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Naj jih spremlja olimpijski duh 
Med tisoči olimpijcev iz več kot dvesto držav sveta bo na 29. olimpijskih 
igrah moderne dobe nastopilo tudi 17 gorenjskih športnikov. 

V ILMA STANOVNIK 

Kranj - Z uvodno slovesnost-
jo, na kateri naj bi sodelovalo 
kar 1 6 0 tisoč nastopajočih, 
na razprodanih tribunah pa 
naj bi bilo tudi med 8 0 in 9 0 
tujih predsednikov držav, se 
bodo danes v Pekingu začele 
ol impijske igre. Večina 
športnikov je že na Kitaj-
skem, nekateri olimpijskega 
duha okušajo prvič, nekateri 
morajo nastope na največji 
športni prireditvi na svetu 
šteti že na prste obeh rok. Za 
nekatere so olimpijske igre 
zgolj eden od vrhuncev 

športne kariere, drugi so svo-
je zadovoljstvo presegli že z 
uvrstitvijo v nacionalno olim-
pijsko ekipo. Tudi z gorenj-
skimi športniki je podobno. 
Medtem ko ima veslač Iztok 
Čop, ki ga te dni čaka že peti 
nastop na olimpijskih i g ^ , 
v svoji zbirki odličij tako zla-
to kot srebrno in bronasto 
medal jo, pa večina mlajš ih 
upajo in si želijo, da bi j im 
olimpijski nastop ostal v le-
p e m spominu. Želijo si po-
kazati največ, kar znajo, želi-
jo si dosegati osebne rekor-
de, želijo biti delček velike 
družine olimpijcev. 

In čeprav so tudi olimpij-
ske igre postale biznis, če-
prav - željni uspehov, zmag 
in denarja • že pred njihovim 
začetkom odpovedujejo na-
stope športniki, ki so si do 
rezultatov pomagali z nedo-
voljenimi poživili, se bomo 
te dni, k o bomo spremljali 
olimpijske nastope, zagoto-
vo vsaj kdaj spoirmili na ges-
lo ustanovitelja olimpijskih 
iger barona Pierra de Cuber-
tina, da je pomembno tudi 
sodelovati ne le zmagati. Naj 
ta olimpijski duh spremlja 
tudi naše ol impijce in vse 
nas, ki bomo navijali zanje. 

Naš junak dirke po Franciji, Besničan Tadej Valjavec, ki je še včeraj na Brniku pomahal 
navijačem, bo kot prvi gorenjski športnik nastopil ha jutrišnji cestni kolesarski dirki. 

Predor so spet zaprli 
Šentviški predor je do nadaljnjega spet zaprt. Družba za avtoceste je SCT-
ju naložila odstranitev vsega protipožarnega ometa v stari galeriji. 

S IMON S U B I C 

Ljubljana - "Šentviškega pre-
dora ne uporabljam, odkar je 
odpadel prvi protipožarni 
omet, in ga ne bom, dokler 
ne odstranijo vsega ometa," 
je po včerajšnjem vnovičnem 
zaprtju predora dejal arhitekt 
Andrej Čufer iz Zgoše, ki je 
prometnega ministra Rado-
vana Žerjava na možnost no-
vega odpada protipožarnega 
ometa opozoril že 2. julija v 
odprtem pismu. Zanj je pro-
tipožarni omet tudi povsem 
neprimerna rešitev v predo-
ru, ki so ga prvič zaprli že 1. 
julija. To sredo ob 2. uri zju-
traj pa je znova odstopil velik 
kos ometa in zgrmel na avto-
mobil nemškega voznika. 

^ 3. stran Odstranjevanje ometa bo predvidoma trajalo dva tedna. 

Gorenjska Gremo gor. 
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A K T U A L N O 

Začetek del na Pokljuki 

Ministrstvo za šolstvo in šport je za 
gradnjo Športno rekreacijskega cen-
tra Pokljuka odobrilo 6,5 milijona ev-
rov, za ureditev veslaškega centra na 
Bledu pa 3,5 milijona evrov. Na Po-
kljuki naj bi že v kratkem začeli podi-
rati montažni objekt in graditi nov bi-
atlonski center. 

C O R E N | S K A 

Gradnja po gorjansko 

v začetku naslednjega tedna bodo v 
Gorjah začeli graditi težko pričakova-
no kolesarsko stezo in pot za pešce, 
zaradi nasprotovanj dveh lastnikov 
zemljišč pa zaenkrat ne bodo poveza-
li Spodnjih in Zgornjih Gorij. Vred-
nost celotne naložbe je nekaj več kot 
1,5 milijona evrov. 

R A Z G L E D I 

Naložbe v banke so 
temeljni posel Save 

"Naložbene finance v Gorenjsko ban-
ko in Abanko so postale temeljni po-
sel Save in njenih naložb. To sta dve 
od najboljših slovenskih bank, ki se 
po svojih značilnostih zelo dopolnju-
jeta," pravi Janez Bohorič, predsednik 
uprave Save. 

10,11 

K M E T I J S T V O 

Lubadar uničuje gozdove 

v gozdovih na Zgornjem Gorenj-
skem je letos celo več lubadarja, kot 
ga je bilo po katastrofalnem viharju 
leta 19S4. Ž e do konca julija so odkri-
li 4 0 tisoč kubičnih metrov "luba-
dark", količina pa se bo letos povzpe-
la na rekordnih 6 0 tisoč. 
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V R E M E 

Danes se bo že dopoldne 
pooblačilo, začde se bodo 
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dopddne se bo ddno zjasnilo. 
V nedelo bo prscg jasno. 

i 4 / 2 4 ° C 

jutri: delno jasno 

i o 
: VO 
z^D 

• a 
• 10 
i M 
! o 
" r-
LC" 
"Th 

http://www.cohenjskicias.si


POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

V Domžalah kandidata 
Habe in Rebolj 
JASNA PALADIN 

Območna organizacija So-
cialnih demokratov Domžale 
je v sredo predstavila svoja 
dva kandidata za poslanca na 
jesenskih državnozborskih 
volitvah. V 1 0 . in 11. volilnem 
okraju, torej v občinah Dom-
žale. Mengeš, Trzin, Lukovi-
ca in Moravče, se bosta za 
mesto v parlamentu borila 
upokojeni profesor biotehni-
ške in veterinarske fakultete 
Franc Habe in moravški žu-
pan Martin Rebolj. "S sta-
njem v slovenski politiki ni-
kakor nisem zadovoljen, ko 
pa me je z mislijo, da politika 
potrebuje strokovnjake, na-
govoril še predsednik stran-
ke Borut Pahor, sem se odlo-

čil, da kandidiram in posku-
šam s svojim znanjem vpli-
vati na področjih visokega 
šolstva, znanosti in razvojne 
strategije, kmetijstva, varova-
nja narave in sodalne varno-
sti," je svojo odločitev za 
skok v visoko politiko uteme-
ljil Habe. 

Podobne razloge je nave-
del tudi Martin Rebolj, ki je 
član stranke S D od leta 
2002. "Preprosto se ne stri-
njam, da se stvari v sloven-
skem prostom ne dajo nare-
diti bolje. To, da je poslanec v 
isti osebi tudi župan, vidim 
kot veliko prednost, saj sem 
v teh letih dobro spoznal 
tako delovanje državne upra-
ve, kot občin," je povedal mo-
ravški župan. 

LjUBgANA 

Na volitve tudi KDS 

Ministrstvo za notranje zadeve je izdalo odločbo, da se v re-
gister političnih strank vpiše Krščansko demokratska stran-
ka (KDS), ki se pod tem imenom vpiše tudi v poslovni regi-
ster Slovenije. Od sedaj naprej KDS nastopa v pravnem pro-
metu. Enakopravno z drugimi strankami bo prijavila svoje 
kandidatne liste za nastop na letošnjih volitvah v Državni 
zbor ter sodelovala v volilni kampanji, je sporočil glavni taj-
nik najrniajše s&ankelKrk^S&bvs. D. Ž. 

Odbori SDS 
Kranj, Cerklje, Jezersko, 
Naklo, Preddvor, Šenčur 

SDS 
Vabimo vse ljudi dobre volje na srečanje 

Pod Jenkovo Lipo 
v Cerkljah na Gorenjskem, 
na katerem bo za mlade vseh starosti igral ansambel 

ŠTAJERSKIH 7 
V petek, 8. 8. 2008, ob 20. uri. 

Poseben gost: 

Janez Janša, 
predsednik vlade RS in SDS 

Na ragpplggo bo šotor - grečanje bo v vsaikem vremenu! 

Vstopnine NI! Vljudno vabljeni! 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme JOŽE ŠILC iz Zgornjih Bitenj. 

89.8 91.1 96.3 
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Gorenjski prijatelj 

Kadio Sera d.o.o.. 
Kapucinski trg 4,4220 Škofja Loka, 
tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info@radio-sora.si 

Več žensk v politiki, več strpnosti 
Kandidatka tržiške SDS za poslanko Vida Raztresen meni, da je v državnem zboru premalo žensk. 
Moti jo metanje polen pod noge v politiki, zlasti med moškimi. 

STOJAN S A J E 

Bistrica pri Tržiču - Po pokli-
cu je medicinska sestra s 34-
letnim stažem v zdravstvu. 
Več kot dve desetletji dela v 
Zdravstvenem domu Tržič. 
Aktivna je v vodstvu Društva 
medicinskih sester Gorenj-
ske, sindikalni organizaciji 
in svetih več zavodov. Sode-
luje v Rdečem križu in pri 
delu z odvisniki. Drugo leto 
je predsednica KS Bistrica 
in tretji mandat članica ob-
činskega sveta v Tržiču. 
Vseeno najde čas tudi za 
družino - moža, dva sinova 
in dva vnuka. 

"Moje dosedanje politične 
izkušnje so različne. Vajena 
sem resnega pristopa pri 
delu, zato me marsikaj v lo-

Vida Raztresen, kandidatka 
za poslanko 

kalni politiki moti. Občinski 
svet se včasih zdi kot otroški 
vrtec. Večkrat so v ospredju 
razprav povsem nepomemb-
ne stvari. Sama sem članica 

izvršnega odbora SDS Tržič, 
ki je bil doslej zelo uspešen 
pri uresničevanju sprejetega 
programa- P r e d s e i i i k Ru-
par je iz osebnih razlogov 
odstopil od ponovne kandi-
dature za poslanca. Dogovo-
rili smo se, da se za mesto 
poslanca jioteguje kdo drug. 
Mene poznajo in podpirajo 
mnogi domačini, zato upam 
na uspeh ob volitvah v držav-
ni zbor. Program naše stran-
ke je zelo širok; sama si bom 
prizadevala za dva temeljna 
cilja. Zdijo se mi pomembna 
vlaganja v ljudi na področjih 
zdravstva, šolstva in social-
nega skrbstva. Bolje bo treba 
skrbeti tudi za zdravo okolje. 
Ne bojim se proučevanja ku-
pov gradiv, voženj v Ljublja-
no in dolgih sej. Vseeno mis-

lim, da bi morali poenostavi-
ti postopke pri sprejemu za-
konodaje in spremeniti zla-
sti obnašanje poslancev. Le-
ti bi morali manj komentira-
ti zadeve in več delati. Moti 
me tudi metanje polen pod 
noge med politiki. Gotovo 
bom precej drugačna od 
prejšnjega tržiškega poslan-
ca SDS. Menim, da je pre-
malo žensk v politiki, zato je 
tudi več nesoglasij v poslan-
skih klopeh. Ženske bolj 
sprejemamo razlike ter rav-
namo v večini primerov bolj 
strpno in umirjeno od mo-
ških. Verjamem, da bom ob 
morebitni izvolitvi lahko to 
dokazala," je povedala Vida 
Raztresen, ki je kandidatka 
tržiške SDS za poslanko v 
državnem zbom. 

Erjavec ne kandidira na Gorenjskem 
DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Kranj - Predsednik stranke 
DeSUS in sedanji obrambni 
minister Kari Erjavec bo kan-
didiral tudi na letošnjih lo-
kabiih volitvah, vendar ne na 
Gorenjskem. Zakaj.' 

"Kot vam je znano, je na 
prejšnjih parlamentarnih 
volitvah v Žalcu za stranko 
DeSUS kandidiral in bil iz-
voljen poslanec Ivan Jelen. 
Odločil se je, da na letošnjih 
volitvah ne bo znova kandi-
diral in m e zaprosil, naj 
bom jaz kandidat v njego-
vem volilnem okraju," je po-

jasnil Kari Erjavec. "Sicer pa 
imamo na Gorenjskem vr-
sto odličnih kandidatov, 
tako da ni potrebe, da bi jaz 
kandidiral. Če omenim le 
nekaj najbolj znanih imen: 
v Kamniku je naš kandidat 
župan Anton Smolnikar, v 
Bohinju podžupan Anton 
Urh, v Škofj i Loki Dušan 
iCrajnik, županski kandidat 
na zadnjih lokalnih volitvah, 
ki je za majhno razliko izgu-
bil oster boj. Kandidata sta 
tudi Ljubo Jasnič in Dušan 
Rebolj (predsednik smdika-
ta Pergam kandidira v Kra-
nju), med kandidatkami pa Kari Erjavec 

naj omenim nekdanjo di-
rektorico Brda Metko Ben-
čič. Sicer pa bomo vsa ime-
na naših kandidatov v krat-
kem predstavili tudi Gorenj-
ski." Erjavec od znanih kan-
didatov stranke DeSUS, ki 
kandidirajo drugje po Slove-
niji, omenja tudi uglednega 
novinarja Mitjo Meršola, 
župana Slovenj Gradca in 
Kostanjevice Matjaža Zano-
škarja in Mirana Marušiča 
ter sindikalista Dora Hvali-
co. "Sindikalisti se nam pri-
družujejo, ker imamo pre-
pričljiv socialni program," 
še dodaja Kari Erjavec. 

Akcija SuperDružba v Škofji Loki 
DANICA Z A V R I Ž L E B I R 

Škofja Loka - V sredo je v 
Škofji Loki gostovala ulična 
akdja, ki jo Mladi forum S D 
organizira po slovenskih kra-
jih. Namen je mlade vključiti 
v politiko in jih spodbuditi, 
da povedo svoje mnenje. 
Tudi v Ško^i Loki so imeli to 
priložnost izpolnjevali so tal-
no anketo, svoje mnenje so 
lahko zapisali na steber sredi 
Mestnega trga. Kaj potrebuje 
Školča Loka, so jih spraševali 
organizatorji akdje. In dobili 
naslednje odgovore: kopališ-
če, bazen, knjižnico, diskote-
ko, park, obvoznico, hotel, 
mlečno restavracijo, mladin-
ski hotel, manj semaforjev... 
zasledili pa smo tudi zapis 
"drugega župana". Dosedanji 
dogodki v okvim akdje so bili 
dobro obiskani, smo slišali 
od organizatorjev, ki s kombi-

Ulična akcija Mladega foruma SD v Ško^i Loki 

jem potujejo po Sloveniji. 
Vidna osebnost škofjeloškega 
dogodka je bila Lidija Goljat, 

ki bo na letošnjih državno-
zborskih volitvah kandidirala 
za poslanko SD. Sklepno de-

janje projekta 
bo 12. avgusta 
dnevu mladih 

SuperDružba 
ob svetovnem 

v Ljubljani. 
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Začetek del na Pokljuki 
Za projekt gradnje Športno-rekreacijskega centra Pokljuka odobreno sofinanciranje v višini 
6,5 nnilijona evrov. V teh dneh bodo na Rudnem polju začeli s podiranjem montažnega objekta. 
Odprtje centra predvideno poleti 2 0 0 9 . 

MAJA BERTONCELJ 

Kranj - Ministrstvo za šolstvo 
in šport je v sredo objavilo re-
zultate javnega razpisa za so-
financiranje investicij v jav-
no športno-rekreadjsko in-
frastrukturo. Na javni razpis 
je prispelo kar 39 vlog, sred-
stva iz evropskega sklada za 
regionalni razvoj pa bodo 
prejeli le trije. Največ, dobrih 
6,5 mili jona evrov bo name-
njenih za gradnjo Športno-
rekreadjskega centra Poklju-
ka. Projekt je prijavila Smu-
čarska zveza Slovenije. 

N a r a z p i s u M i n i s t r s t v a 

z a š o l s t v o i n š p o r t j e b i la 

u s p e š n a t u d i O b č i n a 

B l e d , k i j e z a V e s l a š k i 

c e n t e r B l e d d o b i l a d o b r i h 

3,5 m i l i j o n a e v r o v . 

"Evforični smo, n e le zado-
voljni. Ni bilo namreč nobe-
ne garanci je , da b o m o na 
razpisu uspeli. A s m o v pro-
jekt ureditve športne in re-
kreacijske infrastrukture na 
R u d n e m polju, za kar se pri-
zadevamo že več let, vseskozi 
ver jel i , " je bil novice vesel 

Takole bo videti športno-rekreacijski center Pokljuka z novim osrednjim objektom. 
Slovesno odprtje naj bi bilo poleti prihodnje leto. / FOTO: 5D POUJUK. 

Peter Z u p a n , predsednik 
Zbora za biatlon pri Smučar-
ski zvezi Slovenije, ter nada-
ljeval: "Ta pozitivna odločitev 
pomeni, da b o m o takoj zače-
li s p o d i r a n j e m sedanjega 
montažnega objekta in nato 
nadaljevali z gradnjo novega. 
G r a d b e n o dovol jenje zan j 
s m o pridobili konec lanske-
ga leta. Nov center bo omo-
gočil, da b o m o še naprej lah-
ko gostili t ekme svetovnega 
pokala v biatlonu, seveda pa 
b o m o z ob jektom pridobil i 

tudi zmogljivosti za treninge 
biatloncev, tekačev in drugih 
športniJkov ter o b e n e m tudi 
za obiskovalce Pokl juke." 
Pridobiti pa morajo še grad-
beno dovoljenje za zunanjo 
ureditev. " S m o optimistični 
in z u n a n j a ureditev naj bi 
bila v več jem delu končana 
do tekem svetovnega pokala 
v biatlonu, ki jih bo Pokljuka 
gostila decembra. Osrednj i 
objekt pa naj bi bil do takrat 
zgra jen do tretje g radbene 
faze," o načrtih pove Zupan. 

Vrednost celotnega projek-
ta gradnje Športno-retoeadj-
skega centra Pokljuka je 1 0 
mil i jonov evrov. Poleg odo-
brenega denarja na razpisu 
ministrstva so pol mi l i jona 
evrov dobili iz F u n d a d j e za 
šport, preostale tri mi l i jone 
evrov pa bodo zagotovili z 
na jet jem posoji la in denar-
j e m S D Pokljulca. "Slovesno 
odprtje objekta in celotnega 
centra naj bi bilo poleti pri-
hodnje leto," j e še povedal 
Zupan . 

Težave na Starem gradu 
Pri odpravi škode na Starem gradu, nastale ob nedavnem neurju, je znova prišlo do nesoglasij med 
občino in najemnikom. 

JASNA PAIADIN 

Kamnik - Najemnika Starega 
gradu nad Kamnikom, Ves-
na in Marko Ručman, ki sta 
20- letn0 n a j e m n o pogodbo 
podpisala pred šest imi leti, 
in Občina Kamnik , lastnica 
objekta, nikakor n e najdejo 
skupnega jezika in ta priljub-
ljena k a m n i š k a izletniška 
točka je vse prej to, kar bi si 
domačini želeli. 

Do nesoglasij, k i že nekaj 
let zavirajo razvoj turizma na 
Starem gradu, naj bi, po be-
sedah Ručmana prišlo pred 
dvema letoma, ko je, skladno 
s pogodbo, zgradU vodovod 
na vrh hriba, občina pa je v 
z a m e n o uredila as fa l t i rano 
cesto. "Vodovod je zgrajen, 
vendar ga občina do danes ni 
priklopila na javni vodovod, 
zato m o r a m o vodo v gostišče 
še vedno voziti," pravi Marko 
Ručnnan, občinska pravnica 
Maja Hauptman pa je sporo-
čila, da bo vprašanje , ali bi 
mora l vodovod p o pogodbi 
priklopiti na jemnik s a m in 
n e občina, reši lo sodišče. 

Stari grad nad Kamnikom ne kaže podobe, kakršne bi si 
želeli Kamničani. 

"Prvenstveno se je težava po-
kazala v tem, da je bila druž-
ba S w i m Telekom, s katero 
je občina sklenila n a j e m n o 
pogodbo, po uradni dolžno-
sti izbrisana iz sodnega regis-
tra in pred sod iščem teče 
postopek, ali sta zakonca 
R u č m a n sp loh pravna na-
slednika," so sporočili z obči-
ne, kjer so - kot je dejal vodja 
oddelka za družbene dejav-
nosti Anton Kamnik - z na-

jemnikom imeli nekaj težav 
tudi o b n e d a v n e m neur ju , 
saj naj k rovd ne bi imeli do-
stopa do objekta, prav tako 
naj bi na jemnik, Id je v teh 
dneh n a dopustu, za občin-
ske delavce nedosegljiv. Ruč-
m a n zgornje navedbe ostro 
zavrača kot provokacije: "V 
samo stavbo in okolico s e m 
vložil že ogromno sredstev, 
vedno s e m na razpolago, 
kdorkoli iz občine m e lahko 

pokliče kadarkoU. Pravza-
prav se je izkazalo, da so na 
občini p o v s e m neusklajeni , 
saj s e m moral tako cesto kot 
prvo zasilno kritje strehe, da 
n e bi prihajalo do škode, 
opraviti sam s svojimi prija-
telji." 

Objekt je zdaj prekrit tako, 
da se škoda n e dela več, za 
vse nadaljnje posege bo od-
govorna občina, ki bo sodiš-
č u prepustila preverjanje še 
e n e g a dejstva. Objekt na-
mreč ni bil zavarovan. 

S sedanjim stanjem ni za-
dovol jen nihče, še n a j m a n j 
Kamničani , ki so Stari grad 
od nekdaj imel i za svojo iz-
letniško točko. Tudi Ručman 
priznava, da se v takšnih po-
gojih ne da delati in da bi po-
godbo z vesel jem prekinil, če 
bi m u izplačali ustrezno od-
škodnino. O tem razmišljajo 
tudi na občini, saj so priprav-
ljeni vrniti sredstva, vložena 
v obnovo, ki še niso bila po-
računana v na jemnin i , "ni-
kakor pa to n i odškodnina, 
kakršno ima v misl ih gospod 
Ručman," so še sporočili. 

Predor so spet zaprli 
A 1. stran 

K sreči poškodovanih ni 
bilo. Tunelsko cev proti Pri-
morski s o takoj zaprli, nekaj 
ur kasneje pa še cev v smer i 
Gorenjske. Šentviški predor, 
ki je stal 1 3 2 mili jonov evrov, 
je tako znova zaprt d o na-
dal jnjega oz i roma vsa j vse 
dotlej, ko bodo odstranili ves 
omet v stari galeriji pod že-
lezniško progo. 

Minister Žer jav in pred-
sednik uprave Darsa T o m i -
slav Nemec menita, da je od-
govornost za vnovično zaprt-
je predora na strani i zva j i ca 
s e r , v l jubljanskem gradbe-
n e m podjetju pa krivdo pripi-
sujejo ang leškemu podizva-
jalcu Ceramicoat. Član upra-
ve Darsa Boštjan Rigler pa je 
pojasnil, da ob prvem odstra-
njevanju niso zahtevah od-
stranitve vsega ometa zato, 
ker so j i m sporočili , da so 
omet odstranili na vseh ne-
varnih mest ih in je predor 

spet pr imeren za promet. 
"Od izvajalca, ki je še vedno 
edini odgovoren za to, kar se 
je zgodilo, zahtevam, da vsaj 
do ponedeljka da jasne odgo-
vore, kako naprej. Če jih ne 
bo, b o m o iskali druge izvajal-
ce in projektante," je v sredo 
po ogledu zaprtega predora 
povedal prometni minister. 

Andrej Čufer ugotavlja, da 
bi bila v šentviškem predoru 
najboljša rešitev namestitev 
protipožarnih plošč, ki so jih 
prvotno tudi nameravah 
vgraditi, a so se kasneje raje 
odločili za o m e t Med možne 
vzroke za odpadanje ometa 
Čufe r omenja problematičen 
stik s starim betonom, ki ga 
na jbrž niso predhodno pe-
skali ali k e m i č n o ustrezno 
pripravili na nanašanje proti-
požarnega ometa. "Kasetiran 
strop deluje tudi kot akustič-
na skrinj ica in ver jetno se 
ojačajo vibradje, ki nastajajo 
zaradi m i m o vozečih vozil," 
še razmišlja Čufer . 

Minister Radovan Žerjav in predsednik uprave Darsa Tomislav 
Nemec med ogledom vnovič zaprtega predora /Foto ru Koiir 
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Športni park že 
prihodnje leto 
Položili so temel jno p loščo ob začetku gradnje 
športnega parka pri Osnovni šoli Staneta Žagar ja 
v Upnici . 

SUZANA P . KOVAČ i č 

Lipnica - S položitvijo te-
meljne plošče so v ponede-
ljek točno opoldne obeležili 
začetek gradnje športnega 
parka pri Osnovni šoli Stane-
ta Žagarja v l ipnid. "Položi-
tev temeljne ploSče je sim-
bolno dejanje in je hkrati ob-
veznost, saj naj bi športni 
park predali svojemu name-
nu Že junija prihodnje leto. 
Park bo obogatil športno de-
javnost na šoU in ponudil še 
več možnosti 2a šport in re-
kreacijo prebivalcem lipni-
ške doline," je povedal žu-
pan Janko S. Stušek. V par-
ku bo tekališče s tribuno, 
igrišče za odbojko na mivki, 
rokometno-nogometno ter 
košarkarsko igrišče, večna-
menske površine pa bodo 
namenjene skoku v daljino 
ter suvanju krogle. Ob parku 
bodo urejena dodatna par-
kirna mesta in manjši servis-
ni objekt Župan Stušek je 
povedal, da je vrednost grad-
benih del ocenjena na 500 ti-
soč evrov; Fundadja za šport 
bo prispevala 135.100 evrov. 
Ministrstvo za šolstvo in 
šport 27.080 evrov, ostalo pa 

Občina Radovljica. Izbrani 
izvajalec gradbenih del je 
Gradiš Celje, projekt je pri-
pravilo podjetje Protim Ržiš-
nik Pere. 

Na slovesnosti je bil tudi 
nekdanji ravnatelj tamkajš-
nje osnovne šole Stane Mi-
helič, ki je povedal: "Že pred 
dvajsetimi leti sva skupaj z 
Jakom Rešem (op.: nekdanji 
učitdj športne vzgoje) sanja-
la O športnem parku." Seda-
nja ravnateljica šole Alenka 
Cuder pa je povedala: "Izva-
janje športne vzgoje zunaj je 
bila doslej šibka točka, saj za 
to nismo imdi dobrih pogo-
jev. Veseli smo tega dogod-
ka, saj je to obenem zadnje 
dejanje v jubilejnem letu 
2007/08; leta 1957 je bilo 
namreč prvo leto pouka na 
tej šoli." Ponedeljkove slo-
vesnosti sta se poleg občin-
skega vodstva, svetnikov, 
učitdjev in krajanov udeleži-
li tudi dr. Gorica Dimčič Ta-
sič in Marija Stevanovič iz 
pobratene občine Svilajnac. 
Program so popestrili mladi 
harmonikar Ožbej Gosnik 
ter redtatorki Tjaša Mohorič 
in Barbara Geferin. Priredi-
tev je vodila Jožica Škofic. 

NAKLO 

Gradijo zbirni center 

Občina Naklo bo zaradi ukinitve zbirnega centra za ločene 
odpadke ob nekdanji železniški postaji v Naklem zgradila 
sodobnejši center ob cesti na Okroglo. Podjetje Eiektro 
Gorenjska, ki ima v neposredni bližini razdelilno postajo, je 
moralo najprej prestaviti daljnovode. Sedaj se je gradnja 
končno začela, končali pa naj bi jo v dveh mesecih. Župan 
občine Naklo Janez Štular je povedal, da jih bo stala z opre-
mo okrog 200 tisoč evrov. V centru bo namreč več kot 14 
zabojnikov za različne odpadne surovine. Zaenkrat jih pre-
bivalci lahko odlagajo ob četrtkih popoldne in ob sobotah 
dopoldne na začasni lokaciji nasproti asfaltne baze Naklo. 
Ob novem centru bo zgradilo svoja skladišča tudi podjetje 
DINOS iz Kranja. S. S. 

GG mali oglasi . 
04/201 42 47, e-pošta: maliogla$i@g-glas.si 
www.g0renjskigl3s.si 

Podelili občinska priznanja 
Na večer pred občinskim praznikom s o na osrednji s lovesnost i v Kranjski Gori podelili občinska 
priznanja. 

M A R J A N A A H A Č I Č 

Kranjska Gora - Kranjska 
Gora občinski praznik že 
vse odkar je samostojna ob-
čina, to je trinajsto leto zapo-
red, praznuje 7. avgusta, na 
dan, ko je leta 1895 dovški 
župnik Jakob Aljaž na vrhu 
Triglava postavil kasneje po 
njem imenovani stolp. Tudi 
letos so osrednjo slovesnost 
večer pred praznikom pri-
pravili na trgu na Gorid. Kot 
je v nagovoru številnim do-
mačinom, gostom in turi-
stom, ki so se v sredo zbraU 
v središču Kranjske Gore, 
poudaril župan Jiure Žerjav, 
je eden glavnih dljev občin-
ske politike enakomeren 
razvoj vseh krajev v občini. 
"To je ob turistično zelo raz-
viti Kranjski Gori težko do-
seči, a prav zadnji kazalci ka-
žejo na pomembne spre-
membe. V Martuljku raste 
nov turistični kompleks, v 
Planici nordijski center, v 
Mojstrani pa smo pravkar 
začeli z gradnjo Slovenske-
ga planinskega muzeja, ki 
bo tudi pomemben impulz 
za ponoven zagon turizma v 
kraju. Zato ni naključje, da 
vsi letošnji občinski nagra-
j e n a prihajajo prav iz kra-
jevne skupnosti Dovje-Mojs-
trana," je še dejal. 

