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Danes izredna seja o obvoznici 
D v a n a j s t l o š k i h o b č i n s k i h s v e t n i k o v je z a h t e v a l o sk l ic i z r e d n e se je z e d i n o 

t e m o , g r a d n j o p o l j a n s k e o b v o z n i c e , z a katero je bi lo m a r c a p r e k l i c a n o ž e 

i z d a n o g r a d b e n o d o v o l j e n j e . 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ško^a Loka - Drevi se bo na 
izredni seji sestal škofjeloški 
občinski svet Sklic so dose-
gli svetniki SDS, DeSUS, li-
ste NIT, Glasu žensk in Liste 
za boljšo Loko, ki kot pogla-
vitni razlog navajajo marca 
odpravljeno gradbeno dovo-
ljenje za gradnjo prve faze 
obvoznice na odseku od 
Ljubljanske ceste do predora 
pod Stenom. Poudarjajo, da 
bo poljanska obvoznica Škof-
ji Loki in dolini prinesla več-
ji gospodarski razvoj in kon-
kurenčnost gospodarstva na 
tem območju, izboljšala 
možnosti gospodarskih, kul-
turnih in drugih povezav, saj 
predstavlja tudi navezavo na 
tako imenovano četrto raz-
vojno os, z njo bo boljša tudi 
kakovost življenja ljudi na 

tem koncu. Zlasti tisti, ki ži-
vijo ob sedaj zelo prometno 
obremenjeni Poljanski cesti 
in na Spodnjem trgu, obvoz-
nico že zelo težko čakajo. 
Toda ob tem velikem občin-
skem projektu, ki bo financi-
ran tudi z državnim in evrop-
skim denarjem, se je pojavila 
dvilna iniciativa v vasi Suha, 
ki si prizadeva za spremem-
be pri izvedbi obvoznice sko-
zi vas, občinska oblast pa ji 
očita, da je ravno njihovo na-
sprotovanje krivo zapletov. 

Kaj naj bi prinesla izredna 
seja? Predlagatelji, ki odgo-
vornost za zavrnjeno gradbe-
no dovoljenje pripisujejo ob-
činski oblasti in soinvestitor-
ju, so nanizali več zahtev: od 
pristojnih lokalnih in držav-
nih organov pričakujejo, da 
se neustrezne rešitve in kršit-
ve postopkov, ki so botrovali 

odpravi gradbenega dovolje-
nja, ne ponovijo nikoli več. 
Predlagajo tudi več rešitev, o 
katerih bo na današnji izred-
ni seji zagotovo veliko raz-
prave. Tako od župana terja-
jo, da takoj začne pridobivati 
ustrezna soglasja in doku-
mente za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja; v kratkem 
morata župan in občinska 
uprava predložiti občinske-
mu svetu študijo prometne 
ureditve za tako imenovano 
severno obvoznico in mirujo-
či promet v Škofji LokL Svet-
nikom pa morata dostaviti 
tudi vso dokumentacijo, po-
vezano z gradnjo Poljanske 
obvoznice, in odgovor, v ko-
likšnem času je mogoče pri-
dobiti gradbeno dovoljenje z 
upoštevanjem vseh pritožbe-
nih rokov. 

Poljanska obvoznica je potrebna zaradi hudih prometnih zastojev v ožini Poljanske ceste. 
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A K T U A L N O 

Franja bo čez d v e leti 

obnovl jena 

Zaradi varnosti je mogoč ogled parti-
zanske bolnišnice Franja v soteski 
Pasica le pod strokovnim vodstvom 
ob nedeljah in praznikih ob 10. in 16. 
uri. Obnovljena Franja bo bolje zava-
rovana pred naraslo vodo. 

G O R E N J S K A 

Jeseničani "rešujejo 

svojo kožo" 

Problem odpadkov so na Jesenicah 
stvari vzeli v sVoje roke. Na Mali Me-
žakli naj bi uredili sortirnico in center 
za obdelavo odpadkov. Bodo gorenj-
ske občine do 15. julija 2009 uredile 
problem odpadkov ali jih bo treba vo-
ziti v Celje? 
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K R O N I K A 

R u p a n N i s e m lopov, 

tajkun ali k o m u n i s t 

Pavel Rupar si je dal na majico, s ka-
tero je včeraj prišel na kranjsko sodiS-
če, med drugim natisniti, da ni lopov, 
tajkun niti komunist, zato mu tudi 
sodijo. Zaradi mednarodnih poti v 
postopku so obtožnico razdelili na 
dva dela. g 

E K O N O M I J A 

Elan bližje Seawayu 

in Alpini 

Nadzorniki Skimarja bodo lastnikom 
predlagali povezovanje Elana s Sea-
wayem in Alpino ter dokapitalizacijo. 
Letos in prihodnje leto naj bi bila 5e 
izguba, v letu 2012 pa naj bi ie pride-
lali dobiček. 
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V R E M E 

Danes dopoldne bo še oblačno, 
popoldne pa večinoma sončno. 
Jutri inv četrtek bo prevladovalo 
sončno vreme, popoldne bo 
nastala kakšna nevihta. 

jutri: sončno 
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KRAN) 

Začela so se predvolilna opravila 

Včeraj, 30. aprila, so začela teči volilna opravila za Izvedbo 
rednih parlamentarnih volitev, ki bodo 21. septembra, 16. ju-
nija pa je odlok o razpisu volitev podpisal predsednik re-
publike Danilo Tiirk. Za izvršitev odloka skrbi državna volil-
na komisija. V prihodnjih dneh se bodo začele sestajati vo-
lilne komisije, ki bodo določale sedeže In območja volišč, 
imenovale volilne odbore In pripravljala volilne imenike. 
Stranke, skupine volivcev in posamezniki lahko začnejo pri-
dobivati podpise podpore volivk in volivcev, rok za vložitev 
kandidatur se bo iztekel 27. avgusta. 22. avgusta se bo za-
čela enomesečna volilna kampanja. D. Ž. 

KRAN) 

Darja Kovačič vodi L D S Kranj 

Iz službe za odnose z javnostjo Liberalne demokracije Sloveni-
je so sporočili, da so na četrtkovem zboru članic in članov Libe-
ralne demokracije Slovenije v Kranju za novo predsednico ob-
činskega odbora LDS Kranj izvolili Darjo Kovačič. Nova pred-
sednica je dolgoletna direktorica Ljudske univerze Kranj in pro-
fesorica sociologije. Podpredsednika sta Zmago Zadnik, direk-
tor zasebnega podjetja in predsednik krajevne skupnosti Besni-
ca, in Jožica Ambrožič, upokojenka in podpredsednica kranjskih 
Sivih panterjev. Dosedanji predsednik Andrej Dolenc je bil Izvo-
ljen za predsednika sveta občinskega odbora stranke, j. K. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme KATI KRAMAR iz Lesc. 

K O T I Č E K Z A N A R O Č N I K E 

Podarjamo vstopnice za Festival Bled 

Naročnike in bralce obveščamo, da imamo na voljo še nekaj 
brezplačnih vstopnic za ogled prireditev Festivala Bled. 
Kdor želi dobiti vstopnico, naj pokliče jutri, v sredo, 2. julija 
na telefonsko številko 04/201 42 41. 

VSAK PRVI TOREK V MESECU 

Kupon za brezplačni mali oglas 
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod-
nost velja samo naročnikom časopisa Gorenjski glas. 
Veljavni so kuponi tekočega meseca v tekočem letu (ta 
mesec julij/08) in imajo na hrbtni strani odtisnjen naslov 
naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu ali brez 
kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za naročnike 
(20 %). Kupon ni veljaven za objavo pod šifi-o ali z navedbo: 
naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega malega oglasa 
ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi s. p.). 
Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Bleivveisova 
cesta 4 , 4000 Kranj ali po telefonu 04/201 42 47 neprekinje-
no 24 ur dnevno; za torkovo številko Gorenjskega glasa do 
petka do 14. ure in za petkovo številko do srede do 13.30. V 
malooglasnem oddelku na Bleivveisovi cesti 4 v Kranju pa smo 
vam na razpolago od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure. 

MALI OGLAS 
Narodam objavo malega oglasa 2 naslednjim besedilom: 
• prodam • kupim • oddam • najamem 
• podarim • išiera • nudim • zamenjam 
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Nečitljivih kuponov ne objavljamo. I 

Danes izredna seja o obvoznici 
4 1. stran 

Anton Peršin (SDS), ki je 
prvi dal pobudo za izredno 
sejo, je prepričan, da je treba 
javnost obvestiti o vzrokih, 
zakaj je bilo gradbeno dovo-
ljenje odpravljeno, kar je raz-
log za zastoj pri gradnji za 
vse občane izjemno po-
membne poljanske obvozni-
ce. Na včerajšnji novinarski 
konferenci dan pred izredno 
sejo je dejal, da svetniki na 
rednih sejah niso dobili 
ustreznih infonnacij, da je 
župan ob prvi pobudi za iz-
redno sejo sklical zgolj zaprt 
sestanek strank in list v obči-
ni in da so bili prisiljeni zbra-
ti četrtino svetniških podpi-
sov za sklic izredne seje. Do-
volj bi jih bilo že sedem, pri-
dobili pa so jih dvanajst, pre-
težno s strani občinske opo-
zicije. Svetnica Zorica Škorc 
iz stranke Glas žensk Slove-
nije je dejala, da morata bid 
župan in občinska uprava v 
službi ljudi in upoštevati nji-
hove pripombe, namesto 
tega pa na ljudi, ki so priza-
deti ob gradnji obvoznice, in 
na dvilno iniciativo vali kriv-
do, da je pri gradnji prišlo do 
zastoja. Dušan Krajnik (lista 
NIT) je dejal, da bo izredna 
seja lahko odgovorila na vr-
sto odprtih vprašanj, kaj 
sploh pomeni poljanska ob-
voznica, bo to razbremenilna 
ali napajalna cesta ali pa na-
vezovalna žila na četrto raz-
vojno os in kaj vse skupaj po-
meni za ljudi, ki živijo ob na-
črtovani trasi. Želijo pa sliša-
ti tudi, kaj pomeni zaplet pri 
gradbenem dovoljenju in kaj 
bo z že odobrenim državnim 
in evropskim denarjem, če 
se leta 2009 obvoznica ne bo 
začela graditi. 

Svoje argumente, poveza-
ne s potekom obvoznice sko-
zi vas Suha, so ponovili tudi v 
tamkajšnji civilni iniciativi. 
Njena predsednica Zala 
Kempeile meni, da bi moral 
biti leta 1990 sprejeti osnov-
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Od leve: Dušan Krajnik, Zorica Škorc in Anton Peršin (pobudniki za izredno sejo) in Zala 
Kemperle ter Janez Radelj iz civilne iniciative za Suho. 

ni načrt za gradnjo obvoznice 
noveliran, saj so se prometne 
razmere spremenile. Name-
sto da gre cesta čez nasip, kar 
naj bi poslabšalo poplavno 
varnost in prizadelo kmetij-
ska zemljišč, naj bi šla prek 
viadukta, občinski oblasti pa 
tudi očitajo, da ljudem ne da 
na vpogled vse dokumentaci-
je, povezane z načrtovano ob-
voznico. Tudi tajnik civilne 
iniciative |anez Raddj meni, 
da je pred i8 leti narejene na-
črte čas povozil, da se cesto 
da speljati bolje za ljudi in ce-
neje za investitorje, očita pa 
tudi "kravje kupčije" pri od-
kupih zemljišč na Suhi in na-
pake, ki jih je v postopkih sto-
rila občinska oblast 

Usoda državnega 
in evropskega denarja 

O poljanski obvoznici so 
pred izredno sejo spregovori-
li tudi v stranki Zares, ki šte-
je za del "županove koalici-
je", a kljub temu menijo, da 
"reakdje župana niso šle v 
smeri reševanja težav, uspeš-
nega dogovora s prizadetimi 
občani in ustreznega infor-
miranja o razveljavitvi grad-
benega dovoljenja". Glavni 

ŠKOFJA LOKA 

Podprite dobrodelnost 

Predsednik območnega združenja Rdečega križa v Škofji 
Loki Blaž Kujundžič je na politične stranke, kandidate za 
državni zbor in volivce pred letošnjimi parlamentarnimi 
volitvami naslovil javni poziv. V njem pravi: "V Območnem 
združenju Rdečega križa Škofja Loka sodimo, da morata biti 
ena temeljnih značilnosti jutrišnje Slovenije visoko razvita 
dobrodelni čut in dejavnost ter visoko razvito prostovoljstvo 
nasploh. Vedno večje potrebe po materialno-humanitarni In 
socialno-humanitarni pomoči, po darovani krvi ter po po-
moči ob naravnih nesrečah, kot je bila lani v Železnikih, so 
dokaz za to." 

Politične stranke In kandidate za državni zbor na loškem ob-
močju in širše poziva, naj z besedami in dejanji pokažejo, 
da podpirajo dobrodelno dejavnost. Eden od dobrih zgledov 
za to je lahko tudi podpora, ki jo dobrodelni dejavnosti na-
menjajo predsednik države in njegova soproga ter drugI 
vodilni slovenski politiki in javne osebnosti. Hkrati poziva 
volivce, da na jesenskih volitvah podprejo tiste kandidate, ki 
se bodo izkazali z osebnim dobrodelnim zgledom in z za-
vzemanjem za sprejem dobrodelnosti in prostovoijstvu 
naklonjene zakonodaje. D. Ž. 

razlog, da je to "padlo", pripi-
sujejo slabo pripravljeni vlo-
gi za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ki sta ju priprav-
ljala investitorja. Občina 
Škofja Loka in Direkdja RS 
za ceste, in ne nemara dvilni 
inidativi ali pritožbi prizade-
tih občanov. Ključno vpraša-
nje se jim zdi, kakšne bodo 
posledice za 36 milijonov ev-
rov vreden projekt, za katere-
ga so skoraj zagotovo že iz-
gubljena sredstva, ki jih za 
letos obljublja država, omeje-
no pa je tudi obdobje črpanja 
evropskih sredstev. 

Občina in direkdja za ce-
ste morata sedaj dopolniti 
vlogo upravni enoti za grad-
beno dovoljenje. Kako daleč 
so pri tem, župan občine 
Škofja Loka Igor Draksier, ki 
meni, da je sklic izredne seje 
v luči letošnjih volitev, dan 
pred sejo ne želi podrobno 
govoriti. Pričakuje, da bo 
gradbeno dovoljenje izdano 
do konca avgusta, mogoče so 
še pritožbe, vendar upa, da 
bodo do konca leta lahko pri-
čeli gradnjo. Pritožba, zaradi 
katere je razveljavljeno grad-
beno dovoljenje za prvo fazo 
poljanske obvoznice, je grad-
njo zamaknila za kakega pol 

leta. Ob tem meni, da ne 
kaže, da bi izgubili denar, ki 
jim ga za ta projekt zagotav-
ljata država in EU. Sicer pa 
pravi, da nima slabe vesti v 
zvezi z zavrnitvijo gradbene-
ga dovoljenja, to se pač doga-
ja v upravnih postopkih, prav 
tako ne v zvezi z informadja-
mi, povezanimi z obvoznico, 
češ da z njimi postrežejo na 
vsaki seji občinskega sveta. 
Ne dajejo pa na vpogled 
upravnih papirjev, češ da bi 
to lahko ogrozilo ta zelo ob-
čutljivi projekt. 

V razpravo v zvezi s poljan-
sko obvoznico se je vključil 
tudi župan sosednje občine 
Gorenja vas Poljane Milan 
Čadež. "Ne želimo se vpleta-
ti v težave občine Škofja 
Loka, toda poljanska obvoz-' 
niča je pomembna tudi za 
našo občino, zato nam ni 
vseeno, kaj se z njo dogaja," 
je povedal Čadež. "Že leta 
2003 sem bil vključen v dvil-
no pobudo, ki je želela po-
spešiti gradnjo poljanske ob-
voznice. Sedaj pa se aktivno 
pogovarjamo z županom in 
vpletenimi, ki bi jih želeli 
spraviti za skupno mizo. Vsi 
bi radi, da se problem poljan-
ske obvoznice čim prej reši." 

LJUBLJANA 

Dvanajst novih duhovnil<ov 

Slovenski škofje so v nedeljo, na praznik apostolov sv. Petra 
in Pavla, dvanajst diakonov posvetili v duhovnike. To je naj-
manj v zadnjih petdesetih letih. Katoliška Cerkev bo morala 
zato v svoje delo še bolj vključevati laike. Celjski škof Anton 
Stres je posvetil dva dlakona. Ljubljanski nadškof in metro-
polit Alojz Uran pet. od katerih pripada eden frančiškanski 
skupnosti. Mariborski nadškof in metropolit Franc Kramber-
ger je posvietil tri diakone, murskosoboški škof Marjan Turn-
šek pa je v duhovnika posvetil enega dlakona. Tem novomaš-
nikom se pridružuje še grškokatoliški novomašnik, ki se je 
predhodno poročil in je bil v duhovnika posvečen v Križevcih 
na Hrvaškem. V koprski In novomeški škofiji letos nimajo 
novomašnika. Posvečeni duhovniki bodo darovali nove 
maše v rojstnih župnijah. J . K. 

GG naročnine 
04/20142 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si 
vmw.gorenj5kigla5.5i 
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Franja bo čez dve leti 
obnovljena 
Zaradi varnosti je mogoč ogled ostankov partizanske bolnišnice Franja v soteski Pasica le pod 
strokovnim vodstvom ob nedeljah in praznikih ob io. in i6. uri. 

JOŽE K O Š N J E K 

Cerkno - Huda ura, ki je 18. 
septembra lani pustošila nad 
zahodnim delom Slovenije, 
je pustila v dolini Pasice, v 
kateri so konec leta 1943 in v 
prvi polovid leta 1944 na po-
budo partizanskih zdravni-
kov dr. Viktorja Volčjaka in 
dr. Franje Boje Bidovec zgra-
dili partizansko bolnišnico 
Franja, strahotno razdejanje. 
Navidezno pohlevni potok 
Čerinšfica je narasel in nosil 
po soteski drevje in kamenje 
ter podiral vse, kar mu je bilo 
napoti. Kot za šalo je odplak-
nil osem od desetih barak 
bobiišnice z vsemi predmeti, 
ki so bili razstavljeni v njih. 
Med skalovjem v strugi so jih 
našli komaj tretjino. Po ču-
dežu sta ostali nepoškodova-
ni le dve baraki: številka 1, v 
kateri sta bila soba za ranjen-
ce in bunker, in številka 4, v 
kateri so bivali zdravniki. 
Druge je voda odnesla po so-
teski, v nekaterih primerih s 
temelji vred. Predvsem veli-
ka količina drevja, še posebej 
hrastovega in jesenovega, in 
kamenja, ki ga je narasla 
voda nosila s seboj, je marsi-
kje spremenila tudi stoletno 
strugo Čerinščice. 

Dostop do ostankov bol-
nišnice je bil dolgo nemo-
goč. Mestni muzej Idrija, ki 
je muzej za Idrijsko in Cer-
kljansko, in država sta spo-
mladi odstranili najhujše 
ovire in nevarnosti na poti do 
bolnišnice. Zgrajeni so varo-
vani kamniti, betonski in le-

Od desetih barak sta ostali le dve. 

seni prehodi in mostiči, 
prostor, kjer so bile postavlje-
ne barake, pa je očiščen. Bol-
nišnica Franja, ki je na sez-
namu evropske kulturne de-
diščine in na poskusnem 
seznamu Unescove svetovne 
dediščine, je v omejenem ob-
segu znova odprta za javnost. 
Obisk je pod strokovnim 
vodstvom in ob upoštevanju 
pravil varnosti mogoč ob ne-
deljah in praznikih ob 10. in 
16. uri. 

Zgradili bomo 
novo Franjo 

"Prepričan sem, da bo čez 
dve leti zgrajena nova Fra-
nja. Želim, da bi na novo po-

Partizanska bolnišnica Franja, Id jo je po nalogu povelj-
stva DC korpusa decembra leta 1943 začel graditi zdrav-
nik dr. Viktor Volčjak (njegov doprsni kip je postavljen 
pred vhodom v sotesko), za njim pa je vodenje prevze-
la upravnica in zdravnica dr. Franja Boje Bidovec, po 
kateri se tudi imenuje, je delovala do maja 1945. V njej 
se je zdravUo 522 težjih ranjencev, od katerih jih je 62 
umrlo. Pokopali so jih v soteski in k truplu položili ste-
kleničko s podatki o pokojniku, da so po vojni ob pre-
kopu vedeli, kdo je pokojnik. Bolnišnica je imela izre-
den trikrožni obrambni sistem z minskim poljem in 
bunkerji v stenah nad sotesko. Nemd so prvič napadli 
sotesko s severne strani aprila 1944. Niso ugotovili, kaj 
je v njej, vendar je zdravnica Franja vseeno ukazala 
umik ranjencev v Davčo. Junija se je osebje z ranjenci 
vrnilo. Konec marca 1945 so Nemd znova hoteli ugoto-
viti, kaj je v soteski, vendar so se zaradi opozorilnih 
strelov partizanske straže in neprehodnih skal umakni-
li. Partizani bi takrat lahko s svojih položajev pobili več-
ino napadalcev, vendar t ^ niso storili zaradi možno-
sti maščevanja nad okoliškimi ljudmi. Odločitev se je 
kasneje izkazala za pravilno. 

Roman Obid iz Cerknega, oskrbnik bolnišnice Franja 

stavili vse barake, jih malo 
dvignili in tako zavarovali 
pred morebitno ponovno vi-
soko vodo. Vlada je obljubi-
la, da bo za obnovo zagotovi-
la denar," je prepričan Ro-
man Obid iz Cerknega, 
oskrbnik bolnišnice Franja. 
Se danes ga zmrazi ob misli, 
da bi bile lahko posledice 
septembrske ujme še bolj 
tragične. V soteski ni bilo 
ljudi. Najavljena je bila sku-
pina šolarjev, ki pa je obisk 
odpovedala. Kaj bi bilo, če bi 
bili otroci in njihovi sprem-
ljevalci takrat v Franji... 

Za Romana Obida, ki je v 
Mestnem muzeju Idrija že 
22 let odgovoren za Franjo in 
pozna sotesko do zadnjega 

kamna in drevesa, tokratna 
obnova Franje ne bo prva. 
Leta 1989 je v sotesko zgr-
mel del stene. Ogromna koli-
čina kamenja je zaprla doli-
no in zajezila Čerinščico, ki 
je naraščala in grozila, da bo 
zalila barake. Ko so že raz-
mišljali o miniranju pregra-
de, je voda sama našla pot in 
bolnišnica je bila rešena. Ta-
kratni skalni podor je poško-
doval nekaj barak. Roman se 
je s sodelavd lotil popravila. 
Pet poškodovanih barak so 
obnovili v 75 dneh. "Takrat," 
pravi Roman Obid, "smo 
imeli srečo z vremenom. Ta-
krat ni bilo nobene povodnji 
in smo lahko v miru in varno 
odstranili skale." 

Velik dan za voznike 
Danes, ko pričnejo veljati vinjete, bodo odprli 
tudi odsek Šentvid-Koseze z najzahtevnejšim 
(najdražjim) predorom pri nas. 

Š T E F A N Ž A K C I 

Ljubljana - Včeraj so na 
Družbi za avtoceste Republi-
ke Slovenije (DARS) današ-
nji dan razglasili za velik 
dan. Kot je poudaril pred-
sednik uprave DARS-a To-
mislav Nemec, se bo z ve-
ljavnostjo vinjet bistveno po-
večala pretočnost na sloven-
skih avtocestah, odprtje dol-
go pričakovanega odseka 
Šentvid-Koseze pa bo zago-
tovo pomenil veliko razbre-
menitev vhoda v Ljubljano z 
gorenjske smeri, saj poda-
ljšuje gorenjsko avtocesto 
skozi predor pod Šentviškim 
hribom neposredno na za-
hodno ljubljansko obvozni-
co in naprej na avtocesto do 
slovenskega morja. 

Po besedah predsednika 
Nemca je nova uprava 
DARS-a opravila veliko delo. 
Poleg sanacije slovenskih 
predorov (ne na stroške 
DARS-a) so za pripravo vse-
ga potrebnega za uvedbo vi-
njet imeli zgolj tri mesece 
časa, V tem času so izvedli 
spremembo prometne sig-
nalizacije, preuredili cest-
ninske postaje, usposobili 
nadzornike ter nabavili, pro-
movirali in distribuirali vi-
njete. Gradnja Šentviškega 

predora se je začela decem-
bra 2004 v obliki dvopasov-
nega predora. V letu 2005 so 
študije pokazale možnost iz-
vedbe polnega priključka na 
Celovško cesto, zato je bila 
potrebna sprememba držav-
nega lokacijskega načrta in 
samih projektov. V tem letu 
so nato začeli gradnjo (dveh) 
tripasovnih predorov, saj Ce-
lovška cesta s povprečno 
šestdeset tisoč vozili na dan 
spada med najbolj obreme-
njene ceste v državi. Z grad-
njo, zlasti z nepredvidenimi 
deU je bilo ogromno težav, 
zastojev in izsiljevanj izvajal-
ca, zato je nova uprava no-
vembra 2007 to gradnjo pre-
vzela kot nasedlo Lnvestidjo. 
Sklenili so kompromis in iz-
vajalcem je z delom v treh iz-
menah gradnjo uspelo do-
končati v dogovorjenem 
roku. Gradnja predora je na-
mesto prvotnih 48 milijonov 
evrov z vso potrebno opremo 
stala 135,7 milijoiu evrov. Ob 
tem je Nemec priznal, da je 
bila ta gradnja velika izkuš-
nja, po kateri se projekti med 
gradnjo ne smejo spreminja-
ti. Pogodba za gradnjo pri-
ključka na Celovško cesto je 
bila podpisana marca letos in 
gradnja naj bi bila zaključe-
na jeseni 2009. 

^^ Gorenjska Gremo gor. 
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BLED 

Obnova Riklijeve vile šele jeseni 

Obnovo Riklijeve vile, ki bi se morala začeti spomladi, so 
prestavili na jesen. "Konec maja smo se sestali z nalo-
žbenikom, ki je nameraval začeti delati že čez poletje; ker pa 
bo pri rekonstrukciji kletne etaže verjetno potrebna popolna 
zapora ceste, se v času glavne turistične sezone s tem nis-
mo strinjali," je pojasnila vodja oddelka za varstvo okolja in 
urejanje prostora Saša Repe. Začetek del so zato prestavili 
na september. Ob tem je župan Janez Fajfer pripomnil, da 
je glavna težava v tem, da se mora stavba obnavljati taka, 
kot je, namesto da bi jo porušili in na njenem mestu 
postavili novo. M. R. 

BLED 

Postavili nove označevalne table 

Ob vstopu v Triglavski narodni park so v začetku meseca na 
osnovi pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opre-
mi na javnih cestah postavili nove označevalne table za za-
varovano območje narave. Kot so pojasnili v upravi TNP, 
smejo v 15-metrskem varovalnem pasu ob javnih cestah sta-
ti le oznake, ki so točno določene v omenjenem pravilniku. 
"Označevalne table za zavarovana območja narave v Slove-
niji so oblikovno in barvno poenotene," so pojasnili in do-
dali, da so zato že odstranili dosedanje označevalne table v 
obliki kozolca, ki so jih postavili ob ustanovitvi TNP pred do-
brimi 25 leti. Ob tem so še poudarili, da z novimi tablami ne 
prehitevajo postopka spremembe zakona o TNP, temveč le 
sledijo predpisom in ureditvam ob cestah. M. R. 

TRŽIČ 

Tržič dobil Mestno kavarno 

V obnovljeni Brodarjevi hiši v starem delu Tržiča na Trgu 
svobode, katere lastnik je Bogdan Brodar, so na predvečer 
dneva državnosti odprli Mestno kavarno. Okrog 70 kvadrat-
nih metrov veliko in prijetno urejeno kavarno vodi Polona 
Brodar. Za obnovo in ureditev Brodarjeve hiše je pokazala 
veliko razumevanja Občina Tržič, ki je pomagala pri obnovi 
strehe, pri obnovi starega videza fasade pa je sodeloval Za-
vod za kulturno dediščino iz Kranja in še posebej njegova 
sodelavka Maja Avguštin. J. K. 

Brodarjevi z županom Borutom Sajovicem In ženo Janjo pred 
vhodom v novo kavarno. 

Jeseničani "rešujejo 
SVOJO KOZO 
Glede problema odpadkov so na Jesenicah stvari vzeli v svoje roke. Na Mali Mežakli naj bi uredili 
sortirnico in center za obdelavo odpadkov. 

U R Š A PETERNEL 

Jesenice - Jeseniški župan 
Tomaž Tom Mencinger je 
na seji občinskega sveta 
prejšnji četrtek spregovoril 
tudi o zapletih z reševanjem 
problema odpadkov na Go-
renjskem. Kot je dejal, se go-
renjske občine v okviru kon-
zorcija CERO očitno niso 
zmožne dogovoriti za pri-
memo rešitev. "Žal na Go-
renjskem nismo prišli nič 
dlje, kot smo bili pred dva-
najstimi leti," je dejal ter 
opozoril, da 15. julija začne 
teči enoletni rok, v katerem 
morajo gorenjske občine do-
končno urediti problem od-
padkov. Če do 15. julija 2009 
rešitve ne bodo našle, je po-
svaril župan, bo problem re-
šila država. Tako se lahko 
zgodi, da bodo gorenjske ob-
čine odpadke morale začeti 
voziti v Celje, kjer bodo za 
odlaganje tone odpadkov 
morale odšteti po 130 evrov 
(jeseniška gospodinjstva tre-
nutno plačujejo po 33 evrov). 
Po zadnjem sestanlcu kon-
zorcija CERO je Mencinger 
prepričan, da načrti, po kate-
rih bi na Polid uredili tovar-
no za predelavo odpadkov 

Deponija Mala Mežakla je ena najbolje urejenih pri nas, na njej naj bi uredili še sortirnico In 
center za obdelavo odpadkov. / FOIO: *RKJ BUIOVK 

(ostanke pa odlagali v Kovor-
ju in na Mali Mežakli), niso 
več uresničljivi. Okoliški pre-
bivalci Police namreč centru 
za predelavo odpadkov ostro 
nasprotujejo, kar je na se-
stanku CERO poudaril tudi 
župan Nakla. "Heca je ko-
nec!" je menil župan Men-
cinger in povedal, da so zara-
di vseh omenjenih zapletov 
na Jesenicah stvari vzeli v 
svoje roke in "rešujejo svojo 

kožo". Po načrtih, ki naj bi 
bili usklajeni z ministrstvom 
za okolje, naj bi tako na Malo 
Mežaklo po juliju 2009 do-
važali odpadke z območja 
upravnih enot Jesenice, Ra-
dovljica in Jesenice. Na de-
poniji naj bi uredili zaprto 
sortirnico odpadkov, po 
Mencingerjevih besedah pa 
bodo v kratkem začeli tudi 
pripravljati dokumentacijo 
za gradnjo centra za mehan-

sko biološko obdelavo od-
padkov. Pripravljajo tudi 
projekte za izkoriščanje bio-
plina z Male Mežakle. 

