd na leg-
ende 21.05 SrfiljivD 22.00 Prevaranti 2230 
Polldsti 23.15 Dek) ni šala 23.40 Medidnski de-
tektivi 00.05 Lovd na legende 

1125 Vojna žensk. 136. del 1220 Dota, 65. del 
13.10 Kakor v filmu, 4, del 14.05 Samska in 
ponosna, 9, del 15.00 Samska in ponosna, 10. del 
1535 Osamljena srca, 38. - 39. del 17.40 Dora, 
65, del 1835 Vojna žensk, 136. del 1930 Note in 
zaljubljene, 138, del 2020 Kakor v filmu, 4, del 
21.10Samskainponosna,10,del22.050san^ 
na srca, 39, del 23X0 Kakor v filmu, 4, del 2335 
V i ^ žensk, 136, del 

ČETRTEK 29.11. 

1130 Katastrofe stoletja 1240 Hujšanje 1330 
Rojstvo 1335 Študenti mediane 1420 PofitnBki 
posnedd 1445 Kdo pa misiš, da si?! 1535 Presa-
ditveri turizem 1625 Zapiski iz Tajpeja 17.15 
Afriška pustotovšana 17.40 Reševanje živali 
18.05 Jane GohJman 19.00 Prepovedana 
ljubezen 1930 R i ^ 20.15 Lovd na legende 
21.05 Srfiljivo 22.00 Prevaranti 2230 Polidsti 
ai5Dek)nišala 

1125 V i ^ žensk, 137, den220 Dora, 66, del 
13.10 Kakor v filmu, 5. del 14.05 Samska in 
ponosna, 10, del 15.00 Samska in ponosna, 11, 
del 1535 Osamljena aca, 39. - 40. del 17.40 
Dota, 66, del 1835 Vt)jna žensk. 137 del 1930 
Nore in za^ub^, 139. det 2020 Kakor v filmu, 
5.del 21.10Samsk3 in ponosna, 11.del22i» Os-
amljena srca, 40. del 23.00 Kakor v filmu, 5. del 
2335 Vojna žensk. 137 del 0030 gubezenske 
zgodbe navadnih fjudi 

Se dobro, da nas v teh jesen-
skih dneh pomladne politike 
ni "trazdelil" še sv. Martin. 
Medtem ko "fuzbalisf puSijo 
dalje", je pri nas, na Gorenj-
skem, športni rezultat med 
M O Kranj in Qlandio nedvo-
mno v korist slednji. Ce pa bi 
se že morali odločati na ka-
kem "svetomartinskem" refe-
rendumu, bi bil verjetno rezul-
tat 30 : 70. Med Štajersko in 
Primorsko, seveda. In seveda 
bi točili predikatne solze vese-
lja. Nedvomno pa je res, da se 
vinorodna Slovenija, pred-
vsem zaradi nekaj posamezni-
kov, vse uspešneje pojavlja na 
velikem ter zahtevnem 
vinaisko-kulinari6iem sveto-
vnem zemljevida V tednu, ko 
počasi pojenjuje etnografsko 
spreminjanje mošta v vino in 
se v LJubljani začenja 10. Sk> 
venski festival vin (od četrtka 
do nedelje) so našo državico 
spet obiskali vinski imenitne-
a , vplivni pisen in kritiki. Ev-
ropsko novinarsko moštvo 
okoli Angleža Davida Furerja 
iz revije Decanter in Gašperja 
Čarmana, sommelierja in vin-
skega trgovca iz Reteč, kd je 
spomladi preverjala Vipavsko-
Briški okoliš, te dni okuša šta-
jerske vinske radosti. Prlek Ro-
bert Gorjak, prvi slovenski di-
plomant rV. stopnje angleške 
vinske šole WSEr (wine&spi-
rit education trust), pisec pred 
kratkim izdanega slovenskega 
vinskega vodiča, pa je povabil 
k nam eminenco Jancic Ro-
binson (MW - Master of 
Wine), vinsko mojstrico, eno 
od petih najvpUvnejšili sveto-
vnih piscev o vinu, ter Davida 
Wrigieyja, prav tako MW, di-
rektorja mednarodnega razvo-
ja šole WSET iz Londona. Do-
godek, ki ga je pripravila Gor-
jakova vinska šola Belvin, je 
bila hkrati velika in slovesna 
napoved prve generacije izob-
raževanja in s tem odprtje 
mednarodne vinske šole 
W S E r v Sloveniji. Jancic Ro-
binson, leta 1978 je prvič obis-
kala naše kraje ter se še vedno 
spominja laškega "jugoslav 
rizlinga". Kot novinarka pred 
}2 leti ni o vinu vedela praktič-
no nič. Zatem je kot najboljša 
predstavnica letnikov prestiž-
n a izobraževanja izoblikova-
la odličen, prefinjen okus. 
Zdaj je natančna spremljeval-
ka vinskega dogajanja, ena od 

