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Predrli zamašek iz gorenjsl(e smeri
Torkovo odprtje avtocestnega odseka Šentvid-Koseze in začetek veljavnosti
vinjet bosta verjetno spremenila prometne tokove do te mere, da Celovška
cesta ob vstopu v Ljubljano ne bo več zamašek.
ŠTEFAN ŽARGI

Ljubljana - Pa smo le dočakali, bo zagotovo vzdihnil
marsikateri voznik, ki se je s
strahom zjutraj peljal na
delo ali študij v Ljubljano.
Velika večina po stari regionalni cesti Kranj-Ljubljana,
saj so bili stroški cestnine ob
vsakodnevni uporabi za
varčne Gorenjce preveliki.
Se bo kolona začela v Mednem ali celo Medvodah.^ Borih 20 kilometrov je zahtevalo uro, celo uro in pol vožnje. Gorenjska avtocesta je

bila s svojim ponesrečenim
potekom v avtocestnem
smislu pač slepič, saj se je
promet ustavil na preobremenjenem črevesju Celovške ceste, kjer zelenemu
valu številnih semaforjev v
komaj premikajoči se koloni
ni bilo mogoče slediti.
V torek sta nam bili dani
dve rešitvi. Omenjeni prometni zamašek je predrt s
predorom Šentvid, ki bo popeljal številne uporabnike
mimo Ljubljane ali pa na hitri ljubljanski obroč, kjer
bodo izbrali primernejši

vstop v prestolnico. Druga
zelo pomembna sprememba je v načinu cestninjenja,
ki bo zagotovo omogočila
redno ali pogostejšo uporabo avtocest in gorenjska avtocesta bo vsekakor bolj služila svojemu namenu.
Kljub grenkemu priokusu,
ker so predor gradili dvakrat
dlje in je bil kar trikrat dražji, končna rešitev s polnim
priključkom na Celovško
cesto pa je odmaknjena še
za dobro leto, si bo marsikdo oddahnil.
Podrobneje na 17. strani

Vhod v šentviški predor iz južne strani /Foto:cor«dSi<.ik

Mediacija za obvoznico
Sejna dvorana občine Škofja Loka je bila v torek zvečer pretesna za vse, ki
so prišli na izredno sejo občinskega sveta, namenjeno razpravi o poljanski
obvoznici. Z njo se bo v prihodnje ukvarjala mediacijska skupina svetnikov.
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ZA HRVAŠKE KUNE
Gorenjska Gremo gor.

EUROSUPERAKCIJA!

D A N I C A ZAVRL Ž U B I R

Škofja Loka - Poleg občinskih svetnikov so na njej sodelovali tudi člani dvilne iniciative za Suho in Sorško cesto, ki imajo na prihodnjo
obvoznico mimo Škofje
Loke največ pripomb. Na zahtevo pobudnikov izredne
seje, dvanajstih opozicijskih
svetnikov, je bil navzoč tudi
direktor direkcije za ceste
Gregor Ficko s sodelavci. V
dobre tri ure dolgi razpravi,
v kateri so sklicatelji seje želeli najti krivca, da je bilo že
izdano gradbeno dovoljenje
za prvo fazo poljanske obvoznice razveljavljeno, so
najprej dobili besedo predlagatelji. Anton Peršin (SDS),
Zorica Škorc (Glas žensk).

POLETNIMENJALNIŠKITEČAJI
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Dušan Krajnik (NIT) in
Franci Feltrin (Lista za boljšo Loko) so znova poudarili,
da je gradnja obvoznice po-

trebna, vendar je treba pri
tem prisluhniti tudi prizadetim krajanom,
• 5. stran
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GORENJSKA

Slap Čedca se podira

Začenja se rušitev
starega Traka

Komaj so lani sanirali plaz v dolini
Komatevre, že je jezersko zadela
nova naravna nesreča, tokrat na drugi strani v Makekovi Kožni, kjer je bilo
junija več podorov na območju slapa
Čedca.

Propadajoče industrijske objekte v
središču Mengša bodo porušili še to
poletje, nov objekt, v katerem bodo
supermarket Mercator in osemdeset
stanovanj, bo zgrajen do konca prihodnjega leta.
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KRONIKA

SNOVANjA

VREME

Umrl v plamenih

Igrati v muzikalu -

Danes bo spremenim oblačno
s krajevnimi iMiami in
nevarni. Jutri ho povečini
sončno. Vneddjopabospet
več oblačnosti.

v ponedeljek okoli 23.30 je v požaru
na stanovanjski hiši v Goričanah
unnrl 56-letni domadn Vinko Božnar.
Domnevno je zaspal ob prižgani cigareti. Hišo bodo podili, ne vedo pa
še, kdaj bodo lahko za£eli graditi
novo.

8

nič lepšega
Zakonca Simona Vodopivec Franko
in Jure Franko sta s postavitvijo muzikala Moje pesmi moje sanje dokazala, da je z željo, voljo in inovativnostjo, predvsem pa s srčnostjo takšen projekt mogoče izpeljati tudi na
Gorenjskem.
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jutri: povečini sončno

POLITIKA
Sporno glasovanje
v tujini
Vlada je ocenila, da je zadržanje nesprejemljivo.
DANICA ZAVRL 2LEBIR

Ljubljana - Skupina poslank
in poslancev je pred nedavnim vložila zahtevo za oceno
ustavnosti 82. dena zakona o
volitvah v državni zbor, v kateri med drugim predlaga, da
se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži izvrševanje izpodbijane določbe tega
zakona v delu, ki se nanaSa

diva volivcem v tujini, saj so
ti volivd volilno gradivo za
zadnje volitve (predsednika
republike) dobili po pošti avtomatično, brez vnaprejšnje
zahteve. Po mnenju vlade v
tako kradcem času do volitev
ne bi bilo mogoče pravočasno izpeljati vseh aktivnosti,
ki bi slovenskim državljanom s stalnim prebivališčem
v tujini omogočale izvrševati

Iz Ustavnega sodišča so včeraj sporočili, da so sodniki na seji 3. jidija soglasno sklenili, da se zahteva skupine poslank in poslancev za zadržanje izvrševanja
S 2 . člena zakona o volitvah v državiii zbor v delu, ki se
nanaša na volitve slovenskih državljanov s stalnim
prebivališčem v tujini, zavrne.
na glasovanje iz tujine. Vlada
pa je ta teden na dopisni seji
ocenila, da bi bilo začasno zadržanje te določbe v času tik
pred volitvami v državni zbor
nesprejemljivo. Volivce v tujini bi bilo namreč treba zaradi spremenjene ureditve glasovanja po pošti o tem pravočasno individualno obvestiti,
za kar pa po mnenju vlade ni
več dovolj časa. Problematično bi tudi bilo, če bi prišlo do
začasne rešitve, ki bi uvedla
spremembe glede avtomatičnega pošiljanja volilnega gra-

svojo volilno pravico. Vlada
meni, da bi bila na ta način
kršena 2 ustavo zagotovljena
volilna pravica teh državljanov, zato predlaga, da ustavno sodiSče izvrševanja določbe tega člena ne zadiži, saj z
izvajanjem zakona ne bi nastale težko popravljive škodljive posledice, ampak bi •
ravno nasprotno - lahko nastale nepopravljive posledice
pri izvrševanju volilne pravice državljanov Republike
Slovenije s stalnim bivališčem v tujini.

LJUBMANA, B R D O

Slovensko predsedovanje se je izteklo
V ponedeljek, 30. junija, se je izteklo polletno predsedovanje
Slovenije Evropski uniji, i. julija je to vlogo od naše države
prevzela Francija. Minister za zunanje zadeve Dimitrij Rupel
je po zaključku dejal, da smo s predsedovanjem Slovenijo
postavili v evropski in svetovni prostor, kot ji pred tem ni
uspelo. V času predsedovanja je bilo veliko pozornosti namenjene Zahodnemu Balkanu, kjer so po Ruplovih besedah
po vojnah v 90. letih razmere najbolj stabilne doslej. Med
slovenskim predsedovanjem sta Srbija ter Bosna in Hercegovina podpisali sporazum o stabilizaciji In pridruževanju.
Ena od prednostnih nalog je bilo tudi spremljanje procesa
ratifikacije lizbonske pogodbe v državah članicah, ki ga je
zaznamoval negativni izid referenduma na Irskem. D. Ž.

urilo

izžrebanemu

danica.zavrl@g-^as.si

Poslanci o prodajah
državnih deležev
Na izredni seji, ki so jo predlagali poslanci koalicije, je državni zbor ta teden sprejel poročilo
parlamentarne komisije o prodajah deležev Kada in Soda v 83 družbah.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Ljubljana - Preiskovalna komisija je sredi maja sprejela
končno poročilo, v katerem
ugotavlja, da je prišlo do netransparentoih prodaj državnih deležev v večini gospodarskih družb. Komisija je
med drugim tudi ugotovila,
da sta Kad in Sod v obdobju
med letoma 1994-2005 prodala deleže v skupno več kot
dva tisoč družbah. Koalicijski
poslanci so na izredni seji
poudarjali, da je pri pregledanih prodajah prišlo do oškodovanja državnega premoženja in da je treba državljanom tudi povedati, kolikšno
je bilo oškodovanje, kdo so
bili nosilci javnih iunkdj in
kakšni (in čigavi) interesi so
pripeljali do takšnih prodaj.
Stranki Zares in SD sta izredno sejo obstruirali, češ da
je bilo delo komisije za prodajo deležev Kada in Soda
nestrokovno, površno, nekorektno in nekonsistentno. Po
mnenju opozicije bi morali
obravnavati tudi sporno prodajo deležev v Mercatorju.
Dejstvo, da je niso, pa po njihovem rrmenju dokazuje, da
je bila komisija pod vodstvom poslancev SDS ustanovljena ravno z namenom,

Na izredni seji so poslanci govorili o prodaji državnih deležev v gospodarskih družbah.

da zamegli dogajanje pri prodaji Mercatorja in vlogo
predsednika vlade Janeza
Janše ter gospodarskega ministra Andreja Vizjaka pri
tem.
Izredna seja se je ukvarjala
tudi z usklajevanjem socialnih transferjev. V stranki DeSUS so namreč predlagali,
da bi morali sodalne prejemke usklajevati z rastjo bruto
plač in ne več z rastjo življenjskih stroškov kakor do-

slej. Vendar pa je poslanska
večina predlog že drugič zavrnila, podprla pa ga ni niti
vlada, ker naj bi s tem odstopili od evropslcega načela
usklajevanja transferjev z
rastjo življenjskih stroškov,
imel pa bi tudi posledice za
državni proračun. Če bi
upoštevali predlog DeSUSa,
bi potrebovali 60 milijonov
evrov. Matični odbor je zato
predlagal
kompromisni
predlog, da bi se socialni pre-

jemki še naprej usklajevali z
rastjo življenjskih potrebščin, vendar dvakrat letno, za
kar bi potrebovali dodatnih
23 miBqonov evrov. DeŠUSsicer vztraja pri svojem predlogu, pripravljen pa je na
kompromis, ki bi ljudem s
socialnega dna prinesel kakršno koli izboljšanje. Prve
usklajene transferje bi lahko
izplačali že v začetku avgusta, višji pa bi bili za štiri odstotke.

Visoka obletnica borčevske organizacije
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Ljubljana - Danes ob ii. ixri

bo v Domu španskih borcev
V Ljubljani prireditev ob 60letnici Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Slavnostni govornik bo
predsednik borčevske organizacije Janez Stanovnik, ki
bo poudaril najpomembnejša stališča prenovljene organizacije. ZZB nadaljuje

spontan in demokratičen
duh odpora in antifašistične
zavezniške tradidje NOB. Iz
veteranske organizadje se je
preobrazila v organizadjo dvilne družbe, ki se zavzema
zlasti za utrjevanje in razvoj
vrednot, ki so oblikovale in
vodile NOB. Govoril bo tudi
o prispevku organizadje pri
razvijanju politične kulture
in morale, kar je podlaga
uspešnemu delovanju insti-

tudonalne demokracije, o
vlogi ZZB pri razvijanju slovenske državnosti in samostojnosti z utrjevanjem slovenske suverenosti v federativni ureditvi in razvijanjem
teritorialne obrambe kot zarodka in predhodnika Slovenske vojske, pa tudi o potrebi po nadonalni umiritvi
(spravi), ki je imperativ ohranjanja nadonalne identitete
v globalističnem svetu. Bor-

čevska organizadja, ki danes
šteje prek 50 tisoč članov (28
tisoč iz vrst borcev NOB in
blizu 23 tisoč pridruženih
članov) poziva k strpnemu
dialogu na podlagi neizpodbitnih zgodovinskih dokumentov, da bi notranje trdni
naši domovini ohranili ugled
in spoštovanje, ki ga je s svojo borbo pridobila po vsem
svetu, sporočajo v izjavi za
javnost.

naročniku časopisa

Gorenjski Glas
Knjigo prejme LEOPOLD ŠTIRN iz Mavčič.

KOTIČEK ZA N A R O Č N I K E

Nagrajenci Festivala Bled
Nagrajenci nagradnega vprašanja Festivala Bled, ki prejmejo po dve vstopnici, so: Lučka Breznikar, Lesce; Slavica
Šivic, Kranj; MKja Avsec, Črnuče; Franc Podnar, Škofja Loka;
Karmen Avsec, Črnuče.

LJUBLJANA

LJUBGANA

Nižji davki tudi za poklicne športnike

Kritika pravosodja

Vlada je predlagala novelo zakona o dohodnini, s katero želi
razbremeniti vse dohodke fizičnih oseb, katerih skupni dohodki na letni ravni ne presegajo 9.600 evrov. Uvedena je
olajšava za čebelarje in olajšava za investiranje pri dohodkih
iz dejavnosti, posebna osebna olajšava pa je predvidena
tudi za samostojne poklicne športnike. Slednjim, ki samostojno opravljajo športni poklic, se prizna enaka olajšava kot
samostojnim kulturnim delavcem in samostojnim novinarjem. Ta olajšava bo poklicnim športnikom priznana v obliki
zmanjšanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 15 odstotkov njihovih prihodkov letno, do zneska 25.000
evrov njihovih prihodkov. D. Ž.

Združeni ob lipi sprave, ki ga vodi upokojeni kranjski odvetnik Stanislav Klep, Civilno združenje za nadzor nad institucijami in Civilna družba za demokracijo in pravno državo so
na četrtkovi konferenci za novinarje kritizirali delovanje slovenskega pravosodja in stališče predsednika republike Danila Turka v govoru na proslavi ob dnevu državnosti, v katerem je nasprotoval kritiziranju pravosodja. Na konferenci za
novinarje so povedali, da je v demokratični družbi mogoče
vsakogar kritizirati, tudi odločbe ustavnega sodišča, in da živimo v diktaturi domnevno neodvisnega sodstva. Stanislav
Klep pa je znova opozoril na škodljivo sodbo v primeru Ladka Cankarja in Ivane Krmelj iz Bodovelj. J. K.

AKTUALKIO

info@g-g^as.si

Slap Čedca se podira
Komaj so lani sanirali plaz v dolini Komatevre, že je Jezersko zadela nova naravna nesreča, tokrat na
drugi strani v Makekovi Kočni, kjer je bilo junija več podorov na območju slapa Čedca.
hujši podor je bil 11. junija,
ko je sredi dopoldneva pokalo, kakor bi mig prebil zvočni
zid, s slapu Cedca pa so se
rušile skalne gmote. Vse
kaže, da se bo skalno pobočje še rušilo, je dejal Slapar,
ko smo si v njegovi in županovi družbi v torek ogledali
"ruševine" na območju Čedce. Pokazal je na desno stran
od slapa, kjer je videti, da iz
skal pronica voda, nad skalnimi gmotami pa stoji več
macesnov.

D A N I C A ZAVRL ZLEBIR

jezersko - Se izpolnjujejo
prerokbe Makekove Minke,
ki je menda nekoč dejala, da
se bo Čedca podrla? Že ob
koncu maja je prišlo do
manjšega podora skalnega
pobočja okoli slapu Čedca, ki
sicer velja za najvišjega v Sloveniji, junija pa sta sledila
dva večja podora, ki sta občutno spremenila obsežnejše območje. Jezeijani to naravno nesrečo primerjajo s
plazom, ki je pied leti ogrozil
Log pod Mangartom. Posledice so velikanski nanosi
skal in peska ter blatni vodni
tok, ki je po vsej dolini nanesel mulj in zapolnil prodiSča
v zgornjem in srednjem delu
doline, blatna voda pa je pritekla vse do Jezerskega. V zaselek Punkeigasa (nad Grabnarjem) se še kar steka in ljudi so zaskrbljeni. Med njimi
je tudi Bogdan Slapar, Id pravi, da blatna voda v tem delu
naselja ogroža več hiš. Naj-

Ogrožene hiše in
kmetijske površine

Bogdan Slapar je o d podorov naprej večkrat prišel k slapu
Čedca, kjer se okolica nenehno spreminja.

Blatna voda Izpod Čedce se razliva po gozdovih in spreminja njihovo podobo.

Pred naseljem Punkeigasa so se pred tokom blatne vode zavarovali z zaščitnimi vrečami
s peskom.

Župan občine Jezersko
Milan Kocjan je o podorih
obvestil center za obveščanje
in ministrstvo za okolje in
prostor, slednje je na ogled
poslalo svoje strokovnjake.
Župan je sklical tudi civilno
zaščito, kajti tok blatoe vode
izpod slapu Čedca bi utegnil
v primeru neurja resneje
ogroziti del naselja. "Zaradi
nezmanjšanega
pretoka
vode proti zaselku Punkeigasa sem znova zahteval
ogled s strani ministrstva za
okolje in prostor. Čeprav so
spočetka menili, da prebivalstvo nI neposredno ogroženo, so 26. junija ob ogledu
dognali, da voda poleg tega
zaselka ogroža dve kmetiji
in več kmetijskih zemljišč in
bi lahko tudi regionalno cesto Kranj-Jezersko. Na sestanku civilne zaščite smo se
dogovorili za začasno rešitev. Namestili smo sto zaščitnih vreč s peskom in zaščitili to območje. Voda se
steka na bližnji travnik, in če
se bo ta napolnil, lahko pride
do izlitja vode tja do Grabnarja in v strugo Jezemice.
Od 20. junija na Jezerskem
ni padlo več dežja. Bojimo
se neurja, saj nam lahko
povsem spremeni življenje,"
je dejal župan Koq'an, ki je v
torek, 1. julija, spet poklical
na Jezersko predstavnike
okoljskega ministrstva. "Naredili so zapisnik, v nekaj
dneh naj bi bil narejen tudi
program, kako se bo to območje saniralo, gre pa za odvoz nanesenega materiala,
za prekop in čiščenje hudourniškega jarka. Po neuradnih ocenah bi za sanacijo potrebovali kakega pol milijona evrov," po torkovem obisku petih predstavnikov ministrstva dodaja župan. K
slapu Čedca radi hodijo turisti in planinci. Ker se območje slapu še vedno kruši
in pada kamenje, jih Jezerjani opozarjajo, naj bodo zelo
previdni in naj se ne bližajo
ožjemu območju slapu.

Podražili odvoz,
plačila po starem
čeprav je občinski svet Cerklje potrdil še dodatno
podražitev odvoza smeti, bodo občani še nekaj
časa plačevali po starem, saj vlada odlaša
z izdajo soglasja.
SIMON ŠUBIC

Cerklje - Tudi občinski svet
Cerklje je na zadnji ceni potrdil povišanje cen ravnanja
z odpadki. S podražitvijo
bodo namreč po sklepu
ustanoviteljev Komunale
Kranj (županov) pokrili milijonsko izgubo zaradi odvoza komunalnih odpadkov
na deponiji Kovor in Mala
Mežakla med štirimesečnim zaprtjem deponije Tenetiše. Podražitev odvoza za
9,08 odstotka in deponiranja smeti za 52,23 odstotka
je enaka v vseh občinah, v
katerih za ravnanje z odpadki skrbi kranjska komunala.
Kot je pojasnil njen direktor
Ivan Hočevar, bodo na ta
način stroške poplačali v
dveh letih.
"O tem odločamo zaradi
neumnosti, ki so bile storjene ob začasnem zaprtju deponije Tenetiše. Male občine smo vedno sledile velikim in jim verjele, zato smo
se tudi znašli v situaciji, ko
ne vemo, kam s smetmi po
13. juliju 2009," je ob tem
razmišljal župan Franc Čebulj. Proti takšnemu pokritju stroškov, na katere v Cerkljah niso imeli vpliva, so
bili v svetniški skupini

SDS. "Na ta način nastali
dolg ni pošteno poravnati,"
je dejal Andrej Kosec, njegova kolegica Ana Polanc
pa je zato predlagala, da
Občina Cerklje svoj delež
stroškov pokrije kar iz občinskega proračuna. Njen
predlog je očimo presenetil
županovo koalicijo, saj so
zahtevali krajši odmor za
posvetovanje. Po njem so
vendarle potrdili prvotoi
predlog Komunale Kranj,
ker po županovih besedah v
Cerkljah ne želijo biti edina
izjema, saj so predlagano
podražitev potrdili že v vseh
drugih občinah.
Občani Cerkelj sprejete
podražitve vendarle še nekaj
časa ne bodo občutili, saj
vlada, najbrž zaradi krotenja
inflacije, še vedno ni izdala
soglasja k novim cenam ravnanja z odpadki, ki jih je občinski svet potrdil marca letos. Poročali smo že, da bo
po potrditvi novih cen štiričlansko gospodinjstvo, ki
uporablja 160-litrski zabojnik, smeti pa mu odvažajo
enkrat tedensko, za odvoz
in deponiranje odpadkov
plačalo 7,518 evra mesečno.
Z zadnjo podražitvijo bo sicer cena narasla na 8,78
evra na mesec.
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Spominski pohod na Triglav
Združenje borcev za vrednote NOB, združenje veteranov
vojne za Slovenijo, policijsko veteransko združenje Sever in
Združenje slovenskih častnikov bodo organizirali konec prihodnjega tedna 23. spominski pohod na Triglav. Pohod
organizirajo v spomin na partizanske patrulje, ki so se med
drugo svetovno vojno povzpele na Triglav. Letošnji pohod
se bo začel v petek, n . julija, ob 6. uri zjutraj. Če bodo do

petka odstranili plaz pred Vodnikovo kočo, se bo pohod začel tako kot običajno na Rudnem polju na Pokljuki, če pa bo
pot še naprej zaprta, bo začetek pohoda v Krmi. V primeru
lepega vremena bo v petek ob pol dveh popoldne na vrhu
Triglava krajša slovesnost, sicer pa bo tradicionalna proslava popoldne ob 17.30 pred Triglavskim domom na Kredarici. Sklepna slovesnost bo v soboto, 12. julija, ob 13. uri na
Rudnem polju. Slavnostni govornik bo predsednik organizacije veteranov vojne za Slovenijo Janez Pajer. Pohoda se bo
po prijavah udeležilo nad 550 ljudi. Najdlje bodo hodili pohodniki, ki bodo že sredi tedna krenili iz Ankarana. J. K.
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Stoletnica prihoda vlaka
V soboto bo V Naklem slovesnost ob stoti obletnici železniške proge Kranj-Naklo-Tržlč. Izšla je tudi
priložnostna knjiga.
MATJAŽ GREGORIČ

Naklo • V dupljansld graščini, še pred tem pa v Tržiču je
uredniški odbor predstavil
knjigo Železnica skozi Naklo - loo let železniške proge
Kranj-Naklo-Tržič, ki je zbirka pisnega in fotografskega
gradiva o železmid, ki so jo
na tej progi ukinili konec
leta 1965. Avtorji knjige Karel Rustja, Damijan Janežič.
Diago Papler, Joie Mohorič.
Stane Mihelič, Janez Zazvonil in drugi so na 176 straneh popisali zgodovino proge in vlaka, ki se ga mnogi
spomnijo kot Tržičana in jo
razdelili na sedem tematskih
poglavij, opremljenih z arhivskimi in avtorskimi fotografijami. Knjiga je nastajala
več mesecev, izšla je v 1500
izvodih, na spletni strani občine Naklo pa bo na ogled
tudi v elektronski obliki, ki jo
je za to priložnost pripravil
Peter Kuhar. Cena Imjige bo
pet evrov, v predprodaji bo
evro cenejša. Predstavitev
knjige bo tudi danes ob 20.
uri v predprostoru pred

Knjigo so v dupljanski graščini predstavili člani uredniškega odbora (z leve) Stane Mihelič,
Drago Papler, Jože Mohorič in Damijan Janežič.

knjižnico v večnamenskem
objektu v Naklem.
Sicer pa bo jutri, v soboto v
središču Naklega slovesna
prireditev ob postavitvi muzejske lokomotive s žtevilko
53-019, natanko tiste, ki je
vozila po nekdanji progi in
so jo obnovili v Železniškem

muzeju v Ljubljani. Ob tej
priložnosti bo iz Ljubljane
ob 14.50 krenil tudi muzejski vlak, ki se bo ustavil v
Medvodah, Škofji Loki, Kranju in Struževem, nato pa bo
16.30 prispel v Naklo od koder bo nazaj v Ljubljano odpuhal ob 19.50. Vmes bo ob

Kino pod zvezdami
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Jesenice - V sklopu letnih
prireditev na prostem bo na
jeseniški Stari Savi nocoj zaživel kino pod zvezdami. Ob
21.30 si bodo obiskovalci lahko ogledali usjpešnico letošnjega leta Petelinji zajtrk.
Vstop bo prost, organizator
prireditve je Gledališče Toneta Čufarja, finančno pa jo
bo omogočila Občina Jesenice v okviru projekta Sejem
bU je živ. Kot je povedala di-

uFww.volkswagen.si
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Na Stari Savi na Jesenicah bo nocoj zaživel letni kino.
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rektorica gledališča Branka
zaprt "V kinodvorano ljudje
Smole, so na Stari Savi letni poleti ne zahajajo, letni kino
kino prvič pripravili lani, od- pa je očitno ponudba, ki jo
ziv pa je bil zelo lep, saj je radi sprejmejo," je povedala
bila to ena najbolj obiskanih Smoletova. Zato bodo kino
prireditev na tej novi jesenipod zvezdami na Stari Savi
ški prireditveni lokaciji. odprli v letošnjem poletju še
"Kino pod zvezdami je nekaj enkrat, in sicer 25. julija. Če
posebnega, je doživetje, nebo obiskovalcev veliko, bi vekaj drugačnega, zato ljudje ljalo razmisliti, da bi prihodradi pridejo," je povedala
nje poletje letni kino na StaSmoletova. Na drugi strani
ri Savi zaživel še večkrat, se
pa je obisk Kina Železar postrinja Branka Smole. Lokaleti zelo slab, zato so se tudi
cija je že sama po sebi izredodločili, da bo prek počitnic no zanimiva, hkrati pa od-

RAOOVL)ICA

17.30 panoramska vožnja iz
Naldega v Kranj in nazaj, za
vožnjo bo treba odšteti dva
evra. Dogajanje bodo popestrili s prikazom cestnega
prometa s konjskimi vpregami, ter nastopom folklorne
skupine, plesne, tržiške godbe na pihala in razstavo.

maknjena od spalnih naselij,
tako da obiskovalci nikogar
ne motijo. Poskus letnega
kina na Čufarjevem trgu
pred tcemi leti je namreč žalostno propadel prav zaradi
pritožb okoliških prebivalcev
zaradi domnevnega hrupa
ob takratnem predvajanju
filma Cvetje v jeseni. Mnogim je za to žal, kajti obiskovalci so bih navdušeni nad
večemo prireditvijo v središču mesta. Za nocojšnji kino
pod zvezdami so organizatorji pripravili dvesto stolov,
vendar pa prizorišče ni ograjeno, tako da si bofilmlahko
ogledalo še veliko več ljudi.
Upajo le, da bo vreme lepo,
kajti v primeru dežja bo
predstava odpadla.

KROPA

V soboto praznujejo radovljiški gasilci

Kovaški šmaren v Kropi

Radovljišl<o prostovoljno gasilsko društvo letos praznuje
125-ietnico obstoja. "Že četrto leto zapored skupaj s Klubom
radovljiških študentov prvi konec tedna v juliju pripravljamo
prireditev z naslovom Ko Radovljica zaživi," je povedal
predsednik prostovoljnega gasilskega društva Radovljica
Igor Marijan. Letos bo prireditev še posebej slovesna; pričeli
jo bodo z nogometnim turnirjem gasilskih ekip v novem
športnem parku, nadaljevali pa zvečer, ko se bo ob 19.30
izpred Ekonomske gimnazije in srednje šole pričela velika
gasilska parada po Gorenjski cesti vse do parkirnega prostora pred športnim parkom. Tam bodo postavili prireditveni
šotor, kjer bodo najprej pripravili krajšo slovesnost ob 125letnici društva, ob 20.30 pa se bo pričel koncert Turbo Angels, Tanje Žagar in Alye. V organizaciji Kluba radovljiških
študentov bodo v športnem parku ves dan potekali športni
turnirji v odbojki, košarki, paint ballu, air softu in tekmovanje na plezalni steni, ob 16. uri pa bodo ob balinišču
pripravili še športni program za otroke. M. A.