Vse torej kaže, da so na Je-
senicah siti neuspešnega do-
govarjanja s sosednjimi ob-
činami in bodo za rešitev 
problema svojih odpadkov 
poskrbeli sami. Bržkone pa 
bodo na njihova vrata prisi-
ljeni potrkati tudi župani ne-
katerih drugih občin... 

V Ratečah nova stanovanja 
Dve družini se selita v novi, svetli stanovanji. 

M A R J A N A A H A Č I Č 

Rateče - "Dvajset let sem že 
v Ratečah in v tem času sem 
se petkrat selila. Srčno 
upam, da je tokrat zadnjič," 
je pretekli petek, ko ji je 
kranjskogorski župan Jure 
Žerjav izročil ključe novega 
stanovanja, dejala Siavica 
Biua, mama dveh najstnic 
in najemnica enega od dveh 
neprofitnih stanovanj, ki jih 
je občina Kranjska Gora 
zgradila v obnovljeni stavbi v 
središču Rateč. 

Občina Kranjska Gora 
ima tako zdaj v lasti 48 ne-
profitnih stanovanj. "Prijave 
na razpise stanovanja kaže-
jo, da je potreb po neprofit-
nih stanovanjih v ob<^ še 
vedno veliko. Kako tudi ne, 
ko pa je ob sedanjih cenah 
kvadratnega metra stanova-
nja že za povsem običajno 
mlado družino nakup prav-
zaprav utopija," pravi župan 

Jure Žerjav. "Da pa bi se iz-
ognili tako imenovanim 
slamnatim kupcem, prek ka-
terih bi stanovanja prišla v 
napačne roke, se v občini do-
sledno odločamo za sklepa-
nje najemnih pogodb in ne 
za prodajo teh stanovanj." 

Siavica Raduha in njeni 
hčeri, sedemnajstletna Patri-
dja in petnajstletna Rebeka, 
se v teh dneh že selijo v 
novo, 55 kvadratnih metrov 
veliko svetlo in suho stano-
vanje, prav tako njihovi so-
sedje, družina Raduha, ki je 
doslej živela v eni sami sobi. 
"Presrečni smo," je povedal 
Edo Raduha, oče 11-letnega 
Erika in šestletne Erike. 
"Otroka bosta imela svojo 
sobo s pisalnima mizama, 
kjer bosta lahko v miru 
opravljala šolsko delo." 

Novi stanovanji v Ratečah 
sta v mansardi popolnoma 
prenovljene stavbe, v kateri 
so pred kratkim odprli pros-

Savica Bura in njeni hčeri Patricija in Rebeka se veselijo 
selitve v novo, svetlo stanovanje. 

tore otroškega vrtca. "V obči-
ni je kar nekaj stavb, potreb-
nih korenite prenove, in že 
doslej se je gradnja stano-
vanj v mansardah obnovlje-
nih objektov izkazala za do-
bro potezo," pojasnjuje žu-
pan Jure Žerjav. Že konec 

poletja bodo tako izročili 
ključe še trem najemnikom 
neprofiitnih stanovanj v 
rhansardi zdravstvenega 
doma v Kranjski Gori, v letu 
2010 pa občina gradnjo no-
vih neprofitnih stanovanj 
načrtuje še v Mojstrani. 
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Dolgo prijateljstvo se nadaljuje 
s p o i m e n o v a n j e m parka o b Kinu C e n t e r v Park La C i o t a t in s l a v n o s t n i m p o d p i s o m l ist ine o b 

50 - letnic i p o b r a t e n j a s e tudi u r a d n o n a d a l j u j e pr i jate l jevanje m e d K r a n j e m in La C i o t a t o m . 

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

Kranj - "Petdeset let ni zanemarljivo 
obdobje. Prijateljstvo, ki traja toliko 
časa, pa je zagotovo trdno prijateljstvo. 
Za vse to imajo zasluge vsi tisti, ki ga 
vsako leto znova obnovijo in osvežijo. 
V tem času so se stkale različne vezi in 
prav je, da te vezi vzdržujemo naprej. 
Tudi v zakonu je tako, da po določe-
nem obdobju znova podpišemo listi-
no, in prav je, da to storimo tudi danes, 
ob jubileju našega prijateljevanja. S 
tem spet poudarjamo naše dobre na-
mene o nadaljnjem sodelovanju. 
Hkrati si želim, da bi čez petdeset let 
spet podpisovali takšen dokument," je 
ob slovesnem trenutku ob 50-letnici 
pobratenja z La Ciotatom minuli petek 
poudaril kranjski župan Damijan Per- ^ 
ne, ki je nato z županom La Ciotata Pa- ^ 
trickom Borejem v avli Mestne občine I 
Kranj podpisal slovesno listino. 

"Danes sem še posebno vesel, ker na 
novo podpisujemo listino o pobratenju, 
saj je to velika gesta prijateljevanja med 
dvema narodoma, ki se med seboj spo-
znavata in tudi cenita. Vse to tudi v duhu 
Evrope, ki ni zgolj parlament in politika, 
ampak gre za Evropo ljudi. Čeprav smo 
narodi med seboj različni, se zavedamo, 
da smo združeni najbolj močni," je do-
dal župan La Ciotata Patrick Bore, ki je 
poudaril, da je vesel, da se to dogaja prav 
v času, ko Slovenija predsedovanje Ev-
ropski uniji predaja Frandji. 

Kranjski župan Damijan Perne in župan La Ciotata Patrick Bore sta odkrila 
tablo, ki naznanja, da se park ob Kinu Center sedaj imenuje Park La Ciotat 

Že prej sta oba župana v prenov-
ljenem Parku ob Kinu Center v pri-
sotnosti delegacije La Ciotata in šte-
vilnih Kranjčanov slovesno potegni-
la kranjsko zastavo s table, ki opoza-
rja na prijateljstvo med obema me-
stoma in ki po novem nosi ime Park 
La Ciotat. Kranjski župan Damijan 
Perne je v prostorih občine sprejel 
tudi mlade iz La Ciotata, o sodelova-
nju med mestoma so se dogovorili 

gasilci, delegacija gostov iz Francije 
pa se je udeležila tudi odprtja raz-
stave ob 50-letnici sodelovanja 
med mestoma. V soboto so gostje 
uživali tudi ob bogatem kulturnem 
programu in predstavitvi Francije 
na Glavnem trgu v Kranju, zvečer 
pa so druženje nadaljevali na Tav-
čarjevi ulici in ga z družabnim sre-
čanjem ob slavnostni torti končali 
na Pungertu. 

Tavčarjeva je spet zaživela 
M i n u l o s o b o t o Kranj š e m a l o ni bil d o l g o č a s n o m e s t o , d a je bilo v e s e l o , tudi ko s e z m r a č i l o , pa s o 

poskrbel i v T a v č a r j e v i ul ici . 

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

Kranj - Sobotno večerno prireditev Naj 
živi Tavčarjeva so organizatorji na čelu 
s Petro Puhar Kejžar opremili s števil-
ko 2, kar pomeni, da so jo pripravili 
drugič. "Kar nekaj nas je, ki si želimo 
oživiti stari Kranj in že marca letos 
smo prvič pripravili prireditev, ki smo 
jo poimenovali Naj živi Tavčarjeva! 
Razpoloženje je bilo res enkratno in 
odločili smo se, da bomo podobne pri-
reditve pripravljali še naprej. Pri tem 
nas je podprla tudi domača občina, po-
magala nam je Pošta Slovenije, pred-
vsem pa smo tisti, ki nam ni vseeno za 
mesto, dokazali, da lahko z združeni-
mi močmi naredimo naše ulice prijet-
ne za obiskovalce in tudi za nas. Na 
stežaj smo odprli vrata lokalov, trgo-
vin, pridružili so se nam obrtniki na 
stojnicah, vrata nam je odprl tudi Pre-
šernov muzej," je ob sobotnem druže-
nju tako domačine kot goste iz drugih 
delov Kranja in okolice nagovorila Pet-
ra Puhar Kejžar, Id je sicer malce nev-
sakdanje druženje pripravila skupaj z 
Zavodom za turizem Kranj. 

Ker je prireditev obiskala tudi dele-
gacija iz La Ciotata, sta se na odru s 
francoskimi pesmimi predstavila bari-

Na Tavčarjevi je bilo v soboto res veselo. Prisotne je s svojim nastopom 
navdušil tudi barltonist Dejan Herakovič. 

tonist Dejan Herakovič in pianist Pri-
mož Kerštanj, po odprtju razstave Srce 
akademskega slikarja Simona Mlakar-
ja v Ateljeju Puhart pa so navdušeno 
prisluhnili ansamblu Ankaran, ki je 
predstavil songe Franeta Milčinskega 
Ježka. Za jazz glasbo je poskrbela Met-
ka Stok, ki je s seboj v Tavčarjevo pri-

peljala pianista Marka Petrušiča in ba-
sista Nikolo Matošiča, sledila sta nasto-
pa skupine Tantadruj z gosti iz skupi-
ne Aletheia, za konec pa sta zapela še 
Nejč Slapar in Petra Puhar Kejžar. Pet-
ra je tudi obljubila, da bodo na Tavčar-
jevi podobno prireditev pripravili tudi 
ob pozdravu jeseni. 

P R E D O S L ) E 

Še varnejši na poti v šolo 

v želji, da bi bilo prečkanje cest na prehodih za pešce v 
neposredni bližini šol oziroma vrtcev za še bolj varno, so 
pri Mestni občini Kranj poskrbeli za nov varnostni sistem 
prehoda za pešce na solarno energijo. Že maja so ga po-

Varnejšo pot v šolo na Orehku in v Predosljah zagotavlja 
utripanje luči, ki se prižgejo, ko sistem zazna pešca. 

stavili ob šolskem prehodu za pešce pri Osnovni šoli Ore-
hek, pred kratkim pa tudi pri Osnovni šoli Predoslje. Še 
večja varnost je namreč zagotovljena z dejstvom, da tako 
imenovano tipalo prisotnosti zazna pešca, prek brezžič-
nega prenosa pa ob tem začnejo za določen čas na obeh 
straneh ceste utripati rumene luči. Sistem se napaja s so-
larno energijo, za opremo enega prehoda za pešce pa je 
Mestna občina Kranj odštela nekaj manj kot štiri tisoč ev-
rov. Načrtujejo, da bi bili z omenjenim sistemom posto-
poma opremljeni vsi prehodi za pešce, ki spadajo v okvir 
varnih šolskih poti. V. S. 

C U N J E PRI CERKLJAH 

Traktoristi presenetili jožeta 

Na praznik državnosti 25. junija je bil Jože Jerič, po doma-
če Ajdovčev iz Glinj pri Cerkljah, star 50 let. Jože je najbolj 
znan kot mehanik in serviser za traktorje John Deere, zato 
so lastniki teh traktorjev na pobudo kmeta Janeza Kepica 
iz Zgornjega Brnika in Tomaža Bohinca iz Zaloga pri Cer-
kljah pripravili posebno presenečenje. Petdeset traktori-
stov iz bližnjih in oddaljenejših vasi, celo iz Brezovice pri 
Ljubljani, se je z okrašenimi traktorji zbralo pred Bohinče-
vo kmetijo v Zalogu, od koder so v sprevodu krenili do Jo-
žetovega doma. Pravijo, da takšnega zbora traktorjev ene 
znamke še ni bilo. Najstarejši med njimi je bil izdelan leta 
1968. Ima ga Franc Bohinc iz Zaloga. Slavljenec Jože jerič 
je bil presenečen in obenem ganjen, saj takšnega voščila 
ni pričakoval. J. Ku. 

Slavljenec Jože Jerič (z nageljnom) s prijatelji pred traktorji. 

VOLČJI POTOK 

Navdušile tudi v vazah 

Člani Društva ljubiteljev vrtnic Slovenije in Arboretum 
Volčji Potok so na predvečer prvega poletnega dne pripra-
vili zdaj že tradicionalni slovenski dan vrtnic, ki pa je to-
krat prinesel zanimivo novost. Vsako leto strokovnjaki in 
ljubiteljih teh rož v arboretskem rozariju izberejo najljub-
šo sorto vrtnic, tokrat pa so k sodelovanju povabili obis-
kovalce, da od doma prinesejo in razstavijo svoje najlep-
še vrtnice. "Odziv je bil kljub slabemu vremenu zelo do-
ber, saj smo v vazah razstavili kar šestdeset vrtnic. Obis-
kovalci so za najlepšo izbrali vrtnico Chipeau de Napol-
eon, najverjetneje zato, ker ima lepe cvetove, šopek je rav-
no prav bogat, zeleni listi pod čašnimi listki pa so obra-
ščeni z zelo nenavadno kosmatino, česar večina še ni vi-
dela, je letošnji izbor najlepše sorte povzel Matjaž 
Mastnak iz Arboretuma. J.P. 
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Nov gasilski prapor 
Prostovol jno gas i l sko društvo Trboje praznuje 

8o-letnico delovanja . O b tej priložnosti s o razvili 

nov gasilski prapor. 

S I M O N Š U B I C 

Trboje - Trbojski gasilci so 
minuli konec tedna prazno-
vali 8o-letnico delovanja ga-
silskega društva. Ob tej pri-
ložnosti so v petek izvedli 
sektorsko vajo, v nedeljo po-
poldne pa so razvili nov ga-
silski prapor, saj je bil prejš-
nji star prek petdeset let in ni 
več ustrezal osnovnim stan-
dardom. Predsednik PCD 

drogu novega prapora tudi 
43 zlatih in 71 srebrnih žeb-
ljičkov v obliki lipovih listov, 
je dodal Rozman. 

PCD Trboje so ustanovili 
5. junija 1928, že naslednje 
leto so kupili prvo brizgalno. 
Deset let po ustanovitvi so 
kupili Komurkovo poslopje, 
ki so ga v naslednjih letih 
preure^ v gasilski dom, ki 
še danes služi svojemu na-
menu. V lehi 1954 so domu 

Praporščak Peter Srebrnjak je prevzel novi gasilski prapor 
od predsednika PCD Trboje Tomaža Rozmana. 

Trboje Tomaž Rozman se je 
zato zahvalil vsem, ki so pri-
spevali za novi prapor, še po-
sebej pa trem botrom: Obči-
ni Šenčur, družini Ahačič iz 
Žerjavke in Kmetijski meha-
nizaciji Rogelj Franc iz Tr-
boj. Darovalcev je bilo seveda 
več, saj je na trimetrskem 

dogradili še gasilski stolp. 
Med pomembnejšimi mej-
niki trbojskega gasilskega 
društva omenimo še nakup 
novega orodnega vozila pred 
osmimi leti. Danes je v dru-
štvu 150 podpornih in 30 ak-
tivnih članov (podmladek in 
operativna enota). 

V A L B U R C A 

S r e č a n j e m e d v o š k i h u p o k o j e n c e v 

v parku Lazarinijeve graščine v Valburgi so se srečali upo-
kojenci občine Medvode, v kateri delujejo tri društva upoko-
jencev: Medvode, Pirniče in Smlednik. Letošnje skupno 
srečanje, ki je bilo peto po vrsti, so pripravili upokojenci iz 
Pirnič. "Pripravili smo kratek kulturni program, kviz na temo 
jakoba Aljaža, poskrbljeno pa je bilo seveda tudi za glasbo, 
hrano in pijačo. Srečanja se je udeležilo okrog 350 upoko-
jencev. Glavni namen je druženje, spoznavanje, skratka sku-
paj preživeti nekaj prijetnih uric," je povedal Ivan Rebolj iz 
Društva upokojencev Pirniče. M. B. 

Srečanja se je udeležilo okrog 350 medvoških upokojencev. 

Delovanje za skupno dobro 
Slavnostna akademi ja ob o b č i n s k e m prazniku v z n a m e n j u razglasitve Franca Novinca za čas tnega 

o b č a n a Škof je Loke. 

B 0 Š 1 7 A N BOGATAJ 

Ško^a Loka - Organizatorji 
slavnostne akademije ob ob-
činskem prazniku občine 
Sko^a Loka so v petek zvečer 
s strahom gledali v nebo. 
Upravičeno, čeprav so pro-
gram v večini spravih pod 
streho. Najprej je nastopil 
Simfonični orkester RTV 
Slovenija, nato so podelili le-
tošnje nagrade ob občin-
skem prazniku, vnovični na-
stop oikestra pa je prekinil 
močan naliv. 

V slavnostnem nagovoru 
je župan Igor Draksier naštel 
številne aktualne dosežke 
Ško^e Loke in poudaril: "Brž-
čas bo držalo, da smo prema-
lo prepoznavni, premalo raz-
vpiti ... Nekaj od tega bo goto-
vo držalo, huje pa je, da se 
premalo cenimo sami. Kako 
drugače razuineti tiste, ki 
gradbene odre na gradu ra-
zumejo kot reklamni trans-
parent gradbenega podjetja, 
kako odgovoriti obččinu, ki v 
našem rojaku Tinetu Debe-
Ijaku vidi zgolj belogardistič-
nega organizatorja in Borisu 
Ziherlu zgolj ekstremnega 
marksističnega teoretika, kaj 
poreči vsem, ki podatke o vi-

Častni ob&in občine Ško^a Loka je postal akademski slikar Franc Novinc. /foioroorHdKavjij 

soki razvitosti občine pospre-
mijo s katastrofičnim slika-
njem stanja." Župan je tudi 
odgovoril: "Drži, v Loki se 
srečujemo z nekaterimi real-
nimi problemi. Lastnik ključ-
nih turističnih objektov je 
popolnoma nezainteresiran 
za prodajo, imamo tesno 
knjižico, poja\djajo se proble-
mi z gradnjo poljanske ob-
voziuce. Največji problem pa 
predstavlja naša neeno-
tnost!" Draksier je povedal 
še, da bo vztrajal, tudi če je 

komu kot župan napoti. Žu-
pan in občinski svet sta naj-
višjo nagrado občine - naziv 
častnega občana letos podeli-
la Francu Novincu, akadem-
skemu slikarju z Godešiča, 
rednemu profesorju na Aka-
demiji za likovno umetnost, 
ki letos praznuje 70-letnico. 
"Hvala, ker ste opazili naše 
delo, ki ga še nismo zaključi-
li," je v imenu vseh nagrajen-
cev povedal novi častni občan 
in nadaljeval: "Škoi^s Loka je 
biser, ki vedno znova privab-

Spremenili letošnji 
občinski proračun 
v rebalansu letošnjega proračuna občine Cerklje s o med drugim črtali 

gradnjo nogometnega centra Velesovo, precej več denarja pa bo šlo za ceste. 

Simon Šubic 

Cerklje - V občini Cerklje so 
letošnji proračun sprejeli že 
decembra lani, kar je po be-
sedah župana Fianca Čebu-
ija tudi poglavitai razlog za 
rebalans. "Če bi letošnji pro-
račun sprejeli marca, tako 
kot v drugih občinah, reba-
lansa verjetno ne bi potrebo-
vali. Tedaj bi že natančno ve-
deli, katere projekte bomo 
uresničili in koliko bodo sta-
li, decembra še nismo," je 
razložil. 

Po sprejetem rebalansu so 
letošnji proračunski prihod-
ki manjši za 395 tisoč evrov 
oziroma za 5,5 odstotka in 
znašajo 6,76 milijona evra. 
Znižanje gre predvsem na 
račun transfemih prihodkov 
s strani dtžave. Tako so pri-
čakovana sredstva za obnovo 
krvavškega vodovoda znižali 
za tristo tisoč evrov. ker so 
projekti še vedno v fazi 

usklajevanja. Prav tako bodo 
na prihodnje leto preložili 
gradnjo nogometnega centra 
v Velesovem, saj občina ni 
uspela na razpisu Fundacije 
za šport, na kar se je sicer že 
pritožila. 

Odhodki bodo ostali sko-
rajda na enaki ravni, kot so 
predvideU decembra - 9,38 
milijona evra (razliko med 
prihodki in o^odki bodo 
pokrili s presežkom iz prejš-
njih let). Vseeno pa so občin-
ski svetniki na odhodkovni 
strani potrdili kar precejšnje 
prerazporeditve denarja, ki 
jih je predlagala občinska 
uprava. Poleg načrtovanih 
282 tisoč evrov za že omenje-
no investicij o v Velesovem in 
tristo tisoč evrov za vodovod 
Krvavec so črtali tudi 125 ti-
soč evrov za gradnjo kanali-
zacije Pšata-Poženik-Šmart-
no-Zalog, 140 tisoč evrov za 
Zavod Taber, med drugim 
pa tudi 80 tisoč evrov za 

pločnik Zgomji Bmik-Huje, 
ki ga bodo začeli graditi šele 
ob koncu leta, plačali pa pri-
hodnje leto. 

Po drugi strani so 310 tisoč 
evrov dodaU za obnove ob-
činskih cest, dvesto tisoč ev-
rov več bodo namenili za 
gradnjo pločnika, vodovoda, 
kanalizacije, javne razsvetlja-
ve in druge javne in&astruk-
ture na cesti Spodnji Bmik-
Vopovlje, medtem ko načrto-
vanega krožišča na Spod-
njem Brniku letos še ne 
bodo začeli graditi, saj država 
ni zagotovila zadosti denarja. 
Dvesto tisoč evrov več bo šlo 
za gradnjo kanalizacije Zgor-
nji Brnik-Cerklje-Dvorje-
Grad, s tem projektom pa 
kandidirajo t u i na struktur-
nih skladih EU. Dodataih 
150 tisoč evrov bodo porabili 
za obnovo vodovodov, 49 ti-
soč evrov več pa bo občina 
plačala nadomestil za varstvo 
otrok v vrtdh. 

Ija ljudi, med njimi tudi 
umetnike in vse, ki imajo 
radi umetnost. Jutri bom v 
ateljeju znova sam, a s prijet-
nim občutkom, da sem nekaj 
dal in je tudi drugim lepo." 
Zlati grb občine Škofja Loka 
je prejel zdravnik diabetolog 
Tomaž Camlek, srebrnega 
sta prejela Rokometno dru-
štvo Knauf Insulation Škofja 
L(Aa in Ciril Petemel. Brona-
sti grb občine so prejeli Mir-
jam lan Blažič, Rok Potočnik 
in Stanislav Frle 

S O R A 

N o v ž u p n i j s k i d o m 

Ljubljanski nadškof Alojzij 
Uran je v Sori blagoslovil 
nov župnijski dom. Tam-
kajšnji župnik Jože Čuk se je 
sicer vanj vselil konec leta 
2004, vendar je bila zgradba 
takrat še nedokončana. V 
domu sta poleg kapele še 
dve učilnici in večnamenska 
dvorana, ki sprejme sto lju-
di. Na dvorišču med počit-
nicami prirejajo oratorij, 
predvidoma do jeseni pa 
bodo na njem potekale tudi 
nedeljske svete maše, saj 
notranjost sorške cerkve 
prenavljajo. "Želja je, da bi 
se v prihodnosti v župnijah 
izoblikovalo veliko različnih 
skupin z različnimi cilji, ki bi 
bile nato med seboj poveza-
ne v župniji kot celoti. Zato 
je župnijski dom kot pasto-
ralni center zelo pomem-
ben. Kristjani čutimo veliko 
nalogo, da bi pomagali v kri-
zi družbe, v krizi medseboj-
nih odnosov in ljudi poma-
gali pripraviti na izzive, ki jih 
prinaša življenje. Župnijski 
dom, kakršen je sorški, ki je 
zdaj izročen svojemu name-
nu, je velika priložnost, ne 
samo za vernike, pač pa 
tudi za druge ljudi, ki se 
bodo tu srečevali ob različ-
nih dogodkih," je med dru-
gim povedal ljubljanski nad-
škof Alojzij Uran. M. B. 
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Železniki bodo lepši kot prej 
Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku v Železnikih je župan podelil šest občinskih nagrad. 

A N A H A R T M A N 

Železniki - Praznovanje ob-
finskega praznika v Železni-
kih je minulo nedeljo dose-
glo vrhunec s slavnostno 
akademijo v športni dvorani. 
Rdeža nit prireditve so bile 
lanske poplave, ki so v za-
dnjem letu najbolj zaznamo-
vale dogajanje v občini. 
Učend so prebirali spomine 
na hudo neurje, ki je Želez-
nike po besedah župana Mi-
haela Prevca postavilo pred 
veliko preizkušnjo. Mnogi so 
se znašli na robu obupa, a 
jim je velika solidarnost Slo-
vencev povrnila voljo do živ-
ljenja in obnove domov. "Ker 
nam država v prihodnjih treh 
letih za sanadjo namenja iz-
datna sredstva, se bomo ve-
selili tudi obnove komunalne 
infirastrukture in poškodova-
nih objektov. Pred kratkim 
smo se že veselili odprtja ob-
novljenega muzeja in šport-
nega parka Rovn, ki sta dobi-
la lepšo in modernejšo podo-
bo. Prepričan sem, da bo 
tako tudi z drugimi objekti," 
je bil Prevc optimističen na 
slavnostni akademiji, ki so jo 
poleg Pihalnega orkestra Al-
ples obogatili učenci s pev-
skimi, glasbenimi in akro-
batskimi nastopi. 

Na prireditvi so podelili 
šest občinskih nagrad. listi-
no častnega občana je prejel 
Janez Božič iz Selc za priza-

Dobitnlki priznanj občine Železniki z županom Mihaelom Prevcem / MO: RM, OOH 

devanja v dobrobit občanov 
Železnikov. Poklicno pot je 
začel v gradbenih podjetjih, 
nadaljeval jo je kot predsed-
nik uprave družbe DARS in 
prometni minister, zdaj pa 
je direktor AMZS. Po na-
stanku nove občine Železni-
ki se je aktivno vključil v nje-
no delovanje. Prvi župan ga 
je imenoval za podžupana. 
Zelo dejaven je bil pri različ-
nih projektih na področju 
cestne in komunalne infra-
strukture. "Spomnim se ti-
stih časov, ko smo snovali 

projekte in si postavljali cilje, 
ki so danes že uresničeni. 
Prepričan sem, da boste tisti, 
Id ste nadaljevali naše delo, 
tako delali tudi v prihodnje 
in da bodo posledice poplav 
sanirane v najkrajšem času. 
Prepričan sem tudi, da je še 
veliko izzivov, ki jih bomo 
skupaj skušali preseči," je 
Božič dejal ob prejemu listi-
ne častnega ob^a. 

Plaketo občine sta prejela 
Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Železniki ob iio-letnid 
ustanovitve ter smučarski 

strokovnjak Filip Gartner za 
dolgoletno uspešno delo v 
vrhunskem športu in prispe-
vek k prepoznavnosti Slove-
nije v svetu. Podelih so tudi 
tri občinska priznanja, in si-
cer Marku Lotriču za dosež-
ke na področju podjetništva 
in družbenih dejavnosti. 
Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Zali Log ob 70-letni-
ci delovanja ter Andreju 
Rantu za dolgoletno delova-
nje na humanitarnem po-
dročju in v društvu upoko-
jencev. 

Gasilci si ob jubileju želijo dom 
A N A H A R T M A N 

Železniki - Zaradi fužinar-
stva so bili Železniki v prete-
klosti večkrat podvrženi veli-
kim požarom. Maja 1832 so 
pogoreli Železniki, Češnjica 
in Studeno. Zgorelo je 146 
hiš, 62 vigenjcev in cerkev sv. 
Antona. Za večjo požarno var-
nost so leta 1898 ustanovili 
gasilsko društvo, ki je štelo 52 
operativnih članov, imelo pa 

je celo društvenega zdravnika, 
uo. obletnico ustanovitve so v 
PGD Železniki praznovali 
pred kratkim z gasilsko para-
do, razvitjem novega prapora 
in slovesno prireditvijo v 
športni dvorani v Železnikih. 

Društvo ima danes 96 čla-
nov, od tega je 25 aktivnih. 
Pohvalijo se lahko s 33 mla-
dinci. Z opremljenostjo so 
zadovoljni, še vedno pa se so-
očajo z dolgoletno težavo - z 

gradnjo modernega in tehno-
loško primernega gasilskega 
doma. Ta čas imajo gasild 
svoje prostore v preurejenih 
avtomehaničnih delavnicah v 
Alplesovem kompleksu. Lo-
kadja sredi industrijske cone 
po besedah predsednika 
PGD Železniki Damjana 
Mohoriča ni primerna, ob in-
tervendjah irrojo težave z iz-
vozi, prostore jim je ob lanski 
ujmi poplavilo. "Gasild so že 

Praznovanje so gasilci v Železnikih pričeli s parado. 

v 70. letih minulega stoletja 
začeli iskati lokadjo za ustre-
zen gasilski dom, a je žal do 
sedaj še nismo našli. Skrajni 
čas je, da k rešitvi pristopimo 
vsi vpleteni: občina, krajevna 
skupnost in gasild," je v svo-
jem govoru opozoril Moho-
rič. 

Eno največjih preizkušenj 
v 110-letni zgodovini so gasil-
d v Železnikih doživeli lan-
skega septembra ob popla-
vah. "Narava se je znesla nad 
to lepo dolino, prostovoljni 
gasild pa so talaat pokazali, 
da so v takih situadjah spo-
sobni dobro priskodti na po-
moč. Obenem je bila to pre-
izkušnja velike vrednote, ki 
živi v naših vrstah - solidar-
nosti. Naša moč je tudi v ve-
liki podpori in razimievanju 
krajanov, saj gasilci nikoli 
nismo bih namenjeni sami 
sebi," je poudaril predsednik 
Gasilske zveze Slovenije An-
ton Koren. Na sobotnem 
praznovanju so podelili tudi 
priznanja PGD Železniki ter 
gasilskih zvez Škofje Loke in 
Slovenije. 

KRATKE NOVICE 

ŽELEZN IK I 

Zdravstveni dom obnovljen do konca januarja 

Na občini Železniki sta župan Mihael Prevc In direktor pod-
jetja Zidgrad Idrija Igor Božič včeraj podpisala pogodbo za 
obnovo v lanski ujmi poškodovanega zdravstvenega doma 
na Racovniku. Dela naj bi se pričela še ta teden, končala pa 
se bodo do konca januarja prihodnje leto. Kot je pojasnil žu-
pan, bo zdravstveni dom v novi podobi zaživel nekoliko kas-
neje, kot so napovedovali, saj je zaradi pomanjkanja denar-
ja prišlo do zakasnitve pri podpisu pogodbe z izbranim iz-
vajalcem. Obnova bo stala 1,3 milijona evrov. "Nekateri do-
natorji nam niso dali toliko denarja, kot smo pričakovali, 
prav tako pa nismo dobili sredstev ministrstva za zdravje v 
višini 85 tisoč evrov, češ da nam na osnovi zakona o odpra-
vi škode po neurju tega denarja ne morejo dati. Na humani-
tarnem računu imamo tako nekaj manj kot pol milijona ev-
rov, sedemsto tisoč evrov bomo namenili iz sanacijskega 
programa, preostanek pa bomo jeseni zagotovili z rebalan-
som občinskega proračuna," je povedal župan. Zdravstveni 
dom bo z obnovo dobil prizidek, v spodnjih prostorih bo do-
datna ambulanta za četrtega zdravnika, fizioterapijo bodo 
preselili v prvo nadstropje. A. H. 