tŠ 
•K 

a 

J 
Marjan Simčič, janck: Robinson in Robert Coijak 

le 265 svetovnih mojstrov vina 
22 držav, je avtorica enciklope-
dije The Oxford Companion 
to Wine, ki jo priznavajo za 
vinsko biblijo. Pred kratkim je 
izšel tudi njen The Worid At-
las of Wine. Tedensko se bere 
njena priznana kolumna v so-
botnem Financial Timesu, 
kjer je pred kratkim že pisala o 
slovenskem vinu in vinarske-
mu zvezdniku Moviji nameni-
la velik kompliment Vsi ji pri-
znavajo brezkompromisnost 
in inteligenco. Zato je bil po-
govor z naslovom Kam spada-
jo slovenska vina v svetovnem 
merilu še kako zanimiv. Sko-
rajda obvezen fakultativni po-

na svetovni trg je bilo, recimo 
temu, bobu bob. Izpostavila je 
nekaj naših prednosti, pred-
vsem še vedno nizko alkohol-
no stopnjo, zavidljivo "artistič-
no" noto in raznolikost. Seve-
da pa nam manjkajo izrazit 
vinski marketing in večje, za 
svetovni trg potrebne količine. 
Ob koncu zanimive predsta-
vitve in razmišljanj smo tudi 
sami pod vodstvom kritične 
mojstrice ter sobesednika Da-
vida Wrigleyja okusili šest slo-
venskih vin. Med njimi je Jan-
dc Robinson pohvalno govori-
la o sivem pinotu Marjana 
Simdča, Sutorjevi burji, rde-
čem duet lexu Edija Simčiča 

t 
Heriečevi: Ferdo, Roman, Emil in G n ^ 

poldan za vse, ki se ukvarjajo s 
kulturo posla, ki se ji na kratko 
reče vino. Čeprav je bila sim-
patičhia in zgovorna jandc pri 
nas slaba dva dneva, ji je v 

' družbi Roberta Gorjaka uspe-
lo preizkusiti dobrih dvesto 
različnih vin. Okušati ni spitL 
Da smo jasni. Strokoven 
ogled, vonjanje ter okušanje. 
Po tem sledi obvezni izplju-
nek v zato predvideno posodo. 
Njeno precej naravnost pove-
dano umeščanje našega vina 

prtosti, znanja, kakovosti. Re-
dmo temu poslovna "vertika-
la". Marjan ima vsaj eno tako. 
Vinsko. Izjemno vertikalo mo-
drega pinota - 2002-2005. 
Bravo Robert Gorjak! 

Prva delovna "vertikala", re-
cimo temu gomiško, vzpon, 
pa je pred dnevi zaznamovala 
znana gorenjska družina Her-
lečevih. Natančneje Grega 
Herlec, vnuk legendarnega 
gornika Romana, sin Mateja, 
bančno-zavarovalnega stro-
kovnjaka, je povabil v svoj go-
stinski hram. Kranjsko gostil-
nico, da bi v družbi družine in 
prijateljev povedal, kako hitro 
gre leto naokoli. Kje drugje bi 
naj bila debata zanimivejša kot 
za gostilniško mizo? Trije 
bratje od sedmih Herlečevih 
otrok. Ferdo, Roman in Emil, 
so z nasveti bodrili vnuka Gre-
ga ter z visoko stopnjo zafrklji-
vosti in cinizma debatirali o 
dandanašnjem življenju. Da 
ne rečem politiki, ha. Pa še ne-
kaj o Ribčevem Francu iz 
Nove vasi sta si dqala naviha-
na kot le kaj, Roman in Emil, 
gomiško Milč. Primorska ku-
hinja je bil delovni naslov po-
nujene nam kuhinje, ki jo je 
vešče pripravil kuhar Blaž Ko-
čevar, Id z novim letom odha-

in Istrskem refošku Antonius 
"certeze" kleti Santomas. Ka-
kop>ak je šlo vinsko vsevedenje 
naprej tudi v "zakulisju" urad-
nega dogajanja. Slovenskega 
zvezdnika Marjana Simčiča 
seveda Jancic Robertson že 
pozna, saj je kot glavna v oce-
njevalni komisiji Decanterja 
briška vina že večkrat okušala. 
Zato je bilo njuno precej prija-
teljsko kramljanje z Rob«tom 
Gotjakom odsev dolgoletnega 
buda, marketinga, osebne od-

- I 

Davki Wrigley Matej Heriec, Tomaž Rogdj, in Roman Heriec 

Blaž in Aleksander 

ja na polletno izpopolnjevanje 
v Ameriko. Vinska kaplja je 
bila tokrat vipavska. Postreči 
smo se dali neutrudnemu 
sommelierju Aleksandru Per-
nušu, predstavniku vipavske 
kleti. Enemu redkih Gorenj-
cev, ki je z m ( ^ prepričati Vi-
pavce. Kako trdo delo je šele z 
vipavskimi vini prepričevat 
Gorenjce, ve povedati prav 
Sašo Pemuš. O poslovnih 
zgodbah smo tokrat le neurad-
no. Matej Heriec, Gregov oče, 
direktor Zavarovalnice Mari-
bor v Kranju, se je v družbi fi-
nančnika Tomaža Roglja iz 
banke LHB še enkrat več na-
smejal svojemu očetu. To-
maž, ki se je bančno-po-
slovnih manir naučil v Svid, 
prav tako vinoljub, srečala sva 
se pri Santomasovih, opažen 
je tudi na Krasu, je te dni po-
slovno v Kijevu v Ukrajini, 
kjer je veleposlanik Kranjčan 
Primož Šeligo. Naslednjič o 
dr. Mand in dr. Bernardu in 
njunih knjigah. Zgodnjim pa 
privoščim dober smučarski 
start in sproščen zavoj. 