Z a posebne zasluge na 
področju kulturne dediščine 
in turizma je priznanje do-
bil Franc Vogu, predsednik 
domačega turističnega druš-

Vsi letošnji občinski nagrajenci prihajajo iz KS Kranjska Gora. Na osrednji prireditvi so jim 
priznanja podelili ob odlomkih iz operete Planinska roža. 

tva in aktiven član kulturne-
ga društva, kjer je med dru-
gim več kot petnajst let orga-
niziral številne etnološke 
prireditve. Pomemben delež 
je prispeval tudi na etnolo-
ško zgodovinskem podro-
čju, med njegovimi številni-
mi publikadjami pa gre po-
sebno mesto zadnji knjigi z 
naslovom Mojstrana, njen 
nastanek, razvoj in turizem, 
v kateri je zbral, uredil in do-
polnil zgodovinske podatke 
o kraju, ga predstavil tudi s 
slikovnim gradivom in pri-
čevanji domačinov. 

Alpinist in gorski reševa-
lec iGavdij Mlekuž je prejel 
priznanje za posebne zaslu-

ge na področju planinstva. 
" Z današnjega zomega kota 
so njegovi alpinistični do-
sežki glede na čas, v kate-
rem so se zgodili, vrhunski," 
je zapisano v obrazložitvi. 
"Za mojstranski alpinizem 
pa so pomenih močan zgled 
mladim generadjam, ki so 
slovenski alpinizem dvigni-
le na svetovni nivo." Klavdij 
Mlekuž je skoraj sočasno z 
alpinistično dejavnostjo pri-
čel delovati tudi kot zavzet 
gorski reševalec in bil dolga 
leta eden izmed nosilnih 
stebrov postaje Gorske reše-
valne službe Mojstrana. Kot 
vrhunski alpinist in preuda-
ren reševalec se je izkazal v 

številnih reševalnih akcijah 
in nosil težko breme klasič-
nega reševanja. Aktiven re-
ševalec je tudi danes. 

Tudi Planinskemu druš-
tvu Dovje Mojstrana gre pri-
znanje za posebne dosežke 
na področju planinstva. 
Pred 8 0 leti ustanovljeno 
društvo je imelo posebno 
pomembno vlogo pri posta-
vitvi Triglavske muzejske 
zbirke in pri prizadevanjih 
za Slovenski planinski mu-
zej. Aktivno se vključuje ne 
samo v ohranjanje zgodovi-
ne slovenskega planinstva 
pač pa tudi v prizadevanja za 
turistični razvoj krajevne 
skupnosti. 

Gradnja po gorjansko 
v začetku nas lednjega tedna b o d o v Gorjah začeli graditi kolesarsko stezo in pot za pešce , zaradi 
nasprotovanj dveh lastnikov zeml j i šč pa zaenkrat ne b o d o povezali Spodnj ih in Zgornj ih Gorij . 

V I L M A STANOVNIK 

Zgornje Gorje - "Te dni v 
Gorjah odpiramo največji 
projekt v zgodovini naše ob-
čine. Z ureditvijo kolesarskih 
stez in poti za pešce bomo 
poskrbeli za varnost udele-
žencev v cestnem prometu, 
predvsem za varnost pešcev. 
Vrednost celotne investidje 
je nekaj več kot 1,5 milijona 
evrov. Občina Gorje bo pri-
spevala okoli 283 tisoč evrov. 
Na razpisu za evropska sred-
stva smo pridobili okoli 635 
tisoč evrov, nekaj manj kot 
633 tisoč evrov pa bo prispe-
vala republiška direkdja za 
ceste. Projekt je razdeljen na 
pet faz, že letos pa pričakuje-
mo ureditev poti na trasi 
Podhom-Spodnje Gorje, ure-
ditev kolesarskih stez in poti 
za pešce na trasi skozi Zgor-

nje Gorje, predvidoma pa 
tudi že ureditev poti na trasi 
proti Poljšici," je o predvide-
ni gradnji povedal župan Go-
rij Peter Torkar, ki pričakuje, 
da bi bila predvidena gradnja 
končana do septembra 
2009. 

"Zahvaljujem se več kot 
tridesetim lastnikom parcel, 
ki so dali soglasja za gradnjo, 
žal pa pločnika ne bo med 
Spodnjimi in Zgornjimi 
Gorjami, saj je opozidjskim 
svetnikom uspelo prepričati 
lastnika zemljišč na tem delu 
trase, da soglasja nista dala. 
Zato bo to še nekaj časa ostal 
nevaren odsek, mi pa smo 
bili prisiljeni traso spremeni-
ti in speljati prek Poljšice, saj 
je bil pogoj za pridobitev ev-
ropskih sredstev povezati 
dve varovani območji Natura 
2000," je na priložnostni ti-

Nevaren odsek ceste med Spodnjimi in Zgornjimi Gorjami 
bo ostal brez pločnika in kolesarske steze, saj lastnika 
zemljišč nista dala soglasja za gradnjo. 

skovni konferend tudi pojas-
nil župan Torkar. 

Na javnem razpisu za izva-
jalca je bilo izbrano Cestne 
podjetje Maribor, ki bo z deli 
začelo ta ponedeljek, 11 . av-
gusta. Od takrat naprej bo 

tudi polovična zapora regio-
nalne ceste Bled-Pokljuka, 
kar bo urejeno s semaforji. 
Na trasi Podhom-Spodnje 
Gorje bo celotna zapora lo-
kalne ceste, urejeni pa so 
obvozi. 

mailto:i@g-glas.si
http://www.g0renjskigl3s.si


GORENJSKI OLIMPIJCI info@g-^s.si 

Gorenjski olimpijci v Pekingu 
Med športniki, ki bodo nastopili na olimpijskih igrah, bo tudi dvainšestdeset Slovencev, med njimi sedemnajst Gorenjcev. Gorenjski olimpijci bodo 
nastopali v atletiki, veslanju, plavanju, kolesarstvu in gorskem kolesarstvu. 

A T L E T I K O L E S A R 

Matic Osovnikar 
19. januarja 1980 

Doma v Ško^i Loki, 
član AD Mass Ljubljana 

Nastopil bo v teku na 100 
in 200 metrov. 

"Za olimpijske igre s e m se 
dobro pripravil, na pot odha-
jam z željo, da popravim svoj 
osebni rekord. Z njim, upam, 
da se m i bo v teku na 1 0 0 
metrov uspelo uvrstiti v veli-
ki finale." 

Rožle Prezelj 
26. septembra 1979 

Doma v Kranju, 
član AK Kranj 

Nastopil bo v skoku v višino. 

"Kljub bolezni, ki sem jo pre-
boleval letos spomladi, so 
bile zadnje priprave uspešne 
in želim si postaviti nov svoj 
in državni rekord, ki sedaj 
znaša 2 ,27 metra. Če bo 
sreča, bo to dovolj za finale." 

Damjan Zlatnar 
i6. decembra 1977 

Doma v Stahovici pri Kam-
niku, član AD Mass Ljubljana 

Nastopil bo v teku 110 
metrov ovire. 

"Imel sem nekaj smole s po-
škodbo tetive in bolečine še 
niso povsem ponehale. Vse-
eno sem se na nastop dobro 
pripravil in upam, da mi bo v 
Pekingu šlo po načrtih, kar 
pomeni, da bom nastopil v 
polfinalu." 

Roman Kejžar 
11. februarja 1966 

Doma v Sorici, član AD Mass 
Ljubljana 

Nastopil bo v maratonu. 

"Težko je predvideti pogoje 
na 42-kilometrski progi, že-
lim pa si, da bi z dobrim na-
stopom popravil svojo uvrsti-
tev iz Aten, ko sem se uvrstil 
na 54. mesto. Pripravljal sem 
se podobno kot vsa leta." 

Brigita Langerholc 
23. julija 1976 

Škofjeločanka, ki zadnje leto 
živi v Kranju, članica Triglava 

Nastopila bo v teku na 
800 metrov. 

"Pripravljala sem se dobro in 
upam, da se bom hitro pri-
vadila razmeram v Pekingu. 
Kljub močni konkurenci 
sem prepričana, da dosežem 
osebni rekord in posežem v 
boj za kolajne." 

Tadej Valjavec 
13. aprila 1977 

Doma v Zgornji Besnici, član 
AG2r Prevoyance 

Nastopil bo na kolesarski 
cestni dirki 

"Proga v Pekingu je težka, 
vendar pa me to ne moti, saj 
mi takšne proge ustrezajo. 
Po nastopu na Tour de Fran-
ce upam, da mi je uspelo 
ohraniti dovolj moči in da bo 
šlo vse po sreči." 

G O R S K A K O L E S A R K A P L A V A L C I 

Blaža Kiemenčič 
n . marca 1980 

Doma v Bukovščici v Selški 
dolini, čianica Ciant Italia 
Teama 

Nastopila bo v kolesarskem 
krosu. 

"Na svojih prvih olimpijskih 
igrah si želim uvrstitve med 
najboljših deset. Dobro sem 
se pripravila in vem, da sem 
tega sposobna, saj m i je to 
uspelo tudi že na tekmah 
svetovnega pokala." 

Luka Turk 
9. septembra 1 9 8 6 

Doma iz Radovljice, član PK 
Žito Gorenjka Radovljica 

Nastopil bo v disciplinah 
2 0 0 , 4 0 0 in 1500 metrov 
prosto. 

"Kljub nekaj smole s poškod-
bami sem se na svoje prve 
olimpijske igre dobro pripra-
vil, želim pa si dosegati oseb-
ne rekorde. Za kakšno uvr-
stitev bodo zadoščali, pa je 
težko napovedovati." 

Anja Klinar 
3. aprila 1988 

Doma z Jesenic, članica PK 

Žito Gorenjka Radovljica 

Nastopila bo v disciplinah 
200 in 400 metrov mešano. 

"Na zadnjih tekmah sem kar 
dobro plavala in v Pekingu si 
želim, da bom postavila 
osebne rekorde. Najboljši re-
zultat načrtujem na 4 0 0 me-
trov mešano, vendar je uvr-
stitev težko napovedati." 

Sara Isakovič 
9. junija 1988 

Doma na Bledu, članica PK 
Žito Gorenjka Radovljica 

Nastopila bo v disciplinah 
100 in 200 metrov delfin ter 
200 metrov prosto. 

"Najbolj se bom osredotočila 
na disciplino 2 0 0 metrov 
kravi, kjer sem v zadnjem 
času dosegala vrhtmske re-
zultate. Sem v odlični formi 
in samozavestno odhajam na 
svoje druge olimpijske igre." 

Anja Čarman 
22. marca 1985 

Doma z Godešiča pri Škofji 

Loki, članica PK Triglav 

Nastopila bo v disciplinah 
100 in 200 metrov hrbtno. 

"Izidi zadnjih julijskih tek-
movanj mi pred nastopi v 
Pekingu vlivajo optimizma. 
Tudi zadnje priprave so do-
bro uspele in želim si, da 
bom ravno na igrah dosegla 
svoje najboljše rezultate." 

Teja Zupan 
2. decembra 1990 

Doma z Lancovega, članica 

PK Žito Gorenjka Radovljica 

Nastopila bo v plavalnem 
maratonu na 10 kilometrov. 

"Po srebrni kolajni na mla-
dinskem evropskem prven-
stvu si želim, da bi mi dober 
rezultat uspel tudi na mojih 
prvih olimpijskih igfah. Že-
lim si, da bi v dl j prišla med 
prvo polovico nastopajočih." 
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V E S L A Č I 

Iztok Č o p 
17. junija 1972 

Z družino živi v Radovljici, 
član VK Bled 

Luka Špik 
9. februarja 1979 

Doma iz Upnice pri Kropi, 
č l anVK Bled 

Nastopil bo v dvojnem dvojcu. Nastopil bo v dvojrtem dvojcu. 

" Z letošnjimi nastopi n isem 
najbolj zadovoljen, vendar pa 
u p a m , da n a m a bo z Luko 
lispelo do nastopa ujeti pravi 
ritem in se na tekmi vmešati 
v boj za najvišja mesta , kot 
n a m a je to uspevalo doslej." 

"Čeprav i m a m trajno po-
škodbo, obrabo diskov in ob-
časno čutim bolečine v križu, 
to trenutno ni problematič-
no. Upam, da nama bo z Iz-
tokom uspelo še enkrat do-
kazati, da sodiva m e d naj-
boljše na svetu." 

Rok Rozman 
2. januarja 1988 

Radovljičan, član VK Bled 

Nastopil bo v četvercu brez 
krmarja. 

"Prvič bom nastopil na olim-
pijskih igrah in žel im si, da 
bi n a Kitajskem potrdili, da 
s m o se na nastop res trdo in 
dobro pripravljali. Ž e l i m si, 
da bi se n a m uspelo uvrstiti 
m e d prvih šest n a svetu." 

T o m a ž Pirih 
12 . junija 1981 

Doma iz Smokuča pri Žirov-
nici, član VK Bled 

Nastopil bo v četvercu brez 
krmarja. 

"Po zadnji tekmi svetovnega 
pokala so pričakovanja v na-
š e m čolnu narasla in žel imo 
se vmešati tudi v boj za naj-
višja mesta. Dobro s m o pri-
pravljeni, odlično se razume-
m o in u p a m o , da n a m bo 
uspelo." 

Miha Pirih 
lO. marca 1978 

Doma iz Smokuča pri Žirov-

nici, član VK Bled 

Nastopil bo v četvercu brez 
krmarja. 

"Odhajam na tretje olimpij-
ske igre in tokrat i m a m res 
dober občutek. Čeprav se za-
v e d a m , da so razlike m e d 
čolni zelo m a j h n e , pa m i s -
l im, da s m o zelo konlcurenč-
ni, upam, da boljši od večine 
ostalih." 

Nagradna igra 
Koliko olimpijskih medalj bodo osvojili gorenjski športniki? 

Predstavljamo vam olimpijce z Gorenjskega in vas sprašujemo, 
koliko medalj bodo osvojili na olimpijskih Igrah v Pekingu. 

NAPOVED 
Koliko olimpijskih medalj (zlatih, srebrnih in bronastih) bodo 
osvojili gorenjski športniki: 

Vaše ime, priimek in naslov. 

Pravilne odgovore bomo nagradili z majicami Gorenjskega glasa In Izžrebali tri, 
ki bodo prejeli priročnik Pozdravljene gore. VaSe napovedi poSljite na naslov; 
Gorenjski glas. Bleiviieisova cesta 4,4000 Kranj, zbirali jih bomo do 18. avgusia. 

Iztok Čop je naš najuspešnejši 
olimpijec 

Od vseh s lovenskih o l impi jcev , ki se b o d o 
letos na Kitajskem borili za čim b o l j š o 
uvrstitev, je bil na dosedanj ih nastopih na 
olimpijskih igrah najuspešnejši blejski ves lač 
Iztok Čop. Iztok je namreč nastopil na štirih 
olimpijskih igrah, le enkrat pa s e je vrnil brez 
odličja, sa j je v Atlanti leta 1 9 9 6 v enojcu os-
vojil 4. mesto. Zato pa je bronasto kolajno v 
dvojcu brez krmarja z Denisom Žvegl jem os-
vojil leta 1 9 9 2 v Barceloni, z lato v d v o j n e m 
dvojcu 2 Luko Špikom leta 2 0 0 0 v Atlanti in 
srebrno leta 2004 , znova v dvojnem dvojcu z 
Luko Špikom, v Atenah. V. S. 

NISMO JIH PRESLIŠALI 

"Res je, da sta v moji zbirki 
kolajn tudi dve ol impijski , 
ena zlata in ena srebrna. To 
pa ne pomeni, da bova z Iz-
tokom letos startala na bro-
nasto , Tudi če dobiva še 
eno zlato, ne bom imel nič 
prot i . . . , " veslač Luka Špik. 

" P r e s e n e č e n a s e m , da mi 
kljub napornim pr ipravam 
uspeva iz tekme v t e k m o 
odplavati odlične rezultate, 
o katerih si pred kratkih niti 
sanjati n i s e m upala . Z a t o 
lahko s a m o z a v e s t n a odha-
jam na ol impi jske igre in 
težko je napovedati , kaj se 
lahko zgodi v Pekingu .. . ," 
plavalka Sara Isakovič. 

"Pri nas se je res težko pri-
pravljati na razmere, ki me 
čakajo na olimpijskem mara-
tonu. Največ sem treniral v 
Sorici ali v Železnikih, kjer je 
zrak zaenkrat še čist, tako da 
me prav zanima, kako se 
bom privadil na povsem dru-
gačnega v Pekingu.. . ," mara-
tonski tekač Roman Kejžar. 

"Je pač olimpijsko leto in na 
tekme s o letos prihajale 
skoraj neznane punce. Kon-
kurenca bo res m o č n a , jaz 
pa bom seveda naredila vse, 
da bom osvojila kolajno, ki 
sem jo navijačem in sebi ob-
ljubila ž e pred č a s o m . . . , " 
atletinja Brigita Langcrhoic. 

"Letos, ko praznujemo 75-let-
nico našega kluba, s m o s 
praznovanji začeli že maja, 
jih nadaljevali z julijskim 
mednarodnim predolimpij-
skih mit ingom, računamo 
pa, da bo vrhunec, ko se 
bomo lahko z našitni olimpij-
ci veselili medalje ...," trener 
in vodja slovenskih plavalnih 
reprezentanc Ciril Clobočnik. 

Mlajše selekcije in njihovi uspehi 4 5 0 L E T R O K O M E T A V Š K O F J I L O K I 

• o k o r r i e t a Š k o f i i Loki 

BRANKO CEIAR 

Mladinci 

Ko je v sezoni 1964/65 v urad-
nih tekmovanjih zatda nastopa-
li Smski eldpa.je kmalu jjriSo 
tudi do ustanovitve tako imeno-
vane "B" ekijje, kije bila v bistvu 
neke mte mladinska in te začet-
ke lahko imenujemo kot začetke 
skrbi za rokometni podmJaddc v 
Škoffi Loki. Prvotno sta se z mla-
dimi igralci ukvarjala Marjan 
Kalamar in Marjan KuM. Pose-
bq aktivno delo z mlajšimi roko-
meU^ seje začdo po prihodu tre-
nerja Igarja Stupni^. Začdo se 

je sodelovanje z lo^mi osnovni-
mi šolami, od koder so se tudi čr-
pali mladi igralci. To soddovanje 
z(h uspešno poteka še danes. 

Leta ig7^je trener Igpr Stup-
nišek z mladinci iz genemaje let-
nika 1960 in rtjk^ši prvič osvojil 
naslov prvaka takrat SR Sloiv-
nije. Prvaki SR Slovenije v sezo-
ni 1978/79 so postali: Bojan Krt. 

Jože Ramovš. Franci Gaber, 
Marjan Fajfor, Tomaž Podnar. 
Tomaž Žontar, Boris Zakotnik. 
Marjan Jamnik. Andrg Završ-
nik. Vili Kem. Jože Svoljšak. 
Edo Oberstar, Rado Kqiar in 
Tomi Thaler. 

Po slovenji osamosvojitvi pa 
SO prvo mesto leto 1995 v mladin-
skem prvenstvu Slovenije osvcjili 
generacija letnika 1976 in mlajši 
pod vodstvom trenerja Srdjana 
Prdjaka. Iz te generacije so še 
vedno aktivni igmld Miha Keše, 
B^an Frdih. Matg Galcf. Bo-

jan Dolinar in Bojan Jakac. 
V zadnji (letošnji) sezoni 

2007/2008 pa je že tn^ v mla-
dinca konkurenci Slovenije ^vi-
la ddpa iz Škofe Loke pod vod-
stvom trenerja Andreja Završni-
ka z generacijo letnika 1987 in 
mlajši. Državni prvaki v sezoni 
2007/08 so postali: 

Jure Dolenec, Gašper Štrem-
Jelj] Alat Sibanc, Ožbg Lukanc, 

Vedran Prgamet, Matg Gaber, 
Mark Tomazin, David Božnar, 
Anže Vrbirtc, Darko Cingesar, 
Luka Koke^, ^'až Panjtur, Gre-
ga Dolinar, Alen Damijan, Do-
men Pogačnik, Žiga Brad^ko, 
Grega Jamnik, Andrg Zavrinik 
- trener. Robi Brade^pom. tre-
neija. 

Kadeti 

V začetnih obdobjih so kadet-
sfco ekipo običajno vodili trenerji 
mladincev. Tako je kot prvemu 
uspelo Igprju Stupni^ v Škojo 
Loko pripeljati pokal za naslov 
prvaka Slovenije leta 19S5 z ge-
rwadjo letnika 1968 in ml{yši. 

V kasnejšem obdobju so se 
mnoge generadje uvrščale na Ji-
nalne turnirje, a naslov prvaka 
ni še prišd v Šk^o JLofco. 

V sezoni 20oy/o8 je ekipo vo-
dil Robi Brodeč in osvojil dru-
go mesto v Sloveniji. 

Jani Klemenčič • prejemnik 
srebrnega grba občine 
Škoija Loka kot najuspeš-
nejši trener mladih selekcij 

Starejši dečki A 

Pri stargših dečkih A je prve 
vidngše rezultate v Sloveniji do-
spel trener Maijan Kalamar in 

kasneje tudi trener Jure Horvat. 
Posebno p^ije v tg' starostni 
kategoriji pa je pisano v zadt^ 
letih, ko so se Mpe kar deset let 
zapored uvrščale na Jinalni tur-
nir državne^ prvenstva. Trener 
Jani Klemenčič je trikrat osvojil 
naslov prvaka Slovenije. Prvič 
leta 2000 z generacijo 1985 in 
mlajši, nato leta 200J z genera-
cijo 1990 in mlajši in letošnje pr-
venstvo 2007/2008 z generaajo 
1993 in mlajši. 

Državni prvaki v sezoni 
2007/08 so postali (slika spod-
aj): Rožle Košir, Rok Podgore-
lec, Blaž Bradeško, Ngc Vid 
Vertačnik, Miha Koželj Slak, 

Jure Dolenec. lan Pintar, Anže 
Žontar, Žiga Pmdnik, Žiga Do-
liruir. Domen Bajt. Klemen 
Brovč. Bor Pinterič, Lenart Ber-
gant, Uroš Jesenko, Marko 
Draksler, David Sivka, Jani 
Klemenčič - trener in Goran De-
belak • pom. trenerja. 

mailto:info@g-glas.si
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Mladi plavalki razrezali torti 
Na mladinskem evropskem prvenstvu v plavanju v Beogradu sta Corenjki Nika Karlina Petrič in Neja 
Škufca poskrbeli za nov uspeh našega športa, ob vrnitvi domov pa sta srečni razrezali zasluženi torti. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj- Nika Karlina Petrič 
(Triglav Kranj) in Neja Škuf-
ca (Žito Gorenjka Radovlji-
ca) sta se z letošnjega mla-
dinskega evropskega prven-
stva v plavanju, Id se je v ne-
deljo končalo v Beogradu, vr-
nili s kolajnami. Nika Karlina 
z zlato in bronasto, Neja z 
bronasto. Ob vrnitvi sta na 
priložnostni tiskovni konfe-
renci v Tivoliju domov dobili 
"tradicionalni" torti, ki jih pri 
Plavalni zvezi redno podarijo 
uspešnim tekmovalcem. 

"Želela sem si, da bi na pr-
venstvu dosegla svoje rekord-
ne čase, nisem pa upala po-
misliti, da bom postavila celo 
slovenski rekord in osvojila 
zlato in bronasto kolajno," je 
bila zadovoljna Nika Karlina 
Petrič, ki jo je ob bazenu v 
Beogradu spodbujala trener-
ka in m a m i Karmen, seveda 
pa na prvenstvu ni manjkal 
tudi oče Darjan Petrič. 

"Veseli smo, da naši mladi 
plavalci in plavalke nadalju-
jejo tradicijo lepih uspehov 
njihovih predhodnikov od 
Petra Mankoča , A n j e Čar-

Nika Karlina Petrič in Neja Škufca sta, v družbi predsednika PK Žito Corenjka Radovljica 
Jožeta Rebca in direktorja naših plavalnih reprezentanc Cirila Clobočnika, razrezali 
zasluženi torti. /Foto;C<iraidK«vti« 

m a n , Sare Isakovič in osta-
lih, ki so se izkazali že v mla-
dinski konkurenci in so se-
daj med najboljšim na svetu. 
Tako s m o seveda ponosni 
tudi na novo mlado generaci-
jo na čelu z Niko Karlino Pet-
rič in Nejo Škufca, odličnima 

Gorenjkama, ki sta garancija, 
da se b o m o še naprej veselili 
izvrstnih dosežkov," je pove-
dal direktor plavalnih repre-
zentanc pri P Z S Radovljičan 
Ciril Globočruk, potem ko je 
čestital še ne i6-letni Kranj-
čanki Niki Karlini Petrič za 

naslov evropske prvakinje v 
disciplini 8 0 0 metrov prosto 
in za nov državni rekord ter 
za tretje mesto v discipl ini 
4 0 0 metrov mešano ter Be-
gunjčanki Nej i Škufca za 
tretje mesto v disciplini 1 5 0 0 
metrov prosto. 

Nogometni ples še v drugi in tretji ligi 
Nogometaše v i . ligi ta konec tedna čaka že 4. krog, na zelenicah pa se jim bodo pridružili tudi 
drugo- in tretjeligaši. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Potem ko so se nogo-
metaši Domžal minu lo sre-
do še z e n i m porazom proti 
Dinamu v Zagrebu (3:2) po-
slovili od igranja v Evropi, jih 
ta konec tedna čaka derbi 4. 
kroga v prvi ligi Telekom. V 
Domža le namreč v nedel jo 
prihaja ekipa Maribora, tek-
ma pa s e bo začela ob 19 .30, 

Prava tekma v novi sezoni 
pa v nedeljo čaka tudi edine 
gorenjske drugoligaše, ekipo 
Triglava Gorenjske. Na 
kranjskem štadionu se bodo 
ob 1 7 . 3 0 pomeri l i z ekipo 
M U Šempetra. Uvod v sezo-
no pa bo nekaj posebnega , 
saj še pred tekmo, ob 17.15, 
pripravljajo priložnostno slo-
vesnost o b s lovesu svojega 
mladega nogometaša Uroša 
Palibrla, ki m u je uspel veli-
ki prestop v vrste klubskega 
svetovnega prvaka A C Mi-
lan! Da je 16-letni napadalec 
Triglava nadarjen, je že dol-
go znano. Zan j so se zani-
mali tuji klubi, lahko bi že 
igral v Italiji ali Angliji , a ga 
je v svoje vrste privabil res 
odličen klub iz ene najbolj-
ših lig na svetu. Uroš je za-
dovoljil visoke kriterije Itali-
janov, ki so letos kupi l i za 

Mladi Kranjčan Uroš Palibrk bo v istem klubu kot slavni Kaka! 

člansko moštvo slovitega Ro-
naldinha. "Poslovili se b o m o 
od nogometaša, ki je Triglav 
uvrstil na svetovni nogomet-
ni zemljevid. Prvič v zgodo-
vini gorenjskega nogometa 
odhaja naš igralec v tak klub 
in težko n a m je, ker s m o bili 
vajeni njegovih golov. Toda 
magnet je prevelik, Urošu se 
odpira pot v svet, v najbol j 
zahtevno nogometno okolje. 
P repr ičam s m o , da m u bo 
uspelo in zato vabimo ljubi-
telje nogometa, da ga pridejo 

pospremit , " pravi direktor 
kluba Miran Šubic in doda-
ja, da bo popularni Urke ved-
no ostal "otrok Triglava". Po 
uvodnem slovesu bo Brane 
Pavlin proti novincu v drugi 
ligi Šent jur ju predstavil 
moštvo Triglava Gorenjske. 
Trije igralci iz prejšnje sezo-
ne zdaj nastopajo za prvoli-
gaške klube, a v Kranju bo še 
nekaj časa navduševal Dani-
jel Marčeta, 19-letni repre-
zentant, tu pa je še nekaj no-
vincev in kopica mladih in 

ambicioznih igralcev. Vseka-
kor lep uvod v n o g o m e t n o 
sezono v Kranju! 

Prav tako pa bo ta konec 
tedna zanimivo v tretjeliga-
ški konkurenci. V 1 . krogu se 
bosta jutri o b 18 . uri v Ra-
domljah pomerili ekipi Kal-
cer Vodoterma in Kamnika, 
Sava Kranj b o is točasno v 
Stražišču gostila Roltek Dob, 
Kranj v nedeljo gostuje v Vi-
polžah pri Brdih, Tinex Šen-
čur pa pri Krki v Novem me-
stu. 

HOKEJ 

VABILA, PRIREDITVE 

Tek štirih srčnih mož okoli Bohinjskega jezera - V organiza-
ciji Š D Avgust Cašper in Stara Fužina bo jutri, 9. avgusta, 
potekal enajsti Tek štirih srčnih mož okoli Bohinjskega jeze-
ra. Start teka bo o b 10 . uri na prireditvenem prostoru Pod 
Skalco. Poleg teka na 1 2 km bo potekal tudi tek za otroke. In-
formacije: Urška Cesar (051/323 805) ali Edi Arh (04 1 /672 
774). M. B. 

Nogonietni turnir na asfaltu za pokal Lancova - Športno društvo 
Lancovo bo jutri, 9. avgusta, pripravilo dnevno-nočni nogo-
metni turnir na asfaltu. Potekal bo na igrišču na Lancovem. 
Več o razporedu zveste na wvw.sd- lancovo .com. V. S. 

Kropa open in balinci - V okviru prireditve Kropa open 2 0 0 8 
bo to nedeljo, i o . avgusta, potekal veliki turnir v tekmovanju 
s ploščatimi balinci. V dveh disciplinah (posamezno in tar-
ča) bodo nastopali tako moški kot ženske, prijave za tekmo-
vanje (prijavijo se lahko vsi nad 1 0 let starosti) pa sprejema-
jo še danes po elektronski pošti dornik.igor@siol .net ali po 
telefonu 0 4 1 / 6 4 4 986. V. S. 

KRAN) 

Kranjske hokejistke v avstrijski ligi • 

Po treh letih nastopanja v ligi EWHL bodo to sezono držav-
ne podprvakinje, hokejistke kranjskega Triglava, nastopile v 
najmočnejši avstrijski ligi. Kot je povedal Cveto Hafner, zadnja 
leta "ata in m a m a " gorenjskega ženskega hokeja, so ž e v 
aprilu zaprosili za nastopanje avstrijsko Hokejsko zvezo, ta 
pa jih je sprejela medse . "Po ugodnem odgovoru s m o zače-
li lov za denar, saj hokejistke nimajo generalnega sponzorja," 
pravi neumorni Cveto Hafner, pri tem pa m u pomaga tudi 
tehnični vodja Pavle Hafner. Prav tako za dekleti stoji vod-
stvo kranjskega Triglava na čelu s predsednikom Emiljanom 
Pavlinem in trenerjem Corazdom Drinovcem. Vodstvo in de-
kleta s o si namreč zadali visoke cilje - uvrstitev med štiri naj-
boljše In nadaljevati končnico v avstrijskem državnem prven-
stvu. Hkrati vabijo tudi vsa dekleta z Gorenjskega, ki jih zani-
ma hokej, naj se j im pridružijo na treningih. V. S. 