Z odprtjem razstave v muzejski hiši Fovšaritnica ob i8. uri
ter slovesnim odprtjem obnovljenih prostorov v Klinarjevi
hiši ob 19. uri se danes v Kropi pričenja Kovaški šmaren. Prireditev se bo nadaljevala v soboto, ko bodo ves dan organizirani vodeni ogledi kapelce - Marijine cerkve ter dan odprtih vrat Fovšaritnice. Ob 10. uri se bo pričela otroška delavnica, med lo. in 13. uro ter od 15. do i8. ure pa si bo mogoče ogledati ročno kovanje žebljev v vigenjcu Vice, taljenje
rude in kuhanje kope. Ob n. uri se bo pričel sprevod udeležencev kovaškega šmarna. V Kropi bo v soboto živahno tudi
na športnem področju, saj bodo dopoldne v športnem parkii ob bazenu pripravili nogometni turnir, v OŠ Upnica pa
turnir v košarki. Ob 14. uri bo ob 115-letnici PCD Kropa medobčinska gasilska vaja, ob 15. uri pa na otroškem igrišču
pripravljajo še delavnice za otroke. Popoldne ob 17. uri bo
koncert Pihalnega orkestra Lesce, nastop folklorne skupine
OŠ Staneta Žagarja ter predstava DPM Srednja Dobrava.
Praznik v Kropi bodo sklenili z zabavo pod šotorom. M. A.

GORENJSKA

Mediacija za loško obvoznico
i

Boste ldošqi dopust pre^vdi
na hrvaški ohali?

1. stran

Županu Igorju Drakslerju očitajo, da tega ni storil,
in če ni zmožen dialoga,
naj svoje mesto prepusti
drugemu. Svetniki so tudi
menili, da so o dogajanjih
okoli obvoznice slabo obveščeni, da župan skriva
dokumente, da je bUo gradbeno dovoljenje zavrnjeno
zaradi sistemskih napak
vlagateljev, kar naj bi bila
spet županova odgovornost
in ne krivda prizadetih krajanov in civilne iniciative za
Suho. Zanimala jih je tudi
usoda že zagotovljenih
državnih in evropskih sredstev za poljansko obvoznico, če te še nekaj časa ne
bo. Svojo plat zgodbe je pojasnila tudi Zala Kemperle,
predsednica civilne iniciative, ki je ovrgla očitek, da
iniciativa nasprotuje obvoznici. Ne nasprotujejo

POLETNI
MENJALNIŠKI TECAJI
ZA HRVAŠKE KUNE
Preverite dnevni menjalniški tečaj na
spletnih straneh www.gbkr.si ali v
katerikoli ekspozituri Gorenjske banke.
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Gorenjska
Svetniki so si na izredni seji ogledovali skico obvoznice, ki bo prečkala vas Suho

pričakovanje, da bodo projekt začeli izvajati še letos. Sedaj so odvisni od
ponovne izdaje gradbene-

Za 39 miliionov evrov vredno naložbo v poljansko obvoznico imajo zagotovljenih 27 milijonov evropskih
sredstev, deset milijonov bo dala država in dva občina. Če
na začetek gradnje ne bodo predolgo čakali, jim ta denar
ne bo ušel, zagotavljajo na direkciji za ceste.
več niti trasi obvoznice, pač
pa na njej želijo nekaj sprememb: da ne bi bilo krožišča
in da bi cesta namesto po
nasipu tekla po viaduktu,
da promet ne bi obremenjeval vasi in da bi bila obvarovana zemlja.
Gregor Ficko, direktor
direkcije za ceste, ki je poleg občine investitor Poljanske obvoznice, je izrazil

ga dovoljenja. V zvezi s
spremembami v lokacijskem načrtu pa je dejal,
da bi te projekt zamaknile
za pet let, začetek gradnje
pa lahko tudi za osem.
Predlagatelji izredne seje
so zahtevali tudi vse dokumente o obvoznici doslej,
na seji pa smo slišali tudi
zgodovino obvoznice od
leta 1992 naprej in načrte.

kako se bodo gradile njene
tri faze (prva sko- zi Suhi
do predora pod Stenom,
druga predor in tretja od
predora do Zminca).
Pričakujejo, da bodo avgusta dobili gradbeno dovoljenje in do konca leta
začeli gradnjo prve faze,
septembra letos naj bi dobili dovoljenje za predor,
gradili bi ga prihodnje
leto, dovoljenje za tretjo
fazo pa pričakujejo marca
2009 in gradnjo do 2010.
Stranke in drugi v Škofji
Loki naj bi stopili skupaj
in se zavzeli, da bi bila obvoznica čim prej narejena
in da bi se ne delala škoda,
se je s svetnico Mirjam Jan
Blažič (SD) strinjala vrsta
razpravljavcev. Naj se najde rešitev znotraj sedanje-

ga lokacijskega načrta, so
menili predvsem svetniki županove koalicije,
medtem ko se je nasprotna
stran zavzemala, naj bi
vendarle našli način, kako
zbližati stališča s krajani
Suhe. Obe strani pa sta
ocenili, da je bila seja koristna, in naposled so svetniki soglasno sprejeli vse
tri sklepe, ki so jih predlagali podpisniki za izredno
sejo, in še četrtega, ki ga
je predlagal župan Igor
Draksler, Na njegov predlog so imenovali mediacijsko skupino z "uravnoteženo" sestavo: Franci
Feltrin (Lista za boljšo Loko, sicer tudi član
civilne iniciative), Franc
Šifrer (DeSUS) in Jože
Galof(LDS).

Velik dan gorenjevaških gasilcev
Sobotno dogajanje v Gorenj"! vasi je mejilo na praznik. Domači gasilci in številni obiskovalci so si
ogledali reševalno akcijo, gasilsko vajo in nato prevzeli novo vozilo.
BOŠTJAN

BOGATAJ

Gorenja vas - "Številni obiskovalci sobotnega dogajanja so nas prijetno presenetili. Očitno sta jih
naša vaja in prikaz reševanja iz avtomobila pritegnila, prevzem našega in njihovega gasilskega vozila
pa je bil pika na i," je povedal Boštjan Reberšek,
predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Gorenja vas. Novo gasilsko
vozilo s cisterno, ki lahko
naenkrat prevaža 2.500 litrov vode in 250 litrov penila, ima veliko dodatne
opreme in prostor za posadko.
"Novo vozilo smo potrebovali, saj je prejšnje že v
letih, poleg tega pa gre
lahko na intervencijo
hkrati ekipa in oprema,

kar pomeni, da bomo sedaj hitreje posredovali v
oddaljenih krajih," je o
nujnosti nakupa povedal
Reberšek. Zanimivo je, da
gorenjevaški gasilci skrbijo tudi za varnost na območju rudnika (med nalogami je tudi nadzor erozije Zemljine na jaloviščih),
zato je Rudnik Žirovski
Vrh tudi prispeval za četrtino vrednosti vozila. Pri
nakupu 210 tisoč evrov
vrednega vozila je izdatno
pomagala tudi občina s 84
tisoč evri, 15 odstotkov je
društvo zbralo z lastno dejavnostjo (prireditve, prevozi pitne vode, čiščenje
greznic ...), drugo so prispevali krajani in podjetja.
Društvo ima danes tri
vozila, poleg novega še avtomobilsko cisterno iz leta
1989. ki je bil leta 2000

Novo gasilsko voalo gorenjevaških gasikev si je z zanimanjem
ogledak) veliko domačinov.

obnovljena, ter vozilo za
prevoz ekipe iz leta 1996.
Zadnja velika intervencija
PGD Gorenja vas je bila v
Brebovnici pred približno
šestimi meseci, ko je zgorela počitniška hiša. V
društvu, ki ima okoli 150
članov in še 40 mladih ga-

silcev, so bili izredno veseli napovedi župana Milana
Čadeža, da bodo gorenjevaški gasilci dobili gasilski
dom na prostoru stare
šole. Zelja gasilcev je, da
bi se vanj lahko vselili leta
2010, ko bodo praznovali
iio-letaico ustanovitve.

Banka
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Prihodnji teden dve
javni obravnavi
Radovljiški občinski svet je v sredo potrdil osnutka prostorskih načrtov za turistično območje
Mivke v Lescah ter za Kamno Gorico.
MARJANA

AHAČIČ

Radovljica - Občinski podrobni prostorski načrt za
načrtovano turistično območje Mivka, ki so ga v osnutku svetniki potrdili na
seji v sredo, določa pogoje

obsežno zavarovano območje - dve mokrišči - in območje vodnih, virov, ki jih
načrt ohranja v naravni
podobi, z manjšimi ambientalnimi ureditvami in
potmi. Dokument bo do 1.
avgusta v javni razgrnitvi,

Svetniki so odobrili menjavo občinskih zemljišč z
zemljišči Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Gre
za zemljišča v izmeri i6.io8 kvadratnih metrov, ki jih
občina potrebuje za zasuk letališke steze ALC Lesce.
javna razprava pa bo priza urbanistično, arhitekhodnji četrtek ob i6. uri v
turno in krajinsko oblikoprostorih Občine Radovljica
vanje kompleksa na dveh
ter ob 19. uri v prostorih KS
terasah nad levim bregom
Lesce.
Save Dolinke med obstoječim hipodromom in kamPrihodnji torek pa bo občipom Šobec južno od regiona pripravila tudi javno
nalne ceste Lesce-Bled. Urobravnavo osnutka podrobbanistična zasnova na obnega prostorskega načrta za
močju tako , - predvidela .območje Kamne Gorice,
gradnjo osnovnega hokjer na 1,8 ha velikem obtelskega objekta visoke
močju na zahodnem delu
zmogljivosti do 220 sob z
kraja načrtujejo gradnjo
dodatnimi programi, kot so
kompleksa 25 enostanovanjwellness in kongresni censkih hiš - javni obravnavi
ter s kapaciteto dvoran do
bosta ob 16. uri na Občini
petsto sedežev ter športna
Radovljica in ob 19. uri v
dvorana. Apartmajske enote
prostorih KS Kamna Gorica.
- skupaj deset objektov z do
Dan za tem, v sredo, 9. juli150 apartmaji - naj bi bile
ja, pa bo prav tako v proslocirane na spodnji terasi
torih občine in krajevne
proti kampu Šobec, parkiskupnosti še javna obravnarišča pa naj bi bila večinoma va podrobnega prostorskega
v objektih oziroma pod
načrta za staro jedro Kamne
zemljo. Na prehodu med
Gorice, ki predvideva obnoobema terasama in rovo in revitalizacijo starega jebom terase hipodroma je
dra Kamne Gorice z okolico.

GG

mali oglasi
04/20142 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjsklgias.si

GORENJSKA
MEDVODE

D r ž a v n o p r v e n s t v o v k o š n j i trave
Zveza koscev in kosic Slovenije v nedeljo, 6. julija, na
travniku na Bonovcu v Preski pri Medvodah organizira 3.
državno prvenstvo v košnji trave. Prvenstvo se bo začelo ob
15. uri. Informacije: 041/225 804. M. B.

Začenja se rušitev starega Traka
P r o p a d a j o č e industrijske objekte v s r e d i š č u M e n g š a b o d o porušili š e t o poletje, nov t r g o v s k o s t a n o v a n j s k i o b j e k t b o z g r a j e n d o konca p r i h o d n j e g a leta.

KRVAVEC

Predstavitev C o r i č k e g a n a K r v a v c u

JASNA

Na najvišje ležeči plaži v Sloveniji - Plaži Krvavec letošnje
poletje pripravljajo prve dneve slovenskih pokrajin. Vsako
soboto v juliju in avgustu se bodo predstavljale posamezne
pokrajine Slovenije s tradicionalnimi jedmi, folklornimi plesi, etno glasbo s pevci, družabnimi igrami in podobno. Prvo
se bo jutri ob 10. uri predstavilo Goričko, in sicer z Drujštvom za lepše vutro. S. Š.

Mengeš - Ena večjih črnih
točk v Mengšu - propadajoči
objekti na obmo^u opuščenih tovarn Trak in Eta, ki sta
zrasli na mestu nekdanje
znane Staretove pivovarne bo po večletnih prizadevanjih občine le dočakala lepše
čase.
"To območje nam je bilo
res v sramoto, zato smo toliko bolj veseli odločitve svetnikov, ki so na zadnji seji občinskega sveta sprejeli osnutek prostorsko ureditvenih
pogojev, ki bodo omogočili
bistvene spremembe na tem
območju. Mengeš bo s tem
zelo veliko pridobil!" je na
predstavitvi projekta revitalizacije občinskega središča
dejal župan Franc Jerič.
Novi lastnik območja, mariborsko gradbeno podjetje
MTB, ki v teh dneh pričaku-

PREDDVOR

G r a d i l i bodo k a n a l i z a c i j o v N o v i v a s i
župan občine Preddvor Miran Zadnikar in direktor Cestnega
podjetja Kranj Brane Žibema sta sredi tedna podpisala pogodbo za gradnjo kanalizacije Nova vas in Preddvor, kjer jo bodo
dobile Novljanska cesta, Črnavska pot in del Francarije. 83
odstotkov denarja za to milijon evrov vredno naložbo je oblina Preddvor pridobila iz evropskega sklada za regionalni
razvoj. Cestno podjetje Kranj je bilo najugodnejše od šestih
ponudnikov iz javnega razpisa, pogodbena vrednost del je za
petino nižja od tiste iz razpisne dokumentacije in znaša 817 tisoč evrov. Že ta mesec se bo začela gradnja. Ob tem po županovih besedah ne pričakujejo nevšečnosti, kakršne so doživeli
ob gradnji kanalizacije za naselje Hrib. Projekti za slednjo so v
občini sicer narejeni, vendar je ni v prostorskih aktih, zato
potekajo postopki za spremembo prostorske dokumentacije.
Pričakujejo, da bodo čez leto dni lahko nadaljevali dela tudi na
območju naselja Hrib. Medtem pa bo investicija, za katero je
bila ta teden podpisana pogodba, tudi že končana. D. Ž.

HgMGrtina.li.0.
Kofošta cesta 5
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naročnine

Zaposlitev dobi
urejen, komunikativen in odgovoren

04/201 4241
e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenj$kiglas.si

VZDRŽEVALEC
l*HkiM/i

Ponudbe pričakujemo v 8 dneh
od dneva objave na zgornji naslov.

PAIADIN

Stavbe na Glavnem trgu so nekdaj pripadale cvetoči
mengeški industriji.
je gradbeno dovoljenje za mšitev, si je zastavilo zelo ambiciozen terminski načrt. "V
poletnih dneh bomo porušili
vse objekte, razen zaščitene
Kančeve hiše, ki jo bomo po
smernicah zavoda za spomeniško varstvo iz Kranja v celo-

KRANJ

ŽIRI

D e v e t let S p a r a v Z o i s o v i ulici

V soboto nastop Velikonoge m a m e

Pred supermarketom Spar v Zoisovi ulici bodo danes pripravili praznovanje devete obletnice. Obiskovalci se bodo lahko v
družbi zaposlenih poveselili ob zvokih ansambla Mikola,
poskrbeli pa bodo tudi za hrano in pijačo. Svojo srečo bodo
obiskovalci lahko preskusili v nagradni igri kolo sreče, otroke
pa bo zabaval poskočen rumen zajček Sparky, ki bo delil sladke bonbone in pisane balone. Za prazničen zaključek se bodo
obiskovalci lahko posladkali s torto. Ob tej priložnosti bo
Spar Slovenija najmlajšim občanom, to je malčkom vrtca
Kranj podaril prenosni radio z ojačevalcem. M. R.

Žirovski študenti ta konec tedna pripravljajo že 11. vikend
športa in zabave. Začeli bodo danes, ob 15.30 s turnirjem
ulične košarke, ob 20. uri nadaljevali z nočnim nogometnim
turnirjem, ob 21. uri pa vabijo na potopisno predavanje o
Tanzaniji, Kilimanjaru in Zanzibarju. Sobotni dopoldan
bodo zaznamovali odbojkarji (začetek ob 10. uri), ob 18. uri
se bodo pomerili v pancarballu, ob 20. uri pa napovedujejo
koncert skupine Big Foot Mama s predskupinama aBstrakT
in ZEN. Nedeljski dopoldan bo rezen/iran za mlajše, saj bo
ob n . uri nastopil klovn Žare. B. B.

m

46. ČIPKARSKI DNEVI
V ŽELEZNIKIH

m

«d12.do20.julija200e

Cena 26 evrov, za naročnike '

www. ai-iehznlkf.cofn

20% popusta 4 pottiM.

ZAVAROVAN
IC
I A mCUV, 0.0.
Conj^JdOtoi
al^tes B S A

^

Naročanje:

fi^ift^,

tesi - t a s r -

ti obnovili. Na istem mestu
bomo nato zgradili trgovskostanovanjski objekt Mercator,
parkirišča in novo prometno
povezavo med Glavnim trgom in uJico Zavrti, ki smo je
delovno poimenovali Pivovarska ulica," je dejal direktor

podjetja Marko Gmjič in dodal, da bodo dela končana do
konca prihodnjega leta.
Nad supermarketom Mercator s pripadajočimi lokali
bo v štiiA etažah nad pridičjem zgrajenih okoli 80 stanovanj. V kleti bo stanovalcem na voljo 193 parkirišč
pred trgovino pa jih bodo
uredili še 91. Med prenovljeno Kančevo hišo, trgovskostanovanjskim objektom in
Domom počitka bodo na
novo nastiem trgu postavili
star Staretov vodnjak, s čimer bodo novozgrajeno območje na simbolni ravni povezali s starim trškim jedrom.
Občina se je z investitorjem dogovorila tudi za gradnjo oz. sofinanciranje nekaj
oddelkov vrtca. Glavni trg pa
bo dokončno podobo dobil z
gradnjo krožišča, ki bo končano v prihodnjih dveh letih.

po telefonu 04/201 42-41 ali
po ei. pošti: naročnine ag-gla$.sl
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Mladi v nogometnem kampu
Nadarjen! mladi gorenjski nogometaši so prve počitniške dni preživeli v kampu za nadarjene Futura
na Bohinjski Beli, ki ga je organiziral kranjski Triglav.
V I L M A STANOVNIK

Bohinjska Bela - Pet vročih
poiitniških dni so preživel
fantje letnikov 1996 in 1997
v kampu za nadarjene nogometaše, ki so ga pri ND Triglav 2000 poimenovali Futura. Letos je pjotekal drugo
leto (lani v Kranjski Gori),
mladi pa so ob odhodu domov navdušeno pripovedovali o tem, kako so se učili prvih strelskih veščin v vojašnici, se kopali na Bledu in predvsem veliko posvečali svoji
ljubezni • nogometu.
"Letošnjega nogometnega
kampa tukaj na Bohinjski
Beli se je udeležilo 35 fantov,
prišli pa so iz različnih gorenjskih nogometnih klubov,
od Kranjske Gore do Tržiča
in Velesovega. V vsakem klubu so izbrali najbolj nadarjene fante, mi pa smo se potrudili. da je bilo njihovo bivanje
tukaj poučno. Bivali smo v
vojašnici, dvakrat na dan pa
smo imeli treninge. Poleg
tega smo jim pripravili bogat
spremljevalni program. Pri
tem nam je pomagala vojska.

VABILA, PRIREDfTVE
Kolesarski maraton Alpe Scott - Kolesarsko društvo Alpe Kamnik v nedeljo, 6. julija, organizira 2. Rekreativni kolesarski maraton Alpe Scott. Start (ob 9. uri) in cilj bosta v središču Kamnika. Dolžina proge, ki poteka na trasi Kamnlk-Komenda-Preddvor-Jezersko-Bela-Pavličevo sedlo-Logarska dolina-Luče-Ljubno-Gornji Grad-Črnivec-Kamnik, je 130 km z 2000 m višinske
razlike. Informacije: Janez Jarm, 040 264 340. M. B.
Balinarski spored - V 13. krogu 1. državne lige (jutri ob 17. uri)
Primskovo gosti Kolektor Idrijo, Bistrica bo gostovala pri Planini Petrič, Radovljica Alpetour pa na Brdu. V 2. državni ligi vzhod (jutri ob 17. uri) bo na sporedu gorenjski derbi med Tržičem in vodilnimi Čirčami Van-Den, Center Kranj pa na domačem balinišču pričakuje Tezno Cimos. 2. gorenjska liga, 9.
kok) (danes ob 17. uri) - Huje : Kres Javornik, Zarica : Sava, Visoko Rapa : Jurč Blejska Dobrava, Bratov Smuk: Podnart. S. Š.
Bajdov šahovski turnir - Športno društvo Jedro Tržič bo jutri,
5. julija, organiziralo tradicionalni, sedmi odprti šahovski turnir - Bajdov memorial. Tekmovanje bo potekalo v Gostilni pri
Bajdu v Seničnem. Začetek tekmovanja ob lo. uri, pred tem
prijave. Igralo se bo 9 krogov, tempo lo minut za partijo, vse
rekvizite zagotovi organizator. V prijavnino je vključena tudi
malica. Kontakt: Jože Prašnikar, telefon: 04/5963-721, GSM:
070/821-952, e-naslov: jotko.nena@gmail.com. O. O.

Kar 35 nadarjenih nogometašev iz vseh koncev Gorenjske se je udeležilo kampa na
Bohinjski Beli.
ki je za fante organizirala
streljanje, mi pa smo jih peljali na Bled na kopanje in
poletno sankanje, prav tako
pa smo pripravili igre brez
meja in večerne zabavne aktivnosti," je ob zaključku dru-

ROKOMET
Dupge
Z m a g i v Duplje in Š k o ^ o Loko
Za praznik občine Naklo in v počastitev 50-letnice igranja rokometa v Dupljah je TVD Partizan Duplje organiziral tradicionalni rokometr>i turnir. Na njem so igrale moške ekipe Slavonije Iz Osijeka, Trebnjega, Loke United iz Škofje Loke in Dupelj, na ženskem turnirju pa so igrale ekipe Šentjerneja, Sevnice, Idrije in Žabic iz Dupelj. V moški finalni tekmi je Loka
United z n : 9 premagala Duplje in zmagala, med dekleti pa
so zmagale domače Žabice, ki so v finalu premagale Sevnico
z 11 : 9. Za najboljšo igralko so izbrali Marijo Logar (Žabice
Duplje) in Matjaža Jermana (Duplje) za najboljšega igralca.
Najboljša vratarja sta bila Karmen Jazbinšek (Sevnica) in Matej Kejžar (Loka United), največ golov pa sta dosegla Petra Kožuh (Šentjernej) in Roman Šavrič (Trebnje). Pokale so podelili župan in podžupan občine Naklo Ivan Štular in Ivan Meglič
ter predsednik TVD Partizan Duplje Vido Jagodic. J. K.

TELEMARK SMUČANJE
TRŽIČ

G a m s bo še vztrajal
Najboljši slovenski telemark smučar David Primožič - Gams
se je v začetku tega tedna odločil, da bo kot tekmovalec vztrajal še vsaj eno sezono. Čeprav je že razmišljal o zaključku kariere, zdaj načrtuje, da bo nastopil tudi še na svetovnem prvenstvu prihodnje leto januarja v avstrijskem Kreischbergu. V. S.

TENIS
KRAN)

Ž e m l j a v finalu turnirja A T P v Italiji
Na ATP Challengerju z nagradnim skladom trideset tisoč
ameriških dolarjev v Racanatiju je Grega Žemlja z uvrstitvijo v
finale dosegel največji uspeh v karieri. Kot osmi nosilec turnirja je v polflnalu ugnal Hrvata Franka Skugorja, v finalu pa je
moral priznati premoč Argentincu Horatiu Zeballosi. B. M.

ženja povedal vodja kampa
Futura Luka Štumberger, sicer trener Triglava, ki pri
kranjskem klubu vodi tudi
nogometno šolo za deklice.
"Deklet sicer v kampu še nismo imeli, smo pa v minuli

sezoni v klubu uspešno izvedli projekt nogometne šole
za deklice. To so bila šest-, sedemletna dekleta, po štirih
osnovnih šolah pa jih je treniralo dvaindvajset." je tudi
povedal Luka Štumberger.

V Kranju močna
konkurenca

Šahovski turnirji na Šobcu - ŠD Gorenj ka Lesce spet organizira odprte šahovske turnirje. Tekmovanja bodo potekala v
kampu Šobec in bodo služila tudi kot dodatna popestritev turistične ponudbe. Prvi turnir bo potekal v ponedeljek, 7. julija,
z začetkom ob 18. uri. Odigrana bo serija devetih turnirjev, ki
bodo potekali vsak ponedeljek, v mesecu juliju s pričetkom ob
i8. uri in v mesecu avgustu ob 17. uri. Šahovske rekvizite zagotovi organizator, rezultati se bodo upoštevali tudi za slovenski rating. Prijave sprejemajo do 15 minut pred začetkom
tekmovanja. Turnirji se igrajo na prostem in lahko odpadejo
le v primeru zelo slabega celodnevnega vremena. V preteklih
letih so se tovrstnih srečanj udeležili tudi turisti, ki v tej prelepi okolici preživljajo svoj dopust. Dodatne Informacije: Nejc
Petrovič, GSM: 041/461-606 ali na elektronski naslov:
nejc_petrovic@hotmail.com. O. O.
Trim steza ob Hanssenovi skakalnici na Poljah - Shotokan karate klub Bohinj je bil pobudnik za gradnjo nove trim steze Kergl, ki pa v Bohinju ne bo namenjena le karateistom, a mpak tudi
drugim športnikom in rekreativcev. Slavnostno odprtje bo jutri,
v soboto, ob io. uri na Poljah pri Hanssenovi skakalnici. V. S.
EP plesnih in navijaških skupin • Jutri in v nedeljo bo dvorana
Tivoli gostila evropsko prvenstvo plesnih in navijaških skupin.
Pričakujejo okoli 1500 tekmovalcev in tekmovalk ter številne
goste, oba dneva pa se bo tekmovanje začelo ob 13. uri. V. S.

Po današnji in jutrišnji tekmi v Velenju bo
skakalnica OMV centra v Kranju v nedeljo
gostila še e n o atraktivno tekmo poletnega
celinskega pokala FIS.
V I L M A STANOVNIK

Kranj - "Čeprav smo priprave na to pomembno tekmovanje začeli pozno, smo veseli, da smo našli razumevanje gospodarstva; vse
kaže, da bomo zbrali potrebni denar, okoli 18 tisoč
evrov. Seveda pričakujemo,
da bo prišlo veliko gledalcev, ki bodo v nedeljo lahko
navijali za večino naših najboljših, prijavljenih pa je
tudi precej odličnih tujcev,
na čelu s prvo češko ekipo,"
je na priložnostni tiskovni
konferenci povedal predsednik OK Kranj Franci Strniša, vodja tekmovanja Sašo
Komovec pa je dodal: "Zaradi muhastega vetra bomo
uradni trening začeh že ob
9. uri, sledili bosta prva in
finalna serija. Gledalci bodo
zagotovo lahko uživali v lepih skokih, od naših najboljših pa bosta manjkala le
Jernej Damjan in Robert
Kranjec, ki se na sezono pripravljata po drugačnem programu od drugih."

Organizatorji tekmovanja
so tudi opozorili, da je parkirišč ob vznožju skakalnic
zgolj za spremljajoče ekipe
in nujne službe, zato naj
gledalci upoštevajo navodila
redarjev in parkirajo na
označenih parkiriščih. Vstopnina za tekmo je za odrasle pet evrov, za otroke in
imetnike Modre kartice pa
je ogled brezplačen.
Če bo vse po sreči, si
bomo tekme na kranjski
skakalnici od leta 2009 naprej lahko ogledovali tudi
ponoči, saj naj bi prihodnje
leto objekt razsvetlili. "Kar
nekaj dela in stroškov bo še,
da letos uredimo prostor
pod iztekom skakalnice,
kjer bodo fitnes, garderobe
in sanitarije. Prihodnje leto
pa nas nato čaka projekt
osvetlitve, kar bo skakalcem
omogočalo treninge v nočnem času, konkurenčnejši
pa bomo tudi pri pridobivanju največjih poletnih in
zimskih tekmovanj," je o
načrtih povedal Sašo Komo-

FIS CELINSKI POKAL

2008

N a s t o p i l o b o okoli 7 0 s k a k a l c e v
iz štirinajstih d r ž a v .
Vstopnina: 5 EUR. Za otroke do 15. leta je vstop prost.
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Ovadili mlade
prestopnike
Trije mladeniči iz Begunj na Gorenjskem naj bi v
domači vasi izvedli tri rope, vlom in tatvino.

Umrl V plamenih
v ponedeljek okoli 23.30 je v požaru na stanovanjski hiši v Goričanah umrl 56-letni domačin Vinko
Božnar. Domnevno je zaspal ob prižgani cigareti.
S I M O N ŠUBIC,
M A J A BERTONCELJ

S I M O N ŠUBIC

B^unje - Rado^djiški policisti kazensko ovadili tri mladeniče iz Begunj, stare 19,21
in 22 let, ker jih sumijo, da
so v letih 2006 in 2007 storili več kaznivih dejanj ropa,
velike tatvine in tatvine.
Po navedbah polidje naj bi
starejša osumljenca novembra 2006 v domačem kraju
dvakrat oropala starejšega
oškodovanca. Obakrat sta
nad njim uporabila fizično
silo. Prvič sta mu vzela 35 tisoi tolarjev, drugič 39 tisoč
tolarjev. Decembra istega
leta naj bi 21- in 19-letnik vlomila v pisamo društva upokojencev v Begunjah, iz katere je izginil osebni računal-

nik z LCD zaslonom, vreden
približno 150 tisoč tolarjev.
Oktobra lani sta 19- in 22letnik na dvorišču stanovanjske hiše v Begunjah domnevno oropala starejšega
oškodovanca, ki sta mu vzela
Sto evrov. Istega mesea naj
bi najmlajši osumljenec v
stanovanjski hiši v Lescah
med obiskom oškodovanki
ukradel denarnico, v kateri je
bilo tristo evrov.
Policisti so pri vseh treh
opravili hišne preiskave in
pri tem našli nekatere predmete, ki so jih domnevno
pridobili z vlomom. 19- in
21-letnega osumljenca so privedli tui k preiskovalni sodnici v Kranju, ki ju je po zaslišanju izpustila na prostost.