DOLENJA VAS 

Na konjeniški prireditvi tudi lipicanci 

Pred kratkim je v Dolenji vasi potekala tradicionalna konje-
niška prireditev, ki jo je že dvanajstič priredil Konjeniški klub 
Ratitovec. Tudi letos so izpeljali tekmovanje v preskakova-
nju ovir na državni ravni. V najvišji kategoriji, razredu Ma 
(višina zaprek 130 oz. 140 centimetrov), je prvo in drugo 
mesto zasedel Andrej Kučer (KK Canymed Žalec), tretje me-
sto pa Grega Mihelčič iž Podvina (KK Ratitovec). Gledalci so 
Z velikim zanimanjem spremljali tudi spretnostno jahanje 
oz. tradicionalno dolenjevaško alko. Najbolj uspešen je bil 
Janez Habjan, drugi je bil lanski zmagovalec Rok Bernik, 
tretji pa Rok Marenk. Ob tem so pripravili tudi predstavitev 
lipicancev, trije 'furmani' iz KK Ratitovec so s težkim posav-
skim žrebcem pokazali vožnjo hlodov s konjsko vprego, na 
koncu pa se je s štirinožnimi prijatelji predstavilo tudi Kino-
loško društvo Škofja Loka-Železniki. A. H. 

Domačinka Maja Habjan med tekmo 

ŠTEFANJA G O R A 

Jurčki dveh generacij 

Peter Kvas iz Čirč pri Kranju je letos že nekajkrat gobaril, naj-
raje po gozdovih na Štefanji Gori, koder se je tudi rodil. Tudi 
na dan državnosti je šel v gozd In že na daleč uzrl velikega, 
kilogramskega jurčka. Pravo presenečenje ga je čakalo, ko je 
pristopil do njega. Pod velikim klobukom so namreč sra-
mežljivo rasli še drobceni jurčki trojčki. "Česa takega še ni-
sem doživel. Prav poseben prizor je bil, ko sem ugledal ve-
likana in pod njim tri jurčke. Bilo je, kot bi dedek pazil na 
vnuke," se spominja Peter. S. Š. 



simon.subic@g-^s.si 

Začetek bele stavke 
Danes se je začela t. i. "bela stavka" sodnikov, ki 
bo po napovedih stavkovnega odbora potekala 
vse do izpolnitve stavkovnih zahtev. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Sodniki zahtevajo iz-
polnitev odločbe ustavnega 
sodišča iz leta 2006, po kate-
ri morajo biti sodniSke plače 
primerljive s poslanskimi in 
ministrskiini. Sodnikom po 
njihovem mnenju pripada 
tudi nadomestilo za ne-
združljivost opravljanja sod-
niške službe z drugimi de-
javnostmi, zahtevajo tudi, da 
znižanje dodatka za delovno 
dobo z 0,5 odstotka na 0,3 
odstotka osnovne plače velja 
samo od 1. januarja letos na-
prej in da mora biti sodniko-
va neodvisnost zagotovljena 
že z osnovno plačo. Za sod-
niške zahteve je bila po bese-
dah predsednice stavkovne-
ga odbora Janje Roblek vlada 
doslej gluha. 

V času bele stavke bodo 
sodniki delali v predpisanem 
obsegu, pozvani pa so bili 
tudi k odpovedi pogodb o do-
datnem delu po programu 
Lukenda in nesodelovanju v 
organih, v katere so bili ime-
novani. Takšna stavka naj bi 
trajala najdlje do 1. oktobra, 
nakar naj bi jo zaostrili. 

Kot je pojasnil predsednik 
okrožnega sodišča v Kranju 
Mihad I^rsnik, bo med stav-
ko delo na sodišču potekalo 
normalno, seveda pa bodo 
sodniki delali le v predpisa-
nem obsega Ker je bila storil-
nost kranjskih okrožnih sod-
nikov v prvih petih mesedh 
kar za 34 odstoticov nad pred-
pisanim obs^om, se bo torej 
delo kranjsk^ sodišča v času 
bele stavke upočasnilo za pri-
bližno četrtino. 

ŠKOFJA LOKA 

Prehitro z motorjem 

v soboto ob 20.55 je na regionalni cesti Škofja Loka-
Corenja vas hudo ponesrečil 26-letni motorist, doma z Brni-
ka. Z motornim kolesom Kawasaki Z7S0 se je peljal proti 
Gorenji vasi. Pred krožnim križiščem pri Zmincu je prehite-
val kolono vozil in se po končanem prehitevanju sunkovito 
znova vključil na desno smerno vozišče. Zaradi neprilago-
jene hitrosti je v desnem zavoju pred krožnim križiščem 
izgubil kontrolo nad motorjem in po sunkovitem zaviranju 
padel na levi bok. Nato je bočno zdrsel na nasprotno smer-
no vozišče, po katerem je tedaj pripeljal 3i-letni voznik os-
ebnega avtomobila iz Krope. Ta je motorista pravočasno 
opazil, zato je svoje vozilo zaustavil. Kljub temu je motorno 
kolo trčilo v prednji del vozila in se zagozdilo, motorista pa 
je odbilo čez odbojno kovinsko ograjo v obcestni jarek, kjer 
je obležal s hudimi ranami. S. Š. 

U lEMI Î OLETJE 
ZNIKONOM! 

Nikon 
MlirltirlilOriiuit 

30 Nikonovih aparatov v skupni vrednosti 12.000 EUR 
je nagradni sklad v najbolj vroči nagradni igri ta hip. 
Vabimo vas, da ujamete svojo najbolj noro poletno zabavo, 
zmenek s fotomodelom, jastoga na pladnju z Nikonovfm 
fotoaparatom. Glavne nagrade so: Nikon D300, D80 in D60. 

Nikonova nagradna igra traja do 15. julija, zato pohitite 
s prijavo. Več na spletni strani: wunv.nikonsvet.si 
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Rupar: Nisem lopov, tajkun 
Pavel Rupar si je dal na majico, s katero je včeraj prišel na kranjsko sodišče, med drugim natisniti, da 
ni lopov, tajkun niti komunist, zato mu tudi sodijo. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - "Nisem lopov! Nisem 
tajkun! Nisem SD, LDS ...! 
Nisem komunist! Zato rai 
sodijo" in "Boril se bom za 
pravico vseh ljudi, tudi če 
me obsodijo. Ostajam SDS" 
je pisalo na črni majid, ki si 
jo je včeraj nadel nekdanji tr-
žiški župan in državni posla-
nec Pavel Rupar, ki mu na 
kranjskem okrožnem sodiš-
ču sodijo zaradi donmevne 
zlorabe uradnega položaja 
ali uradnih pravic, jemanja 
podkupnine in ogrožanja 
varnosti. 

Kranjsko tožilstvo, ki ga 
zastopa Renata Vodnjov, Ru-
parju očita, da je zlorabil 
uradni položaj, ko naj bi leta 
1999 tedanjemu vodji ob-
činskega urada za gospodar-
stvo Ladu Srečnilcu na stro-
ške občine omogočil vgrad-
njo marmornih stopnic v 
vrednosti približno 6.700 
evrov. Od lastnika gradbene-
ga podjetja Gregorija Debe-
laka naj bi leta 2004 prejel 
tudi okoli dvajset tisoč evrov 
podkupnine, istemu možu 
pa je menda grozil, da ga bo 
ustrelil v koleno, če ne lx) so-
deloval z njim. Tožilstvo je 

včeraj prevzelo tudi subsidi-
amo tožbo Občine Tržič, ki 
nekdanjemu županu očita, 
da je prek študentskih napo-
tnic soobtoženemu Ladu 
Rotu iz Ljubljane iz občin-
skega proračuna neupraviče-
no odobril za približno de-
vetnajst tisoč evrov izplačil. 

Sodnica Marjeta Dvornik 
je včeraj iz sodnega postopka 
izločila postopek za kaznivo 
dejanje zlorabe lu^dnega 
položaja ali pravic, ko naj bi 
si obdolženi Rupar leta 2003 
na račim občine neupraviče-
no obračunal okoli 2400 ev-
rov potnih stroškov za biva-
nje v pobratenem franco-
skem mestu Saint Mane aux 
Mineš, čeprav so mu tam 
stroške že povrnili. Prav o 
tem bo sodišče na predlog 
obrambe zaslišalo še franco-
skega hotelirja. Ker bo verjet-
no preteklo kar precej časa, 
preden bodo po mednarodni 
poti mogli izvesti zaslišanje, 
se je sodnica odločila, da bo 
kazenski postopek o tem pri-
meru vodila ločeno. 

Včeraj je sicer pričal ne-
kdanji državni poslanec iz 
vrst SDS Branko Kelemina, 
ki je sodnemu senatu zatr-
dil, da je Ruparja v mandat-

Nekdanji župan in poslanec Pavel Rupar (ob njem odvetnik 
Janez Koščak) je včeraj na svojstven način izrazil svoje 
mnenje o postopku, ki zoper njega teče na kranjskem 
s o d i š č u . / Foto: Tini Doki 

nem obdobju 2000-2004 
enkrat v Ljubljani videl sku-
paj s študentom Ladom Ro-
tom, že prej pa mu je Rupar 
omenil, da zanj dela študent, 
a tedaj ni povedal imena. 
Prebrali so tudi zaslišanje 
Hugesa Bellota, pomočnika 
župana mesta Saint Marie 

aux Mineš, ki je zatrdil, da je 
njihovo mesto leta 2003 po-
krilo stroške bivanja za se-
demnajstčlansko tržiško de-
legad)'o (nočitev z zajtrkom) 
in račun za poslovilno večer-
jo. Sojenje se bo nadaljevalo 
in najverjetneje tudi zaklju-
čilo 7. julija. 

Na avtoceste samo z vinjetami 
Od danes naprej so za vožnjo po slovenskih avtocestah in drugih hitrih cestah, ki jih upravlja Dars, 
obvezne vinjete. Njihovo uporabo nadzirajo Dars, policija, carina in prometni inšpektorat. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Sistem vinjet so danes 
uvedli na vseh cestah, ki jih 
upravlja Družba za avtoceste 
RS (Dars). Opozoriti je treba, 
da vinjete niso obvezne samo 
na avtocestah, ampak tudi na 
nekaterih hitrih cestah. Na 
Gorenjskem so tako obvezne 
na avtocestnih odsekih Ljubl-
jana-Peračica in Vrba-Kara-
vanke, kmalu pa tudi na odse-
ku Peračica-Vrba. "Polovica 
avtoceste Peračica-Vrba bo čez 
približno tri tedne predana v 
uporabo in od tedaj naprej bo 
tudi tam veljal vinjetni si-
stem," je pojasnil Marjan Ko-
lar z Darsa. Do konca prejš-
njega tedna so po ocenah Dar-

sa prodali približno 230 tisoč 
vinjet, njihova prodaja pa se je 
v zadnjih dneh in predvsem 
včeraj bistveno povečala. 

Za polletno vinjeto je treba 
odšteti 35, za letno pa 55 evrov. 
Za motoma kolesa so nalepke 
nekoliko cenejše - polletne 
17,50, letne pa 27,50 evra. Kot 
je znano, vinjetni sistem velja 
za vozila, katerih največja do-
voljena masa ne presega 
3.500 kilc ĵamov (ne ^ede na 
največjo maso priklopnega 
vozila). Težja vozila bodo do 
uvedbe satelitskega sistema 
cestninjenja ostala na obstoje-
čem sistemu oz. plačevanju 
cestnine s taldicami ABC. Dr-
žavni zbor je ravno v petek po 
nujnem postopku sprejel za-

kon o cestnini za vozila, kate-
rih največja dovoljena masa 
presega 3.500 kilogramov, po 
katerem mora biti satelitsko 
cestninjenje zagotovljeno do 
1. januarja 2010. 

Nadzor nad uporabo vinjet 
bo Dars v prvih dneh po uve-
ljavitvi novega sistema izva-
jal skupaj s policijo, je napo-
vedal Bojan Banfi, izvršni di-
rektor za cestninjenje na 
Darsu. Druga nadzorna 
organa sta carina in promet-
ni inšpektorat Nadzor bodo 
nadzorniki izvajali na izvo-
zih z avtocest, pofivališčih in 
bencinskih postajah, v noč-
nem času pa tudi na mestih, 
kjer je mogoče na varen na-
čin zagotoviti upočasnjeno 

vožnjo oz. izločanje vozil 
brez vinjet. Cestninski nad-
zorniki bodo preverjali opre-
mljenost vozil z vinjeto, ki 
mora biti nameščena na levi 
zgornji strani vetrobranske-
ga stekla, preverjali bodo 
tudi veljavnosti vinjet in nji-
hovo pristnost (oz. morebit-
ne ponaredke). Kazen za za-
stonjkarje je najmanj tristo 
evrov. Dars je za potrebe 
nadzora nad uporabo vinjet 
v cestninske nadzornike pre-
šolal okoli sto cestninskih 
blagajnikov, ki naj bi v na-
slednji fazi nadzor opravljali 
sami. Nosili bodo uniformo 
temno modre barve in za-
ščitni jopič z napisom Cest-
ninski nadzor. 

KRIMINAL 

KRANJ 

Tat v garderobi 

Neznani storilec je v noči na soboto v garderobi kranjskega 
podjetja ukradel manjšo torbico, v kateri so bili 160 evrov go-
tovine, vozniško in prometno dovoljenje in bančna kartica. 

S P O D N J E P IRN IČE 

Prodajal tabletke 

V nedeljo okoli 1.30 so policisti na javni prireditvi v Spodnjih 
Pimičah odvzeli prostost sedemnajstletniku iz Logatca, ker je 
prodajal prepovedano drogo. Zasegli so mu deset tabletk ek-
stazija in zavitek z belim prahom. Kasneje so pri osumljencu 
opravili še hišno preiskavo ter zasegli še deset tabletk ekstazi-
ja in približno pet gramov posušene konoplje. S. Š. 

http://www.nikonsvet.si
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Gospodarji domačega neba 
Naši padalci so s pridom izkoristili poznavanje domačega terena in razmer, zmage pa sta se na 
koncu veselila ekipa Elana in izkušena Irena Avbelj. 

Z O R A N RAČ IČ 

Lesce - Po nedeljskem za-
dnjem skoku so si naši orga-
nižatorji tekme svetovnega 
pokala v skokih na dlj oddah-
nili, saj je bilo tekmovanje iz-
peljano brezhibno, 42 ekip s 
prek dvesto padalci pa je opra-
vilo vseh osem skokov, kar pa-
dalcem pomeni največ. "Če 
ne izvedemo vseh osmih sko-
kov, imaš občutek, da je uspeh 
vreden manj," so razmišljali 
vsi, ki so leško letališče zapuš-
čali zadovoljni. Največ veselja 
je druga letošnja tekma pri-
nesla slovenskim junakom vi-
šin, ki so osvojili dve prvi me-
sti. Zmagi sta si priborili ekipa 
Elana (Roman Kanin, Uroš 
Ban, Senad Salkič, Borut Erja-
vec, Domen Vodišek) med 
moštvi in Irena Avbelj, ki je 
bila najboljša med 35 dekleti. 
Na stopničke sta se zavihtela 
še Uroš Ban in Borut Erjavec, 
ki sta si razdelila tretje mesto. 

Ekipa Elana je bila zaneslji-
va ves čas, fentje so s pridom 
izkoristili domač teren, o če-
mer dovolj zgovorno priča 
tudi razlika do drugih ekip. 
"Očitno je imela konkurenca 
s prilagajanjem več težav, kot 
smo pričakovali, vendar to ni 

Ekipa Elana se je na domačem terenu najbolje znašla. /Foto:Tin>o«M 

veš naš problem. Skakali smo 
tako, kot smo načrtovali, mor-
da s še kakšnim centimetrom 
preveč, a smo kljub temu za-
dovoljni ob novem uspehu, ki 
nam \4iva novih moči pa tudi 
obveznosti," je po koncu tek-
movanja povedal Borut Erja-
vec, ki je poleg zmage s svo-
jim moštvom in tretjim me-
stom med posamezniki osvo-
jil še naslov državnega prva-
ka, saj je tekma štela tudi za 
domače prvenstvo. 

Podobno kot zmagovalna 
ekipa je s konkurenco opravila 
Irena Avbdj, ki je tokrat zma-
go dosegla tudi z izkušnjami, 
kajti nekajkrat so se padalci 
znašli v zelo neprijetnih vre-
menskih razmerah. "Z rezul-
tatom sem izredno zadovolj-
na, saj so bile razmere zdo za-
htevne, predvsem v četrti seri-
ji, ko sva se izmed petih čla-
nov ekipe le dva izvlekla iz za-
htevne situacije. Očitno mi je 
ta skok dal še nekaj dodatne 

moči in motivacije, ki mi je 
lani manjkala, letos pa sem 
vnovič dobro pripravljena na 
zahtevno sezono," je nasmeja-
na dejala Avbljeva. 

Padalci si bodo v prihodnjih 
dneh privoščili nekaj oddiha, 
potem pa bodo začeli priprave 
na novo tekmovanje, ki bo čez 
tri tedne v nemškem Alten-
stadtu, misli pa bodo usmerje-
ne tudi že v slovaški Lučenec, 
kjer jih prihodnji konec mese-
ca čaka še svetovno prvenstvo. 

Po tednu skokov še celinski pokal 
s člansko tekmo se je v soboto pozno popoldne v Kranju končal 33. teden skokov, pri SK Triglavu 
pa se te dni že pripravljajo na FIS tekmo celinskega pokala, ko bo to nedeljo naša največja s plastiko 
pokrita skakalnica gostila tudi nekatere svetovne šampione. 

V I L M A STANOVN IK 

Kranj - Prav prijeten hlad je bil 
v "kranjski Sibiriji" minule 
dni, ko smo iskali senco in 
možnost ohladitve. Malce bolj 
vroče je bilo le skakalcem, ki 
so se od četrtka do sobote me-
rili na 33. tednu skokov. Naj-
mlajši so tekmovali na manj-
ših skakalnicah na Gorenji 
Savi, mladinci do 18 let do 20 
let in dani;» so na naši naj-
večji s plastild pokriti skakalni-
ci v OMV centru na Bauhenku 
navdušili s kar nekaj lepimi in 
dolgimi skoki, tekmovanje pa 
je štelo tudi za točke pokala 
Cockta. Najuspešnejši med 
vsemi je bil Primož Piki (SSK 
Ljubno), ki je po tekmi pove-
dal, da si je v prostih dnA na-
bral veliko nove energjje in da 
v Kranju pač rad tekmuje. Ta-
koj za Pildom sta se na zmago-
valni oder uvrstila tižiška ska-
kalca Rok Zima in Mitja Mež-
nar (oba NSK Tižič Trifix), po-
kala pa je bil posebno vesel 
Mitja, ker je prvič nastopal kot 
dan in ne več kot mladinec, 
saj je prav včeraj dopolnil 20 
let Da smo na zmagovalnem 
odru zaploskali tud̂  dvema 

Zmagovalec Primož Piki in tretjeuvrščeni Mitja Mežnar sta se v soboto veselila dolgih 
skokov na kranjski skakalnici. 

Triglavanoma, sta poskrbela 
Primož Zupan in Jure B<^-
taj, ki sta se uvrstila na četrto 
in peto mesto, medtem ko Pri-
mož Peterka, ki je bil osmi. 

Urbane, ki je bil deseti in 
Robert Kranjec, ki je bil enaj-
sti, ob začeticu sezone še lovijo 
prvo formo, zaradi bolezni pa 
ni nastopil Jemej Damjan. 

Med mladinci do 20 let je 
bil razred zase zmagovalec Ju-

rij Tepeš, za lepe in dolge 
skoke pa smo zaploskali tudi 
še ne 16-letnemu Luku Leba-
nu (NSKTržičTrifix),kijez 
novo "poletno" pričesko za-
nesljivo zmagal v konkuren-
ci do 18 let. "Ne vem, če je 
pomagala nova frizura, uspe-
li pa so mi lepi skoki in vesel 
sem zmage," je povedal mla-
dinski reprezentant Luka Le-
ban. 

Še več lepih in dolgih sko-
kov pa se v Kranju obeta to 
nedeljo, ko se bodo - po tra-
dicionalnem uvodu v Vele-
nju - skakalci v Kranju po-
merili za točke celinskega 
pokala FIS. Organizatorji iz 
Kranjskega Tri^ava so pre-
jeli rekordno število prijav, 
poleg vseh naših najMjših 
bodo nastopili tudi številni 
tekmovalci iz tujine. 

Triglav Gorenjska 
spet v drugi ligi 
Potem ko je vse kazalo, da bo Gorenjska ostala 
brez nogometnega drugoligaša, je iz lige 
izstopila ekipa Zavrča, ekipa Triglava Gorenjske 
pa je spet v 2. SNL. 

V I I M A STANOVN IK 

Kranj - Le nekaj dni pred žre-
bom parov za novo nogomet-
no tekmovalno sezono je 
vodstvo ekipe Zavrča sporo-
čilo, da izstopajo iz slovenske 
drugoligaške konkurence. 
Tako se je že v petek dopol-
dne na korespondenčni seji 
sestal 10 Nogometne zveze 
Slovenije, člani pa so soglas-
no (vsi, ki so glasovali) spre-
jeli sklep, da bo drugoligaš v 
novi sezoni tudi devetouvr-
ščena ekipa. To pa je ekipa 
Triglav Gorenjska, ki je iz 
lige nepričakovano izpadala 
po slabih igrah v zaključnem 
delu sezone, na zadnji odlo-
čilni tekmi pa jo je premaga-
la prav ekipa Zavrča. 

"ND Tri^v 2000 ni vesel 
za tisto, kar se je zgodilo NK 
Zavrč, veseli pa smo zase, 
ker je Gorenjska nogometno 
po eni plati izredno razvita 
(množičnost, delo z mladi-
mi, nadarjeni igralci), po 

drugi pa nerazvita (podpora 
politike, gospodarstva, medi-
jev) in po lastni krivdi (ozkost 
interesov) tudi neuspešna. 
Potrudili se bomo, da bomo 
še naprej po delu z mladimi, 
organiziranosti, športaemu 
in f)oštenemu pristopu klub 
svetle tradicije in pokončne 
drže. Vsem, ki so verjeli v Tri-
glav, se zahvaljujemo. Naše-
mu klubu pa ugleda (enotna 
podpora 10 NZS) ne daje viš-
ja ali nižja liga, ampak vsebi-
na in način delovanja," je po 
slabem mesecu povratka med 
slovenska drugoligaška mo-
štva poudaril direktor Triglav 
Gorenjske Miran Šubic. 

Tako bosta Gorenjska in 
Kranj vendarle tudi v novi se-
zoni imela svojega nogomet-
nega drugoligaša. Poleg Tri 
glava Gorenjske pa bodo v 2 
SNL nastopali še: livar Ivanč 
na Gorica, Bonfika, Bela kra 
jina. Aluminij, Mura 05, Za 
gorje. Krško, Šentjur in 
Olimpija. 

KRAN) 

Španci na evropskem prestolu 

S tekmo velikega finala med Nemčijo in Španijo seje v nede-
ljo zvečer na Dunaju končalo letošnje evropsko prvenstvo v 
nogometu. Z zmago 1: o so slavili nogometaši Španije, ki so 
tako po 44 letih postali evropski prvaki. Naslednje evropsko 
prvenstvo bo čez štiri leta na Poljskem In v Ukrajini. V. S. 

FIS CELINSKI POKAL 
2008 

Nastopilo b o okoli 70 skakalcev 
iz štirinajstih držav. 

Vstopnina: 5 EUR. Za otroke do 15. leta je vstop prost. 

Vabljeni! 

mailto:vUma.stanovnik@g-glas.si
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G O R E N J S K I S E M A F O R 

BALINANJE 

Člani, 12. krog: 1. državna liga - Primskovo : Brdo 8 :14, 
Bistrica : jadran Izola 16 :6 , Radovljica Alpetour: Planina 
Petrič 18 ; 4. Vrstni red: Postojna 29, Radovljica Alpetour 
26, Brdo 25, Planina Petrič 24, Kolektor Idrija 19, EIS Bud-
ničar i8, Bistrica in Jadran Izola po 12, Sloga 9, Primsko-
vo 6.2. liga - vzhod: Angel Besednjak : Center Kranj 5:17, 
Rogaška Car System : Čirče Van-Den 15 : 7, Tezno Cimos 
: Tržič 15 :7 . Vrstni red: Čirče Van-Den 29, Center Kranj 
28, Rogaška Car System 27, Svoboda 21, Tržič in Velenje 
Premogovnik po i8, Voličina 17, Tezno Cimos 9, Angel 
Besednjak 7 in Sodček 6 S. S. 

KOLESARSTVO 
Gorsko državno prvenstvo Krvavec: elite: 1. Vrečer 34:04, 
2. Rezman (oba Radenska KD Finančna točka) 35:59, 3. 
Cvet (Hrastnik) 37:24, 4. Kerkez (Sava) 38:39; pod 23 let 
1. Koren (Perutnina Ptuj) 37:16,2. G. Švab 37:30, 3. Burjek 
38:42,4. Furdi 40:15 (vsi Sava), 5. Trček (Radenska) 40:15, 
6. Rakuš (Sava) 40:48; st. mladinci: 1. N. Košir 42:14 (Ra-
denska KD Finančna točka), 7. Bitenc 44:40, 9. J. Košir 
46:15 (oba Sava); ml. mladinci: i . Bešter 40:55, 2. Polanc 
40:56, 9. Mikelj 44:57 (vsi Sava); dečki A: 1. Mohorič, 8. 
Pogačnik, 9. Jagodic, lo. Porenta (vsi Sava), dečki B: 1. 
Vidmar (HIT Gorica), 4. Šinkovec, 5. Katrašnik, 8. Košnik, 
9. Čarman, lo. Klemenčič (vsi Sava) M. B. 

Vzpon za kralja in kraljico Krvavca: absolutno: moški: 1. 
Tekavec (Energija Velenje) 38:39, 2. Ikič (Etiketa Žiri) 
40:55, 3. Mikuša (KGT Papež) 41:01, 4. Alič (Brda), 5. Da-
car (Mengeš), 6. Legat (Završnica), 7. Markun (Bam.Bi), 
8. Grilj (Izvir Vipava), 9. Vinčec (izvir Vipava), 10. Preše-
ren (BVG Gulč); ženske: 1. Šorli (Brda) 51146, 2. Žabjek 
(Turbo M), 3. Žakelj (Pekarna Magušar) M. B. 

KOŠARKA 

ŠENČUR 

Z a d n j e v s t o p n i c e z a f inale v L jubl jani 

V Šenčurju so v soboto poleg prijateljske tekme med Slove-
nijo in Hrvaško organizirali tudi 4. kvalifikacijski turnir dr-
žavnega prvenstva v Samsung ulični košarki. Na zunanjih 
igriščih ob športni dvorani se je zbralo kar 46 "trojk", od 
tega se jih je petnajst letos prvič potegovalo za nastop na 
zaključnem turnirju v Ljubljani (12. julija). Na zadnjem kva-
lifikacijskem turnirju pred finalom je zmagala ekipa Perk-
mandeljc Partija iz Zasavja, ki je v finalnem obračunu pod 
reflektorji 515 :8 ugnala BX Whimpy. V mladinski kategoriji 
so slavile Klavirske tipke, v pionirski 4 Win, v ženski konku-
renci pa so zmagale Ciklame. V Hervisovem zabijanju je bil 
najbolj atraktiven Jaka Cekič, v Planetovem metanju trojk pa 
najnatančnejši Boris Karadžič. S. Š. 

MOTO ŠPORT 

LEŠE 

V L e š a h z n o v a m o t o dirke 

Športno društvo Dobrča bo to soboto, 5. julija, pripravilo 2. 
gorsko moto preizkušnjo, slalom v Lešah. Na atraktivni 1200 
metrov dolgi asfaltni progi z višinsko razliko loo metrov, ki 
ji bodo dodane hitrostne ovire, bo vožnja za trening potekala 
med 10. in 12. uro, tekma pa se bo začela ob 13. uri. Prijave 
sprejemajo v petek med 19. in 20. uro ali v soboto med 7. in 
10. uro, dodatne informacije pa dobite na ww.lese-pod-dobr-
co.si ali po telefonih 596 22 25 oziroma 041/358 082 (Cveto 
Bohinjec) ter 041/358 048 (Zdenka Kokalj). V. S. 

GORSKO KOLESARSTVO 

CERKgE 

Kros na K r v a v c u M e z g e c u in Žaidjevi 

Na Krvavcu je v nedeljo v organizaciji Športnega društva Str-
mel potekala tretja tekma slovenskega pokala v krosu za gor-
ske kolesarje. Absolutna zmagovalca sta postala Luka Mez-
gec (Bam.Bi) in Tanja Žakelj (MBK Hidria), aktualna sveto-
vna prvakinja med mlajšimi članicami. Blaže Klemenčič, edi-
ne gorske kolesarke, ki bo potovala na olimpijske igre, na Kr-
vavcu ni bilo. M. B. 

Pipan ga je preseneti 
v s lovenski košarkarski reprezentanci , ki se želi uvrstiti na ol impi jske igre v Atenah, je edini Gorenjec 
Dragiša Drobnjak. Poraz in z m a g a naših na prijateljskih tekmah s Hrvaško . 

S I M O N Š U B I C 

Šenčur - Slovenska košar-
karska reprezentanca danes 
zapušča Kranjsko Goro, kjer 
se je teden dni pripravljala na 
kvalifikacijski turnir za olim-
pijske igre v Pekingu, ki bo 
od 14. do 20. julija potekal v 
Atenah. Konec tedna je s hr-
vaško reprezentanco odigrala 
tudi prijateljski tekmi. Na 
prvi, ki je bila v petek v Kranj-
ski Gori za zaprtimi vrati, so 
bili boljši Hrvati (70 : 66), v 
soboto pa so se pred polnimi 
tribunami v Šenčurju veselili 
naši košarkaiji (73:70); odlo-
čilno trojko v zadnji sekundi 
je zadel Uroš Sk)kar. 

Prijateljsko srečanje v Šen-
čurju si je ogledalo mnogo 
znanih košarkarskih imen, 
med njimi tudi eno največjih 
imen evropske košarke - De-
jan Bodirog?. Tako nekdanji 
jugoslovanski in srbski repre-
zentant kot drugi so lahko 
ugotovili, da reprezentanci še 
nista povsem uigrani. A časa 
za odpravljanje pomanjkljivo-
sti je še dovolj, slovenski ko-
šarkarji pa verjamejo, da 
bodo v Atenah v pravi formi 
Optimist je tudi Sani Bečiro-

vi<f: "Vidi se, da v napadalnih 
akdjah še nekoliko zamuja-
mo, ampak veseli me, ker ka-
žemo močan duh, da smo 
prava klapa, kar bo v Atenah 
tudi najbolj pomembno." 
Tudi selektor Aleš Pipan pri-
znava, da njegove izbrance 
čaka še precej dela: "Smo sre-
di priprav, zato nas glavno 
delo pri uigravanju tako 
obrambe kot napada še čaka. 
Že tekmi s Hrvati pa sta poka-
zaU, da bo atenski turnir zelo 
močan, da bo vsaka tekma na 
nož, saj ni popuščanja ne v 
obrambi ne v napadu." 