TENIS 

KRAN) 

Naši mladinci ekipni prvaki 

Naša teniška reprezentanca v postavi Blaž Rola, Tomislav 
Ternar in Tom Kočevar Dešman (kapetan Borut Urh, rezer-
va Domen Korelc) je osvojila naslov evropskega ekipnega 
prvaka do i 8 let. Po gladki četrtfinalni zmagi nad Poljaki s 
3 / 0 s o v polflnalu premagali reprezentanco Srbije z 2 / 1 , 
nato pa v finalu š e reprezentanco Nemči je z 2/0 . Po igri 
posameznikov sta Blaž Rola in Tomislav Ternar s lovensko 
reprezentanco že popeljala do z m a g e , tako da dvoboj parov 
ni bil niti potreben. Ta zmaga je največji uspeh s lovenskega 
tenisa v konkurenci mladincev d o sedaj . Vsi igralci bodo do-
bili priložnost zaigrati tudi na ATP Challenger tumirju Ljubljana 
Open 2008, ki se začne 8. septembra. V. S . 

Naši mladinci do 1 8 let so se po borbenih obračunih 
veselili naslova evropskih ekipnih preakov. 

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

JESENICE 

Jadralni padalec pristal na smreki 

v sredo ob 18:15 j® 2i-letni Jeseničan z jadralnim padalom 
poletel s pašnika na Zabreški planini pod pobočjem Stola. 
Pri letenju je zaradi nenadnega sunka vetra nad pobočjem 
Smolnika izgubil višino in padel na smreko, s katere je 
nepoškodovan splezal sam. Ker Jeseničan nima licence 
za letenje, ga bodo policisti prijavili pristojnemu prekrškov-
nemu organu. S. Š. 

KRIMINAL 

KRANJSKA GORA 

Odnesli cigarete 

V noči na sredo je neznani storilec vlomil v skladišče poslov-
nega prostora v naselju Slavka Černeta v Kranjski Gori. Iz 
njega je odnesel večjo količino cigaret in druge artikle. Vlo-
miti je skušal tudi v zidni trezor, a se je na koncu premislil. 
Lastnika je vlomilec oškodoval za približno 4.400 evrov. 

KRANJ 

Našel denar in bančno kartico 

Neznani storilec je v noči na sredo vlomil v stanovanjsko 
hišo na Finžgarjevi ulici v Kranju. Pregledal je vse prostore 
in pri tem našel nekaj gotovine ter bančno kartico. Lastnika 
je oškodoval za okoli tristo evrov. 

KRANJ 

Z ukradeno kartico na bankomat 

Kranjski policisti so obravnavali vloma v stanovanjski hiši, ki 
so ju lopovi izvedli v noči na ponedeljek, (z hiše na 
Oprešnikovi ulici je vzel denar, mobilne telefone in bančne 
kartice, s katerimi je kmalu zatem tudi dvignil gotovino na 
več bankomatih. Skupna materialna škoda znaša približno 
2.500 evrov. V stanovanjski hiši na Reševi ulici pa je neznani 
vlomilec to noč ukradel daljnogled, mobilni telefon in go-
tovino. Povzročil je za približno 350 evrov škode. Naslednjo 
noč pa je nekdo poskusil vlomiti v stanovanjsko hišo na Tro-
jarjevi ulici v Kranju, vendar so ga lastniki prepodili. S. Š. 

Z Gorenjskim^lasom 
na kopalni izTet! 

Corenjdd glas vabi svoje naročnike na nov izlet. Ker nam je že 
poSteno vroče, smo vas sMenili povprašati, ali se morda želite 
osvežiti s kopanjem. V sredo, 13. avgusta, bi se skupaj odpravili 
na kopalni izlet v Medijske toplice v osriju Slovenije - od Kranja 
so oddaljene le 73 kilometrov oziroma uro vožnje. 
Na pot bi se odpravili ob 9. uri zjutraj z avtobusne postaje v 
Krani^ Kratek postanek bomo naredili na Trojanah, kjer si 
b d ^ lahko privoščili debel krof. Ko bomo prispeli v toplice, 
nam bodo v hotelu najprej postregli s kavo oziroma "Valva-
sorjevim Slukom" in "funštercem", tipično jedjo zagorskih 
rudarjev. Ogledali si bomo tudi Valvasorjev izvir termalne 
vode iz leta 1877. Preden se bomo podali v bazene, vam 
bomo razdelili še hladno malico. 
Nato bomo plavali, čofotali in se namakali v termalni vodi s 
temperaturo 25 stopinj Celzija, ki je tudi priznano zdravilno 
sredstvo. Ob 15. uri bomo imeli kosilo v restavraciji, izbirali 
boste lahko med vegetarijanskim in mesnim obrokom. Po 
kosilu pa se bomo odpravili proti domu. V Kranj se bomo 
vrnili okoli 19. ure. 

Cena izleta je zelo ugodna, le 29 EUR. Cena za otroke 
do 15. leta je 15 EUR. V ceno so vključeni prevoz, malica, 
kopanje in kosilo; organizacija TCT Odisej. 

Prijave zbiramo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 
Kranj, po tel. št.: 04/201 42 41 ali po e-pošti: narocnine@ 
g-glas.si. Pridružite se nam, lepo se bomo imeli! 

Gorenjski Glas Za KOS beležimo čas 

Planinec umrl v bolnišnici 
Med sestopom čez Komarčo proti Savici je usodno zdrsnilo španskemu turistu. Kanadčan, ki je zašel 
v severno triglavsko steno, bo verjetno moral plačati stroške reševanja. 

SIMON Š U B I C 

Komarča, Triglav - V jeseniški 
bolnišnici je v torek za posle-
dicami poškodb umrl 58-let-
ni državljan Španije, ki se je 
dan prej ponesrečil na poti 
od Čmega jezera proti Savid, 
je sporočila Policijska uprava 
Kranj. Polidja poroča tudi o 
uspešnem reševanju v sever-
ni steni Triglava, iz katere je 
rešila 24-letnega Kanadčana. 

Pokojnemu španskemu 
turistu je v ponedeljek po-
zno popoldne spodrsnilo 
med sestopom čez Komarčo 
proti Savici. Padel je pet-
najst metrov po pobočju in 
se hudo telesno poškodoval. 
Na pomoč so prihiteli gorski 
reševald iz Bohinja in gor-
ski polidst. Z vojaškim heli-
kopterjem so Španca odpe-
ljali v jeseniško bolnišnico, 
kjer pa je kasneje podlegel 
hudim poškodbam. Po po-
ročanju polidje se je pokoj-
ni planinec v hribe odpravil 
ustrezno opremljen. 

Dežurna ekipa za helikop-
tersko gorsko reševanje pa je 
minuli petek popoldne iz se-

veme stene Triglava, na vsto-
pu v Slovensko smer, rešila 
24-letnega kanadskega dr-
žavljana, so ta teden sporoči-
li z generabie polidjske upra-
ve. Kanadčan se je zjutraj z 
Aljaževega doma odpravil na 
pot. "Bil je brez spremstva, 
brez nahrbtnika in druge 
opreme. Obut je bil v kolesar-
ske čevlje za gorsko kolesar-
jenje, oblečen pa v kratke hla-
če. Zaradi nepoznavanja te-
rena se je izgubil, preskočil 
manjši graben, se zaplezal in 
ostal v steni. Njegove klice na 
pomoč so slišali drugi pla-
nina, ki so poklicali na števil-
ko 112," so sporočili policisti. 

Izgubljenega pohodnika je 
dežurna ekipa z brniškega 
letališča iskala s helikopter-
jem približno pol ure, nato 
pa ga je z vitlom dvignila v 
helikopter in ga prepdjala v 
Mojstrano. Zelo prestrašeni 
pohodnik je imel samo manj-
še odrgnine in ni iskal zdrav-
niške pomoči. "Ocenjujemo, 
da je imel neopremljeni 
pohodnik veliko srečo, da 
so ga sploh našli, saj se je 
nahajal pod previsno strmo 

Izgubljenega Kanadčana so iz severne triglavske stene rešili 
z vitlom. / Fofo: »'hiv Policije 

Steno. Najmanjši korak bi 
zanj pomenil gotovo smrt. 
Stroške reševanja bo na pod-
lagi veljavne zakonodaje pla-

čal sam, saj je sprožil akcijo 
reševanja iz malomarnosti," 
so še sporočili z generalne 
polidjske uprave. 

Policija zadovoljna s svojim delom 
Slovenski policisti in kriminalisti so letos obravnavali za šest odstotkov več primerov gospodarskega 
kriminala, pri katerih je nastalo za 55,4 milijona evrov škode. Pridržali skoraj dva tisoč vinjenih voznikov. 

SIMON Š U B I C 

Ljubljana - "Za nami je iz-
jemno uspešno obdobje," je 
ta teden ob predstavitvi pol-
letnega poročila dela polidje 
ocenil generalni direktor po-
lidje Jože Romšek. Tako je 
zadovoljen z opravljenim de-
lom pri varovanju prireditev 
in srečanj v času slovenske-
ga predsedovanja Evropski 
uniji kot tudi zaradi sklenje-
nih dogovorov na ravni EU, 
kot sta preoblikovanje Euro-
pola v agendjo EU in dogo-
vor o nadgradnji šengenske-
ga infoimadjskega sistema. 

Za Aleksandra Jevška, di-
rektorja urada kriminalistič-
ne policije, je pomembno 
pozitivno sporočilo slovenski 
javnosti ugotovitev, da je kri-
minalitete manj, hkrati pa 
polidja beleži boljšo raziska-
nost (blizu 48-odstotno. lani 
44-odstotna). Na področju 
gospodarske kriminalitete so 
obravnavali 4.430 kaznivih 
dejanj (6,2 odstotka več), v 
katerih je nastalo za 55,4 
milijona evrov škode, kar je 
po-lovico več kot v enakem 
obdobju lani. Kriminalisti so 
se po Jevškovih besedah 
osredotočali predvsem na 

hujše oblike gospodarske kri-
minalitete (oderuštvo, oško-
dovanje upnikov, pranje de-
narja ...). Obravnavali so več 
kaznivih dejanj čiste korup-
dje in dejanj gospodarskega 
kriminala, ki imajo elemente 
koruptivnosti. V prvih šestih 
mesecih je bilo manj umo-
rov (osem) kot lani (pet-
najst), a več poskusov umo-
rov in povzročitev hudih tde-
snih. poškodb. Letos so pre-
iskali tudi dva neraziskana 
umora iz leta 2002, kar je po 

vsem ropov, tatvin avtomobi-
lov in vlomov. Mladoletniška 
kriminaliteta je ostala na po-
dobni ravni, kar za 245 od-
stotkov pa se je povečalo šte-
vilo kaznivih dejanj računal-
niškega kriminala. Sloven-
ska polidja je uspešno odkri-
vala tihotapljenje visokoob-
davčljivega blaga, trdih drog 
in ljudi, povečalo se je odkri-
vanje kaznivih dejanj zlorabe 
drog, je še dejal Jevšek. 

Direktor uprave uniformi-
rane polidje Danijel Žibert 

V prvih šestih mesecih je policija prejela več 
pritožb nad ravnanjem policistov, a je bilo 
utemeljenih samo 20. Povečalo se je tudi število 
napadov na policiste; evidentiranih imajo 153 
napadov, več kot lani v vsem letu. Povečuje se 
tudi število groženj policistom. 

njegovem rezultat ustanovit-
ve posebne ad-hoc skupine. 
Manj je bilo kaznivih dejanj 
zoper spolno nedotakljivost 
(za 8,4 odstotka), manj je 
bilo dokončanih posilstev in 
manj spolnih napadov na 
osebo, mlajšo od 15 let. Za 
desetino so upadli premo-
ženjski delikti; manj je pred-

je dejal, da so v prvem pollet-
ju v primerjavi z enakim lan-
skim obdobjem obravnavali 
občutno manj prometnih 
nesreč (za 16 odstotkov) in 
njihovih najhujših posledic. 
Do ponedeljka je tako letos 
umrlo 123 oseb, lani v tem 
obdobju 51. več. Dvanajst od-
stotkov povzročiteljev pro-

Jože Romšek/Foio. corudKarfii 

metnih nesreč je bilo pod 
vplivom alkohola, vinjenih 
pa je bilo kar 34 odstotkov 
povzročiteljev smrtnih pro-
metnih nesreč, njihova pov-
prečna alkoholiziranost pa je 
Isila precej visoka - 1,51 pro-
mila. Polidsti so sicer letos 
odredili za desetino več pre-
izkusov alkoholiziranosti kot 
lani. V dveh mesecih od uve-
ljavitve novele zakona o var-
nosti cestnega prometa so 
slovenski polidsti zaradi pre-
velike vinjenosti pridržali 
1.955 voznikov in zasegli 47 
vozil najhujšim prekrškar-
jera. Letos se je povečalo 
tudi število kršitev javnega 
reda in miru (na 15.800). 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Umrl je Aleksander Isajevič Solženicin, največji med ruskimi pisatelji 20. stoletja. Njegov opus je poskus 
umetniškega raziskovanja fenomena boljševizma, ki je prišel na oblast z oktobrsko revolucijo in nato ravno 
sovjetskim narodom, Id naj bi jih osrečil, prizadel največ gorja. 

Skrivnost oretresl ivos 
MIHA NAGUČ 

A l e k s a n d e r Isa jevič je 
u m r l v nedel jo zvečer na 
svojem d o m u v Moskvi , za-
det od m o ^ a n s k e kapi, star 
skoraj 9 0 l e t Rodil se je n . 
decembra 1 9 1 8 v Kislovod-
sku pod Kavkazom. Revolu-
cija, k i se je začela oktobra 
1 9 1 7 , i n režim, ki sta ga z njo 
vzpostavila in vodila Lenin 
in Stalin, sta usodno zazna-
movala tudi n jegovo življe-
nje. T o je do z ime 1 9 4 5 pote-
kalo š e po milosti. Le nekaj 
dni pred Hit ler jevim napa-
dom je diplomiral na fakul-
teti za fiziko in matematiko 

ne. N K V D , k i je pisma cen-
zuriral, ga je aretiral, dobil je 
o s e m leta delovnega taboriš-
ča; to je bila relativno mi la 
kazen, katere del je kot ma-
temat ik preživel v nek i 
znanstveni ustanovi in dobil 
nato še tri leta izgnanstva v 
Kazahstanu. Ž e v taborišču 
s o m u odstranili tumor, pri 
čemer pa niso odkrili, da je 
rakav. Leta 1953 , ko je bil pjo 
odsluženju kazni in prvi od-
jiigi po Stalinovi smrti dele-
ž e n boljšega tretmaja, se j e 
boril z rakom na življenje in 
s m r t , n i m o g e l n e jesti n e 
spati . Pozdravi l i so ga še le 
n a kliniki v Taškentu. 

Ijenje j e bilo prekratko, da bi 
spregovorili o tem. I n naj m i 
oprost i jo , ker n i s e m vsega 
videl, si n i sem vsega zapom-
nil in se n i sem vsega domis-
lil." T a k o se glasi posvetilo 
na začetku prvega od treh 
debelih zvezkov Arhipelaga 
Gulag (1973-75), monimien-
talnega dela o ve l ikanskem 
"otoč ju" delovnih taborišč , 
ki m u je dal podnaslov "po-
s k u s u m e t n i š k e g a razisko-
vanja". G r e za roman-doku-
ment. Novela En dan v živ-
l jenju Ivana Denisov iča 
( 1962) ter romana P iv i krog 
in Rakov oddelek (oboje 
1 9 6 8 ) pa so vrhunska umet-

"Mars ika j v kn j ig i j e 
s m e š n o in marsikaj pretres-
ljivo. Skrivnost pretresljivo-
sti je preprosta: l judje so bili 
kaznovani za tisto, za kar bi 
moral i biti po vseh človeških 
in človečanskih meri l ih na-
grajeni. Taka je bila že pisa-
teljeva aretacija," je v sprem-
ni besedi zapisal prof. S a m o 
Savn ik , preva ja lec Otočja 
G u l a g v s lovenščino (pri za-
ložbi Z e l o L e p o v K r a n j u , 
2 0 0 7 ) in dodal: "Solženici-
novim z g o d b a m je m o g o č e 
verjeti brez dokazovanja in 
priseganja, ker je v njihovih 
zapletih in razpletih tista pr-
vina osuplosti, nepričakova-

1 9 9 4 . Z a "akl imatizadjo" si 
je vzel transibirski vlak, s ka-
terim je od Vladivostoka do 
M o s k v e potoval 55 dni . V 
svojih zadnjih letih je nasto-
pal zelo kontroverzno. Novo 
rusko oblast je kritiziral za-
radi uva janja neč lovešk ih 
metod brutalnega kapitaliz-
m a . R u s k i m J u d o m je v 
kn j ig i Dvesto let s k u p a j 
(2001 ) očital aktivno udelež-
bo v revoluci j i in si s t em 
prislužil oznako antisemita. 
Pozival je k moralni prenovi 
Rusije, oprti na pravoslavno 
cerkev. Gorbačova in Jelcina 
je zavračal, od Pat ina, ki ga 
je cenil zaradi pr izadevanj 

"Sčasoma mi je 
postalo jasno, 

da linija, 
ki ločuje dobro 
od slabega, ne 

poteka med 
državami, 

družbenimi 
razredi 

in ne med 
političnimi 
strankami, 

temveč poteka 
skozi vsako 

človeško srce." 

Metamorfbze A. L Solženicina: oficir Rdeče armade (1943), lageraš (1946), izgnanec v Kazahstanu (1955) in nobelovec (1970) 

i m i v e r z e v Ros tovu na 
D o n u . Matemat ika m u je 
pozneje, v de lovnem taboriš-
ču in izgnanstvu, dvakrat re-
šila življenje; takšno znanje 
je bilo tudi v gulagu cenjeno. 
Februarja 1945 pa se m u je 
vse skupaj zalomilo, le deset 
dni p o tistem, ko je na firon-
ti v vzhodni Prusi j i kot po-
vel jnik rešil svojo topniško 
diviz i jo pred obkolitvi jo in 
uničen jem. V s v o j e m dopi-
sovanju s prijateljem je Oče-
tu ljudstva, ki ga je neprevid-
no imenoval "tisti z zalizci", 
očital slabo ruščino in poraz-
no vodenje v prvem letu voj-

"V letih izgnanstva s e m 
poučeval matematiko in fizi-
k o n a o s n o v n i šoli. V t e m 
težkem in o s a m l j e n e m živ-
l jenju s e m skrivaj pisal pro-
z o (v taborišču s e m seveda 
lahko pisal poezi jo s a m o v 
duhu) . Posreč i lo se m i je 
ohraniti, kar s e m napisal in 
n e pozabiti tistega, kar s e m 
si zaponmil in prinesel v ev-
ropski del Rusi je . T a m s e m 
nadal jeval n a podoben na-
čin: navzven s e m poučeval, 
skrivaj pa pisa l . . . " Pisal je iz 
notranje potrebe in zato, da 
s e n e bi pozabi lo. " K n j i g o 
posvečam vsem, katerih živ-

niška dela, za katera je 1 9 7 0 
dobil Nobelovo n a g r a d o za 
književnost Ž e kmalu po izi-
du so bila prevedena v slo-
venšč ino , A r h i p e l a g G u l a g 
pa šele lani in le delno. Po 
m o j e m zato, ker gre dejan-
sko za vrhimsko umetniško 
raz lago f e n o m e n a staUniz-
ma. Ko jo preberemo, vidi-
mo, da so bili naši stalinisti 
in titoisti le zvesti učenc i 
svojih sovjetskih vzornikov 
in se j i m kot takim n i mudi-
lo objavljati te nadvse nazor-
ne anatomije svojega nečlo-
veškega ravnanja z lastnimi 
l judmi. 

nosti, nenadnosti ali č u d n e 
nakl jučnost i , ki je znači l -
nos t vseh r e s n i č n i h z g o d b 
in j i m č loveška domiš l j i j a 
največkrat ni kos . " Solženi-
c in je bil leta 1 9 7 4 zaradi Ar-
h ipe laga G u l a g i z g n a n i z 
S Z . Zatočišče m u je ponudi l 
na jpre j n e m š k i nobelovec 
Heinrich Boli, večino svoje-
ga drugega izgnanstva pa j e 
preživel v Z D A , v držav i 
Vermont . Gost i te l jem se j e 
z a m e r i l s kr i t iko s labost i 
amer iške demokraci je in si-
stema, izrečeno med nasto-
p o m na Harvardu. V Rus i jo 
se je vrnil 2 0 let po izgonu. 

po obnovi močne Rus i je in 
odobraval tudi n jegovo rav-
nan je v Čečeni j i , je lani le 
spre je l v i soko d r ž a v n o na-
grado. Solženicinova veliči-
na je v poskusu umetniške 
razlage f e n o m e n a komuniz-
m a kot največjega, a spodle-
telega p o s k u s a revolucio-
narne preobrazbe č loveške 
družbe v 2 0 . stoletju. Njego-
ve osebne poglede n a aktu-
alna vprašanja sveta i n Rusi-
je v zadnjih letih pa sta svet 
in Rus i ja že prerasla. Sicer 
pa najbrž nihče prav dobro 
ne ve, v kaj pravzaprav pre-
raščata? 



POGOVOR Razgledi 

v desetletju od 1997 do 2007 se je kranjska Sava preobrazila iz gumarskega koncema v upravljavsko finančni 
holding, ki bo s svojimi naložbami v Gorenjsko banko in Abanko po njuni združitvi krepko posegla na slovenski 
bančni trg. 

Naložbe v banke so postale 
temel ni oosel Save 
J A N E Z B O H O R I Č , P R E D S E D N I K U P R A V E S A V E , D. D. 

ŠTEFAN ŽARGI 

"Naložbene 
finance 

v Gorenjsko 
banko in 

Abanko so 
postale "core 

business", torej 
temeljni posel 

Save in 
njenih naložb. 

To sta dve 
od najboljših 

slovenskih 
bank, ki se 

po svojih 
značilnostih 

zelo 

dopolnjujeta." 

Leto 2 0 0 7 je bilo prvo leto 
nove strategije Poslovne 
s k u p i n e Sava. V ospredje 
ste postavili kot d l j rast pre-
moženja. V desetletju pre-
obrazbe od leta 1 9 9 7 , ko se 
je P S Sava preobrazila iz 
gumarskega k o n c e m a v 
upravl javsko flnančni hol-
ding, so bile v ospredju rast 
poslovanja, prestrukturira-
nje, konkurenčnost, dobič-
konosnost . Z a k a j ta spre-
memba? 

"Rast premoženja vsebu-
je vse to, kar so bili prej naši 
parcialni cilji. V bistvu s m o 
hoteli sintetično izraziti dej-
stvo, da ostajamo na začrta-
ni poti rasti in višje donos-
nosti. Vsak poslovni sistem 
želi kakovostno rast, to pa 
pomeni, da je podjetje toli-
ko dobičkonosno, da zado-
volji pričakovanje svojih de-
ležnikov - delničarjev, zapo-
slenih, svojih partnerjev in 
okolja, ter da ostane še ne-
kaj za razvoj." 

Strateški cilj nove strategije 
iz leta 2 0 0 6 je bil v letu 
2 0 1 1 doseči 945 mili jonov 
evrov premoženja. Z lansko 
41-odstotno rastjo vrednosti 
b i lančne vsote ste dosegli 
952 mili jonov evrov. Boste 
d l j e popravili? 

"Premoženje, ki ga raču-
novodsko predstavlja bilanč-
na vsota sredstev, se lahko 
vrednoti na različne načine. 
To, kar mi razumemo pod 
premoženjem v poročeval-
skem smislu, je ocenjeno 
premoženje, ki ga odraža 
knjigovodska vrednost, med-
tem ko se tržna vrednost 
sredstev, zlasti finančnih na-
ložb, odraža preko tržne 
vrednosti delnice na borzi. 
Kako zelo je rasla borzna 
vrednost Savine delnice, je 
znano, tako zelo, da je bila 
vrednost Save že več kot mi-
lijardo evrov, pri knjigovod-
ski vrednosti pa ni tako." 

Ob za 11 odstotkov višjih 
prihodkih od prodaje Ste 
dobiček iz poslovanja lani 

skoraj natanko podvojili . 
Kaj je bilo odločilno? 

"Prihodek je rezultat pro-
danih količin in cen. Neso-
razmerna rast dobička po-
meni, da s m o kvalitetno pro-
dajali: po višjih cenah za ena-
ke izdelke in napravili kvali-
tetne premike v strukturi iz-
delkov v smislu večje prodaje 
izdelkov z večjo dodano vred-
nostjo. Za višji dobiček je se-
veda pomembno tudi giba-
nje stroškov. Pomembni so 
tudi finančni prihodki iz fi-
nančnih transakcij, kjer obi-
čajno ni večjih stroškov. Do-
biček ustvarjamo iz dveh vi-
rov. iz našega realnega sek-
torja (gumarstva, turizma, 
nepremičninske dejavnosti, 
energetike in drugih dejav-
nosti), torej tam, kjer proiz-
vajamo izdelke ali storitve. 
Drug vir so naše naložbe, na 
primer v banke, Merkur, kjer 
pa dobimo naš delež finanč-
nih prihodkov v obliki divi-
dend ali pripisanega deleža 
dobička. Najbolj zaželen je 
dobiček iz dividend, saj ni 
obdavčen (obdavčen je že pri 
izplačevalcu) in ga spreinlja 
tudi denar, medtem ko pripi-
sanemu dobičku naši finan-
carji malo v šali, malo zares, 
pravijo narisan dež. Divi-
dend je bilo zlasti iz bank 
lani več, kot smo načrtovali." 

V primerjavi z letom 2 0 0 6 
ste lani plačali le dobro tret-
jino davkov. Vas je država 
res tako razbremenila? 

"Žal ne. Obstaja namreč 
precejšnja razlika med davč-
no in poslovno bilanco. Ta 
država različne dobičke zelo 
različno obdavčuje i n že 
sem omeni l , da na pr imer 
prejete dividende, ki so bile 
lani pomemben dobiček, pri 
nas niso obdavčene. Naša 
navidezna manjša obdavči-
tev torej izhaja iz ugodne 
strukture dobička." 

Polovica leta 2 0 0 8 je za 
nami. Kako je poslovala PS 
Sava v tem času? 

"Ker moramo spoštovati 
borzna pravila, podrobneje o 
poslovanju pred javno objavo 

Janez Bohorič / foto Tmi dou 

podatkov, ki bo 22. avgusta, 
ne morem govoriti. Sava tra-
dicionalno posluje tako, da 
pričakovanja naših delničar-
jev, zaposlenih, naših part-
nerjev in okolja vedno dose-
gamo ali presegamo. Tako bo 
tudi letos. Seveda se situacija 
v različnih dejavnostih spre-
minja, vendar smo tako velik 
sistem, tako diverzifidran, da 
se še ni zgodilo, da kot celota 
ne bi uresničili postavljenih 

ciljev. Znotraj dejavnosti so 
nihanja, odvisno od tega, kaj 
se dogaja v okolju. Tudi na 
osnovi letošnjih polletnih re-
zultatov s m o prepričani, da 
bomo dosegli načrtovane let-
ne rezultate, morda jih celo 
presegli." 

Na slovenski borzi je letos 
prišlo do velikih premikov. 
Medvedji trend ni prizane-
sel tudi vaši delnici, čeprav 

s e njena vrednost vztrajno 
popravlja. Konec lanskega 
leta je bila vrednost Savine 
delnice 6 0 3 evre, včeraj 437 
evrov. Vaš komentar? 

"To ni le slovenska specifi-
ka. Finančna kriza, ki se je 
začela v Ameriki, se je naseli-
la po vsem svetu. Veseli nas, 
da se je naša delnica znižala 
mnogo manj kot slovenski 
borzni indeks, kjer i m a m o 
ponder okrog 1 0 odstotkov. 



POGOVOR Razgledi 

Zelo pomembno je tudi, kar 
ste sami opazili: v zadnjih 
dneh ceni delnic Krke in Save 
konstantno rasteta, kar si raz-
lagam kot izraz zaupanja, ki 
je poleg ekonomskih kazal-
cev na borzi zelo pomemben 
dejavnik." 

Lani ste na kapitalski trg vlo-
žili 143 milijonov evrov. Pove-
čali ste lastniški delež v Go-
renjski banki na 45,9 odstot-
ka in za čez 1 0 0 milijonov ev-
rov pridobili 23,8-odstotni de-
lež v, kot poudarjate v poroči-
lu, komplementarni Abanld. 
Že tedaj ste najavili združeva-
nje teh dveh bank. Kaj se do-
gaja v tej smeri^ Kdaj!* 

"Res je, da so naložbe v 
obe omenjeni banki postale 
"core business", torej temelj-
ni posel Save in njenih na-
ložb. To sta dve od najboljših 
slovenskih bank, ki se po 
svojih značilnostih zelo do-
polnjujeta. Gorenjska b a r J a 
je kapitalsko močnejša, 
Abanka je tržno orientirana 
in pri tem uspešnejša. Od 
analize teh prednosti do za-
ključka, da bi bilo pametno 
te prednosti združiti in po-
iskati iz tega še sinergije. ni 
daleč. Z združitvijo bi nasta-
la mnogo večja banka, druga 
največja v Sloveniji. 

Ta ideja, m o r a m reči, se 
je kar prijela. V dosedanjih 
raziskovanjih, razgovorih, 
iskanju mnenj in podpore še 
nismo naleteli na nikogar, ki 
bi temu oporekal, je pa seve-
da združevanje dveh bank 
težka in odgovorna naloga. 
To je dolgotrajen proces, pri 
čemer je pomembno, da se 
koraki zelo dobro načrtujejo, 
da se dobro skomunicira, z 
zaposlenimi, delničarji in 
okoljem ter z vsemi zainte-
resiranimi. Vse probleme in 
nerešena vprašanja, ki se po-
javijo, je potrebno sproti raz-
čistiti. Mi računamo, da bo 
potrebno za tak proces eno 
leto, morda leto in pol." 

Načinov je več. Omenjata 
se dva možna scenarija: pri-
pojitev ali prevzem. Je že 
odločeno? 

"Kar omenjate, so tehnič-
na vprašanja. Kjer obstaja vo-
lja in se vidi smisel, tam se 
najde tudi pot. Ta pot pa 
mora biti optimalna. Za vse, 
ki so vključeni v proces, opti-
malna tudi s stališča razume-
vanja, psihologije in upošte-
vanja možnih slabosti posa-
mezne poti. Kako bomo to 
izvedli, še ni odločitve. Odlo-
čilno besedo pri tem bodo 
vsekakor, poleg vodstev, ime-
li lastniki delnic, ob upošte-
vanju stališč zaposlenih." 