KRIMINAL
KAMNIK

Ukradel traktor in se zaletel
V torek okoli 14.30 so kamniški policisti zaradi tatvine odvzeli prostost 28-letniku iz Mengša. Osumljeni je naj bi uro
prej 2 dvorišča oškodovanca v Mengšu odtujil traktor znamke Same, vreden trideset tisoč pvrov, in se z njim odpeljal
proti Kamniku. V Duplici pri Kamniku je s traktorjem trčil v
parkirano vozilo, nato pa še v drevo, kjer se je zagozdil.
Mengšan je potem hotel zapustiti kraj nesreče, vendar so ga
občani zadržali do prihoda policistov. S. Š.

V

PRODAJNEGA INŽENIRJA (m/ž)
Od kandidatov priCakujemo:
• najmanj visokošolsko izobrazbo strojne aH elektro smeri
• delovne izkušnje s področja trženja

• aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika

samoiniciativnost dinamičnost in komunikativnost
poznavanje računalniških programov s področja trženja
vozniški izpit B kategorije
zaželen strokovni izpit po ZGO

STROJNEGA MEHANIKA (m/ž)

Od kandidatov pričakujemo:
• strokovno izobrazbo strojni mehanik ali strojni tehnik, kandidat
je lahko tudi pripravnik
• zaželene so delovne izkuSnje s področja strojne mehanike,
hidravlike ali pnevmatike
• pasivno znanje angleškega ali nemškega jezika
• osnovno računalniško znanje in vozniški izpit B kategorije
• samoiniciativnost pripravljenost za nadaljnje izobraževanje in
strokovno usposabljanje

OBDELOVALCA KOVIN (m/ž)
Od kandidatov pričakujemo:
• strokovno izobrazbo strojni tehnik ali IV. stopnjo strojne smeri,
kandidat je lahko tudi pripravnik
• zaželene so delovne izkušnje s področja strojne obdelave na
CNC obdelovalnih strojih
• pasivno znanje angleškega ali nemškega jezika
• osnovno računalniško znanje ih vozniški izpit B kategorije
• samoiniciativnost pripravljenost za nadaljnje izobraževanje in
strokovno usposabljanje
V prijetnem delovnem okolju nudimo zanimivo in samostojno delo,
možnost razvoja in napredovanja, ter stimulativno nagrajevanje.
Izbrane kandidate bomo sprejeli v delovno razmerje za
iradoiočen čas, s tri/šestmesečnim poskusnim deiom.
Prijave z dokazili pošljite na naslov:
iskra Vzdrževanje, d. d.. Savska loka 4 , 4 0 0 0 Kranj
ali na e-poštni naslov, peter.hribar^skra-vzd.si

Požar je povsem uničil ostrešje in zgornje prostore hiše, ki jo bodo najverjetneje podrli in
zgradili novo. / Foto: M>ja SertonMll

Preska-Medvode,
Sora,
Zgornje Pimiče, Spodnje
Pimiče, Smlednik in Zbilje,
ki so se na intervencijo pripeljali z dvanajstimi vozili.
Prav gasilci so med gašenjem za pečjo našli mrtvega
Vinka, Id se je najbrž sredi
ognja zbudil in poskušal naj-

ti izhod iz vročega pekla, a ni
imel več dovolj moči.
Neuradno je požar povzročila prižgana cigareta, ob kateri je najbrž zaspal pokojni
Vinko, policija pa uradnega
vzroka še ni sporočila. Ogenj
je sicer tmičil vse zgornje
prostore in ostrešje. "Hišo

bo treba podreti in na novo
zgraditi. Sem pa razočaran,
ker sem šel vprašat, kako je z
dovoljenji, pa so mi rekli, da
t>om moral čakati šest mesecev. Hišo bom podrl, graditi
pa očitno ne bom mogel začeti takoj," je dva dni po požaru pojasnil Škulj.

Kaznovali nekaj deset voznikov
Danes je četrti dan, ko so za vožnjo po avtocestah in nekaterih hitrih cestah obvezne vinjete.
SIMON Šireic

v ^ r ž e v a n j e

v podjetju Iskra Vzdrževanje, d. d.. Kranj se ukvarjamo s celostnim
vzdrževanjem objektov, strojev in naprav, projektiranjem strojev in
naprav ter proizvodnjo po naročilu.
K uresničevanju poslovnih načrtov vabimo

•
•
•
•

Coričane - Tik preden se je
ponedeljek prevesil v torek,
je na stanovanjski hiši v Goričanah izbruhnil požar, v
katerem je umrl 56-letni
Vinko Božnar, ki je živel v
zgornjem nadstropju hiše.
Njegov nečak Tomaž Škulj,
ki z ženo in sinom živi v
spodnjem delu hiše, se spominja, da je bil za računalnikom, ko je okoli 23.30 zaslišal nekakšno pokanje. "Šel
sem pogledat ven in videl, da
je v zgornjem nadstropju,
kjer je sam živel moj sbic,
začela goreti soba. Povzpel
sem se po stopnicah, skušal
priti v sobo, vendar to ni bilo
več mogoče. Malo sem odprl
vrata in je že ogenj švignil
ven. Vse, kar sem lahko naredil, je bilo, da sem poklical
112. Ob tem lahko rečem:
vsa čast okoliškim prostovoljnim gasilcem, ki so se takoj odzvali," je razložil Skulj.
Na klic na pomoč se je odzvalo 65 gasilcev iz prostovoljnih gasilskih društev

Kranj - Cestninski nadzorniki so v prvih dneh po uvedbi
vinjet zaradi njihove neuporabe kaznovali nekaj deset
voznikov, precej - predvsem
tujcev • pa so zgolj opozorili,
seveda pa so morali ti takoj
odšteti 35 oziroma 17,5 evra
za nakup zelenih nalepk. Teh
je, zanimivo, v ponedeljek
zvečer, v zadnjih urah pred
uvedbo vinjetnega sistema,
na Gorenjskem zmanjkalo.
"Res smo bili obveščeni,
da je ponekod na Gorenjskem v ponedeljek ponoči vinjet zmanjkalo. A je uspelo
pooblaščenim prodajalcem,
kot je na primer Petrol, v petnajstih, dvajsetih minutah
svoja prodajna mesta znova
oskrbeti z nalepkami," je pojasnil Marjan Koler z Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji (Dars). Po podatkih
družbe za avtoceste so do
srede prodali najmanj petstotisoč vinjet, vsaj toliko pa so
jih imeli prodajalci po vsej
državi in v sosednjih državah še na zalogi.
Darsovi nadzorniki, policisti, prometni inšpektorji in
cariniki, ki nadzirajo uporabo vinjet, prvega pol leta ne
bodo kaznovali voznikov, ki

so ali še bodo vinjete nalepili na napačno mesto, torej ne
v levi zgornji kot sprednjega
vetrobranskega stekla. "Ker
gre vendarle za novost, bodo
nadzorniki v takih primerih
popustljivi in bodo voznike
zgolj opozorili na njihovo
napako. Ne bo pa popuščanja pri voznikih, ki nalepke
ne bodo prilepili na steklo
oziroma jih bodo prilepili s
kakšnim lepilnim trakom in
podobno. S tristo evri bodo
dosledno kaznovani tudi vsi,

ki ne bodo imeli preluknjanih nalepk ali pa jih bodo odstranili in znova uporabili,"
je napovedal Koler. Opozorimo, da lahko globo v osmih
dneh po izdaji plačilnega naloga poravnate v polovičnem
znesku. Nadzorniki so sicer
na terenu 24 ur na dan in sedem dni v tednu.
Pri voznikih se porajajo
vprašanja, kaj se z vinjeto
zgodi v primeru prodaje vozila. Na Darsu pojasnjujejo, da
v primeru prodaje vo2ala last-

nik ni upravičen do nadomestne vinjete. Do nje pa ste
upravičeni v primeru razbitja
ali zamenjave vetrobranskega
stekla in če je vozilo izbrisano
iz evidence registriranih vozil V teh primerili je treba zahtevi za izdajo nove vinjete
poleg odstranjene vinjete priložiti kopijoračunaza zamenjavo vetrobranskega stekla,
ki ga je izdala delavnica, v kateri je bilo popravilo opra\djeno, oziroma potrdilo o izbrisu vozila iz evidence.

—s—iig»
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Par$ovi nadzorniki in policisti s o v sredo kontrolno točko postavili tudi na platoju
nekdanjega mejnega prehoda Karavanke. / fou: comd Kavcie
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Ste kdaj pomislili, kateri je najbolj (ali najmanj) kulturni letni čas? Če bi sodili po številu kulturnih prireditev, je
poletje manj kulturno od jeseni, zime in pomladi. Zato pa skriva v sebi možnosti, ki jih drugi letni časi nimajo...

Je poletje nekulturno?
iz naravnega ritma kmečkega dela: v poletnem delu leta
a slovenskem se je delalo zunaj, v zimpodeželju slej
skem je bilo več časa za vse,
ko prej velja, da kar se počne znotraj. Nazaje za kulturne
dnje pridemo do dejstva, da
prireditve najritem kulturnih dogajanj v
bolj primeren zimski čas. Z
naših krajih določa podnebdrugimi besedami: obdobje
je. In v tem je prednost polemed obema premikoma ur,
tja: da se lahko marsikaj kulki ju opravimo na zadnjo
turnega in umetniškega
nedeljo v oktobru in marcu.
zgodi in postori tudi zunaj,
Ta tradicija je najbrž naveza- pod milim nebom in v nava na še starejše čase, ko je ravnem okolju.
bila še živa "kultura" preje;
Pravkar zapisano velja
to so bili tedni v predpopredvsem za t. i. ruralno
stnem času - od praznika sv. okolje, manj za urbano. V
Treh kraljev do pepelnične
mestu je čas kulture bolj razsrede, ko se je začel post. Si- tegljiv. To se pozna že v tecer pa je ta razpored izhajal
denskem ritmu; medtem ko
M I H A NAGUČ

N

na podeželju velja, da so za
kulturne prireditve najbolj
primerni dnevi ob koncu
tedna, je v mestu ravno obratno - odprtja razstav, denimo, se morajo izvršiti od ponedeljka do četrtka, v petek
popoldne je že prepozno, se
že začenja selitev na podeželje, ki smo ji v novejšem času
priča vsak konec tedna, še
zlasti pa ob koncih tednov, ki
so povezani s prazniki. Na
pol prazna so mesta tudi poleti, ko so meščani na dopustih in [k)čitnicah; zato pa so
tista, ki so bolj atraktivna,
polna turistov. V turistični
ponudbi pa igra eno glavnih
vlog kultura. Gledališke in

PASTIRSKA BEDIŠČINA IZ ZBIRKE VLASTA KOPAČA

Zdi se, da
ritem kulturnih
dogajanj v naših
krajih določa
podnebje. In v
tem je prednost
poletja: da se
lahko marsikaj
kulturnega in
umetniškega
zgodi tudi
zunaj, pod
milim nebom
in v naravnem
okolju.

Velika Planina, zbirka Vlasta Kopača, Medobčinski muzej Kamnik, 2 0 0 8

:

koncertne dvorane so sicer
zaprte, odprte pa so galerije
in muzeji. Vsako večje mesto, ki kaj da na svoj ugled,
pa ima tudi večji ali manjši
kulturni festival ali vsaj vrsto
povezanih prireditev.
In zdaj še h kulturni prednosti poletja - k dejstvu, da se
v tem času lahko gremo kulturo in umetnost tudi v naravi, popotniško radovedno ...
Na način, denimo, da se na
neko skupinsko ali zasebno
kulturno akcijo najprej duhovno pripravimo, potem pa
gremo na teren. Z vodnikom, ki je lahko tudi knjiga.
Zadnjič smo si ogledali eno
najnovejših te vrste, vodnik
Gremo v mesto Ljubljana, ki
sta ga napisala arhitekta Špela Kuhar in Robert Potokar
(in smo njuno poklicanost
za pisanje te vrste spoznali
že v odličnem arhitekturnem vodniku po Gorenjski
iz leta 2002). Ta dva vodnika
sta predvsem za tiste, ki jih
zanima arhitektura, na druge čakajo na policah knjigam in knjižnic še cele vrste
drugih.
Drug način je: najprej
ogled razstave v muzeju in
potem na teren. Na gradu
Zaprice, v katerem domuje
Medobčinski muzej Kamnik, so 11. junija odprli razstavo Velika Planina, Pastirska dediščina iz zbirke Vlasta Kopača. Že lani so s finančno pomočjo Občine
Kamnik odkupili zbirko 486
predmetov, ki jih je v svojem
dolgem gomiškem življenju
zbral imenovani arhitekt, v
Žireh rojeni Ljubljančan, ki
je bil poklican postati "rešitelj Velike planine". "S Kopačevo zbirko lahko obiskovalcu muzeja ali Velike planine
skoraj v celoti predstavimo
življenje in delo pastirja, vso
poglavitno pastirjevo opravo,
ki jo je potreboval med sezonsko pašo na planini, od
posod in pripomočkov za izdelovanje sira in masla do
različnega orodja, opreme za
živino, bivanjske opreme in
oblačil." Tako je v katalogu
razstave zapisala mag. Zora
Torkar in napovedala mož-

nost, da postane ta zbirka
"osnova za stalno interdisdplinamo in interaktivno
predstavitev življenja v Kamniških Alpah". Zaenkrat pa
velja povabilo na ogled dediščine Velike planine v
kamniškem muzeju, potem
pa na preverjanje njene sedanjosti na planini sami.
Planinska tura s povečano
dozo kulture.
Še posebej imenitna pa se
mi zdi razstava, ki je do konca leta na ogled v Loškem
muzeju, v galeriji na Škofjeloškem gradu: Loška krajina
v podobi zapisana (Krajinska motivika v loškem slikarstvu od Groharja do današnjih dni). Tu gre za dvojno
kulturno in umetniško delo.
Najprej za kulturno krajino,
ki so jo stoletja dejavno sooblikovali gospodje in podložniki nekdanjega loškega gospostva fireisinških škofov
(973-1803), še zlasti pa njihovi "svobodni" potomd v zadnjih dveh stoletjih. Pri tem
so imeli srečno, včasih tudi
ponesrečeno roko; ene je vodil genius lod, dobri duh teh
krajev, drugi so nepremišljeno posegali v prostor brez
ozira na duha tega prostora.
To je eno. Drugo pa je dejstvo, da je imel ta prostor,
po svoji naravi in po posredovanju istega duha ves čas
nenavadno veliko umetnikov, ki so ga "zapisovali" v
svojih podobah. Že pred
Groharjem, še zlasti pa od
let (1902-06), ko so v njem
prebivali in slikali slovenski
impresionisti in mu s svojim delom prislužili naziv
"slovenski Barbizon". Ponuja se torej sijajna polema
priložnost: da si ogledate
razstavo na Škofjeloškem
gradu in nato pod njenim
vtisom še sami doživite krajino, ki se širi okoli njega.
"Prepustite se krajini!" nas v
uvodu v imenirnem katalogu razstave poziva Jana Mlakar, direktorica muzeja in
vodja tega ambicioznega
projekta. Pa se prepustimo krajini in poletju, ki ga lahko sami naredimo za posebej obdarjeni kulturni čas.

Snovanja

ZGODBA

Klemen Pisk nam je bil doslej poznan predvsem kot pesnik in glasbenik. Junija 2008 pa je pri založbi Nova revija
izšla knjiga novel in kratkih zgodb z naslovom Pihalec. Objavljamo odlomek iz zgodbe Vilno.

Vilno
K L E M E N PISK

S

aj skorajda ne bi
mogel
verjeti
očem, če si jih ne
bi dodobra pomel
in se ovedd. Moj
nekdanji učitelj tehnične
vzgoje je stopil v sobo. Nisem ga videl že dvajset let,
zdaj pa sva se srečala celih tisoč štiristo osemdeset kilometrov od doma (cestne razdalje). Toda jaz sem slutil
Markiča že dalj časa. Kar vedel sem, da se bo prej ali slej
pojavil, imel sem videnje, da
bo Markič kmalu napočil. In
vedel sem, da mora priti, kajti obetal se je in napovedoval,
bil je pravzaprav namignjen
.vin metaforično skrit ža grmom, kot nekakšna tiha aluzija, ki samo tuintam pokuka
iz umetniškega dela. Prikazoval se mi je, ne samo v
snu, temveč vselej, kadar
sem se lotil česa tehnično zahtevnega. Ko sem menjal počeno gumo, me je njegov namišljeni sanjski glas učiteljsko bodril, svetoval mi je,
kako moram ravnati z dvigalko in kam jo moram namestiti. Ko sem sestavljal stol,
mi je pomagal razvozlati zapletena navodila, opozoril
me je na nekatere nepravilnosti in mi predlagal drugačno, boljšo rešitev glede nekega težje namestljivega vijaka.
Ko sem postavljal šotor, mi
je pridržal podporne palice,
da sem lahko spokojno zabil
kline. Ko sem nameščal verigo na kolesu, je preveril, ali
se je dobro usedla na zobnik
... A to so bili le prividi in prisluhi. Zdaj pa je prišel in se
razodel v vsej svoji fizični
navzočnosti. Markič je resnično bil v sobi. In bil je in
stal je in se premikal in gojil
hladnokrvno obrazno mimiko, povsem enako kot pred
dvajsetimi leti. Kakor da bi
ga nevidna sila dvignila izza
domačega ponka in ponesla
na sever, v divje litvansko
močvirie.

Slišanih je bilo
že ničkoliko
plagiatov, kradlo
seje po dolgem
in počez, vzdolž
in povprek,
navpik in
vodorav, pošev
in cikcak,
naokrog in na
kvadrat.
Evrosong ne le
da ni imel
ničesar skupnega
z glasbo, bilje
zločin proti
Človeštvu, nekaj
takega kot
holokavst ali
abortus.

Klemen Pisk

molčala sva. Nič drugega leti sem dokončno opravil s
nama v tistem neponovlji- kotimimi črtami. Svoj domavem trenutku ni prišlo na či ponk pa sem tudi prodal.
misel kot pomolčati in se za- Zdaj se ukvarjam z jezikoszreti.
lovjem."
"Markič je eden glavnih in"Prihajata k sebi," je Agnieški razložil Algirdas. "Po doevropeistov današnjega
vseh teh letih srečati nekoga, časa!" je ponosno rekel Algirto je, kako naj rečem, roman- das in potrepljal Markiča po
rami.
tično."
"V Litvo sem prišel razis"Gospod učitelj, gospod
učitelj Markič!" sem se po kovat ostaline dvojine v nekanekaj trenutkih lirične mol- terih žemaitskih narečjih!" je
čečnosti vendarle opogumil. resno dejal Markič. "Dovolj
"Presrečen sem, ker ste se je bilo otročadi po osnovnih
pojavili. Odkar ste izginili iz šolah. Zdaj imam akademmojega življenja, se je moja ske ambidje."
ročna spretnost precej po"Markič piše svoj drugi
slabšala. Ko mi je šlo najlx)lj doktorat iz baltoslovja," je
za nohte, sem vas vedno pri- dodal Algirdas.
klical v spomin in si pred"O, saj ne morem verieti!"
stavljal, kako bi v tisti situaci- sem vzkliknil, kajti nisem
ji ravnali vi, ki ste vedno po- ' mogel doumeti, da je moj
znali rešitev."
nekdanji učitelj tehnične
"Kaj mi niste nekoč rekli vzgoje postal baltoslovec.
tovariš?" se je hladnokrvno
"Ne moreš verjeti? Počanasmehnil Markič. "Zdaj pa kaj, počakaj!" je rekel Algir- gospod učitelj, lepo vas pro- das. "Markič, sklanjaj osebni
sim."
zaimek v dvojini!"
"Že že, a zdaj so drugi časi.
Markič je ustrelil kot iz
Tudi vi ste me nekoč tikali." topa: "Mudu, mudvieju,
"Lahko se tudi onikava, če mudviem, mudu, mudviem,
gospod tako žele."
mudviese!"
"Raje ne, onikanje je že iz"Si slišal? Markič, spregaj
"Zdaj se več ne boste mo- umrlo," sem rekel. "Povejte, v pogojniku dvojine glagol
gli izgovarjati, da ga ne po- gospod Markič, kako ste kaj nesti!"
znate, gospodična Olšau- vi in vaši tehnični svinčniki,
"Neštuva, neštuta, neštu."
ska," se je zasmejal Algirdas. kaj je z brusi? Vaš domači
"Markič, tvorni deležnik
"To je on! To je Markič!"
ponk še vedno stoji?"
sedanjega časa!"
Potem ko je Markič polju'Tvorimo ga s pripono -nt-!"
"O, lepo vas prosim," se je
bil roko Agnieški, kar se mi hladnokrvno
"Markič, trpni deležnik
nasmehnil
je zdelo v precejšnjem ne- Markič. "Vi pa res niste prihodnjega časa!"
skladju z njegovo preprosto spremljali mojega doseda"Busimas, busimo, busitehnično naravo, se je obmil njega dela. Tehnika je zame mam, busima, busimu, busiproti meni in se zazrl. Po- preteklost. Že pred desetimi mame!"

"Markič, kaj pa ortografija?"
"Pred ki ko ker da če vejica
skače!"
So ljudje, ki bodo zame
vedno nedosegljivi. Če sem
nekoč v Markiču videl tehnično podkovanega strokovnjaka, me je tokrat prekosil
na tistem področju, za katerega sem bil prepričan, da ga
resnično obvladam - v jezikoslovju, Četudi sera se še
tako izobraževal in sem ure
in ure analiziral sklanjatvene in spregatvene vzorce, pa
sem bil v primerjavi z Markičem le navaden piflar, ki
ni zmožen poglobljene
znanstvene sinteze in niti
enega piškavega doktorata
ne zmore sestaviti iz kopice
podatkov, ki jih poseduje.
Sram me je bilo, znova me
je bilo sram, tako kot pred
dvajsetimi leti, le da tokrat
ne zaradi ročnih, temveč
umskih sposobnosti. Markič
je geni) in nikoli mu ne bom
dorasel.
"Občudujem vas," sem rekel. "Zdaj še mnogo bolj kot
prej! Toda ali ste res opustili
vse vaše nekdanje konjičke?
Nekoč ste dejali, da si življenja ne znate predstavljati
brez Življenja in tehnike!"
"Ha," se je hladnokrvno
zasmejal. "Na Življenje in
tehniko sem se nehal naročati že pred desetimi leti.
Zdaj se naročam na čisto
druge revije: Indouralica,
Baltoslavica, Baskogalica,
Keltoferica, Srbolužica."

"Katera revija vam je pa
najbolj všeč, če smem vprašati?"
"Srbolužica."
"Aha, se mi je kar zdelo.
Meni tudi."
"Ja, lepo je ilustrirana."
"Tudi jaz vas vse bolj občudujem, gospod Markič," se je
po dolgem času oglasila Agnieška. "Pred petnajstimi
minutami si še nisem znala
predstavljati, da bi zapela pesem o vas, toda zdaj si to celo
močno želim. Vi ste res vredni ubeseditve in uglasbitve.
Če je kdo tega vreden, potem
ste to vi."
"Saj sem vam rekel," je veselo pokimal Algirdas. "Jaz
natančno vem, komu želim
posvetiti pesem in kdo si to
sploh zasluži."
"Meni boš posvetil pesem?" se je začudil Markič.
"Komu pa naj jo posvetim,
če ne tebi? Ali naj jo posvetim Anne Sophie Mutter?
Saj nisem Penderedd."
"Pa naj bo. Pa jo posveti
meni."
Algirdas je sedel za klavir
in vneto začel skladati, mi pa
smo lahko le obnemeli in občudovali dejavnega umetnika. Preigraval je lestvice, preizkušal različne kombinadje
akordov, si mrmral melodične linije, vse bolj zapletal
skladbo. Težko bi rekd, da je
bilo v tej skladbi karkoli izrazito popevkarskega, Algirdas
je navsezadnje pripadal dodekafoničnim avantgardistom.
Poslati takšno skladbo na evrosong bi se morda komu
zdelo čudaško, a vendar... evrosong se je moral preroditi,
potreboval je osvežitev, neko
šokantnost, ki bo zaprla usta
piscem preprostih viž in bo
na piedestal končno povzdignila Umetnika. Nekoga, ki bo
prihajal iz sveta resnične
glasbe in resničnih notnih
zapisov. Shšanih je bilo že
ničkoliko plagiatov, kradlo se
je podolgem in počez, vzdolž
in povprek, navpik in vodorav, pošev in cikcak. naokrog
in na kvadrat. Evrosong ne le
da ni imd ničesar skupnega
z glasbo, bil je zločin proti
človeštvu, nekaj takega kot
holokavst ali abortus. In le
Algirdas bi ga lahko očistil
pregrešnosti. S poglobljenim
pristopom do glasbe bi mu
lahko povrnil ugled, iz bogokletnosti bi ga dvignil na raven simfonije.
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Snovanja

Največ Slovencev Simono Vodopivec Franko pozna še iz nepozabnega Moped shovva in Jureta Franka po njegovi
srebrni veleslalonnski medalji na olimpijskih igrah v Sarajevu. Skupaj s Prešernovim gledališčem sta združila moči
pri postavitvi znamenitega muzikala Moje pesmi moje sanje in dokazala, da je z željo, veliko volje in
inovativnostjo tako velik gledališki, glasbeni in plesni projekt moč izpeljati tudi na Gorenjskem.

Igrati v muzikalu - nič lepšega
S I M O N A V O D O P I V E C F R A N K O IN JURE F R A N K O
IGOR KAVČIČ

K

ako sta po devetih
uprizoritvah: predpremierah, dveh
premierah v Radovljici in Kranju
ter vseh ponovitvah, zadovoljna z opravljenim, vi,
Jure, kot koproducent in vi,
Simona, kot soavtorica
predstave in igralka?
Jure Franko: "Na generalko, ko je predstava prvič potekala neprekinjeno od začetka do konca, sva s Simono
pripeljala tudi najina otroka,
triletno punčko in šestletnega fanta. Dve tiri in pol sta v
prazni dvorani, brez vsalošnega občinstva in v popolni
tišini predstavo pozorno gledala vse do konca. Včeraj, ko
smo v dvorani v Cerkljah odigrali zadnjo predstavo pred
jesenskim nadaljevanjem, je
občinstvo navdušeno ploskalo več kot deset minut. Tako
otroci kot gospe in gospodje
pri osemdesetih.
Na vse skupaj gledam na
dva načina. Eno je občutek,
da je predstava kot otrok, ki
se je rodil in ga imaS rad, ki
je živo bitje, za katerega boš
tudi naprej skrbel, ga negoval ... Drugo je zadovoljstvo,
ker smo doživeU tako dober
odziv občinstva. Končana je
pot od ideje do celotnega
projekta in po več kot letu
dni dela in truda je predstava
zdaj tu, za kar gre zahvala
mnogim, ki so jo pomagali
ustvariti tako, kot je, Matjažu, Rozi, Simoni, Mojci, igralcem, otrokom..."

jure Franko:
"Že v Londonu,
potem ko sva si
ogledala
muzikal in je
Simona
razmišljala o
lokalno
zasnovani Simona Vodopivec Fran"Naša predstava se mi zdi
manjši ko:
kar velik dosežek. Najpoje seveda, da peprodukciji, sem membnejše
dale! res uživajo. Muzikal jih
čustveno premetava sem in
jaz najprej tja,
ne pusti jih hladne od začetka do konca. Z vso gotopomislil na oder vostjo lahko rečem, da tudi
igralci, glasbeniki, skratka
Cankarjevega vsi
nastopajoči na odru zelo
uživamo. Če smo bili na prvi
doma, predstavi mogoče nekoliko
napeti, saj nismo natančno
simfonični vedeli,
kako se bo vse skupaj
izšlo, pa smo po vseh doseorkester, nekaj danjih uprizoritvah na zadnji
spomladanski predstavi toliodličnih pevskih ko
bolj uživali. Prepričana
sem, da smo naredili največ,
glasov." kar se je ta trenutek v danih

možnostih dalo. In to je res
dober občutek. Res smo že
od jeseni pevsko pripravljali
otroke in nune, ki so sicer
amaterske pevke, res pa je
tudi, da smo postavitev na
oder z režiserjem opravili v
le dveh mesecih, kar je za
tako zahteven projekt rekordno kratek čas."
Vrnimo se na začetek, k
ideji o postavitvi organizacijsko ter igralsko, plesno in
glasbeno tako zahtevnega
projekta, kot je muzikal
Moje pesmi moje sanje, na
slovenski oder. Kaj je bilo
najprej, kura ali jajce, želja
po do^tni dejavnosti v okviru vaše glasbene in pevske Delavnice Musike ali
muzikala po ogledu na
odru znamenitega West
Enda preprosto niste mogli
pozabiti?
Simona: "Pred tremi leti
sem v Radovljici odprla šolo,
ki jo imam zelo rada, saj svoje izkušnje in znanje lahko
prenašam na mlade. To me
sicer veseli, a ne zadovoljuje
popolnoma. Po naravi sem
namreč odrski Človek in rada
stopim na oder. Ob tem se
držimfilozofije,da se otrod
v šoli ne samo učijo, ampak
imajo tudi čim več možnosti
nastopanja in izražanja na
odm. Dolgo časa sem že razmišljala, ali bi se dalo to dvoje, šolo in oder, povezati in iz
tega nekaj narediti. Muzikal
je tako ali tako že dolgo ena
mojih velikih ljubezni, z
njim imam tudi sama že nekaj izkušenj, neke vrste muzikal je bil tudi nekoč zelo
popularni Moped show, kjer
je bilo ogronmo govorjene in
pete besede.
Z Juretom sva v tujini videla že precej muzikalov in sva
razmišljala, da bi kakšnega
od njih prenesla tudi k nam.
Hkrati pa me je pri naših
muzikalih vedno motilo, da
so ti pevsko slabo pripravljeni, da igralcem vedno nekoliko "zmanjka" pri petju... Začela sem nagovarjati prijateljico Mojco Horvat, ki ima
svojo plesno šolo, da bi se lotili muzikala in skoraj sočasno sva prišli do ideje, kaj pa
če bi naredili Moje pesmi moje
sanje {The Sound of Music).
Sprva sva imeli v mislih
manjšo produkcijo o okviru

Simona In Jure pred Delavnico Musike v starem delu Radovljice/Foto:igo>Kav<ii

moje šole z Mojčino pomočjo. Želela sem predstavo, ki
bi jo naredili na Gorenjskem, s čim več tukajšnjimi
otroki. Jureta sem prosila,
naj mi pomaga projekt pripraviti pofinančniplati..."
v stilu, tistih nekaj tisoč evrov spravimo skupaj...
Simona: "Tako sem mislila jaz. Jure pa je bil drugačnega mnenja."
Jure: "Že v Londonu, potem ko sva si ogledala muzikal in je Simona razmišljala
o lokalno zasnovani manjši
produkciji, sem jaz najprej
pomislil na oder Cankarjevega doma, simfonični orkester, nekaj odličnih pevskih
glasov. Ko sva sedela v pubu
ob pivu, sem jaz vedno bolj
letel, Simona pa vedno bolj
lezla skupaj. No, na koncu
sva prišla do realne kombinacije, muzikal je še vedno
nekoliko lokalno obarvan,
hkrati pa z raznoliko avtorsko ekipo tudi vseslovenski."
Od ideje je minilo komaj
dobro leto...
Simona: "Odločila sva se,
da poskusiva, nisva pa še vedela, ali se bo izšlo ali ne. Na
kogarkoli sva se potem obrnila, sva dobila pozitivne odgovore, najprej Mojca, ona je
poznala Andreja Rozmana
Rozo, ki je rekel ja, prav tako
so bili hitro za v Prešemovem gledališču, predlagali so
režiserja Matjaža Pograjca,
ki je bil takoj za..."