HUMOR 
BRAT VSE VIDI, BRAT VSE VE 

KURALANDIA, RAJ ZA KURE 
Včeraj so v Kranju odprli novo nakupovalno središče, v katerem so za kure pripravili najboljšo 
ponudbo v vsej kurji zgodovini. Med kurami smo našli tudi celo nekaj moških. 

M A U BRAT 

Včeraj je bil v Kranju res 
velik dan, odprli so kar dve 
veliki nakupovalni središči, 
Qlandio na Planini jug, ne-
daleč od nje pa še Kuralan-
dio. Medtem ko so o prvi 
mediji na veliko pisali, pa je 
nekako naša Kuralandia 
ostala v senci velike sestre. 
Zanimivo, izgleda, da imajo 
med trgovskimi centri podo-
bno klasifikacijo, kot pri nas 
bratih, namreč velike in 
male sestre. No, pustimo to 
in se prepustimo nakupom v 
našem novem nakupoval-
nem centru Kuralandia. 

Kuram blago dostavijo 
tudi na dom 

Naj na začetku zapišemo 
še, da je to prva dežela naku-
pov, namenjena predvsem 
kuram, čeprav to še ne po-
meni, da naj ne bi v njej na-
kupovali tudi moški. Je pa 
zagotovo največji tovrstni 
center v Evropski skupno-
sti, tudi potem, ko sta se pri-
družili Romunija in Bolga-
rija. Menda je ena podobna 
v Zaporožju v Rusiji, po na-
ših virih pa je vendarle za 
6,5 kvadratnega metra 
manjša, kot kranjska, ki se 
razprostira na kar 18.506,5 
kvadratnega metra prodaj-
nih in poslovnih površin. V 
centru je 6 najemnikov, ki 
svoje blago in storitve ponu-
jajo v več kot 2378 lokalih. 
Pred centrom pa je kuram 
in moškim na voljo tudi 8 
velikih parkirnih prostorov 
ter 54 manjših, da tudi 6 12 
stojal za kolesa. Kuram sta 
na voljo tudi dva prikoličar-
ja, saj kure namreč pogosto 
nakupijo več izdelkov, kot 
jih lahko nesejo, zato jim 
vse nakupljeno za malen 
kostno plačilo trgovec Kura-
landia Transport dostavi do-
mov. Edini pogoj je, da ne 
pridejo v stik z njihovimi 

skrbniki moškimi. Baje, da 
je v preteklosti že prihajalo 
do neprijetnih izkušenj, ko 
moški blaga, ki ga je nakupi-
la kura, ni želel prevzeti ozi-
roma, če zapišemo po do-
mače, "prasec ni hotu pla-
čat". 

"Movsanje" za kure, 
ki bi bile rade lepe 

V Kuralandiji je v množici 
prodajaln moč najti številne, 
ki so kuram pisane na kožo, 
kot naprimer: Kursay, Kure-
sprit, Kurryi Weijl, Kura & 
Kura, Kurchmann, NewKur-
ker, Kurmers, Kurzela, Dro-
gerieKuraMarkt, Kurlimon 
... in podobno. Ne manjka 
negovalnih centrov za vse 
kure, ki bi bile rade lepe. Čo-
hanje perja, praskanje kože, 
plastična kirurgija, čiščenje 
kanalov in podobno, so 
samo nekatere od ponudb, 
prvič v zgodovini pa je na vo-
ljo kompletao "movsanje" 
kure. "V našem salonu dela-
mo f>od geslom "omovsana 
kura dobra fura", zato, drage 
kure, le pridite k nam, omov-
sali vas bomo po najnovejši 
modi in namesto kur boste 
postale prašiče. Poseben od-
delek za sodobne kure je od-
delek z zdravo prehrano. V 

restavraciji Kura eko, kdo bi te 
šteko' so na voljo naravno 
uravnoteženi obroki iz raz-
ličnih ekološko pridelanih 
sestavin, vse po vrsti vsebu-
jejo Q encim in orozanol, 
obroki nekoliko višjega ce-
novnega razreda pa tudi rož-
marin, baziliko in katedralo. 
Posebnost restavracije je, da 
lahko vso hrano, ki jo boste 
užile, drage moje kure, lah-
ko če vam ta ne bo všeč, vr-
nete natakarjem. Če vas bo 
težilo ali šravfalo po telesu, 
mirne volje storite to, kar 
stori vsaka ponosna kura, 
vrže nazaj. Da bi splaknile 
slab okus v ustih, se, drage 
kure, odpočijte v prelepem 
ambientu na latah Kur-A-
Bara. Poskusite, preseneče-
ne boste. 