Za zaposlene bo zagotovo 
pomembno vprašanje na-
daljnje zaposlitve. Združeva-
nje lahko pomeni tozadevno 
racionalizacijo... 

"Ne. Mislim, da v tem pri-
meru to sploh ne bo pro-
blem. Na področju bančniš-
tva je še toliko nerazvitih 
aktivnosti, storitev, ki bi jih 
takšna večja banka uresniče-
vala, da sem prepričan, da ne 
bo nihče odveč. Vsak, ki do-
bro obvlada svoj posel, bo v 
novem sistemu našel svoje 
mesto." 

V medijih je bilo veliko ugi-
banj o tem, kaj pomenijo 
zadnje spremembe v nadzor-
nem svetu, zlasti na mestu 
predsednika. Lahko to ko-
mentirate? 

"Spremembe v nadzor-
nem svetu kot predsednik 
uprave težko komentiram. 
Tudi nov nadzorni svet, kot 
stari, bo upravo nadzoroval 
in ji svetoval. Pravzaprav ni 
prišlo do velikih sprememb: 
od devetih članov so štirje 
novi (eden na delavski, trije 
na kapitalski strani), doseda-
nji namestnik predsednika 
nadzornega sveta, ki je to 
funkci jo opravljal že dva 
mandata, je postal predsed-
nik. Naj poudarim, da pred-
sednika izvolijo člani nadzor-
nega sveta sami." 

Ali utegnejo spremembe 
vplivati na uresničevanje 
strategije, na vaše načrte? 

"Ne. Nadzorni svet je veri-
ficiral našo razvojno strategi-
jo. Pet od tistih, ki so jo veri-
ficirali, je še vedno tukaj. Ra-
čunam, da bodo dajali še na-
prej podporo strategiji, ki 
smo jo skipaj ustvarjali. Si-
cer pa je med Savinimi vred-
notami zapisana tudi prila-
godljivost, kar pomeni, da, če 
bodo razmere to zahtevale, jo 
bomo tudi spremenili." 

V turizmu na Bledu že ža-
njete rezultate, vendar se je 
pri najemu Vile Bled zatak-
nilo. Zakaj? 

"Ni se zataknilo. Kot 
upravljavci Grand hotela To-
plice s m o jo dobili v najem. 
Vlada jo je sprva nameravala 
celo prodati, vendar je po 
mojem mnenju pametno 
ugotovila, da ob tem obstaja 
celo nevamost, da bi jo za na-
mene turizma izgubili, kar 
bi bila za Bled precejšnja 
škoda. Vlada pa je 2a doseda-
nji najem dobivala skromno 
najemnino, ker je upravlja-
nje Vile Bled - velikih parkov-
nih površin z dragocenimi 
drevesi, zelo drago, sama 
Vila Bled pa ima sorazmerno 
majhno število enot, ki se jih 
lahko prodaja. Iz spomeni-
ško varstvenih razlogov pa je 
ni mogoče dograditi ali nad-
graditi. Kljub velikemu ligle-
du, celo prestižu. Vila Bled 
ni prinašala dobička. 

Pogoji za nadaljnjo oddajo 
so bili močno zaostreni. Mi 
smo ocenili, da pod takimi 
pogoji nima smis la ostati 

najemnik, zato se na ponuje-
ni razpis nismo prijavili. Za 
drugega interesenta verja-
mem, da ima drugačne kon-
cepte, drugačne račune in 
m u želim vse najboljše." 

V severovzhodni Slovenij i 
ste zelo veliko investirali v 
turizem. Poslovanje Panon-
skih Term v lanskem letu 
ste ocenili kot manj uspeš-
no. Z n a n e so kadrovske 
spremembe. Kaj pričakuje-
te, da se bo premaknilo? 

"Panonske Terme, kot pod 
skupno blagovno znamko 
imenujemo naše objekte od 
Lendave, Moravskih Toplic, 
Radencev, Ptuja, Ljutomera 
do Banovcev, imajo po na-
šem prepričanju zelo lepo 
priho^ost . Postavljene so na 
termalni vodi, kar pomeni 2a 
jutrišnjo energetsko situacijo 
izjemno veliko prednost. V 
turizmu je poraba energije 
velika postavka - med 5 in 8 
odstotki vseh stroškov. Druga 
prednost je velika raznolikost 
vod v teh termah, zato si ne 
konkurirajo, pač pa privlačijo 
različne ciljne skupine go-
stov. Opremljamo jih z do-
brim servisom, pripadajoči-
mi dejavnostmi, centri dobre-
ga počutja, kar je vse bolj 
iskano. Vsekakor napreduje-
mo, ocenili pa smo, da je tudi 
s kadrovskimi sprememba-
mi potrebno dati pospešek." 

Pred dvema tednoma ste v 
BiH odprli tovarno za prede-
lavo biomase, kjer imate 40-
odstotni delež, posebej po-
membno pa je vloženo zna-
nje. Bomo tudi v Sloveniji, ki 
je prav tako b < ^ t a z bioma-
so, dobili podoben objekt? 

"To že imamo. Prvo toplar-
no na biomaso v Sloveniji v 
Črnomlju že imamo. Pre-
usmerili smo jo iz mazuta in 
jo začeli zalagati z biomaso. 
V sodelovanju z ministr-
stvom za okolje in prostor je 
bil to naš prvi pilotski pro-
jekt V BiH smo šli iskat vire 
za širši razvoj na tem podro-
čju, našli zanesljive partner-
je, in mislim, da ima ta tovar-

na izjemne razvojne možno-
sti. Nameravamo se vključiti 
v toplarne, ki jih je v tistem 
okolju kar okoli petnajst, po-
vabljeni smo tudi k preusme-
ritvi toplarne v Banja Luki, 
kar bo zelo velik projekt 

Ker biomase ni racionalno 
prevažati na daljše razdalje, 
sem prepričan, da bo do po-
dobnega objekta za njeno 
plemenitenje tudi v Sloveniji 
kmalu prišlo." 

Ko ste pred dobrim letom 
prodajali dejavnost trgovine 
Merkurju, vam je ostala veri-
ga OBI. Kako je s tem? 

"To vprašanje je razreše-
no. Naše lastništvo smo pro-
dali OBI-ju. Pri vsakem pro-
jektu, ki se ga lotimo, imamo 
za primer, da nam ne uspe 
po pričakovanjih, pripravljen 
tudi izhod. Projekti v podjet-
ju nosijo tudi tveganja, zato 
je dobro pravi čas pripraviti 
tudi izhod. 

Ko s m o sklenih opustiti 
dejavnost trgovine, ki nas ni 
osrečila, smo vse, kar je na-
stalo iz nekdanje Astre, Che-
mo in grosupeljske Gume, 
prodali Merkurju, s tem ne-
kaj zaslužili in pridobili de-
lež v Merkurju. Tega name-
ravamo, kot je dogovorjeno, 
prodati Merfinu." 

Merkur, čigar pomembni 
lastnik ste še, se danes ozna-
čuje v aktualni politiki kot 
eden od najhujših primerov 
tajkunskega prevzema. Kak-
šen je vaš pogled na tako 
imenovano "vojno proti taj-
kunom"? 

"Tu je veliko besed brez 
pravega smisla. Pogledi so 
različni, pomembno je spo-
štovanje pravil igre. V tem, 
kar se je zgodilo v Merkurju, 
ne vidim nič nenavadnega, 
nič nenormahiega, misl im, 
da je bil to zelo transparenten 
prevzem, z zelo odprtimi kar-
tami. Drugo je, kdo se odloči 
prevzeti odgovomost za kre-
dite, ki se bodo vračali 10 , 1 5 , 
20 let Tak človek ni bogataš. 

Diskusije ob tem so pogo-
sto nenačelne, nestrokovne, 

pozablja se, da smo se za-
vestno odločili za kapitali-
zem. Vprašanje je, kdo naj 
postavi pravila igre, če ta ne 
poteka po pravih pravilih. S 
pravili lahko preprečimo ne-
zaželene pojave, vendar spre-
minjanje pravil lahko tudi 
ustavi razvoj, to pa je velika 
odgovomost Najlažje je veli-
ko govoriti, pa za nič odgo-
varjati." 

Tudi lastninjenje PS Sava še 
n i dokončano, konsolidira-
no, saj ima država preko 
SOD-a (u , i odstotka) in 
KAD-a (18,7 odstotka) po-
memben lastniški delež, ki 
ga bo prej ali slej prodala. 
Kakšni so načrti? 

"Nimamo posebnih načr-
tov. Menedžerskega prevze-
m a ne planiramo iz prepro-
stega razloga, ker ne vidimo 
možnosti, ob taki vrednosti 
Save, o kateri smo prej govo-
rili, da bi lahko zbrali 4 0 0 , 
5 0 0 milijonov evrov. Prepri-
čani pa smo, da se bodo, ko 
se bo država odločila prodati 
svoj delež, našli investitorji, 
ki bodo to z veseljem kupili 
in si pridobili naložbo, v ka-
teri se bo njihov kapital ple-
menitil. Kdo to bo, se bo od-
ločalo po borznih pravilih, 
vsekakor pa bomo za investi-
torje z našo strukturo - ban-
kami, gumarstvom, ki je se-
glo v svetovni vrh, perspek-
tivnim tur izmom, visoko 
strokovno skupino za nepre-
mičnine, vedno zanimivi." 

Bi želeli ka j sporočiti Go-
renjcem, kar nismo vpraša-
li? Preko Gorenjske banke 
ste tudi glavni lastnik Go-
r e n j s k ^ a glasa ... 

"Rad bi v a m čestital za 
dobro in pošteno opravlja-
nje vašega poslanstva. Kot 
vem, je Gorenjski glas sko' 
raj v vsaki gorenjski hiši za 
želeno, skoraj obvezno bra 
nje in v današnji poplavi ča 
sopisov i m a m o Gorenjc i 
Gorenjski g las za svojega 
Že l im, da ostanete takšni 
tudi vnaprej , neodvisni od 
različnih zdrah od z\maj!" 

"Diskusije o 
prevzemih so 
pogosto 
nenačelne, 
nestrokovne, 
pozablja se, 
da smo se 
zavestno 
odločili 
za kapitalizem. 
S pravili lahko 
preprečimo 
nezaželene 
pojave, vendar 
spreminjanje 
pravil lahko 
tudi ustavi 
razvoj, to pa je 
velika 
odgovomost. 
Najlažje je 
veliko govoriti, 
pa za nič 
odgovarjati." 



POGOVOR Razgledi 

"Danes je diskriminacija po starosti še večja kot pred sto, dvesto, tristo leti. Mladi niso dovolj dobri, da bi dobili 
delo za nedoločen čas, le redki upokojenci pa si s pokojnino lahko zagotovijo raziskovalno delo, čeprav so s 
svojimi izkušnjami marsikdaj dragoceni," pravi psihologinja Stanka Baloh. 

Na rob so ootisn eni tako stare ši kot mlad 
STANKA BALOH, UNIV. DIPL. PSIHOLOGINJA, SPEC. IN PSIHOTERAPEVTKA 

VILMA STANOVNIK 

Upokojenec, 
ki dela iz 

zanimanja, je 
motiviran, da 

delo opravi 
dobro in vanj 

daje tudi sebe. 

Kamničanka Stanka Ba-
loh, univ. dipl. psihologinja, 
spec. in psihoterapevtka, 
kljub dejstvu, da je že kar ne-
kaj let med upokojenci, zav-
zeto spremlja odnose v druž-
bi pa tudi najnovejša dogna-
nja znanstvenikov, ki v njih 
spremljajo različne pojave. 
Prepričana je, da aktualna 
politična oblast razvoj druž-
benih odnosov v posamez-
nih delih sveta lahko pospeši 
ali upočasni, ne more pa ga 
preprečiti. Tako tudi kapitali-
zem zahteva ne le ekonom-
ske spremembe, temveč tudi 
prilagoditev instrumentov 
socialne politike. 

Staranje prebivalstva je zna-
čilno za svet in za Slovenijo. 
Kaj kot izkušena psihol(^-
nja, ki tudi sami preživljate 
tako imenovano tretje živ-
ljenjsko obdobje, pravite o 
položaju in vlogi starejših v 
svetu in pri nas.^ 

"Zanimivo se mi zdi raz-
mišljanje dr. Ane Kranjc, 
predsednice mreže sloven-
skih imiverz za tretje živ-
ljenjsko obdobje, ki je na 
konferenci z naslovom Med 

delom, izobraževanjem in 
upokojitvijo ugotovila, da 
razvoj industrijske v novo in-
formacijsko dobo ne pozna 
državnih meja. Pravi tudi, da 
je veliko znanja v glavah de-
lavcev, ki ob upokojitvi odide 
z njimi, mi pa tako odpiše-
mo človeški kapital. Zato se 
tako ona kot tudi mnogi dru-
gi sprašujemo, kaj početi v 
vitalnem delu starosti, ki se 
je podaljšal za tri, celo štiri 
desetletja. To je pomembno 
družbeno in osebno vpraša-
nje in dr. Kranjčeva meni, da 
je rešitev v dejavni starosti. 
Vendar politiki in sodabio 
okolje pri nas še ne razmiš-
ljajo tako. Govorijo le o oskr-
bi v terminalnem delu življe-
nja. Govorijo, da bi morali 
rojevati več otrok, da bodo 
ustvarjali blaginjo. Hkrati za-
nemarjajo v družbi že obliko-
vani in razviti kapital, M ga v 
sebi nosimo starejši. To pa je 
danes, ko gospodarska in 
družbena vitalnost temeljita 
na človeškem kapitalu, skraj-
no nerazumno." 

Le malo upokojencev se, če-
prav imajo končno za to do-
volj časa, ukvarja z razisko-
valnim delom. Zakaj? 

Stanka Baloh, univerzitetna diplomirana psihologinja, specialistka in psihoterapevtka 

"Glede na število upokoje-
nih, ima večina zelo nizke 
prejemke, nekateri celo no-
benih. Raziskovalno delo pa 
si lahko privoščijo le tisti, ki 
imajo znanje in s pokojnino 
zagotovljeno preživetje. Za-
posleni pa so vse preveč 
obremenjeni s storilnostjo. 

Upokojenec, ki dela iz zani-
manja, je motiviran, da delo 
opravi dobro in vanj daje tudi 
sebe. Tako lahko starejši 
mladim dajo tudi svoje po-
globljeno znanje in izkušnje, 
nabrane z leti, ne le na viso-
ko intelektualnem razisko-
valnem nivoju, ampak tudi 

na organizacijskem. Mlajšim 
lahko pokažejo "bližnjico" do 
rezultatov. Res pa je, da ne-
kateri starejši pač niso uspo-
sobljeni za takšno delo, ker 
so "obsedeli" in je njihovo 
znanje zastarelo. Tisti, ki sle-
dijo razvoju, pa so dragoce-
ni." 

Googk 1 0 7 R A Č U N A L N I K I N J A Z 

ROBERT GUŠHN 

Ko želimo na internet« 
nekaj poiskati, se nas skoraj 
večina odpravi na spletno stran 
Goo^. Na spletni strani 
http://umv.google.com ali 
http://www.go<^.si najdemo 
pol^ iskalnika k vrsto drugih 
zelo uporabnih pripomočkov. 
Med najbolj uporabne seveda 
sodijo GMail za delo z dektor-
sko pošto, pa Picasa za urtja-
nje slik in fotografij. Google 
Earth, ki omogoča interaktiv-
no popotovanje po svetu, in pa 
Googfe Maps, ki nudi iskanje 
lokacij na zemljevidu, kjerkoli 
na svetu. Pci^ tega pa je na iz-
biro & mnogo drugih koristnih 
programov od finančnih pripo-
močkov, preko pripomočkov za 
urejanje zdravstvenih poda-
tkov, pa vse do orodij za pisa-
nje fe/ogov in vodenje kMaija. 
Do vseh teh dodatkov pridete 
tako, da na Goo^ovi spletni 
strani izberete povezavo 

"Ahout Go<^le" ali slovensko 
"Vse o Goo§u", kjer nato izbe-
rete "Goo^ Services and To-
ds", slovensko "Googlove Sto-
ritve in Orodja". 

Coo^ je začd s svojim delo-
vanjem že leta 1996 koi projekt 
spletn^ iskalnika, ki sta ga raz-
vijala stanfordska študenta 
Larry Page in Serg^ Brin. Iskal-
nik je deloval na na^vu 
http://google.stanJbrd.edu, leta 
1997 pa je bila registrirana do-
mena google.com. Leto kasnge 
pa je bilo ustanovljeno istoimen-
sko poc^e^e. 

Google iskalnik vsebuje tri 
dele, vsak del posebej je dd dis-
tribucyske mreže tisočih poceni 
računalnikov, ki sočasno opra-
vljajo vzporedno procesiranje, 
kar pomeni metodo, v kateri je 
mnogo izračunavanj opravlje-
nih vzporedno, kar omogoča 
hitrejše procesiranje. Googie 
iskalnik je sestavljen iz modula 

"Googlehot", kije spletni iska-
lec, ki samodejno išče nove 
spletne strani, modula "Inde-
xer", ki shrani vsako besedo na 
vsofei strani, kar posledično na-
redi ogromrvo podatkovno bazo 
in modula "Ouer/ processor", 
ki primerja naše želeno iska-
nje s svojo podatkovno bazo in 
izpiše zadetke dokumentov, v 
katerih je našel omenjene ali 
podobne izraze. 

Kako sploh deluje Goo§e? 
Googlebot je idealni robot, ki po-
išče strani na svetovnem spletu 
in jih preda Goo0e Indexer-ju. 
Po navadi si Goo^ebot predstav-
ljamo kot majhnega pajka, ki 
pleza po mrdti svetovnega s[ieta, 
ampak v resnici Goo^ebot delu-

je podobno kot naš spletni brskal-
nik, sepravi poši^a pakete z za-
htevami strežniiai, na katerem 

je spletna stran, shrani celotno 
stran ter jo preda Goo^ Index-
er-ju. Goc^bot z vdikim števi-

lom računalnikov ižče spletne 
strani veliko hitrge kakor ruiš in-
temetni iskalnik. Hkrati lahko 
pre^eduje tudi več tisoč strani. 

Goo^bot preda Indeksetju 
popolna besedila ter naslove stra-
ni, Iger jih je ruM. Ta besedila 
Indekser shrani v podatkovno 
bazo. Ta indeks je razvrščen po 
abecedi. 2 a izboljšanje iskanja 
Goo§e ne upošteva pogostih be-
sed di angieŠ» "stop words", kct 
so "ihe", "is", "on", "or", "of, 
"how", "why", kot tudi ne eno-
me^ih številk ali znakov. Inde-
xer tudi ^norira odvečne preskd-
ke ter vdike in male črke zaradi 

Query processor ima več raz-
ličnih delov. Vključile uporab-
niški vmesnik ali iskalnik, kjer 
sistem preveri naš vpis in vpise 
v podatkovni bazi. Goo^ vse-
buje več kot sto faktorjev, s ka-
terimi ugotavlja, kateri doku-
menti so najbolj primerni za 

prikaz. Prve so prikazane stra-
ni, ki imajo najvi^o obiskanost 
ter jih razvrsti po strani od naj-
bolj podobnih do manj podo-
bnih. Googie si naše vpise zapi-
suje in s tem nadgrajuje svcg si-
stem. Tako nam IMo ponudi 
rezultate, kakršne so iskali tudi 
ljudje pred nami, ki so vnesli 
enako ali podobno besedo. In-
temetni strežnik pošlje naš vpis 
"Index servetju", kije drugi del 
Query processorja. Vsebirta v 
Index sserverjuje podobna ka-
zalu na koncu knjige, saj pove, 
katera stran vsebuje določene 
besede. Naš vpis potuje do strež-
nika dokumentov, ki dejansko 
vrne shranjene dokumente. Ge-
nerira se kratek povzetek, ki opi-
suje vsako iskanje. 

Z Goo^m je naše življenje 
na intemetu lažje. Poleg Goo-
gfa so na voljo še dru^ iskalni-
ki. a nobenemu še ni uspelo 
premagati Googla. 

http://umv.google.com
http://google.stanJbrd.edu


POGOVOR Razgledi 

Mnogokrat se odrinjene po-
čutijo tudi mladi, ki jih slabi 
prihodnost... 

"Lahko rečem, da je danes 
diskriminacija po letih večja 
kot pred sto, dvesto, tristo 
leti. Zdaj so odrinjeni tako 
mladi kot starejši. Mladi kar 
niso in niso dovolj dobri, da bi 
dobili delo za nedoločen čas, 
ker da nimajo izkušenj in še 
niso čustveno in sodabio zre-
le osebnosti, delo pa zahteva 
odgovornost. Zorenje je na-
mreč proces, za katerega je 
treba eksperimentirati. Nato 
je Človek kratek čas dober, a je 
že po 45. letu prestar, da bi 
menjal službo. To pa je pogoj 
23 spopadanje z novimi i2zivi 
in s tem možnostmi za oseb-
no in strokovno zorenje. Stal-
nica informacijske družbe je 
namreč stalna sprememba. 
Visoko šolstvo tako v 21. sto-
letju postaja le osnovna šola v 
procesu permanentnega izo-
braževanja. Iz močne tekmo-
valnosti in zaposlenosti za do-
ločen čas, ko ima delodajalec 
veliko moč, izvirajo tudi med-
sebojni odnosi pri delu. Po-
men družine v tekmi za čim 
več delodajalca pogosto pre-
malo zanima. Ti pilposi pri 
delu pa tudi bistveno .pogoju-
jejo varnost pri delti, zdiav^ 
stveno stanje zapečenih, riji-' 
hovo ustvarjalnost in jemljejo 
moč za njihovo samorealiza-
djo. Družbena klima pa pozi-
tivnega komuniciranja ne 
spodbuja dovolj. Ljudje pogo-
sto ne najdejo potrebnega 
miru pri delu, nujnega za 
strpnost in zdravje." 

Ravno zdravje in to, kako 
ob vseh stresih ostati zdrav. 

je vprašanje, ki se vse pogo-
steje pojavlja pri vseh gene-
racijah ... 

"Res je in posledica tega je, 
da so se začele pojavljati sta-
re metode vplivanja na 
zdravje. Začeli so se pojavlja-
ti različni čudeži kot v Župa-
njih Njivah, delovati je začel 
Tunjiški zdravilni gaj in dru-
gi alternativni zdravila, bio-
energetiki, prerokovalci in 
drugi. Kljub temu da se kre-
pi slovensko gospodarstvo, 
zdaj preveč državljanom do-
hodki n e omogočajo niti 
zdravljenja v javnem zdrav-
s tva Ljudem je ostalo le upa-
nje in verovanje v čudeže." 

Tudi bolezni d a n a š n j ^ a 
časa se precej razlikujejo od 
tistih pred leti ... 

"Pojavlja se predvsem več 
bolezni, ki imajo svojo osno-
vo v imunski oslabelosti po-
sameznika. Na mentalnem 
področju se kažejo bolezen-
ske formadje , ki izhajajo iz 
ekoloških problemov, iz sod-
alnih stisk prebivalstva in iz-
gubi orientadje v moralnih 
vrednotah. Stoletne moralne 
in sodalne vrednote, kot so 
marljivost, varčevanje in dru-
ge, ki so v velikih težavah re-
ševale Slovence, v globaliza-
'djskih procesih postajajo rie-
smiselne. Denar postaja 
Bog. Za veliko večino prebi-
valcev Slovenije to ni spre-
jemljivo. Ogroža jih. V situa-
d jah materialnih, socialnih 
in čustvenih stisk veliko po-
sameznikov zdaj ne najde 
ustreznega izhoda in nima 
možnosti samouresničeva-
nja in občutka varnosti, kar 
je osnova čustvene stabilno-

sti. Človek si mora upati pre-
dati svojo energijo v sodelo-
vanje in s tem primerjanje s 
sodelavd ter tako uvideti svo-
je zmožnosti. Samo tako lah-
ko sodalno in strokovno do-
zoreva." 

Kakšna je vloga družine? 
"Spremembe na trgu dela 

najbolj prizadenejo mlade. 
Čedalje težji je vstop v eko-
nomsko sfero, ki ga mora 
vsak posameznik izbojevati. 
Zdi se, da so vrstniki postali 
konkurenti za dobrine, kot 
so delovno mesto, ugled, ka-
riera. Tudi če mladostniki 
preživljajo prosti čas s prija-
telji, ti zanje niso podporna 
skupina pri odločanju in sve-
tovanju. Opora so jim druži-
ne. Če pa osebna stiska star-
šev v materialnem, sodal-
n e m in čustvenem smis lu 
traja predolgo, so otrod pri-
krajšani ter toplino in var-
nost iščejo v klapah. Veliko-
krat ne razvijejo čustvene in-
teligentnosti, niso sposobni 
sočustvovanja. Ta del člove-
kove di^e zamre in v odrasli 
dobi t e ^ ni mogoče norma-
lizirati. Generadja novega ti-
sočletja pod^jšu je mlados-
tniški slog Življenja daleč v 

" ' t r idešeta^g^in čez. Označe-
na je za apitično in izgublje-
no. Ti mladi niso akterji dvil-
no-družbenih gibanj, niso 
več glasni in ničesar ne za-
htevajo. Tradidonalno mla-
dost doživijo ljudje, ki po 
končanem šolanju dobijo za-
poslitev, postanejo starši in 
se ločijo od izvorne družine. 
Za prdomno starost štejemo 
med 25. in 30. letom. Razva-
jenim mladim je težko odra-

sti, egocentrični pa tega 
sploh nočejo. Starši lahko z 
ustrezno vzgojo spodbujajo 
otrokovo željo biti samosto-
jen in odgovoren ali pa ne. 
Razširjen je življenjski slog 
samskosti po tridesetem letu 
na račim staršev ob razmero-
ma visoki stopnji avtonomi-
je. Pravočasen prehod iz 
mladosti v odraslost ni več 
pravilo." 

Srednja generacija se ob 
vsem tem pogosto čuti pre-
obremenjeno ... 

"To generadjo je nujno 
treba razbremeniti , kar bo 
mogoče z ohranjanjem zapos-
Ijivosti tako mlajših kot sta-
rejših. Srednja generadja po-
gosto že pri 40. letu starosti 
nima več možnosti zamenja-
ve službe, ker so že prestari. 
To omahovanje glede starej-
ših je čutiti na delovnih trgih 
tako pri nas kot po vsej Evro-
pi, zato je treba ustvariti po-
goje za uspešno enakoprav-
nejše kandidiranje za delo-
vna mesta. Možnost dela je 
treba dati tudi vitalnim, spo-
sobnim in izkušenim upoko-
jencem. Srednja generadja, 
ki nosi odgovornost za vzgo-
jo in razvoj otrok, za napre-
dek družbe, za bobie, je pre-
obremenjena. Ne le, da se iz-
črpava, tudi svoje družbene 
vloge ne more odigrati dovolj 
učinkovito." 

Torej je stari vzorec upokoje-
vanja preživel? 

"Dejstvo je, da se bogastvo 
držav veča. Svetovni problem 
in problem pri nas je le di-
stribudja tega bogastva. Ven-
dar se zdi, da k nam, iz na 

primer skandinavskih držav, 
ni mogoče prenašati bolj so-
dalno naravnanih načinov fi-
nanciranja upokojevanja. Po-
trebno bo najprej spremeniti 
družbeno in politično vzduš-
je, ki ne bo produciralo to-
likšnega števila obubožanih 
revežev, za katere ni izhoda v 
boljši jutri. Teh več sto tisoč 
je "nevidnih", ker jim je po-
stal le ponos na dosežke mi-
nulega dela in zato ne prosi-
jo. Nimajo denarja za dodat-
n o invalidsko-pokojninsko 
zavarovanje, za zdravljenje, 
za šolanje otrok. Začeti bo 
treba ustvarjati državni sklad 
pri SPIZ. Toda najprej mora 
delovati pravna država. Spre-
meniti bo treba zakonodajo 
tako, da bo prijaznejša za vse 
državljane. Vse dokazano taj-
kunstvo je državni denar in 
država naj ga nakaže temu 
skladu. Težko bo. izkoreni-
njali ga bomo le počasi. Taj-
kunstvo ima v Sloveniji že 
stoletno tradidjo. V vsem 20 . 
stoletju se je kazalo v obliki 
"kraljev na Betajnovi"." 

Kaj vas torej najbolj skrbi? 
"Prav malo je tistega, kar 

ostaja slovensko, ah bomo 
zmogli v boju za profit? Pre-
nos spoznanj v dobrobit vseh 
državljanov ovirajo razni 
gospodarsko-politični lobiji. 
Nevarno je, če se politična 
moč brani s kapitalom. Aktu-
alna politika mora najti moč 
za spreminjanje zakonodaje 
tako. da bo onemogočala bo-
gatenje le najbogatejših. T o 
je osnova socialne države, za 
spoštovanje človekovih pra-
vic, za spodbudnejše ekolo-
ške pogoje bivanja." 

Tradicionalno 
mladost 
doživijo ljudje, 
ki po 
končanem 
šolanju dobijo 
zaposlitev, 
postanejo 
starši in se 
ločijo od 
izvorne 
družine. 