Jure: "Začetni zagon je bil
izjemen. Tudi na Občini Radovljica so se takoj ogreli za
najin projekt, v Linhartovi
dvorani so nam takoj odgovorili pozitivno."
v ustvarjalni ekipi so se zbrala mnoga znana imena, sami
odlični strokovnjaki na svojih
področjih, oblikovala se je
pevsko kompetentna igralska
ddpa, načrtovali ste nmožico
nastopajočih, kar je začelo
večati načrtovani proračun...
Simona: "Sama sem po
naravi bolj "ziheraš", vedno
delujem znotraj mogočega.
Jure deluje ravno nasprotno.
Nikoli mu ni žal denarja za
nekaj, kar bo stvar naredilo
še boljšo, v primerjavi z
mano si on res upa."
Jure: "Na mojo srečo sva
od vsega začetka kot koproducenta sodelovala z Borutom Veselkom, ki je zelo
pragmatičen človek in dosleden v stvareh, kd se jih loti,
kar pomeni, da ne odstopa
od tistega, kar smo se dogovorili. Takoj smo postavili
parametre, preko katerih se
ne sme. Včasih smo jih tudi
prekoračili, a vselej nekako
kontrolirano. Res pa je. da so
naša začetna predvidevanja o
skupnih stroških okrog 30 tisoč evrov, v končni fazi precej narasla. Ocenjena vrednost projekta, s finančnim
vložkom in predvsem našim
delom, ki ga niti ne moremo
v celoti ovrednotiti, je zdaj
približno 195 tisoč evrov."

Novo trisobno stanovanje v
Kranju.
Simona: "Ali pa en muzikal v Radovljici."
Jure: "Matjaž Po^jc je bil
glede na to, da je moj "background" povsem drugačen,
presenečen, da sem se preko
Simone vključil v koprodukdjo. Ljudje neradi investirajo
v kulturo, vlagajo v lokale, picerije. Matjaž se je čudil, češ
Jure, a ti veš, v kaj se spuščaš,
gledališče je črna luknja za
denar. Menda ne misliš, da
boš kaj zaslužil? Nasprotao,
naš namen je bil, da naredimo muzikal, ki bo opredeljen regionalno, da bo Simonina šola imela neko nadgradnjo v tem. Naš namen je
bil narediti dobro predstavo.
Ne moreš začeti gledališkega
projekta z izračunom, da se
bo ta pokril šele z 90. predstavo. Koliko predstav s tako
zasedbo doživi toliko ponovitev? Ob takem razmišljanju
bi lahko že prvi dan končali.
Ali sploh obstaja recept za
uspešnico na tako majhnem
trgu, kot je slovenski?"
Menda je na avdicijo pred
letom dni prišlo več kot 250
otrok in mladostnikov ...
Dober občutek med toliko
kandidati izbirati najboljše?
Simona: "Avdicija je bila
precej garaško početje. Poslušati toliko mladih glasov.
Petju smo namreč dali prednost pred plesom in igro.
Najboljše smo peljah skozi
pevsko delavnico in na kon-
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cu izbrali nekaj čez trideset
najbolj talentiranih. Mojca je
bila nekoliko razočarana, ker
v ekipi ni imela nobenega
pravega plesalca. No, zdaj
lahko brez skrbi rečem, da je
sicer s precej truda jjostavila
odlične koreografije."
Kako so starši otrok gledali
na natrpan umik vaj?
Simona: "Otroci so res
opravili veliko delo. Skozi celo
šolsko leto so dvakrat na teden vadili po dve polni uri. V
času šolanja jih je nekaj odnehalo že na začetku, drugi pa
so vztrajali vse do konca. V^ko trpežnosti in potrpežljivosti so skupaj s starši pokazali
še posebej zadnja dva meseca, ko smo delali na odru."
Jure: "Vse po vrsti je treba
pohvaliti, tako otroke kot njihove starše. Zdaj imamo tri
zasedbe otrok, dve zasedbi
odraslih, prav tako pa je tudi
večina igralskih vlog z alternadjami. Že ko smo v Londonu kupovali pravice za
muzikal, so nas opozarjali,
da bomo za tri ekipe porabili
trikrat več energije, komunikacije, kot bi jo za običajno
predstavo. Mi smo imeli le
dva meseca, kot za običajno
za gledališko predstavo.
A vse te male napetosti, ki
smo jim bili priča, odtehta
dejstvo, da so otroci lahko
pridobili izjemno izkušnjo
nastopati v muzikalu, ki se
imenuje Moje pesmi moje
sanje in soddovati s profesionalnimi igralci in pevd ter
glasbeniki. Za vedno bodo
lahko rekli, jaz sem pa igral
Greti, jaz pa Fridericha, Brigjto... V ZDA in Angliji sko-
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rajda vsak otrok v šolskih letih nastopa v tem ali podobnem muzikalu. Ko smo si v
Londonu, skupaj midva in
Matjaž z ženo, ogledali muzikal, nas je "poštirkane", kot
smo bili, portir v hotelu vprašal, kam da gremo. Na predstavo gremo. Katero pa.' The
Sound of music ... Poznam,
v tej predstavi sem v šolskih
letih tudi jaz igral."
Simona, poznate vseh trideset otrok po imenih?
Simona: "Veliko sem z njimi delala, zato jih seveda zelo
dobro poznam. Večina igralcev, ki niso toliko delali z obx)ki, pa jih ne pozna dobro, zato
nikoli ne vedo, katera Greti bo
prišla na oder, iz prve, druge
ali tretje ekipe. Kar nekaj smeha je bilo že na to temo."
Vaša verzija muzikala se
nedvomno v mnogočem
razlikuje od londonske ...
vam je kaj žal za veliko
predstavo...?
Simona: "Londonska verzija je predvsem narejena
tako, kot bi gledalfilm.Velik
poudarek je tudi na scenskih
elementih..."
Juie: "Na odru je nekakšna
plošča, ki se dvigne in Marija
pleza po njej... Scenski učinek je zelo močan, ampak
samo ta plošča je stala 600
tisoč funtov."
Simona: "Je pa zato naša
predstava mnc^o bolj domiselna in duhovita. Prav to je
tisto, kar jo dela za simpatično. Pograjčeva predstava je
hitra, včasih ni niti toliko
časa, da bi ljudje vmes zaploskali."

Snovar^a

Jurij: "V naši predstavi na
primer do izraza pridejo tudi
vloge, ki so v londonski predstavi popolnoma neopazne.
Frau Sdmiidt, ki jo igra Vesna Slapar, je odlična, v Londonu se tega lika skorajda ne
spomnim."
Simona: "Kot je rekel Pograjc, zanj ni ne glavnih ne
stranskih vlog. Vsaka ima svoj
značaj in vsak igralec z njo
daje pečat k celotni predstavi."
Tudi naš band ni orkester,
kar pa ne pomeni, da ne bi
odlično poskrbel za glasbeno podlago ubranemu petju
na odru?
Simona: "Tam igra dvajsetčlanski orkester, tu je
band. Sama sem se zelo težko sprijaznila z mislijo, da ne
bomo imeli nobenih godal,
zdaj vem, da je imel Matjaž
povsem prav, ko je vztrajal
pri bandu. Na odru naj bo tisto, kar se vidi in sliši, brez
kakršnih koli posnetih zvokov. Tam orkester naredi vtis
mogočnejšega zvoka, pri nas
take muzike ne potrebuješ.
Dvorana za 2300 ljudi ali pa
naše dvorane za 300 do 400
ljudi, to je velika razlika."
Sta vmes kdaj razmišljala,
ali nama je tega treba bilo?
Simona: "Ja sva."
Jure: "Do tega pride v vsakem delovnem procesu, ni
važno, ali gre za muzikal,
šport, drugo prireditev ali pa
gradnjo hiše."
Simona; "Jure je bolj
umirjen in ima nekoliko
drugačno življenjsko filozofijo od mene, ki sem bolj nemima. Spomnim se, ko

Prizor iz muzikala Moje pesmi moje sanje: Simona v vlogi
Marije in ob njej odrska Greti, najmlajša izmed von
T r a p p o v i h o t r o k / FOTO:ANIC« BUIOVK

smo nekega večera doma
obsedeli izmučeni od dneva, pa tudi eden od drugega,
ko mi je rekel, a si sedaj zadovoljna? Včasih je bilo res
naporno, a na koncu na take
male težavice vedno pozabiš."
Jure: "Podobno je v športu.
Ko si v startnem bloku, je
vedno prisotna neka napetost, ali si dobro pripravljen
ali ne. Podobno so bili na začetku napeti igrald, otrod,
starši, vsi mi organizatorji
dogodka, vendar pa, potem
ko je mimo premiera, nekaj
ponovitev, potem je vse
samo še lepo."
Z uprizarjanjem muzikala
boste nadaljevali jeseni...
Jure: "Tako je. Sledita namreč dva meseca igralskih
počitnic. Predstava je uvrščena v redni program Prešemovega gled^ča, pa tudi
sicer je zanjo že precejšnje
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zanimanje. Pretiravali ne
bomo, zagotovo pa bomo
občinstvu daU še precej
možnosti, da nas vidijo. Treba bo razmišljati tudi o predstavah v tujini."
Za konec. Jure, je moč primerjati deset, petnajst minut dolg aplavz na koncu
predstave z navdušeno
množico, ki vas je sprejela,
ko ste v Slovenijo prinesli
srebrno olimpijsko medaljo?
Jure: "Največja razlika je v
tem, da je bilo takrat v Sarajevu tako rekoč vse odvisno
od mene samega, tu pa je v
igri kakih sto ljudi. Če sem
bil na premieri v Radovljid
zelo napet, sem se na zadnji
predstavi prav zabaval, ploskal, navijal ... Cel dan sestankov in zvečer, ko si zasičen od vsega, pa greš na
predstavo. Če ni to nekaj lepega?"

Simona
Vodopivec
Franko: "Otroci
so res opravili
veliko delo.
Skozi celo šolsko
leto so dvakrat
na teden vadili
po dve polni uri.
Veliko trpežnosti
in potrpežljivosti
so skupaj s starši
pokazali še
posebej zadnja
dva meseca, ko
smo delali na
odru."

R A Č U N A L N I K I N JAZ

Skoraj vsi poznamo operacij- Aprila leta 1991 je 21-letni je kaj pomeni, ga jemlje zelo kjer lahko cerui vključuje tehKaj govori v prid Unum proti
ski sistem Windoivs, ki je doži- študent računalništva Linus resno.
nično podporo, prežene pri- Windowsom? Poleg varnosti in
vel že ogromno razUik, zadnja Benedict Torvalds iz HelsinLinux je pravzaprav samo ročnike, priložene pladjive pro- zanesljivosti je odločilen razlog
aktualna paje Windows Vista. kov začel pisati, najprej kot jedro operacijskega sistema, s grame. Poznavalci imajo naj- postala zmo^jivost. Sistemski
Običajno operacijski sistem hobi, operacijski sistem. Sredi katerim ne moremo početi raje distribuciji Debian in administratciji Unux še posd)q
plačamo ie ob nakupu raču- septembra 1991 je v intemetu praktično ničesar. Uporaben Slackware, manj vešS uporab- cenijo zaradi enostavnosti adminalnika, saj je le-ta prednalo- objavil prvo različico operacij- postane šele z dodatkom števil-niki pa raje izberejo SuSE ali nistriranja sijema in manjše
žen na našem računalniku. Pri skega sistema, ki so ga po njem nih orodij. Večina orodij, ki so Mandrivo, do nedavnega je bil možnosti povzročitve nepopravtem imamo, kar pač imamo, poimenovali Linux. Takoj so jih dodali Unuxu,je nastala v zelo priljubljen tudi Red Hat, ljive škode. Uporaba vmaruka se
saj ne moremo nič kaj veliko mu priskočili na pomoč številni okviru projekta GNU, zato se Id pa seje popolnoma usmeril v ne spreminja bistveno, kar pospreminjati, lahko le nastavi- zanesenjaki z vsega sveta in skupek jedra in omenjenih oro- poslovne vode, njegovo tradicijomeni, da lahko uporabnik prvih
mo določene nastavitve, se operacijski sistem je postajal iz dij imenuje GNU/Linux.
pa ruidaljuje projekt Fedora. V distribucy Linuxa brez ve^ temalo poigramo z grajiko in to dneva v dan zmo^jivejši in
Pobrati razno programje z zadnjem času pridobivata na žav prei^ na novgšo. Linux v
je to.
bolj pri^ubljen. Različica 1.0.0 različnih strežnikov ter iz njega priljubljenosti tudi distribuciji naspro^uz Windows dgansko
Unuxje prosto dostopen ope-je izšla leta 1994, pomemben postaviti delujoč sistem je za- Gentoo.
omogoča deh več uporabnikom
racijski sistem s prosto dostopnomgnik pa predstavlja leto muden in vse prg kot enostaven V Sloveniji so do sedaj nasta- hkrati. Namestitev Linuxa z vseizvorno kodo, zaščiteno z licen-1996, ko je z različico 2.0.0, opravek. Zato so pripravili vr- le štiri distribucije. Društvo Lu-mi dodatnimi progrann zahteva
co, ki mogpča njegovo uporabo Linux postal primeren tudi za sto distribucij, ki na enem me- gos je pripravilo distribucijo le okoli 4GB, operacijski sistem
na brezplačen način, pri tem običajne uporabnike. Danes je stu vsebujgo potrebno pro- Pingo, pri Ljudmili so pripravi- Windows Vista pa ijGB samo
pa lahko spreminjamo in prila- aktualna razliSca 2.6. Do se- gramsko opremo skupaj s pro- li distribuci/o Slix, svojo distri-za njenojedro.
gajamo. Zgrajenje modularno, daj je bil Linux bolj ali manj grami za čim lažjo namestitev. bucijo so pripravili tudi v skupi- Leta iggS, ob izidu različice
kar omogoča preprosto nalaga- uspešno prenesen na več ali Distribucije se razlikujejo po ni Slo-Tech in na Fakulteti za 2.0.0,je Linus Torvalds oh neki
nje in odvzemanje posameznih manj vse obstoječe računalni- priloženi programski opremi, elektrotehniko, račuruilništvo priložnosti izjavil, da so mu
delov sistema. Podpira večpro-ške arhitekture, njegova pri- programih za namestitev, pod- in informatiko v Mariboru. všeč pingvini, tako je za macesorski način, številne datoteč-ljubljenost še kar narašča, sko- prtih arhitekturah, cenovni po- Pod okriljem revije Računalniskoto Linuxa kmalu bila izne sisteme, ntožnost izbire raz-rajda vsako podje^e, ki na po- litiki, saj so nekatere prosto do-ške novice pa nastaja distribubrana podoba sedečega pingvivrščevanja.
dro^u informacijske tehnologi- stopne, nekatere pa plačljive. cija SloNiX.
na z imenom Tux.
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Snovatya

Ja, kaj je pa zdaj to - da se o košnji piše v Snovanjih?! Ima to kmečko delo sploh kak kultumi pomen? Odgovor je
nedvoumen: ima ga, kosci in grabljice pa so pravi kulturni delavci, ohranjajo kulturno krajino!

Kultura košnje
MIHA

NAGUČ

ošnje seveda nismo doživljali kot
neko posebno kulturno početje. Bila
je slej ko prej eno
glavnih kmečkih
opravil v naših krajih, ima
tudi svoj etnološki pomen.
Sem eden tistih, ki so v svojem življenju doživeli velike
spremembe v načinu košnje,
ki so se zgodile v drugi polovici 20. stoletja. Iz otroških
let se spominjam košnje po
starem. Možakarji so travnike in senožeti najprej na
roko pokosili in raztrosili,
grabljice so pokošeno travo
obračale in zgrabile, vsi skupaj smo jo dajali v kupe.
Otroško veselje je prišlo proti
večeru, ko smo se lovili in
skrivali za kupi in se metali
čeznje. Drugo jutro so kupe
"razstlali" (raztrosili; uporabljam izraze, ki so bili v rabi
na Žirovskem), seno, otavo
ali nuko še enkrat posušili;
ko je bilo suho, pa zgrabili in
naložili na lojtmike ter odpeljali domov, kjer so "zmetvali", seno z vilami zmetali na
skedenj ali na štalo; če še ni
bilo povsem suho pa devali v
štante. Tudi v tem sklepnem
delu smo imeli otroci svojo
vlogo kot tlačilci; seno smo

K
Vzdušje pri
košnji je bilo
prav dobro,
vsega skupaj
nismo vzeli kot
mučno garanje,
bolj kot
druženje,
z občutkom, da
smo se ob
koristnem delu
imeli lepo. To pa
tudi ni kar tako.

Pisemske novice

MIHA

NAGUČ

opremljenem hlevu, kjer
molzejo pod računalniškim
nadzorom ... Pri nas doma
pa en velik breg, ki strojne
košnje ne dopušča, pokosimo še po starem. Na čelu
koscev je tisti s staro "bečeesko", na delih, ki so prestrmi, smo mu zadnjič asistirali štirje klasični kosd. Pokosili smo v dobrih dveh urah.
Naslednjega dne smo seno
zgrabili in zvalili po bregu
na ravnino, bilo nas je cel
ducat. Tretji dan smo ga do
kraja posušili, zgrabili v redovnice in zvozili. Vzdušje
pri košnji in spravilu je bilo
prav dobro, vsega skupaj nismo vzeli kot mučno garanje,
bolj kot druženje, z občutkom, da smo se ob koristnem delu imeli lepo. To pa
Košnja 2008; ona po starem, on po novem / Foio Poiom Miaiur 8»id«in
tudi ni kar tako.
Kako je dmgod, ne vem.
Toda eno je gotovo: ko se botlačili že na vozu, potem pa
spletali vsi mogoči pogovori
je prineslo baliranje. V naši
ste vozili po naših krajih in
še v vse mogoče luknje pod
in nemara še kaj več. Potem dolini je družinska kmetija,
boste v raznih bregovih videstreho - da se ga je v omejeni pa se je tudi v košnji začela
na kateri zmorejo štirje, dva
prostor natiačilo čim več ...
industrializacija. Najprej so
moška in dve ženski, z vso to li kosce in grabljice, pomislite na to, da imate pred očmi
Najlepši del košnje pa so
prišle motorne kosilnice
tehniko vso košnjo sami tritudi svojevrstne kultume debile mahce; gospodinja ali
("bečeeske",
italijanske
ali celo štirikrat na leto! Na
katera druga od hišnih
znamke BCS), potem traksvojem posestvu in še na ne- lavce. S svojim delom, ki ga
žensk je na prizorišče v jertorji z raznimi prildjučld, ob- katerih sosednjih, na katerih doživljajo tako ali drugače,
basu prinesla raznih dobrot,
račalniki in nakladalkami. V
so domači sami košnjo zara- prijetno ali z odporom, kultivirajo kulturno krajino, ohrajedače in pijače, zvečer pa se kozolcih so se pojavili puhal- di različnih, zlasti "kadrovje jedlo in pilo še na domu.
niki, na štali sušilne napraskih" razlogov opustili. S pri- njajo košne površine, ki so
jih pridobili njihovi predniki
Bilo je tudi družabno početve, ki so bučale kot avioni,
dobljenim "filtrom" krmijo
je, koscev in grabljic ni
napol posušeno seno se je
čredo kakih 80 krav molznic in tako preprečujejo, da bi se
jih znova polastil gozd...
manjkalo, med njimi so se
vlagalo v silose. Piko na i pa v svojem novem in sodobno
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Trubar Je v svoja pisma tako tudi v Benetkah, skoraj je dovolj žita. Olje je drago
vpletal tudi razne novice, iz pri vsakem hud kašelj. Nekaj itd." Dne 5. oktobra 1^6]: "V
katerih lahko razberemo, kak- jih je umrlo, tu v Ljubljani ka- deželi Kranjski je zrak še
šen je bil njegov in takratni kih 30 oseb. Bog si ga vedi, kaj vedno, hvala Bogu, čist in
vsakdan. Največ takšnih novic še bo. Sicer pa letos za kugo ni zdrav. Le na Spodnjem Štanajdemo v pismih baronu
tu še nihče umri." To pismo je jerskem se kuga čedalje bolj
Ivanu Ungnadu (14^6-1^64). poslal iz Ljubljane, 28. no- širi. Žito je poceni, pa bo še
Ta je bil Trubarjev podpornik vembra 1562. Ljubljana je bila padlo. Sladkih laških vin je
in eden od ^vnih veljakov ti- torej za tega Dolenjca gorenj- malo in so draga. Dolenjskestega časa na Štajerskem in p sko mesto ("tu na Gorenj- ga vina tudi ni mnogo in je
celem cesarstvu. Bilje odkrit skem").
kislo. Gospodje komisaiji, goluteran, Lutra je tudi osebno
Tudi naslednja pisma so spod deželni glavar in gospoznal. Vsa pisma se začno poslana iz Ljubljane. Dne spodje odborniki se menda
na podoben način: "Blagorod- 18. septembra 1563: "Novega danes vrnejo s turške meje, ki
nemu in plemenitemu gospo- ne vem vaši milosti nič pisa- so jo znova objezdili in predu, gospodu Ivanu Ungnadu, ti, razen da je baje v Maribo- gledali. Tudi v laški deželi je
baronu ženeškemu, rimsko ce- ru umrlo mnogo ljudi, tudi v žito dobro uspelo. Drugih
sarskega veličanstva svetoval- Varaždinu in Ptuju se je novic nimamo." In 9. decu itd., svojemu milostnemu vnela kuga v 5 hišah. Na cembra 1563: "Pravijo, da se
gospodu itd." In doda kot ob- Vranskem nad Celjem jih je Turek močno oboroiuje zovezni dostavek: "Milost ih mir tudi nekaj umrlo za kugo. V per nas, kar rad verjamem,
od Boga po Kristusu." Novico deželi Kranjski je povsod, ker živi vse brez brige in povplete med drugo pisanje: "V
hvala Bogu, čist zrak, žito je kore in v vsakršnih zabavah.
preteklih štirih tednih je ne- dobro obrodilo, a v mnogih Kuga razsaja še vedno po
pretrgoma razsajal tu na Go- krajih je toča napravila veli- Spodnjem Štajerskem. Na
renjskem in Dolenjskem, prav ko škode. Tudi v laški deželi
Kranjskem se je že začela v
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Trubarjev Ta slovenski
koledar, 2. izdaja, 1582

Radečah in v Blagovici.
Cena žitu pada, toda kislo
vino, olje in maslo je zelo
drago." Kakšno življenje:
kuga, Turki, draginja. ...
Nam, ki od tega poznamo le
draginjo, je v primerjavi z

njimi dobesedno prizaneseno. Bogu hvala!
Pa navedimo še, kar je v
enem gornjih pisem. Barona
Ungnada naproša, naj posreduje pri višjih oblasteh, da
ga ne bi zaprli. "Če pa do
tega pride, ne bi take priprošnje nič zalegle, kajti v gradu
me ne bi dolgo držali, temveč
poslali v Rim. Tam bom pač
moral izpiti laško juho, s
strupom zabeljeno, kajti
moje ime je v Rimu že tako
znano in zasovraženo, kakor
ime pokojnega Lutra. Dano v
Ljubljani, 5. oktobra leta itd.
63. / Primož Trubar, / s svojo roko podpisal." Ukaz za
aretacijo pa je bil tistega dne
že v Ljubljani...
(Vir: Pisma Primoža
Trubarja, uredil Jože Rajhman, izdala SAZU,
Ljubljana iq86.)