Zadovoljni potrošniki 
pozdravljajo in čestitajo 

Kot je navada, smo o zado-
voljstvu potrošnikov izvedeli 
tudi nekaj zanimivosti iz 
prve roke. Ker kure nikakor 
niso hotele sodelovati v an-
keti. ali pa v nakupovalni 
mrzlici niti niso m o ^ e izda-
viti ene same pametne bese-
de, stavka, smo poiskali štiri 
moške obiskovalce in eno 
Minko. Tole so nam poveda-

li. Minka: "Joooooo... iiiiiiii, 
super, ful dober.... liiii, joj 
kaHna lepa očala imajo tu-
kaj... joj pa tele majčke v 
NevvKurkerju... mamica... 
jest moram nekaj kupit, pa 
se ne morem odločit.... lii-
ii..." Ujeli smo tudi dva Prija-
telja, ki sta želela dati skup-
no izjavo: "Ej, staaari, tle so 
tko fensi zadeve. Ej, tale Ku-
ralandija raztura ... trga, gat-
ke trga, hi, hi, mam že čist 
živčke našpičene ... Pa re-
stavracija nama je tako všeč, 
tam si pa res lahko do mirne 
volje napolniš rito..." Srečali 
smo enega Japija, Id pa, pez-
de, kot je zgledal, tud tolk ni 
imel filinga, da bi pogledal, 
da ga slikamo. Kreten. No 
prisluhnili smo njegovemu 
pogovoru in slišali, da je v 
eni od cenovno najugod-
nejših trgovin naročal oble-
ko in svileno srajco. "Bejbi," 
je razlagal najbrž trgovki:"... 
in pol na obleko nalepi tiste 
oznake za Hugo Bosanc, da 
se vidi da je obleka res di 
marka. A velja. Zvečer pa 
greva z mojim bemfelčkom 
na večerjico v Meka..." Sami 
modeli, Ne moreš verjet. Na 
koncu pa smo le srečali ene-
ga Šenčurjana, ki je bil kra-
tek in jedrnat: "Kva kurac je 
taka gužva tle. Jest sem 

Minka Prijatelja Šenčurjan 

S S P A Č K O M PO V Z H O D N I E v R O P I (15) 

DO VOLČJEGA BRLOGA 
Mimo velikih jezer do Hitlerjevega bunkerja. 

IGOR KAVČIČ 

S popravljeno bendnsko čr-
palko smo dobre volje, ker se 
pri spačku z nekaj iznajdljivosti 
tako ali tako da vse popraviti, 
hiteli naprej proti severu 
Poljske. Aljaž in Darja sta bila 
pred kakimi dvajsetimi leti še v 
socialističnih časih že na turiz-
mu v Pokrajini velikih jezer, 
kot ta del imenujejo Poljaki. Tu 
nelqe naj bi prespali. Ni vrag, 
da sredi enega najbolj turis-
tičnih predelov države ne bi 
našli primernega kampa. 
Primernega.' Hmmm ..., 
"primeren" je bil vsak, da je le 
bil. Predvsem kasneje v Litvi, 
Latviji in Estoniji smo kar 
nekajkrat zamižali na kakšno 

vznemirjena ugotavljata, da ni 
več tako, kot je bilo včasih, saj je 
tudi te kraje že dohitel kapital-
izem, kar vidimo tudi po mari-
nah, polnih jadrnic, in dokaj 
bogatih avtomobilskih parkir-
iščih ob njih. Na parkirišču sre-
di mesta Mikolajki smo prava 
atrakcija, saj nas domačini 
slikajo in nas z zanimanjem 
spraSujejo o avtomobilili. Ko 
jim na njihovo željo razkrije-
mo letnika izdelave obeh av-
tomobilov (1985 in 1989), so 
kar malo razočarani. Očitno 
so mislili, da so to še avtomo-
bili iz časa 2. svetovne vojne. 
Roko na srce, v skoraj petde-
setih letih, kolikor so bili 
spački v izdelavi, se ti na 
pogled res niso kaj dosti spre-

Duhovitost obiskovalcev nima meja. Več sto tonske be-
tonske gmote so podprli z lesenimi paličicami, tako da 
Luku ni bilo težko držati teže na svojih rokah. / fom î or e>vči< 

oko, da niti ne omenim za-
tiskanja nosu v sanitarijah in 
previdne hoje po sistemu 
"nevarnost minskega polja". 
Zapeljali smo skozi sim-
patično jezersko pokrajino jez-
era, ki so med seboj povezana 
s kanali, tako, da je iz gomjega 
mogoče pripluli do spodnjega 
in se pri tem "najadrati" več kot 
50 kilometrov. Staretova dva 

menilL Pravzaprav je tudi nas 
pot vodila v čas 2. svetovne vo-
jne, v kraj oddaljen nekaj kilo-
metrov od mesta Ketrzyn, 
kjer, si je Hitler sredi gozda 
uredil mogočno skrivališče, 
ki ga je poimenoval Vol^i br-
log. Bunker pri bunkerju, pa 
vendar je tam julija 1944 skoraj 
uspel atentat nanj. (naslednjič: 
8 metrov debeli zidovi) 

NOVOLETNI 
VIDEOMEH 

Vstopnice so na voljo 
v naročniški službi 
Gorenjskega glasa, 
naročite pa jih lahko 
tudi po povzetju 

051/202 200 
Na prireditvi smo 
rezervirali "Omizje 
Gorenjskega glasa", 
za katerim bo v glasbi 
uživalo 6 preiemnikov 
brezplačnih vstopnic. 
Odgovonte na nagradno 
vprašanje - 30 11 
žrebamo prvega 
prejemnika dveh 
vstopnic. 