Po zadnjih odpovedih Mat-
jaža Smodiša zaradi težav s 
stopali in Gašperja Vidmarja 
zaradi zloma desne roke je Pi-
pan vpoklical tudi edinega Go-
renjca v reprezentanci - Dragi-
šo Drobnjaka, ki je zadnjo se-
zono igral na Poljskem. Kranj-
čan (sedaj živi v Ljubljani) pra-
vi, da ga je Pipan presenetil: 
"Njegovo povabilo je bilo pre-
senečenje, saj zadnja leta ni-
sem bil nikoli na reprezen-
tančnih pripravah, morda se 
je moje ime pojavilo le na šir-
šem seznamu kandidatov za 
reprezentanco. Pipanovo po-
vabilo je bilo za mojo družino 

Celar na čelu loških 
športnikov 
V I L M A S T A N O V N I K 

Škoija Loka - Pri Športni zve-
zi Škofja Loka so prejšnji te-
den pripravili 11. skupščino, 
ki je bila hkrati tudi volilna. 
Člani klubov in društev so 
soglasno izbrali novo vod-
stvo: Ivana Hafnerja, ki je 
Športno zvezo vodil zadnjih 
deset let, je na mestu pred-
sednika zamenjal Branko 
Celar, sicer kandidat Roko-
metnega društva Merkur 
Ško^a Loka. Za podpred-
sednika je bil izbran Gorazd 
Šiberle iz Košarkarskega 
kluba Škoi^a Loka, člani IP 
pa so: Janez Dekleva iz 
Smučarskega kluba Alpeto-
ur, Jože Hafiier iz ŠD Kon-
dor, Saška Benedičič Tomat 
iz ŠD Partizana, Janko 
Demšar iz Strelskega dm-
štva Škofja Loka in Rok Po-
gačnik iz Futsal kluba Stri-
py. Prav tako so izvolili dis-
ciplinsko komisijo in nad-
zorni odbor, sprejeli pa so 
tudi program dela. 

Kot je povedal novi pred-
sednik Branko Celar, se bo 
vodstvo zavzemalo za izbolj-
šanje finančnih osnov za de-
javnost športa v občini, po-
magalo bo tako rekreativne-

Branko Celar je novi pred-
sednik Športne zveze Ško^a 
L o k a . / Foto: Tiiii OoU 

mu kot tekmovalnemu 
športu, podpiralo pa bo zla-
sti šport otrok in mladine, 
invalidov in drugače hendi-
kepiranih, prav tako pa bo 
skrbelo za izobraževanje 
Strokovnega športnega ka-
dra. Več poudarka bo tudi 
na prostovoljnem delu v 
športu, novo vodstvo Šport-
ne zveze Škofja Loka pa si 
želi tudi dobro sodelovanje 
z županom in občinskim 
svetom ter še hitrejši razvoj 
športa. 

Kranjčan Dragiša Drobnjak je zaigral v slovenski 
reprezentanci. / foto: Tin« doh 

tudi precejšen šok, saj sem 
ženi obljubil, da bomo skupaj 
preživeli celotno poletje. Na 
Poljskem je bila namreč dru-
žina večinoma sama, sedaj se 
je spet tako godilo. Toda po-

vabilo v reprezentanco ne pri-
de kar tako, kaj takega ne mo-
reš kar zavrniti Zame je veli-
ka čast, da igram za reprezen-
tanco, in ne morem je pustiti 
na cedilu." 

TEKI 

RADOVLJICA 

N a j h i t r e j š a Peter in Petra 

Gorniški klub Karavanke in Športna zveza Radovljica sta na 
praznično sredo, 25. junija, pripravila 8. tek po ulicah Radov-
ljice. Najmlajši so tekli 2 kilometra, ženske 6 kilometrov, mo-
ški pa 8 kilometrov. Med deklicami do 13 let je slavila Vesna 
Alpner, med dečki do 13 let je bil najhitrejši Rok Strašek, med 
dečki od 13 do 15 let pa Klavdij Markič. V najmlajši ženski ka-
tegoriji od 20 do 39 let je zmagala Petra Race iz Radovljice s 
časom 24:10, v kategoriji med 40 in 49 let Tanja Pintar, nad 
50 let pa Marija Žmavc. Med najmlajšimi moškimi do 19 let 
je bil najhitrejši Marko Alpner, najboljši čas 8 kilometrske 
proge pa je postavil Peter Letnar iz Komende s časom 26:46. 
V kategoriji od 30 do 39 let je zmagal Borut Maiavašič, od 40 
do 49 let Tomaž Kalan, od 50 do 59 let Franci Koder in v ka-
tegoriji nad 60 let Slavko Sitar. V. S. 

Peter in Petra sta prejela tudi čestitke domačega župana 
Janka S. Stuška. 
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Velika želja plavati v finalu 
Plavalka Anja Čarman si na olimpijskih igrah želi finala na 200 m hrbtno. V tej disciplini je pred 
kratkim popravila svoj štiri leta star osebni rekord. 

MAJA BERTONCEL; 

Codešič - Na olimpijskih ig-
rah v Pekingu bo nastopila 
tudi plavalka Merit Triglava 
Anja Čarman. Največ stavi 
na disciplino 200 m hrbtno, 
v kateri je pred kratkim na 
mednarodnem mitingu v 
Zagrebu s časom 2:12:59 ^ 
53 stotink sekimde popravila 
svoj štiri leta star osebni re-
kord z evropskega prvenstva 
v Madridu leta 2004. "Ni-
sem pričakovala rezultata 
pod 2:13:00. Moja želja je 
bila izboljšati rezultat iz 
Rima in z državnega prven-
stva v Kranju, tako da sem 
res zelo zadovoljna," je pove-
dala 23-letna plavalka z Go-
dešiča, o razlogih, da je za iz-
boljšanje osebnega rekorda 
potrebovala štiri leta, pa do-
dala: "Vmes sem plavala tudi 
v prosti tehniki in se lani od-
ločila, da se posvetim samo 
hrbtnemu slogu. Posledično 
SO sedaj boljši tudi časi." Vr-
hunec sezone zanjo bo seve-
da nastop na olimpijskih ig-
rah, kjer je njena velika želja 
nastopiti v finalu v disciplini 
200 m hrbtno. "Če bom ho-
tela priti v finale, bom verjet-

• ' " T*^ ^ " -i'-

Anja Čarman v Pekingu največ pričakuje od discipline 200 m hrbtno. / foio: conui 

no morala plavati pod 
2:10:00. S takšnim rezulta-
tom bi bila presrečna, ne 
morem pa reči, če bo to 
možiio. To so moje želje. 
Forma se dviga, normalno 
treniram naprej in videli 
bomo, kako bo," razmišlja o 
možnostih v Pekingu, kjer 
bo plavala tudi na 100 m 
hrbtno. 

Plavalka, ki sicer študira 
in trenira v Združenih dr-

žavah Amerike, do diplome 
ji manjka še eno leto, je v 
Slovenijo prišla sredi maja. 
Dvakrat dnevno je v kranj-
skem bazenu trenirala pri 
klubskem trenerju Sandiju 
Savniku, seveda v sodelova-
nju s Stevom Collinsom, 
svojim trenerjem v ZDA. 
"Priprave so zelo sprošče-
ne, seveda v smislu, da mi 
ni treba zraven misliti še na 
cel kup izpitov, seminar-

Rekord Vrečerja na Krvavec 
Naslov kolesarskega državnega prvaka v vzponu je na Krvavcu ubranil 
Robert Vrečer. S časom 34 minut in 4 sekunde je postavil nov rekord in 
konkurenco prehitel za skoraj dve minuti. 

MAJA BERTONCELJ 

Cerklje - Kolesarji so v petek 
nastopili na gorskem držav-
nem prvenstvu, ki je potekal 
na 11,7 km dolgem vzponu 
od Grada pri Cerkljah do pla-
nine Jezerca na Krvavcu. V 
konkurenci ni bilo vseh naj-
boljših, saj so poleg nekate-
rih iz slovenskih klubov 
manjkali tudi kolesarji, ki 
nastopajo v dresih tujih ekip. 

Lanski naslov je ubranil 
Robert Vrečer (Radenska 
KD Finančna točka) in s ča-
som 34 minut in 4 sekunde 
izboljšal rekord, ki ga je po-
stavil lani. "Najdlje me je dr-
žal klubski kolega Boštjan 
Rezman. Ko je odpadel še 
on, sem za malenkost pospe-
šil tempo, nato pa do vrha 
jjeljal lepo na obrate," je po-
vedal kolesar iz Šmiklavža 
pri Celju. Drugi na Jezercih 
je bil Boštjan Rezman, tretji 
pa Kristijan Koren (Perutni-
na Ptuj), prvak med člani do 
23 let. Drugi v tej kategoriji 
je bil Gašper Švab, tretji pa 
Nik Burjek (oba Sava). 

Pri starejših mladincih je 
naslov prvaka v vzponu 
ubranil Nejc Košir (Raden-

Cašper Švab je na Krvavec dosegel najboljši čas med Go-
renjci (37:30). Konec tedna bo v konkurenci pod 23 let na-
stopil na evropskem prvenstvu. 

ska KD Finančna točka), ko-
lesar s Tehovca v občini 
Medvode, pri mlajših mla-
dincih pa je zmagovalca od-
ločal sprint, v cilju pa Nejc 
Bešter pred lanskim prva-
kom Janom Polancem (oba 
Sava). "Vedel sem, da imam 
v sprintu več možnosti kot 
Jan. Dogovarjanja danes ni 
bUo. Vsak je vozil s svojo gla-

vo," je bil zadovoljen Bešter, 
Polanc pa dodal: "Poskušal 
sem s skoki, a je bil Nejc do-
volj močan. V sprintu po pri-
čakovanjih nisem imel mož-
nosti." Za naslove državnih 
prvakov so dirkali tudi dečki. 
Iz Stiške vasi je bil pri dečkih 
A najboljši Matej Mohorič 
(Sava), pri dečkih B pa Jernej 
Vidmar (HIT Gorica). 

skih nalog, različnih pro-
jektov v šoli. Zelo mi ustre-
za, da se lahko pripravljam 
doma s podporo domačih 
in prijateljev. Sedaj me naj-
prej čakajo priprave v Du-
brovniku, sredi julija pa v 
Slovenijo pride trener Steve 
Collins in skupaj bomo v 
Kopru naredili še zadnje 
priprave pred odhodom na 
Kitajsko," je še povedala 
Čarmanova. 

KOLESARSTVO 

M I R N A PEČ 

Božič četrti olimpijec 

V Mirni Peči pri Novem me-
stu so imeli v nedeljo kole-
sarji državno prvenstvo v 
cestni vožnji. Udeležili so se 
ga vsi naši najboljši, saj je 
bilo prvenstvo na izredno 
težki trasi zadnje sito za do-
ločitev štirih reprezentantov 
za olimpijske igre. Tadeju 
Valjavcu (Agar), Juretu Col-
čerju (LPR Brakes) in Simo-
nu ^pllaku (Lampre) se je s 
presenetljivo osvojitvijo na-
slova državnega prvaka v 
cestni vožnji kot četrti potnik 
za Peking pridružil Borut Bo-
žič (Collstrop). Na težki trasi 
je bil Idrijčan močnejši od 
vseh favoritov. Drugi (-F 1:36) 
je bil Gorenjec Matej Stare, 
tretji pa Gregor Cazvoda 
(oba Perutnina Ptuj). Odli-
čen četrti je bil Savčan Ga-
šper Švab in tako osvojil na-
slov prvaka v konkurenci do 
23 let. Za njim je v cilj pripe-
ljal Grega Bole (Adria Mo-
bil). Branilec naslova Tadej 
Valjavec je bil 14. Pri starej-
ših mladincih je zmagal 
Nejc Košir (Radenska KD Fi-
nančna točka), tretji je bil 
Mark Džamastaglč (Perf-
tech Bled). Pri mlajših mla-
dincih je naslov državnega 
prvaka obranil Nejc Bešter, 
tretji je bil Blaž Bogataj (oba 
Sava). M. B. 

GIBAJTE SE Z NAMI 
M I R O S L A V B R A C O C V J E T I Č A N I N & 

Da ne bomo trpeli 
Preden začnem novo temo, 

sem dolžan na kratko pojasniti, 
kaj smo se pogovaijali na se-
stanku po treningu prgšnji to-
rek. 

Najpomemhn^ toi3ca dnev-
nega reda je bila, kako se orga-
nizirati, da za nekatere kolesar-
jenje ne bo prehitro in za druge 
ne prepočasno. Nekateri so hi-
treje napredovali pri treningu 
ali so bili bo^ pridni in so preko-
lesarili kilometrov. Nekateri 
nikoli ne bodo uživali i« hitri 
vožnji • za pdčico dirkačev je, 
jasno, tempo vedno prepočasen. 
Dogovorili smo se, da se bomo 
organizirali v dve skupini: hi-
trgšo in počasngšo. Ne vemo še, 
kdo bo katero vodil, vemo pa, da 
bodo trase enake. Kaj bomo s 
tem dosegli? ljubitelji Glasa in 
koksatjenja bodo pri^i neobre-
menjeni. Na startu se bodo lah-
ko odločili, s katero skupino 
bodo Si. Če bo kateremu iz hi-
tre lupine kak torek prijala po-
časngša vožnja, seji bo pač pri-
ključil, in obratno seveda. Zme-
nili smo se, da bomo organizi-
rali tudi kako daljšo turo ob vi-

Poletu) C priročnikih, kijih v 
sbvenskem jeziku skoraj ni, je 
tukaj nekaj osnovnih navodil. 

Na najnižji točki pedala 
mora biti koleno rahlo trčeno, 
kolki pa se ob pogledu od zadaj 
na sedežu ne smgo zibati. Na-
stavite višino tako, da je med 
vašo peto in pedalom v najni^i 
točki pet milimetrov prostora. 
Dodajte še nekaj milimetrov, če 
imate čevlje z zelo tankimi pod-
plati na peti v primeijavi s spre-
dnjim deiom stopala. Prav tako 
zv&ijte sedež za 2 do } milime-
tre, če imate ddge noge v pri-
meijavi s tdesno višino. Za lju-
di z bolečinami v kolenih zara-
di zmehčanega ali obrabljen^ 
hrustanca lahko nekoliko vi^e 
nastavljen sedež deluje terapevt-
sko, zato ga postopoma dviguj-
te, dokler se ne začnejo kolki zi-
bati, potem pa ga rahlo spustite. 
Višino sedeža spreminjajte zo 
dva milimetra naenkrat, da se 
izognete prenapenjanju nog. 

Položiy sedeža naprg/nazty' 
Sedanja usmeritev je pomik 

sedeža nazaj, da zagotovi več 
moči za vzpone. Za začetek se 

kendih in da ne bomo bentili, če 
bo kdo kdty martjkal. 

Torej, od danes naprg ste vab-
ljeni, da se nam pridružite tudi 
tisti, ki zmorete kdesariti hitrge 
kot JO km/h, in tisti, ki vas je bilo 
strah, da smo prehitri. 

Naslednja zanimiva tema bo 
govorila o nastavitvah kolesa. 
Ugotovil sem, da na treninge pri-
hajate večinoma s specialkami 
in trekingi. Za ti dve kolesi so na-
stavitve dokaj podobne. Nepoza-
bite na nekaj: spedalka že sama 
po sebi ni udobno kolo, vendar je 
jasno, da na njg ne smele trpeti 
zaradi slabe nastavitve sestavnih 
komponent. 

Če ste si kupi/i novo kolo in s 
tem nimate nobenih izkušenj ali 
& ste ugotovili, da se na svojem 
starem kolesu ne počutite dobro, 
si lahko pomagatez nekaj osnov-
nimi nasveti, ki dedijo. 

Višina sedeža 
Je prvi problem, ki ga neizku-

šeni kolesaiji zanemarjajo. Po-
leg vsega že rtapisanega (tudi v 

udobno usedite na sredino sede-
ža z gonilkama v vodoravnem 
položaju. Spustite svinčnico 
(vrvico, na katerem ste na ko-
nec pritrdili majhen predmet) s 
sprednjega dela kolena sprednje 
noge. Svinčnica se mora dotika-
ti sredine osi pedala. To je 
osnovni položaj, dosežete pa ga 
tako, da sprostite vijak sedeža 
in ga premikate naprg ali na-
zaj. ljubitelji vzporwv, krono-
metristi in tudi nekateri cestni 
kolesajji imajo večinoma raje, 
da vrvica visi nekaj centimetrov 
za koncem gonilke, da povečajo 
vzvod v višjih prestavah. Na-
sprotno pa imajo ljubitelji hitre-
ga pedaliranja raje nekoliko bdj 
naprg pomčdcnjen sedež, da iz-
boljšajo hitrost vrtenja pedal. Če 
se vam noge dotikajo krmila, je 
narobe. To popravite z nastavit-
vijo višine krmila, ne s premika-
njem sedeža ndprg ali nazaj... 

Naslednjič pridgo seveda še 
nastavitve drugih komponent 
na kolesu. 

Trasa za danes: Kranj, pred prodajalno Aha-Kokrica-
Mlaka-Tenetiše-Pangeršica-Goriče-Golnik-Senično-
Tržič-Bistrica pri Tržiču-Hudo-Kovor-Podbrezje-
Naklo-Kranj 

mailto:vilnia.stanovnik@g-gfas.si
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MOJ P O G L E D 
D A M J A N A Š M I D 

Počitniški ne-mir (2) 

N ekoč je v nekem vrt-
cu onkraj nale doli-
ne beseda nanesla 

na poletje. Vzgojiteljice so 
povedale, da v vrtcu ostaja 
čez poletje vedno več otrok. 
Rekla sem, da starši najbrž 
težko dobijo dopust, ker so 
sedaj drugačni časi. Pa ni 
bil to pravi razlog. Starši so 
imeli dopust, otroke pa so 
imeli v vrtcu. Češ da so do-
volj časa skupaj popoldan in 
da morajo imeti tudi nekaj 
časa zase. Tale znani stavek 
"imeti čas zase" mi je vedno 
manj všeč. Vanj namreč 
skrijemo vse, česar tam ne bi 
smelo biti. V starše se krade 
neka čudna misel, da si mo-
rajo od otrok spočiti in pred 
njimi imeti mir. Ker menda 
ne zmorejo več. Česa? Biti 
starši, ljudje ali sploh žive-
ti? Zadnji, ki potrebujejo, 
da jih postavimo na stranski 
tir zaradi svojih razvajeno-
sti so otroci. Kdor to počne, 
jih pač ne bi smel imeti. Če 
si utrujen od svojega otroka, 
potem je nekaj hudo narobe. 
V življenju pridejo obdobja, 
ki so pretežka, pride bole-
zen. pridejo različne preiz-
kušnje za človeka. Takrat 

človek mora poiskati pomoč 
in takrat je prav, da si odpo-
čijemo. Od življenja, ne pa 
od otrok. Otroci niso neki 
projekti, ki jih delamo z ve-
seljem, dokler gre vse po sre-
či. Potem pa ... jaz ne bi 
bila več mama? Prava lju-
bezen se vedno pokaže v tež-
kih trenutkih, ne pa v sonč-
nih popoldnevih, ko smo vsi 
srečna družina. Poglejmo 
na onkološki oddelek, v eno-
te za intenzivno nego, na 
travmatološke oddelke pa še 
kam. Kdo je največkrat 
tam? Mame in očetje. Mese-
ce in leta, če je potrebno. Se-
veda so ljudje utrujeni in 
oni so upravičeno utrujeni. 
In zares potrebujejo predah. 
Potrebujejo nekoga, ki bi 
samo en dan skrbel namesto 
njih. Zato ne jamrajmo po 
nepotrebnem. Vsi, ki imamo 
zdrave otroke, bodimo hva-
ležni za vsak dan, ki ga lah-
ko preživimo z njimi. In ko 
smo že pri času zase. Zakaj 
bi se nekdo moral spočiti od 
nekoga, če mu je pa z njim 
lepo? Če nam ni lepo, se pa 
zamislimo. Nad seboj, ne 
nad otroki. Saj jih mi vzga-

jamo, kajne. 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

r.""91,0 MHz 

TU ISTIČNI 

uiuluf.potepuh.com 

Vinska rutica odganja mrčes 
D a n d a n e s pr iporoča jo u p o r a b o v inske rutice le po p r e d h o d n e m p o s v e t u z z d r a v n i k o m . Brez posveta 

pa j o lahko u p o r a b i m o za pregan jan je n a d l e ž n e g a m r č e s a iz s t a n o v a n j a . Pri nabiranju u p o r a b i m o 

rokavice, sa j lahko rastl inica povzroča kožna vnet ja . 

P A V L A K L I N E R 

Vinska rutica (Ruta gra-
veolens) je bila v ljudskem 
zdravilstvu ena najbolj 
uporabljenih zeli, danes pa 
ni več tako. Pa ne zato, ker 
bi bila neučinkovita, pač pa 
zato, ker je njen učinek 
premočan. Priporoča se 
uporaba gotovih priprav-
kov, če si čaj pripravimo 
sami, pa je potrebna pre-
vidnost. 

Imeli so jo menihi , 
graščaki in kmetje 

V srednjem veku ni bilo 
zelišča, ki bi bilo bolj raz-
širjeno kot vinska rutica. In 
ni ga bilo vrtička, kjer ne bi 
rasla ta razvejana rumena 
rastlinica. Samostanski, 
grajski in kmečki vrtovi bi 
bili brez nje pusti. Izvira iz 
Sredozemlja, a še bolj se je 
prijela v Ameriki, kjer velja 
za priznano tradicionalno 
zdravilno zelišče. Tudi pri 
nas je bila zelo priljubljena. 
Se danes jo pogosto ugleda-
mo na primorskih vrtovih 
ali v naravi. Čedalje rajši jo 
gojijo tudi gorenjske go-
spodinje. S svojimi pernato 
deljenimi modro zelenimi 
listi in rumenkastimi cve-
tovi je okras slehernega ze-
liščnega vrta. Močan, rahlo 
neprijeten vonj vinske ruti-
ce preganja nezaželeni mr-
čes. V času cvetenja, med 
junijem in avgustom, nabi-
ramo zelišče z rokavicami. 
Pri občutljivih osebah se 
namreč lahko pojavi srbeča 
koprivnica. Zelišče hitro 
posušimo. Suho izgubi ne-

Vinska rutica lahko pri nabiranju povzroči koprivnico 

prijeten vonj. Okusa je pre-
cej grenkega, aromatičnega 
in dražečega. 

Rutica nekdaj 

Ljudska medicina je, vin-
sko rutico pogosto uporablja-
la, saj naj bi zbistrila vid, 
zbujala tek, pomirjala, uspa-
vala, krepila um, gnala na 
vodo, odganjala vetrove, 
zdravila vneto grlo, astmo in 
bronhitis ter blažila premoč-
no bitje srca. Sebastian Kne-
ipp je rutico priporočal pri 
vrtoglavici, teŠd sapi, želod-
čnih težavah in kožnih iz-
puščajih. Za čaj iz vinske ru-
tice je veljalo tudi, da naj bi 
obvaroval pred kapjo. Žen-

ske so po njej segale tudi pri 
težavah v času menstruacije. 
Cenili so jo kot izvrstno zdra-
vilo za mišice. Bradavice naj 
bi izginile, če so jih večkrat 
navlažili z njenim sokom. 
Naglušnost so pozdravili s 
soparo listov, ki so jo z lija-
kom usmerili v sluhovod. To 
so počeli pet dni zapored. 
Čaj rutice so v razmerju 1:4 
razredčili z vodo in ga upora-
bili za kopel za oči. S tem ča-
jem so jih izmivali dvakrat 
na dan. Tako so ohranili in 
krepili vid. Z rutico so prega-
njali različen mrčes: muhe iz 
stanovanja, molje iz omar, 
bolhe in uši. Tudi mi jo lah-
ko povežemo v šopke in obe-
simo v stanovanju. 

Vinska rutica z modrozelenimi listi 

Pripravki iz rutice 
V čajnih mešanicah lah-

ko vinsko rutico uporabi-
mo sami. bolj previdni pa 
moramo biti pri samostoj-
ni uporabi - če že, jo upo-
rabimo zmerno in v zelo 
majhnih količinah ter pod 
nadzorom zdravnika. Čaj 
si pripravimo v obliki po-
parka iz polovice čajne 
žličke posušene rutice. 
Prelijemo jo s skodelico 
vrele vode in pustimo stati 
deset minut, nato precedi-
mo in pijemo enkrat do 
dvakrat na dan. Čaj, ki bla-
go spodbuja menstruacijo, 
si pripravimo iz zeli vin-
ske rutice, zeli črne mete, 
melisinih listov ter listov 
rožmarina. Dve žlici meša-
nice prelijemo s skodelico 
vode in pustimo stati deset 
minut, precedimo ter pije-
mo zjutraj in zvečer po 
eno skodelico poparka. 

Rutica d a n e s 

V knjigi Zdravilne rastli-
ne na Slovenskem dr. Kat-
ja Galle-Toplak piše, da 
vinska rutica spazmolitič-
no deluje predvsem na 
prebavne organe in mater-
nico. Vpliva na krvni ob-
tok, predvsem na pritisk 
krvi v glavi, in tako blaži 
glavobol. Flavonoidi iz-
boljšajo odpornost kapilar-
nih žil in preprečujejo zbi-
ranje vode v telesu. V Juž-
ni Ameriki z obsežnimi 
farmakološkimi raziskava-
mi poskušajo potrditi nje-
no učinkovitost pri multi-
pli sklerozi in kot rastlin-
ski kontraceptiv. 

Naslov 51 v R A K O V I H K L E Š Č A H 
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Ljubo doma, kdor ga ima 
Zdrav človek ima tisoč različnih 
želja, bolan eno samo: ozdrave-
li. Kdo je to misel prvi izrekel, ne 
vem, vsekakor drži. 
Marjeta Smolnikar 

Sreda, 20. junija 2 0 0 7 

Clavna sestra oddelka 200 
me sprejme z besedami: "lju-
bo doma, kdor ga ima, a ne 
gospa Smolnikar." Dobrodošli-
ca me prej zmede kot potolaži. 
Ne vem, kaj naj si mislim. 
Dom dojemam kot ograjen to-
pel prostor, ki si ga delim z 
meni najdražjimi ljudmi tega 
sveta, kot prostor, iz katerega 
vsak dan odhajam, a ga nikoli 
ne zapustim, kot prostor, v ka-

terega vsak dan znova in znova 
vstopam in v katerega se vse 
življenje vračam, kot prostor, v 
katerem sem nedotakljiva in 
močna, kot prostor, v katerem 
smem biti krhka, dom razu-
mem kot arhitekturo, ki sem jo 
napolnila s svojo dušo, kot arhi-
tekturo, ki odseva moj značaj, 
moj temperament. Kje za vra-
ga naj torej iščem stičišče med 
bolnišnico in (mojim) domom, 
med enim in dnigim prosto-
rom, med enim in dnigim poj-
mom, med eno in drugo arhi-
tekturo? Odgovor je na dlani: 
stičišče je skrb za moje zdravje, 
za moje življenje. Resnica je, da 
zdravstvenemu osebju bolnišni-
ce Golnik zaupam toliko, kot 
svojim domačim in v tem smis-

lu je Golnik moj dom; dom, 
napolnjen s toplino, s prijaz-
nos^o in z domala nadnaravno 
požrtvovalnostjo medicinskih 
sester in bratov z oddelka 200. 
"Hvala za dobrodošlico," odvr-
nem sestri. 

Po manjšem incidentu na 
hodniku z eno od oddelčnih 
zdravnic (Jaz: "Gospa doktor, 
smem", gospa doktor me sredi 
stavka prekine: "Ne vidite, da 
sem na viziti", zdaj gospo dok-
tor sredi stavka prekine Bojan: 
"Samo to bi rada vprašala", 
na potezi je spet gospa doktor, 
ki Bojana kar se da zviška in 
sredi njegovega stavko vpraša: 
"Kdo ste pa vi?" Bojan ji ne 
ostane dolžan in ji prav tako 
zviška senira: "Kdo ste pa vi?" 

Zdaj vskoči glavna sestra, ki in-
cident pripiše moji začetni ne-
nvz/, s čimer pa se sama, kaj-
pada, ne strinjam, saj se ne ču-
tim prav nič nervozno) se.z Bo-

janom usedeva v sprejemnico 
in čakava na dr. Aleša Rozma-
na, ki me je na zdravljenje na 
Golnik pravzaprav povabil. 
"Gospa Smolnikar," me po 
kratkem čakanju nagovori 
mlad moški v beli zdravniški 
unifbnvi. "Dohor Rozman?" 
Z zdravnikom si podava roki in 
si izmenjava nasmeh. Predsta-
vim mu še Bojana, nakar vsi 
trije sedemo in začnemo pome-
nek. 

Sama sebi se po tihem ču-
dim in se sprašujem, komu se 
imam zahvaliti za neizmerno 

srečo, ki me v tem življenju 
spremlja in varuje domala na 
vsakem koraku? Vzemimo dr. 
Aleša Rozmana, ki bo v prihod-
njih dneh, tednih, mesecih in 
letih, skrbel in bedel nad mo-

jim zdravjem. V trenutku, ko 
me je ta prijazni mladenič ogo-
voril z nenavadno sproščenostjo 
in z nasmehom, kar vse mi je 
ulilo dodatno mero optimiz-
ma, sem ga začutila in sprejela 
kot svojega dobrega prijatelja, 
ki mu smem brez zadržkov za-
upati; ne le svojega življenja, 
pač pa tudi svoj pogled na svo-

je življenje in na poti ter stran-
poti, kijih poznam in za katere 
vem, da vodijo k mojemu 
zdravju. 
(Se nadaljuje.) 

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

Pa je prišla poletna vro-
čina in v tem času se prav 
prileže krožnik osvežujoče 
in po možnosti nasitne so-
late. Kombinacijo sveže 
zelenjave z raznimi prelivi 
in sestavljene solate bodo 
popestritev vašega jedilni-
ka, hkrati bomo zaužili 
obilo rudninskih snovi in 
vitaminov, pa še za vitkej-
šo linijo bomo poskrbeli. 
Najpogosteje uporabljamo 
zelene liste solatne zele-
njave, nekatere gomolje, 
plodove in korene. Solate 
lahko sestavimo iz več vrst 
zelenjave in jim dodajamo 
tudi druga živila, denimo 
jajca, meso, sir, testenine 
in riž. Solato zabelimo z 
enostavnimi ali domiselno 
zmešanimi solatnimi pre-
livi. Z malce bogatejšo so-
lato lahko z lahkoto nado-
mestimo malico, večerjo 
ali kosilo. 

Pikantna solata s 
stročjim fižolom 

Z« 4 osebe potrebujemo: 
50 dag stročjega fižola, 1 šop 
mlade Spinače, 1 manjšo če-
bulo, 2 stroka česna, 2-3 pe-
koče paprike, 3 žlice oljčnega 
olja, 2 žlici jabolčnega kisa, 
4 žlice vode, o,j žličke slad-
korja, 1 žličko sesekljanega 
peteršilja, sol in sveže mleti 
poper. 

Stročji fižol operite, mu 
odstranite peclje in ga sku-
hajte v slanem kropu. Ko 
se skuha, ga odcedite in 
ohladite. Dodajte oprane 
špinačne liste, na tanke 
kolobarje na'rezano čebulo, 
na lističe narezan česen, 
sesekljano pekočo papriko, 

oljčno olje, jabolčni kis, 
vodo, sladkor, sesekljan 
peteršilj in solite ter popo-
prajte po okusu. Solato do-
bro premešajte in postrezi-
te. 