Jaz, Barbara I Z S T A R I H Č A S O V 

M I H A N A G U Č 

Iz zakonsk^a življenja Bar-
bare Sitar in Primoža Trubar-

ja je ohranjeno tudi nadvse za-
nimivo pooblastilo, spisano v 
nemSkem mestu Kempten, 28. 
aprila 1554. Z njim pooblaščata 
nek^a gospoda na Kranjskem, 
da v njunem imenu uredi za-
puščinsko zadevo po umrlem 
Barbarinem bratu Juriju Sitar-

ju, kaplanu v Šenčurju pri Kra-
nju. Pooblastilo, ki je težavno 
že za golo branje, priča o ta-
kratnem pravniškem jeziku in 
razmerah nasploh. Glasi se, 
kot sledi. "Jaz, Barbara, rajne-
ga Matije Sitaija, meščana v 
Kranju, in Svetke, njegove za-
koTKke žene, njih obeh zakon-
ska potomka in hči, zdaj gospo-
da Primoža Trubaija, pridi-
garja in župnika v Kemptenu, 
zakonska žena, javno priznam 
s tem pismom, da sem z nasve-
tom. vednostjo in vdjo omenje-
nega svojega ljubega gospoda 
zakonskega moža in varuha 

(ker mi je daleč, zato iz ženske 
boječnosti, tudi zavoljo mojih 
treh malih otročičev ni mc^oče, 
da bi to sama v lastni osebi 
opravila) dala in izročila svoje 
pdnomo<^e in celotno oblast z 
vso veljavnos^o za vsa sodišča 
in običaje častitemu Heliju 
Stotzingerju, proviantnemu 
mojstru na Kranjskem, imetni-
ku tega pisma, in sicer tako, v 
mojem imenu in namesto mene 
rednega gospoda Jurija Sitaija, 
kaplana v Šenčurju pri Kranju, 
mojega pokojttega brata nepre-
mičnine in premičnine in Iger 
koli se te skupaj z njegovimi 
pravicami in zahtevki dožene-
jo. zlepa ali sodno zahteva, iz-
terja, zato odreši, premičnine, 
če jih je kaj, proda, prenese, za 
poroštvo obljubi, zato pisma se-
stavi in za pečatenje prosi, a če 
bi ga kdo motil, mu ugovarjal 
ali ga oviral, naj bo to na kakr-
šen kdi način, da to tožbo, z 
ugovorom in zagovorom in 

Vinjeta iz slovenskega protestantskega tiska 

sploh z pravnimi sredstvi 
in pomočki opravi ter na sploh 
in posebg stori in pusti vse, kar 
bi jaz zdaj mo^ ali hotela. 
Obljubim in i:gavljam tudi pri 
svoji ženski časti in dobrem poš-
tenju zase in za vse svoje dediče, 
da se bom resnično, trdno in 
zmeraj držala vseh njegovih 
ukrepovj in če bi pri tem potre-
boval še več polnomočja, veljaj, 
da sem mu ga s tem v polni 

meri vsegfi dala zdaj kakor po-
slg in poslg kakor zdaj, 
vse za dobiček, izgubo in vsakrš-
no pravo brez nezaupanja in 
porc^tva." 

Barbarini sledi Primoževa 
i:gava. "Injaz, zgoraj imenova-
ni Primož Trubar kot njen, 
Barbare Sitarice, zakonski mož 
in varuh, igavljam le-tu pose-
bej, da seje opravil prenos poi-
norruM^a, kakor kaže to pismo. 

z mojim nasvetom, vednostjo in 
voljo. Zato tudi dam besedo in 
obljubim kot varuh, da bom pri 
tem vztrajal in da ne bom na-
sprotoval po nobeni poti, tudi ne 
z zvijačo in s sleparstvom." Na 
koncu pa še njun skupni odsta-
vdc: "In da bi to resnično doka-
zala, sva jaz, zff>raj omenjena 
Barbara Sitarica, in z njo jaz, 
omenjeni njen gospodar, oba 
lepo naprosila odličnega, časti-
tega in nujdrega Gašperja 
Zellerja, kemptenskega župa-
na, da je svoj lastni pečat za 
rtaju in najine dediče, toda za 
zmeraj ne na kvar sebi, gospodu 
pečatajju in svojim dedičem 
javno le-tu pritisnil. In sta priči 
najine prošnje za pečatenje čas-
tita Jurij Goring in Hans Saz-
ger, kemptenska meščana. 
Dano v petek, osemindvajseti 
dan meseca aprila po rojstvu 
Kristusa, našega ljubega Gospo-
da in edinega zvdičatja, v pet-
rtajsto in štiriinpetdesetan letu." 



USODE Razgledi 

Zgodba o Olgi, ki je še zmeraj tujka v lastnem domu 

^roti utrišn emu dnevu 

"Vse, kar je 
bilo povezano s 

cerkvijo in 
bogom, smo 
pri naši hiši 

počeli na 
skrivaj." 

M I L E N A MIKLAVČIČ 

Ded se je še bolj zaprl 
vase, nepremično je sedel v 
kamri, v temi, in za nikogar 
več s e ni zraenil. Babica je 
jokala in ga prosila, naj ji po-
maga pri delu, a on je le za-
mahnil z roko, da se tako ali 
tako ne splača. Večino živine 
so tako morali oddati vojaš-
čini, pa ni važno, katera je 
potrkala na vrata. Vsak od 
njih je samo jemal, tako je 
bilo. 

"Moja mama, ki je sanjala, 
da bo nekoč zdravnica, se je 
morala vdati v usodo. Kljub 
temu da ji je bUo takrat ko-
maj šestnajst let, je garala od 
jutra do večera, da je lahko 
preživljala sebe in starša. Na 
srečo se ni nalezla dedkove-
ga strahu, tako da se ni tres-
la kot šiba na vodi, ko so sre-
di noči prihajali vojaki, da se 
ob peči malo pogrejejo," je 
Olga nizala spomine na do-
godke. 

Zanimalo me je, kako to, 
da pozna toliko podrobnosti. 

"O, tO pa je zelo enostav-
no," se je nasmehnila. 

"Čeprav moja m a m a ni 
imela možnosti za študij, je 
bila zelo razgledana ženska. 
Zlasti so jo zanimali med-
človeški odnosi, psihologija 
torej. Zmeraj mi je govorila. 

da s pogovori rešujemo ve-
čino problemov. Pa še prav 
je imela." 

Olga mi pokaže cel sve-
ženj zvezkov, popisanih z 
drobno pisavo, zelo lično in 
enakomerno. Njena m a m a 
je zapisovala vse, od tega, 
kdaj so posejali žito, posadili 
krompir, do tega, kdaj je 
imela menstruacijo. 

"Zvezke je skrbno hranila 
in jih varovala pred drugimi. 
Spominjam se, da sem bila 
še otrok, ko s e m jo včasih 
opazovala, kako je potegnila 
iz žepa ključ in odprla oma-
ro, ki je bila vzidana v steno. 
Njena bližina me je pomirja-
la in prej, preden je napisala 
nekaj vrstic, sem že spala." 

V povojnem času je bila 
"ponudba" za ženitev god-
nih fantov zdesetkana. De-
kleta so zelo težko našla sebi 
primernega. Ampak, da je 
bilo temu tako, nisem slišala 
le od Olge, tudi druge sogo-
vornice, s katerimi s e m se 
srečevala v zadnjih dvajsetih 
letih, so m i pripovedovale 
podobne zgodbe. 

"Moja m a m a je bila iz-
jemno razgledana in zelo in-
teligentna ženska. Žal se ji 
želja po zdravniškem pokli-
cu ni uresničila, v njej pa je 
zato ostala neka jeza, ki jo je 
stresala nad vsemi, zlasti 

nad tistimi, ki niso bili nič 
krivi. Noben fant, ki jo je 
prišel prosit za roko, ni bil 
dovolj dober zanjo. Po svoje 
jo razumem, saj so bili pre-
prosti in nešolani. Nekoč pa 
pridejo dedku na ušesa go-
vorice, da se srečuje z ne-
kim mestnim, ki je bil ne-
kakšen pesnik, pa še v časo-
pise je pisal. Menda je v hiši 
nastal vik in krik, saj je bil 
Pavle ideološko za mamine-
ga očeta popolnoma nespre-
jemljiv. Vendar s e m takrat 
bila že jaz na poti in nič več 
se ni moglo spremeniti. Pr-
vič, kar stoji naš rod, je bila 
pri hiši le dvilna poroka in 
to je deda dokončno strlo. 
Svoje je naredila še skleroza 
in še jaz se spominjam, da 
je mami velikokrat očital, da 
ima tudi ona krvave roke in 
da se bo živa cvrla v "več-
nem ognju". Ni bilo lahko, 
saj ata niti ni bil slab človek. 
Razen, seveda, ko se ga je 
napil. Takrat pa je razgrajal 
in vsakič je v hiši razbil vse 
križe in bohkove kote. Kot 
otrok sem se skrivala pod 
pečjo, ko je s kakšnim ko-
lom klestil okoli sebe vse, 
kar je dosegel. A ko se je 
streznil, je bil spet pohleven 
kot ovčka, jemal m e je v na-
ročje, me crkljal in vodil s se-
boj v naravo, kjer me je učil 

o rožah, o tem, kako prepo-
znati kakšen veter po tem, 
kako piha. . . " 

Medtem ko poskušava sok 
iz lanskih malin, mi Olga 
pripoveduje tudi o tem, da jo 
je, malo za šalo, malo za res, 
liaučil mnogih zelo "mo-
ških" kletvic, s katerimi se 
je, potem ko je začela obis-
kovati osnovno šolo, postav-
ljala pred sošolci. 

"Vse, kar je bilo povezano 
s cerkvijo in bogom, s m o pri 
naši hiši počeli na skrivaj. 
Brez očetove vednosti so me 

nesli h krstu, k prvemu ob-
hajilu, k birmi. Bogvaruj, da 
bi on izvedel za to! In tako se 
je dogajalo, da sva z mamo 
zvečer, preden sem zaspala, 
molili Sveti angel, zjutraj pa 
sem očetu sedela na kolenih 
in ko me je vprašal, kdo je 
največji, sem izstrelila kot iz 
topa, da Stalin, a kdo je naj-
pogumnejši, pa Tito. Če se 
nisem obotavljala, je vzel iz 
žepa kakšen cuker (bonbon) 
in m e z njim kupil. Potem 
pa se je hvalil pred mamo, 
da on že ve, kako z otroki." 

Med sosedi 1 0 2 S L O V E N C I V Z A M E J S T V U 

JOŽE KOŠNJEK 

Peter Krištof iz Pliberka v 
Podjuni na avstrijskem Koro-
škem je pri Kmetijski in goz-
darski zbomid Koroške v Ce-
lovcu odgovoren za sodelova-
nje s kmetijskimi in gozdar-
skimi zbornicami in drugimi 
kinetijskimi in gozdarskimi 
ustanovami v Sloveniji in v 
italijanski deželi Furlaniji in 
Julijski krajini. Sodeloval je 
tudi pri organizaciji "Kmeč-
kega praznika", ki ga je zad-
njo julijsko nedeljo v Š t Petm 
v Rožni dolini priredila Skup-
nost južnokoroških kmetov 
in na katerem so se srečali 
kmetje treh sosednjih dežel. 

"Osnova za sodelovanje je 
projekt Agrarkontakt, ki pove-
zuje kmetijske in gozdarske 
zbornice na Koroškem, v Slo-
veniji in v Furlaniji in Julijski 
krajini ter vse druge ustanove 
in dejavnosti v kmetijstvu in 
gozdarstvu. Razvijamo in 
uresničujemo tiste čezmejne 
projekte, za katere je interes 

skupen," j e na srečanju v 
Višji šoli za gospodarske po-
klice v Š t Petru, ki deluje že 
sto let, pripovedoval Peter 
Krištof "Zadnje čase s m o 
zelo uspešno sodelovali pri 
projektih za razvoj turistič-
nih kmetij, pri spodbujanju 
ekološkega kmetovanja in 
pri trženju kmetijskih pridel-
kov ter njihove neposredne 
prodaje. Moja glavna naloga 
je spremljanje projektov, ki 
jih v okviru programa Inter-
egg razpisuje Evropska uni-
ja, in priprava d o k i ^ e n t a d -
je, ki je potrebna za prijavo 
na razpise. Običajno pojas-
njujem projekte sam, če pa 
tega ne zmorem, si poma-
gam z zunanjimi strokovnja-
ki. Organiziramo številne 
strokovne ekskurzije, na ka-
terih spoznavamo in pojas-
njujemo primere dobre 
prakse. Na leto se jih udeleži 
nad tisoč ljudi s Koroškega, 
iz Italije in iz Slovenije." 

Na moje vprašanje, ali je 
na bol jšem koroški ali slo-
venski kmet, je Peter Krištof 
odgovoril, da imamo tako na 
Koroškem kot v Sloveniji 
kmete, ki se odlično znajdejo 
v danih razmerah, v pravem 
času naredijo prave korake 
in imajo prirojen trgovski ta-
lent, in zato dobro shajajo. 
Zato po njegovem splošni 
odgovor, kateri kmet je na 
boljšem, ni mogoč. Za slo-
vensko in koroško kmetij-
stvo je značiko manjše šte-
vilo zelo velikih kmetij in ve-
liko majhnih kmetij . Mno-
žičnega opuščanja kmetova-
nja na Koroškem še ni, če-
prav se reja govedi in praši-
čev zmanjšuje. Polja so ob-
delana tudi zato, ker jih na 
manjš ih kmetijah, na kate-
rih prihaja do menjave gene-
radj, jemljejo v najem in ob-
delujejo večji kmetje. Zaradi 
omejenih možnosti kmeto-
vanja in nizkih cen, ki na Ko-

Peter Krištof na koroški kmetijski in gozdarski zbornici skrbi 
za sodelovanje s sorodnima zbornicama v Sloveniji in v 
Furlaniji In julijski krajini. /FMoooicKosnjek 

roškem zadnje leto še pose-
bej pestijo rejce prašičev, so 
težave v obmejnih delih Av-
strije, Italije in Slovenije po-
dobne. Poleg tega pa je pode-
želje s sorazmerno neodvis-
nim kmetom pomemben 
dejavnik ohranjanja sloven-
skega jezika, kulture in na-

rodne zavesti, poudarja Pet-
er Krištof. Številni koroški 
Slovenci, ki so se šolali na 
slovenskih osnovnih in sred-
njih šolah, so šli po znanje 
na Dunaj ali v Gradec in tam 
tudi ostali. Koroško gospo-
darstvo je šibko in ne zago-
tavlja dovolj delovnih m e s t 
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Gorenjski Glas Za vas ie do kt Mežimo ias 

BORCI 
BREZ 

RETEKLOSTI 

: J T Cena 2 6 e v r o v , za n a r o č n i k e ^ 

- ^ ^ 2 0 % p o p u s t a ^ p o i t e i n a . ^ 

X Naročanje: ^ 
; po telefonu 04/201-42-41 afi : . 

• po el. pošti: naročnine ^ g l a s ^ 

Gorenjski Glas 

v V v 

o N O V A S E A T I B I Z A . 

K)ER S E Z D R U Ž I T A L E P O T A IN T E H N O L O G I J A . 

A V T O H I Š A V R T A Č d . 0 . 0 . 
KRANJ» PE Primskovo, RuČigajeva cesta lOa. 4000 Kranj. 

Tel.: 04/ 23 44 899. Fax: 04/ 23 44 890. E-malt: vrtac.seat@sjol.net 

... in bi radi oživili skrite sanje, 
vam Poštna banka Slovenije 
do konca a v g u s t a ponuja 
ugoden potrošniški kredit: 

• plačat« samo polovico stroSkov 
odobritve kredita, 

• brezplačno lahko [mstopUc 
k uporabi elektronske banke. 

• če zaprosite za plačilno kartico, 
prvo lelo ne plačate članarine. 

Nepozabno poletje naj se začne 
na vaši poŠti! 

Dodame infomucijc: 
• wwvk'.pbs.si 
•tel. 02 228 83 72.01 243 1972 
> in lu vsaki polti 

PBS. 
POiTNA BANKA SLOVENJIE, 

www.iidl.si 
Stojalo za popravila kolesa 
• Idealno za manj&a in večja popravila koles 
• Z 2 negama In praktičnim držalnim ročajem 
• Enostavna uporaba in sestava • Stabilna, 

visokokakovostna jeklena konstnjkcija 
• Prihrani prostor, ker je zložljivo 
• Primerno za večino trgovsko običajnih koles 

kos €22-* 

0 0 

Koruza-sladka 
• razred I 
• cena za 400-g 
7 .8 - • 9. 8. 2008 

\ 

cena za kg 1.73 V 

t .-

" kg 1.24 ej^ 

Galla melone 
• razred I 
* cena za 800-g-kos 
7 .8 . . 9. a. 2008 

Dvojna torba 
za na prtljažnik kolesa 
• 2 robustni stranski torbici za na kolo 

z veliko prostora 
• Torbici sta speti s pomočjo praktičnega 

nosilnega sprijemalnega pasu 
• Glavni predal z dvosmerno zadrgo, notranji 

del 2 mrežnim predalom 
• Sprednji predal z dvosmerno zadrgo, 

notranji del z držalom za pisala 
• S pasovi za pritrditev 

kos €22r 
G r o ž n j e -
b e k ^ 
• razrid f 
• cena za kg 
7. 8. - 9.8. 2008 

Rastlinski miki 
• različne sorte ^ 
• 0 : 1 7 cm; V: 8 0 cm 

Paprikamiks-
koničasta 
• razred I 

K i s l e k u m a r i c e 

začinjene 
1700-ml ; 1550 .g 
€ 0 . 6 5 kg • 

I 7. 8. • 9. 8. 2008 « ' 

I M i SO dobavlitvi samo v omejenth kaliCirtali V piinteii], da ludo kl|ub skrbnemu naiiilovantii /ulog pii nepiičakovaiio velikemu povptdSeviiii)ii Id pivi dan razprodan), ccnicnu kupcc ptosmiu ia rtizumcvann:. 
Prodaja santo v količinah, običainih go&i}odin{slv.r Slike so simbolične. Vse a>ne veliajo za udelke brez dekoraiivnili elementov do la^prodaje zalog Vse certe so v £UR & piipadaiocim DDV la bsU}tske n-dpake ne odKOvarianio. L i d i d . o . o . k . d . 

mailto:vrtac.seat@sjol.net
http://www.iidl.si
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REPORTAŽA Razgledi 

Bosna in Hercegovina je država raznolikosti - zanimiva s turisti6iega, a še vedno pereča s političnega stališča. 

DrŽava treh narodov 
JASNA P A L A D I N 

Vsi napisi se 
v hipu 

spremenijo 
v cirilico, 

ki nevešče 
te pisave 
pošteno 

zmedejo, na tu 
živeče vednsko 

srbsko 
prebivalstvo 
na vsakem 

večjem križišču 
opozarjajo tudi 
srbske zastave. 

Bosna bo letos slovenska, 
je bilo pogosto slišati od 
znancev pred letošnjim pole-
tjem in res se je izkazalo, da 
ta nekdanja jugoslovanska 
republika, kljub številnim 
predsodkom in strahu, ki so 
se napletli ob zadnji vojni, 
postaja tudi med Slovend vse 
bolj priljubljena počitniška 
destinadja. 

Čudovita narava, izredno 
prijazni ljudje in nižje cene -
vse to privablja v raziskovanje 
starih mest Bosne in Hercego-
vine, s Sarajevom, Mostarjem, 
Jajcem in Travnikom na čelu, 
muslimanske kulture s skriv-
nostnimi džamijami, pravo-
slavnih in katoliških samosta-
nov, odlične kulinarike, kjer 
kraljujejo čevapčiči, bureki. 

jagnjetina, bosanska kahva in 
druge poslastice, lepih planin, 
narodnih parkov in rek ter 
celo delčka jadranske obale. 

V okolid Bihača, glavnega 
mesta Unsko-sanskega kan-
tona, pa tudi drugod, ga sko-
rajda ni Bosanca ali vsaj dru-
žine, ki - kakor radi pravijo 
sami - ne bi bil nekako pove-
zan s Slovenijo. Starejši so pri 
nas služili vojsko ali delali, 
nekateri so tudi po osamosvo-
jitvi v Sloveniji našli delo, 
mnogi mladi se po vojni, ki 
jih je pregnala v tujino, niso 
vrnili nazaj domov, se pa v 
domače kraje vračajo na do-
pust. Slovenske registracije 
so tako na bosanskih cestah 
tega področja skupaj z nem-
škimi, avstrijskimi, tudi šved-
skimi in seveda bosanskimi 
nekaj povsem običajnega. 

Pot po območju Republike 
srbske na severu in v osred-
njem delu države že prinese . 
presenečenje, saj se ob navi-
dezni, sicer neuradni meji, 
kar presenetljivo očitno po-
javljajo table - Dobrodošli v 
Republiki srbski, ki dajejo 
slutiti na oblikovanje države v 
državi. Vsi napisi se v hipu 
spremenijo v cirilico, ki ne-
vešče te pisave pošteno zme-
dejo, na tu živeče večinsko 
srbsko prebivalstvo na vsa-
kem večjem križišču opozarja-
jo tudi srbske zastave. 

Muslimani Bošnjaki, Bo-
sanski Srbi in Bosanski Hrva-
ti predvsem v federadji BiH, 
ki jo sestavljata Bosna in Her-
cegovina, Id državo, kakor jo 
priznava mednarodna skup-
nost, sestavljata šele skupaj z 
Republiko srbsko, znova živi-

jo skupaj, tako kot pred vojno, 
in prijetno vzdušje, ki ga kot 
obiskovald lahko dandanes 
občutimo v BiH, ne daje pre-
več slutiti, da je območje pod 
nenehnim političnim priti-
skom, ki je zadnji krvav vrhu-
nec doživelo v letih od 1992 
do 1995. 

Številni spomini in opomi-
ni zadnje vojne - zdaj že slovi-
ti sarajevski tunel pod letali-
ško stezo, med vojno poruše-
ni, pred štirimi leti pa znova 
postavljeni Stari most v Mo-
staiju, prestreljene stavbe in 
podobno ironično že postaja-
jo turistične zaninjivosti vse 
bolj številnih turistov, ki jih v 
BiH navdušuje žal - kot se ob-
časno pokaže tudi v zadnjem 
obdobju - le navidezno soiStje 
muslimanske, pravoslavne in 
katoliške tradidje. 

Čeprav je nedavno prijetje 
nekdanjega političnega vodi-
telja Bosanskih Srbov Rado-
vana Karadžiča v prvih dneh 
v tujini odmevalo celo veliko 
bolj kot v sami BiH, niti dr-
žavljani sami, sploh mladi, 
ki o vojni in politični situaci-
ji ne želijo govoriti, nekako 
ne verjamejo, da ima njihova 
država prihodnost. V razgo-
voru z njimi se namreč izka-
že, da imajo nmogi velike te-
žave z zaposlitvijo in posle-
dično tudi apatičnostjo. K 
očitnemu pomanjkanju pa-
triotizma pripomore tudi 
specifična politična ureditev 
po daytonskem sporazumu, 
po kateri imajo enakoprav-
nega predstavnika v pred-
sedstvu BiH vsi trije narodi. 
A dokler imamo mir, naj bo 
tako, pravijo. 

stari most v Mostarju je bil v zadnji vojni porušen, leta 2004 
pa po starih načrtih obnovljen. 

Republika srbska se zdi država v državi. Na neuradnih mejah nas namreč na to opomnijo 
take pozdravne table. 

Zverinske klofute 7 S E D M I C A 

M A R I E T A S M O U J I K A R 

V primajavi z drugimi drža-
vamije v tu^deždid zaprtih so-
razmerno malo prestopnikov in 
drugih lopovov, da kriminalcev 
niti ne omenjam. Po drugi strani 
stene slovenskih zaporov tako re-
koč pofeo/o po šivih, saj je "pov-
praševarye" po prenočišSh za re-
šetkami precg ve^e od ponudbe. 
Vzemimo konec lanskegp leta. 
Po podatkih uprave za izvrševa-
nje kazenskih sankcij je bilo v 
tem času v vseh dovenskih zapo-
rih zasedenih tisoč tristo devetin-
trideset postdj od skupaj tisoč šti-
riindevetdeset postelj. Ne, ni po-
mota. Konec lanskemu leta je bilo 
v slovenMi zaporih dvesto petin-
štirideset zapornikov več od 
zmo^ivosti ali, z drugimi bese-
dami, slovenski zapori so prena-
trpcmi. Da bi bila pc^jno rečeno 
nesreča še ve^a, število zaporni-

kov narašča, zmo^jivosti pa 
ostajcgo na isti ravni. Povečuje se 
kveljemu število zasilnih Idišč, 
jedilnegfi pribora in l̂sego dnige-
ga, kar spada v popdno zaporni-
ško ponudbo oziroma oshbo. 

Po nekaterih trditvah in do-
mnevah stojyo stvari tako, da do-
venski zaporniki ne "trpijo" zgo^ 
zaradi pomanjkanja zapomi-
Scih apartmajev, pač pa naj bi 
poleg regularne (sodniško ddoče-
tte) kazni trpeli še sadistična iz-
življanja uslužbencev, se pravi 
paznikov. Vsaj v zaporu na 
Dobu pri Mirni naj bi bilo tako. 
Iger se je enajst paznikov bojda 
(zverinsko) izživljalo nad (do-
mnevno nebo^jenimi in nedolž-
nimi) zaporniki. Pri čemer kate-
gorija "zverinsko" med drugim 
vk^uči^ polivatye z mrzlo vodo 
in Idojiaanje. 

Ali so se pazniki na Dobi* v 
resnici (sadistično) izživljali s 
klojutan/em zapornikov ali ne, 
ne vem in se s to dilemo niti ne 
ukvarjam. Moram pa priznati, 
da si težko predstavljam zapo-
rnika, z močngšim zapes^em 
od mojega stegna, ki bi bil pri-
prai^en ponižno premeti klo-
Jute nekega državnega usluž-
benca. Je pa res. da so na Dobu 
zaprti tudi pedojili, ki za svoja 
nečloveška dejanja miific sploh 
ne potrebujgo. Pri čemer, da se 
razumemo, ne pravim, da sme-

jo pazniki pedojile polivati z 
mrzlo vodo ali se nad njimi ka-
kor koli znašati. 

Naj mi bo oproščeno, ampak 
bolj kot z domnevno problema-
tičnimi pazniki se v mislih 
ukvarjam z zaporniško udo-
bnostjo in z vprašanjem, s čim 

so si posiljevalci, pedojili, plača-
ni morilci in morilci kar tako, 
zvodniki, trgovci z dretami, z 
oro^em in z bdim blagom, iz-
terjevalci dolgov in vsa drugfi so-
drga, ki živi zunaj zakonskih 
okvirov, zaslužili nadpovprečni 
življenjski standard, značilen 
za slovenske zapore. Vsaj v pri-
merjavi z domovi za upokojen-
ce (za navadne smrtnike) in, 
denimo, z ljubljansko injekcij-
sko kliniko, so slovenske zapo-
rniške razmere brez pretirava-
nja primerljive s hotdskimi 
standardi. Recimo. Vsi doven-
ski zapori imajo zdravniško 
oskrbo na najvi^i ali vsaj na za-
vidljivi ravni, z zobozdrav-
stvom in vsemi terapijami vred, 
pri čemer je treba upoStevati dg-
stvo, da v zaporniških ambu-
lantah oziroma ordinacijah ni 

čakalnih vrst. V primeru, da si 
pacient, ki prestaja zaporno ka-
zen, na primer, f Kopru, zaželi 
zobozdravstvene usluge v ljub-
Ijani, mu uprava zapora omo-
goči tudi to kaprico. Na stroške 
davkoplačevalcev, kajpada. Ra-
zen tega naj se ve, da inuyo vsi 
slovenski zaporniki plačano do-
datno zdravstveno zavarovanje, 
se razume, spet na konto držav-
nega proračuna. Tudi zaporni-
ška hrana je boljša kot bolniš-
nična in še hi lahko ru^tevdi. 

Torg, če seštejemo vse pozitiv-
ne in vse negativne strani slo-
venskega zaporniškega življe-
nja. Je pri nas življenje za rešet-
kami na neprimerno vi§i ravni 
kot v marsikateri slovenski dru-
žini. Da upokojencev, ki brska-
jo za hrano po smetnjakih, v to 
zgodbo niti ne vpletam. 

MARJETA SMOLNIKAR BO NA DRŽAVNOZBORSKIH VOLITVAH KANDIDIRALA ZA POSLANKO NA LISTI S L S , 
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Na Gorenjskem še velik zalogaj 
Prenova nekdanje hitre ceste med Podtaborom in Brezjami v drugi pas avtoceste bo izredno zahtevna 
in bo trajala dve leti. 

Š T E F A N Ž A B G I 

Kranj - V teh dopustniških 
dneh, ko se proti m o r j u in 
nazaj valijo kolone turistov, 
praktično ni dneva, ko iz pro-
metnih informacij ne bi sli-
šali opozorila na zastoje na 
gorenjski avtocesti. V veliki 
mer i je seveda t e m u kriva 
gradnja avtoceste na odseku 
Vrba-Brezje, ki se k sreči bli-
ža koncu, vse, ki se voz imo 
po tej cesti, pa bode v oči za-
prti del nekdanje hitre ceste 
od Podtabora do Brezij, k jer 
bo čez dober mesec ali dva že 
lahko stekel promet po novi 
štiripasovnid. 

Izgovori DARS-a 

Ko s m o na Družbi za avto-
ceste Republ ike S loveni je 
(DARS) želeli izvedeti, zakaj 
kar enoletao mrtvilo, so n a m 
povedali dva, lahko rečemo, 
izgovora. Prvi je ta, da so ob 
morebitni z imi - ob novoza-
padlem snegu , potrebovali 
možnost za izločanje tovor-
nih vozil, drugi pa, da je bil 
zaprti odsek nekdanje hitre 
ceste rezervna pot v pr imeru 
zastojev za ugledneže v času 
s lovenskega predsedovanja 
Evropski uni j i . S icer pa so 
nas n a D A R S - u za podro-
bnosti o predvideni prenovi 
stare hitre ceste napotili k di-
rektorju projekta gorenjske 
avtoceste inž . Bo janu Cer-
kovniku, pri DDC, družbi za 
svetovanje in inženiring. 

Odsek Vrba-Brezje jeseni 

Seveda s m o želeli najprej 
izvedeti, kdaj bo dokončan 
odsek avtoceste m e d V r b o 

Bojan Cerkovnik 

in B r e z j a m i , sa j je v teh 
dneh bilo v medi j ih kar ne-
kaj b e s e d ter u g i b a n j , ali 
morda že niso odsek na tiho 
brez s lovesnega odprtja pre-
dali n a m e n u . C e r k o v n i k 
n a m je pojasni l , da gre na 
odseku Vrba-Šmidov ovinek 
pri Radovljici le za začasno 
g r a d b i š č n o p r e u s m e r i t e v 
prometa , ki jo zahtevajo 
dela n a stari magis t ra lk i • 
gradnjo dveh krožišč in dru-
gih prilagoditev, ki jih med 
p r o m e t o m ni m o g o č e izve-
sti. N a o d s e k u Š m i d o v 
ovinek-Brezje normalno iz-
vajajo zakl jučna dela: pola-
gajo z a d n j e a s fa l toe plasti, 
postavljajo o p r e m o in signa-
lizacijo. Prvotno predvidena 
cestninska postaja ni izgra-
jena, po odločitvi za spre-
m e m b o c e s m i n j e n j a so ta 
del preprojektiraii. Poudaril 
je, da so z deli znotraj rokov, 
p r e d p i s a n i h v pogodbi , in 
da b o celotni o d s e k Vrba-
B r e z j e predan p r o m e t u je-
seni . Kdaj bo to, bolj kon-
kretao ni želel povedati, ker 
da to še ni odločeno. 