USODE

Razgledi

življenjska zgodba Ivanke Tratnik iz Žirov

ena DO

Kakšne vidne
ljubezni pri
gospodarju in
ženi ni bilo
videti. Njegova
skopost je bila
vsem znana.
Nekoč je opazil,
da je žena
odrezala
sosedovi
punčki (za
njegove pojme)
prevelik kos
kruha.

na svetla točka je bila ta, da
je bila skupaj s sestro.
Ivanka je hodila zadnje
Malo pred novim letom je
leto v šolo, ko so ubili kralja
že morala oditi v gozd,
Aleksandra. Učiteljica je
spravljat smreke. Bilo je juotrokom ukazala, da morajo
govo vreme.
doma, v znak žalovanja, iz"Ne bom pozabila, kako
obesiti zastave, S staro
mi je premočilo čevlje. Namamo nista našli drugega
rejene so bile iz svinjskega
kot neko večjo izprano črno
usnja in ko sem jih nasledruto. Pa jo obesita na eno fi- nji dan obuk, se mi je zdežolovko.
lo, kot da bi psu vtaknila
"Ko pride oče domov, za^- nogo v gobec. Tako me je
ožulilo. Smrečje smo potem
dafeco, se razhudi in nama
sekali v kozolcu, kjer je vletakoj ukaže, da morava zastavo spraviti dol. In k je ro- kla burja, da je prepihalo do
bantU, daje čisto prav, da so kosti. Gospodar je bil siten
Srha spravili s potij saj so po kot sam vrag. Imel je tudi
njegovem Slovence le izkoriš- neke čudne navade pri jučali. Povsem drugače kot pod tranju živine. Ob večerih mi
Avstro-Ogrsko, ko se je vsaj je gospodinja porinila v roke
prt, češ da moram na njem
spodobno živeto."
dokončati štikanje. Sestra in
Ko je šla služit k drugemu
gospodinja pa sta predli.
kmetu, ji je že prvi večer padlo v oči, da se bo tam veliko Imeli so zelo slabo luč, napenjala sem oči, da sem
molilo. Tudi po trikrat na
imela vse rdeče in boleče."
dan. Pred večerjo in po njej
pa obvezno rožnkranc.
Leta 1939 so prišli jugosVmes pa so šli v štalo polovanski vojaki in zahtevali
vardjat živini. Gospodinja je od kmeta, da jim mora kmenajraje postavila na mizo ob- tijo prodati in se preseliti v
lic krompir, leto in dan smo okolico Škofje Loke. Očitno
ga jedli, se zasmeje Ivanka.
je v zraku že dišalo po vojni.
Zraven pa posneto mleko.
Bunkerjev je bilo že kar neŠe pene je bilo videti na
kaj, ki so že stali. Različne
njem.
utrdbe pa so še naprej pospešeno gradili, vojakov pa
Že prvi teden se je kesala,
kot je imela las na glavi, da je bilo tudi zato tam okoli kot
lis^a in trave. Rupnikova lije prišla k temu kmetu. EdiMILENA

MIKLAVČIČ

Med sosedi

JOŽE K O Š N J E K

Izkušeni slovenski diplomat in zadnja leta slovenski
veleposlanik na Dunaju dr.
Ernest Petrič, rojen v
Tržiču, je bil na predlog
predsednika
Republike
Slovenije dr. Danila Tiirka
izvoljen za sodnika ustavnega sodišča. Dr. Emest
Petrič je izvrsten poznavalec
problematike Slovencev v
zamejstvu in po svetu. V
pogovoru za Sobotno prilogo Dela, ki je izšla konec junija, je dejal, da "manjšinsko vprašanje na Koroškem
ni majhen problem, ampak
ima tudi potencial, da
postane še večji". Manjšinsko vprašanje je po njegovem mnenju "zgodovinsko
izredno
obremenjeno".
Ker ni politične volje, odloatve avstrijskega ustavnega
sodišča o postavitvi dvojezičnih napisov niso uresničene. Vendar sodniške
odločitve kljub temu niso

brez pomena, saj seznanjajo javnost z argumenti za
dvojezičnost in opozarjajo
na probleme. Dr. Emest
Petrič je prepričan, da na
Koroškem na tem p>odročju
ne bo drugače, če se stvari v
politiki in družbi nasploh
ne bodo spremenile. Na
vprašanje, ali Slovenija dovolj odločno vpliva na
Avstrijo pri zagotavljanju
pravic slovenske manjšine,
je odgovoril, da ni nikoli
opazil, da s strani slovenske
države "ne bi bilo resnega,
argumentiranega zavzemanja 'za dvojezične krajevne napise in za rešitev drugih manjšinskih
vprašanj. Manjšini lahko najbolj pomagamo, če
imamo z Avstrijo dobre
politične in gospodarske
odnose in "avstrijski strani
govorimo, da je tudi zanjo
ustrezno reševanje manjšinskega vprašanja preiz-

nija je hitro rasla ... Sehtev
kmetije je bila zelo napoma.
A spomladi se je še vseeno
sejalo in potrebilo po travnikih. Ker je bil to čas posta,
gospodar ni dajal nobene
malice. Čez nekaj let, po
vzpostavitvi Titovine, se je
vrnil nazaj, na svojo prodano domačijo in jo spet vzel v
svoje roke.
"Upam, da mi Bog ne bd
zameril, ker o teh stvareh
govorim, ampak, res je bilo .
grdo, da nas je kmet na račun verskega običaja pustil
pri težkem delu stradat. Da
so si on in domači privoščili
za pod zob, to smo vsi vedeU, ampak kaf/.'ko se-ndsem
imela nikomur pritožiti. Ko
je sejal oves, na lastne oči
sem videla, je z eno roko
metal zmje po njivi, z drugo
pa je potegnil iz žepa kruh
in klobaso ter na skrivaj
ugriznil. Pa toliko pšenice je
zraslo, da jo je še prodajal,
skop je bil pa kot sam vrag.
Povsod drugod, kjer sem
služila, je bilo tako, da je
kruh ležal na ihizi in smo
ga hlapci in dekle lahko
sami odrezali, kolikor smo
ga hoteli. Tukaj pa je bilo
drugače. Gospo^ja nam je
odmerjala kose, ki so bili
največkrat zelo pičli in tanki. Kruh je potem romal v
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Ivanka, mož Janez in hčerki Milena in Bernarda
predal od mize. Ta predal je
zelo škripal in nekoč sva se
^sestro ponoči pritihotapili v
hišo, da si ga bova odrezali.
O, kako je škripalo, ko sva
počasi vlekli predal! Potem
sva ga odnesli v posteljo in
ga jedli. Pa kako je teknil!
Od mesa je bil na mizi največkrat prašič. Pravili so, da
imajo njihovi prašiči po deset krempljev, tolikokrat
smo jih jedli. (smeh). Imeli
so tudi hromega očeta, ves
čas je ležal v postelji, nikoli
ga nismo videli pri mizi."
Kakšne vidne ljubezni pri
gospodarju in ženi ni bilo
videti. Njegova skopost je
bila vsem znana. Nekoč je
opazil, da je žena odrezala
sosedovi punčki (za njegove

pojme) prevelik kos kruha.
Stopil je do otroka, vzel
kruh in ga prepolovil. Potem pa se je zadiral nad
ženo, češ kaj mečeš hrano
brez potrebe skozi okno.
Zjutraj so jedli zelje in
ječmenov sok. Gospodar je
vzel kruh, hlapcu je odrezal
zajeten kos. Ivanka je dobila znatno manjšega, pri pastirju pa se je že skozi videlo. Vsak se je moral lepo zahvaliti. Bogvaruj. da bi k
hiši prišel kakšen berač.
Nič ni dobil. Ivanki je bilo
hudo, ko je za njo prišel
služit še brat Ivan. Vsakič,
ko ga je gospodar ozmerjal,
jo je bolelo srce, ker je vedela, kako krute so znale
biti njegove besede.

SLOVENCI V ZAMEJSTVU

Dr. Ernest Petrič, nekdanji
veleposlanik na Dunaju in
novi ustavni sodnik.

Brata Janko in Niko Zwitter, Osi Johum in Otti Weiner iz Zahomca v Ziljski dolini so dobri prijatelji in pevci. Pogosto se
dobijo in zapojejo tudi v gostilni Stari pošti v Bistrici na Zilji.

kusni kamen pravne države,
demokratičnosti, kulturnega dialoga in dobrih
odnosov.
Enotna lista, politična
stranka Slovencev na Koroškem, je vodji deželne
upravne akademija Simonu
Korenjaku predlagala organizacijo tečajev za uradnike,
ki poslujejo v slovenščini na

uradih, kjer je po zakonu mogoča uporaba
slovenščine. Na nekaterih
uradih so zaposleni ljudje, ki slabo govorijo
slovensko. Enotna lista
predlaga, da bi morali dobiti ti uradniki poseben
dodatek, kot ga prejemajo
uradniki za druge dodatne
kvalifikacije. V tem pri-

meru bi se za uradniški
poklic odločali tudi absolventi slovenskih izobraževalnih ustanov, ki se
sedaj zaposlujejo zunaj
Koroške. Po podatkih
uradov Slovenci premalo
zahtevajo poslovanje v njihovem jeziku. Uporaba
slovenščine na uradih ni
milost, ampak pravica.

IFEEL
SLOVEJIA
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BIOTERAPIJA
po metodi Zdenka Domančiča
Rezervacije, informacije: (03)896 31 06 ali 00
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• 3 X polpenzion v dvoposteljni s o b i
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Uničevalec dokumentov
• Za uničevanje papirja, zgoSčenk In kreditnih
l^artlc • Samodejno ločevanje plastike In
papirja • Uniči tudi manjše sponke
• Učinkovita In trpežna jeklena rezila
• Rezalna kapaciteta do 5 listov formata A4
• Mere: približno
32 X 20 X 39 cm
(ŠxGxV)
^

O m a r i c a na kolesih
s tremi predali
• v Imitaciji bukve
• Uporabna za pisarne In gospodinjstva
• Površina je prevlečena - visoka odpornost
proti praskam
• Mere: približno 42 x 56 x 40 cm
{ŠxVxG)
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Fruit King

skuta s sadjem
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Slovenije

Snovar^a

DEDIŠČINA

Sredi junija je brez posebne medijske pozornosti izšla Iconotheca Valvasoriana (IV), ki zna biti po Dalmatinovi
Bibliji in Valvasorjevi Slavi tretji najbolj ambiciozni knjižni projekt Slovencev vseh časov...

Iconotheca Valvasoriana
MIHA NAGUČ

godilo se je v
sredo, 18. junija,
ob 20. uri zvečer, v veliki dvorani Slovenske
filharmonije. Takrat je zadnji
od šestih govornikov izrekel
besede, ki sledijo. "Na ljubljanskem Starem trgu leta
1641 rojeni Janez Vajkard
Valvasor se je danes z enim
svojih najimenitnejših dosežkov vrnil v svoje rodno
mesto. Pred nami je njegova
grafifaa zbirka, ki obsega
7752 listov v 17 svežnjih in je
vse od zbiralčeve smrti pred
več kakor 300 leti ostala shranjena v zagrebški nadškofijski knjižnici - zdaj pa smo
poskrbeli za njen feksimilni
in obenem znanstveno kritični natis. Poimenovali smo
jo Iconotheca Valvasoriana.
Vsebuje dragocene risbe in
grafične liste Albrechta Durerja, Lucasa Cranacha, Jacquesa Callota, Rembrandta
van Rijna in drugih znanih
in neznanih nemških, avstrijskih, nizozemskih, flamskih,firancoskih,italijanskih,
angleških Ln kranjskih mojstrov 16. in 17. stoletja. To je
zgodovinski in umetniški vir
'neovrgljivega spoštovanja',
umetnostni spomenik svetovnega merila." Tako je svoj govor začel dr. Lojze Gostiša,

Z
Grafika je hila v
17. stoletju nekaj
takega, kar je
danes internet; v
podobah,
razmnoženih na
papirju, je
prikazovala
celoto tedaj
znanega sveta in
življenja.

umetnostni
zgodovinar,
urednik in vodja tega projekta, v Žireh rojeni gorenjski
rojak, ki je s tem opusom Še
enkrat izpričal svojo izjemno
delavnost in izbranost (lani
ob tem času je pri 84 letih
doktoriral...)
"Umetnostni spomenik
svetovnega merila" se mogoče sliši pretirano, a je
preprosto res. Na tem svetu
so tudi veliko večje grafične
zbirke (največja v pariški
Bibliotheque Nationale), a
nobena ni v celoti ponatisnjena in zvezana v 18 mega
knjig formata folio, višine
40 cm! Valvasorjeva zbirka
je bila zložena v 18 albumov, a se je eden v 19. stoletju izgubil. Tudi v faksimilu ima 18 zvezkov', zadnji vsebuje kazalo in strokovne študije vrhunskih
strokovnjakov. Zbirko je po
Valvasorjevem finančnem
bankrotu, ki je sledil njegovi knjižni Slavi, odkupil zagrebški škof A. I. Mikulič
in jo še zdaj skrbno čuvajo
v škofijski Biblioteki Metropolitani. Z natisom se je IV
vmUa v Slovenijo in smo jo
prvič videli impozantno
zloženo na odru SF.
Kot zanimivost: IV se je
začela na - Gorenjskem.
Prve grafične liste je namreč
Valvasor dobil v zapuščini
slikarja Jurija Bobiča v Mo-

Penko in njegov pipec

MARIETA SMOLNIKAR

}

i
•
- _

-

-

«

—I
—i

-

u

n
.f

u 1 II
... 1

Iconotheca Valvasoriana v 18 mega knjigah je resnično monumentalna zbirka.

stah pri Komendi. Dopolnjeval jo je med šestnajstletnimi popotovanji po Evropi,
med katerimi je ta žlahtni
Kranjec postal vrhunski Evropejec, domoznanec, ki
mu je razlaga presihanja
Cerkniškega jezera prinesla
članstvo med evropsko intelektualno elito, zbrano v londonski Kraljevi akademiji
(Royal Sodety). A ni le pisal.
Kot človek baroka je hotel,
da bi bil vsak opis na papir-
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ju tudi upodobljen. Grafika
je bila v 17. stoletju nekaj takega, kar je danes internet,
le da ni bila razmnožena na
ekranih, ampak na papirnatih odtisih; v podobah je prikazovala celoto tedaj znanega sveta in življenja. "Grafika je postala v 17. stoletju
najbolj uveljavljeno komunikacijsko sredstvo. Kazala
je vse: svetopisemske prizore, vojne strahote, krajine,
naravne znamenitosti, obra-

ze znanih in manj znanih
ljudi, karikature, čudesa, folklorne značilnosti, žanr,
novo odkrite kontinente,
zemljevide, srednjeveška
mesta, slavne arhitekture in
njihove ruševine, rastlinski
in živalski svet, erotične podobe, skratka vse, kar se je
takrat imenovalo narava in
življenje." Lojze Gostiša je
iz Valvasorjeve zbirke naredil spomenik, ki ga bo občudovi ves svet.

SEDMICA

"Ko sem prišel iz poslovne sko aretacijo opisal Boštjan
Sama navedeni pripovedi da nosijo slovenski policisti na oči, namreč to, kdo in kako jo
stavbe SCT, sta name brez
Penko, nekdanji: vi^i državni
Boš^ana Penka veijamem toli- delovnem mestu pri sebi skriv- komentira. V mislih imam
ljubljanskega župana Zorana
opozorila skočila dva policista tožilec, prvi mož protikorupcij- ko kot nj^ovi trditvi, da so ga no orožje.
posebne enote, mi zvila rake na ske komisije. Član skupine to- policisti brez potrebe aretirali z Čeje Boš^an Penko priprav- Jankoviča in njegovo izjavo:
"Občutek Je, da se glede na
hrbet in mi nataknila samoza- žilcev za posebne zadeve. Ali je mučilnimi prijemi, kar posle- ljen napletati zgodbice okrog
tezne lisice, tretji policist pa mi donedavni uradno zapriseženi dično pomeni, daje bil on sam svoje aretacije (dopustno ali politične cilje izbira, koga je
Je bral pravice, Po tistem so me borec proti najhujšim oblikam muienec. Se pravi, na moji si- nedopustno je, da se razume- treba zapreti in pripreti."
predali trem kriminalistom v gospodarskega kriminala, da cer nizki ravni zaupanja v mo, drugo vprašanje), potemje Pika na i njegovega javnega
dvilu, ki so me odpeljali v služ- ne rečem, proti "majiji", kriv (minimalne) standarde pra- - vsaj v kontekstu moje kmei3(e ruistopa pa je njegovo spektakulamo pričakovanje, da se
beno vozilo. Lisice so se vedno ali nedolžen, bo pokazal čas. vne države, kijih slovenska logike • pripravljen ruipletati
bolj zatezale, začeli so mi mrt- Bolj kot odgovor na to vpraša- vlada (aktualna in vse prejš- zgodbice tudi okrog česa druge- bodo ^vne aretacije dogodile
veti prsti na obeh rokah in na nje se mi zdi v aktualnih oko- nje) roko na srce izpolnjuje ga. Hočem reči, da zame vse, v začetku septembra. Clg ga
to sem opozoril kriminaliste. liščinah pomembno razjasniti oziroma zagotavlja, nisem pri- kar za javnost reče Boštjan zlomka: je gospod ljubljanski
Lisice so mi želeli sneti, ampak Penkovo trditev, da nosijo slo- pravljena nikomur rui besedo Penko, ni nujno absolutna res- župan jasnoviden ali ima
so ugotovili, da tega ne morejo. venski policisti poleg uradne
verjeti, da ima kateri koli slo- nica in da si lahko določene od- morda informacije iz prve
Eden od njih je stopil do prt- opreme s seboj še zasebno obo- venski policist v uniformi ali v lomke in podrobnosti aktual- roke, se pravi, iz vrst organov
ljažnika in poskušal s kldča- rožitev, konkretno, lovske nože. civilu na službenem mestu pri nega dogodka tudi izmisli ali pregona? O ja, to, da so med
organi pregona krti, če se lepo
mi, pa ni Šlo. Natoje drugi pri- Če to drži, potem so poslanci sebi zaseben lovski nož ali ka- jih vsaj prikroji. Sebi in še
izrazim, ki prenašajo vroče
vlekel lasten lovski nož in po državnega zbora dolžni proti
tero koli drugo nedovoljeno (ne komu drugemu v prid, da se
informacije na ušesa nepoklidaljšem poskušanju so lisice
notranjemu ministru Draguti- predpisano) oro^e. In Boš^an razumemo.
prerezali s tem nožem." Tako- nu Matgu nemudoma vložiti Penko med vrsticami svoje izPa še nekaj mi je pri nedelj- canih ali celo nadzorovanih,
le dramatičnoje (svojo) nedelj- interpelacijo.
jave ne trdi nič drugega kot to. ski aretaciji padlo posebej v pa verjamem.

EKONOMIJA

sUfan.zargi@g-^s.si

Žerjav: Tako se ne dela
še preden je v Šentviškem predoru po nekaj urah prometa odpadel omet, je minister za promet
dejal, da je ta investicija zgled, kako se ne sme delati.
ŠTEFAN ŽAKGI

Ljubljana - Torkovo odprtje
avtocestnega odseka ŠentvidKoseze je bilo za Ljubljančane, Gorenjce, pa seveda za
vse druge voznike, tudi tujce
v tranzitu, izjemno pomemben dogodek, saj odpravlja
hud prometni zamašek, ki
ga je predstavljala vožnja po
prenatrpani Celovški cesti.
Morda se bodo res uresničile
besede ministra za promet
Radovana Žerjava, da bomo
na vse težave ob gradnji tega
odseka kmalu pozabili.

AVTOCESTNI O'

ŠENTVID-K
^ JULI

Minister za promet Radovan Žerjav

Načrtovanje predora
Predor Šentvid so začeli
načrtovati v letu 2000 kot
dvopasovni dvocevni predor s
polovičnim priključkom na
Celovško cesto v Šentvidu.
Kot so zapisali na DARS-u,
so takrat ocenjevali, da bo
zmogljivost predora ustrezna, saj je bilo šele leta 2003
ugotovljeno, da se bo zaradi
gradnje stanovanjskih sosesk
prebivalstvo povečalo, kar bo
povzročilo povečanje prometa za 27 tisoč vozil. To je prisililo projektante, da so začeli
razmišljati o tripasovnem
dvocevnem predoru in polnem (obojestranskem) priključlcu na Celovško cesto.
Naraščanje prometa nad vsemi pričakovanji - do odprtja
predora se je po Celovški cesti kot najbolj obremenjeni
prometnici v naši državi povprečno dnevno peljalo nad
šestdeset tisoč vozil in stoječe
kolone so bile neizogibne.
Trije pasovi šele
po raziskavah
Izvedba tripasovnega predora s priključnimi cestami
znotraj predora, vrh vsega pa
še v hribu z zelo problematično geološko sestavo, ni lahka
naloga. V začetku leta 2004
SO izkopali 650 metrov raziskovalnega rova. Ker rezultatov
še ni bilo, so prvotni razpis za
gradnjo predora svojevrstno
"dopolnili": iskali so ponudbo
za eno predorsko cev v tripasovni obliki, za drugo pa v prvotni dvopasovni, s čimer so
želeli dobiti tudi podatke o
ceni ene ali druge različice.
Sredi decembra 2004 so začeli graditi dvopasovni predor
s severne strani (dvopasovni
je ostal do priključkov), sredi
leta 2005 pa je bilo tudi strokovno potrjeno, da je možna
izvedba tripasovnega predora,
zato je stekla gradnja dveh tripasovnih predorskih ce\a tudi
z južne strani. Spremeniti je
bilo treba tudi državni lokacijski načrt, kar pa se je zgodilo
šele julija 2007.

Dvakrat daljša in trikrat
dražja gradnja
Ko je minister Žerjav dejal,
da se tako, kot se je gradil
Šentviški predor, to ne dela,
je seveda meril na več kot
dvakratni čas gradnje in na
trikrat višjo ceno. Tudi na
DARS-u so priznali, da je
bila ta gradnja velika in zelo
draga lekcija, ki jih bo marsikaj nau^a. Spremembe projelctov"med gradnjo so namreč zahtevale tudi dopolnila k izvajalski pogodbi in
cena je tako strmo rasla. Po
prvotni izvajalski pogodbi
naj bi predor namreč stal 48
milijonov evrov, končna
cena pa bo po navedbah
DARS-a skupaj z elektrostrojno opremo dosegla 135,7
milijona evrov. Gradnja naj
bi po prvotnih načrtih trajala
dve leti. Predor pa so odprli
po skoraj štirih letih. Dovolj
zgovoren je tudi podatek, da
so se v času gradnje Šentviškega predora na DARS-u,
tudi zaradi težav pri tej inve-

sticij i, zamenjale kar tri
uprave, pri čemer je predsednik sedanje dejal, da so ob
nastopu novembra lani prav
gradnjo tega odseka prevzeli
kot "nasedlo investicijo". Na
osnovi spoznanja, da je najdražja tista investicija, ki ne
služi svojemu namenu, so
bili z izvajalcem prisiljeni v
(drag) kompromis, ki je
gradnjo sicer s precejšnjimi
napori izvajalca v torek pripeljal do zaključka.
Tehnično izreden objekt
Sprememba širine predora iz dvopasovnega v tripasovnega in izvedba cestnih
priključkov v predoru se
morda sliši preprosta, vendar je bil to izredno zahteven gradbeni podvig celo v
evropskem merilu. Posebej
še, ker so imeli opraviti v hribu nad Šentvidom z zelo
raznolikimi in zahtevnimi
geološkimi razmerami - nestabilno hribino. Priključki v
predoru so zahtevali gradnjo

velikih dvoran - kavem, kar
je bilo v taJdh razmerah še
posebej zahtevno. Podatki o
predoru in gradnji so resnično zanimivi: skupna dolžina
predorskih cevi (obeh) znaša 2.093 irietrov, od tega je
608 metrov dvopasovnega
predora in i.o86 metrov tripasovnega. Kavami sta skupaj dolgi 124 metrov, priključni cevi 614 metrov, prečniki med predoroma pa
skupaj 277 metrov. Galerija
predora na šentviški strani
je dolga dvakrat po 420 metrov. Pri gradnji so izkopali
350 tisoč kubičnih metrov
materiala, uporabili 69 tisoč
kubičnih metrov brizganega
betona, 534 sider. 2.781 ton
armatur, 107.035 kubičnih
metrov betonske obloge,
250 kilometrov kablov ter
namestili 33 ventilatorjev ter
kar 70 video kamer.
Po petih urah prometa
blamaža
Vendar se prvi dan po odprtju predora, ki so ga na
DARS-u (tudi zaradi uvedbe
novega načina cestninjenja z
vinjetami) označili kot velik
prelomni dan za voznike na
slovenskih cestah, ni končal
srečno. Okoli 8. ure zvečer je
namreč varnostni sistem
prek kamer zaznal na cestišču pod galerijo v Šentvidu
(zgrajeno že leta 1984) tujke
na cestišču in avtomatično
predor zaprl za promet.
Ugotovili so, da je s pločevine na sjjojih galerije odpadel
protipožarni in ognjevami
omet, ki so ga sicer pred dvema mesecema vgradili angleški podizvajald. Dogodek
je seveda velika blamaža, ki
sicer pri uporabnikih ni imela posledic. Nadvse jezni
prometni minister je odločen, da bo izvajalec plačal ne
samo sanacijo, pač pa tudi
vse nastale stroške - tudi zastoja in kot je dejal, njegove
neprespane noči...
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Znova olajšave za investicije
Najpomembnejša zahteva slovenskega gospodarstva, zlasti
vseh tistih, organiziranih v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, da se vrnejo davčne olajšave za investicije, je končno
dočakala vladni odmev. V ponedeljek je vlada na dopisni seji
sprejela novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb,
ki spet uvaja 20-odstotno investicijsko olajšavo, ki pa bo
omejena na največ dvajset tisoč evrov. Pogoj za uveljavljanje bo, da zavezanec v letu vlaganja zaposluje nepretrgoma
najmanj dva delavca za poln delovni čas, olajšava pa bo veljala za investicije v opremo, kamor sodijo tudi računalniki,
ekološka vozila in neopredmetena dolgoročna sredstva, ne
pa tudi za vlaganja v zemljišča in zgradbe. Olajšava za investicije bo veljala tudi za zavezance, ki opravljajo dejavnost
(obrtnike oz. s. p.), pri katerih pa je pogoj zaposlitev vsaj
enega delavca, deležni pa je bodo tudi v kmetijski in gozdarski dejavnosti. V teh primerih bo olajšava omejena na deset
tisoč evrov in se bo priznala za investiranje v kmetijsko mehanizacijo in osnovna sredstva brez zemljišč in objektov.
Spremembe naj bi veljale že za leto 2008. Š. Ž.

NAKLO

Poslovati je začel Mersteel
v torek, i. julija je začela poslovati v okviru podjetij Merkur
Group družba Mersteel, d. o. o., kot posledica divizijske
organiziranosti Merkurja, o kateri smo že poročali. Poleg divizije Big Bang, ki je vodilni trgovec z izdelki zabavne elektronike, informacijske tehnologije in bele tehnike, divizije
Merkur, vodilnega trgovca s tehničnim blagom v sodobnih
trgovskih centrih, je tretja divizija Mersteel, ki bo zagotavljala nabavo in prodajo metalurških izdelkov. V Merkurju zagotavljajo, da odnosov s poslovnimi partnerji ne bodo spreminjali, predstavljali ga bodo isti ljudje, ki so delali doslej v
metalurških oddelkih. Ohranjajo ista delovna mesta, iste telefonske številke, enake delovne razmere in plače. Š. Ž .

privoščite si san)ski dopust

HRANilNiCA LON
0-1 28 00 777
www-l0r>.si

-

Čez Peračico po avtocesti
šele konec 2009
Sicer pa bomo še letos Gorenjci dočakali še manjkajoči
del avtoceste med Vrbo in
Podtaborom, ki pa bo imel
precejšnjo napako. Obnova
nekdanje hitre ceste med
Brezjami in Podtaborom
(obnova viadukta Peračica,
predora Ljubno in mostov
pred njim) se še ni začela,
saj na DARS-u šele (brez pojasnila zakaj) pripravljajo
razpis za izbiro izvajalca.
Obljuba, zapisana na taljli ob
tej cesti, da bodo dela končana prihodnjega maja, nikakor ne bo uresničena.

Klimo vam podarimo.
Volksvvagen Transporter Iceman.
Za prijetno ohUjene dni v«m ob rukupi kateregakoli modela VW Transporter. Caiavele
AII Sluhlvan podarimo klimatsko napravo."

A v t o h i š a Vrtač, d.0.0. Kranj
Deloviko c«to 4 , 4 0 0 0 KRANJ
t«l.: 04 27 00 200, (akt: 04 27 00 222
www.avtohitavrtac.si
Transporter
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KMETIJSTVO
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Za varnost s traktorji
Kmetijski inštitut Slovenije je podpisal Evropsko
listino o varnosti v cestnem prometu.
MATJAŽ GREGORIČ

Ljubljana - Kmetijski inštitut
Slovenije je konec junija
podpisal Evropsko listino o
varnosti v cestnem prometu,
katere cilj je zmanjšanje žrtev prometnih nesreč vsaj za
polovico do leta 2.010.
Oddelek za kmetijsko tehniko na inštitutu je Evropski
komisiji predložil program
svojih dejavnosti na področju vame uporabe traktorjev
in drugih kmetijskih strojev.
Organizirali bodo seminarje
oziroma delavnice) na temo
varnosti traktoristov. Širšo
javnost pa bodo s tozadevno
problematiko seznanjali pre-

ko medijev in preko svoje
spletne strani www.kis.si,
kjer že deluje podstran Varno s traktorji in kmetijskimi
stroji. Ta stran ne bo namenjena samo cestnim nezgodam, ampak celotnemu področju vamega dela s traktorji in drugo kmetijsko mehanizacijo, saj je traktor predvsem delovno vozilo, s katerim se opravlja prevoz tudi
po cestah. Po dostopnih informacijah junija 2008 je
Kmetijski inštitut Slovenije
edino podjetje v Sloveniji s
področja kmetijstva, Id je
podpisalo to listino, verjetno
pa tudi eno redkih iz te panoge v Evropi.

Si žerrte zaposliti se v uspešni mednarodni špediciji?
V našem Logističnem centru v Škofji Loki in na Brniku
vabimo k sodelovanju nove sodelavce/ke
za področje Carinskega posredovanja
O d kandidatov pričakujemo:
• poznavanje carinske zakonodaje in carinskih predpisov
• V. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri
• 2 leti delovnih izkušenj
• pasivno znanje angleškega jezika
• samostojnost, samoiniciativnost, komunikativnost

• znanje uporat« računalnika
• vozniški izpit B-kategorije

Izbranim kandidatom ponujamo:
• zaposlitev za nedotočen čas s 3-mesečnimpoizkusnimdek>m

• stimulativno nagrajevanje

•
•

možnost osebnega razvoja
prijazno delovno okolje

Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom In dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo v 8 dneh po objavi na naslovu; DSV
Transport, d. o. o., Kidričeva 92, 4220 Škofia Loka (ponudba
na razpis).
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Na čelu zbornice Ciril Smrkolj
Novi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije med drugim obljublja učinkovitejše in bolj
racionalno delo ter za 3 0 odstotkov nižjo članarino.
MATJAŽ GREGORIČ

Naklo - Na konstitutivni seji
novega sestava Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki je bUa v torek v Biotehniškem centm v Naklem,
je bil s tesno večino za novega predsednika izvoljen nekdanji kmetijski minister Ciril
Smrkolj. Novi člani sveta
zbornice, skupaj jih je izvoljenih 57, prisotna sta bila
dva manj, so najprej potrdili
mandate, nato pa s tajnimi
volitvami izvolili predsednika, dva podpredsednika in
člane odWov. Smrkolj, ki ga
je za člana sveta zbornice
predlagalo Društvo SKZ Slovenska kmečka zveza je
dobil 30 glasov prisotnih članov in s petimi glasovi premagal Branka Kureta, sicer
direktorja Kmetijske zadruge
Metlika, ki ga je za predsednika predlagala Kmečka lista
- Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja. Podpredsedniški mesti sta prav tako
pripadli Branku Colji in
Branku Tomažiču, ki ju je
predlaga Smrkolj.
Smrkolj je odločitev za
kandidaturo sprejel, kot je
dejal, zaradi široke podpore
in prepričevanja. Kot je povedal že v svojem predvolilnem
nastopu, se bo zavzemal za
razširitev programa zbornice, ki ga namerava sestaviti
skupaj z vsemi društvi, zvezami vodstvom organov
zbornice, direktorji območ-

Clril Smrkolj obljublja za 30
odstotkov nižjo članarino.