Mlado zelje s piščancem 
in papriko 

Za 5 oseb potrebujemo: 1 
rdečo in 1 zeleno papriko, 1 
čebulo, pol večje glave mlade-
ga zelja, 30 dag piščančjih 
prsi, 1 navaden jogurt, 3 žli-
ce jabolčnega kisa, sol, sveže 
mleti poper in šopek kopra. 

Piščančje prsi solite in 
jih v ponvi specite ter jih 
pustite, da se ohladijo. 
Oprani papriki narežite na 
trakove, zelje narežite čim 
tanj še ter ga takoj posolite, 
čebulo narežite na kolo-
barje. Vse skupaj zmešaj-
te. Na krožnik naložite ze-
lenjavo, nanjo naložite na 
trakove narezane piščančje 
prsi, prelijte s prelivom, ki 
ga pripravite iz jogurta. 

kisa, soli in popra ter okra-
site s sesekljanim koprom. 

Solata s šampinjoni in 
parmezanom 

Za 4 osebe potrebujemo: 
50 dag listnatih solat (moto-
vilca, berivke, radiča, rukole, 
mlade špinače ...), 30 dag 
svežih šampinjonov, 10 pa-
radižnikov češnjevcev, 15 dag 
parmezana, ekstra deviško 
oljčno olje, balzamični kis, 1 
strok česna, sol, sveže mleti 
poper in sladkor. 

Solate očistite, operite in 
osušite. Šampinjone oči-
stite in narežite na tanke 
lističe. Parmezan narežite 
na tanke rezine. Nekaj žlic 
oljčnega olja in balzamič-
nega kisa zmešajte, dodaj-
te stisnjen česen ter zači-
nite s soljo, poprom in 
ščepcem sladkorja. Moto-
vileč, šampinjone in prere-
zane paradižnike zmešaj-
te, prelijte s polivko in po-
tresite s parmezanom. 

Listnata solata s 
prelivom iz krompirja 
in bučnega olja 

Za 4 osebe potrebujemo: 8 
rezin opečene slanine, 2 sred-
nje velika krompirja, 2 dl 
mesne juhe, 2 žlici balza-
mičnega kisa, 3 žlice jabolč-
nega kisa, 4 žlice bučnega 
olja, 60 dag listnatih solat 
(motovilca, berivke, radiča, 
rukole, mlade špinače ...), 
sol in sveže mleti poper. 

Slanino z obeh strani po-
pecite na ponvi, da posta-
ne povsem hrustljava. 
Krompir olupite, ga nare-
žite na čisto majhne kocki-
ce in ga skuhajte v juhi, ki 
ste ji dodali balzamični 
kis. Kuhanega ohladite in 
ga začinite z jabolčnim ki-
som, bučnim oljem, soljo 
in poprom. Preliv dobro 
premešajte in ga prelijte 
preko očiščene mešanice 
solat, potresite z zdroblje-
no slanino ter takoj postre-
zite. 

KUHARSKI RECEPTI 
Z A VAS IZBIRA D A N I C A D O L E N C 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: čista piščančja juha z drobnjakovimi zdro-
bovimi žličniki, goveja pečenka v čebulni omaki, široki re-
zanci, glavnata solata, marelični kolač s skuto; Večerja: piš-
čančje meso z zelenjavo v solati, toast, sadni sok. 
Ponedeljek - Kosilo: zelenjavna enolončnica s teletino, skut-
ne palačinke, marelični kompot; Večerja: popečeni njoki s 
sirom, tržaški solatnik s fižolom in redkvicami. 
Torek • Kosilo: špinačna kremna juha, pečena piščančja be-
dra, kumare s krompirjem in koprom v solati; Večerja: grška 
solata s paradižniki, čebulo, kumaro, papriko, oljkami in ov-
čjim sirom, zrnat kruh. 
Sreda - Kosilo: hladna kumarična juha s kislo smetano, pe-
resniki z mletim mesom in parmezanom, zelena solata; 
Večerja: popečen mlad krompir s sirom in kumino, mešana 
solata. 
Četrtek - Kosilo: goveje srce v omaki, polenta, paradižniko-
va solata; Večerja: jajčno cvrtje z mlado čebulo in šunko, 
stročji fižol v solati, čebulni kruh. 
Petek - Kosilo: korenčkova kremna juha, v pečici pečena 
škarpena z rožmarinom in mladim krompirjem, mešana so-
lata; Večerja: kuhan pehtranov štrukelj, kompot. 
Sobota • Kosilo: mešano meso na žaru, kumarična solata s 
krompirjem, zelena solata z redkvicami in drobnjakom, rde-
či- in čmi ribez s sladoledom in kapljicami vinjaka; Večerja: 
blitvina pogača s sirom, jogurt ali pivo. 

Blltvina pogača s sirom 

Za krhko testo potrebujemo: 150 g moke, 100 g masla, 1 rume-
njak, 1 žličko soli; 
Nadev: šop svežih blitvinih listov, 2 čebuli, 2 žlici olja, 150 g sira, 
300 g kisle smetane, 3 rumenjaki, peteršilj, poper. 

Biitvine (ali špinačne) liste operemo, odcedimo, osušimo. 
Iz sestavin za testo na hitro ugnetemo krhko testo in ga pu-
stimo počivati na hladnem pol ure. Medtem sesekljamo če-
bulo in jo prepražimo na vročem olju, da postekleni, doda-
mo drobno zrezane biitvine liste, dušimo 5 do lo minut, 
ohladimo in potresemo z naribanim sirom. Testo razvalja-
mo, z njim obložimo dno in stene namaščenega modela za 
pogače (premer 30 cm) in ga pečemo v pečici pri 200 stopi-
njah Celzija 15 minut. Medtem zmešamo kislo smetano in 
rumenjake, dodamo nasekljan peteršilj, sol in poper iz mlin-
čka. Pečeno testo vzamemo iz pečice, na testo poravnamo 
blitvin nadev, ga prelijemo s smetanovim prelivom, pekač 
porinemo znova v pečico in pečemo 30 minut pri 170 stopi-
njah Celzija. 
Pa še to: beljake prihranimo in si za zajtrk naslednjega dne 
pripravimo dušeno blitvo na čebuli z beljaki; na krožniku jo 
prelijemo z malce olivnega olja, dodamo zdrobljen slani 
mladi sir in ponudimo. 
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Krompirjeva juha s špageti 

Sestavine: pol kg krompirja, 
3 dag špagetov, 2 dag moke za 
prežganje, 1 srednje velika če-
bula, 2 stroka česna, parmezan 
po okw;u, .ml, poper, ščep ku-
mine, lovorov list, listi sveže ba-
zilike, žajblja in vgica rožma-
rina. 

Priprava: Olupljen krom-
pir narežemo na primerne 
kocke, ga skuhamo do meh-
kega, nato ga pretlačimo. Na 
masti naredimo temno pre-
žganje tako, da najprej spra-
žimo moko, nato dodamo se-
sekljano čebulo in česen ter 
sveže začimbe. Prežganje za-
lijemo z vodo in ga prevre-
mo. Dodamo krompir, nato 
v juho zakuhamo še nalom-

Ijene špagete in jo izboljša-
mo s paradižnikovo mezgo 
in nastrganim parmezanom. 

Kuhani orehovi štruklji 

Sestavine za testo: 35 dag na-
menske moke, slana okisana 
mlačna voda, nekaj kapljic 
olja, 1 jajce, zabela. 

Sestavine za orehov nadev: 
ifS I kisle smetane, 20 dag mle-
tih orehov, 2 jajci, 4 dag masla 
ali margarine, limonina lupi-
nica, malo cimeta in muškat-
rx%a oreščka. 

Priprava: Iz sestavin naredi-
mo ̂ êčeno testo, ga dobro od-
podjemo, nato ga razvaljamo 
in pustimo, da se testo nekoli-
ko posuši. Pokapljamo ga s se-
gretim maslom in premaže-

mo s pripravljenim nadevom. 
Priprava nadeva: Maslo 

umešamo z rumenjaki, do-
damo kislo smetano in nari-
bano limonino lupino ter 
zmlete orehe. Nazadnje do-
damo še sneg iz beljakov. Če 
je nadev preveč tekoč, mu do-
damo nekaj presejanih drob-
tin. 

Testo namažemo, zvijemo 
in štrukelj zavijemo v pomaš-
čeno in z drobtinami potrese-
no alufolijo. Alufolijo lahko 
malo nabodemo z zobotreb-
cem in damo kuhat v vrelo 
vodo. Kuhamo 35 minut Ku-
hanega odvijemo, narežemo 
na primerne kose. Zabelimo 
ga s prepraženo zabelo. Poleg 
lahko ponudimo zeleno sola-
to z rezinami paradižnika in 

fižolovo omako s hrenom. 

Medene rezine 

Sestavine: pol kg namenske 
moke, pecilni prašek, 20 dag 
medu, 10 dag rnletih orehov, ci-
met, vanilin sladkor, malo 
ruma. 

Priprava: Moko presejemo. 
dodamo pecilni prašek, 6 dag 
sladkorja, med, limonino lu-
pinico, dmet, vanilin sladkor 
in nun. Masi dodamo še gro-
bo zmlete orehe. Vse skupaj 
dobro premešamo in pogne-
temo v testo. Pekač namaže-
mo z maslom, dodamo testo 
m ga potresemo z grobo na-
rezanimi orehovimi jedrci. 
Pečemo ga v pečid 45 minut 
pri 180 stopinjah Celzija. Pe-

čenega narežemo na primer-
ne kose, ga prelijemo z vodo, 
ki smo jo zmešali z medom, 
da se pedvo dobro prepoji. 

Fižolova omaka s hrenom 

Sestavine: jo dag čez noč na-
močen^ jižola, 1 srednje veli-
ka čebula. 2 stroka česna, 1 veli-
ka žlica zabele, kis, 7 dag nari-
banega hrena. 

Priprava: Fižol skuhamo, 
ga pretlačimo, primešamo 
segreto zabelo in nekoliko 
kisa. Jed solimo in popramo. 
Na koncu dodamo še nariban 
hren. 

Fižolova omaka je odlična 
prikuha, ki jo postrežemo h 
kuhani govedini ali pečenim 
svinjskim rebrcem. 
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M e d o g l e d o m Č o p o v e h l 5 e v Ž i r o v n i c i / Foto; Ma Pogac»r 

D o b r o r a z p o l o ž e n i p o h o d n i k i p r e d c e r k v i j o n a S e l u pri 

Ž i r o v n i c i / Foto: Kai> Pogaiar 

Selani so se srečali v Žirovnici 
Dvanajsto srečanje vasi Selo-Sela-Sele je minulo soboto v vasi pod Stolom privabilo 1.300 Selanov od 
vsepovsod. 

A N A H A R T M A N 

Ž i r o v n i c a - " S r e č a n j vasi Selo 

se r e d n o u d e l e ž u j e m . V s a j 

enkrat na leto se p o v s e m 

sprostim, saj se m e d Selani 

zelo dobro p o č u t i m . V s i s o 

tako veseli in n a s m e j a n i . V 

občini Ž i r o v n i c a s e m prvič, 

tudi v V r b i doslej še n i s e m 

bila, zato k o m a j č a k a m , da 

bolje s p o z n a m te kraje in nji-

hovo kulturno dediščino. Na-

rava je čudovita , n a g l e d a l a 

s e m b o m hribov." je bila nav-

dušena Z o f i f a P a g o n iz Sela 

pri Vodicah, ki se je v soboto 

skupaj s 6 0 sokrajani udele-

žila dvanajstega srečanja vasi 

Selo-Sela-Sele, ki ga je tokrat 

priredilo S e l o pri Žirovnici . 

V vaseh p o d S t o l o m s e je 

zbralo okoli 1 . 3 0 0 Selanov iz 

33 vasi iz vse Slovenije in celo 

iz zamejstva. Iz Selc pri Ron-

kah (Italija) fe prišlo kar 1 7 0 

krajanov, srečanja pa s e je 

udeležilo tudi več kot 3 0 Se-

lanov iz d v e h koroških vasi. 

Opazi l i s m o tudi S e l a n e z 

Gorenjskega: prišli so iz S e l c 

MojeDeloxom 
Izberi prihodnost ^ 

M O J E D E L O , spletni market ing, d .0,0. 
Podutiška 9 2 , 1 0 0 0 Ljubljana. Slovenija. T: 01 51 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSUTVENtH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.moiedelo.com.info@moiedelo.cofn 

Natakar m/ž (Kranjska Gora) 
Takoi zaposlimo nataka/ja/-kx). Želene so Izkušnje, niso pa nujne. 
Dek> za nedok)čen čas. Plačilo od d(X) do 1000 EUR. Po potrebi po-
iščemo tudi stanova/ .̂ Vač infomiacl o nas doMe na www.apar1< 
maiMtf)6ir.si. FOTO Mojca, d. o. o., Borovska 92, 4280 Kranjska 
Gesla, pisave zbiramo do 26.7.2008. Več na www.mojed<ilo.com. 

Delavci/4(e tehnične smeri ((^renjska in Osrednjeslovenska 
regija) 
Za uspešna poĉ elia, ki poslujejo na območju Gorenjske in Osred-
njesk)venske regte iščefTK) eleklro, strojne in lesarske tehr^ 
H«7vak»kov<n. Nudimo: deto v procvodnji, na t e t^ al trgovini, red-
no plačio. vsak mesec pfačio 1 /12 regresa. i.S.S.. d. o. o.. Koro-
ška cesta 53 c, 4000 Kranj, pfiave zbiramo do 6.7.2008. Več na 
www.mojedeto.com. 

Mizar m/ž (Kranj) 
Od kandktel£̂ -ke se pdčakuie: osnô mo rnčzarsko znanje, dekMie iz-
kušnje ra podobnem delovnem mestu. inovatM»sl. iznajcSp^. za-
želena so tud druga tehnična z n ^ zaželen je vozniški izpit katego-
rije C. EMS Sejmi, d. o. o., Kranj. Savska c. 14,4000 Krar̂ . p r ^ 
zbiramodo6.7. 2008. Vočnawww,mpjedeio.com. 

Svetovalec/prodajalec vrhunskega pohištva m/ž (PE KrariJ) 
Pocijelje Ue Karantania sprejme v svpj kotektiv nove sode i^ 
to /̂aiceprod .̂ t)ek>bopotekak)vKranfu. Najprej boste zaposleni 
za dok)čen čas. kasneje je možna zaposlitev za nedoločen čas. 
Uspešno dek) bo stimulat^ nagrajeno. LHZ-Karantania Amblenti. 
d. 0. o.. Topniška lica 5.1000 Ljubliana, p r ^ zbiramo do 6.7. 
2008. Več na vftvw.mojedelo.com. 

Sodelavec v tehnični podpori m/ž (ŠkoQa Loka) 
Od kandkiaia/4ge pričakujemo: najman} V. stopnjo izobrazbe strojne 
aS elektrosmeri, natančnost, zanesljh^. samoiniciattvf)ost, osebno 
urejenost, sposobnost linskega dela, sposobnost izvajanj 
pomoči tižnikom, sposobnost sestavlja in pisanja porujcb. Tehr^ 
servfe. d. o. o., Suha 23,4220 Sto§a Loka, pr̂ Ne zbiramo do 9.7. 
2008. Več na vww.mojedelo.com. 

Tržnik na terenu m/ž ( ^ O a loka} 
Od kandidata pričaku|erno:nairnanj V. stopnjo izobrazbe etonornske 
ati tehnične smeri, natančnost. samoWciativnosl. kreativnost, oseb-
no urejenost, zanesSivosl. sposobnost timskega dela, poskMio ko-
munikatwK>8t in pogajaiske sposobnosti. Tehnoeen«. d. o. o.. Suha 
23. 4220 Ško^ Loka, prijave žbiramo do 9. 7. 2008. Več na 
www.mojedek).com. 

Kuhar m/ž (Kranjska Gora) 
Nas naročnik redno in za dolgoročno obdobje zaposli v©6 izkušenih 
kuharjev. Prlčakî emo kandidate z veseljem do deia in dobrimi deb-
vnimi navadami. Nudijo stimula!^ ptačik? in p r ^ d e k M n o K ^ 
Manpower,d.o. o.,PEJesenkM,C^MaržaIaTitaa.4270Jese-
nice. p f ^ zbiramo do 10.7.2008. V^ na wvw.moiedeto.com. 

Pleskar m/2 (Krar )̂ 
Od kandktata/-ke se prtčakue: osrwno pleskarsko znar^ Cczravr̂  
va in pleskar))e sejemskih ambientov). dek)vne izkušnje na podo-
bnem detovnem mestu, lznai(fltiwst. zaželena so tudi druga tehrtkina 
znar ,̂ zaželen je vozniški izpit kategofiie C. EMS Sejmi. d. o. o.. 
Kranj, Savska c14.4000 Kranj, prijave zbiramo do 6.7.2008. V^ 
na vMvw.mojedeto.com. 

Zobozdravnik - Zobozdravnica (Skolja Lolta) 
Zaracf širtve d̂ 8M¥36b nudvTV zapcsisvzobozck^^ 
lovni čas. PričaMeoK) sln*Dvno in predano deto k t f i ^ ^ 
rno urejeno delCMV cko^ s sodobnirii aper̂ fanni in sodcbrvn 
riaL rnGžnost nada|njega stroko/nega izobražesonja. deto v ui^an^ 
amu v pî nouliefii pttistorh. Ran, d. o. o., S l ^ cesta 10,4220 Škd^ 
Loka, pria« zbiramo do 13.7 2008. Več na www.mojedeio.com. 

IT specialist za fin«ice m/ž (Kranj) 
Potrebna znariia: vi^ aS vsoka iiK)brazb̂  
smeri, poznavanje SAP sistema s poudarinn na SAP F1 modutt, po-
znwanje infom)ac|sk}i tehnoiogi in sposobnost posredmanja l e ^ 
upoiabnim v CS£E regl. pcena^ finančni procesov v računo-
vrodstvu in konMngu, pianiranju in anafeah. zakiadnstvu. kredtirariu 
ter računovodstvu tovarne. SavaTires, d. o. o., Škô etoška 6,4000 
Kno. p r ^ zbiramo do 15.7.2008. V^ na www.mojedeto.com. 

Kon»fcialist za oglasno trženje m/ž (Škofla Loka) 
Redno zaposlimo komerci^ za oglasno t r ž ^ Ž8 
bNoc^. Kan(fidata bomo po potzkusni dobi zajposii za nedotočen 
čas. Nudimo stimulativno plačito in odBčne pogoje za deto. Pogoji: 
srednješolska izobrazba, urejenost, komunSotKnost, veselje do dela 
s strankami. Nudimo d ^ v uspešnem kolektivu mladih ljixji. FRB-
SING Izobraževalni center. Mestni trg 20.4220 Škô a Loka, pr?ave 
zbiramo do 17.7.2008. Več na WMfw.mojedeto.com. 

Komercialist prodajalec m/ž (Nakto, Gorenjska, Primorska. 
Notranjska) 
Zarad širiNe iščemo komerciaiista in prodajatoa na terenu. Nudkno 
dinamično in samostojno deto, s&nubtivefl osebni dohodek, mož-
nost zaposlitve za nedoločen čas. Pričakujemo: vsaj IV. oziroma V 
Stopnjo (ZobrazlM. ^ kategorve B. urejenost, ko^ 
kaj let detovn»i izkušer̂ . Tnvfro, d. o. o., Glavna cesta 62.42C2 
Nakto. pr̂ ave zbir̂ no do 17.7.2008. Več na www.mojedeto.com. 

Inženir oz. tehnik v operatM m/ž (Ško^ Loka) 
Ponuamovam; pokitoni izziv, samostojno in dinainično deto ^ 
nju ambictoznega tirna v odličnem podpomem okolju, stimuiativm 
piačito in trend®^ nagrajevanje za uspešno opravljeno deto, od^ 
ne možnost) za vaš oselsni In kariemi raz\^ v sodobnem delovnem 
okoliu z jasf>o zastavljenimi di , 8trokĉ lno nadgradr̂  vašd) znar̂  te^ 
ostaâ  znanj, ki so pomembna za doseganje c^.SGPTehn8<. d. 
d., Stara cesta 2,4220 Ško^ Loka prijave zbiramo do 19.7.2008. 
Več nawww.nx)jedeto.com. 

Kalkulant m/ž (ŠkoQa Loka) 
(M vas pričakujerno: višješolsko afi srednješolsko izobrazbo gradbe-
ne smeri, zažetono je, da Imate detovne (zkušr^ s področja gracfoe-
n»i kalkiiacfl, dobfo poznavanje dela z računalnikom, preAfs^ 
grama Excei. vozniški izpit kategor̂  B, doslednost, natančnost in 
sposobnost anafitičnesa razrreši^. SGPT^iK, d. d., Stara cesta 
2, 4220 Škoga Loka, prijave zbiramo do 20. 7. 2008. Več na 
wwyv.mojedeto.com. 

Tehnični sodelavec v kooperadjah m/ž (Skoija Loka) 
Temeline natoge bodočS> sodeiaAjev bodo pripratanje dota 
je in ždeiava ana&ze prtepeSi kooperac|sk}> ponudb c tehnično stro-
k&rt̂ ega in ekonomskega vicSka upfaw5wosli. Sodekw^ 
pog l̂at̂  s potencialnimi podizvajaki ter priprav^ 
nim podizvajafcem. SGP Tehnik, d. d.. Sta«: cesta 2.4220 Škô a 
Loka, p r ^ zbiramo do 20.7.2008. Več na www.rTX)jedeto.com. 

P r e d s e d n i k o r g a n i z a c i j s k a o d b o r a S t a n e R u p a r i n 

g e n e r a l i p r e d s e d n i k s r e č a n j J a n e z Š k a l i č i z S e l a v P r e k m u r j u . 

S l e d n j i j e bil z e l o v e s e l , d a j e s r e č a n j e t o k r a t p o t e k a l o n a 

z g o r n j i G o r e n j s k i , s a j s e v t e h k r a j i h S e l a n i d o s l e j š e n i s o 

s r e č a l i . / Foto: KajaPogaiar 

ter S Sel pri Bledu, Vodicah 

in Ihanu, vaščani Sela pri Ži -

reh p a so se v Ž i r o v n i c o od-

pravili kar peš. 

Selani od vsepovsod so se 

na s o n č n o soboto zbrali na 

parceli K o n j e n i š k e g a kluba 

Stol m e d B r e z n i c o in V r b o . 

Po k u l t u r n e m p r o g r a m u s 

kratkimi predstavitvami ude-

leženih vasi SO se lahko od-

pravili na p o h o d do Sela pri 

Ž i r o v n i d in na Sv. Lovrenca, 

n a š p o r t n e igre ali pa na 

ogled kultumo-zgodovinskih 

znamenitosti n a Poti kultur-

n e dediščine: od Prešernove 

hiše v V r b i d o Č o p o v e h i š e v 

Ž i r o v n i d . "Potrudili s m o se, 

da s m o kar najbolje predsta-

vili življenjski utrip in zna-

menitosti vasi v naši občini," 

je dejal S t a n e R u p a r , pred-

sednik o r g a h i z a d j s k e g a od-

bora. 

N a srečanje, ki poteka pod 

g e s l o m ' D a se W j e spoz-

n a m o ' , so se pripravljali vse 

leto. odkar so izvedeli, da bo 

Selo pri Ž i r o v n i d gostitelj le-

tošnjega srečanja. " O b tej pri-

ložnosti s m o polepšali našo 

vas. Pri pripravah n a srečanje 

je prizadevno sodelovalo kar 

9 5 odstotkov krajanov in res-

nično s m o lahko ponosni na-

nje," je bil zadovoljen Rupar. 

Gospodinje so, na primer, za 
obiskovalce n a p e k l e prek 

2 0 0 ki logramov sladkih do-

brot, kuhar T o m o Pavlenč je 

s svojo ekipo v šoli pripravil 

približno 1 4 0 0 kosil. 

Prihodnje leto s e bodo Se-

lani srečali v Selu pri Dobo-

vi, ki je e d e n večjih krajev s 

t e m i m e n o m , i m a 6 0 0 pre-

bivalcev, veliko pa je tudi po 

površini. 

Slovend iz Argentine 
peli na Gorenjskem 

J O Ž E K O Š N J E K 

B r e z n i c a - S p e s m i j o Pa se 

sliš', ki sta jo s k u p a j zapela 

s lovenski pevski z b o r iz 

M e n d o z e v Argentini in m e -

š a n a pevska s k u p i n a D r . 

F r a n c e Prešeren i z Žirovni-

ce, se je v župnijski cerkvi na 

B r e z n i d sklenila kakovostna 

kulturna prireditev. D o m a č i 

p e v d , ki jih vodi I r e n a Kos-

m a č , z letnim k o n c e r t o m 

sklenejo sezono. N a letošnje-

ga so prišli tudi pevke in pev-

d s l o v e n s k e g a m e š a n e g a 

pevskega zbora iz M e n d o z e v 

Argentini z z b o r o v o d j e m Di-

e g o m B o s q u e t o m . Z b o r o -

vodja je p r o f e s o r g l a s b e na 

u n i v e r z i v M e n d o z i , m e d 

r a z i s k o v a n j e m s l o v e n s k e 

glasbe pa g a je navdušila slo-

venska p e s e m . Pevce in ob-

činstvo, Id j e napolnilo ž u p -

ni jsko c e r k e v , je n a g o v o r i l 

tudi ž i r o v n i š k i ž u p a n L e o -

pold Pogačar. Z a trud in ne-

g o v a n j e petja je čestital do-

m a Č i m p e v k a m in p e v c e m 

ter g o s t o m iz A r g e n t i n e , ki 

veliko bolj kot m i v Sloveniji 

n e g u j e m o in spoštujemo slo-

v e n s k o b e s e d o i n p e s e m . 

Slovenski zbor iz M e n d o z e , v 

k a t e r e m poje veliko m l a d i h 

deklet in fantov, ki je prvič 

zapel na b o ž i č n i v e č e r leta 

1 8 4 8 pod vodstvom pokojne-

g a B o ž i d a r j a B a j u k a , je bil 

zelo z n a n v M e n d o z i in tudi 

d r u g o d . P e v d i z A r g e n t i n e 

so nastopili tudi v Kovorju, v 

nedeljo, 2 9 . junija pa v cerkvi 

v Škofj i Loki. 

P e v c i i z A r g e n t i n e m e d n a s t o p o m n a B r e z n i c i t Foto: Po£»car 

http://www.mojedeto.com
http://www.mojedeio.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedeto.com


ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

OEUVECBREZPOKUCA 
dO 3.7.08: KARfERA .0.0,0.. DUNAJSKA C 21. 
UUBUANA 
do t37 08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C. 21. 
UUBUANA 
dO 24 708, KARIERA. D.O.O., DUNAJSKA C. 21. 
UUBUANA 
dO 2.7.08; WAN;C0M. d.o.o.. POVŠCTOVA UL 
eS. UUBUANA 
dO 9.708. MANPOVVER. D O O.. TIT0VA8. JESE-
NICE 
do 3.7.08; MARKO DOBNIKAR S.P., LAHOVCE 
84. CERKUE 
do4.7.08;MATJAŽKOKAUSP.RtBENSKAC S 
A. BLED 
do 14.708 STEEUNG. 0.0,0.. PAJERJEVA UL. 7. 
SENCUR 
POMOŽNI DEUVEC 
do 20.708. BEKEM. D.O.O . BEL3AK0VAUL 2, 
PTUJ 
do 2,7.06: EMS SEJMJ. d.o.o.. GRAD 75. CER-
KUE 
do 13.7,08; JANEZ ŠKERJANEC S.P. ŽIGANJA 
VAS 47, KRIŽE 
dO 2,708: MIRAN ANŽJČ S P. MLADINSKA UL 2. 
KRANJ 
dO 13.708; PRIMOŽ ERŽEN S P . PRASE 55. 
MMOtB 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
dO 87.08; AGENCUA M SERVIS. 0.0,0., «3RI-
ŠKAUL 14 UUBUANA 
dO 5.708; ANDREJ POGAČAR S.P, PRISOJNA 
Ut, 3. BLED 
dO 20.708; BVG, D.O.O,. SAVSKA C. 1$. KRANJ 
do 5,7.08: DOM STAREJŠIH OBČANOV. C NA 
BOKALCE 51. UUBUANA 
dO 20.708; Hfr ALPINEA. D.D. BOROVŠKA C. 
99. KR GORA 
do 11.708; HOTEL SLON. 0.0 . SLOVENSKA C. 
34. UUBUANA 
do 5.7 08, INTERTREND, D O O.. HOTEMAŽE 
50. PREDDVOR 
do 5.?.08. UUJA, D.O.O.. MEDVOŠKA C, 4. 
MEDVODE 
do 4 708; MANPOWER. O.O.O.. HTDVA8, JESE-
NICE 
do 10.7.08: MfTJA ŠTULAR S P. DETCUlCA 6. 
TRŽIČ 
do 20.7.08; PETEGA. D.O.O.. MEDVEDOVA C. 18. 
UUBUANA 
do 13.708; PROSEN COM, D.O.O.. SP. DUPUE 
8. DUPLJE 
do 5,708; ROMAN ROSTOHAR S.P. CANKARJE-
VAC. 23 0. BLED 
do 7 7.08; SVILANIT. D,D.. KOVINARSKA C. 4. 
KAMNJK 
ŽIVILSKI DEUVEC V MESARSTVU 
do5,7,08;TUŠSUPERMARKET.M VADN0VA19. 
KRANJ 
KUHARSKI POMOČNIK 
dO 177.08. SOD€XHO.DO.O.ŽELE2NAC 16. 
UUBUANA 
NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA DO 2 L£T 
do5.7.08;TUŠSUP£RMARKET.W VADN0VA19. 
KRANJ 
dO 4.708. ŽALE. D.OO . MED HMEUNIKI 2. 
UUBUANA 
POŠTNI MANIPUUVHT 
dO 5.7.08; POŠTA SLOVENUE D.OO,. ORAŽGO-
ŠKAUL. 8. KRANJ 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA 0 0 3 LET 
do2.708; BAR PLUS. D.O.O. »AOSTE 60 B. KO-
MENDA 