Čas za projektiranje 

Na vprašanje , zakaj zastoj 
pri prenovi stare hitre ceste 
na odseku Podtabor-Brezje, 
je direktor Cerkovnik k že 
o m e n j e n i m i z g o v o r o m 
DARS-a dodal še dejstvo, da 
so na tem, nekaj m a n j kot 
tr iki lometrskem odseku iz-
redno zahtevni objekti: trije 
viadukti in predor, kar j e za-
htevalo p o m e m b n e odločit-
ve o tem, k a k o jih sanirati 
in nato projektiranje. T o je 
po njegovih besedah oprav-
l jeno. P r i č a k u j e , da b o ob 
koncu tega m e s e c a objav-
ljen razpis za izbiro izvajal-
ca, ki na j bi ga izbra l i do 
konca tega leta. Do ločena 
dela naj bi sicer začeli že v 
prihodnjih dveh tednih (po-
daljšek podvoza pred Lešni-
co, z g o r n j i us t ro j , proti-
hrupni nasip). 

Praktično novi viadukti 
in predor 

Z a najzahtevnejše objek-
te - viadukte Lešnica, Ljub-
no, Peračica, so rešitve raz-
lične. Viadtikt Ljubno na j bi 
bil popolnoma nov v beton-
ski izvedbi, preostala dva pa 
na j bi ria. s t a r i h , toda pre-
novljenih i n ojačanih teme-
l j ih in s tebr ih dobila novo 
z g o m j o jekleno konstrukci-
jo. Č is to d o k o n č n e reš i tve 
so odvisne tudi od rešitev in 
p o n u d b izvajalcev, saj ima 
cena svojo vlogo. 

Kar zadeva predor , s o s i 
zastavili nalogo, da ga pre-
novi jo v e n a k e m p r o f i l u , 
kot ga i m a novi predor. T o 
pomeni , da n e bo le dvopa-
sovni, pač pa ga bodo razši-

rili š e za š ir ino odstavnega 
p a s u . S k u p n a š i r ina v seh 
t reh pasov v p r e d o r u bo 
z n a š a l a 1 1 , 2 m e t r a . T o pa 
p o m e n i prakt ično gradnjo 
n o v e g a predora , le da bo 
potrebnega izkopa nekoliko 
m a n j . Porušit i b o n a m r e č 
potrebno sedanj i obok nad 
v o z i š č e m , zgrad i l i bodo 
tudi talni obok i n s tem od-
pravi l i z n a n e n e r a v n i n e v 
s tarem predoru. 

Potrebovali bodo dve leti 

V s a našteta obsežna dela 
bodo zahtevala svoj čas. Č e 
pri razpis ih za izbiro izva-
jalcev ne bo zapletov (kot je 
z n a n o , pa se v S loveni j i v 
zadn jem času pošteno zati-
ka in lahko razpisni postop-
ki trajajo tudi leto in več), 
naj bi g r a d n j o opravi l i v 
dveh letih, kar pomeni , da 
bi o d s e k Podtabor -Brez je 
preda l i n a m e n u poleti 
2 0 1 0 . Prava vrednost del bo 
seveda znana, k o bodo pod-
pisane pogodbe z i ^ j a l c i , 
dosedanje ocene ža preno-
vo celotnega odseka z vse-
m i objekti pa se g ib l je jo 
okoli 5 1 ,6 mi l i jona evrov. 

Dve leti b o m o torej še po-
slušal i opozorila na zastoje 
na goren j sk i avtocesti . In-
ž e n i r Bo jan C e r k o v n i k ob 
t e m opozar ja , d a se ceste 
pač nikdar ne projekt ira jo 
za prometne konice, in do-
daja, da j im je pro fesor na 
g r a d b e n i fakul tet i dejal : 
"Ceste so kot cerkev: ob de-
lavnikih je prevelika, ob ne-
de l j ah ravno p r a v š n j a , ob 
p r a z n i k i h pa m n o g o pre-
majhna ! " 

Obeta se odlična turistična sezona 
č e bo dober obisk tudi v avgustu, se nam po ocenah Slovenske turistične organizacije znova obeta 
odlična turistična sezona. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - Iz T u r i s t i č n e 
organ izac i j e S loveni je so 
sporočil i , da se n a p o v e d a n 
trend rasti števila turistov in 
nj ihovih nočitev v na jpo-
membne j š ih slovenskih tu-
rističnih destinaci jah nada-
ljuje tudi v glavni poletni tu-
ristični sezoni . Ob nadalje-
vanju trenda rasti števila tu-
ristov v o b d o b j u m e d m a -
jem in jul i jem tudi v avgu-
stu, bo s lovenski t u r i z e m 
poletno turistično sezono in 
letošnje tur is t ično leto za-
ključil več kot pozitivno. V 
15 slovenskih naravnih zdra-
viliščih so v juliju zabeležili 

za 3 , 9 odstotka več gostov in 
za 1 0 odstotkov več nočitev 
kot lani. Glede n a lanski ju-
lij so v Ljubl jani zabeležil i 
za 15 odstotkov več prenoči-
tev in za 2 2 odstotkov večji 
obisk v turist ično in forma-
cijskih centrih, v občini Pi-
ran za 3 odstotke večjo zase-
denost portoroških hotelov, 
na B l e d u pa za 4 odstotke 
več prenočitev kot v enakem 
obdobju lani. Ob dobrih sta-
t ist ičnih podatk ih s loven-
skega turizma v jul i ju in ob 
u s p e š n e m avgustu tako pri-
čaku je jo r e k o r d n o turistič-
no leto 2 0 0 8 . 

V sporočilu Slovenske tu-
ristične organizaci je podro-

bneje obravnavajo gibanja v 
nekaterih turističnih središ-
čih. Tako ugotavljajo, da so 
na Bledu v jul i ju zabeležili 
8 2 . 5 0 0 prenočitev, k a r po-
m e n i 4 odstotke več kot v 
lanskem letu. Ze lo dobra je 
bila z a s e d e n o s t K a m p a 
Bled, k jer je kar 1 2 odstot-
kov več nočitev kot jul i ja 
lani. Tudi za avgust pričaku-
jejo polno zasedenost kam-
pa. V e č i n o prenočitev so 
ustvarili tuji gostje ( 9 6 od-
stotkov). G lede na to, od kod 
prihajajo gostje, ugotavljajo 
veliko rast števila turistov iz 
Velike Britanije, z Nizozem-
ske, iz N e m č i j e in Itali je. 
Zabeleži l i so pet odstotkov 

vseh nočitev gostov iz Z D A 
in Belgije. Rast števila turi-
stov beleži jo tudi z Japon-
ske, D a n s k e in iz Špani je . 
G lede na izkušnje preteklih 
let v avgustu prenoč i tvene 
kapacitete v z a d n j e m tre-
nutku napolnijo s strani ita-
l i janskih gostov, ki pridejo 
na Bled brez predhodne re-
zervacije. Kako zelo je Bled 
" internacionalen" , po bese-
dah Eve Štravs, direktorice 
T u r i z m a Bled, pove tudi po-
datek, da so v jul i ju na Ble-
du bivali gostje iz 7 6 držav. 
D o b r o z a s e d e n o s t beleži jo 
tudi turist ične kmet i j e , ki 
i m a j o v blejski občini nekaj 
več kot sto postelj. 

ŠKOFJA LOKA 

V Jelovici so razvili pasivno okno 

Iz Lesne industrije Jelovica, ki sodi med največje proizvajalce 
lesenih oken v Sloveniji, saj na leto izdelajo več kot 55 tisoč 
oken za 35 svetovnih trgov, so sporočili, da so razvili tako ime-
novano pasivno okno, ki ga odlikuje visoka energijska varč-
nost. Ker s o okna kritični element objektov glede toplotne in 
zvočne izolativnosti ter varnosti, se zahteve kupcev glede 
funkcijske sposobnost i oken stalno povečujejo. Notranjost 
pasivnega okna je iz smrekovega lesa, obdelanega po barvni 
karti Jelovice. Na zunanji strani je dodan termodeljiv aluminij, 
polnjen z izolacijsko peno. Standardno je vgrajeno steklo Ug 
0,6 W/m2K, sestavljeno iz treh specialnih stekel, dveh vmes-
nih prostorov, polnjervih s plinom in distančnikom s toplim 
robom, ki zmanjšuje prehod toplote na robovih izolacijskega 
stekla. V leseni del okna sta standardno vgrajeni dve tesnili, 
dve pa sta še na aluminijastem delu. Š. Ž. 

LJUBLJANA 

Telekom svari pred nevihtami 

Zaradi pogostih neuri) in neviht v zadnjem času v Telekomu 
Slovenije beležijo povečano število okvar na telekomunika-
cijskem omrežju in napravah. Zaradi velikega števila hkrat-
nih okvar na različnih območjih s o se ponekod podaljšali 
tudi časi za odpravo teh napak. Nestanovitno vreme in at-
mosferske motnje vremenoslovci napovedujejo tudi za pri-
hodnje dni. V Telekomu Slovenije opozarjajo, da je možnost 
okvar naprav, zlasti tistih, ki o m o g o č a j o š irokopasovne sto-
ritve SiOLa (modem, komunikator, osebni računalnik), veli-
ko večja kot sicer. Hkrati poudarjajo, da lahko možnosti ok-
var s pravilnim ravnanjem bistveno zmanjša jo že uporabni-
ki telekomunikacijskih storitev sami . Uporabnikom teleko-
munikacijskih storitev svetujejo, da med nevihtami izklopi-
jo v s e naprave iz e lektr ičnega o m r e ž j a in t e l e f o n s k e g a 
omrežja oziroma uporabljajo dobro prenapetostno zaščito. 
Poskrbijo naj za varnost naprav tudi takrat, ko jih ni d o m a , 
in če je vremenska napoved slaba, je najbolje, da naprave ž e 
vnaprej preventivno izključijo. Š . Ž . 

KRANJ 

Iskratelova multimedijska rešitev v domžalskem 
hotelu Ambient 

Nov tematski hotel s 67 sobami, odprt julija v Domžalah, 
med vsemi ugodnostmi, ki jih nudi svojim gostom, uporab-
lja tudi Iskratelovo mult imedi jsko rešitev, s o sporočili iz 
Iskratela. Z njeno pomočjo bodo lastniki hotela svojim go-
stom zagotovili predstavitev lepot in znamenitosti Slovenije 
v živo - preko televizije. Gostje bodo med standardnimi mul-
timedijskimi storitvami podjetja Iskratel deležni pozdravne-
ga sporočila, uporabljali bodo lahko večjezični portal, žive 
IPTV kanale, v ideo na zahtevo, dostopal i do Interneta ali 
elektronske pošte preko televizije, preverjali svoj hotelski ra-
čun, pregledovali hotelske info strani, poslušali g lasbo na za-
htevo ali s e prepustili igram na zahtevo. Iskratel je za hotel 
Ambient izvedel tudi dostop do Interneta. Š. Ž. 

O P A L 
ničuiiiilniski in/cnirin< 

žit' It let meti imjhdlpimi 

D o d a t n e info. : w w w . o p a l . s i 

Razpisitiemo prosto dalovno m e s t o 

ekonomskega tehnika (m/ž) 
Nudili boste pomoč uporabnikom IS OpPFS na podredju 
računovodstva. Če imate ekonomsko računovodsko 
znanje, ste komunikativni, že|jni dodatnega znanja, vas veseli 
delo s strankami, potem ste pravi za nas. 
Nudimo stimulativno nagrajevanje, možnosti dodatnega 
izobraževanja in odlične delovne pogoje. 

Vas ie zanima? 
Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas. 

Pijne prijave pošljite na: 

Opal d.0.0. Sveti Duh 274 ,4220 Skofja Loka ali lili@opal.si 

http://www.opal.si
mailto:lili@opal.si
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Pot do denarja za 
naložbe je dolga 
Agencija za kmetijske trge poziva kmete 
k ustrezni pripravi zahtevkov za izplačilo denarja 
in k izpolnjevanju pogojev. 

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

Kranj - Agendja za kmetijske 
trge in razvoj podeželja je 
sredi marca začela izdajati 
kmetijskim gospodarstvom 
odločbe o dodelitvi denarja 
za ukrepe iz programa razvo-
ja podeželja, na podlagi teh 
odločb pa je z vsakim tudi 
podpisala pogodbo, ki dolo-
čajo pogoje, obveznosti ter 
roke za začetek in dokonča-
nje naložbe in za izplačilo 
denarja, Agendja je doslej 
prejela že okrog 750 zahtev-
kov za izplačilo denarja, od 
tega čez petsto za posodab-
ljanje kmetijskih gospodar-
stev. Več kot polovico jih je 
zavrnila, ker jih vlagatelji 
niso ustrezno pripravili ali 

pa niso izpolnjevali pogojev. 
Nekateri zahtevku za izplači-
lo niso predložili originalne-
ga dokazila ali iz računa ni 
bilo razvidno, kaj so plačali. 
Drugi niso toliko povečali 
mlečne kvote in staleža živi-
ne, kot so se zavezali v po-
slovnem načrtu oz. v prijav-
nem obrazcu, tretji niso v ce-
loti izvedli naložbe, niso 
predložili dokazil o že preje-
tem denarju za isto naložbo 
iz drugih virov ali še niso za-
čeli voditi knjigovodstva na 
kmetiji... 

Vlagatelji, ki jim je agend-
ja zavrnila izplačilo denarja, 
lahko znova oddajo zahte-
vek, vendar se s tem tudi po-
daljšuje rok za izplačilo de-
narja. 

Izbor za mlado kmetico leta 
Na današnji prireditvi se bodo za mlado kmetico 
leta 2008 potegovale tudi tri Gorenjke. 

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

Kranj - Sedemnajst kandi-
datk iz vse Slovenije se bo da-
nes na prireditvi v Šempetru 
v Savinjski dolini potegovalo 
za naziv mlade kmetice leta 
2008 in poleg tega še za bo-
gato nagrado - tisoč evrov in 
"vikend paket" ZA dve osebi v 
Termah Ptuj. Na izboru, ki 
ga prireja tednik Kmečki glas 
skupaj z Občino Žalec, Druš-
tvom podeželskih žena Ža-
lec, žalsko izpostavo Kmetij-
sko gozdarskega zavoda Ce-
lje in Zveze kmetic Slovenije, 
bodo sodelovale tudi tri mla-
de kmetice z Gorenjskega: 
Irena Jezeršek s Hotavelj, 

Meri Razinger iz Javomiške-
ga Rovta in Marija Grilc z 
Ambroža pod Krvavcem. Ire-
na je mati štirih otrok in izha-
ja s kmetije, na kateri se 
ukvarjajo s pitanjem, z rejo 
krav dojilj ter s predelavo sad-
ja. Meri, ki je tudi mati štirih 
otrok, se je iz blokovskega na-
selja v Kranjski Gori omožila 
na kmetijo v Javomiški Rovt, 
kjer se ukvarjajo z ekološkim 
kmetovanjem. Marija, mati 
dveh hčera, živi na gorsko vi-
šinski ekološki kmetiji, na 
Kriški planini pa imajo plan-
šarijo Viženčar, kjer gostom 
ponujajo prenočišče, dobro 
hrano in različne športno re-
kreativne dejavnosti. 

KRATKE NOVICE 

LAHOVČE 

Gorenjsko tekmovanje oračev 

Društvo kmetijskih inženirjev in tehnikov Gorenjske in Kme-
tijsko gozdarski zavod Kranj bosta tudi letos pripravila go-
renjsko tekmovanje v oranju. Tekmovanje bo v soboto, 23. 
avgusta, na KŽK-jevih njivah v Lahovčah, orači pa se bodo z 
dvobrazdnimi plugi krajniki in obračalninni plugi pomerili v 
oranju na strnišču. Društvo sprejema prijave do i8. avgusta 
na naslov DKIT, Iva Slavca 1, Kranj ali po telefonu na št. 
04/280-4631. Najboljša orača se bosta uvrstila na državno 
tekmovanje, ki bo 12. septembra v Rakičanu. C. Z. 

G O R E N J A VAS 

Dedek Jaka in Babica Jerca spet na tržnici 

Razvojna agencija Sora bo jutri, v soboto, dopoldne pripra-
vila pri poslovnem centru v Gorenji vasi tržnico kmetijskih 
pridelkov in izdelkov, na kateri bodo ponujali izdelke blago-
vnih znamk Dedek Jaka in Babica )erca in druge kakovostne 
izdelke. V ponudbi bodo kruh in pecivo iz krušne peči, mleč-
ni izdelki, domači jušni rezanci, med, čipke ter ročno plete-
ni koši in košare. C. Z. 

Lubadar uničuje gozdove 
v gozdovih na Zgornjem Gorenjskem je letos celo več lubadarja, kot ga je bilo po katastrofalnem 
viharju leta 1984. 

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

Bled • Na Zgornjem Gorenj-
skem so po podatkih blejske 
območne enote zavoda za 
gozdove letos do začetka av-
gusta odkrili 40 tisoč kubič-
nih metrov "lubadark", največ 
v gozdovih v okolid Gorij, v 
Radovni, Zgomjesavski doU-
ni, v spodnji bohinjski dolini 
in v širši okolici Radovljice. 
"Ocenjujemo, da se bo količi-
na letos povzpela na rekord-
nih 6 0 tisoč kubičnih metrov, 
kar predstavlja tretjino poseka 
na blejskem območju," pravi 
vodja blejske območne enote 
zavoda Andrej Avsenek in do-
daja: "Zdaj je lubadar pred-
vsem na niSnskih območjih 
in pobočjih, nevarnost pa je, 
da bi se ob morebitni topli je-
seni razširil tudi na gozdni 
planoti Jelovica in Pokljuka. V 
tem primeru bi bila količina 
lahko še večja od 6 0 tisoč ku-
bičnih metrov." 

Kot je povedala Vida Pa-
pler - Lampe, vodj a odseka za 
gojenje in varstvo gozdov, je 
na blejskem območju že v 
normalnih letih 2aradi luba-
darja treba posekati do 10 ti-
soč kubičnih metrov drevja, 
v zadnjih letih pa so bile raz-
mere za razmnoževanje pod-
lubnikov še p s e b e j ugodne. 
Pomladi so bile tople, poletja 
vroča in zime mile. Vse več 

je tudi ujm. Veter je pred 
dvema letoma na Jelovid po-
škodoval 85 tisoč kubičnih 
metrov drevja, lani ga je pod 
težo snega padlo okoli 150 ti-
soč "kubikov". Medtem ko so 
lastniki v vetru poškodovano 

Na kranjskem gozdnogo-
spodarskem območju so 
letos do konca julija odkri-
li 8.040 kubičnih metrov 
"lubadark". 

drevje že pospravili, jih za 
pospravilo podrtije po snego-
lomu čaka še okrog 30 tisoč 
kubičnih metrov. 

Za drevesa, ki jih napade 
lubadar, ni pomoči, začenja-
jo se sušiti. V takšnih razme-
rah je edini ukrep posek "lu-
badark", ureditev sečišča in 
odvoz lesa iz gozda, pravijo v 
blejskem zavodu za gozdove, 
kjer pozivajo lastnike, da pre-
gledajo svoje gozdove, takoj 
začnejo s spravilom napade-
nega drevja in o tem obvesti-
jo revimega gozdarja. Izjema 
so skalne, strme lege oz. va-
rovalni gozdovi, tam lahko 
gozd zaradi {ne)vamosti pri 
delu prepustijo naravnemu 
razvoju. Spravilo "lubadark" 
naj ima prednost pred redno 
sečnjo. Če lastniki niso vešči 
gozdnih del, naj jih raje za-

Lubadar napada predvsem ekonomsko najvrednejši les. 

upajo za to usposobljenim in 
opremljenim izvajalcem. Za 
spravilo lesa iz zaprtih ob-
močij bo treba zgraditi nove 
vlake, zavod pa pri tem opo-
zarja lastnike, naj se ne o J o -
čajo za "solistične akdje". 

V blejskem zavodu so letos 
izdali lastnikom že okrog 
1 . 100 odločb z zelo kratkim 
rokom spravila in izvedbe 
varstvenih del, v 27 primerih 
so posegli po izvršbi, ukrepal 
pa je tudi gozdarski inšpek-
tor. Ker ugotavljajo, da seda-
nji ukrepi niso dovolj ufin-

koviti, se zavzemajo za spre-
membo predpisov, ki bi ob 
naravnih ujmah in pretirani 
razmnožitvi lubadarja v goz-
dovih omogočili oblikovanje 
"ekip" za hitro spravilo lesa. 
Od lubadarja napadeno drev-
je je tudi manj vredno. Če ga 
lastnik pospravi takoj, je 
vrednost hlodovine približno 
za četrtino nižja od običajne 
in znaša okrog 50 evrov za 
"kubik", hlod že močno na-
padenega drevja pa je vreden 
enako kot celulozni les, to je 
okrog 20 evrov za "kubik". 

•f f 
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Spomenik padlim bo drugje 
O b č i n a Tržič, podjetnik in borci iz Križev s e d o g o v a r j a j o o prestavitvi s p o m e n i k a zaradi gradnje 
p o s l o v n e s tavbe . Podjetnik bo poskrbel tudi za o b n o v o s p o m e n i k a . 

STOJAN SAJE 

Križe - Spomenik padlim 
borcem v Križah je nekdaj 
stal sredi vasi. Zaradi širitve 
ceste so ga prestavili na trav-
nik v bližini osnovne šole, 
kjer je poleg Kmetijske za-
druge več drugih poslovnih 
objektov. Lastnik podjetja 
Učila namerava graditi novo 
stavbo, zato je predlagal 
umik spomenika drugam. 

"Občina Tržič je lastnik 
malega zemljišča ob cesti, 
kjer stoji spomenik v Križah. 
Le-ta se nahaja sredi parcele 
v zasebni lasti, zato do njega 
ni poti. Iz podjetja Učila je 
prišla pobu^, da bi zaradi ši-
ritve poslovne dejavnosti pre-
stavili spomenik na drugo 
občinsko zemljišče. Podjet-
nik je pripravljen pokriti 
stroške prestavitve in obnove 
spomenika, možen pa je tudi 
odkup občinske zemlje. Gre 
le za spominsko obeležje, 
kjer ni nihče pokopan, zato 
občina podpira dano pobu-
do. Z njo smo seznanili bor-
čevsko organizacijo v Tržiču 
in Križah, kjer ne nasprotu-

Spomenik v Križah bodo prestavili na drugo stran ceste proti osnovni šoli. 

jejo tej zamisli. Pričakujejo 
pa upoštevanje vseh zahtev, 
ki jih bo določil Zavod za var-
stvo kulturne dediščine v 
Kranju. Naš predlog je, da bi 
spomenik stal nedaleč stran 
v šolskem parku. Od kom-
pleksa šok bo ločen z ogra-
jo," je povedal Borut Sajovic, 
župan občine Tržič. 

JEZERSKO 

Jezersko z a č a s n o r e š u j e j o pred v o d o 

Na Jezerskem že potekajo dela, s katerimi bodo začasno ob-
varovali naselje pred vodo, ki priteče izpod porušenega sla-
pa Čedca. Naredili so muldo in izkopali jarek ter vodo spe-
ljali v strugo hudournika izpod Malega vrha, tako da naselje 
Punkelgasa in regionalna cesta nista več ogrožena. Gre za 
začasno rešitev, saj v primerih večjih neurij še vedno lahko 
pride do vdora vode, je dejal župan Milan Kocjan. Delavci pa 
bodo do konca prihodnjega tedna dokončali dela pri vzpo-
stavitvi in čiščenju zadrževalnega prostora in postavili do-
datne pregrade za zadrževanje vode. Dolgoročnejše rešitve 
še pripravljajo v skladu z ugotovitvami strokovnjakov, kakor 
je ob svojem obisku na Jezerskem pred dvema tednoma ob-
ljubil minister za okolje in prostor Janez Podobnik. D. Ž. 

DAVČA 

G r a d b e n i stroji s p e t n a c e s t i v D a v č o 

Z avgustom so na regionalni cesti v Davčo, ki so jo močno 
poškodovale lanske poplave, začeli z vzpostavljanjem za-
časne prevoznosti, ki bo omogočila, da bodo cesto lahko 
uradno odprli za promet. "Popravili in zgradili bodo oporne 
zidove, namestili varovalne ograje in asfaltirali odseke, kjer 
je po poplavah makadam. Investicija bo stala okoli 400 ti-
soč evrov," je povedal župan Železnikov Mihael Prevc. Kot 
so zagotovili na direkciji za ceste, bo Cestno podjetje Kranj 
z deli predvidoma končalo do 29. avgusta. Dodali so, da so 
se v teh dneh pričela tudi pripravljalna dela za rekonstrukci-
jo spodnjega dela ceste od davškega mostu v dolžini 1,2 ki-
lometra. Obnova, ki jo prav tako izvaja Cestno podjetje 
Kranj, bo stala 1,3 milijona evrov in bo predvidoma zaključe-
na do konca oktobra. A. H. 

RADOVgiCA 

V garaži h r a n i l m i n o m e t a l e c iz d r u g e v o j n e 

Radovljiški policisti so v torek pri 36-letnem občanu v garaži 
njegove hiše našli italijansko bombetoza ročni minometalec 
40 mm, ročno bombo - jajček in prazno i20-milimetrsk0 
topovsko granato nemške izdelave, dve mini za minomet 
(82 mm), vžigalnika za granate in glavo granate. Vsi predme-
ti izvirajo iz druge svetovne vojne. Zasežena ubojna sredstva 
so policisti predali v strokovno uničenje. S. Š. 

"Na začetku smo imeli le 
pripombe, da je treba presta-
viti spomenik pod strokov-
nim nadzorom. Zadovoljni 
smo s pogoji, ki jih je določil 
kranjski zavod. Ker nihče 
drug nima denarja za obno-
vo spomenika, je predlog 
podjetnika za vse sprejem-
ljiv. Spomenik najbrž res 

bolj sodi v bližnjo okolico 
šole," je menil Tine Toma-
zin, predsednik krajevnega 
Odbora Z Z B NOB Križe. 
Tajnik Janez Ribnikar je do-
dal, da je obnova spomenika 
res potrebna, sprejemljivost 
nove lokacije pa mora preso-
diti predvsem vodstvo 
osnovne šole. 

Svit rešuje življenja 
s test i ranjem na prikrito krvavitev v blatu je 
m o g o č e odkriti predrakave s p r e m e m b e na 
črevesni s luznici , raka pa v zgodnji fazi , ko je š e 
ozdravl j iv . 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Ljubljana • V prizadevanjih, 
da bi zmanjšali obolevnost 
za rakom na debelem čreve-
su in danki, predvsem pa 
zmanjšali število ljudi, ki v 
Sloveniji vsako leto umrejo 
zaradi te bolezni, je bil uve-
den program Svit Ta državni 
program presejanja in zgod-
njega odkrivanja predrakavih 
sprememb in raka na debe-
lem črevesu in danki je na-
menjen moškim in ženskam 
med 50. in 69. letom staro-
sti. S testiranjem na prikrito 
krvavitev v blatu je mogoče v 
okviru programa odkriti že 
predrakave spremembe na 
črevesni sluznici, raka pa v 
^odnji fazi, ko je še ozdrav-
ljiv. Izvajanje programa Svit 
se je začelo 18. junija. V za-
četni fazi izvajanja, Id bo tra-
jala do jeseni, pošiljajo vabila 
v program v treh zdravstve-
nih regijah: celjski, ljubljan-
ski in kranjski. "V prvem 
mesecu smo odposlali 3001 
vabilo in dobili 1 162 izjav o 
prostovoljnem sodelovanju v 

programu. To je malo manj 
kot 39 odstotkov, kar je čisto 
na začetku izvajanja progra-
ma, pa še sredi počitnic, 
spodbudno," je povedala 
vodja programa Jožica Mau-
čec Zakotnik, dr. med. spec.. 

"Naš dlj je vsaj 75-odstotna 
odzivnost, kar naj bi dosegli 
že jeseni, ko bo program ste-
kel na državni ravni. S pro-
gramom Svit naj bi približno 
dvesto ljudem na leto rešili 
življenje, tristo manj pa jih 
bo zbolelo za to boleznijo, 
ker v programu odkrivamo 
in odstranjujemo že predra-
kave spremembe (polipe). 
Pomemben je tudi finančni 
prihranek, saj se tako izogne-
mo dragemu zdravljenju," je 
povedala Zakotnikova. 

Prvi udeleženci programa 
Svit so na dom dobili testne 
komplete in v laboratoriju že 
analizirajo prve vzorce. Prve 
specialistične preglede debe-
lega črevesa bodo pri ljudeh, 
pri katerih bodo odkrili pri-
krito krvavitev v blatu, v pro-
gramu Svit opravili konec av-
gusta. 

7. rojstni dan 
Mercator Centra Jesenice 

sobota, 9 . avgusta, 
od 10. do 17. ure 
Vikend n^jboUšega soseda 
Spozn^lmo slovenski iCras! 

V s o b o t o v a m b o k r a š k o kulinariko predstav i l 

O k u s , z a v o d z a g a s t r o n o m i j o , ki b o pripravil 

k r a š k o p a n c e t o na grisinih, t e r a n o v t o č s 

p o p e č e n o polento in s e v e d a Mercatorjev š m o m 

s č e ž a n o . N e b o manjkal tudi kraški teran. Uživali 

bos te lahko tudi v kraški folklori, pesmih, običajih, 

tore j p r a v e m u k r a š k e m u u g o d j u . N i s m o p a 

pozabi l i n a s l a s t n o torto v e l i k a n k o - v č a s t 

n a š e m u r o j s t n e m u d n e v u , naj p o g o s t i m o tudi 

v a s , dragi obiskovalci . 

nedelja, 10. cnrgusta, 
od 10. do 13. ure 
v nedel jo pridejo Pika Nogav ička , Anica, T o m a ž 

in pravi Pikin konj, ki g a b o s t e otroci lahko tudi 

jahali! ! ! S e v e d a b o P ika prikazala, kako j e m o č -

n a in b o dvignila konja v isoko, v i soko v zrak, z 

vami s e b o Igrala in uganja la norči je , kakor s a m o 

Pika N o g a v i č k a zna. 