Drugo leto bo Novoletni VIdeomeh dočakal polnoletnost. 
Kateri po vrsti t>o letoSnjl, ki tK> 15. decembra v ICamniku? 
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ZA KRATEK ČAS 
KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN 
24. novembra 2007 
Sobota 
Janez, Cvetka, Krizogon 

Mešanica strahu in obenem pričakovanja nam bo pre-
vladovala kar čez cel dan. Spremembe, ki prihajajo, so 
pozitivne in seveda dobrodošle. 

25. novembra 2007 
Nedelja 
Katarina, Erazem, Mojmir 

Naim ljudje so ponavadi tudi dobri. Dobrota naj bi se 
slej ko prej vedno poplačala. Naivnost pa ima skoraj ved-
no grenke posledice. 

26. novembra 2007 
Ponedeljek 
Konrad, Lenart, Silva 

Tako kot nekateri znajo izkoristiti vsak trenutek in ga 
vedno uporabiti sebi v dobro, so nekje tudi drugi, ki mis-
lijo, da se morajo vedno prilagajati. 

27. novembra 2007 
Torek 
Vigil, Zdravko, Bernarda 

Lepe stvari hitreje minejo in tako bo tudi z današnjim 
dnem. Hitro ga bo konec. Dobro ga je treba izkoristiti in 
pozabiti na vse dvome in razlike. 

28. novembra 2007 
Sreda 
Jakob, Ruf, Grgur 

Zelo veliko komunikacije, sestankov, razgovorov v dvoje 
v skritem kotu, morda tudi učenja in samogovorov. 
Nekateri pa bodo le premišljevali. 

29. novembra 2007 
Četrtek 
Radivoj, Nina, Blanka 

Obeta se nam miren in kar uspešen dan. Ni trenj, ne 
večnega hitenja. Pisali bomo novoletne obljube, želje in 
razna pričakovanja, kijih ni nikoli konec. 

30. novembra 2007 
Petek 
Justa, Andraž, Marista 

S spuščanjem na trdna tla nekaterim ne bo takoj uspe-
lo, kakšen bo morda ifmes obupal, a večina bo pri tem 
kar uspešna, čeprav s trdim pristankom. 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor 
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod 
šifro uganka, pripišite reši-
tev + ime in priimek na 
številko 031/69-11-11, ali 
po pošti na Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj, s pripisom "Tisoč 
ugank za odrasle". 

Obleko ji sleče, 
jo hitro obdela, 
če vest ga peče, 

zakaj le se cmera? 

Izžrebali in nagradili bo-
mo dva pravilna odgovo-
ra (enega, ki ga bomo 
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli 
po pošti). Nagrado boste 
prejeli po pošti. Pravilna 
rešitev zadnje objavljene 
uganke se glasi: beg-
umik. Tokrat smo izžre-
bali Marijo Višak. 

S € M J O K O P K A ! 

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Služba" 
Sem redna bralka vaših horo-
skopov in pisem bralcev. Za-
nima me malo za mojo pri-
hodnost, kar tako na splošno, 
kar se pač vidi. Imam kaj 
možnosti za nakup novega 
avta, kaj mi vidite glede služ-
be? Hvala in lep pozdrav. 
Najboljše obdobje za me-
njavo službe imate v mese-
cih marcu in aprilu. Stali bo-
ste na razpotju, kar pomeni, 
da boste imeli dve možno-
sti. Obe sta dobri. Čez kakš-
no leto se boste odločali o 
samostojni poti in odprli 
svoje podjetje. Tudi s sa-
mim izobraževanjem niste 
zaključili, saj se vam obeta 
šolanje, ki ni nujno poveza-
no z izobrazbo, ki jo že ima-
te, oziroma z vašim delom. 
Glede ljubezni naj povem, 
da se vam približujejo spre-
membe, ki jih niti pod raz-
no ne pričakujete. Zaljubili 
se boste tako silovito, kot 
doslej še nikoli. Zima je lep 

romantični čas, za ljubezen 
in ne samo pomlad ali pole-
tje. Spoznala se bosta v neki 
družbi še pred novim letom. 
Strah, raznorazni dvomi, ne-
samozavest in še kaj, bo šlo 
čez vaše misli. A brez po-
moči, ljubezen bo prevlado-
vala. Na bikovo trmo se bo 
hitro pozabilo in ne bo no-
benih predsodkov več. 
Samo vajina čustva, ki bodo 
iz dneva v dan rasla in zras-
la V skupno lepo prihod-
nost. Avto vam bo uspelo 
kupiti pred mesecem ma-
jem naslednjega leta. Fi-
nančno se vam obrača na 
bolje, zato vam bo ta korak 
lažje narediti. Vaš najboljši 
dan je četrtek. Na splošno 
imate vse kar v redu, morda 
bodite malo pozorni pri žen-
ski osebi v službi, saj komaj 
čaka, da ji kaj zaupate, tik za 
tem pa to že pripoveduje 
drugim, seveda s prioku-
som zavisti, ljubosumja in 
neiskrenosti. Lep pozdrav. 