: do6.7,08:TUŠSUPERMARKET.M VADN0VA19. 
: KRANJ 
: do27,7.08:KARIERA.O.O.O., DUNAJSKA C. 21. 
i UUBUANA 
: do 4.7.08. ŽALE. D.O.O.. MED HMEUNIKI 2. 
i UUBUANA 
: PEK 
i do 5.7.08; TUŠ SUPERMARKET. M VADNOVA19. 
i KRANJ 
i dO 6.7.08; SONJA BA8NIKS.P..T0MAČEV0 33. 
: UUBUANA 
: MESAR 
: do5,7,08:TUŠSUPERMARKET.M VADN0VA19. 
: KRANJ 
i do 10.708; ŠTAJNBJRT. D.O.O.. KiDRJČEVA C. 
! 22A.ŠK,LOKA 
; GOZDAR 
: dO 10,708; NEDEUKO BOGDANIČ S,P.. NA 
: KRESU 19. ŽELEZNIKI 
i MIZAR 
i dO 1,7,08; AGENCUA M SERVIS. D.O.O., K3R1-
: ŠKAUL U.UUBLJANA 
i do23.7,08;JURUZUPANCS.P.. DOLENJA VAS 
: 70,SELCA 
! KLJUČAVNIČAR 
i do 20.7,08; BEKEM. D.O O.. BELŠAKOVAUL 2. 
i PTUJ 
i dOlO,7,08:MPPrUJ,O.O.a.DORNAVSKAC.7 
i B.PTUJ 
: do 14.7.08; STHEUNG. D.O.O., PAJERJEVA UL 
: 7. ŠENČUR 
: 08UK0VALEC KOVIN 
: dO 277.08: ISKRA MlS, 0.0.. UUBUANSKA C. 
i 24A, KRANJ 
: do 12.7.08; TESNILA Trnn, d,o,o„JEMČEVA C. 
i J2.TRZIN 
i STRUGAR 
i tk) 3.7.08; BVG. D.O.O., SAVSKA C. 16. KRANJ 
: ORODJAR 
i dO 177.08; tSKRA MlS, D.O,. UUBUANSKA C. 
: 24A, KRANJ 

VARILEC 
i dO 20.706; BEKEM. 0.0.0.. BELŠAKOVA UL 2. 
: PTUJ 
: STROJNIK 
: do4,7.08, SVILANIT, O.D.. KOVINARSKA C. 4. 
; KAMNIK 
; STROJNI MEHANIK 
i do 24.7.08; UTOSTROJ PTS, D.O.O , LITO-
: STROJSKA C. 42. UUBUANA 
: MEHANIK INO. STROJEV m NAPRAV 
: do 20.706; TOSAMA, D.D., ŠARANOVIČEVA C. 
i 35.D0MŽAL£ 
i AVTOMEHANIK 
i do 17708: AVTO-SVETEK STUDENEC. D.O.O, 
i STUDENEC 11. UUBUANA-POUE 
: do 10.7,08; PIRANHA, ŠK. LOKA. D.O.O., POD-
: LU8N1K99,ŠK.L0KA 
: do 12.708; STEaTRANS. 0.0.0.. C. ŽELEZAR-
: JEV 6, JESENICE 
: ELEKTROINŠTAUTER 
: do 8,7.08; ZVONE KUŠAR S.P. KAJAKAŠKA C. 
i 52. UUBUANA-ŠMARTNO 
: aEKTRlKARELEKTRONIK 
i do 24.7.08, UTOSTROJ PTS, O.O.O.. L/TO-
: STROJSKAC. 42, UUBUANA 
: KONFEKCIONAR TEKSTILU 
i do 77.08; SVILANIT, D.D,, KOVINARSKA C. 4. 
; KAMNIK 
; ŠIVILJA 
: do 13.7.08. MARUA GUBANO S.P. PIVKA 14. NA-
: KLO 
: FRIZER 
: do 6,7.08; BARTOLAC MOJCA S.P..PREDILNI-
; ŠKAC. 18,TRŽIČ 
i do 3,7.08: SNJEŽANA KOŽUH S.P. C. NA BRDO 
: 47. KRANJ 
i ZIDAR 
i do 20.7.08, SADETAGIČ S.P.. TITOVA 84, JESE-
i NICE 

VOZNIK 
do 2.708: GOOOCENTER ŠENČUR, POSLOVNA 
CONA A 20. ŠENČUR 
do 22.708; TRGODOM NO. 1. D.O.O, 2APUŽE 
10 B.BEGUNJE 
do 3.7.08; TR-TEAM, D.O.O,, C. JAKA PIATIŠE 
21, KRANJ 
PRODAJALEC 
do I 708; AGENCUA M SERVIS. D.O O.. IGRI-
ŠKA UL 14, UUBUANA 
do 4.7.08: AGENCUA M SERVJS, 0.0.0., IGRI-
ŠKA UL 14. UUBUANA 
do 8.708: AVTO MARKOViC, D.O.O. POUANE 
146, POUANE NAD ŠK. LOKO 
do 5.708; TUŠ SUPERMARKET, M VAONOVA19. 
KRANJ 
do 2.708; LESNtNA. D.D., S. ŽAGARJA 87. 
KRANJ 
do 2.7.08: LESNINA. D.O . SKUDIŠČNA UL 5. 
JESENICE 
do 4.7.08, MARJAN fAjFAR S.P. SP BRNIK 36 
A. CERKUE 
do 5.708; MIHAELA KAVČIČ S.P., GREGORČIČE-
VA UL 27, ŽIRI 
do 11 7.08; MIHASIA KAVČIČ S.P, GREGORČI-
ČEVA UL. 27. ŽIRI 
do 2.708; P1KAP0KA. D.O.O.. STARA C. 25. 
KRANJ 
do 27.08; PROIZVODNJA OBUTVE MM STVIE 
0,0,0. SENtČNO 63. KRIŽE 
do 10.7.08: TRGODOM NO. 1, 0,0.0, ZAPUŽE 
10 B, BEGUNJE 
KUHAR 
dO 12.7.08; DUŠAN PUNGARŠEK S.P. KOLO-
DVORSKA C. 2. BLED 
do 11.708. HOTEL SLON. 0.0 . SLOVENSKA C. 
34. UUBUANA 
dO 2.708; JANEZ HROVAT S.P, BOROVŠKA C. 
61, KR. GORA 
do 17708; UJŠINA. 0,0.0,. ČEŠNJICA 54, ŽE-
LEZNIKI 
do 20.708; MARCHE GOSTINSTVO, D.OO. GA-
StLSKAC. 53. ŠENČUR 
do 3.7.08; MIlENKOGREGORlČ. S.P,. BEGUNJE 
160. BEGUNJE 
do 21.7.08; ROK MALHAR S.P. STARA FUŽMA 
23, BOH JEZERO 
do 177,08; SODEXHO,0.0.0., ŽELEZNA C 16, 
UUBUANA 
do 277.08; TAJO-TEAM, D O.O . AMBROŽ POD 
KRVAVCEM 31. CERKUE 
NATAKAR 
do 20.708; ANDREJA POPlATNiK S.P. lEVSTK 
K0VTRG3,VEUKELAŠČE 
do 2 7.08; BOHINJ. 0.0.0 , TRKHAVSKA C 17. 
BOH. BISTRICA 
do 20,708; HIT ALPINEA. O D.. BOROVŠKA C. 
99. KR. GORA 
do 11 7.08; HOTEL SLON. 0,0 , SLOVENSKA C 
34. UUBUANA 
do 24.708; IKA, D.O.O, ŠKOCJAN 35 A. KOPER 
do 2.7.08; JANEZ HROVAT S P., BOROVŠKA C 
61. KRANJSKA GORA 
do 6.708: KREK. RIBNO. 0.0.0,, SAVSKA C. 35, 
8l£D 
do 277.08: TAJO-TEAM. D.O.O., AMBROŽ POD 
KRVAVCEM 31. CERKUE 
do 77.08: VU-VI. d o o.. ŠOLSKA UL 15. ŠK 
LOKA 
BOLNIČAR-NEGOVALEC 
do 5.7.08; CSD,W«T1ZANSKAC I D . ŠK UDKA 
do 5.7.08; DOM STAREJŠIH OBČANOV. C. NA 
BOKALCE 51. UUBUANA 
do 15.708; ZORA PLUS, D.O.O, ZEMUEMER-
SKAUL 10. UUBUANA 
SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA 
do 8.7,08, AGENCUA M SERVIS, D.O.O.. IGRI-
ŠKA UL 14, UUBUANA 
do 5.7.08; AlEASTAR. D.O.O ZAPUŽE 11 B. BE-
GUNJE 

do 17708. AVTO-SVETEK STUDENEC. D.0,0.. 
STUDENEC 11. UUBUANA - POUE 
do 9.708; BlOTERA. D.OO, C. TALCEV 8, DOM-
ŽALE 
do24.7,08. DEJAN FRANTAR S.P. C. STE MARtE 
AUXMlN£S15,TRŽKi 
do 5.708: TUŠ SUPERMARK0, M VADNOVA !9, 
KRANJ 
do 8.7.08; FRANC POZVEK S.P. A BITENCA 
198. UUBUANA 
d013.708; GACHO. 0.0.0. POONART 64. POD-
NART 
do 2.706; GORENJSKI TISK. D.D., M VADNOVA 
6. KRANJ 
dO 24 708. IMPEL 0.0.0. UKANC 128. BO-
HINJSKO JEZERO 
dO 3.7.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C 21. 
UUBUANA 
dO 12.708. KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C, 21, 
UUBUANA 
dO 17708; KOZAMERNfK STANKO S.P, TOMŠI-
ČEVA UL 2. KOPER 
do 4 7 08; PERKO TEHTNICE, 0.0,0,, ZALOG 2. 
GOLNIK 
do 4 7,08: PORTAKS. 0.0.0, VOJKOVA UL A. 
iORUA 
do 16,708; SPAR KRANJ. RUČIGAJEVA C. 35. 
KRANJ 
do 5.7.08: T«A, D -OO. IŽANSKA C. 213, UUB-
UANA 
dO 4 708; ŽALE. 0.0.0,, MED HMEUNIKI 2. 
UUBUANA 
KMETUSKI TEHNIK 
dO 5.708. KZ KRIŽE ZO.O,. C KOKRŠKEGA 
ODREDA 24, KRIŽE 
LESARSKI TEHNIK 
dO 7708; INTERCET, D.O.O, POSLOVNA CONA 
A24.ŠENČLffi 
STROJNI TEHNIK 
do 2.708; HOTEL CREINA. D.O.O. KOROŠKA C 
5. KRANJ 
do 24.708; UTOSTROJ PTS. D.O.O , UTO-
STROJSKAC. 42. UUBUANA 
dO 31 706: PLUT. D.OO. SNEBERSKA C. 118. 
UUBLJANA> POLJE 
do 9.7.08: FIKRET KADŽISULEJMANOVIC. S P.. 
ALPSKAC.62, LESCE 
do 9.7.08. SlUKO, D.OO. BREZJE PRI DOBRO-
VI 10, DOBROVA 
do 12.7.06: SILIKO. OO.O, BREZJE 10, DOBROVA 
ELEKTROTEHNIK 
dO24 708 KAC.0.0.0,MOSTE77.ŽIROVNICA 
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK 
dO 87.08; AGENCUA M SERVIS. 0.0-0., IGRI-
ŠKA UL 14. L m J A N A 
KEMUSKI TEHNIK 
dO 6 708: KEMOMEO. D.O.O.. KAUŠKA UL 9. 
KRANJ 
FRIZERSKI TEHNIK 
dO 20.7.06; ALEX KUDUZOVIČ S P. MIJAVČEVA 
UL 15. ŠKOFUKA 
GRADBENI HHNIK 
dO 11.708. AGENCUA M SERVIS. O O O , IGRI-
ŠKA UL 14,LJU8UANA 
TRGOVINSKI POSLOVODJA 
do 4 7.08; MARJAN FAJFAR S.P, SP BRNIK 36 
A CERKUE 
do 11.708; MiHAELA KAVČIČ S P. GREGORČI-
ČEVA UL 27. ŽIRI 
do 7 708: STTRA, D.OO., SP. OTOK 23. RADOV-
UICA 
KOMERCIALNI TEHNIK 
do 24,708: PEKARNA POSTOJNA D O.O.. KO-
LODVORSKA C. 5 C. POSTOJNA 
GOSTINSKI TEHNIK 
do 6.708: SONJA BABNIK S.P, TOMAČEVO 33 
UUBUANA 
EKONOMSKI TEHNIK 
dO 1,7.06. AGENCUA M SERVIS. O.O.O.. IGRI-
ŠKA UL 14. UUBUANA 

do 6 708: BIRO M-I4, D.O.O., KAJUHOVA UL 
14. MURSKA SOBOTA 
do 5 708; IVANAC. D.O.O., ČEŠNJJCA 37. ŽE-
LEZNIKI 
do 6.708; KOROTAN. D.O.O., STRUŽEVO 20, 
KRANJ 
dO 6.708: MERKUR ZAVAROVALNICA. D D,. DU-
NAJSKAC 56.UUBLiANA 
KOMERCIAUST 
do 25 8 08; IG. D.O O. ŠTIHOVA UL 25, UUB-
UANA 
VZGOJITEU PREDŠOLSKIH OTROK 
dO 5,708; OŠ 16. DECEMBRA. UL ALOJZA RA-
BtČA 7. MOJSTRANA 
ZDRAVSTVENI TEHNIK 
dO 9.706: DOM STAREJŠIH OBČANOV, POTOČE 
2. PREDDVOR 
GIMNAZUSKI MATURANT 
dO 4,708; OŠ PROF DR J PLEMUA. SEUŠKA 
C. 3. BLED 
SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠNA IZOBRAZBA 
do 17.7.08; AVTOŠOLA ING HUMAR. KRANJ. 
D.O.O., BLEIVVEISOVAC. 10. KRANJ 
do 20.708, BEKEM, D.O.O. BELŠAKOVAUL 2. 
PTUJ 
do 17 708. DOOP CAR. 0.0.0,. KAJAKAŠKA C. 
40 A. UUBLJANA-ŠMARTNO 
do 5 708; TUŠ SUPERMARKET. M VAONOVA 19, 
KRANJ 
do 4,708; GOOOCENTER ŠENČUR, POSLOVNA 
CONA A 20. ŠENČUR 
do 10.708; FLORA. D.O.O.. ZG. BTTNJE 133. 
ŽABNICA 
do 12 708; KD ŽMJENJE. O.O., CELOVŠKA O 
206, UUBUANA 
do 11 9.08: MERKUR ZAVAROVALNICA. D.D.. 
DUNAJSKA C. 58. UUBLJANA 
do 15.9.08; MERKUR ZAVAROVALNICA. D.O.. 
DUNAJSKA C. S8. UUBLJANA 
I N l STROJNIŠTVA 
dO 3.7.08; UTOSTROJ PTS, D.O.O.. UTOSTROJ-
SKAC. 42. UUBUANA 
do 9.708; SlUKO. 0,0.0. BREZJE 10. DOBRO-
VA 
EKONOMIST ZA KOMERCIALNO DEJAVNOST 
do 13.708. SGP TEHNIK. D.D.. STARA C. 2. ŠK 
LOKA 
RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE. S.P. IN 
ZAVODE 
dO 118.08; LEA D.O.O. RNŽGARIEVA UL 1 A, 
LESCE 
PROGRAMERSKI I N l 
dO 14.708; K & O MIKROSiSTEMI. KRANJ. 
D.OO., BERTONCUeVAUL 1. KRANJ 
LOGOPED 
do 2.708; OŠ J. JANEŽJČA PODLUBNIK 1, ŠK 
LOKA 
DIPL I N l ELEKTROTEHNIKE 
dO 4.7.08; ISKRAEMECO, D.D. SAVSKA L0KA4, 
KRANJ 
DIPL I N l RAČUNALNIŠTVA 
dO 4.708: AGENCUA M SERVIS. 0.0.0.. IGRI-
ŠKA UL 14, UUBUANA 
DIPL I N l GRADBENIŠTVA 
dO 4 708: OBČINA ŽELEZNIKI. ČEŠNJICA 46, 
ŽELEZNIKI 
DIPL ORGANIZATOR TURIZMA 
do 5.708; IM. D.O.O,. S. ŽAGARJA 19. KRANJ 
UNIV. DIPL EKONOMIST 
do 3.708; MOUTO, D O.O.. POSLOVNA CONA A 
41. ŠENČUR 
DIPL EKONOMIST 
do 3.7.08; EUROCOM. 0.0 0.. SAVSKA C. 22 
KRANJ 
PROF. RAZREDNEGA POUKA 
do 4 .7.08: OŠ PROF. DR, J, PLEMUA. SEUŠKA 
C. 3, BLED 
PROF. GLASBE 
dO 5,708. OŠ S. JENKA KRANJ. ULX30Q DIVIZI-
JE 7A.KRAMJ 

PROF. RAČUNALNIŠTVA 
dO 5.708; OŠ GORJE. ZG. GORJE 44 A, ZG. 
GORJE 
PROF, SLOVENŠČINE 
dO 4.708: OŠ KOROŠKA BEU. C. TALCEV 2, JE-
SENICE 
do 2.7 08; OŠ S ŽAGARJA, UPNICA 12. KROPA 
PROF. ANGLEŠČINE 
dO 2.7.08, OŠ S. ŽAGARJA. UPNICA 12. KROPA 
PROF. MATEMATIKE 
do4,708, OŠPROF. DR J PLEMUA. SEUŠKA 
C. 3, BLED 
PROF. KUVmjA 
do2.7,08.GLAS8ENAŠ0lAM KOZINE. JENKO-
VA UL I. NOVO MESTO 
PROF. KONTRABASA 
do 2.708, GLASBENA ŠOLA M. KOZINE. JENKO-
VA UL 1. NOVO MESTO 
PROF. KITARE 
dO 2.708. GUVSBENAŠOLAM. KOSNE. JENKO-
VA UL 1. NOVO MESTO 
PROF. FLAVTE 
do 27.08; GLASBENA ŠOW M, KOZINE. JENKO-
VA UL 1. NOVO MESTO 
PROF. KLARINETA 
do 2.708; GLASBENA ŠOLA M, KOZINE. JENKO-
VA UL 1, NOVO MESTO 
PROF. SAKSOFONA 
do 27.08; GLASBENA ŠOLA M KOZINE. JENKO-
VA UL 1. NOVO MESTO 
PROF. TOLKAL 
do2.708: GLASBENA ŠOLAM. KOZINE. JENKO-
VA UL 1, NOVO MESTO 
UNIV. DIPL BIBUOTEKAR 
do 2.7.08; OŠ S ŽAGARJA UPNICA 12, KROPA 
AKADEMSKI GLASBENIK ZA PETJE 
do270e; GLASBENA ŠOLAM. KOZINE, JENKO-
VA UL 1, NOVO MESTO 
DR. MEDICINE 
do 13.706; OZG. ZD BLED. ZD BOHINJ, MLADIN-
SKAC. 1.BLED 
do 13.708, OZG. ZD JESENICE. TITOVA 76. JE-
SEN^E 
do 13.7.08; OZG. ZD KRANJ, GOSPOSVETSKA 
UL 10. KRANJ 
DR. DENTALNE MEDICINE 
dO20 706; OZG. ZD TRŽIČ, BLEJSKAC. 10. TRŽIČ 
do 3,708: OZG. ZOBNA POUKUNIKA KRAW. 
GOSPOSVETSKA UL 8. KRANJ 
do 10-7,08; OZG. ZOBNA POUKUNIKA KRANJ. 
GOSPOSVETSKA UL 8, KRANJ 
DIPL I N l RADIOLOGIJE 
dO 2.708; ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALiXX-
TRA. JADRANSKA C. 31, ANKARAN 
DR MEDKIME SPEOAUST SPLOŠNE MEDKINE 
do 13,708: OZG. ZD BLED. ZD BOHirU. MLADIN-
SKAC. I.BLED 
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA 
do 6.7.08; MOJ PROFIT, D.OO, TRINKOVA UL 
6. IZOLA 
do 5.7.08; USTAVNO SODIŠČE RS. BEETHOV-
NOVA UL 10. UUBUANA 
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA 
do 5.7,08: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOL-
TRA. JADRANSKA C. 31, ANKARAN 

Prosta delovna me«la ot^av^iamo po podatkih 
Zavoda RS za taposlovani*. Zaradi pomvtika-
n}a prostora niso o b ^ i e n a vsa. Prav tako zara-
di pregledr)0sti objav Izpuičamo pogo^, U ilh 
poslavlJa}o delodajalci (delo za določen £3«. 
zahtevane delovne izkuinie, posebno znai^e in 
morebitne druge zahteve). Val navedeni In 
manjkaločl podatki so dostopni: 
• na oglasdh deskah območnih shižb In urad«v 

za delo zavoda; 
• na domači strani Zavoda RS za zaposlovanje: 

http://www.ess.90v.si; 
-pri delodajalcih 
Bralce opozarjamo, da so morebitne napake 
pri objavi mogoče. 
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LCD televizor 32" 
Razmerje silke: 16:9 • Razmerje kontrasta: 2000:1 • Avtomatsko iskanje in razvrstitev 
programov • H D Read/ • Kompatibilen s SD-TV in HDTV formati • Dvojno procesiranje 
zvoka • Funkcija ^iika v sliki** ter dvojna slika (Split Screen) z možnostjo preklopa zvoka 
2 HDMI vhoda (s HDCP) za prenos digitalnih slik in zvoka brez izgube kakovosti 
SRS surround zvok • 2 x 10 W zvočniki (RMS) • 5 kratni izenačevalnik zvoka za rx>čno 
nastavitev zvoka • S/PDIF digitalni Izhod • AV vhod za igralne konzole, kamere itd. 
Teletext TOP s pomnilnikom za 4000 strani • Primeren za stensko montažo 

' Vključno z daljinskim upravljalnikom, 2 baterijama in kablom za anteno 
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UdeD î so dfltffvljivi Simo v Of^sjenih koliiirah V pmifiu- da bodo kl|ub jkibntmu nažrtevaiiju ?Jkv. p»f «pfif .ikiivano vlilufmu |WvpfJî Prtn|U in jifvi dan ia:piodaiH a^iem! kiipc^ i»i«miij a laniiimvanif 
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Vrh, zadaj pa mogočna Kožna / foio: jdenj lusnn 

Gledalcem zastajal dih 
M A T E J A R A N T 

Bled - "Najbrž je videti lahko, 
vendar je v resnici precej 
težavno in nevarno. Veliko 
priprav je potrebnih, preden 
sk^alec stopi na vrh 
odskočnega odra in se odloči 
skofiti. Ko je enkrat v zraku, 
ga lahko ustavi le voda. Na-
jbolj nevaren in odločilen 
trenutek skoka je dotik z vod-
no gladino. Če naredi na-
pako, se lahko močno poško-
duje, če pa z velike višine 
pristane plosko, ima srečo, 
če sploh ostane živ," je 
nevarnosti, v katere se je v 
soboto podajalo 13 tekmoval-
cev z vsega sveta, opisal vod-
ja tekmovanja Egon Kepic. 

Tekmovanje so letos 
pripravili drugič, tokrat prvič 
v lastni režiji, je pojasnil 
Egon Kepic. "Organizacijo je 
prev2el Turizem Bled, v po-
moč nam je bil tudi kolumbi-
jski skakalec Orlando Duque. 

tekmovalce, med katerimi 

sta bila tudi dva Slovenca, 
Aleš Kamičnik iz Maribora 
in Jemej Klinar z Jesenic, so 
na obali jezera postavili 23,5 
metra visok stolp. Skoki so 
bili prava paša za oči, gledal-
cem pa je kar nekoliko zastal 
dih, ko se je enemu od 
skakalcev skok malce pones-
rečil in je napačno prislaL Ob 
stiku z vodo mu je zato vzelo 
sapo in so mu morali na 
površje pomagati potapljači, 
vendar si je po desetih minu-
tah že povsem opomogel. 
"Pri skokih z višine se ocen-
juje podobno kot pri vseh 
drugih skokih, in sicer 
pristop na odskočno desko, 
odriv, figure v zraku in pris-
tanek, le da je koeficient 
težavnosti nekoliko višji," je 
razložil Egon Kepic. Sodniki 
so tako najboljšo oceno pris-
odili Andreju Ignjatenku iz 
Ukrajine, drugo mesto je 
zasedel Sergej Zotin iz Rusi-
je, tretji pa je bil Cyrille Oue-
meye1kin iz Frandje. 

P L A N I N S K I K O T I Č E K : G R I N T O V E C (2558 M ) 

Mogočna streha 
Grintovec je markantna gora, ki je iz doline videti kot nedosegljiva piramida. A dosegljiv je z več strani 
in vzponi so različno zahtevni. V vsakem primeru pa je to gora za fizično dobro pripravljenega gornika. 

JELENA JUST IN 

Skoki z višin so bili prava paša za oči./Foto:rmaDoM 

Fran Levstik je leta 1896 v 
Planinskem vestniku zapi-
sal: "Narod okoli Mengša, 
Kamnika, Radomlja, Doba 
in Domžal in široko po Go-
renjskem sploh ne pozna 
niti Kamniških niti Savinj-
skih planin, ampak vse to za-
znamuje s skupnim ime-
nom Grintavci. Nikdar ne 
pozabim, kako je bil užaljen 
moj jezikovni čut, ko sem kot 
štirinajstletni deček slišal v 
šoli svojega učitelja prvič go-
voriti o KamniSldh planinah 
in o gori Grintovcu, meni pa 
so bili z doma znani samo 
množinski Grintavd." 

Res je. Za Kamniške Alpe 
se še danes pogosto uporab-
lja kar množinska beseda 
Grintavci. In ena gora med 
njimi je Grintovec. Veličast-
na piramida, ko jo gledamo 
iz doline, je videti težko do-
stopna. Vendar z južne stra-
ni nanj vodi prijetna, ne pre-
zahtevna pot, ki pa od gorni-
ka terja kar nekaj kondidje. 

V Kokri zavijemo desno 
proti kmetiji Suhadolnik, 

kjer parkiramo in s tem pri-
hranimo dva kilometra hoje. 
Sledimo markadjam za Ko-
krsko sedlo. Po pol ure hoje 
dosežemo zatrep Suhega 
dola in pred nami je Taška, 
skalni skok, preko katerega 
vodi strma, mestoma zavaro-
vana pot. Na vrhu Taške je 
rahla uravnava terena; pred 
nami pa pot naprej do Coj-
zove koče na Kokrskem se-
dlu. V tem zlagoma se vzpe-
njajočem delu so zanimive 
flora in številne cvetlice. Od 
Suhadolnika do Cojzove 
koče porabimo 2 uri. 

Pri Cojzovi koči zavijemo 
levo, strmo navzgor. Po 10 
minutah dosežemo razpotje; 
desno gre pot proti Skuti, mi 
pa zavijemo levo. Rahlo iz-
gubimo na višini. Na naši 
desni so tako imenovane 
Jame in Dolge stene, kjer je 
pred desetletji še vodila tudi 
ena od markiranih poti na 
Grintovec, danes pa je to 
brezpotje, ki zahteva nekaj 
plezalnih sposobnosti. 

Pot nadaljujemo v smeri 
markadj. Vzpenjamo se levo 
preko s t r m ^ pobočja, ki je 

deloma travnato. V Ovno-
vem čira zavijemo desno. 
Dosežemo znamenito Grin-
tovčevo streho, ki je strma in 
kamnito skalnata. Vrh je vi-
deti blizu, a do njega je še kar 
približno ura hoje. Ker ima-
mo vrh ves čas pred seboj, je 
v tem delu vzpon dokaj mo-
noton. Po kamniti Strehi se 
pot vije navzgor in z vsakim 
višinskim metrom je lepši 
razgled. Človek ima občutek, 
da je na temenu Grintovca 
malo prostora, a ni tako. Za-
služen počitek in malica. Na 
dan mojega vzpona je bilo 
vreme čudovito in na vrhu 
sem ostala skoraj dve uri. Ko 
kar ne moreš navzdol, ker je 
zgoraj tako lepo. 

Vrh vam ima kaj ponuditi, 
saj je razgled izjemen; prva 
soseda Kočna pokaže v vsej 
svoji mogočnosti obe glavi, 
Kokrsko in Jezersko; druga 
soseda Skuta me sprašuje, 
kdaj jo obiščem, vmes se 
razprostira atraktiven Dolgi 
hrbet; zadaj so Rinke, pa 
Mrzla gora itd. Celotno Je-
zersko z vsemi zanimivimi 
vrhovi se odpira pred menoj. 

Ob pogledu proti Kranju se 
vam bo odprla severozahod-
na stena i ^ k e g a grebena, 
ki divje pada v Suhi dol. 

Sestopimo po poti pristo-
pa. Pri sestopu je potrebno 
nekaj pozornosti na Strehi, 
sploh če vas ujame dež, kar v 
tem koncu ni nič neobičaj-
nega. Pozornost pa zahteva 
tudi Taška. Predvsem pazite, 
da preprečite proženje ka-
menja, kajti zavedati se mo-
rate, da v hribih niste sami. 

Verjamem, da boste po pri-
hodu domov prijetno utruje-
ni in zadovoljni Kaj ne bi bili! 
Danes ste osvojili najvišji vrh 
Kamniško-Savinjskih Alp. 

In da je na Grintovcu res 
lepo, je leta 1874 povedal 
tudi Johannes Frischauf, či-
gar zavarovana plezalna pot 
poteka na vrh od Češke koče: 
"Ve ponosne višave ste mi ra-
zodde svoje skrivnosti in dovo-
lite, da z njimi seznanim svoje 
obiskovalce. Prijatelji planin, 
pojdite t/o in gigte sami!" 
Nadmorska višina: 2558 m 
Trajanje: 7 ur in 30 minut 
Višinska razlika: 1657 m 
Zahtevnost • • • • * 

Streha Grintovca s Kokrskega sedla/FMo ieimajiinm 

NAJ BAZEN GORENJSKA 2008 
Oktobra lani je Gorenjska turistična zveza praz-
novala 50 let delovanja v obliki, kot jo poznamo 
sedaj. Na lanskem srečanju gorenjskih turističnih 
delavcev smo v ta namen podelili priznanja posa-

I meznikom iz vse regije. Priznanja so prejeli za-
^ služni prostovoljci, ki so v okviru svojih turističnih 
I društev prispevali k razvoju turizma, predvsem 

pa za razvijanje turistično društvene dejavnosti 
ter za dolgoletno uspešno delo v turistični dru-

jštveni organizaciji.Letos Gorenjska turistična 
I zveza četrtič zapored organizira akcijo izbora Naj 
I bazena Gorenjske. V minulih letih so bralke in 
I bralci Gorenjskega glasa preko glasovnic največ 

I 

I Pokrovitelj: I Gorenjski Glas 

točk namenili Letnemu kopališču Kropa in Radovljica. 
Tudi letos vam bomo predstavili šest kopališč, njihovo 
ponudbo in dodatne aktivnosti, ki jih ponujajo. Trije na-
jbolje ocenjeni se bodo še enkrat pomerili v finalu 29. 
julija, kjer boste bralke in bralci Gorenjskega glasa izbrali 
naj bazen Gorenjske za leto 2008. Kot vsako leto boste 
za vsa letna kopališča glasovali z glasovnicami, ki bodo 
objavljene poleg predstavitve letnega kopališča. Vabimo 
vas, da sodelujete in nam pošiljate glasovnice. Izmed 
vseh prispelih glasovnic bomo izžrebali tri nagrajence, ki 
bodo prejeli lepe nagrade. 