Mercator 
Center Jesenice 
Spodnji plavž 5. Jesenice 

Vabljeni! 0 

Okusiti Siovenijo 

€ # % 

¥ m 
Pridite veliki in niail, s a j b o v e s e l o , | 
p a š e dvojne pike dob i te v s o b o t o in n e d e l j o , j 
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PREDDVOR 

Gradijo kanalizacijo v Novi vasi 

Delavci Cestnega podjetja Kranj, ki je bilo med šestimi 
ponudniki izbrano za gradnjo kanalizacije v Novi vasi in 
Preddvoru, so že začeli z deli. Kanalizacijo bodo v Pred-
dvoru dobile še Novljanska cesta, Čmavska pot in del Fran-
carije, že prihodnji teden bodo začeli z izkopi tudi v Ulici 
Josipine Turnograjske in na Francariji. S kanalizacijo 
odplake ne bodo več speljane v jezero Črnava. Projekt je vre-
den prek 800 tisoč evrov, 80 odstotkov denarja so dobili iz 
evropskih skladov. Kot pravi župan Miran Zadnikar, morajo 
zaradi zahtev EU pri razpisu večji del dokumentacije za in-
vesticijo dati v potrditev do konca septembra službi vlade za 
lokalno samoupravo. Ob gradnji kanalizacije za ta del 
občine obstaja tudi možnost priključitve gospodinjstev na 
omrežje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. D. Ž. 

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

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

Prvi Slovenec, 
kije bil dvakrat zaprt 
na Gokm otoku. 

Ceno za bralce 
Corenjskega glasa z •. 
20% popustom 
somo 

2 3 , 2 EUR 

+ poštnina 

Gorenjski Glas 

«AOO\'ANIIUSr 

V I H A K N I K 
NA iiAZJw JIH ČASA 

Zo vas beleSimo čas 

Novi vodniki 
po naravi t H o v o « 

2 S 6 d o 3 2 0 
s t r a n i , 

l M O c l o 2 2 0 0 

f o t o f ^ j 

Cena za posamezni vodnik: 1 9 , 9 0 € 
(za naročnike Gorenjskega glasa 2 0 % popust) 

Cena za komplet: 7 9 , 6 0 € 
(za naročnike Gorenjskega glasa: 6 9 , 6 1 € ) 

Gorenjski Glas /a '.'flf oisrfrnio u, 

Slikovito slovo od sodelavke 
Svoj zadnji delovni dan v domu starejših občanov v Preddvoru si bo negovalka Nisveta jagurdžija 
verjetno za vselej zapomnila. Ko je zapuščala službo, so ji sodelavke pripravile nepozabno slovo. 

D A N I C A Z A V K L Ž L £ B I R 

Preddvor - Nisveta, Id jo so-
delavke ljubkovalno kličejo 
Polonca, je v Preddvoru dela-
la sedem let, sedaj pa je za-
menjala sliižbo in o ^ a j a na 
enako delovno mesto v dom 
starostnikov v Velenju. Nje-
ne sodelavke v službi zdrav-
stvene nege in oskrbe so se 
dogovorile, da ji ob slovesu 
pripravijo dogodek, ki ga ne 
bo zlepa pozabila. Pri recep-
ciji doma so jo polnoštevilno 
pričakale z glasbo iz radia, 
ena od sodelavk se je oblekla 
v muslimanska oblačila, dru-
ga v slovensko narodno 
nošo, da so prikazale preple-
tanje naše in Nisvetine kul-
ture, ena od stanovalk ji je iz-
ročila šopek, po kratkem slo-
vesu med solzami in sme-
hom pa je Nisveto proti nje-
nemu domu na Planini v 
Kranju z zapravljivčkom od-
peljal Janez Draksler iz Go-
renj. 

V službi zdravstvene nege 
in oskrbe, ki skrbi za več kot 
180 stanovalcev doma, je 23 
negovalk, je povedala vodja 
službe Katja Gaber. Razen ti-
stih, ki so trenutno na dopu-
stih, so se vse zbrale ob slo-
vesu od Nisvete, najbolj ak-

Nisveto je zadnji delovni dan iz službe odpeljal zapravljivček. 

tivne pri pripravi dogodka pa 
so bile Mojca Primožič (ljub-
kovalno Fikreta), Sonja Kr-
žišnik (Kržo); Joži Šušteršič 
(Sharon) in Mateja Ogrin. Ja-
nez Draksler je vpregel kobi-
li Muro in Bistro in ni bil 
prav nič presenečen nad na-

ročilom. Vajen je različnih 
voženj: ohceti, gasilskih pa-
rad, izletov, v kratkem 'bo 
skupino v narodne noše ob-
lečenih romarjev peljal na 
Brezje. Med vožnjo do Kra-
nja, ki je traja pol ure, so se 
presenečeni Nisveti v družbi 

Mojce in Joži solze že posu-
šile. Slikoviti dogodek, ki je 
poudaril vse lepe trenutke v 
njeni sedemletni službi v 
Preddvoru in izbrisal vse 
morebitne zamere, pa si bo v 
novi službi lahko še večkrat 
priklicala v spomin. 

DOLENJA VAS 

V Dolenji vasi gradijo kanalizacijo 

Največje gradbišče v občini Železniki je ta čas v Dolenji vasi, 
kjer so pred nedavnim začeli graditi sekundarno fekalno ka-
nalizacijo. Kot je pojasnil župan Mihael Prevc, bo obsežen 
projekt gradnje kanalizacije Selca-Dolenja vas potekal v 
dveh fazah, v letih 2008 in 2009. "Podjetji Hidrotehnik iz 
Ljubljane in Puh, podjetje za urejanje hudournikov, bosta v 
prvi fazi zgradili 2,5 kilometra sekundarne kanalizacije v na-
selju Dolenja vas, v drugi fazi pa 260 metrov sekundarne ka-
nalizacije v Dolenji vasi in 600 metrov v Selcih. Vrednost in-
vesticije je ocenjena na 1 ,2 milijona evrov, od tega je 748 ti-
soč evrov občini prvič doslej uspelo pridobiti iz evropskih 
strukturnih skladov," je povedal Prevc in dodal, da še letos 
nameravajo objaviti razpis za izgradnjo 760-metrskega glav-
nega fekalnega kanala do čistilne naprave v Dolenji vasi, ki 
jo bodo začeli graditi prihodnje leto. Stala naj bi 665 tisoč 
evrov, pričakujejo pa tudi sredstva ministrstva za okolje in 
prostor. A. H . 

HOTAVgE 

Semanji dan na Šupcovem travniku 

Turistično društvo Slajka Hotavlje tradicionalno ob prazno-
vanju patrona sv. Lovrenca pripravlja razvedrilne prireditve 
pod skupnim imenom Večer slovenskih podoknic ir» Sema-
nji dan. Za jutri, soboto, tako pripravljajo igro Rozamunda s 
tematiko in liki z območja Hotavelj, nastopili bodo Uršula 
Ramoveš s Fanti iz Jazbecove grape, Poljanski koledniki in 
Primorski fantje. Začeli bodo ob 20.30. V nedeljo bo ob 10. 
uri najprej maša v cerkvi sv. Lovrenca, po njej pa sprevod do 
nekdanjega sejmišča, kjer bodo odkrili obnovljeno vaško 
znamenje. Stojnice se bodo šibile pod dobrotami okoliških 
kmetij. Popoldne, od 16. ure naprej, pa društvo obljublja še 
zabavo in druženje s plesom z ansambloma Štok in King-
ston. Kot običajno niso pozabili niti na srečelov. B. B. 

KOVOR 

Novo gasilsko vozilo 

Prostovoljno gasilsko društvo Kovor pripravlja jutri, 9. avgu-
sta, slovesnost ob prevzemu novega vozila za prevoz moštva. 
Osemnajst let star kombi, ki ni ustrezal za prevoze mladine, 
bo zamenjal sodoben avto. Zanj in opremo so plačali 38 tisoč 
evrov. Del denarja je prispevala Krajevna skupnost Kovor, 
zato bodo gasilci omogočili prevoze tudi drugim. Kot je pove-
dal predsednik PGD Kovor Aleš Rutar, bodo slavje začeli ob 
17. uri z gasilsko parado po vasi. Dve uri pozneje bo pri gasil-
skem domu veselica, med katero bodo obiskovalce zabavali 
humorist Klemen Košir in ansambel Veseli Begunjčani. Imeli 
bodo tudi bogat srečelov s tisoč dobitki. S. S. 

J E Z E R S K O 

jezersko vabi na ovčarski bal 

V nedeljo bo na Jezerskem znova tradicionalna prireditev 
ovčarski bal. Začela se bo ob 11 . url z nastopom pevk in do-
mačih harmonikarjev, nadaljevala pa s prikazom nekdanjih 
običajev ob prigonu ovc v dolino po scenariju domačina 
Vencija Krča. Prikazali bodo striženje ovc in obdelavo ovčje 
volne, na odprtem ognju pa bodo kuhali tradicionalne jedi, 
med njimi jezerski masovnek. D. Ž . 
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
t e l e f o n : 0 4 2 0 1 4 2 0 0 

HjioiiJo u objM spifjKi«™ po Itlttonu (H/201-4?-M. (aksu W/201-4M3 ali o«bno (u 8leiv«is«i cesii 4, 
v Kranju 01 po poiil - d« poncdtljta in (Brtla do 11.M «1 C«»a ojlaiov in ponudb v njlKiki: io«lno ujotfna. 

)ANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240 

RADOVLjlCA, TEL: 04/53 15 249, FAX: 04/53 <>4 230 

MADŽARSKE TOPLICE; 7.8. - 10.8. , 21.8. - 24.8., i. 9. - 7. 9.; 

PE4EŠAC: 15. 9. - 22.9., 22. 9. - 29. 9.; KOPALNI IZLET IZOLA: 

11. 8.; C O U OTOK: 26.8. 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H O B J A V L J A M O V R U B R I K I G L A S O V 

K A Ž I P O T B R E Z P L A Č N O S A M O E N K R A T . 

IZLETI 

Družabno srečanje tržiških invalidov 
Tržič - Društvo invalidov Tržič vabi svoje člane na že tradi-
cionalno družabno srečanje invalidov občine Tržič, ki bo v 
soboto, 23. avgusta, v domu (dvorani) Krajevne skupnosti 
Lom pod Storžičem. Srečanje se bo začelo ob n . uri. Z a pri-
jave in pojasnila pokličite najkasneje do 14. avgusta od 10. 
do 20. ure po tel.: 031/243 645 ali 0 3 1 / 4 2 9 929. 

Srečanje krajanov 
Podmežakla • Krajevna skupnost Podmežakla skupaj s KO 
Z B N O V Podmežakla organizira v počastitev krajevnega 
praznika tradicionalno srečanje krajanov na Zakopu na 
Mežakli. Srečanje bo v soboto, 9. avgusta, z začetkom ob 
10.30. Avtobusi bodo odpeljali ob 9. uri izpred Hermanove-
ga mostu, pohodniki pa bodo na pot krenili ob 8. uri s pod-
voza pod avtocesti na Cesti heroja Verdnika. 

Inline poletna liga 
Koroška Bela - 4. tumir inline poltne lige bo potekal v četrtek, 14. 
avgusta, od 10. ure dalje na igrišču OŠ Koroška Bela. 

Prireditev ob 450. obletnici zvonov 
Kupljenik - V nedeljo, 10. avgusta, bo pri cerkvi na Kupljeniku 
prireditev ob 450. obletnici zvonov v zvoniku cerkve sv. Štefana. 

Program: 9.00 - pohod na Babji zob; 12.00 - predstavitev vasi in 
ogled vasi z njeno zgodovino; 13.00 - predstavitev pritrkovalnih 
skupin; 14.00 - maša v počastitev sv. Lovrenca in 450 let zvonov; 
15.00 - kulturni program z nastopom gorjanskih fantov; 16.00 -
družabno popoldne z vaškimi godci z Bohinjske Bele. 

Tržnica in čebelja urica 
Bled - Iz Triglavskega narodnega parka vabijo na Triglavsko 
tržnico in ustvarjalno čebeljo urico v soboto, 16. avgusta, med 
10. in 12. uro, pred info središčem Triglavska roža na Bledu. 

O mladinski problematiki 
Kranj - V ponedeljek, 11. avgusta, med 10. in 14. uro v Preddvoru, 
Šenčurju, Naklem bo Super Družba O O S D Kranj spodbujala 
mlade, da se aktivno vključijo v družbo in tvorno sooblikujejo 
prihodnost. O d 17. do 20. ure se jim lahko pridružite na 
Slovenskem trgu v Kranju in izrazite svoje mnenje glede 
mladinske problematike ter ga tudi zapišete na steber, sodelujete 
pri izpolnjevanju talne ankete, zavrtite kolo sreče in s tem prido-
bite praktične nagrade ali pa samo pokramljate v prijetni družbi. 

IZLETI 

N a Mali javornik 
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 14. 
avgusta, na pohod na Mali javornik. Odhod posebnega av-
tobusa bo ob 8. uri izpred Creine. Zmerno hoje bo za prib-
l ižno 3 ure. Prijave sprejemajo v društveni pisarni do 
ponedeljka, 11. avgusta. 

Kopalni izlet v Strunjan 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi na kopalni izlet v 
Strunjan, ki bo v sredo, 27. avgusta. Odhod posebnega avto-
busa izpred Creine bo ob 7. uri. Prijave z vplačili sprejemajo od 
srede, 6. avgusta, dalje do zasedbe mest v avtobusu. 

V Idrijo 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi člane v torek, 19. avgus-
ta, na turistični izlet v Idrijo. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred 
hotela Creina. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do 
ponedeljka, i8. avgusta, oz. do zasedbe mest v avtobusu. 

Roclio Triolov 
nrinHTTwiiny nroiiiTr nu • .TiiTIÎ I*u»> irmnrT 

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

N a Prisojnik 
jesenice - Planinsko društvo Jesenice organizira v nedeljo, 
17. avgusta, planinski izlet na 2547 m visoki Prisojnik. 
Odhod bo ob 6. uri zjutraj izpred trgovine na Koroški Beli. 
Prijave z vplačili sprejemajo na upravi društva do četrtka, 14. 
avgusta, do 12. ure. V slučaju slabega vremena izlet odpade. 

N a Bavški Crintovec 
jesenice - Planinsko društvo Jesenice organizira v nedeljo, 
24. avgusta, planinsko turo na 2347 m visoki Bavški Crin-
tovec. Pot spada med zelo zahtevne in je zanjo potrebna do-
bra telesna pripravljenost, obvezna uporaba čelade in 
samovarovalnega kompleta, oz. pomožne vrvice in dveh 
vponk. Odhod bo ob 5. uri zjutraj izpred trgovine na Koroš-
ki Beli. Prijave z vplačili sprejemajo na upravi društva do pet-
ka, 22. avgusta, do 12. ure. V slučaju slabega vremena tura 
odpade. 

N a Bašeljski vrh 
Kokrica • Društvo upokojencev Kokrica vabi v soboto, 9. av-
gusta, na Bašeljski vrh na Kališčem. Ob 8. uri se bomo zbrali 
pred Domom krajanov na Kokrici in se odpeljali do Mač. 
Hoje bo za 5 do 6 ur, zato opozarjamo na ustrezno kondici-
jo in primerno opremo. 

Tolminske Ravne-planina Kal-planina Razor 
Bled - Triglavski narodni park vabi v soboto, 16. avgusta, na 
brezplačen voden izlet Tolminske Ravne-pianina Kal-planina 
Razor. Zborno mesto je na glavnem parkirišču pri knjižnici 
Cirila Kosmača v Tolminu ob 8. uri. Prijave sprejemajo na 
mojca.smolej(g)tnp.gov.si oziroma po telefonu 0 4 / 5 7 8 0 
226. 

• v 

Živimo ceneje 
Ponudba velja od 30 . 7. do 13. 8. 2 0 0 8 

JESENICE Ulica Maršala Tita 63, pon.-pet.: 8 .00 - 20.00, sob.: 8.00 - 15-00 

R A D O V U l C A Gorenjska cesta 33, pon.-pet.: 8 . 0 0 - 2 0 . 0 0 , sob.: 8 . 0 0 - 1 5 . 0 0 

mailto:info@g-gjlas.si
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PREDAVANJA 

Proučevanje Sv. pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri o b 9. uri v D o m 

krajanov Pr imskovo, j e z e r s k a ces ta 4 1 , na proučevan je Sv. 

p i s m a z o k v i r n o t e m o P r o b l e m ali p r i l o ž n o s t . D u h o v n o 

srečanje bo povezoval R o m a n Š i m e n c . Vs topnine ni. 

RAZSTAVE 

Fotografije Barbare G r m 
Bled - Odprt je razstave l jubiteljske fo togra f in je Barbare G r m 

iz Bohinja z n a s l o v o m Utrinki živl jenja bo v s r e d o , 1 3 . av-

gusta , o b 1 9 . uri v Triglavski roži na Bledu. 

OSMRTNICA 

V 9 0 . letu nas je po daljSi bolezni zapustila 

MARIJA SPORN 

Pogreb bo danes, v petek, 8. avgusta 2008 , ob 16 . uri 
na pokopališču v Naklem. Do pogreba leži na 

tamkajšnem pokopališču. 

Žalujoči: vsi njeni 

LOTO 
Rezultati 63. kroga - 6. avgust 2008 

7. 8. 23.25. 34. 36. 39 ' " 9 

Lotko: 4 6 5 3 2 1 

Predvideni sklad 64. kroga za Sedmico: 230.000 EUR 
Predvideni sklad 64. kroga za Lotka: 590.000 EUR 

n domplan 
zs InžsnifktOi 

uifettitEoni ki flow96tikOi d.d> 
kr«̂ . bMwotoCMa U 

Ml 041/947-499 

www.domplan.s 

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp, dvosobno v 
II. nadst., izmere 61.29 mz, i. izgr. 
1966. delno obnovljeno-kopalnica in 
okna I. 2004. cena 104.000,00 EUR, 
možnost vselitve junij 1.2009. 
Kranj, Šorlljevo naselje, v novem 
objei^u dve trisobni v pritličju z 
atrijem, povezava s kletjo, kjer sta 
Se dve sobi in shramba v izmeri 
140,00 m2 in dve Stirisobni v I. 
nadstr. s stopnicami v mansardo In 
kletno shrambo v izmeri 181,00 
mz, I. izgr. 2008, nadstandardna 
oprema: masažna kad In prha, tal-
no ogrevanje, električne žaluzije, 
bambusov parket, vsi lastni priključ-
ki, ogrevanje na plin, vsako stanova-
nje dva parkirna mesta, cena: stano-
vanje v prit. 300.000,00 EUR, v 
nadstr. 330.000,00 EUR. 
Kranj, šorlijevo naselje, enosobno v 
II. nadst, izmere 36,79 mz, I. izgr. 
1971, potrebno obnove, cena 
7&.000.00 EUR. 

Kranj. Zlato polje, v mansardi objek-
ta novo zgrajeno dvosobno stanova-
nje -t- kabinet v izmeri 56,83 mz, I. iz-
grad. objeku 1953,1. izgradnje stano-
vanja 2008, CK na plin, vsi priključki, 
tlaki laminat, klima, cena 97.000,00 
EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v 
lil. nadstr., izmere 73.80 mz, I. iz^r. 
1965. obnovljeno 2005, kopalnica, 
WC, centralna na plin, vselitev po do-
govoru, cena 130.000,00 EUR. 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko 
pritličje v izmeri 66.82 mz. delno ob-
novljeno v letih 2000 in zoo3 (kopal-
nica in okna). I. izgr. 1961, Cl^ tele-
fon, kabel, telev., balkona ni. cena 
114.755,00 EUR {27,5 mio SIT). 
Triič, mestno jedro. 3 dvosobna sta-
novanja v trinadstropni hiSi, velikosti 
od 61 m2 • 83,00 m2, leto izgr. 1957, 
v celoti prenovljena leta 2000 (tlaki, 
instalacije, kopalnica, CK. telefon, 
dvigalo) balkona ni, cena 1290 
EUR/mz (309.135,60 SIT/m2) za 

manjSe stanov, in 1230 EUR 
(294757.20 SIT) za večje stanov., 
vpisana v ZK, vseljiva takoj. 
HISE - PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična, 
tlorisa 120 mz na parceli velikosti 
549 mz. CK na olje, td. garaža, dve 
parkirni mesti, sončna lega, hiJa je 
lepo vzdrževana, I. izgrad. 1981, cena 
320.000.00 EUR. 
Križe, Gorenjska, enonadstropna • 
dvostanovanjska, tlorisa 75 m2 v vsa-
ki etaži na parceli velikosti 222 mz, I. 
izgr, 1936, popolnoma prenovljena 
od 1.2004-2006, CK na plin, tel., vse 
instalacije v vsaki etaži ločene, tri 
parkirišča, cena 194.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v 
najem 
Kranj, Stražiiče, pritličje v izmeri 110 
m2, primerno za pisarne ali podobno 
mirno dejavnost, samostojni vhod. 
viSji stropovi, zagotovljena tri parkirna 
mesta, I. izgr. 1937. delno obnovljeno 
1.2004, cena ^ , 0 0 EUR mesečno + 
stroški, plačilo po možnosti za tri me-
sece naprej, možnost uporabe takoj. 
Nakb, I. nadstr. v izmeri 50 mz. pri-
merno za pisame, I. izgr. 1970, pre-
novljeno L 2004. CK, internet, tele-
fon, samostojni vhod, parkima me-
sta zagotovljena, cena 400^00 
EUR/mesečno-f stroSki cca. 120,00 
EUR skupaj z ogrevanjem. 
Industr̂ sica cora Šenčur, novo^dnja, 
400 mz v pritil̂ u. viJina stropa 4,20 m, 
cena 9,00 EUR/m2 mesečno •»- stroSki 
in 300 nru v I. nadstropju, viSina stropa 
3,80 m, cena 8.00 EUR/m2 mesečno + 
stroSki • tovorno dvigak). primemo za 
skiadiSče ali proizvodno halo. 
GARAŽA • PRODAMO 
Kranj, Planina II. v novem objektu na 
Ul. Tuga Vidmarja v podzemni gara-
ži parkirno mesto, I. izgr. 2007. cena 
8.000,00 EUR. 
PARCELA - PRODAMO 
javomiiki Rovt nad jesenicami v iz-
meri 759 mz, na parceli elektrika in 
telefon, sončna, dostop 2 glavne ce-
ste, geodetsko odmerjena, celotna 
zazidljiva, 6 km od avtoceste, cena 
45.540,00 EUR. 
Srednja vas v Bohinju v izmeri 929 
m2, sončna lega, 2/3 parcele je bolj 
Strme, od 8ohinja je oddaljeno 5 km, 
cena 230,00 EUR/m2. 

mERH 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/20213 $3,20Z Z5 66 

GSM 051/320 700, Email: infb9k3-kem.si 

POSLOVNI PROCTORI: 
Prodanr>o: 
KRANJ: v tovarniškem objektu pro-
damo skladiščne prostore v izmeri 
630 mz v pritličju, obnova pred 13 
leti, cena - 750 EUR/mz. 
Oddamo: 
KRANJ: v nosfem objektu vi. nadstrop-
ju oddajo posk>vni prostor v izmeri 612 
mz. z lastnim vhodom, tovorno dviga-
lo, lastna parkirišča, primemo tudi za 
težke stroje, cena je 6 EUR/mz. 
KRANJ: prostor v izmeri 78 mz in 
230 mz v 1. nadstropju za pisarne, 
servisno dejavnost, obnova 94, cena 
j e n EUR/mz. 
HI5E: 
Prodamo: 
RADOVLJICA, LANCOVO: NOVO-
GRADNJA - na mimi lokaciji 7 stan. 
hiš, od tega 2 dvojčka in 1 trojček v 3. 
podaljšani gradbeni fazi, stan. povr-
šine 191 mz, na zemljišču od 180 -
33Z mz, cena je od 224.000 do 
238.000 EUR, last K 3 KERN, d.o.o., 
možnost menjave z drugo nepremič-
nino z doplačilom. 
GORENJA VAS (3 km s Hotavelj): 
večja kmečka hiša, površine 300 mz, 
iz I. 1890, obnovljena in primerna 
tudi za bivanje, v okolici večje zem-
ljišče, od tega: 8.185 mz zazidljivo, 
141.000 mz kmetijsko in 645.000 
mz gozda. Posebnost je termalni 
vrelec, ki se nahaja na tem zemljišču, 
prodaja se za 1.300.000 EUR. 
JAVORJE v Poljanski dolini: začeta 
gradnja stan. hiše predvidene površi-
ne z8o mz, klet in pn̂ a plošča, zem-
ljišče je 856 mz, prodaja v tem stanju 
za 85.000 EUR. 

KRANJ: v bližini centra, poslovno • 
stan. hiša iz I. 40, skupne površine 
648 mz, od tega v pritličju in 1. nad-
stropju 280 m2, kasneje prenovljeno 
za posk>vne prostore (trgovina v obra-
tovanju), v gornjem nadstropju na-
menjeno za stanovanja, po številu 7 
skupaj 368 mz, cena« 430.000 EUR. 
BELA pri PREDDVORU: na mimem 
predelu s pogledom na hribe lahko 
dobite stanovanjsko hišo cca. 100 
m2 v etaži (klet, pritličje in mansar-
da), parcela 1.116 mz, letnik 1979. 
cena « 230.000.00 EUR. 
BESNICA: stanovanjska hiša, površi-
ne 250 mz, klet. pritličje, nadstropje 
in mansarda, zgrajena 1970, obnova 
94, parcela 500 mz. lahko tudi dvo-
družinska, cena - 215.000 EUR. 
TRŽIČ, ob centru: vrstna stanovanj-
ska hiša z garažo, stara 50 let, cca. 86 
m2, garaža 15 mz in drvarnica, zem-
ljišče na uporabo, cena »105.000.00 
EUR. takoj na voljo, 
ZEMLJIŠČA: 
Prodamo: 
Ambrož pod Krvavcem: več stavb, 
parcela od 422-677 m2 po 70 
EUR/m2. 
Apno pod Krvavcem: parcela 886 m2 
v bližini zazidljivega, pogled na doli-
no po 60 EUR/m2. 
Po^ubelj: stavb, parcela 631 mz po 73 
EUR/mz v nižinskem delu. 
Zalog pri Cerkljah: stavb, parcela 482 
m2 ali 509 mz po izo EUR/mz. 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
Jesenice: enosobno, 42,80 mz v 3. 
nad. od iz, letnik 1989, cena -
70.000 EUR. 
Jesenice: dvosobno, 49,00 mz v 7. 
nad. od 12, letnik 1981, cena 
63.000 EUR. 
Kranj, Zlato polje: dvosobno, 50,63 
mz v 2. nad. od 4, obnova 2002. 
cena « 99.000 EUR-
Kranj, Vodovodni stolp: dvosobno, 
54,00 mz v 4. nad. od 4, obnova 
Z001, cena - 89.000 EUR. 
Kranj, Planina i: trisobno, 80 mz v 7. 
nad, letnik 1974, cena • 115.000 EUR. 
Kranj (center): enosobno, 48,zo mz v 
z. nad. od 3, letnik 1989, letnik 2004, 
staromeščanski stil, vsa oprema, 
cena «91.900 EUR. 
Bted (Ribno): štirisobno 91,38 m2 du-
plex v večstanovanjski hiši, v 1. nad-
stropju (kuhinja z dnevno sobo In iz 
hodom na balkon, z sobi, kopalnica, 
garderoba) in mansardi (soba in gale-
rija), dodatno parkirišče, vpisana etaž-
na lastnina v ZK. cena - i9f8.ooo EUR. 
Lesce: dvosobno, 70 mz s teraso, v 1. nad. 
hiše od 3,1.1930, obnova 2000 (okna, bal-
konsb vrata), etažna CK. nadstrešek za 
avto, cena -140.000 EUR. 
Kamna Corka: trisobno, 164 mz, v 
pritličju hiše in 1. nadstropju. 1.1952. 
obnova 2001, etažna CK, cena » 
98.000 EUR. 

www.k3-kern.si 

Mali oglasi 
tel.: 2 0 1 4 2 4 7 

f a x : 2 0 1 4 2 1 3 

e-mail : mal ioglas i@g-glas . s i 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13 JO in xa 
objavo v torek do p«tka do 
14.00! Delovni fas: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8 . - 1 9 . ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

BLED-ZASIP, ob vodi v tristanovanjski 
hiši, 65 m2 stanovanje, s 400 m2 ze-
lenice, drvarnica, klet, sončoo, vseljivp 
takoj, cena: 75.000,00 EUR, « 
041/648-173 8005451 

DVOSOBNO stanovanje v Šorlijevem 
naselju, tr 051/301-725 «>06462 

NAJAMEM 

DVO ALI TRISOBNO stanovanje na 
Kokrici pri Kranju, tr 0 4 0 / 6 9 8 ^ 6 

eoo&sez 

STANOVANJE PRODAMO 
Krani TomSi5«va 38, trisobno 

•dupleks, 96,25 m2.1+2/in8d., 
novogradnja. 4S POPUST ob takojSnjem 

plaî u 20% akontacij, 
t ^ 165.331,42 EUR. 