"Krivda" 
Draga Tanja, prosim te za po-
moč. Čustveno sem razdvoje-
na in se zelo obremenjujem s 
krivdo. Oseba, s katero se ima-
va rada, je poročen in ima 
otroke. Trenutno ne obstaja 
nobena reSitev, skupaj sva v 
želji, da se v prihodnosti lahko 
kaj spremeni. Kako naj se zne-
bim krivde in kaj kažejo karte 
za najino skupno prihodnost? 
V trenutku, ko sta oba neha-
la iskati, sta se spoznala. Vi 
ste se ločili, ker ste dobro ve-
deli, da tako ne gre več na-
prej. On mora vse to še spo-
znati, in kaj več kot že, mu 
ne morete pomagati. Veliko 
ne vlaga več v svoj zakon, a 
trenutno ne more iz svoje 
kože. Ljubezni že dolgo časa 
ni več. Navada in usmiljenje 
pa je drugo čustvo, a kljub 
vsemu ga ravno to zadržuje, 
da ne naredi koraka naprej. 
Da ni srečen in na ta način 
tudi ne bo, mora spoznati 
sam, brez vas. Že v dveh me-

secih pričakujte velik pre-
obrat glede tega. Sprašujete 
me o svojih občutkih krivde. 
To je težka stvar, saj tisti, pri 
katerih to ni potrebno, to ob-
čutijo, tisti, ki bi morali, pa 
se s tem sploh ne obreme-
njujejo. VI spadate med te 
prve, saj veste. Ljubezen je 
prišla sama in zagotovo ga 
vi niste silili, da vas ima rad. 
Skupna prihodnost vama je 
usojena. Res ne takoj jutri, je 
pa. Potrpežljivost je tista 
lastnost, ki jo imajo le redki 
izbranci, vsi drugi se sproti 
učimo in nikoli ne naučimo. 
Najtežje je čakati, a če se ve 
kaj, potem naj to ne bo tako 
težko. Imejte ga še naprej 
radi in se za to ne obsojajte 
več, saj niste za nič krivi. Lju-
bezen nikoli nič ne vpraša, 
samo pride in ostane, če sta 
dva za to. Zaradi ločitve v za-
konu bo oče otrokom še 
vedno ostal in bo morda še 
boljši starš. A to mora spo-
znati sam. Srečno. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven {21.3. • 21.4.) 
če se boste zanašali in čakali na delo drugih, si boste 
s tem samo zmanjšali možnosti za čim večji uspeh. 
Prav nič ne bi bilo narobe, če bi včasih upoštevali 
nasvet osebe, ki vam hoče samo dobro. V tem tednu 
vam bo motivacija samo upadla, a to bo za vas le izziv. 

Bik (224. - 20.5.) 
Samo delo vas je kar precej obremenilo. V tednu, ki 
prihaja, se vam bo delo zmanjšalo, tako da boste lahko 
malo izpregli. A kaj, ko se delo kaže kar samo od sebe, 
a vseeno. Z neko obveznostjo že kar preveč odlašate. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Stali boste pred težko odločitvijo, težje bo za vas še 
bolj zato, ker tokrat ne bo šlo samo za vas same, 
ampak za nekoga, ki vam je zelo pri srcu. Bali se 
boste tveganja. A močna volja zaupanja in spošto-
vanja bo spet zmagala kot vedno. 

Rak (22.6. - 22.7.) 
Na delovnem mestu pričakujte spremembe. Kar 
nekako boste prisiljeni, da se boste postavili za sebe 
in s tem boste naredili velik korak naprej, ki se ga na 
začetku sploh ne boste zavedali. Prišli boste na 
razpotje. Katerokoli pot si izberete, bo prava. 

Lev (23.7. • 23.8.) 
Skrbelo vas bo finančno stanje, saj ste v zadnjem 
času preveč zapravljali. Pred vami so pozitivne spre-
membe, a kljub temu vas bo obremenjevalo tisoč ra-
zličnih misli. Nikakor ne boste dovolili, da bi vam 
kdo z negativnimi besedami uničil sanje. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
v naslednjem tednu se vam bo marsikaj postavilo 
na glavo. Ker boste tudi precej rahločutni, morate 
biti pazljivi, da stvari, ki so namenjene zabavi, ne 
vzamete preveč zares. Sobota bo vaš dober dan, kar 
boste znali dobro izkoristiti. 

Tehtnica (24.9. - 23.10.) 
Ne marate pretiranih skrivnosti, še manj pa, da se z 
vami nekdo igra. Pa čeprav gre le za občutek in ne 
za dejstvo. Radi imate nadzor nad dogajanjem, pa 
ne samo, kadar se gre za vas, ampak tudi za okoli-
co. No ja, a tokrat boste malo razočarani. 