EKONOMIJA stefan.zargi@g-^s.si 1 7 

Elan bližje Seawayu in Alpini 
Nadzorniki Skimarja bodo lastnikom predlagali povezovanje Elana s Seaw/ayem in Alpino ter 
dokapitalizadjo. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Begunje - V kako težavnem 
položaju se je znašla be-
gunjska krovna družba Ela-
na Skimar (ta naj bi se, kot 
smo že poročali, preimeno-
vala v Elan Group), ki je v 
lanskem letu po dokončnih 
revidiranih podatkih ustva-
rila za 8,4 milijona evrov iz-
gube, kaže tudi pogostost 
zasedanj nadzornega sveta. 
Ta se je namreč v tem mese-
cu sestal že trikrat in iskal 
najboljšo pot prestrukturira-
nja in sanacije, ki naj bi jo 
predlagali lastnikom, rešitev 
pa bo zelo hitro treba najti 
tudi za vse hujše likvidnost-
no stanje družbe. Nadzorni 
svet, ki ga vodi Gregor Go-
mišček, je od uprave, ki jo 
sestavljata vršilec dolžnosti 
predsednika Ivan Štrlekar in 
prokurist Jože Kralj, zahte-
val srednjeročni poslovni 
načrt do leta 2012 z več raz-
ličicami, ki naj bi bile osno-
va za odločitev, po kateri 
poti naj krene begunjski go-
spodarski bobik. 

Samos to jno 
ali s povezovanjem 

Že dalj čafea sta namreč v 
razpravi dve varianti Elanove 
prihodnosti: ohranitev samo-
stojnosti in druga povezova-
nja z bližnjim Seawayem ter 
Alpino, pri čemer naj bi z 
omenjenima družbama hče-

rinske družbe Elana ustano-
vile mešena podjetja: Elan 
Marine in Seaway - Elan 
Vachts ter Elan in Alpina -
Elan Alpina. Obe varianti sta 
tudi finančno ovrednoteni, 
pri čemer naj bi bila po neu-
radnih podatkih v primeru 
samostojnosti na ravni Ski-
majja poleg letošnje izgube v 
višini šest milijonov evrov iz-
guba tudi Se v prihodnjem 
letu, pozitivno pa naj bi po-
sloval že 2010 in v letu 2012 
že ustvaril za okoli 4,7 milijo-
na evrov dobička. Težje so 
seveda ocene in načrti za pri-
mer povezovanja Elanovih 
hčerinskih družb s Seawa-
yem in Alpino, saj so pogledi 
na možne sinergije takšnih 
povezovanj dokaj različne, 
ustanovitev novih mešanih 
družb pa bi prerazporedila 
poslovne učinke. Po oceni 

uprave naj bi tudi v tem pri-
meru dosegli dobičkonos-
nost poslovanja šele v letu 
2010 in leta 2012 ustvarili za 
4,5 milijona konsoUdiranega 
dobička. 

M o ž n a je tudi prisilna 

poravnava 

Na zahtevo lastnikov pa je 
morala uprava pripraviti tudi 
scenarij sanacije za primer 
prisilne poravnave, saj je lik-
vidnostno stanje v Skimarju 
izredno zaostreno. Poleg iz-
gube iz lanskega poslovanja 
ima Skimar velike obvezno-
sti, ki po neuradnih podatkih 
dosegajo že deset milijonov 
evrov. V to so vštete obvezno-
sti do dobaviteljev (nekateri 
že ustavljajo dobave), v plači-
lo zapade milijonski obrok 
za posojilo SKB, obveznosti 

iz danih garandj in poroštvo 
za lizing. Za preprečitev in-
solventnosti naj bi tako Ski-
mar takoj potreboval vsaj pet 
milijonov evrov. 

Ponovna dokapitalizacija? 

Vse našteto, k čemur pa je 
treba prišteti še za letos načr-
tovano izgubo, stroške pre-
strukturiranja (popravki za-
log, odpravnine za odpušče-
ne in rezervacije - tudi za 
morebitno plačilo nagrade 
nekdanjemu vodstvu, ki ga je 
vodil Uroš Korže), kaže na 
to, da Skimar nujno potrebu-
je krepko dodatno finančno 
injekcijo, ki je možna le v ob-
liki ponovne dokapitalizadje. 
Vodstvo je lastnikom predla-
galo dokapitalizadjo v višini 
25 milijonov evrov, pri čemer 
naj bi 15 milijonov porabili 
za odpravo likvidnostnih te-
žav, preostalo pa za kritje iz-
gube in obratni kapital. Nad-
zorni svet se je v četrtek odlo-
čil, da do konca tega tedna ali 
najkasneje v začetku prihod-
njega skliče skupščino, na 
kateri naj bi odločali o pri-
hodnosti. Nadzorni svet 
predlaga sprejem scenarija 
povezovanja Sanovih družb 
s Seawayem in Alpino ter 
čimprejšnjo izvedbo dokapi-
talizadje. O vsem omenje-
nem v Skimarju niso želeli 
govoriti, obljubili pa so nam 
razlago takoj po opravljeni 
skupščini. 

Zopet rekord pri inflaciji 
ž e vrsto let ni bilo v juniju tako visoke mesečne rasti cen. V juniju je bila 
inflacija 0,9-odstotna, letna rast pa je dosegla sedem odstotkov. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - Včeraj je Statistič-
ni urad republike Slovenije 
objavil podatke o rasti cen 
življenjskih potrebščin v le-
tošnjem juniju, ki je zopet 
dosegla v primerjavi z rastjo 

v tem mesecu v preteklih le-
tih žalosten rekord. Rast je 
bila v juniju (lani v tem me-
secu ni bilo rasti cen) 0,9-
odstotna, s čimer smo v prvi 
polovid letošnjega leta dose-
gli že 4,1-odstotno rast cen, v 
primerjavi z enakim mese-

cem lani pa že sedemodstot-
no letno rast. Pri tem so se v 
juniju storitve podražile za 
1,1 odstotka, blago pa je bilo 
dražje za 0,8 odstotka. Kar 
0,7 odstotne točke so prispe-
vali dražji naftni derivati, re-
kord pri storitvah pa imajo 

8 Rast cen življenskih potrebSčin (inflacija) 
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cene počitnic v paketu, ki so 
dražje za 9,2 odstotka. Sicer 
pa so storitve na področju re-
kreadje in kulture dražje v 
povprečju za 2,9, stanovanj-
ske storitve za 2,4 in prevozi 
za 2,2 odstotka. Teh velikih 
rasti niso mogle ublažiti ce-
nejša hrana in brezalkoholne 
pijače - za 0,6 odstotka, ce-
nejša obleka in obutev - za 
0,3 odstotka in komimikadje 
- za 0,1 odstotka. Zelo podo-
bne rasti se pokažejo tudi po 
tako imenovanem harmoni-
ziranem indeksu cen živ-
ljenjskih potrebščin, ki je pri-
merljiv z meritvami infladje 
v EU. Mesečna rast je prav 
tako 0,9 odstotka, letna pa 
6,8 odstotka. V EU je bila let-
na inflacija v maju 3,9-
odstotna. 

Kot glavni vzrok visoke in-
fladje tudi na Uradu za ma-
kroekonomske raziskave in 
razvoj (UMAR) opozarjajo 
na cene nafte, sicer pa so viš-
je cene podtnic sezonskega 
značaja. Tako visoka rast cen 
(zlasti nafte) bo po mnenju 
UMAR-ja zavrla zniževanje 
infladje povsod po svetu m 
rešitev za njeno zmanjšanje 
bo morala biti globalna. 

Boste letošnji dopust preživeli 
na hrvaški obali? 

POLETNI 
MENJALNIŠKI TEČAJI 
ZA HRVAŠKE KUNE 
Preverite dnevni menjalniški tečaj na 
spletnih straneh www.gbkr .si ali v 
katerikoli ekspozituri Gorenjske banke. 

G o r e n j s k a ^ ^ B a n k a 

HankiiiHhilithum 

Rešitev za prevoznike so cene 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana • Kot smo že poro-
čali, so slovenski avtoprevoz-
niki, podobno kot njihovi ko-
legi po skoraj vsej Evropi, 
združeni v Gospodarski zbor-
nid Slovenije (GZS), Obrtno-
podjetniški zbomid Slovenije 
(OZS) in Avtoprevozniški 
zbomid, pred dobrimi deseti-
mi dnevi povzdignili glas. 
Vzrok za to je strmo narašča-
nje cen pogonskih goriv, ki so 
porasle v zadnjem letu in pol 
kar za 38 odstoflcov. Razmere 
so označili kot dramatične, 
saj ustvarjajo izgubo, število 
slovenskih tovornjakov pa na 
naših cestah naglo upada, kar 
je posledica slabe kontrole 
cestnega prevoza blaga in ne-
lojalne konkurence tujih in 
domačih prevoznikov. Zaradi 
taldh razmer so se odločili na-
sloviti na premiera Janeza 
Janšo zahteve, če odziva ne 
bo, pa ne izključujejo prote-
stov. Zahtevajo podporo za 
zvišanje cen prevoznine in 
sprejem posebne naftne klav-

zule, ki naj bi postala obvezni 
sestavni del prevoznih po-
godb. Slovenija naj bi tudi 
podprla predlog nekaterih ev-
ropskih držav za znižanje tro-
šarin za profesionalno pogon-
sko gorivo. 

Pretekli teden se je na te 
zahteve odzvalo ministrstvo 
za promet, ki ugotavlja, da 
imamo v Sloveniji v primer-
javi s sosednjimi državami še 
vedno najnižjo maloprodaj-
no ceno goriva, saj je vlada 
znižala trošarino na najnižjo 
z evropsko direktivo dovolje-
no raven, pa tudi cestnine za 
težka tovoma vozila so veliko 
nižja kot v Avstriji in Italiji. 
Minister za promet Kadovan 
Žerjav je na zadnjem zaseda-
nju Sveta ministrov za pro-
met v Luksemburgu tudi od-
prl vprašanje o cenah goriva 
in sldenjeno je bilo, da je tre-
ba najti sistemsko rešitev na 
ravni EU. Sicer pa na pro-
metnem ministrstvu ne vidi-
jo druge rešitve, kot je ustrez-
nejše vrednotenje prevozni-
ških storitev. 

ŽIRI 

Alpina prejela nagrado Red dot v Essnu 

Kot so sporočili iz Alpine, tovarne obutve iz Žirov, je bila v 
ponedeljek, 23. junija, v gledališču Aalto Theater v središču 
Essna slavnostna podelitev prestižnih oblikovalskih nagrad 
Red dot, katero je letos prejela tudi Alpina za tekmovalna 
smučarsko tekaška čevlja. Med več kot tisoč oblikovalci, lju-
bitelji umetnosti in kulture, politiki in podjetniki z vsega sve-
ta, je bila tudi ekipa iz podjetja Alpina, ki je prestižno na-
grado prejela za tekmovalna čevlja za smučarski tek ECL in 
ECS. Dr. Peter Zec, vodja projekta Red dot in dizajn 
menedžer centra Nordrheim Westfalen, je izpostavil 
pomembnost globalnosti dizajna, ki je med letošnjimi na-
grajenimi izdelki izstopala bolj kot kdaj prej. To potrjujejo 
tudi prijave, ki jih je bilo s 3.203 prijavljenimi izdelki za 25 
odstotkov več kot v preteklih letih. Vsako leto poleg izdelkov 
nagradijo tudi najboljšo dizajnersko ekipo. Letos je to 
postala ekipa ameriškega podjetja Bose, ki proizvaja avdio 
izdelke. Po slavnostni podelitvi se je večer zaključil z ogle-
dom razstave nagrajenih izdelkov v muzeju, gurmansko 
večerjo ter druženjem. Š. Ž. 

http://www.gbkr.si
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Rejci drobnice 
na Sorišl(i planini 
Medved je največja nevarnost za drobnico. 
Na Soriški planini je zadnjo ubil v petek. 

JOŽE K O Š N J E K 

Soriška planina - Društvo 
rejcev drobnice iz Škofje 
Loke in Pašna skupnost Sori-
ška planina sta priredili v so-
boto na Soriški planini sreča-
nje gorenjskih rejcev drobni-
ce. %or Stanonik, predstav-
nik oddelka za živinorejo 
Kmetijsko-gozdarske zborni-
ce je povedal, da je reja drob-
nice za Gorenjsko zelo po-
membna zaradi gozdarskega 
vidika in zaradi ohranjanja 
gorske pokrajine ter trajnost-

nom pasla govedi. Sedaj skr-
bi za govedo mož sam. 

Janez Kisovec in Tone 
Gartner sta povedala, da bi 
lahko v Sloveniji redili še ve-
liko več drobnice. Žal spod-
bujanje reje drobnice ostane 
najpogosteje le pri besedah 
in manj pri spodbudah. Lani 
je dobil rejec z več kot deseti-
mi živalmi 14 evrov za ovco, 
letošnji znesek pa še ni znan. 
Iz izkušenj vesta, da je za go-
renjske razmere še vedno 
najprimernejša jezersko-
solčavska pasma ovce. 

Janez Kisovec, Mara Veternik in Tone Gartner 

nega razvoja. Rejo drobnice 
je treba s sodelovanjem rej-
cev in strokovnjakov spodbu-
jati in poskrbeti za trženje 
volne in mesa po primerni 
ceni. O reji drobnice in pro-
blemih sta rejcem govorila 
tudi predsednik Društva rej-
cev drobnice iz Škofje Loke 
Janez Kisovec iz Delnic in 
predsednik pašne skupnosti 
Soriška planina Tone Gart-
ner iz Zgornje Luše. V škof-
jeloškem društvu je okrog 
120 članov, ki imajo med 
1300 in 1500 plemenskih ži-
vali, med katerimi je le pet-
ina koz. Vse druge so ovce. V 
pašni skupnosti Soriška pla-
nina pa je 18 rejcev iz vseh 
koncev Gorenjske in celo iz 
Ljubljane, ki imajo na paši 
okrog 130 živali, za katere 
prvič skrbi pastirica Mara 
Vetemik z Mlake pri Kranju. 
Pred tem je 16 let na Soriški 
planini skupaj z možem Iva-

Na Soriški planini so naj-
večja nevarnost za ovčji trop 
medved, krokarji, lisice in 
orli. Se posebej medved rad 
ubija in plaši ovce. Zadnjo je 
ubil v petek. Za medveda je 
najlažji plen breja ovca, za 
rejca pa največja škoda, saj z 
materjo ubije tudi zarod. Za-
radi bežanja pred medve-
dom breje samice pogosto 
prezgodaj povižejo ali padejo 
v prepad. Nevarna je tudi lisi-
ca, ki odnese do dva dni sta-
ro jagnje. Če rejec dokaže, da 
je bila ovca žrtev plenilcev, 
dobi za žival od 140 do 150 
evrov. Tudi če je bila breja, 
dobi odškodnino samo za 
eno žival, čeprav bi jo moral 
dobiti vsaj za dve. Čeprav rej-
ci drobnice s svojimi tropi 
ohranjajo krajino in prepre-
čujejo zaraščanje, morajo 
pašo na zemljiščih, ki so last 
Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov, plačevati. 

Stara kasarna pod Možicem nudi streho ovcam in pastirju. 

Ekološki pridelki tudi na spletu 
Ekološki kmetje, ki svoje pridelke tržijo, so se povezali v združenje ekoloških kmetov Ekologistika. 

M A T E J A R A N T 

Kovor - "Že leta obstaja zdru-
ženje ekoloških kmetov Go-
renjske, pod okriljem katere-
ga delujemo vsi, ki uporab-
ljamo blagovno znamko Bio-
dar. Le približno deset od-
stotkov pa nas je takih, ki 
svoje pridelke tudi tržimo. 
Zato smo se tudi ob spodbu-
di države odločili za skupno 
delovanje na trgu," je pojas-
nil predsednik pred pol leta 
ustanovljenega združenja 
ekoloških kmetov Ekologisti-
ka Gregor Šlibar. 

V združenje se je ta čas po-
vezalo sedem ekoloških 
kmetov, ki bodo skupaj na-
stopali na trgu in razvijali 
nove tržne poti. "Med dru-
gim do konca leta načrtuje-
mo vzpostavitev skupne 
spletne strani, preko katere 
bi prihodnje leto začeli tudi 
prodajati svoje pridelke," je 
razloH Šlibar. V okviru pet-
letnega operativnega progra-
ma so si zastavili še vzposta-
vitev mreže trgovin na kmeti-
jah, saj večina ekoloških 
kmetov svoje pridelke proda-
ja tudi na domu. "S poveza-
nim delovanjem bomo kup-
cem lahko zagotovili večjo 
pestrost ponudbe, saj se 
bomo znotraj združenja lah-
ko uskladili ^ede pridelave." 
Ena od prvih skupnih potez, 
je dejal Šlibar, pa je bil nakup 
tiskalnika za tiskanje etiket 

Povpraševanje po ekolo-
ških pridelkih in izdelkih iz 

Gregor Šlibar / Foto. m Ĉ zorman Pri Šlibarjevih se z eko kmetijstvom ukvarjajo že sedem let. 

leta v leto narašča, ob tem po-
udarja Šlibar. "Na naši kme-
tiji smo prešli na ekološko 
pridelavo hrane pred sedmi-
rm leti in prepričan sem, da 
smo se prav odločili. Dokaza-
li smo, da je tudi na ta način 
mogoče pridelati dobro hra-
no in da je to lahko povsem 
normalna kmetijska dejav-
nost." Kot pravi, so danes 
tudi mnogi diugi kmetje že 
odkrili, da ekološki način 
kmetovanja predstavlja tržno 
nišo, zato se jih vse več za to-
vrsten način pridelave hrane 
odloča zgolj iz ekonomskih 
razlogov. "Mi pa smo se za to 
odločili iz prepričanja, ker se 
zavedamo, da s tem tudi va-
rujemo okolje ter naše in 
zdravje potrošnikov." Zato 
vztrajajo kljub večji tvegano-
sti pridelave in manjšemu 
pridelku. 

Med potrošniki je še vedno 
veliko nezaupanja do ekolo-
ških pridelkov. "Mnogi me-
čejo v isti koš integrirano in 
ekološko pridelavo. Integri-
rana pridelava je slovenska 
posebnost, tega sicer v Evro-
pi ne poznajo. Pri tej pridela-
vi je ob določenih omejitvah 
dovoljeno tudi škropljenje in 
gnojenje, medtem ko ekolo-
ška pridelava tega ne dopuš-
ča, razen če gre za naravne 
pripravke," je pojasnil Šlibar. 
Razen tega so podvrženi tudi 
strogemu nadzoru najmanj 
enkrat na leto s strani poob-
laščene kontrolne organiza-
cije. Pri njem, je d o ^ Šli-
bar, so letos nadzor opravili 
že trikrat Vsako leto posebej 
jim izdajo ekološki certifikat, 
ki je prav tako eno od zagoto-
vil kupcem, da so njihovi iz-
delki neoporečni. "Kupcem 

omogočamo tudi sledljivost, 
kar bomo posebej poudarjali 
tudi v okviru združenja, saj 
je pomebno, da gre za lokal-
ne izdelke." 

Ekološki kmetje svoje pri-
delke vsak torek od 18. do 
19.30 ponujajo na ekološki 
tržnici v Naklem pred Vita 
centrom. "Šest nas prihaja 
redno, štirje pa ponujajo se-
zonske pridelke. Prihajajo 
tudi kmetje s Primorskega in 
Dolenjskega, ne samo z Go-
renjskega," je poudaril Šlibar 
in dodal, da so za torek lažje 
dobili prodajalce kot bi jih ob 
koncu tedna. Nikoli pa ni za-
res zaživela ekološka tržnica 
v središču Kranja ob četrtkih 
popoldne, je še dejal Šlibar, 
medtem ko je v soboto do-
poldne v trgovskem centru 
na Primskovem prav tako 
dobro obiskana. 

Program večinoma izpolnjen 
Minister Iztok Jarc predstavil dosežke polletnega predsedovanja na področju kmetijstva. 

M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Ljubljana - Slovenski kmetij-
ski minister Iztok Jarc je tik 
pred koncem slovenskega 
predsedovanja Evropski uniji 
predstavil dosežke polletne-
ga dela in pomen sodelova-
nja predsedujočega tria. 
Nemčija, Portugalska in Slo-
venija so si delo zastavile z 
18-me sečnim programom 
predsedovanja, ki so ga po 
besedah ministra Jarca do-
bro pripravili in ga na vseh 
področjih večinoma tudi iz-
polnili. Med dosežki tria so 

najpomembnejši poenosta-
vitve in odprava administra-
tivnih ovir, prenova na po-
dročju, povezanem z vinom, 
napredek pri svežnju o fito-
farmacevtskih sredstvih ter 
pregled prenove skupne 
kmetijske politike. "Po moji 
oceni je 18-mesečni program 
pravi okvir za lažje doseganje 
ciljev, še posebej zaradi za-
pletenih in zahtevnih tem, 
ko je poUemo obdobje pre-
kratko za temeljito obravna-
vo vsebin," je poudaril mini-
ster Jarc. Pri poenostavitvi in 
odpravi administrativnih 

ovir v skupni kmetijski politi-
ki je posebej omenil uredbo, 
ki združuje 21 tržnih uredi-
tev v eno samo uredbo, ter 
spremembo uredbe glede 
poenostavitve navzkrižne 
skladnosti. Pomemben dose-
žek med predsedovanjem 
vseh treh držav je bila preno-
va na področju, povezanem z 
vinom. Politični dogovor je 
bil dosežen med portugal-
skim predsedstvom, sloven-
sko pa je oblikovalo in spreje-
lo končno besedilo uredbe. 
Vsa tri predsedstva so veliko 
časa posvetila tudi pestici-

dom. S predvidenim politič-
nim dogovorom o uredbi o 
dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet na tokrat-
nem zasedanju se bo omo-
gočilo. da bo uredba lahko 
šla v drugo branje v Evropski 
parlament Poleg obravnave 
pregleda reforme skupne 
kmetijske politike, s katero 
so ministri marca predlagali 
Komisiji kratkoročne spre-
membe, je Svet EU razpravo 
usmeril tudi na vprašanja, ki 
se nanašajo na dolgoročni 
razvoj skupne kmetijske po-
litike, po letu 2013. 

ŠKOFJA LOKA 

Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov 

Razvojna agencija Sora vas vabi na prireditev Tržnica kmetij-
skih pridelkov in izdelkov, ki bo potekala v Škofji Loki na 
Mestrjem trgu, v soboto, 5. julija, od 8. do 12. ure. Na stojni-
cah se bodo predstavili ponudniki izdelkov blagovnih znamk 
Babica Jerca in Dedek Jaka - Naravni izdelki iz škofjeloških 
hribov, ponudniki blagovne znamke Za moj dom, ponudniki 
medu in drugih visokokakovostnih izdelkov. M. C. 

N A K L O 

Konstitutivna seja novega Sveta K C Z S 

V Biotehniškem centru v Naklem bo danes prva seja nove-
ga Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice. Na seji bodo novo-
izvoljeni člani Sveta KCZS izvolili novega predsednika in 
druge organe KCZS (podpredsednika, upravni in nadzorni 
odbor, častno razsodišče in stalna arbitraža). Kot je znano, 
je kandidat za predsednika KCZS nekdanji kmetijski mini-
ster Ciril Smrkolj. M. C. 
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Kupci delnic proti predlogom 
uprave 

Mali delničarji predlagano dividendo ocenjujejo 
za sramotno. 

MATJAŽ G R E G O R I Č 

Kranj • Nova Kreditna banka 
Maribor predstavlja za štajer-
sko pokrajino in celotno ob-
močje severovzhodne Slove-
nije ldju6io finančno institu-
cijo, ki je strateško pomemb-
na za neodvisen in uspešen 
razvoj v prihodnje, so zapisa-
li predstavniki dvilne iniciati-
ve NKBM ne damo, ki hkrati 
pozivajo kupce delnic, naj ne 
podprejo predlogov uprave 
na bližnji skupščini banke. 

Vodstvo iniciative državlja-
ne oziroma varčevalce NKBM 
opozarja, da bo skupščina 
usodnega pomena za male 

delničarje in hkrati trdijo, da 
predlagana dividenda (0,2 
evra na delnico) predstavlja 
popolnoma ignorantski od-
nos do kupcev delnic, ki še 
vedno čakajo, kdaj jim bo jas-
no predstavljena strategija 
banke. Predlagane nagrade 
upravi (34.000 evrov) in čla-
nom nadzornega sveta 
(135.000 evTov) nasprotujejo, 
ker je delnica NKBM na naj-
nižji točki do sedaj, še posebej 
sporno pa naj bi bilo dejstvo, 
da sta za pooblaščenca ponu-
jena Paniel Blejc (predsednik 
nadzornega sveta NKBM), 
Kristjan Verbič (predstavnik 
VZMD). 

UUBgANA 

Nadzorni svet D a r s a potrdil letno poročilo 

Nadzorni svet Darsa je na zadnji seji potrdil letno poročilo 
za leto 2007. Čisti poslovni izid za leto 2007 znaša 10,5 mi-
lijona evrov, kar je 6,3 milijona evrov več kot v predhodnem 
letu, prihodki od cestninjenja za leto 2007 pa znašajo 174,7 
milijona evrov in so od leta prej višji za 22,7 milijona evrov. 
Realizacija letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za 
leto 2007 znaša 102 odstotka in je s 751,8 milijona evrov naj-
višja od začetka gradenj avtocest v Sloveniji. M. G. 

UusgANA 

Fleks pri Zavarovalnici Triglav 

Zavarovalnica Triglav je predstavila novost na slovenskem 
trgu, investicijsko zavarovanje Fleks. Investicijsko zavarovanje 
Fleks je kombinacija investiranja v investicijske sklade in zava-
rovanja. Njegova glavna prednost je prilagodljivost, tako ob 
sklenitvi kot tudi v času trajanja zavarovanja. Zelo pomembno 
je tudi to, da je Fleks prilagodljiv tudi pri izplačilih, ki so v ob-
liki predujma možna ves čas trajanja zavarovanja. Pomemben 
argument, ki govori v prid odločitvi, je tudi ugodna davčna ob-
ravnava. V primeru deset in večletnih zavarovanj se namreč 
davek od prometa zavarovalnih poslov ne obračunava. 

LguBgANA 

EnKa z novimi partnerji 

Shema ugodnosti EnKa se je pred kratkim povečala za šest 
novih partnerjev. Odslej je mogoče z NLB karticami z EnKo 
ugodneje nakupovati tudi v prodajalnah Slowatch, Leonar-
do, I ntimissimi in Calzedonia ter pridobivati ugodnosti v Av-
totehni Vis in Termah Snovik. Novi partnerji so se tako pri-
družili štirinajstim, ki v EnKi sodelujejo že od februarja: Beti, 
Cankarjev dom, Elkroj, Intersport, Labod, LifeClass, Mass, 
Maxi, Mladinska knjiga. Peko, Sportina Group, Terme Krka, 
Unitur in Zlatarna Celje. 

L j u e g A N A 

Večji obisk na portalu Slonep 

Po podatkih spletnega nepremičninskega portala Slo-
nep.net se je od jeseni lani doseg te spletne strani povečal 
na več kot 70 tisoč različnih mesečnih obiskovalcev, kar je 
pokazala zadnja raziskava Slovenske oglaševalske zbornice 
MOSS Pomlad 2008. Glede na jesen se je doseg povečal za 
6 odstotkov, v zadnjem letu pa za i8 odstotkov. V obdobju 
od 31. marca do 27. aprila letos je spletni nepremičninski 
portal obiskalo 70.613 različnih obiskovalcev, ki so si v pov-
prečju ogledali io,8 strani. Izbirali so lahko med več kot 17 
tisoč različnimi stranmi z vsebino. M. G. 

Rahel zdrs navzdol 
M A T J A Ž G R E G O R I Č djskih družb PIX. Med delni-

cami, ki so izgubile vrednost. 
Kranj - Dogajanje minulega so Aerodromove, Istrabenzo-
tedna na Ljubljanski borzi so ve, Pozavarovalnice Sava in 
zaznamovali padd delnic. In- Petrola. Delnica Nove KBM 
deks najpomembnejših del- je padla na 27,33 j® 
nic SBI TOP in indeks SBI še komaj nad vrednostjo, ko-
20 sta nekoliko izgubila, rahlo likor so zanjo odšteli mali 
pa se je zvišal indeks investi- delničarji. 

Delnica Enotni tečaj (v evrih) 
28. 6. 2007 20.6. 2008 27.6. 2008 

Gorenje Velenje 37,80 35.14 33.86 
Intereuropa Koper 47.7° 27,28 26,01 
Krka Novo mesto 99.17 92,68 90.43 
Luka Koper 97.56 59.65 5 8 . 4 7 
Mercator Ljubljana 379 .75 247,90 244.52 
Petrol Ljubljana 7 4 6 , 8 5 560,17 542.57 
Telekom Slovenije 4 5 3 - 2 4 244,19 259,66 
Aerodrom Ljubljana 100,18 87,61 87,92 
Istrabenz Koper 10747 7 7 . 5 8 75,00 
Nova KBM - 28,36 27.33 
Pozavarovalnica Sava - 2 7 . 9 9 26,37 
Pivovarna Laško 92,50 7 6 . 7 4 78.00 
Sava Kranj 481,08 395 .34 407,64 
Žito 280,11 220,00 230,00 
Infond ID 1 7,00 5 . 91 6,30 
Infond ID 13.61 10,92 11,63 
IDKD 12.77 9 .35 9,21 
IDMaksima 15.72 12,73 la.og 
NFDi 2,56 1,87 1,87 
Krona Senior 9,98 9.66 9 . 5 6 
Zvon Ena ID 20,12 16,16 15.75 
SBI TOP 1.76449 1-745.75 
SBI 20 10.067,92 7.933'S6 7.877,87 
PIX 6.635,08 5-4^1^5 
BIO 117,07 "5'94 "5'94 
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Petnajst let 
ubranega petja 
Mešani pevski zbor Groblje je s koncertom v 
Kulturnem domu Franca Bernika praznoval 
petnajstletnico delovanja. 

MARJETA Ž E B O V E C 

Domžale - V soboto, 14. juni-
ja, je Mešani pevski zbor 
Groblje, ki ga že od septembra 
2001 vodi Peter Pogažar, v 
Kulturnem domu Franca Ber-
nika v Domžalah s sicer red-
nim letnim koncertom praz-
noval 15-letnico delovanja. Za-
čeli so z neuradno himno slo-
venskih ljubiteljskih pevskih 
zborov, pesmijo Pevec Antona 
Foersterja. Pri izvedbi te pes-
mi so se jim pridružili še neka-
teri nekdanji pevd. Spored je 
bil sestavljen jubilantsko: po-
vezovalka programa Diaga |e-
retina AniSn je za vsako pe-

v obdobje, ko se še išče. Po po-
slušanju vendarle ostaja vtis, 
da se je zbor našel predvsem 
na točki, da jih petje veseli, 
vendar ne kakršnokoli petje, 
pač pa kakovostno in ubrano. 
Od tu naprej jih bo delo, kakrš-
no so si zastavili, vodilo le še 
naprej. 