Investitor Gekko dom. do.o. 
teh 031/647 577 

HIŠE 
PRODAM 

CERKUE. 145 m2, dvojček, zgr. 08. 
250 m2 zemljišča. V. gr. faza. zeleno 
oKolie ob potočku v bližini gora, pogled 
na Krvavec, cena 229.000 EUR, Sk>-
venska h i š a , « 051 /371 - 1 12 

«>06437 

HIŠO zzemljiščen^ In gradbeno parce-
tov Poreču, « 041/626-154 

POLOVICO starejse hiše z drvarnico In 
pripadajočim zemljiščem, okoltoa Kra-
nja, TT 031 /622-364 $005468 

V NASELJU Gozd nad Kamnikom, na 
lepi, mirni tokaciji ob gozdu, prodamo 
hišo-3. GF v tlorisni izmeri 105m2na 
parceli 800 m2, z možnost]o dokupa 
zemljišča, cena 95.000 EUR. « 
041/751-266 d0O5490 

ODDAM 

NA DEŽELI na Gorenjskem oddam 
majhno hišico, tf 031/381-751 

8006487 

V STRAŽIŠČU v stanovanjski hiši od-
dam v najem opremljeno garsonjero, 
vseljivo 1. 9.. O 031/461-1858005450 

VIKENDI, APARTMAJI 
PRODAM 

VIKEND na Ortovih glavah nad Trstenh 
kom. « 041 /714-754 fl0065i3 

POSESTI 
PRODAM 

PARCELO -Travnik in sadovnjak 1542 
m2 ob potoku in gozdu, ob asfaltni ce-
sti v Virmašah ob novem naselju, cena 
65 EUR/m2. tr 041/366-993 

8005473 

V NASEUU Gozd nad Kamnikom, na 
lepi, mirni lokaciji ob gozdu, prodam 2 
zazkjljrvl parceli. Dostop je urejen, vsa 
infrastniKtura je v bližini, cena 65 
EUR/m2. - n 041/751-266 eoos4eo 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

DNEVNO NOČNI BAR v oholici Kra-
nja, na odlični k>kacij). zelo dobro vpe-
ljan z velikim letnim vrtom, popolnoma 
opremljen in vzdrževan, O 040/321-
0 0 1 6005343 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Bntof79A, 4000 Kranj 
info-nep ĝekkoprojefctsi 

www.gekkopfOjcW^ 

04 2341 999 
031 67 40 33 

POSLOVNI PROSTOR Kranj, Tavčar-
jeva ul. 7, 35 m2, v pritličju. » 
04/201-20-74. 041/205-192 

8005&32 

GARAŽE 
PRODAM 

GARAŽO ob btoku. Kebetova 20. 
051/302-049 8005 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP, PRODAJA. PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo. Avto Kranj, d. 
o. o., Kranj. Savska 34, Kranj, iT 
04/20-11 -413, 041/707-145. 
031 /231 -358 600542̂  

AX Caban, I. 9 3 registriran, i r 
040/834-563 6005466 

CITROEN Xsara 1.6 reg. do 3/09 In 
telička sim. starega 21 dni, tr 
04/572-34-27 eoo54»9 

HVUNDAI Accerrt 1.3, I. 04 klima, 5 
vrat. sv. zelena barva. 2x air bag. ser-
vo, cena 5.700 EUR, Avtomehanika 
Lušlna, Šk. Loka, tr 04/50-22-000. 
041/630-754 

6005492 

HYUNDAI Coupe 2.0 CWT. 1.07 črno 
barve, z veliko dodatne opreme, cena 
16.700 EUR, Abvtomehanika Lušina, 
« 04/50-22-000,041/630-754 

KlA pride, « 04/59&-10-18 e0O5S2O 

ODKUP - PRODAJA rabljenih vozil, 
uredimo prepis, konkurenčne cene, 
Mepax. d.o.o.. Planina 5. Kranj, tr 
041/773-772 aoo5Z4o 

PEUGEOT 206 1.6 XS. L 5/00, 
110.000 km 1. lastnica, 3 vrata, cena: 
4.500,00 EUR, tr 040/352-095 

6005460 

RENAULT 5 five 1.4.1. 12/95,74.000 
km rdeč. 1. lastnica, ohranjen, cena: 
350,00 EUR. tr 01/36-13-653 

0006464 

VVVSharan 1.9 TDI, 1.02,127.000 km 
85 KW. 6 prestav, klima, cena: 
11.200,00 EUR. tr 040/684-092 

6005464 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

V KAMPU Terme talei prodam zelo 
lepo kamp prikolico z lesenim pred-
prostorom, ima veliko sence, tr 
0 4 0 / 8 7 3 - 9 0 9 aooS4se 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

NOV; kitajski skuter BA0T1AN BT 
490T-903 s čelado, cena 700 EUR. 
i r 040/883-904, Igor 

600SS30 

MOTOR CAGfVA. Canyon. 500 c.e. L 
07, 7.700 km. 29 KW, srebrn, servisi-
ran, z opremo, cena 3.800 EUR tr 
031/668-463 doo54M 

KUPIM 

MOPED Apn 6, cena do 160 EUR, tr 
030/41&^97 6005614 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

SUHE hrastove in smrekove pk>he ter 
debelejši hrastov les za izdelavo vrtniti 
gar., tr 040/233-642 6005462 

KUPIM 

RABLJENE gradbene elemente za 
šolanje, tr 040/666-806 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razzagana, možna 
dostava, i r 041/71&019 

DRVA. bukova, 20 m2, tr 040/372-
098 

SUHA bukova drva. možen razrez In 
dostava, tr 031/378-946 

6006470 

SUHA bukova drva. 15 m3, cena 40 
EUR/m3. tr 041/830^60 

800SS01 

SUHA mešana drva, tr 041/841-632 
6005510 

SUROVINE 
KUPIM 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PODARIM 

ŠIPADOVO pohištvo za dnevno sdbo. 
2 kavča. 2 omari in 2 stola, tr 
041/582-166 80056J8 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

DVE 5 kg plinski t>ombi, vgr. kuhalno 
ploščo 2-^2, pečico z omaro in dvojno 
pom. korito. « 031/246-435 

6006497 

ZAMRZOVALNO omaro Gorenje 170 
cm. 3 police. 4 predali, dvojna vrata in 
manjšo 6 predalov, tr 041/294-388 

800547? 

VRTNA OPREMA 
PRODAM 

VRTNO garnituro, masivni les. cena 
200 EUR, t r 041 /369^14 eoos63& 

OSTALO 
PRODAM 

KOTNO tuš kabino, še zapakirano 
dim. 76x76x180, steklo, 9 040/257-
501 6005430 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

GUSER Baj^iner 1851 BR. 1.90, zelo 
lepo ohranjen, prikolica, cerade in 
oprema, cena 7800 EUR. tr 
0 4 1 / 7 3 5 ^ 7 3 6005466 

TURIZEM 
NA KRKU oddam apartma, tr 
0590/12-905. 041/390-422 

6005539 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
PRODAM 

MALO RABUENO negovalno posteljo 
Volker. dim. 200x90 cm na avtomat-
sko upravljanje ležišča, vzmetnico za to 
posteljo in nočno omarico, cena po 
dogovoru, tr 04/59-64-189. 041/ 
214-164 doos6?2 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

VSAK DAN sveže rezano cvetje gladi-
ol. prodam tudi svežo peso, Smolej, 
Luže 22a. tr 041/789-608, 051 / 
365-533 6005424 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

HIDRAVLIČNI cepllnik, 201, traktorski 
pogon, tr 04/204-13-22, 031 /202-
6 3 9 600S619 

PUHALNIK za seno Grič z noži in cev-
mi. elektromotorja 7.5 kW in 11 kW. 
1400 obr.. Z nogami, ir 041/722-625 

KUPIM 

DVOREDNO pnevmatsko sejalko za 
koruzo, skobetni stroj (debelinko) do 
50 cm šir.,'»04/23-11-964 8005485 

iZKOPALNIK krompirja In traktorski 
zadnji nakiadač. tr 041/952-564 

TRAKTOR Ursus. tr 051/639-777 
6005624 

TRAKTOR IMT 533 ali 539. tr 
041/680^84 60056?5 

PRIDELKI 
PRODAM 

HLODOVINO, smreke, jelke in sušk;e. 
tr 041/442-151 800S211 

DROBNI krompir, tr 031/400-188 
6005475 

JABOLKA r>ova. zgodnja sorta piros. 
Dorfarie 32. tr 041/916-611 600554i 

JEČMEN za krmo. tr 041 /347-507 
6005505 

KROMPIR jedilni in drobni za krmo, 
pridelan brez herbicidov, t r 041/72-
80-92 6005496 

PSENIČNO slamo na njivt 1 ha v celoti 
ali posamezno in pšenico 0,20 
EUR/kg. i r 040/383-733 aoo»48. 

http://www.domplan.s
http://www.k3-kern.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
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SILAŽNE bate in sube bale. O 
041/695-261 aoosASS 

V Z R E J N E ŽIVALI 
PRODAM 

11 ZAJČKOV starih dva meseca, d 
031/839-514 B005S3I 

eiKCA simentalca, starega 14 dni. O 
04/250-12-76 fiOoS474 

BIKCA Križanca, starega 14 dni. cena 
4 EUR/kg, n 041/214-500 soosso? 

BIKCA simentalca. starega 4 dot. tr 
04/572-41-60 eoossoe 

BIKCA simentalca. starega 2,5 mese-
ca. tr 04/25-31-357 eoossofl 

BIKCA simentalca, starega tri tedne. 
« 0 4 / 2 5 - 3 1 - 2 4 1 800^11 

BIKCA Simentalca za rejo. težkega 
160 Kg in teličko simentaiko težko 380 
kg. tr 031/256-001 

800&&27 

BIKCA simentatea. težkega 200 k g . « 
041/980<371 eoo&ss? 

BIKCA simentalca. starega 10 dni, 9 
04/51-32-293 600SS42 

BREJO telico. simentalko, tr 04/25-
21-538 eoossoc 

ČB BIKCA. Starega en mesec. ČB te-
ličko staro 3 tedne in teličko simental-
ko staro 10 dni. « 031/863-490 

80o&4eo 

ČB BIKCA, starega en mesec, tr 
041/58-98-84 eoos&za 

ČB BIKCA starega 5 dni. tr 041 / 3 4 1 -
420 dooss34 

ČRNOBELEGA bikca, tr 031 /235-
1 1 8 6005512 

DVA kozlička za zakol ali nadaljnjo 
rejo, tr 031 /263-716 8oos478 

DVA BIKCA križanca, simentalca. sta-
ra 7 In 14 dni. t r 031/417-221 

800645« 

JARKICE rjave, grahaste. črne, štajer-
ke. peteline in pličance za dopilanje, 
Hraše 5, Smlednik. « 01/36-27-029 

80O&S00 

OČIŠČENE purane ali purane po ko-
sih. tr 04/51-33-266. 031/607-524 

PRAŠIČE, težke od 50 do 60 kg, tr 
041/335-916 6005461 

PRAŠIČE različno težke, možna do-
stava, tr 041/724-144 8005504 

PURANE za nadalinjo rejo in jajčka ja-
ponskih prepelic, tr 041/203-564 

8005485 

TEUCO simentalko v 9. mesecu bre-
josti, pašno, tr 04/533-12-60 

6005471 

TELICO simentalko. brejo 8 meese-
cev. tr 04/25-51-674 

8005626 

TELIČKE simentalko. stare od 1 -3 
mesecev. Britof 314, « 04/20-41-
5 2 2 8005533 

TEUČKO simentalko. staro 10 dni, tr 
041/348-226 80054&4 

TEUČKO simentalko. staro 10 dni. tr 
041/52-27-64 

TEUČKO simentalko, staro 10 dni, tr 
040/529-834 6005478 

TEUČKO staro 3 mesece, tr 04/53-
33-229 8005495 

TEUČKO Simentalko. 3taro 10 dni. ir 
041/643-949 6005S2t 

TEUČKO LS-CK težkega 100 kg In 
dva bikca križanca težka 90 In 130 kg. 
tr 04/59-58-336 

6005517 

KUPIM 

BIKCA simentalca, belgijca ali ČB. sta-
rega do 15 dni. « 030/921-944 

0005493 

OSTALO 
PROPAM 

GNEZDA za kokoši nesnice v prosti 
reji. Rajgelj Anton. Kropa 2a, tr 
041/642-184 

6005069 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DNEVNI bar v okolici Kranja honorar-
no zaposli osebo za 4x tedensko čiš-
čenje lokala. Aldera. d.o.o., Partizan-
ska u. 34, Šenčur, tr 040/321-001 

6006̂ 6 

DNEVNI BAR Kem, Trg Davorina Jen-
ka 9. Cerklje Išče študentko ali mlajšo 
osebo za strežbo v baru, za 4 dni v ted-
nu, vikendi prosti, tr 04/252-13-21 

6005536 

Univerzitetno izobražen intelek-
tualec. trenutno z zdravstvenimi 
težavami, išče mla^ upokojen-
ko tjnez obveznosti, za vodenje 
gospodinjstva v luksuzni vili v 
Retecah pri Š M i Loki. Stano-
vanje in prehrana preskrbljeni. 
Tel.: 041/68S077 

Iščeš delo? 
www.ms-kranj.si 

DOBRO vpeljan dnevni bar v okolici 
Kranja redno zaposli osebo za delo v 
ianku, Aldera. d.o.o., Partizanska u. 
34. Šenčur. « 040/321-001 

IŠČEM osebo za občasno nadomeš-
čanje v kiosku - pn^daja časopisov in 
cigaret, po možnosti z izkušnjami, Ja-
kelj in ostali d.n.o., Benedikova 1, 
Kranj, tr 031/764-399 8oos467 

IŠČEMO dekle za pomoč v šanku (3-
4x tedensko), začetek septemb/a 08, 
zaželen lasten prevoz. Panter bar Mar-
jeta Žanko s.p., Hrastje 52. Kranj, tr 
040/244-335, Meta dooiW 

NATAKARJA/ICO, žensko za pomoč v 
kuhinji, zaposlimo v novi piceriji v Trzi> 
ču, Boštjan Trampuž s.p., C. Jandza 
Finžgarja 9, Jesenice, tr 040/661-
9 8 4 B00543t 

OKREPČEVALNICA Pri Jožu, Vele-
sovska 63, Šenčur, zaposli dekle za 
delo v strežbi, tr 041/503-222 

600&S40 

OSEBO za delo - občasno pomoč v 
strežbi zaposlimo takoj. Pizzerija Sra-
ka. Mošnje 41. Radovljica, tr 
031/302-221 

POMOČNIKA ali kuharja/ico takoj za-
poslimo, Gostilna Pri Bizjaku, Zg. Bela 
20. Preddvor, t t 031/640-930 

0005463 

REDNO ali lionoramo zaposlim dekle 
ali natakarja/ico ter kuharja v dnevnem 
lokalu, Okrepčevalnica Klane. Klanec 
38. Komenda, tr 041/570-937 

eoas638 

ZAPOSLIM nataKarja-ico In kuharja-
ico. zaželene izkušnje, vozniški izpit, 
Gostišče Češnar. Slovenska c. 39, 
Ceridje na Gorenjskem, tr 051 /655-
5 0 5 8006327 

ZAPOSLIM prijazno in komunikativno 
dekle za delo v recepciii v VVallness 
centru na Bledu. Prošnje pošljite na 
naslov Linea Alpe. d.o.o.. Betor̂ ova 2, 
Kranj 

8006381 

ZAPOSLIM natakarja/ico v Restavra-
ciji Mona Usa. J. Ptatiše 17. Kranj, ne-
delje in prazniki prosto, zek> dob̂ -o pla-
čilo. -n 031 /33 -99^8 80054« 

ZAPOSUM prodajalca/ko v nralopro-
dajl, Kamm. d.o.o.. Poslovna cona 
A19. Šenčur, t r 041/312-300 

ZAPOSUM dekle v strežbi, redno ali 
začasno. Sirena pub. Kidričeva 67, 
Škofia Loka. tr 041/719-018 

eoossse 

ZAPOSLIMO dekle v šanku. Bar 
Pr'Gnmač. Podbrezje 127, Naklo, tr 
031/641-722 6006324 

VOZNIKA kamk>na za mednarodni 
transport zaposlim. C In E kat. - prevo-
zi v EU. Zaje Transport, d.o.o.. Valbur-
ga 15. Smlednik, tr 041/622-529 

ZAPOSLIM voznika C In E kategorije. 
Tadej Frakelj s.p.. Studeno 24. Želez-
niki, tr 041 /767-355 eoosaai 

ZAPOSUM voznika C Kat., v domačem 
pron^tu, Bemik Anton s.p.. Sp. Luša 
19. Selca. « 031 /628-455 aoo5462 

ZAPOSLIM voznika C Kat, za vožnje 
po Sl-oveniji, Mohorič Darko s.p.. Ra-
covnik 4a. Železniki, tr 041/650-894 

8006467 

KOVINARJA vzdrževalca takoj redno 
zaposlimo, delo je Kranju, samo do-
poldan. Besco. d.o.o.. Nova vas 12. 
Zg. Besnica, tr 04/25-06-147 0005433 

ZAPOSLIM elektroinstalaterja, Branko 
Korošec s.p.. Breg ob Savi 27. Mavči-
če. tr 041/626-954 

STORITVE 
NUDIM 

ZAPOSUMO inštalaterja vodovodnih 
in ogrevalnih inštalacij. Inštalaterstvo 
Pogačnik, Špicarjeva 11. Radovljica, 
tr 031/69-28-27 «»5427 

KOZMETIČNI salon Studio Sonce v 
Kranju išče dekle s končano SŠ • smer 
kozmetični tehnik za delo v recepciji 
kozmetičnega salona, pisne prošnje 
na Tag trade, d.o.o., Hotemaze 55, 
4205 Preddvor ali na e-pošto. 
sonce^tudiosonce.com eoo&aio 

IŠČEM 

IŠČEM DELO kot varuška na mojem 
domu, imam vrt in vzgojiteljsko šdo, tr 
041/918-282 60055̂ 5 

STROJNI inženir išče službo na vašem 
domu - inšt. matematike, fizike, tr 
04/202-65-32.031/534-061 800647® 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI D 0 1 0 LET Z A VSE 
ZAP., T U D I Z A D O L O Č E N 

ČAS. IN U P O K O J E N C E 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

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

NUMERO UNO Robert 
Kukovec 5. p^ Mlinska ul. 22, 

Maribor, telefon: 
02/252-48-26,041/750^60. 

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

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tla* 
kovanje dvorišča, ograje, kamnite 
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro In 
poceni. SGP Beni, Struževo 7. Kranj, 
tr 041/561-638 

8005200 

• 3 1 / 6 8 9 83S 
Boštjan 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih plošč. izd. betonskih in kamni-
tih skarp. Adrovic & Co, d.n.o.. Jelov-
škova 10. Kamnik, tr 01/839-46-14. 
041/880-751 

8004712 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-70$; žaluzije. roloji, ro-
lete, lamine zavese, plise zavese, ko-
mamlki, markize, www.asteriks.net 

8006420 

BELJENJE notranjih proston^v, kitanje 
sten in stropov, odstranjevanje tapet, 
barvanje vseh vrst fasad, premazi 
oken. vrat In napuščev. Pavec Ivo s.p., 
Podbrezje 179. Nakk>. tr 031 /392-
909 

8006232 

DELAMO vsa zidarska dela. notranje 
omete in fasade z našim ali vašim ma-
terialom. Ajjanlti. d.o.o., Žabntea 47. 
Žabnica, tr 041/878-386 

8006422 

FLORIJANI. d.o.o.. C. na Brdo 41. 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škarpe. tlakova-
nje dvorišč, tr 041/557-871 

8006206 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje, 
zidava, m o n t ^ novih, popravila sta-
rih, nudimo dimne obloge, dimne 
kape. Novak & Co, d.n.o.. Ljubljanska 
89, Domžale, tr 031/422-800 

OBŽAGOVANJE in podiranje težje do-
stopnih dreves Aljoša Švab s.p., Spod-
nje VetnK) 9. Križe, tr 051/225-590 

SLODOM zaključna dela: knauf. arm-
strong, spuščeni stropi, predel, stene, 
okrta. vrata, stres, okna velux, pleskar-
ska In druga vzdrževalna dela, Slavko 
Markotič s.p., Suška c. 28. Škofja 
Loka. tt 041 /806-751 soosjin 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

UČINKOVITE inštruKcije angleščine, 
francoščine, nemščine, slovenščine 
za vse stopnje šolanja; tudi poslovna 
smer: priprave na izpite; slovenščina 
za tujce; prevajanje. Mentor. Mirjana 
Trbič s.p., Žanova ul. 34, Kranj, tr 
041 /6S6053 8006331 

ZASEBNI STIKI 
35.000 POSREDOVANJ, 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsejSk). tr 03/57-26-319, 031/505-
495,031/836-378 8000004 

58-LETNI, izobražen, postaven po-
slovnež želi spoznati iskreno življenjsko 
sopotnico. 9 041/229-649 

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

8000006 

MLAD, uspešen, preprost moški z 
otrokom hrepeni po iskreni zvesti part-
nerM, 9 041 /959-192 8oo54i7 

RAZNO 
PRODAM multipraktik Bosch in štu-
dentki oddam sobo z vsemi prrtiklina-
mi. tr 041/259-793 eoossio 

GG 
naročnine 

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

www.gorenjskiglas.si 
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Z A H V A L A 

Z velikini spoštovanjem do Vstalega sprejemamo Božjo 
odločitev, da je njegov zvesti služabnik 

VALENTIN JAKŠE 
odslej pri Njem 

Lepa hvala župnikoma g. Zidarju in g. Godcu za Čudovite 
besede tolažbe, zaradi katerih s m e m o upati; hvala pevcem, ki so 
z lepim petjem pospremili dušo našega očka v večnost. 

Vnuka Simona in Boštjan 2 družinama 
Kranj, 2. avgusta 2 0 0 8 

Z A H V A L A 

V 95. letu nas je zapustila naSa mama 

MARIJA BAVEC 
iz Kranja 

Zahvaljujemo se vsem prijateljem, sosedom in znancem za izraze sožalja, podarjene 
sveče in cvetje. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebno zahvalo 
izrekamo negovalkam, medicinskim sestram, nadzorni sestri Mojci in dr.. Vrečkovi v 

Domu upokojencev Kranj, ki so mami lajšale zadnje tedne v življenju. 

Žalujoči: hči Ida in sin Miian z družinama 

Solza na licu 
pustila je sled, 
srce z bohčino ranilo, 
misel le ena tolaži nas vse. 
rmd zvezdami tam 
nas čakaš nekje. 

Z A H V A L A 

V nedeljo, 3. avgusta 2 0 0 8 , smo s e poslovili od naše drage 
mame. babice, prababice, tašče, sestre, tete in botre 

JOŽEFE ŠTULAR 
p. d. Lebnove m a m e z Jezerskega 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste našo mamo imeli radi in jo pospremili na zadnjo 
pot Hvala vsem za besede tolažbe in sožalja, darovano cvetje, sve-
če in sv. maše. Hvala snahi Zdenki za skrb in nego ter sosedi Jo-
žici za pomoč v vsakem trenutku. Hvala dr. Mariji Kuralt Gašper-
Un, PSK. IPP, BPD osebju za hipertenzijo ter DSO Preddvor. 
Hvala g. Hamu, ki jo je ob času njene bolezni duhovno spremljal 
in ji vlival upanje Vanj, Id ne razočara. Hvala za lepo opravljen po-
grebni obred in sv. mašo. ministrantom ter nosačem. Hvala po-
grebni službi Navček in pevcem za ganljivo zapete pesmi ter tro-
bentaču. Vsem in vsakomur posebej še enkrat hvala. 

Žalujoči: hčerke Majda. Mihaela, Benjamina, snaha Zdenka ter 
sestra Anica z družinami 
Jezersko, Kranj, Celje. Švica 

Kogar imaš rad, 
nikdar ne umre, 
Ic zelo daleč je... 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi našega dragega s ina, očeta, partnerja in 
prijatelja 

GOJKA BOGATAJA 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, sodelavcem, znancem, ki ste ga imeli radi in ste ga v tako 
velikem številu pospremil i na zadnjo pot. Hvala v sem za 
darovano cvetje, sveče in za vse tolažilne besede. Hvala pogreb-
ni službi Novak, pevcem za zapete pesmi ter g. Branku Žibemi 
za izrečene poslovilne besede. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi 

http://www.ms-kranj.si
http://www.asteriks.net
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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A N K E T A 

V l o k a l i h j e 

s e d a j p r i j e t n e j e 

SIMON ŠUBIC 

Leto dni je minilo od uved-
be kadilskega zakona, ki 
med drugim prepoveduje 
kajenje v vseh javnih notra-
njih prostorih, tudi v gostin-
skih lokalih. Ste se na novi 
zakon že navadili? 

Foto: Coiaid KavOi 

Vili Knez: 

"Kot nekadilcu mi je zaradi 
novega zakona bolj prijetno 
sedeti v gostinskem lokalu, 
saj je v vseh prostorih čist 
zrak. Pred uvedbo zakona 
me je v lokalih motil pred-
vsem gost cigaretni dim." 

Pavel Butalič: 

"S prepovedjo kajenja v no-
tranjih prostorih se stri-
njam, saj je sedaj v lokalih 
veliko prijetneje sedeti. Vča-
sih si že po nekaj minutah 
sedenja v lokalu smrdel po 
cigaretah, sedaj nič več." 

Miloš Rooss: 

"Na novi zakon se še nisem 
povsem privadil, čeprav ga 
tako kot drugi upoštevam. 
Pozimi smo kadilci pošteno 
zmrzovali, če s m o si želeli 
ob kavici privoščiti tudi ciga-
reto." 

Boris Urbane: 

"Novega zakona sploh ne bi 
potrebovali, če bi gostinci 
prejšnjega dosledno upoš-
tevali in bi kadilske prostore 
fizično ločili od nekadilskih. 
Cigaretni dim me je najbolj 
motil pri hrani." 

Barbara Colub: 

"Meni je novi zakon v redu. 
Tudi večina prijateljev, ki 
kadijo, so se na kajenje 
zunaj lokalov ž e navadili. 
Poleti s tem nimajo težav, 
pozimi pa zaradi tega manj 
pokadijo." 

Novo dvigalo za Anico 
A n i c a M o ž i n a je p o hudi b o l e z n i n e n a d o m a p o s t a l a o d v i s n a o d i n v a l i d s k e g a v o z i č k a . 

MARJANA AHAČIČ 

Belca - "Se pred d o b r i m 
mesecem s e m bila obsoje-
na na štiri stene svojega 
stanovanja. Da sem šla lah-
ko na vrt i n m e d l judi, so 
moral i m o j i domači pre-
magovati hude fizične na-
pore, ko so m e prenašali 
po stopnicah. Z d a j do vas 
lahko p r i d e m s pr it iskom 
na gumb, za kar sem zelo, 
zelo hvaležna," je v sredo 
na otvoritvi inval idskega 
dvigala, za katerega so sred-
stva zbrali v h u m a n i t a r n i 
akciji, dejala Anica Možina 
z Belce. 

Anica Možina je pred do-
brim letom in pol po hudi 
bolezni nenadoma postala 
odvisna od invalidskega vo-
zička. Nova situacija je vsej 
družini, ki ima stanovanje 
v zgornjem nadstropju sta-
novanjske hiše na Belci, po-
polnoma spremenila življe-
nje. "Začelo se je 2 dobro-
delnim koncertom, ki ga je 

za Anič ino dvigalo pripravil 
K U D Jaka Rabič, potem so 
iniciativo, da p o m a g a m o 
A n i c i , dah domači gasilci. 
Krajevna skupnost jo je 
vzela resno, vkl juč i l se je 
R d e č i križ, prek katerega 
smo zbirali sredstva, pa ob-
čina, ki je vsem gospodinj-
stvom poslala prošnjo za 
pomoč i n polož^ce," je za-.. 
četek uspešne akcije pojas-
nil Feliks Z i m a , d a n orga-
nizacijskega odbora. "Z do-
natorskimi sredstvi je veli-
ko pomagala Karitas, števil-
na podjetja in posamezniki 
- vseh skupaj je bilo približ-
no 2 0 0 . V akciji je bilo tudi 
veliko udarniškega dela, 
predvsem žičničarjev in ga-
silcev, pa tudi sosedov i n 
prijateljev Možinovih," je 
še povedal. Z a nekaj več kot 
2 6 tisoč evrov vredno inva-
l idsko dvigalo so do sedaj 
zbrali približno 1 9 . 5 0 0 ev-
rov, manjkajoča sredstva pa 
bodo, tako upajo, zbrali še v 
prihodnjih mesecih. 

Predstavitev zbornika in blagoslov oltarjev 

Ta konec tedna bo za vaščane Grada prazničen. V nedeljo 
bo v namreč v vaški cerkvi sv. Helene nadškof Alojzij Uran 
blagoslovil restavrirane oltarje, že v petek ob 20. uri pa bodo 
v piceriji Tonač predstavili knjigo Grajski zbornik. Ideja za 
izdajo knjige s e j e Grajanom porodila lani, ko so pripravlja-
li gradivo za tradicionalno prireditev Vas na ogled postavi-
mo občani. V zborniku so predstavljeni posamezniki, ki so 
se dvignili iz povprečja, objekti, ki so zaznamovali vas ter 
vse, kar ima vas ponuditi v današnjem času. S. Š . 

Vrata Aničinega dvigala je simbolično prvi odprl 
kranjskogorski župan Jure Žerjav. 

Mladoporočenci 

v Radovljici sta se 19. julija poročila Danian Adrian VVieczorek 
in Ana Krmpotič, 26. julija v Bohinju Boris Čok in Nataša 
Petrič Regent ter Aleš Bohinc in Andreja Mulec. V Kranju sta 
se 2. avgusta poročila Eugen Kokelj in Mihela Alič, na Zgornji 
Beli Uroš Podjed in Silva Gregorc, v Bistrici pri Tržiču Mojca 
Klemenčič in Žiga Lipovec, v Bohinju Aleš Mavrič in Noemi 
Kandus, na Bledu pa Peter Česnik in Karmen Grk ter Mitja 
Zupan in Alenka Lah. Mladoporočencem čestitamo in jim 
podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes se bo že dopoldne pooblačilo in začele se bodo 
pojavljati krajevne plohe in nevihte. V noči na soboto bo 
dež ponehal, v soboto dopoldne se bo delno zjasnilo. V 
nedeljo bo precej jasno. Jutro bo sveže. 

Ag«fiC4ja RS za okolje, Urad za Met«orlogiio 
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RADOVglCA 

Avtocesto "podaljšali" za 4,5 kilometra 

Promet na približno 4,5 kilometra dolgem odseku avtoceste 
med Vrbo in bodočim priključkom za Radovljico je od kon-
ca letošnjega maja potekal dvosmerno po eni polovici novo-
zgrajene avtoceste, v torek, 29. julija, pa so ga usmerili že na 
obe polovici oz. celotno avtocesto. Kot so ob tem povedali 
v Družbi za avtoceste (Dars), avtocesta "služi" le kot obvoz-
nica, saj na glavni cesti (magistralki) urejajo krožišči in 
opravljajo druge prilagoditve. V javnosti so se tudi razširile 
govorice, da naj bi odsek avtoceste od Vrbe do Peračice od-
prli za promet do konca septembra, to je v svojem govoru 
na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku omenil tudi 
radovljiški župan Janko S. Stušek. Ko smo na Darsu preveri-
li, ali to drži, so odgovorili, da je odprtje celotnega odseka 
predvideno novembra letos. Preurejanje 2,4 kilometra dol-
gega odseka magistralke med Podtaborom in Peračico v 
drugo poloV^lco avtoceste se bo žžčelo v prihodnjih dveh 
tednih, z izjemo viaduktov, ki naj -bi jih začeli obnavljati ob 
koncu leta. To polovico avtoceste^pa naj bi predali prometu 
pred turistično sezono leta 2010. C. Z. 

GLASOV )EŽ 

Na cesti so tudi revolveraši 

Na Hrušici za Savo je prometni znak, v katerega je očitno 
nekdo ustrelil s pištolo. Ko je to opazil Niko z Jesenic, 
mu je "kapnilo", da bi naredil nov prometni znak, ki bi 
upošteval spremenjene okoliščine. To mu je s pomočjo 
sodobne tehnike uspelo, oblikoval je prometni znak, ki opo-
zarja, da so na cesti poleg peščev, kolesarjev in delovnih 
strojev tudi revolveraši. 
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