Škorpijon (24.10. - 22.11.) 
Znašli ste se v krogu in mislili, da nimate nobenega iz-
hoda. Okolica vam bo pripravljena pomagati. Vprašanje 
je le, ali boste vi to hoteli. Povabljeni boste na obisk, a 
ga boste najbrž preložili za kdaj drugič. Trenutno vam 
bo bolj odgovarjala samota in s tem notranji mir. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
v prihodnjih dneh se boste počutili zelo samoza-
vestno in vsi dvomi, ki ste jih imeli kar nekaj, bodo 
izpuhteli. Občutek dobre volje vam bo zelo dobro 
del in postorili boste veliko stvari, ki so vam še pred 
nedavnim bile nerešljive. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
če ne drugega, bo trma tista, ki vas bo držala pokon-
ci. V tem tednu boste rabili veliko energije, saj se 
vam bo tudi veliko dogajalo. Tokrat to ne bodo 
poslovno-finančne zadeve, ampak se bo vse vrtelo 
okoli vas in vaših bližnjih. 

Vodnar (21.1. -19.2.) 
V vaši glavi se vedno porajajo nove in nove ideje. 
Tudi če ni vidne realizacije, se zaradi tega nikakor ne 
obremenjujete, ampak greste dalje. V prihodnjih 
dneh se boste znali sprostiti in si privoščili po-
daljšan konec tedna. 

Ribi (20.2. - 20.3.) 
Ker ne poznate porazov in jih tudi ne sprejmete, 
boste tudi tokrat zmagovali na celi črti. Besede 
bližnje osebe vas bodo močno presenetile. Ker tisti 
trenutek ne boste sposobni za nič, boste šele kas-
neje izjasnili svoje mnenje in ne bo prepozno. 
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NAGRADNA KRIŽANKA 
KOLEKCIJA ZA VSO DRUŽINO 

ZA SINDIKATE: 
darilni boni ali že vnaprej dogovoijeni artikli 

MIKLAVŽ KUPUJE UGODNO: 
perilo, pižame, trenirke, kape, šale 

AKCIJA do 31.12.2007: 
Pri nakupu hlač blagovne znamke BROS 
kapa BROS brezplačno 

Obiščite tudi našo trgovino na Planini v ulid Jak« Platiš«, kjer so poleg običajne ponudbe na voljo tudi oblaala za nosečnice. 

Priznane blagovne znamke, pestra ponudba in prijazne prodajalke vas pričakujejo v trgovinah Biba v 
Mercator centru Primskovo in na Planini. Privoščite sebi in svojim otrokom najboljše. 

VESELE PRAZNIČNE DNI VAM ŽELI KOLEKTIV PODJETJA BIBA 1989 D. 0.0. 
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Mercator center Kranj Primskovo 

Izžrebane reševalce križanke čakajo naslednje nagrade: 
1. nagrada: nakup v VREDNOSTI 40 EUR 

_ 2. nagrada: nakup v VREDNOSTI 20 EUR 
I 3. nagrada: nakup v VREDNOST110 EUR 
I Tri lepe nagrade prispeva GORENJSKI GLAS 

I 
Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk iz oštevilčenih polj in vpisano v 

^ kupon Iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 5. decenfibra 2007, na Gorenjski 
i glas, Bleiweisovd cesta 4.4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik 
i Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo. 



DRUŽABNA KRONIKA 
JURE OBTIČAL V PRETEKLIKU 
Jure Zorčič je bil nekoč fant znane slovenske lepotice Iris Mulej. Nekoč je bil tudi športni novinar 
zloglasnega vseslovenskega rumenega časopisa Direkt. Danes soustvarja 24ur.com. 

Iris Mulej ima kar nekaj 
naslovov iz družine 
'miss' in je pravzaprav 
ena redkih slovenskih le-
potic, ki še ne poje, svoje 

telo in obraz pa zelo dobro 
trži. V današnjih dneh je za 
slovensko lepoto komerciala 
pomembna, nujna, ljudje 
namreč hitro pozabljajo. 

Kar nekaj časa sta bila Iris 
Mulej in Jure Zorčič par. 
Verjetno navidezno, boljša 
medijska prepoznavnost, 
boste rekJi, Morda sta bila le 
zaljubljena, a je ljubezen iz-
puhtela. BEa sta pač par, se-
daj nista več. Mediji so in-
formacijo takoj pograbili in 
Juretu 'določili' novo 

spremljevalko. Odločili so 
se kar za njegovo novinar-
sko kolegico Matejo Ropoša. 
Povprašali smo jo, kaj ona 
meni o tem. Pravi, da sta so-
delavca, vendar, če se danes 
z nekom smejiš v javnosti, 
še ne pomeni, da že hodiš z 
njim. Mateja še doda, da 
Jure z njo ne flirta: "Nanj 
gledam kot na zabavnega 
sodelavca, poznavalca do-
mače estrade. To je pa tudi 
vse." 

Še vedno pa sta par Luka 
Dakskobler in Nina Blaž. 
Luka in Nina sta se verjetno 
našla v fotografskem okolju, 
danes pa Nina že razstavlja v 
kavami Dvor v Dvorjah in si 
njenih petnajst makro foto-
grafij lahko ogledate do prve-
ga januarja 2008. Razstavo 

je poimenovala Svet v ma-
lem. Nina pravi, da makro 
fotografija ljudem še ni zna-
na: "Z razstavo želim poka-
zati, kaj vse lahko vidimo 
skozi makro objektiv, ko se 
ustavimo in opazimo, da je 
okoli nas toliko življenja, in 
ugotovimo, da nismo tako 
sami, kot se zdi." 