Na ustanovni seji novega Sveta KCZS sta od izvoljenih 57
manjkala samo dva člana.

Devetinpetdesetletni Ciril Smrkolj je v svoji karieri med
drugim kot tehm6ii direktor dela v enem izmed podjetij v tujini, leta 1981 pa je po smrti brata prevzel domačo
kmetijo v Šentožboltu. Med leti 1986 in 1990 je bil del ^ t v zboru združenega dela takratne slovenske skupščine, leta 1996 je bil izvoljen za poslanca v državnem
zboru in še v istem mandatu je bil tudi kmeti|ski minister. Po koncu ministrovanja je dela na Agenciji RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, zadnja leta pa se je
posvečal delu v svojem podjetju in na domači kmetiji.
nih zavodov predstavniki
svetovalne službe... in drugimi pravnimi osebami, ki so
zastopane v novem zborničnem svetu, med njimi je tudi
nekaj župnijskih uradov. Za
vse spremembe je namreč
po njegovem mnenju potrebna korenita analiza, pri
čemer bodo oblikovane tudi
skupine, ki bodo preučevale
interese članstva.
Novi predsednik se bo
med drugim zavzemal za

zmanjšanje predsedniških
pooblastil, fiinkdjo pa bo
opravljal nepoklicno. Ob
tem poudarja, da čuti odgovornost do slovenskega
kmetijstva, zato se bo treba v
večji meri ukvarjati s strategijo. Med priznanji za delo
dosedanji vodstveni ekipi
pod predsedovanjem Petra
Vriska, ki je bila na čelu
zbornice dva mandata, je
bilo slišati tudi, da bo treba
delo zbornice organizirati

Prvobitne cike čuvajo kot zaklad
v Sloveniji se je izvorna reja cikastega goveda ohranila le na petnajstih kmetijah.
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drugače, tako da bodo člani
čutili, da zbornica dela v njihovo korist. Treba bo tudi
oblikovati močne odbore za
kmetijsko, evropsko, zemljiško in okoljsko politiko in se
Še zlasti posvetiti področjem, kot so težji pogoji predelave. Zbornica mora biti
ustrezen sogovornik vladi in
sodelovati pri oblikovanju
zakonodaje in razvojne politike kmetijstva, je še poudaril Smrkolj.
Ob tem je izpostavil tudi
obljubo, da bodo za 30 odstotkov zmanjšali članarino
v zbornici, ki sedaj predvsem za manjše, člane predstavlja precejšnjo obremenitev. Zato pa bo treba delo v
zbornici organizirati tako, da
bo bolj učinkovito in racionalno, je ob iwolitvi še dodal
Smrkolj, ki namerava uvesti
tudi kolegij predsednika za
usklajevanje zadev.

Kranj - Društvo za ohranjanje cikastega goveda v Sloveniji se vse od ustanovitve
pred dobrimi šestimi leti prizadeva za ohranitev in obnovitev pasme, ki ji je po "pretapljanju" v pincgavsko pasmo grozilo že izumrtje in se
je ohranila le v rejah, kjer so
rejci (ob širitvi umetnega
osemenjevanja) vztrajali pri
nelegalnem naravnem pripustu. Kot je povedal strokovni tajnik društva Rafko
Rokavec, društvo šteje 217
članov, ki redijo skupno
okrog šeststo cikastega goveda. Vseh krav dkaste pasme
D L H B
. B
I
je v Sloveniji okrog sedem
PSILOCE
KKONIKA
sto, največ na območju Kam
nika, Bohinja in Zgomjesav
ske doline, deloma pa tudi
ZavasieSoktbdeiimoCas na Tolminskem, v Zgornji
Savinjski dolini in v Posavju
Na območju ljubljanskega

Društvo je šest krav s telički in šest telic predstavilo tudi
na nedavni prireditvi Demo Gozd in BioEnergija v Davči.
Na sliki predsednik društva Dominik Čevka iz Zakala pri
Stahovici s kravo Cveto in teličko Ringelco.

kmetijsko gozdarskega zavoda jih je po podatkih društva
286, na kranjskem 188, na
celjskem 100, novogoriškem
82, novomeškem 36 in na
ptujskem 14. Ob pregledu so

ugotovili, da je pasma zelo
raznolika, da je v prvobitnem
tipu manj kot petina vseh živali in da dkasto govedo redijo predvsem manjše hribovite kmetije. V izvorni reji se je

cika ohranila na kmetijah
Korošec (Koprivnik v Bohinju), Mlakar (Bohinjska Češnjica), Odar (Studor), Smukavec - Spodnji Krucman,
Smukavec - Zgornji Krucman, Soklič (vsi Podjelje),
Šest (Srednja vas v Bohinju),
Cindrič (Dovje), Noč (Javorniški Rovt), Balantič, Kemperl, Urh (vsi Županje njive
pri Kamniku), Kuhar (Klemenčevo pri Kamniku),
Drolc (Češnjice v Tuhinjski
dolini) in Zupančič (Ledina
pri Sevnid).
V društvu želijo, da bi z načrtnim rejskim delom in
strokovno selekcijo utrdili
plemenite avtohtone lastnosti cikastega goveda in ohra
nili lahke živaU s tankimi
kostmi, ki bodo dobro plod
ne, odporne na bolezni, pri
lagodljive na skromna, hri
bovita območja in bi lahko
telile in dolgo živele.

ZANIMIVOSTI, ZAHVALE

Turistična zloženlo z napal(o
Ob žirovskem občinskem prazniku je izšla dolga leta pričakovana turistična zloženka. Namesto
zadovoljstva, so nekateri zelo razočarani.

info@g-^s.si
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OSMRTNICA
Z bolefino v srcu sporočamo, da nas je zapustil naš
dragi mož, oče, ata, pradedek, tast in stric

JOŽEF M A R J E K roj 4.1.1923

BOSTJAN BOGATA;

Žiri - "Turistično druStvo Žiri
je izdalo turisti6io zloženko, kjer je zajeto vse, kar
lahko obiskovalci vidijo in
delajo v Žireh," nam je
prejšnji teden povedala Germana Pivk, vodja projekta
izdelave zloženke in podpredsednica domačega turističnega društva. V leto dni
nastajajočo zloženko pa so
se prikradle dve večji in nekaj manjših napak. "Odločili smo se, da bomo še enkrat
natisnili ovitek, kjer bomo
poseben poudarek namenili
Slovenskim klekljarskim
dnevom in Občini Žiri," je
pojasnila Pivkova.
Izbruh nezadovoljstva z
zloženko je nastal, ker v njej
niso posebej predstavljeni
Slovenski klekljarski dnevi,
ki jih pripravlja Klekljarsko
društvo Cvetke. "Sedaj je že
vse dogovorjeno, da bodo
popravili zloženko, saj nam
ni bilo prav, da dvesto ljudi
gara za tedensko prireditev,
ki nato ni omenjena med turističnimi prireditvami. To
je nedopustna napaka, še
posebej ob tako velikem denarnem vložku," pravi Marica Albreht, ena največjih
žirovskih klekljarskih avtoritet

Fiand Kranjc, direktor občinske uprave, pomirja strasti: "Zloženka je v teh dneh
ugledala luč sveta, za laike
povsem primerna. Vemo, da
je lažje kritizirati kot nekaj
narediti, velja pa tudi, da je
šel material prehitro v tisk."
Tako niti obfina, ki je v lanskem in letošnjem proračunu zagotovila deset tisoč evrov, gradiva pred izidom ni
videla, manjka tudi občinski
grb, morda beseda župana,
vendar Kranjc tega ne želi potencirati. "Če držijo informacije, da gre zloženka v ponoven tisk, predlagam, da material pred tem pregledajo
kompetentni Žirovci in Žirovke in podajo svoje mnenje," dodaja Kranjc.
V zloženki je sicer več pozornosti. namenjene čevljarstvu in čipkarstvu, torej ročnim delom, ki so v Žireh
doma, predstavljeni so tudi
sakralni objekti, galerije in
muzeji pa aktivnosti v naravi
in na koncu še prireditve.
"Zloženko zaokroža zemljevid, saj nas danes še vedno
marsikdo ne najde. Na avtocesti je ob izvozu Logatec tudi
izvoz Žiri, vendar v Logatcu k
nam ne usmerja nobena tabla več. Večkrat se je že zgodilo, da so poslovne stranke
žirovskih podjetij zašle v Idri-

Joco

Od njega se bomo poslovili jutri, v soboto, 5. julija 2008,
ob 17. uri na pokopališču na Kokrid pri Kranju.
Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure dalje
v tamkajšnji mrliški vežici.
Žalujoči: žena Štefka, otroci Ivan,
Marko in Jožica z družinami
Kranj, Ljubljana, 3. julija 2008

89.8 91.1 96.3

RADIO SORA

Gorenjski prijatelj
Radio Sora <1.0.0.,
Kapucinski trg 4,4220 Škofja Loka,
teL: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60,
e-mail: info@radio-sora.si

siorest
Ustvarjalcem jo je že na naslovnici zagodel tiskarski škrat,
številnim pa s o šle v nos druge pomanjkljivosti. Kljub vsemu je to prva turistično-informatlvna zloženka o Žireh po
mnogih letih ugotavljanja, da jo potrebujejo.

jo," eno od težav opisuje Gerniana Pivk, kar ni edina težava "turističnih" Žirov.
Prave turistične ponudbe
Žiri sploh ne poznajo, še tisti
turisti, ki se izogibajo avtocestam (teh bo sedaj še več) se
zaradi skromne ponudbe le
odpeljejo po dokaj dobro ure-

jeni regionalld. V turističnem društvu si želijo večjega
števila gostiln in prenočišč,
da bi se njihovi lastniki tudi
ukvarjali s turizmom in skušali goste zadržati za kak dan
več in ne le pivo ali dve - pivo
je menda v Žireh najcenejše
v Sloveniji.

Smo največje podjetje v slovenski lasti na področju gostinstva.
Usmerjeni smo v kakovost storitev, zadovoljstvo zaposlenih In
dolgoročno rast.
Zaradi širitve dejavnosti na področje zagotavljanja prehrane v
srednjih šolah
OBJAVLjAMO
prosta delovna mesta
za Obrate v Ljubljani, Medvodah, Kranju in Sko^i Loki

1. VODjA KUHINjE vSko^l U>ki (m/ž)
2. SAMOSTOJNI KUHAR (m/ž)
3. PRODAJALEC - DEULEC HRANE (m/i)

4. POMOŽNI KUHAR (m/ž)
Čestitka društva diabetikov

KRANJ

Sladkorni bolniki iz Škofje Loke, Poljanske in Selške doline
iskreno čestitamo zdravniku diabetologu dr. Tomažu Camleku za visoko občinsko priznanje - zlati grb občine, ki mu ga
je podelila Občina Škofja Loka za njegovo plemenito delo pri
oskrbi in izobraževanju diabetikov, kakor tudi za strokovno
pomoč pri programih društva diabetikov in delu s stanovalci
Centra slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki.

Zapora ceste pri G l o b u s u

RIBČEV LAZ

Prijetna osvežitev v Bohinjskem jezeru
T e dni, ko vsi iščemo priložnost za osvežitev, so najbolj
pogumni kopalci že okusili tudi svežino vode v Bohinjskem
jezeru. Čeprav ima zgolj 19 stopinj Celzija, pa ob vročini to
moti le redke. Tisti, ki so malce manj pogumni, pa uživajo
le v hladu ob jezeru. V. S.

O d ponedeljka dalje bo zapora ceste med Globusom in
Delavskim domom zaradi predvidenega začetka obnove
stavbe Globusa. Avtobusi mestnega potniškega prometa
bodo imeli do preklica začetno in končno postajališče ob
Koroški cesti med Globusom in hotelom Creina. S. K.

Od kandidatov pfičakujemo:
Pod 1.: gostinski tehnik. Izkušnje na podro^u vodenja poslov
v gostinstvu, kuharska znanja
Pod 2.: izobrazba kuhar, kuharska znanja in razgledanost,
poznavanje praktičnega dela v kuhinji.
Pod. y . izobrazba natakar ali prodajalec oz. trgovec ali Izkušnje
v gostinstvu
Pod 4.; izkušnje v gostinstvu so zaželene

KAMNIK

Kandidatom nudimo:

Prenovljena kavarna odprta avgusta

- ugoden delovnik (vefinoma dopoldanski delovnik, vikendi
večinoma prosti),
- redno zaposlitev, dodatno izobraževanje,
- stimulativno nagrajevanje
Ponudbe pričakujemo v 8 dneh na naslov: SLOREST, d. o. o.,
Ukozarjeva ul. 3, 1000 Ljubljana. Informacije po telefonu
01/300-42-43.

Kavarna Veronika v središču Kamnika je še vedno zaprta, saj
obnova, ki jo je občina začela že med prvomajskimi prazniki, še vedno poteka. Obnovitvena dela so zahtevnejša, kot
so sprva pričakovali, in tako tudi dražja, zato bodo prvotno
mišljenim 8 0 . 0 0 0 evrov morali dodati še 47 tisočakov. Do
začetka avgusta, ko naj bi kavarna spet odprla svoja vrata,
bodo izolirali skladišče, hodnik in teraso, prenovili sanitarije in uredili vso okolico. J. P.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, vabi k sodelovanju

p o d j e ^ F O T O B O B N A R iz Kranja. Nagrajenci: 1. nagra-

dipl. med. sestro/ zdravstvenika

da: digitalni fotoaparat AGFA: Grega Močnik; 2. nagra-

ali diplomante univerzitetnega študija s področja
naravoslovja ali družboslovja

fotografiranje za dokumente: Tadeja Konec; 4., 5. In 6.

za delo na področju socialne medicine, analitike in promocije
zdravja
Potrebna znanja:
- osnovno znanje računalništva
- zaželeno andragoško znanje
- vozniški Izpit kategorije B
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta,
z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas.

Prvi letošnji kopalci so že preizkusili še nič kaj toplo
Bohinjsko jezero.

Gorenjskem glasu št. 45 v petek, 6. junija 2008, je bilo

Kandidati naj svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljejo v roku 8 dni od dneva razpisa na Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj. Gosposvetska ulica 12,4000 Kranj.

da: fbto album in foto okvir: Sergeja Frelih, 3. nagrada:
nagrado, ki jo podeljuje Gorenjski glas, prejmejo: Igor
Fras, Natalija Novak, Jože Ravnik.
Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Kranjskem glasu 30. maja 2008, je bil PRO ŠPORT CENTER,
Jernejeva ulica 12, Stražišče v Kranju. Nagrajenci: 1.
nagrada-mesečna karta za fitnes: Urša Jakop; 2. nagrada
klasična masaža: Nataša Potočnik; 3. nagrada klasična
masaža: Mateja Jerala; 4., 5. in 6. nagrado, ki jo podeljuje Gorenjski glas, prejmejo: Marija Mihovec, Leon
Nahtigal, Ma^až Koprivnik.

HALO- HALO, KAŽIPOT
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 0 4 2 0 1 4 2 0 0

ob 21. uri pa irski pivski večer. V discu v Hotelu Kompas bo
danes ob 22. uri Hip hop & R'nB' večer, jutri ob 22. uri pa Hip
hop večer & Go-Go dancers shovi^, vstop za oba večera prost.

info@g^las.si

KONCERTI
New H a m p s h i r e Friendship C h o r u s

Njroiilo n obijm iprejtmamo po tdffofig M / 2 0 M 2 - 0 0 , faksu M / » M 2 - U ali osrtno na » t i i M i j o « (tai 4.
v Kranju«. po poSli - do p<iot<l«l|ka n((liIka(lon.WinlCenao9la$ovlnpomK)t>viul>ib:l2i«lno ugodtu.

lANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91.4240
RADOVgiCA, T E L : 04/5315 249. FAX: 04/53 »4 230
MADŽARSKE TOPLICE: 7. 8. -10.8., 21. 8. - 24.8., 1. 9- - 7- 9-:
PEL|E5AC: 15. 9. - 22. 9., 22. 9. - 29. 9.; TRST: 16 7.; KOPALNI
IZLET IZOLA: 7.7.
OBVESTILA

O

DOGODKIH

OBJAVLJAMO V RUBRIKI

KAŽIPOT BREZPLAČNO S A M O

GLASOV

IZLETI
N a Konja čez Varvanje
Kranj - PD Kranj vabi jutri na planinski izlet na Konja čez Varvanje. Odhod ob 6. uri z osebnimi avtomobili izpred hotela
Creina. Tura je primerna le za planince z dobro kondicijo, saj
je hoje za 6 do 7 ur, pot pa je mestoma zelo zahtevna. Prijave v pisarni planinskega društva. Pohitite!

ENKRAT.

PRIREDITVE
Pr' Trnove
Tržič - DU Tržič v torek, 15. julija, prireja piknik D U "Pr' Trnove" v Dupljah, v soboto, 19. julija, vabi na Izlet v Podčetrtek in okolico z ogledi in kopanjem, včeraj se je začela kopalna sezona na Debelem rtiču.

Bohinjske stene
Bohinj - Založniški odbor pri Planinski zvezi Slovenije in Turizem Bohinj vabita na predstavitev knjige Bohinjske stene
danes, v petek, ob i8. uri v mali sejni dvorani v kulturnem
domu joža Ažmana v Bohinjski Bistrici.

Vox laci
jezersko - Na drugem koncertu festivala Vox laci, ki bo v nedeljo ob 18. uri v kulturnem domu Korotan na Jezerskem, se
nam bodo s slovenskimi narodnimi in umetnimi pesmimi
predstavili moški vokalni kvintet Smrtnik in mladinska vokalna skupina Klika iz Železne Kaple na avstrijskem Koroškem.

Nemogoče je mogoče
Radovljica - Šola odličnosti Metlika vabi na dobrodelni seminar "Nemogoče - je mogoče", ki bo v ponedeljek, 7. julija, od
16.30 do 19. ure v knjižnici A. T. Linharta v Radovljici.

O šestih čutih
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri ob 9. uri
v Dom krajanov Primskovo, Jezerska cesta 41 Kranj na proučevanje Sv. pisma z okvirno temo: "O šestih čutih." Duhovno srečanje bo povezoval Franc Novak. Vstopnine ni.

1 1 0 let P G D Bohinjska Bela
Bohinjska Bela - V soboto ob 14. uri bo gasilsko tekmovanje
članskih ekip, ob v - o o pa velika vrtna veselica z ansamblom
Bratov Štrukelj. V nedeljo ob 15. uri bo slavnostni mimohod
gasilcev in proslava s prevzemom novega vozila ter ob 17.00
gasilska vrtna veselica z ansamblom Veseli Begunjčani in
posebno gostjo Manco Špik. Dogajalo se bo na Bohinjski
Beli, na igrišču ob osnovni šoli in gasilskem domu. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, srečo boste lahko preizkusili na
bogatem srečelovu.

N a Plaži Krvavec
Krvavec - Letošnje poletje pripravljamo i . dneve slovenskih
pokrajin, kjer se bodo vsako soboto v juliju in avgustu predstavljale posamezne pokrajine Slovenije. Predstavili bodo
svoje tradicionalne jedi, folklorne plese, etno glasbo s pevci,
družabne igre. jutri se bo kot prvo predstavilo Goričko in sicer z Drujštvom za lepše vutro ob i o . uri. Več na internetni
strani vww.hotel-raj.si.

Demonstrativna vaja gasilcev
Bitnje - Ob praznovanju 80-letnice delovanja prostovoljni
gasilci iz Bitenj danes, v petek, ob 17.30 vabijo na ogled velike demonstrativne vaje, ki bo v Srednjih Bitnjah 59, ob 20.
uri pa vabijo na gasilsko veselico z ansamblom Kiki band. V
soboto ob 18.30 bo parada vseh gasilcev in gasilk in proslava ob 80-letnici društva, ki se bo nadaljevala z veliko veselico, kjer bo nastopila Natalija Verboten.

Dogajanje v Kranjski G o r i
Kranjska Gora - Kranjska Gora vabi na košarkarski tabor
Marka Miliča, ki bo do 19. julija. Danes bo v Radovni ob 18.
uri gledališka predstava Razvalina življenja, ob 19.15 pa odprtje razstave likovnih del Avguste Šenk. Na trgu pred cerkvijo bo ob 20.30 nastop mešanega pevskega zbora KD Odmev. jutri bodo od 14. ure dalje na trgu pred cerkvijo potekale ustvarjalne delavnice za otroke v okviru DPM, ob 20.30
pa bo koncert Kocke na trgu pred T I C . V nedeljo ob 21. uri
na trgu pred cerkvijo: julijske Alpe v sliki in besedi. V Pub legende bo danes ob 21. uri 8o's žur do jutranjih ur, v soboto

Kopalni izlet v Portorož
Jesenice - Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča
člane, da sprejema prijave z vplačilom akontacije za enodnevni kopalni izlet v Portorož, v četrtek, 10. julija. Avtobus
bo odpeljal izpred Čuferja ob 7. uri. vplačila sprejemamo v
pisarni društva v času uradnih ur; torek od 16. do 18. ure.

N a Konj
Radovljica - PD Radovljica organizira v soboto, 12. julija, izlet nad Veliko planino na Konj (1803 m). Izhodišče Velika
planina preko planine Dol na vrh. Sestop v dolino Kamniške
Bistrice. Pot je zahtevna, hoje pa bo približno 6 ur. Prijave
po tel. 041/607 431 (Matjaž Ambrožič) in 031/805 746 (Matko Pogačnik) ali v pisarni: 531 55 44, 031/345 209.

Konjiška gora
Kranj - Planinska sekcija DU Kranj vabi na Konjiško goro v
četrtek, 10. julija, s posebnim avtobusom ob 6.30 izpred
Globusa. Vzpon je srednje zahteven, predviden čas vse hoje
pa je 5 ur. Priporočljiva lažja pohodniška oprema; pohodne
palice, malica. Vodnika bosta Milan Čelik in Marija Golob
Preisinger, cena pa je 12 evrov. Prijave z vplačili v društveni
pisarni do ponedeljka, 7. julija.

Kolesarski izlet v Begunje
Kranj • Kolesarska sekcija D U Kranj organizira kolesarski izlet z
lastnimi kolesi v Begunje, ki bo v torek, 8. julija, ob 8. uri izpred
društva. Proga je težka, predviden čas vožnje pa je 6 ur (od 60
- 65 km). Priporočljiva kolesarska oprema, čelada je obvezna.
Izlet bosta vodili Marija Golob Preising in Helena Benedik.

Izlet v Italijo
Skofja Loka - DU Škofja Loka vabi na izlet v Piancavallo in Villo Manin v Italiji, ki bo v sredo, 30. julija. Odhod ob 5. uri izpred
avtobusne postaje v Škofji Loki. Prijave sprejemajo v pisarni
društva od objave dalje vsako sredo in petek od 9. do 11. ure do
zasedbe avtobusa. Kljub temu da so državne meje padle, je obvezen osebni dokument! Hrana in pijača iz popotne torbe.
Cena izleta je 24 evrov in vključuje stroške prevoza, vstopnino
za Villo Maninin park ter organizacijo in spremstvo izleta.

Planinski pohod na Poldnik
Žirovnica - D U PPS Žirovnica vabi v torek, 8. julija, na planinski pohod na Poldnik (Picco di Mezzodi - 2063 m). Odhod avtobusa bo ob 7. uri iz AP Rodine in bo ustavljal na
vseh postajah do AP Moste. Potrebna je planinska oprema.
Informacije in prijave do ponedeljka po tel.: 580 14 69 ali
031/535 799 (Drago Kajdiž).

Leški kolesarski krog
Lesce - KS Lesce vabi ob krajevnem prazniku ljubitelje kolesarjenja na "Leški kolesarski krog". Zbor v nedeljo pred Družbenim
centri v Lescah ob 8. uri za 35 km dolgo progo po občini Radovljica, ali pa ob 9. uri za 15 km dolgo progo po krajevni skupnosti Lesce. Vabljeni kolesarji vseh starosti in iz vseh krajev. V primeru slabega vremena bo kolesarjenje v nedeljo, 13. julija.

Uršlja gora
Šenčur - T D Šenčur organizira v soboto, 12. julija, planinski
izlet na Uršljo goro (1670 m). Skupne zmerne hoje bo 5 do
6 ur. Odhod avtobusa bo ob 6. uri izpred pošte Šenčur. Zaradi prehoda državne meje obvezen osebni dokument! Udeležba na lastno odgovornost. Prispevek glede na število udeležencev (okoli 15 evrov). Informacije in prijave do četrtka na
tel.: 041/875 812 (Franci Erzin).

Pohod na Dovško babo
Žabnica - D U Žabnica vabi na pohod na Dovško babo (1892
m) v sredo, 16. julija, ob 5. uri izpred vseh avtobusnih postaj
od Sv. Duha do Stražišča. Prijave sprejema Lojzka Dolenc na
tel.: 231 17 15 do jutri med 13. in 15. uro, cena 13 evrov.

tzlet na O l š e v o
Žirovnica - P D Žirovnica prireja v soboto, 12. julija, izlet na
Olševo. Nezahtevne hoje bo za 6 ur. Prijavite se do četrtka
na tel.: 041/582 115 (Tone).

Radovljica - Občina Radovljica in JSKD izpostava občina Radovljica gostita mešani pevski zbor "New Hampshire Friendship Chorus" (ZDA), v sodelovanju z mešanim pevskim
zborom "Glasbena matica Ljubljana". Zbora bosta nastopila danes, v petek, ob 20. uri v Avli graščine v Radovljici, kot
del 11. mednarodne koncertne turneje zbora New Hampshire Friendship Chorus.

T h e Oxford Millennium Orchestra
Škoija Loka - Občina Škofja Loka vabi na koncert angleškega
simfoničnega orkestra, ki bo danes, v petek, ob 20. uri na
dvorišču Škofjeloškega gradu. V primeru slabega vremena
bo koncert potekal v cerkvi sv. Jurija v Stari Loki ob 20.30.
Simfonični orkester se nam bo pod vodstvom dirigenta
Charliea Wilsona predstavil z izbranimi deli skladatelja Beethovna in Schuberta.

Komorni zbor Krog
Poljane nad Škofjo Loko - Mlad mešani pevski ansambel,
tretjeuvrščeni na mednarodnem zborovskem tekmovanju
Maribor 2008, vabi na koncert, ki bo v nedeljo ob 19.30 v
dvorani kulturnega doma v Poljanah nad Škofjo Loko. Zbor
vodi dirigent Primož Malavašič. Program: Palestrina, Mendelsohn, Brahms, Rheinberger, Sandstrom, Čopi, Lebič,
Močnik, ... (sakralna glasba, glasba romantike, slovenske
ljudske pesmi v priredbah idr.)

RAZSTAVE
Vrata 2 0 0 8
Jesenice - Gornjesavski muzej Jesenice - enota Kranjska
Gora, PD Dovje-Mojstrana in občina Kranjska Gora vabijo
na odprtje razstave likovnih del udeležencev 29. planinske
slikarske kolonije, ki bo danes, v petek, ob 17. uri v galerijskem prostoru Liznjekove domačije na Borovški cesti 63 v
Kranjski Gori.

Lutke
Kranj - osrednja knjižnica Kranj vabi na ogled razstave LUTKE avtorjev Andreja Štularja in Petre Stare, na kateri predstavljata vrste lutk s sliko, besedo in lutkami. Ob njih so razstavljene tudi knjige o lutkarstvu. Razstava je do konca meseca na ogled v avli Študijskega oddelka na Tavčarjevi 41 v
Kranju.

PREDSTAVE
Klopčič
Šenčur - T D Šenčur v soboto, 19. julija, vabi na ogled komedije Klopčič v poletnem gledališču na Studencu pri
Domžalah. Odhod avtobusa ob 19.30 izpred pošte Šenčur.
Cena gledališke karte je 10 evrov plus prispevek za prevoz.
Informacije in prijave do četrtka 041/875 812 (Franci Erzi).

Lumpacivagabund ali Z a n i k r n a deteljica
Predoslje pri Kranju - vabljeni na premierno uprizoritev
predstave z naslovom Lumpacivagabund ali Zanikrna deteljica. Izvajal jo bo KUD Predoslje na župnijski posesti v Predosljah. Predstave: danes ob 20.30, jutri, v soboto, ob 20.30
in v nedeljo prav tako ob 20. 30.

Stari Ilija
Adergas - K U D Pod lipo Adergas letos praznuje 70-letnico
ustanovitve. Obletnico bodo proslavili z dvema dogodkoma
ustanovitve 70-letnice društva in 150-Ietnic0 rojstva Ignacija
Borštnika, ki se je rodil v Cerkljah na Gorenjskem. Danes ob
21. uri bodo domači igralci KUD pod lipo Adergas na stopnišču pred župnijsko cerkvijo Marijinega oznanjenja uprizorili izvirno slovensko ljudsko igro Ignacija Borštnika v treh
dejanjih. Stari Ilija. Igro bodo ponovili danes prav tako ob 21.
uri. Ob jubileju društva bo v soboto, 2. avgusta, ob 21. uri na
prostem gala koncert Slovenskega okteta. Informacije na
tel.: 040/297 936.

Cvet in s a d
Muljava - Danes, v petek, in jutri, v soboto, ob 21. uri si lahko ogledate zadnji uprizoritvi Jurčičevega dela Cvet in sad v
Letnem gledališču ob Jurčičevi domačiji na Muljavi. Roman
je dramatizirala Danica Kastelic, režija Tatjana Lampret, izvedba člani Kulturnega društva Josip Jurčič Muljava.

OGLASI, MALI OGLASI
Nagrajenci priloge C G +, ki je izSla 6. junija 2 0 0 8 . Pravilni odgovori športnega kviza iz zadnje številke Športnega glasa so:
največ naslovov evropskega klubskega prvaka v rokometu ima
Barcelona, svetovno hokejsko prvenstvo skupine A v dvorani Tivoli je bito leta 1966, leta 1993 s e je s košarkarskih igrišč poslovil Peter Vilfan, prvi Slovenec v Ligi N B A je bil Marko Milič, prvo
svetovno prvenstvo v atletiki je bilo v Helsinkih. Nagrajenca sta
lakajerala in Urža Košnik.

LOTO
Rezultati 53. kroga
- 2. julija 2 0 0 8
3. 4. i6.17. 26. 33. 34 m 11

754127
Garantiram skiad 34. kroga

Rešitve križanke Mencinger Lesce, ki je bila objavljena 6. junija v
G G + . v Upokojenskem glasu, so: 1 . nagrado: notranji rolo prejme:
Jože Vrtač, Duplje; 2. nagrado: žensko poletno obJeko prejme Danica |aniar, Žirovnica; 3. nagrado: žensko krilo prejme: Ivka Premrov,
Žabnica. Nagrade Gorenjskega glasa pa prejmejo: Ivanka Tratnik,
Mavčiče; Helena Treven, Cerkno; Berta Bertoncdj, Selca.

za Sedmico: 1 0 0 . 0 0 0 EUR
Predvideni sklad 54. kroga za
Lotka: 150.000 EUR

n

NAGRA)ENI REŠEVALCI K R I Ž A N K E A V T O H I Š A VRTAČ, KRANJ
objavljene v Gorenjskem glasu št. 49, 20. junija 2008. Geslo nagradne križanke A H V R T A Č se glasi: Z D R U Ž I L I S M O S P O R T N O S T IN E L E G A N C O N O V I PASSAT. In kdo so prejemniki nagrad? 1. nagrado - enodnevno uporabo vozila A U D I A4 AVANT,
Veronika Bežter, Ško^a Loka; 2. nagrado - enodnevno uporabo
vozila VW G O L F E D I T I O N , Jože Vrtač, Duplje; 3. nagrado - paket
obvezne opreme, Valentin Bogataj, Gorenja vas. Nagrade Gorenjskega glasa prejmejo: Marija Jenko, Cerklje na Gorenjskem; Edvard
Žnider6č, Jesenice in Cilka Prinčič, Kranj. Nagrajencem, iskreno
čestitamo!

domplan

dn^aintonir1nQ, noprerniAnine.

uftMfiittfn in onefootfto,
bMv«9iMN« 14

gsm: 041/647-433
www.domplan.si

Il£ete nov dom ali kupu u svojo
nepremičnino? Oddajate ali najemale stanovanje, hiio ali poslovni prostor? Celovita reittcv
na enem mestu. Za vas delamo
WWW.CORENJSKICLAS.Sl

o javni razgrnitvi

lil.
javna razgrnitev traja od 14.07.2cx>8 do 1 4 . 0 8 . 2008.
IV.
V Času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v
sredo, dne 23. julija 2008, ob 1 6 . 0 0 uri v dvorani £ t 14 Mestne
občine Kranj.
V.
Pisne pripombe k dopolnjenemu osnutku Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja lahko vpišete v knjigo pripomb na krajih javne razgrnitve alt jih pošljete na Oddelek z a okolje in prostor Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Obravnavani bodo le podpisani in s polnim naslovom opremljeni pripombe in predlogi. Rok za pripombe k
razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
VI.
To javno naznanilo se objavi v Gorenjskem glasu in na spletni
strani Mestne občine Kranj www.kranj.si.
Številka: 3500-0131/2007-48/03
Datum: 3 0 . 0 6 . 2 0 0 8
Damijan Perne, dr. med. spec. psih.
ŽUPAN

A J P d.0.0. Kranj
Koroška c e s t a 2 ,
4 0 0 0 Kranj
e-pošta: i n f b ( ^ a j p . s l

0 4 / 2 0 28 223,031/330 • 0 4 0

I.
javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja, ki ga je izdelal Populus, podjetje za prostorski
inženiring, d.0.0., Ljubljana, št. projekta 3 1 6 / 0 4 / 0 8 v aprilu 2008.

II.
Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja
se javno razgrne na Oddelku za okolje in prostor Mestne občine
Kranj in na sedežu Krajevne skupnosti Kranj center.

Aktivno - fasno - Preudarno
^ ^ ^ ^
^ H p A
j n
J \

JAVNONAZNANILO

Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta revitalizacije starega mestnega jedra Kranja obsega nasledr^ja zemljišča pare.
št. 0» 1 2 1 , 1 3 6 , 1 3 7 , 1 3 8 , 1 3 9 / 1 . 1 3 9 / 2 , 1 4 0 , i 6 i , 1 6 2 , 1 6 4 , 1 6 5 , 1 6 6 / 1 ,
1 6 6 / 2 . 1 6 6 / 3 , 1 6 6 / 4 . 1 6 7 / 1 , 1 6 7 / 2 , 1 6 8 , 1 6 9 , 1 7 0 , 1 7 1 , 1 7 2 . 1 7 3 » 174/1.
174/2. 175. 176/1. 176/2. 177/1,177/2. 193/1. 193/2. 194/1. 201/32 0 1 / 4 , 2 0 1 / 5 , 235/2. 236/1, 2 3 6 / 2 . 236/3. 2 3 6 / 4 . 236/5. 2 3 6 / 6 ,
236/7.236/8.237/1, 237/2,238,354/1.373.374,37S/2,379.382,383.
385/2, 971 in 972. vse k.o. Kranj.

K.R. NEPREMIČNINE
Lesce d.0.0.,
Begunjska 2
CSM: 041/436-544,
041/423-511
Prodamo stanovanja:
RADOVLJICA: ohranjeno polkletno
dvosobno stanovanje v bližini zdrav,
doma. kopališča, šole, vrtca ... v
izmeri 46 ma prodamo. Letnik 1976,
opremljeno. CENA 79.000 EUR.
RADOVLJICA: Cankarjeva, trisobno,
stanovanje v
nadst., 68
letnik 1985, urejeno, dobra razporeditev,
opremljeno, vseljivo po dog. CENA:
1 3 6 . 0 0 0 EUR.

LESCE: urejeno Stirisobno duplex
stanovanje v izmeri 104 mi z nadstreSnico, letnik 1973, 3. nad od 4.
vseljivo po dog. CENA 179.000 EUR.
www.kr-neprem»cnine.sl

HIŠO PRODAM
ZC. 8ESNICA • I. 05 moderno prenovljena. delno opr. hi$a (P-fM. delno klet) 186 m2 na zemljišču 2054
m2 z izjemno lokacijo. CK olje, tel.
ADSL. Prevzem po dogovoru.
3 4 2 . 0 0 0 EUR.

M0SN)E - trietažna starejSa hi£a iz I.
75 (K+P-i-l. nad.) 225 m2 na 1015 m2
zemljišča z lepim vrtom. Možno jo je
preurediti v dvostanovanjsko.
270.000 EUR. Možen nakup polovice za 135.000 EUR.

RADOVLjlCA - dvostanovanjska hiSa
i2 L 84, obn. 98, 330 m2 (K+P+M),
zemljišče 1460 m2, zadnja v vrsti
313.000 EUR. Možen nakup vsake
enote posebej.
BLED - 1 5 minut peš hoje do centra
in jezera, novo nadstandardno štirisobno v polovici dvojčka 138.05 m2
površine (K+P+M), 2 parkirni mesti.
zemljiJče 253 ma, l.izg. 2008.
420.000 EUR.

ITD N E P R E M t Č N t N E , d.0.0.
MAISTROV TRG 7,
4 0 0 0 KRAN)

TEL:04/23.8M20.
04/23-66-670

FAX: 04/23-81-122

lUJ

041/755*296, 040/204-661,
041/900-009

e-pcitr. Hd.nepremicnine^stol.rtet
www.ftd-pius.si
Kranj • Planina II: e n o i n p o l s o b n o ,

53,27 m2, 2./8, obnovljeno 03, vsi
priključki, sončna lokacija, ZK urejena. vredno ogleda. Cena 97.500
EUR.
Kranj • Planina II: d v o s o b n o , 6 3 , 1 0

m2. 5./7,1.1987, lepo ohranjeno in v
celoti opremljeno, balkon, klet. vsi
priključki, ZK urejena, vseljivo takoj.
Cena iiz.ooo EUR.
Golnik: dvosobno. 55 m2, obnovljeno 06, 4-/4, v urejenem bloku,
mirna lokacija, vsi priključki, ogrevanje na elektriko, velik balkon, drvarnica in klet, ZK urejena, vseljivo
takoj. Cena: 92.000 EUR.

ZEMLjlSČE

HRASTNICA pri Šk. toki • 952 m2 •
stavbno, kom. opremljeno 95.200
EUR, možen nakup le polovice ali
dokup sosednjega zemljišča.
POSLOVNI PROSTOR ODDAM
/PRODAM
KRAN) - Savska Loka, L izd 60. skladiščno - proizvodni prostor 630 m2 434.700 EUR.

KRAN) • center (staro m. jedro)
259.69 m2 (K+P+l. nad.-i-M), obn. L
99, preurejeno za opr. poslovne dejavnosti (storitve, trgovina, gostinstvo). 375-000 EUR.
KRAN) - center (staro m. jedro) 260
m2,1. nads., 11. nads.-mansarda, klet
• primerno za trgovino, svetovalni
center, atelje, pisarne. Možen najem
po delih. 15,00 EUR/m2 mesečno.
MEDVODE • pisarniški prostori
8 4 , 8 4 m 2 , pritličje, 2 park. m e s t i ,

primerno za opravljanje mirne storitvene dejavnosti (zdravstvo, biro,
svetovanje). Najem: 750 EUR/mesečno.

Ostalo ponudbo za različne namene
najdete na www.3jp.si

MOSTE PRI ŽIROVNICI, v nizko
energijskih objektih prodamo več
stanovanj velikosti od 48 - 94 m2,
sončna lega ob vznožju Karavank
z izjennnim pogledom na Julijce s
Triglavom, Blejski grad, Pokljuko,
4 km do priključka na AC, cena
od 1 5 8 . 0 0 0 - 2 5 8 . 0 0 0 EUR.
Več na: www.pronri-re.si,

inf: 041/658-027

KjKERNi
NEPREMIČNINE

Maistrov trg 12. 4000 Kranj
Td. 0 4 / 2 0 2 1 3 53,202 25 6 6
GSM 051/320 700. Email: ]nfo®k3>kem.s

POSLOVNI PROSTORI:
Prodamo:

Trije nagrajenci nagradne križanke DIDAKTA, ki je bila objavljena
6. junija v C G +, v prilogi Starši & otrod, so: Nika Pogačar, Zg.
Gorje; Irena Nemec, Maribor; C e n e RavŠček, Žiri.

Na podlagi 50. in 60. Člena Zakona o načrtovanju prostora (Uradni
list RS. štev. 33/07) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS. štev. 33/07) je župan Mestne občine Kranj dne 30. 06.
2008 sprejel
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NAJAMEMO
Za znano stranko 1 - 2-sobno stanovanje. Kranj z okolico.

GG
naročnine
04/2014241

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

STANOVANJE PRODAMO
Kranl, Planina II, dvosobno + kabinet,
VI. nadstr. v izmeri 79,5 m2,1. izgr.
1982. dvigalo, vsi priključki, cena
119.500,00 EUR, možnost vselitve oktob^aooS.
Kranl, Šori^evo nasede, enosobno v 2.
nadstr. izmere 36,79 rra, I izgr. 1971,
potrebno obnove, cena 78.500,00 EUR.
Kran|, Zlato po§e, v n^ansardi objekta
novo zgrajeno dvosobno stanovanje
kabiriet v Izmeri 60.00 rTt2, L izgrad. objekta 1953,1. izgradnje stanovanj 2008.
CK na ^in, vsi priključki, tJaki laminat
klima, cena 97.000,00 EUR.
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v lil.
nadstr. izmere 73,80 m2,1. izgr. 1965.
obnovljeno 200$, kopalnica, WC centralna na piin, vselitev po dogovoru,
cena 130.000.00 EUR.
Kranj, Zbrto po^ trisobno, visoko pritli^5e v izmeri 66,82 m2, ddno obnovljeno v letih 2000 in 2003 (kopalnica in
okna). 1. izgr. 1961, CK. telefon, bbd. telev., balkona ni, cena 114755,00 EUR
(27,5 mio srr).
Tržič, mestno jedro, 3 dvosobna stanovanja v trinadstropni hiSi, velikosti
od 6i m2 - 83,oom2, leto izgr. 1957. v
celoti prenovljena leta 2000 (tlaki, instaladje, kopalnica, CK. telefon, dvigalo) balkona ni, cena 1290 EUR/m2
(309.135,60 StT/m2) za manjSe stanov. in 1 2 3 0 EUR (294.757,20 SfT) za

večje stanov., vpisana v ZK. vseljiva
takoj.
HISE-PRODAMO
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična.
tlorisa 120 m2 na parceli velikosti 549
m2, CK na olje, tel. garaža, dve paricirni mesti, sončna lega. hiSa je lepo
vzdrževana. I. izgrad. 1981, cena
3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 EUR.

Križe, Gorenjska, enonadstropna •
dvostanovanjska, tlorisa 75 m2 v vsaki etaži na parceli velikosti 222 m2.1.
izgr. 1936, popolnoma prenovljena od
L 2004-2006. CK na plin, td.. vse instalacije v vsaki etaži ločene, tri parkirišča,
cena 194.000.00 EUR.
POSLOVNI PROSTOR-oddamo v najem
Kranj, Straži Vi*, pritli^e v izmeri 110
m2, primemo za pisanne ali podobno
mirno dejavnost, samostojni vhod.
viSji stropovi, zagotovljena tri parkima
mesta. I. izgr. 1937, ddno obnovljeno
L 2004, cena 580,00 EUR mesečno +
stroški, plačilo po možnosti za tri mesece naprej, možnost uporabe takoj.
NaWo, I. nadstr. v izmeri 50 m2, primemo za pisarne, I. izgr. 1970. prenovljeno 1.2004, CK, intemet, telefon,
samostojni vhod, parkima mesta zagotovljena, cena 400,00 EUR/mesečno^ stroiki cca. 120,00 EUR skupaj z
ogrevanjem.
Industrijska cona Šer>čur, novogradnja, 400 mi v pritličju, višina stropa
4;20 m, cena 9,00 EURym2 mesečno+
stroSki in 300 m2 v I. nadstropju, višina
stropa 3,80 m. cena 8,00 EUR/m2 mesečno 4 stroški- tovorno d^galo, primemo za skladišče ali proizvodno halo.
GARAŽA-PRODAMO
Kran^ Ptanina II, v novem objektu na
Ul. Tuga Vidmarja v podzemni garaži
parkirno mesto, I. izgr. 2007, cena
8.000.00 EUR.

PARCEU-PRODAMO
Javomišid Rovt nad Jescnicami v izmeri
759 m2, na parceli elektrika in telefon,
sončna, dostop t glavne ceste, geodetsko odmerjena, celotna zazidljiva. 6 km
od avtoceste, cena 45 S40.00 EUR.
Srednja vas pri Bohinju v izmeri 929
m2, sončnafega,2/3 parcele je bolj strme. od Bohinja je o^ljervo 5 km. cena
230.ooEUR/m2.

KRANJ: v tovarniškem objektu prodamo skladiščne prostore v izmeri
630 m2 v pritličju, obnova pred 15
leti. cena - 650.00 EUR/m2.
KRANJ: v novem objektu v 1. nadstropju oddajo poslovni prostor v
izmeri 612 m2, z lastnim vhodom,
tovorno dvigalo, lastna parkirišča.
primerno tudi za težke stroje, cena je
6 EUR/m2.

KRANJ: poslovni prostor v izmeri
2.000 m2 v dveh etažah, od tega
1.500 m2 v enem delu za proizvodni,
skladiščni prostor in 500 m2 medetaža z dovozno rampo, zgrajeno leta
86. cena - 550 EUR/mz.
Oddamo:
KRANJ (bližina): delavnico v izmeri
200 m2 z gradbenim in uporabnim
dovoljenjem za avtoličarstvo, dostop
z viličarjem, letnik 98, cena je 5
EUR/m2.

KRANJ: v novem objektu v 1. nadstropju oddajo poslovni prostor v
izmeri 612 m2. z lastnim vhodom,
tovorno dvigalo, lastna parkirišča,
primemo tudi za težke stroje, cena je
6 EUR/m2.
KRANJ: prostor v izmeri 78 m2 in
230 m2 v 1. nadstropju za pisarne.
servisno dejavnost, obnova 94, cena
je 11 E U R / m 2 .

HISE:
Prodamo:
R A D O V L J I C A , L A N C O V O : n a mirni

lokaciji v novem naselju hiša (dvojček ali trojček) v 3. podaljšani gradbeni fazi. v gradnji je 7 hiš, stan.
površine 191 m2, na zemljiSču od
1 8 0 - 3 3 2 m 2 , cena je od 2 3 . 0 0 0 d o

256.000 EUR. last K 3 KERN, d.0.0.

B E L A pri P R E D D V O R U : na m i r n e m

predelu s pogledom na hribe lahko
dobite sUnovanjsko hišo cca. 100
m2 v etaži (klet, pritličje in mansarda), parcela 1.116 m2. letnik 1979,
cena - 230.000.00 EUR.
BESNICA:
stanovanjska
hiša.
površine 250 m2, klet, pritličje, nadstropje in mansarda. zgrajena 1970.
obnova 94. parcela 500 m2, lahko
tudi dvodružinska. cena » 225.000
EUR.
TR2IC (ZvirČe); stan. hiša zgrajena
do 3. gr.feze,stan. površine 1S6 mi,
letnik 2006. 551 m2 zemljišča,
možnost izdelave na ključ, CK na
plin, mirna lokacija, cena - 183.000
EUR.
DRULOVKA: nova hiša v Ml. podaljšani gradbeni ^ i , stanovanjske
površine 170 m2. letnik 2006, na
zemljišču 244 m2, cena • 181.105
EUR.
ZEMgiSČA:
Prodamo:

Besnki: stavb, parcela 689 ma po 75
EUR/m2.

Ambrož pod Krvavcem: več stavb,
parcela od 422-677 m2 po 70
EUR/m2.
Poljubeij: stavbn. parcela 631 m2 po
75 EUR/m2 v nižinskem delu.
Kranj • Orle: stavb, parcela 606 m2
za 5 9 . 0 0 0 E U R .

Zalog pri Ceri^ah: stavb, parcela 482
m 2 ali 509 m 2 po 1 2 0 E U R / m 2 .
STANOVANJA:

Prodamo:
Kranj: dvosobno, 50,63 m2 v 2. nad.
od 4. obnova 2002, cena « 99.000
EUR.
Kranj, Planina I: trisobno, 8 0 n i 2 v 7.

nad., letnik 1974, cena « 115.000
EUR.
Kranj (center): dvosobno, 7 2 , 3 0 m 2 v

2. nad. od 3, letnik 1989. z vso opremo, provansalski stil, finska savna,
cena -135.000 EUR.
Kranj, Planina: enosobno. 42.15 m2 v
1. nad. od 2» letnik 82. prodamo za
8 6 . 0 0 0 EUR.
Kranj (center): trisobno. 96,25 m 2 ,

duplex v 1. nad. in 2. nad., obnova
2 0 0 6 . cena « 1 6 5 . 3 3 1 EUR.
Kranj (center): enosobno, 4 8 , 2 0 m 2 v

2. nad. od 3, letnik 1989, letnik 2004.
staromeščanski stil, vsa oprema,
cena »91.900 EUR.
Kranj ( S t r a ž i i ^ ) : v 6-stanovanjskem

objehu prodajajo:
Dvosobno, 53 m2, v mansarda (2.
nad.) za 7 7 . 9 0 0 EUR:

Enosobno 29 m2, v pritličju, za
67.500 EUR;

Enosobno, 31 m2, v 1. nad. od 2, za
67.500 EUR.

Objekt je adaptiran v). 2008, vsako
stanovanje ima ločene instalacije
(elektrika, voda. plin), lastno CK na
plin, lastno parkirišče. Objekt leži na
mirni lokaciji.
r.kj-kern.s

MALI OGLASI ^^^^^^^
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Mali oglasi
tel.: 2 0 1 4 2 4 7
fax: 201 4 2 1 3
e-mail: matioglasi@g-glas.si
Male oglase sprejemamo: za objavo
v petek - v sredo do 13 J O in za
objavo v torek do petka do
14.00! Delovni čas: od ponedeljka do
petka neprekinjeno od 8 . - 1 9 . ure.

STANOVANJE PRODAMO

MOTORNA KOLESA

Kokrica. Pokopališka 18, trisobno,
106.43 m2. man./2. nad.,
novogradnja.3 % POPUST ob
takojšnjem plačilu 20 H akontacije.
Cena: 169.550,00 EUR. Investitor:
Gekko dom, d. 0.0., Parmova 41,
Uubljana. Tel.: 031/647 577

PRODAM

800480^

MOTORNO KOLO Kimko sektor 125
ccm, 6700 km, prirejen za solo vožnjo
po kJandh. tr 040/282w$85
ŠPORTNA platišča, kromirana, I S col,
za terenca Suzjjkl ali Lada Niva, zelo
ugodno, i r 031/262-046
6004748

STANOVANJA

AVTODELI IN OPREMA

PRODAM

ENOSOBNO In civosobno stanovanje

v Stražišdu. s parkiriščem In shrambo,
obn. I. 08, t r 0 3 1 / 3 7 7 ^ 1
B004«4r

DVOSOBNO stanovanje, nadstanctardno, opremljeno na ključ v izmeri
60 m2 v šorfijevem naselju. V
040/151-332
8004605
SKOPJA LOKA - Podlubnik: prodamo
dvosobno stanovanje. 59 m2. 2. na<istrople. cena 90.500 EUR. Informacije: RZV. d.o.o.. flP 04/51-69-300
8004630

KUPIM
UPOKOJENEC, voznik, miren, nujno
potrebuje stanovanje po tragični izgubi
partnerice, v okolici Kranja, t r
041/602-395
soo4B2I

gekkoprojekt
nepremičnine

8ritof79A,4000KranJ
info-nep#9«kkopr(^el(tsi

04 2341 999
031 67 40 33
ODDAM
GARSONJERA, za 2 osebi z vrtom tn
pogledom na morje, Lucija • Portorož.
«041/685-470
KRANJ - bližina centra, na elitni loKacijl v meščanski vili 2 ss s kabinetom, 74
m2, komfortno opremljeno, ISDN.
KATV. CK. ugodno. « 041/315-609
VAROVANO, OSKRBOVANO In renovirano, opremljeno 2SS. v Centru starejših Medvode, t r 01/534-1»-16

aoo4r43

HIŠE
PRODAM
HIŠO z gospodarskim postopjem in vrtom. n 041 /390-274
eocM?32

VIKENDI, APARTMAJI

PRODAM

KUPIM
NJIVO ali travnik v okolici Kranja (do
20 km), tr 031/429-527

V AVGUSTU in septembru oddam
apartmaje, hiša na plažJ, Metajna, otok
Pag. tr (00385) 989/230-982
80047&S

TEHNIKA

ODDAM

PRODAM

K R A N J . CENTER - objekt Kare A. poslovni prostori. 2 neopramljeni pisarni,
skupaj 47 m2 neto, novogradnja
2008, cena: 13 EUR/m2, tr
041/728-212
8004762

FAX napravo Canon B-120. telefon In
kopirni stroj, cena: 25,00 EUR, tr
051/641-172
8004790

GOSTINSKI LOKAL v obratovanju,
ostalo po dogovoru, t r 031/250-968
8004S32

KRANJ • CENTER, objekt Kara A, poslovni prostori. 2 neopremljeni pisarn),
skupaj 47 m2 neto. novogradnja
2008, cena 13 EUR/fn2. tr 041/7282-12

8004845

POSLOVNI PROSTOR Kranj, Tavčarjeva ul. 7. 35 m2. « 04/201-20-74
8004677

NAJAMEM

Na različnih lokadjah nujno icupimo
več različnih nepremičnin za nam 2e
znane kupce. Aktualna ponudba
nepremičnin na:

www.jur-tan.si

8004747

POSESTI
ZAZlOUlVO parcelo pod Jostom z lokacijsko informacijo, tr 04/231-258004777

MIZARSKE stroje; mozničarka SCM
TOP 21, mizarsko tračno žago Centauro CO/600, mizarsko kombiniri«, rot>no brusllko in stoječi vrtalni stroj, tr
()41/799-682

360

8004780

PRODAM
CEMENTNO strešno opeko. 300 kosov. nova, folc, tr 04/512-26-93

PEUGEOT 306 1.8. L 94. 200.000
km. rdeče barve, cena: 700 EUR ozpo dogovoru, 9 040/795-9438004742

SUHE hrastove in smrekove ptohe ter
klasične podboje dim. 260x15x6 cm z
nadsvetlobo, t r 040/223-642

C U O 1.4 RT, 1. 95 5 vrat. lepo ohranjen, reg. 9/08, tr 041/26CMDe0

KUPIM

8OO47S0

KUPIM

DVOJMO pomivalno korito z levim odcejalnikom, tr 01/362-20-61 Bocum
ELEKU^IČNi šrvalni stroj Veritas. rabIjen, g 041/678-800
8004787

VRTNA OPREMA

8004833

SUH ladijski pod. 60 m2, ali suhe deske. 9 041/503-776
PODARIM
DOBRO ohranjena, vrtna, železr^a vrata, dvokrilna Sir. 170, viš. 120. tr

eoo485i

STAVBNO POHIŠTVO
PODARIM

DAEWOO Lanos I. OO, reg. 3/09, 5
vrat. prva ban«, 1350 EUR in WV Golf
II. I. 92, reg 2/09. 850 EUR. tr
040/285-748
8O04749

OKNA 110x110. dvojna zasteklitev,
primerna za vetrolove ali balkone, 9
040/431-634

8004832

8004818

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

015

GORSKO kolo Alala station, popolnoma novo. vel. okvirja 18. 21 prestav,
cena 119 EUR. tr 031/326-732

PODARIM
WC za prikolico, tr 04/202-31-57
800484»

TURIZEM
BRAČ Povija,stanovanje do 6 osebe,
50 od plaže, trgovin in restavracij, klima. ugodno. 9 00385 98/567-735
KORČULA Vela Luka. apartma, tr
00385/20/812-102, 00385/91/576
-7648. Bačič
6004369
MORAVSKE TOPLICE, SOBE APARTMAJI PANKER 02/53 81 244,
041/43 33 66 vAvvir.sobe-apartmajipanker.com, če se odločate za oddih
in si želite sprosti^e v Prekmurju. se
vam priporočamo z našimi storitvami.
8004863

V KAMPU Terme Čaiei oddam zeto
lepo vikend hišico z vso opremo In veliko zelenja, tr 040/873-909 8oo4846

HOBI

8004783

8004118

TRIDELNO omaro, skoraj novo. domače delo, tr 04/202-31-57.
041/875-731
8004850
PODARIM
ZAKONSKO posteljo z jogijem in nočni omarici, tr 041/791-806
8004810

8004798

STROČJI fižol, tudi za vlaganje, i r
04/259-14-44
8004631

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM
3 B R E J E telice simentalke, breje 8
mesecev, tr 041 /881-508
8004703

BIKCA ČB in simenialca, stam 10 dni.
8004752

BIKCA starega 10 dni, Zalog 38, Cerklje
8004772
BIKCA in teličko simentalca. stara dva
tedna. 9 041 /350-503
8004792
BIKCA simentalca, starega 3 mesece,
«031/635-437
8004800
DVA BIKCA simentalca. stara en teden, tr 04/253-1&-14
8004808

TELEFONSKE kartice, kovance, pratike. razglednice, značke, znamke - po
dogovoru, t r 04/233-15-93 8004709

ENOLETNO ali triletno žrebk^o, Kalan.
Podreča 33, tr 041/325-714 6004797
KRAVO simentalko. drugič brejo, v 9.
mesecu, tr 031 /523-728
BOO4769

OTROŠKA
OPREMA

TELIČKE simentalke in ČB stare 1 teden in dva meseca, Britof 314, tr
04/20-41-622
6004838