Judoist Sašo Jereb pa se 
nam je oglasil iz naravnega 
rezervata, otoka Lobosa, ki je 
eden izmed Kanarskih oto-
kov. Na najvišji točki otoka se 
je fant odločil, da 'pokaže 
svoje prave barve' in 'izobe-
sil' zelo zanimivo zastavo. 
Tako je v vetrovnem, a sonč-
nem vremenu na najvišji toč-
ki vulkanskega kraterja za-
plapolala brisača Gorenjske-
ga glasa. 

Pred kratkim pa se je iz-
brana ekipa Društva barma-
nov Slovenije odpravila na 
56. svetovni kongres barma-
nov v Kaohsiung na Tajva-
nu, na prvi obletnici Charter 
Night Lions kluba Tržič pa 
so v humanitarni namen 
zbrali dva tisoč evrov za po-
moč tržiški študentki, obole-
li s sladkorno boleznijo. Po-
vabilu so se prijazno odzvali 
nastopajoči pevka Eva Mo-
Škon, Trio klarinetistov Pi-
halnega orkestra Tržič, ori-
entalske plesalke plesnega 
kluba Ultima Tržič in pove-
zovalec progranna Peter Šala-
mon, ki so se v dobrodelne 
namene odrekli honorar-
jem. S slovesno prisego pa 
se je klubu pridružilo še pet 
novih članov. 

Iris Mulej in Jure Zorčič T™ DOH Mateja Ropoša (na sredi) je le Juretova sodelavka. /Foio TmaDou 

Nina Blaž In Luka Dakskobler ob odprtju Ninine 
fotografske razstave, ki jo je pormertovala Svet v malem. 
/ Foto: arhiv Nine Blaž 

Silva Košnjek, predsednica tržiških Lionsov, pevka Eva 
Moškon in Lorena Hus, guvernerka Destrikta 1 2 9 
/ Foto: ariilv dogodka 

Slovenijo zastopata Edin Halačevi<f iz Lesc s koktajlom Bely 
Doli in Aleš Prestor Iz Radomelj s koktajlom Taivvan 
Tropicana. / foto: Anka Bukjvm 

Judoist Sašo Jereb je na najvišji točki otoka Lobosa razvil 
svojo 'zastavo' in glej ga zlomka • zaplapolaia je brisača 
Gorenjskega glasa. /Foto:athlvSaiaJeieba 

VRTIMO GLOBI 
Diamantna poroka 

Britanska kraljica Elizabeta II. In 
princ Filip ta teden praznujeta 
60. obletnico poroke. Po 
nedeljskem banketu, ki ga je 
staršem v Buckinghamski palači 
pripravil princ Charles, sta v 
ponedeljek praznovala z mašo v 

opatiji Westminster, kjer sta se leta 1947 poročila. Privošči-
la sta si tudi oddih na Malti, tam sta živela kot mlado-
poročenca, ko je bil Filip častnik britanske mornarice. Sicer 
pa sta se daljna sorodnika spoznala, ko je bilo Elizabeti 
komaj 13 let, in vanj se je zaljubila na prvi pogied. 

Spočeta s posilstvom 
Pretekli teden je ameriške medije pre-
plavila novica, da biološka mati etiopske 
deklice Zahare, ki jo je posvojila Angeli-
na Jolie, hoče hčer nazaj. "Nikoli nisem 
nasprotovala posvojitvi," je poročanje 
medijev zanikala Mentwabe Dawit, ki je 
razkrila tudi, je bila Zahara spočeta med 

posilstvom. Pravi, da je vesela, da je dobila tako dobre 
krušne starše in ima topel dom, saj je bila na robu smr-
ti. Mesece po rojstvu zaradi podhranjenosti ni mogla 
niti jokati. 

Ukradel časopis 
Tajnik Hrvaške nogometne 

I. zveze Zorislav Srebrič je imel 
na londonskem letališču 
Gatwick bližnje srečanje z bri-
tansko policijo. Ko je v eni od 
trgovin kupoval časopis, je za-
gledal hrvaške reprezentante in 

pohitel k njim, da ne bi predolgo čakali v vrsti, pri tem 
pa pozabil plačati. Misleč, da gre za krajo, ga je policija 
pred vsemi aretirala. Šele kasneje se je izkazalo, da je 
šlo za nesporazum. 

Nagrade odnesla ameriška idola 
Minulo nedeljo so v Los Angelesu 
podelili ameriške glasbene nagrade 
American Music Av/ards, kjer sta velika 
imena, kot sta Justin Timberlake in Be-
yonce zasenčila nekdanja tekmovalca 
Ameriškega Idola. Chris Daughtry je s 
svojo skupino Daughtry dobil nagrado 

za najboljši preboj, najboljšega sodobnega izvajalca ter 
za pop/rock album, tri nagrade je dobila tudi Carrie Un-
derwood, in sicer za najboljšo country izvajalko, country 
album ter posebno SMS nagrado. 

Barbara Filipič študira slavistiko in prihaja iz Ormoža. 
Srečujemo jo na modnih brveh in lepotnih tekmovanjih. 
/ Folo: Janes Pipan 