PRODAM

TELIČKO simentalko. staro en tecfen,
tr 041/378-937
8O04773

OTROSKO obutev št. 24-27. letno in
zimsko, t r 041/562-892
800474S

ŽIVALI
IN RASTLINE

NEMŠKI OVČAR mladiči čistoknmi,
čmo-rjavi, starši z rodovnikom, cena:
200.00 EUR. tr 031/312-3078004709

NEMŠKO ovčarko. staro 2 letf, tr
031/438-577
8O04753

031/206-724

NOVO. vinska klet v Orehovljah 15 a,
prodaja bizeljskih. dolenjskih in primorskih odprtih vin. t r 041/730-939

DVE TEUČKI sinoeritalki. stari en mesec. tr 04/51-85-163
8004806

PODARIM

KAVČ. francosko posteljo in fotelj, raztegljiv v ležišče, ugodno, tr 031/641-

KUMARICE za vlaganje. Šenčur, tr
041/551-970
8004886

«031/546-834

TEUČKO simentalko, staro 14 dnU tr
041/840-724
TEUČKO simentalko, staro 10 dnU 9
04/57-20-203
80048i2

skem stroju Roland.
Zaposlitev takoj ali po dogovoru. Tel.: 04/513 75 6 0
ZARADI razširitve dejavnosti zaposlimo voznika C, E kategorije z izkušnjami na področju Avstrija - Slovenija! Valter transport, Goriče 61, Golnik, tr
040/206-075,040/206-178 800474i
ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo zastopnike ZA terensko prodajo artiklov
za varovanje zdravje. Oglejte si
vww.sinkopa.si, Sinkopa, d.o.o., Ž^
rovnica 87, Žirovnica, tr 041/793367

8004584

K O S E L J Duplje, d.o.o., Zg. Duplje
91, Duplje zap^i delavca za izdelal
in montažo kovinskih izd.. Pogoji: oblikovalec kovin ali delavec brez poklica
za priuč^ev. Pisne ponudbe ali, tr
031/619-2828004825
ZAPOSUM stnsjnika težke gradbene
mehanizacije (rovokopač), lahko tudi
za priučrtev, Ferdinand Vončina s.p.,
Sp. Bela 1, Preddvor, tr 041 /714-768
8004852

FRIZERSKI SALON išče nove sodelavke/ce zaradi povečanja obsega del.
Delo je dvoizmensko, plači b je stimulativno. Barbara Kafol s.p.. Frankovo
nas. 68. Škofja Loka. Za razgovor pokličrte. t r 040/539-988
8004854
NUS NUS FRIZERSTVO d.o.o., Bleivifeisova 16, Kranj zaposli kreativnega
frizerja/frizerko z izkušnjami. Pisne ponudbe pošljite na gom|i f>ask>v
8004795

ZAPOSUMO mizarja ali delavca za pomoč v mizarski delavnici. Mizarstvo
Robert Zadnikar s.p.. Stara cesta 44.
Naklo. » 0 4 1 / 6 4 5 - 3 8 5
800475t

ZAPOSUMO VODJO PROIZVODNJE
- V-VII. st. izobrazbe, smer elektronik,
aktivno zrwiie ang. jezika. MS Office.
ALCOM - Ivan Aljančič s.p., Rupa 23b,
Kranj, 9 040/663-667
6004766
ZAPOSLIMO odpremnega delavca.
Prijave z dokazili: LE-TEHNIKA, d.o.o.,
Šuceva 27, Kranj
800476a

TELIČKO in bikca simentalca. težka
120 kg. tr 031/547-948
600484a

DELO kot varuška 1 otroka od 3-5 let,
tr 041 /833-706
8004729

VEČ teličkov, tr 0 4 1 / 5 8 9 ^ 4

SEM ŠTUDENTKA, iščem kakršnokoli poletno delo, okolica Kranja, tr
040/242-247

ZDRAVE, čebelje družine poceni prodam, tr 041 /839-941
S004834
KUPIM

ŠTIRI MUCKE stare 3 mesece, V
031/763-123
8004809

BIKCE in teličke, stare do 1 tedna, težke do 120 kg. tr 051/372-468
8004788

GOZDARSKO traktorsko prikolico z
dvigalom Tandem, Šved:ska. stara 4
leta. cena: 10.500.00 EUR, 9
041/203-458
8004765

prosto delovno mesto za
tiskarja na 2-barvnem tiskar-

liČEM

BIKCA simentalca, starega do 2 meseca, tr 040/13-3-969
80047&4

DVOBOBENSKI vitel Iglano, valjar Anv
mann, zgrabljalnik za seno Sonce, t r
040/212-819
8004813

pri Škofji Loki razpisujemo

TEUČKO simentalko staro 5 tednov,
t r 01/36-12-453
8004827

MLADE mucke, Jakše. T. Odrove 2.
Kranj
eoQ484o

PRODAM

Tiskarna Čuk, Sveti Duh 138

TEUČKO simentalko. staro 13 mesecev. tr 031 /256-001
6004826

BIKCA simentalca, starega 10 do 14
dni. tr 04/259-12-69
8004744

KMETIJSKI STROJI

ZAPOSUMO voznika C kat.. zaželena
tudi E kat., Agro mobil, d.o.o., Letališka 37. Šenčur, tr 041/698-385

ZAPOSLIMO DELAVCA V OPTIČNI
PROIZVODNJI in montaži očal - III. ali
IV. st. izobrazbe, ročne spretnosti. MS
Office. ALCOM - Ivan Aljančič s.p.,
Rupa 23b. Kranj, tr 040/663-667

MLADE mucke, stare 2 meseca, tr
040/235-410
8004702

KMETIJSTVO

ZAPOSUM voznika vlačik^ za tujino.
Danik) Lipars.p., Lahovče 77. Ceridje,
I f 041/618-417
M6-8Ž5

8004803

PRODAM

DRVA metrska ali razžagana. možna
dostava, tr 041/718-019
8004717

DOBRO ohranieno Marfosovo kuhinjo
z električnimi aparati (stekk>keramični
štedilnik Gorenje s pečico, hladilnik
Gorenje, pomivalni stroj E(ektn:>lux in
napo), tr 041/624-480

JEČMENOVO slamo, i t 041/393-

521

KOMBI transporter furgon diesel, I. 91
in VW hrošč. I. 1975. tr 031/246929

PRODAM

JEČMENOVO in pšenično slamo, t r
041/812-096
8004769
955

ZAPOSUM dva vozmka, izpit C kat. za
mednarodne prevoze. Baland, d.o.o..
Kapucinski trg 7. Skofja Loka. tr
04/51-50-410,041/784-142 80048ia

8004770

SENO v razsutem stanju, tr 041 /604-

LABRADORČKE. čokoladno rjave
ban«. 9 041/22M32. Boštjan

POHIŠTVO

8004791

DOMAČ JABOLČNI kis iz bobovcev in
domače žganje, ugodno, tr 04/257-

8004778

KURIVO

PRODAM savno. »

ČRNI ribez. Zg. Gorje, tr 04/57-25-

JEČMENOVO slamo z njive, seno iz
kozolca in ječmen, tr 041/347-507

PRODAM

868

8004794

8004819

DRUGA VOZILA

STANOVANJSKA
OPREMA

B0047&9

DOMAČE žganje, tr 041/492-950

PRODAM

800*776

041/480-

ČEŠNJE, kvalitetne domače hnjstavke. dnevno sveže nabrane, ugodno
prodajamo, kmetija Princ, Hudo 1 <pri
Kovorju), Tržič, t t 041/747-623

PRODAM

AVTOMOBILSKO tovorno prikolicos
ponjavo In zabojem za orodje. Uporabne mere 260-153-180. uporabljena je
bila v mizarstvu, tr 041 /799-682

PRODAM

NOVO. vrtno mizo, dve kJopi, masivni
les za 200 EUR, tr 041 / 3 6 9 0 1 4
VRTNI bazen z dodatki, dva pograda,
primerna za vikend. 9 031/641-868

ZAPOSUMO kuharja, natakarja in kuhinjsko pomočnico . Preša. d.o.o..
Ceridje za Penston Zaplata. Stovenska
cesta 51. 4207 Cerklje, t r 04/25562-50, ali, 031/837-088
600«22
ZAPOSLIM voznika C kat., v domaČem pronnetu, Bemik Anton s.p., Sp.
Luša 19, Selca, 9 031/628455

687

8004748

ZAMENJAM

TOVORNJAK Mercedes 410 D, I. 93,
manjši, kasonar, reg. do 4/09, tr
041/641-052

PRIDELKI
5 TON koruze v zrnju.

8004740

04/204-53-94

I2K0PALNIK krompirja in frezo za
zemljo, traktorsko, tr 041/526-832
60M79*

PRODAM

8004839

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinsko plačito. Avto Kranj, d.
o. o,, Kranj. Savska 34, Kranj, tr
04/20-11-413,
041/707-145.
031/231-358

8004788

PRODAM

PRODAM

GRADBENI MATERIAL

VOLKSVVAGEN Sharan 1.9 TDI, I. 02,
126.000 km temno modre barve,
cena: 11.200,00 EUR. tr 040/684092

BOSCH muRjpraktik za potosftčno ceno.
O 04/232-67-41, Milena
8004798

KOLO. fantovsko. 24 col, brezhibno,
ohranjeno, ugodno. 9 041/543-876

GRADBENI
MATERIAL

8004828

VIKEND HIŠICO v Termah 6atež. z
vso opremo, tr 040/873-909

STROJI
IN ORODJA

VIUČAR Mitsubishi. 1,5 T, plin. I. 96,
teleskop duplex 3,7 m. pomik vilic,
cena: 5.990.00 EUR + DDV. tr
041/630-360
8C0476J

PRODAM

www.ms-kranj.si

8004811

PROSTOR približno 100 m2 v okolici
Kranja. i T 040/740-581
800482«

8004838

{staro-mestno jedro),
4000 Kranj, tel.; 04/236-92-14,
mobi: 041/451-857
e-poSta: infb@jur-tan.si

TV Gorenje Voyager, ekran 51 cm,
ugodfKJ. 9 031/438-577
W047W

VILIČAR Indos VAD 38/25, 2,5 T, diesel, I. 89, pomik vilic, cena:
3.958,00 EUR + DDV, tr 041/630-

AVTOMOBILI

PRODAM

16-07

AU ODKUPIM poslovni prostor za trgovirK) z neživili, na frekventni lokaciji
(ne s<ari del Kranja) od 50 do 100 m2.
takoj, tr 041/621-420
800452e

MOTORNA
VOZILA

Iščeš delo?

TRAKTOR Deutz in nakladalko za
seno, n 04/204-17-56
8oo47T8

VRTNO garnituro, mizo. dve klopi z naslonom, masivno, smrekovo, tr
031/667-210
8004807

POSLOVNI PROSTORI

VW PASSAT variant 2.0 TDi higline. I.
11/05 črn. sportline oprema, DSG
menjalnik. 1. lastnik, t r 040/201-226
jURTAN, nepremičnine, d. o. o,
PE Cankarjeva ulka 03

PRTUAŽNIK za Renault Uguno II.
rabljen, tr 041 /678-800
8oo47«8

8004787

ODDAM

63

MOTOR KAWASAKI ER-6F. I. 08.
4.900 km, 53 m In CAGIVA CWsIYON
500 C.E. I. 07, 7.600 km, 29 KW. tr
031/668-463

«004802

NEPREMIČNINE

PLUG Lemken, opal 90 2+1, 14 col,
tr 041/878-507
8004793

GOSPODINJSKI
APARATI

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM
PICOPCKA, žensko za pomoč v kuhinji. osebo za razvoz hrane zaposlimo v
novi picerijl v Tržiču. Boštjan Trampuz
s.p.. C. Janeza Finžgaria 9 . Jesenice,
t r 040/661-984
80047ii
ZAPOSLIM dekle za strežbo v Bistn)
Enka. Nazorjeva 1. Kranj, t r 041/618417

8004«?2

8004757

IŠČEM DELO kot varuška otroka na
mojem domu-Komenda, » 0 3 1 / 8 1 0 135

8004857

IŠČEM DELO kotvaniška otrok, imam
izkušnje z otroki s prehrambenimi težavami. t r 041/532-826

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI
HARMONIKAR s frajtonarico iščem
muzikante, malo za dušo, maJo zares,
okolica Gorenjske, tr 031/796004
8004806

FESSTd.0.0., Koroška C. 2, Kranj
Nudiino vse vrste posojil,
ugodne obresti

04/236-73-75

MALI OGLASI, ZAHVALE
K R E D m D 0 1 0 UET ZA VSE
ZAP., TUDI ZA D O L O Č E N
CAS, IN UPOKOJENCE
do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leastngi.
Možnost odplačila na položnice: Pridemo tudi na dom.
N U M E R O U N O Robert
Kukovec s. p., Mlinska ul. 22,
Maribor, telefon:

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter. s.
p.. Sonlčno 7. Križe, teh: 59-55-170.
041/733-709: žaluzije, roka?, rolete, lamelne zavese, plise zavese, komamiki,
marldze. vi/vvvt^.asterfl^s.net
8oo47t&

NOVOGRADNJE, adaptacije, tlakovsh
nje dvorišč In ostale gradbene storitve,
tudi manjše. Odgovorno, kvalitetno In
ugodno. Stanko Sarafimov s,p.. R. Papeža 6. Kranj.« 041/478-535 800473e

BARVANJE fasad, beljenje not. prostorov. glajenje sten In stn>pov. i>remazl
oken. vrat In napuščev. odstranjevanje
tapet, dekorativni ometi in opleski. Pavec Ivan s.p., Podbrezje 179, Naklo,
o 031/39-29-09
8004Si6

RTV SERVIS Šinko Mari<o s.p.. C. na
Kbnoc 53. Kranj, pop. TV. video. malih
gos. aparatov, rt 04/233-11-99

FLORI JANI d.0.0., C. na Brdo 41.
Kranj izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakovanje dvorišč, t r 041 /557^71 soo-sas

02/2$2-4S-26, 041/750^60.

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela. notrar^
omete, fasade, adaptac^. dakc^ar^ cKorišča, ograje, kamnite škarpe in dimnike,
kvaiftetno. hitro in počen, SGP Beni. Strih
ževo 7. Kran.tP 041/561-838 eoo4iw
ASFALTIRANJE, tlakovanje droriša. dovoz. poti, parkirišč, potag. robnStov, pralnih plošč. izd. betonskih in kamnitih
škarp. Adrovk: &Co. d.n.o.. Jekjvškova
10, Kamnik. «
01/839-48-14.
041/680-751
eoo47»2

GRADBENIK REXHO d.n.o., Adergas
13. Cerk^. izvaja od temeljev do strehe,
notranji ometi, vse vrste fasad, kamnite
škarpe. adaptacije, urejanje In tlakovanje dvorišč, t r 041/589^96 800363e
GRADBENO PODJETJE KRANJ
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur Izvaja vsa
gradbena dela, notranje omete, vse vrste fasad, adaptacije, novogradnje, tlakovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in poceni, tr 051/354-039
80046ss
IZDELAVA podstrešnih stanovanj, Planinšek k.d.. ŠInkovTum 23. Vodice.
«031/206-724

8004>.7

8004737

SUKOPLESKARSTVO Bizant Gorazd
s.p., Britof 9. 4000 Kranj vam nudi
kvalitetne in ugodne pleskarske storitve. « 041/514-547
8004471
IŠČEM
IŠČEM mlajši upokojenski par ali mlajšo upokojenko, ki ima veselje do vrta
in rož. tr 040/71-35-17
6oo48»5

IZOBRAŽEVANJE

ZASEBNI STIKI
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MLAD moški, ki sam z otrokom je ostal. zvesto žensko bi rad spoznal, O
041/229-649
8004779

35.000 POSREDOVANJ, 11.000 poznanstev v preteklem letu je karakteristika ženrtne posredovalnice Zaupanje
za vse generacije, ki posreduje po
vsej Slo. tr 03/57-26-319, 031/505495. 031 /836-378
aooooo4
DEKLETA, brezplačno tahKo spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vse države, t r 031/836-378

RAZNO
PRODAM

ZELO razočaran, preprost, uspešen
fant želi spoznati iskreno dekle. O
041/959-192
8004780

NOV SONČNIK. muranska čipka. 20
EUR. tr 04/201-12-26
8004838

•

SUHE deske debeline 22 mnn primerne za streho In kombajn Ana za krom-

IV vv IN. pri 1 0 n i k .C o m

STRUŽNICO za les. star denar, opeko,
razno starino, 9 041/949-139 a0O48O4

pir. 9 041 /986-541

600473S

Pride čas, ko je treba oditi,
ZAHVALA
ne le enim, vsem.
Ohranijo se v spominu, v ddu,
v siedeh, kakršne kdo zapt4sti.
Zapustil nas je naš dragi mož, oče, stari oče, tast in brat

JANKO MREŽAR

NUDIM
VPISUJEMO V: CELOLETNO šolo KITARE 2008/2009; POLETNO šolo
KITARE - julij ali avgust; poletne tečaje
družabnega PLESA (hitri, običajni).
Vabi vas STUDIO TANGO. Brttof 316.
Kranj. « 041/820-485

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in znancem za
izrečena sožalja> podarjeno cvetje in sveče. Hvala g. župniku za
lepo opravljen pogrebni obred in sv. mašo, pevcem za zapete
žiostinke, govorniku za poslovilne besede in vsem, ki ste se
poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: žena Ančka, hčerki Marjeta in Veronika ter sin Dam^
jan z družinami
Sv. Duh, Domžale

ZAHVALA
G/g, zem^a ^jc vzda. karje njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno.
Je večno in nikdar ne more umrrti
(S. Makarowič)

ZAHVALA

Nenadoma nas je za vedno zapustil najin dragi ati

V I N K O DOLENEC

Nenadoma in prezgodaj nas je zapustil naš dragi

JANEZ BRELIH

Ob bdeči izgubi se iskreno zahvaljujeva vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja ter za vso podporo, ki ste nama jo niadiK v teh težkih trenutkih. Hvala za d a r o ^ o
cvetje in sveče ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji potL
Iskrena hvala tudi Pa\4etu in Frandd Pokom, družini Kolman, Urški
Omejc, dežurni službi Zdravstvenega doma Škofja Loka, Gorski reSevalni službi, Petrolu OEM Ljubljana-Kranj, bivSim sodelavcem s Petrola, sodelavcem Knauf Insulationa in Sodnega registra Okrožnega
sodižča v Ljubljani Zahvaljujeva se tudi g. župniku za lep cerkveni
obred in podjetju Akris. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, posebej ge.
Marjani, vaščanom Suhe in znancem, ki so se prišli poslovit od
njega, 2 nami sočustvovali in nas bodrili. Zahvaljujemo se
g. župniku za sv. mašo in pogrebni obred, pogrebnemu podjetju Akris, pevcem Zupan in igralcu trobente. Hvala za
darovano cvetje in sveče. Vsem še enkrat hvala.
Zelo ga bomo pope&ali, lepo je bilo živeti z njim.

Hčerki Katarina in Helena z dnižino
Slcofja Loka, 2 0 0 8

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V SPOMIN

V 83. letu je odšla k večnemu počitku naša draga mama, stara
mama, sestra in teta

Danes, 4. julija 2 0 0 8 , mineva deset let žalosti, odkar nam je
nepričakovano kruta usoda za vedno, mnogo prezgodaj iztrgala
iz naših rok našega sina, brata in bratranca

A L B I N A KREK
p.d. Drčarjeva mama z Voiče

BRANETA FRELIHA

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem,
sodelavcem iz Odeje in Kranjskega kolačka za izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče. Hvala dr. Debeljaku in dr. Rodijevi za
zdravljenje v času njene bolezni in patronažni sestri Nadi ter negovalkam za obiske na domu. pomoč in prijazne besede. Iskrena
hvala g. župniku Jožetu Stržaju za lepo opravljen pogrebni obred,
g. župniku Antonu Bohincu za somaševanje, pogrebni službi
Hipnos, cerkvenemu pevskemu zboru za petje pri sveti maši, pevcem za zapete žalosti^e in trobentaču. Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste jo obiskovali, se od nje poslovili in jo spremili na njeni zadnji poti, še enkrat iskrena hv^a.
Vsi njeni
Volča, 19. junija 2008

iz Davče

Hvala vsem, ki se ga spominjate in prižigate sveče ob njegovem
grobu.
Vsi njegovi
Davča, Železniki, 4. julija 2 0 0 8

Kb brez miru dkrog divjam,

prijatyi pro&/o me: kam?
PraSajte ' oblak nd)a
prašajte n^ val morja.
ZAHVALA

IQ'er blago tvoje spi srce,
ki mi brezmtjno vdano bih
ves čas do zadnjega dne.
(S. Gregorčič)
V 71. letu starosti nas je zapustil dragi mož, ati, ded, tast, brat in
prijatelj

VIKTOR HOMAN

sodarski mojster v pokoju z Labor pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Hvala gospodu župniku Bojanu Likarju za lepo opravljen
pogrebni obred. Kranjskemu kvintetu za zapete žalostinke in
trobentaču. Hvala pogrebni službi Komunale Kranj in še enkrat
hvala sosedom in prijateljem za vso pomoč. Hvala vsem, ki ste
se od njega poslovili in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči vsi njegovi
Kranj, 24. junija 2008

ZAHVALA

Našel si svoj večni dom.
Počivaj v miru!

Oblak ne ve in val ne kam.
V 50. letu starosti nas je nenadoma in mnogo prezgodaj
kam nese }ne obup ne znam. zapustil naš dragi mož, oče, sin, brat in stric
(F. Prešeren)

BOJAN STER

I s b e n o se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, poslovnim partnerjem, Območni obrtno-podjetniški zbornici Kranj, Skladu za izobraževanje in Stanovanjski ustanovi pri
OOZ Kranj, Obrtno-podjetniški zbomid Slovenije, o b m o č i j
obrtno-podjetniškim zbornicam po Sloveniji in znancem za
izrečena ustna in pisna sožalja ter podarjeno cvetje in sveČe.
Hvala osebju intenzivne nege na nevrološkem oddelku Kliničnega centra v Ljubljani, Še posebej dr. Šveglju za vložen trud
in prijaznost, g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred in sv.
mašo ter predsedniku Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije g,
Miroslavu Klunu za poslovilne besede. Zahvala tudi pogrebni
službi NavČek, pevcem OOZ Kranj, trobentaču in nosačema.
Vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od njega in ga
pospremili na njegovo zadnjo pot, še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči vsi njegovi
Strahinj, 25. junija 2 0 0 8

GG
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ANKETA

Upokojenci za
dodatek
B O Š T J A N BOGATAJ

Vlada je potrdila draginjski
dodatek za upokojence, ki
ga bodo prejeli ob avgustovski pokojnini. Upokojence
smo vprašali, ali podpirajo
tak ukrep, bi ga morali prejeti večkrat in ali bi ga moral
prejeti še kdo drug?

Jože Pušavc:

Stane Boštjančič:

Ana Ločniškar

Lojzka Peljhan:

Franc Gričan

"Bolj bi morali gledati na
prejemke družine, saj ima
lahko partner visoko pokojnino. Kdor je trdo delal, nič
ne dobi, tisti, ki so delali
zgolj 20 let, pa dobijo visoki
regres in sedaj še dodatek."

"Vprašanje je, ali bo to stalnica reševanja problemov
upokojencev ali je to le volilna poteza. V prvem primeru
bo treba najti drugačno rešitev, za upokojence pa je to
samo dobro."

"Podpiram, pa še kdaj bi
nam morali dati. To je sedaj
za volitve, takšen dodatek
pa bi morali dobiti vsi manj
premožni, delavci, mladi,
študenti. Vsi, ki imajo premajhne prejemke."

"Tudi mi moramo plačevati
dražje, zato ne bi bilo nič
narobe, če bi večkrat na leto
dobili takšen dodatek.
Imam premajhno pokojnino
za plačevanje doma, otroci
pa trpijo."

"Prav je, da se tudi država
spomni na nas, in prav lepo
bi bilo, če bi nam pomagali
še večkrat. Ne le upokojencem, vsem pomoči potrebnim. No, nekateri imajo pa
tudi preveč."

Pastirska dediščina v Kamniku

Pohvala Gorenjskemu glasu
Poslal nam jo je Miro Razpotnik iz Šenčurja in zaželel, da bi
se na Gorenjski glas naročilo še več Gorenjk in Gorenjcev.

Medobčinski muzej Kamnik je odkupil zbirko predmetov z Velike planine, ki jo je v dolgih letih
raziskovanja planine zbral pokojni Vlasto Kopač.
JASNA P A L A D I N

; ^iJS^iTj--. .irtf

Kamnik - Velika planina,
največja visokogorsla pašna
planina pri nas in po mnenju mnogih domačinov in
obiskovalcev tudi najlepša v
Evropi, je dobila nov spomenik- zbirko Vla^stoKop^^fe

I iSp
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stavi v Medobčinskem muzeju Kamnik, u f S f f l l ^ i i e M r
dni pred začetkom poletne
pašne sezone na planini.
Velika planina je doslej
privabila že vrsto raziskovalcev naravne in kulturne dediščine, a poleg dr. Toneta
Cevca je za njeno prepoznavnost, predvsem pa za
ohranjenost arhitekturne in
pastirske dediščine, gotovo
najbolj zaslužen arhitekt,
planinec, alpinist, ilustrator,
publidst in strokovnjak s področja naravne in kulturne
dediščine • Vlasto Kopač. Kopač se je na planino vračal
skoraj 70 let, v vsem tem obdobju pa zbral veliko predmetov, ki danes ponazarjajo
način življenja pastirjev na
planini. "Po smrti Vlasta
Kopača leta 2006 se je na
pobudo Franceta Malešiča,
ki je s Kopačem sodeloval
vse do njegovih zadnjih dni,
pokazala možnost, da pride
ta enkratna zbirka v kamniški muzej. Ob finančni podpori Občine Kamnik je bila
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Nova ravnatelja osnovnih šol

Zbirka Vlasta Kopača zajema skoraj petsto različnih predmetov, ki so zdaj na ogled v

V dveh jeseniških osnovnih šolah je prišlo do zamenjave
ravnatelja. Oba bosta novo delo nastopila i. septembra. Na
osnovni šoli Prežihov Voranc je novi ravnatelj postal Robert
Kerštajn iz Kranjske Gore, potem ko je dosedanja ravnateljica Alenka Robič konec marca Iz osebnih razlogov odstopila.
Na Osnovni šoli Koroška Bela pa je nova ravnateljica postala Sanda Zupan s Sela pri Bledu. Dosedanja ravnateljica
Zora Kos se na razpis ni vnovič prijavila. Obe dosedanji ravnateljici ostajata na šolah kot pedagoginji. V Glasbeni šoli
Jesenice pa so še en mandat zaupali dosedanji ravnateljici

kamniškem muzeju.

Martini Valant. U. P.

septembra 2007 tudi po zaslugi njegove hčerke Mojce
Kopač, ki je pokazala veliko
razumevanje za to, da bi
predmete hranili v Kamniku, zbirka odkupljena. Po
evidentiranju in dokumentiranju zbirke je Medobčinski muzej Kamnik pridobil
486 predmetov," je povedala direktorica muzeja in avtorica razstave mag. Zora
Torkar.
Na razstavi si je mogoče
ogledati terensko opremo, s

katero je Kopač raziskoval
pastirsko življenje, oblačila,
kuhinjsko opremo in orodje
pastirjev, opis zaščitene Preskarjeve bajte, opremo za živino, drobne predmete, ki so
jih pastirji izdelovali za krajši čas, ter seveda znamenite
velikoplaninske tmiče in pisave za njihovo okraševanje.
Predstavljena zbirka, ki jo
spremlja dvojezični katalog,
pa je le osnova za stalno interisciplinarno in interaktivno predstavitev življenja v

Kamniških Alpah, ki jo imajo v načrtu v kamniškem
muzeju. "Na to razstavo bi
vključili tudi arheološke najdbe s tega območja, filme in
zvočne zapise, rekonstrukcije bajte, pastirske noše in
drugo, s čimer bi pripomogli
k večji turistični prepoznavnosti kraja, vsem pa omogočili, da se s pastirsko dediščino seznanijo še pred odhodom na planino," je o načrtih še spregovorila Torkaije-

KRAN)

Umrl je Z o r a n Kržišnik
V sredo je v 88. letu starosti umrl umetnostni zgodovinar in
likovni kritik dr. Zoran Kržišnik. Sredi petdesetih let preteklega stoletja je bil pobudnik in organizator Mednarodnega grafičnega bienala v Ljubljani, do leta 2000 pa ga je tudi vodil.
Med letoma 1947 in 1986 je bil direktor Moderne galerije. Sodeloval je v žirijah mnogih mednarodnih grafičnih razstav ter
promoviral slovensko grafiko v svetu, pripravil pa je tudi številne monografije in razstavne kataloge slovenskih umetnikov. Iz Ljubljane se je preselil na Gorenjsko, saj si je ustvaril
dom v Selu pri Žirovnici, kjer je preživel večino časa. I. K.
WWW.CORENjSKIGLAS.SI

vremenska napoved
Napoved z a Gorenjsko
V petek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in
nevihtami. V soboto bo povečini sončno. V nedeljo pa bo
spet več oblačnosti in čez dan se bodo pojavljale krajevne
padavine.
Agencija RS za okolje, Und za Mcteotlogijo
PETEK
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