Med mejniki v delovanju je 
vsekakor treba omeniti sodelo-
vanje zbora pri uprizoritvi ope-
rete Planinska roža leta 2000 
v poletnem gledališču Stude-
nec pri Domžalah, nastop sep-
tembra 2005 na Univerzi v 
Ljubljani, kjer je imel njihov 
zborovodja Peter Pogačar di-
plomski koncert, novembra 

Mešani pevski zbor Groblje na koncertu v Tomčevi dvorani 
Kulturnega doma Franceta Bernika; na levi strani je pove-
zovalka programa Draga Jeretina Anžin, na desni pa zboro-
vodja Peter Pogačar. / fo'« »Aivzbora 

sem jx)vedala, v kateri sezoni 
so jo prvič peli In na spored so 
prišle slovenske ljudske v pri-
redbah in umetne pesmi iz 
različnih obdobij prav tako pa 
tudi pesmi tujih avtorjev. 
Skladbe so bile zahtevne; pevd 
so zvesto sledili dirigentu, 
zvok zbora je bil zelo enoten in 
čist Strokovnjaki postavljajo 
zbor v vrh slovenskih ljubitelj-
skih pevskih zborov. Na začet-
ku je povezovalka omenila, da 
zbor prihaja v puberteto, torej 

istega leta so na rê jskem tek-
movanju odraslih pevskih 
zborov v Škofji Loki prejeli sre-
brno plaketo, februarja 2006 
pa so prinesli nekaj domače 
kulture Slovencem, ki živijo v 
Belgiji in na NizozemskeriL 

Praznovanje petnajstletnice 
so raztegnili kar na pol leta, saj 
so jo začeli že z božičnimi kon-
certi v Grobljah, na Krki, v Les-
cah in Dolu pri Î ubljani, kon-
čali pa s sobotnim koncertom 
v Domžalah. 

KRANJ 

Vroči dnevi na bazenu 

Vročina nas sili, da iščemo vse mogoče načine za osvežitev. 
IVI nogi ohladitev poiščejo v ali ob vodi, zato tudi na kran-
jskem bazenu te dni vlada živahen vrvež. Otroci se letos 
znova lahko zabavajo na vodnih igralih, ki so bila lani 
poškodovana, tudi odraslim pa je prijetno zaplavati v vodi, 
ki ima 27 stopinj. M. R. 

Pastirji so obiskali Podljubelj 
Turistično društvo Podljubelj je po osemnajstih letih oživilo prireditev Pastirski dan. Pripravili so 
stojnice, delavnice, kulturni program in igre ter zabavo ob domači glasbi. 

STOJAN SAJE 

Podljubelj - V času, ko žene-
jo živino v planine in planša-
rice pripravljajo prvo kislo 
mleko, so prebivald Podlju-
belja v preteklosti prirejali 
Pastirski dan. To etnograf-
sko, kulturno in zabavno pri-
reditev je po skoraj dveh de-
setletjih obnovilo Turistično 
druStvo Podljul)elj ob pomo-
či podružnične osnovne šole, 
kulturnega društva in dru-
štva podeželskih žena Svit. 

V kampu Tominčev slap 
so 21. junija postavili stojnice 
z bogato ponudbo. Ob stojni-
d TD Podljubelj se je pred-
stavljal domačin Stane Perko 
s spominki iz lesa in drobni-
mi darili, med katerimi sta 
tudi med in medica. Marija 
Polajnar in Marinka Damjan 
iz društva Svit sta ponujali 
domačo hrano, od kruha iz 
krušne ped do dišeče zaseke 
in sladic. Posebnost med 
slednjimi je bil skutin namaz 
z gozdnimi jagodami. Kot sta 
dejali Kristina Golmajer in 
Florijana Georgiev, društvo 
povezuje štirideset podežel-
skih žena, od tega dvanajst iz 
Podljubelja. Na zimskih sre-
čanjih nastajajo razni izdelki, 
zlasti pletenine iz domače 
volne. Nekaj sta jih razstavili 
na drugi stojnid. Turistične 
promodjski in informadjski 
center Tižič je ob propagand-
nem gradivu postavil na stoj-
nico tudi izdelke Tatjane 
Švab iz vasi 2^omje Vetemo, 
ki slovi po ročnih pleteninah 
iz domače volne. Tržiški mu-
zej je pripravil pastirski koti-
ček, kjer je spomnil na ne-

Na hoduljah se je preizkusil tudi Anton Kavčič, predsednik TD Podljubelj. 

kdanje živdjenje pastirjev. Ob 
njem je Breda Neme kuhala 
'masovnek'. Povedala je, da je 
jed iz kisle smetane in koruz-
ne moke dobro teknila pastir-
jem. Karlo Leitinger pa je 
mlade poučeval, kako se iz-
delujejo skodle, ročaji za 
orodje in stolČkL 

Skupaj obujajo preteklost 

"Podružnična šola Podlju-
belj sodeluje pri vseh priredit-
vah v kraju. Tokrat smo z dru-
štvom Svit pripravili delavnice 
za otroke in odrasle. V njih se 
lahko vsakdo preizkusi v stri-
ženju ovčje kože, česanju vol-
ne na krtačah, predenju volne 
na kolovratu, izdelavi zvoncev 
iz pločevink in ustvarjanju 
spominkov. K slednjim sodijo 
obeski v obliki ovčke in izvir-
ne voščilnice," je povedala 

vodja šole Maja Ahačič. Šolar-
ji so popestrili prireditev tudi 
z igro 'zbijanje koze', ob kate-
ri sta se jima pridružila člana 
KUD Podljubelj, harmonikar 
Joža Švab in pevec Joža Me-
^č. Skupaj so zapeli pastir-
sko pesem, pri to6d odraslih 
pevcev pa je sodeloval tudi 
Frand Jane, starejši. Povezo-
valka programa Romana 
Tuik je povabila k mikrofonu 
tudi domačinko Silvo Gre-
gorc, ki živi na kmetiji v Se-
ničnem. Ljubiteljica konj je 
pripeljala sani 'žlefe' za pre-
voz sena, kar med drugim 
opisuje v svoji novi knjižid o 
vozovih. 

Del preteklosti so obudili 
tudi z zabavnimi igrami, ki 
sta jih vodila Miha in Nejc v 
vlogah Kekca in Rožleta. Ude-
ležend so se najprej pomerili 
v hoji s hoduljami po travni-

ka Nato so skakali po določe-
ni poti v vrečah. Navijali so 
volno v klobSč, robkaU so ko-
ruzo in plesali pod letvijo z 
zvoncem. Zmagovala so si 
prislužili simbolične nagrade. 
Na svoj račun so prišli vsi lju-
bitelji plesa, za katere je po-
zno v večer igral ansambel 
Veseli Gorenja. 

"Zadovoljni smo, da nam je 
prva prireditev uspela kljub 
začetnemu dvomu. Začeli 
smo jo zgodaj popoldne, ko je 
bilo obiska še malo. Pozneje 
so nas poleg domačinov obis-
kali tudi prebivald od drugod. 
Organizatorji upamo, da so se 
pri nas dobro počutili. Zato 
jih že sedaj vabimo, da se 
nam spet pridružijo na Pastir-
skem dnevu prihodnje leto," 
je izrazil gostoljubje Anton 
Kavčič, predsednik Turistič-
nega društva Podljubelj. 

Kolesarili po občini Naklo 
JOŽE KOŠNJEK 

Naklo - Komisija za šport pri 
Društvu upokojencev Naklo je 
v počastitev občinskega praz-
nika in dneva državnosti pri-
redila 11. kolesarjenje po obči-
lu Naklo. Letošnjega se je 
udeležilo okrog sto kolesarjev 
iz občine Naklo in sosednjih 
občin, ki so kolesarili na progi 
Naklo-Strahinj-Duplje-Podta-
bor-Podbrezje-Dolenja vas-
Bistrica-Okroglo-Naklo. Kole-
sarje, ki so znali poskrbeti za 
prijetno razpoloženje, je v 
imenu občine pozdravil pod-
župan Ivan Meglič, pomagal 
pa jim je tudi Jože Mohorič. 
Udeležend kolesarjenja so se 
za pomoč posebej zahvalili 
gasilcem iz Podbrezij, Nakle-
ga, Žej in Bistrice ter Dupelj, 
ki so skrbeli za varnost, in 
vsem, ki so pomagali pri orga-
nizadji. 

Počitek na Okroglem. 
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Kmetje - trop 
brez pastirja 

Kmetijstvo se zadnje čase so-
oča z vse večjimi težavami, ki 

jim ni videti konca. Kot kmet z 
gorskega območja bi rad podal 
nekaj misli o problemih, ki več 
ali manj botrujejo slabemu 
Stanju v kmetijstvu. 

Podražitev v lanskem letu so 
sprožile val protestov in zahtev 
po višjih plačah. Prvi so se 
oglasili sindikati delavcev, 
kmalu za njimi tudi tisti, ki si-
cer nimajo majhnih plač. 
Kmetijska branža je nekam 
sramežljivo stala ob strani, 
zate je tudi gJas njihovih pred-
stavnikov izzvenel kot vihar v 
kozarcu vode. Ni dileme, da 
sta do vi^ih plač oziroma cen 
upravičena predvsem delavec 
in kmet. Ni izključeno, da opo-
zicija trenutne razmere izko-
rišča za predvolilno kampanjo 
in iz ozadja podž^a protestni-
kevsez ruimenom, da bi zno-
va prevzela krmilo države. 
Največ prahu je dvignila ob-
čutno vi^a cena hrane. Seveda 
krivde ni hotel prevzeti nihče. 
Trgovina in živilsko-predelo-
valna iruiustrija sta s prstom 
kazala v kmeta. Res seje cena 
žitaric dvignila, vsem drugim 
kmetijskim proizvodom pa ne. 
Cena za praSičje in goveje 
meso seje celo znižala. Levji 
delež dobička sta torej brez 
sramu pobasala v svoj žep 
zgoraj omenjena člena v pre-
hrambeni verigi. Med podra-
žitveno agonijo se je izkazalo 
kakšne oderuške marže dose-
gajo trgovci. Ob takem doga-
janju si pač ne moremo misli-
ti drugega, kot da smo kmetje 
res "trop brez pastirja", zato 
se z nami lahko vsakdo poig-
rava kot mačka z mišjo. 

V letošnjem muhastem vre-
menu smo imeli kmetje več 
časa za temeljit razmislek o. 
odločbah, kijih je nam prete-
kla dva meseca pošiljala davč-
na uprava. Po novem se ka-
tastrski osnovi prištevajo tudi 
subvencije, kar je po mojem 
mnenju nedopustno in krivič-
no. Krivično še toliko bolj, ker 
so merodajni hoteč izračun 
dohodnine od subvencij v so-
glasju s kmetijsko stroko po-
enostaviti, določili pavšalni 
znesek. Pavšal predstavlja le 
minimalno razliko med rav-
ninskim in gorsko-hribovskim 
območjem. Doigo je že znano, 
da gredo subvencije mnogim v 
nos. Vse kaže, da zadnje čase 
tudi tistim, ki krojijo našo 
usodo. 

Primerljiv primer sem ne-
davno tega zasledil v časopi-
su, kjer je bil objavljen razpis 
za nabavo kmetijske mehani-
zacije pod ruislednjimi pogoji: 
kmet ravninskega obmo^a je 
upravičen do 30 odstotkov, 
kmet z gorsko-hribovskega pa 
40 odstotkov nepovratnih 
sredstev. Kolikšna je razlika 
med ceno standardnega trak-
torja s priključki in gorsko ko-
silnico, naj si izračuna bralec 
sam. Po mojem vedenju je 
vsaj petkratna. Ljudje, ki tako 
nerazumno odločajo o naši 

stroki, se milo rečeno nanjo 
spoznajo kot svinja na boben. 

Na prelomu tisočletja seje 
rodila KGZS. Upanje, da 
smo kme^e dobili organizaci-
jo, ki bo delovala v naše do-
bro, je iz leta v leto usihalo in 
po dveh mandatih je nad nje-
nim delom marsikdo ^boko 
razočaran. Kot posrednika jo 
oblastvene strukture niso vze-
le resno, zato je bila njena be-
seda največkrat glas v nebo 
vpijočega. 

Pred nekaj desetletji seje 
članstvo v zadrugah drastično 
zmanjšala, danes po toliko 
časa pa vse bolj jasno kaže, da 
je čvrsto zadružništvo lahko 
rešilna bilka za kmeta. Sled-
nje ima namreč možnost, da 
se organizira v močno poslov-
no skupnost, ki bo sposobna 
nastopati na konkurenčnem 
evropskem trgu. Vsekakor bo 
to ^ede na zamujeni čas za 
zadruge težka naloga, brez 
ustreznega kadra neizvedlji-
va. Da bo prestrukturiranje 
uspelo, morajo zadruge naj-
prej izza svojih zapečkov, 
nato pa složrw sodelovati pri 
reorganizaciji. Zadružništvo 
pa bo v polnosti zaživelo te-
daj, ko bo imelo v živilskc-pre-
delovalni industriji večinski 
delež in prvi gios pri odloča-
nju. 

Obe za kmeta važni organi-
zaciji je dolga leta vodil g. 
Vrisk, ki je poleg kmetovanja 
opravljal še druge junkcije. 
Kmetijskih ministrov, ki so se v 
tem času znrstili, ruičin vode-
nja očitno ni motil, ker druga-
če bi ukrepali. 

Posledice so danes jasne, 
zato bodo morali del krivde za 
nastale težave v kmetijstvu 
prevzeti tako KGZS kot ZZS 
posredno pa tudi g. Vrisk sam. 

Ob zaključku še to: vse dokler 
se zadru^ištvo ne bo odločilo 
za temeljito reorganizacijo, 
kme^e oštevamo in bomo ostali 
"trop brez pastirja", prepuščeni 
na milost in nemilost vse bolj 
brezobzirni gbbalizaciji. 

JANEZ T R E V E N , 

Sovodenj 

Prometna 
ureditev 
Slovenskega 
trga 

Pred časom je mene in ver-
jetno še marsikaj presenetila 
novica, da bo Mestna občina 
Kranj kandidirala za evropski 
denar s projektom Prometna 
ureditev Slovenskega trga. Ker 
potekajo prek trgov ponavadi le 
pešpoti, sem v prvem hipu po-
mnil, da se bo končno le nekaj 
premaknilo pri urejanju tega 
trga. ki že dolga leta kazi po-
dobo tega dela Kranja. Toda v 
nadaljevariju sem izvedel, da 
je s tem m^jena gradnja par-
kirne hiše in da gre dqansko 
za projekt uničenja Slovenske-
ga trga. Iz skopih podatkov ni 
razvidno, komu bo ta garažna 
hiša služila, kdo bo investitor 

in predvsem kdo je avtor oziro-
ma projektant te "genialne" re-
šitve. Jasno je le to, da se nada-
ljuje že za časa županovanja 
Mohorja Bogataja videna na-
paka, ko je določen arhitekt do-
bil in realiziral večino "občin-
skih" projektov. 

To^ pustimo to ob strani in 
se posvetimo ideji o parkirni 
hiši pod Slovenskim trgom. Ne 
morem se znebiti vtisa, da seje 
avtor (ali avtorji) z^kdovalpo 
ljubljanskem županu Zoranu 
Jankoviču, ki je predlagal 
gradnjo garažne pod ljub-
ljansko tržnico. Toda v Ljub-
ljani so občani proti temu ostro 
protestirali, v Kranju pa proti 
uničenju Slovenskega trga ni 
oglasil še nihče. Sprašujem se, 
ali je nam, občanom Kranja, 
res vseeno, kaj se dogaja z oko-
ljem, v katerem živimo? 

Toda mislim, da so v prete-
klosti Kranjčani še kako skrbe-
li za svoje okolje. Dokaz za io 
je bil prav lepo hortikultumo 
urejen osrednji mestni park, ki 
je bil lociran prav rui tem me-
stu, kjer je zdaj Slovenski trg. 
Bil je osno zasnovan in za-
ključen na obeh straneh s po-
rtalnima fasadama Gimrmzi-

je in Delavskega dcma. V šest-
desetih letih prejšnjega stoletja 
je bil spremenjen v skladu s ta-
kratno družbeno ureditvijo i' 
obširno betonsko ploščad, več-
ina dreves in zelenja je bila 
odstranjena, z ločitvijo Delav-
skega doma od trga seje spre-
menila tudi prvotna zasnova. 
Z namestitvijo skulptur v čast 
komunistični revoluciji in 
enobeju je dobil trg ideološki 
značaj in kot tak predstavlja 
še danes svojevrsten relikt mi-
nulega časa. 

Upanje, da bo Kranj dobil 
nazaj svoj park, je zbudilo do-
gajanje ob osamosvojitvi Slo-
venije, ko je bil razpisan javni 
natečaj za ureditev ožjega 
mestnega središča Kranja, 
med drugim tudi za tedanji 
Trg revolucije. Tedaj je bil za 
najboljšo rešitev ureditve mest-
nega parka nagrajen projekt 
prof. Ogrina, priznanega stro-
kovnjaka za krajinsko arhi-
tekturo. Toda z realizacijo 
tega projekta ni bilo nič. Oh 
tem naj omenim tudi zgovor-
no dejstvo, da od tedaj ni bil 
razpisan noben arhitekturni 
ali urbanistični rtatečaj. 

Glede na zapisano, menim, 
da bi se odgovorni na občini 
na čelu z županom namesto 
takim nedomišljenim projek-
tom raje posvetili aktualnim 
temam, kot je na primer 
kranjska avtobusna postaja, 
ki ostaja kranjska sramota, ali 
pa komunalna infrastruktura 
1/ okoliških naseljih, kije v ka-
tastrofalnem stanju. 

Axojz P R E M R O V , 

univ. dipl. ing. arh. 

Ograjo bodo 
le odstranili 

Ko sva se v nedeljo z žeru) 
sprehodila ob jezeru po cesti 
pod gradom, sva bila prijetno 
presenečerut; nisva imela več 

občutka, da sva v živalskem 
vrtu in spet sva uživala v 
po^edu na Jezero, ki gaje prej 
kar dve leti zastirala železrui 
ograja. Prepričan sem, da nis-
va bila edina. Ograja, o kateri 
pišete f Gorenjskem Glasu, je 
že odstranjena. Odstranitev 
neke ograje po nalogu inšpek-
torja ne bi smelo biti nič 
posebnega, vendar po mojem 
mnenju pa prav "padec" te 
ograje pomeni zmago pravne 
države in kaže smisel civilne 
pobude. Kot je razvidno iz 
medijev, je to ograjo pred dve-
ma letoma postavil protizar 
konito eden najbogatejših 
Slovencev in dve leti sta bili 
potrebni, da Je zakon zmagal. 
Investitor je gotovo najel naj-
dražje advokate, na korwu pa 
je Inšpektorat za okolje in 
prostor na pobodo gospe ljube 
Kapus in blejskega Društva 
za varstvo okolja le porušil to 
ograjo in nam dokazal, da se 
država ne bo pustila izsilje-
vati kapitalu. Čestitke vsem, 
ki so si zato prizadevali, in 
hvala, ker so mi povrnili vero 
v pravno državo. 

A V G U S T M E N C I N G E R , 

Radovljica 

Letališči Brnik in 
Maribor 

Kakšno modro razmišljanje 
v parlamentu in vladi. Spom-
nili 50 se, da malo mariborsko 
letališče poimenujejo po sve-
tovno znanem Slovencu, ve-
likem pionirju letalstva, Ed-
vardu Rusjanu. 

Brniško in obenem goren-
jsko letališče, ki je v Sloveniji 
največje, pa po zaslužnem 
politiku Jožetu Pučniku, ki 
pa je iz štajerske dežele doma. 
Usodna zamenjava, le kdo bi 
razumel um naših vodij. 
Pravilno bi se reklo letališče 
Jože Pučnik, zdaj pa slišimo 
in beremo letališče Jožeta 
Pučnika, kar je nekako hecno. 
Ker so verjetno f vladi vsi bolj 
izobraženi od mene, pa naj to 
presodijo. Gospod predsednik 
vlade pa se ne spomni, da bi 
rekel, najprej pošteno plačaj-
mo na silo odvzeto zemljo 
pred 55 in 50 leti. ki so jo 
plačevali po ceni ene žemlje 
za kvadratni meter, nekaj pa 
sploh nič. To je velika želja 
nekdanjih še živečih lastnikov 
in njihovih potomcev. To ne 
bi bil velik strošek za državo. 
Toliko kot kak referendum, ki 

Jih serijsko doživljamo, veči-
noma brez učinka. 

JOŽEF I A M P E 
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Slovenci smo 
zaljubljeni v gore 
Slovenskemu planinstvu po svetu so se posvetili 
na strokovni konferenci, ki jo je Svetovni slovenski 
kongres minuli konec tedna pripravil na Bledu. 

MATEJA R A N T 

Bled - Konferenca je bila v 
prvi vrsti namenjena spozna-
vanju in povezovanju sloven-
skih planinskih organizacij 
iz sveta s sorodnimi organi-
zacijami v Sloveniji. Osred-
njo pozornost so zato name-
nili predstavitvi dela, življe-
nja in dosežkov naših pla-

nost naravi tako globoko za-
pisano v genih." Državni se-
kretar pri ministrstvu za šol-
stvo in šport Marko Rajšter 
je dejal, da je planinstvo dra-
gocena dediščina slovenstva, 
v čemer se nam priklanjajo 
tudi veliki narodi. 

Po mnenju državnega se-
kretarja pri uradu vlade za 
Slovence v zamejstvu in po 

• M 

Slovenski planinci iz sveta in Slovenije so se zbrali na 
konferenci na Bledu./foto:A,'i>Buiov«: 

ninsldh organizacij iz zamej-
stva in sveta, ki niso zgolj 
športne organizacije, so po-
udarili pri Svetovnem slo-
venskem kongresu, ampak 
stičišča kulturnega, izobraže-
valnega in gospodarskega 
delovanja. 

"Slovenci smo planinski 
narod. Kot taki smo gradili 
narodno samozavest, ki je 
pripomogla tudi k naši dr-
žavnosti," je uvodoma po-
udarila predsednica Sloven-
ske konference Svetovnega 
slovenskega kongresa Simo-
na Drenik. Predsednik dr-
žavnega zbora France Cukja-
ti pa se je vprašal, kaj je v slo-
venski duši, da se čuti tako 
zelo povezana z naravo. 
"Tudi ko nas življenje odpe-
lje v tujino, ostane v naših 
srdh ena sama želja, spet vi-
deti domače hribe in doline 
in se prepustiti objemu slo-
venskih gora. Pa tudi v tujini, 
kjer so nove slovenske gene-
racije pognale korenine, se je 
v naših potomcih razcvetela 
ljubezen do tamkajšnjih pla-
nin. Kot da imamo to pripad-

svetu Zorka Pelikana so gore 
vir bogatejšega duhovnega 
življenja, gomištvo pa po-
memben del prostočasnega 
življenja, ki omogoča stik z 
naravo, rekreacijo in duhov-
no rast. Ob tem je predsed-
nik državnozborske komisije 
za odnose s Slovenci v za-
mejstvu in po svetu Janez 
Kramberger pKiudaril, da je 
planinarjenje univerzalna 
prostočasna dejavnost, ki 
združuje tako iskalce samote 
kot družabnega življenja. 
"Narava je vedno tu, da na-
polnimo svoje pred računal-
niškimi ekrani utrujene 
duše, da razmislimo o svo-
jem početju, nas zbistri in 
popelje do novih razvojnih 
dosežkov," je prepričana di-
rektorica Triglavskega na-
rodnega parka dr. Marija 
Markeš. Peter Skvarča iz Ar-
gentine pa je v uvodnem pre-
davanju Slovensko gomi-
štvo, narodna identiteta in 
zavest med drugim poudaril: 
"Zame so gore tista podza-
vestna vez med domačim in 
tujim svetom." 

ZAVRH 

Trije vaški svetniki pred Aljaževo rojstno hišo 

V petek, 4. julija, bo ob 21. uri KUD Pirniče pred rojstno hišo 
Jakoba Aljaža v Zavrhu pod Šmarno goro odigral komedijo 
Trije vaški svetniki. Gre za slavnostno uprizoritev ob lo. 
obletnici premiere. Slavnostno bo pred Aljaževo hišo tudi v 
soboto, 5. julija. Ob 9. uri se bo namreč začela slovesna 
akademija in razstava del ob desetletnici nastanka Aljaževe 
poti Od doma do doma. Organizator ai<ademije in razstave 
je GorniškI klub Jakob Aljaž. M. B. 

mailto:nar0cnine@g-5las.si
http://www.gorenjskiglas.si
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K A Ž I P O T B R E Z P L A Č N O S A M O ENKRAT . 

PRIREDITVE 

v ateljeju P U H a r t 
Kranj - Danes od lo. do 18. ure bodo brezplačne delavnice 
in informativni dan v Ateljeju PUHart na Dražgoški 8 v 
Kranju. Informacije o počitniških likovnih tečajih in celod-
nevne likovne urice z likovno pedagoginjo Evo Puhar na 
www.puhart.si,info@puhart.com ali tel.: 031/671 690. 

Počitniški program knjižnice A. T . Linharta 
Radovljica 
Radovljica • Knjižnica A. T. Linharta vabi na poletno branje 
ves julij in avgust pred knjižnico. V mesecu juliju vabi na 
ogled razstave Trikrat naj knjiga, treh tematsko sorodnih 
razstav izbranih knjig. Poleg razstave zmagovalnih knjig iz 
vseslovenske akcije Moja naj knjiga in razstave Moja naj kn-
jiga Knjižnice A. T. Linharta Radovljica so na ogled postavl-
jene tudi nagrajene knjige slovenskih avtorjev. Na to razsta-
vo vabijo tudi podružnične knjižnice v Lescah, Kropi in Be-
gunjah. 

Počitniški program knjižnic na Bledu in v Bohinju 
Bled - Ves julij in avgust si v knjižnici Blaža Kumerdeja na 
Bledu lahko ogledate razstavo Trikrat naj knjiga, na ogled pa 
bo tudi likovna razstava slik in drugih predmetov, ki jih je v 
tehniki decoupage ustvarila avtorica Irena Debevec 
(http://irena.irade66.googlepages.com). 

Bohinjska Bistrica - Ves julij bo na ogled razstava likovnih 
del Na pisanem travniku, učencev 2. in 3. razreda OŠ dr. J. 
Mencingerja Bohinjska Bistrica z mentoricama jožico Kašca 
in Bernardo Mikelj. Knjižnica vabi tudi na razstavo Trikrat 
naj knjiga, ki bo na ogled ves julij. 

Rciclio Tr io lor 
Tf̂ Tminr irnrmi. ri:. .ruiii UM I! fiim -, jtrtm ^ ^ 

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

m u j i u . c n R E n j B H i G L R B . b I 

^ N itioT. FliMA BRALCEV (»RILOCE ŠPOUT 

Gorenjski Glas Zo KIS A So tet beležimo čas 

IZLETI 

Na Palec 
Gozd Martuljk - PD Gozd Martuljk vabi v nedeljo, 6. julija 
2008, na izlet na Palec (2026 m). Odhod ob 5. uri Izpred pen-
ziona Špik v Gozd Martuljku z osebnimi avtomobili v dolino 
Završnica doTičkove koče. Od tam peš do doma pri izviru Za-
vršnice proti vrtači, potem po brezpotju skozi Krnico Suho-
rušje in proti vrhu Palca. Sestop po isti poti. Tura je delno za-
htevna. Obvezne so čelada, planinska obutev in palice, zašči-
ta proti soncu in vetru. Malico in pijačo prinesite s seboj. Vse 
hoje je približno 7 ur. Prijave do petka, 4. julija. Informacije In 
prijave: Majda: 051/336 635 ali Renata: 031/532 963 

Krumplov dan 
Šenčur - TD Šenčur v soboto, 5. julija, vabi na krumplov 
(krompirjev) dan v Prekmurje. Odhod avtobusa bo ob 6. uri 
Izpred pošte Šenčur. Vrnitev domov v večernih urah. Vsak se 
udeleži izleta na lastno odgovornost! Informacije in prijave 
do zasedenosti avtobusa, Franci Erzin: tel. 041/875 812. 

Po Riklijevi poti 
Šenčur - TD Šenčur vabi v nedeljo, 6. julija, na pohod po Rik-
lijevi poti. Kratek opis poti: Bled-Straža-Mlino-Mala Osojni-
ca-Ojstrlca-Zaka. Skupne zmerne lahke hoje bo okoli 4 ure. 
Odhod avtobusa bo ob 6.30 izpred pošte Šenčur. Vsak se 
udeleži izleta na lastno odgovornost! Informacije in prijave 
zbira do četrtka Franci Erzin: tel. 0 4 1 / 8 7 5 8 1 2 . 

OBVESTILA 

Vadba joge 
Kranj - V četrtek, 3. julija, se v parkih po Sloveniji začenja 
brezplačna vadba joge po Sistemu joga v vsakdanjem živl-
jenju, ki jo že tretje leto zaporedoma organizira Zveza joga 
društev Slovenije. V Kranju bo potekala na zelenici pri 
pokritem bazenu od i8. do 19. ure. 

RAZSTAVE 

Emi Vega 
Kranj - Društvo Pungert Kranj vabi jutri ob 20. uri v Galerijo 
Pungert, na koncu starega dela Kranja, na odprtje razstave del 
ilustratorke Emi Vega. Razstava bo na ogled do 22. julija. 

V deželi kondorjev 
Jesenice - Fotografsko društvo jesenice in član fotografskega 
društva Jesenice Lado Brišar vabita v Fotogalerljo na odprt-
je fotografske razstave V deželi kondorjev, ki bo jutri ob 19. 
uri. Razstava bo odprta s kulturnim programom. Na ogled 
bo do 31, julija, 

Iz s lovenske kulturne dedišč ine Helene Kramar 
Jesenice - Razstavni salon Dolik Jesenice vabi v petek, 4. juli-
ja, ob i8. uri na odprtje In ogled razstave ročnih del iz 
slovenske kulturne dediščine Helene Kramar, članice krožka 
ročnih del. Razstava se bo odprla s krajšim kulturnim pro-
gramom In bo na ogled do 30. julija. Salon je odprt vsak dan, 
razen ob sobotah popoldan, nedeljah In praznikih, od 9. do 
12. in od 16 . do 1 9 . ure. 

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

W W W . C O R E N J S K I G L A S . S I / K A Z I P O T 

GG naročnine 
04/201 42 41, e-polta: narocnine@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

L O T O 

Rezultati 53. kroga 
- 29.junija 2008 

6. 9,12,14, 34, 35, 37 in 20 

Lotko: 3 9 2 8 2 5 

Predvideni sklad 52. kroga 
za Sedmico: -1.750.000 EUR 

Predvideni sklad 52. kroga 

za Lotka 6: 80.00 EUR 

FESST, d. o. a , 
nepremičninska 
družba. 

Koroška c 2, Kranj. 
Telefon; 236 73 73 
Fa*: 236 73 70 
E-pošta: 
info(g>fi>sst.si 
Internet 
www.fesstsi 

STANOVANJA PRODAMO: 
SKOPJA LOKA • Groharjevo naselje, 
garsonjera, 23 nn2, P/4,1 . izgr. 1968, 
59.000,00 EUR. 
KRANJ - STIAŽISCE, dvosobno, 49,00 
m2,3./3,1. izgr. 1980,92.000.00 EUR. 
KRANJ - Planina I, dvosobno, 64.95 nu. 
VP/3,1. izgr. 1975,112.500,00 EUR. 
BLEO • Alpski bloki, enosobno, 3245 
m2, VP/4,1. izgr. 1979,90.000.00 EUR. 
HISE-

ŽIROVNICA • Zabreznka, samostojna 
dvostanovanjska hiia, 270 m2,1. izgr. 
1971. zemljišča 300 m2 , 250.000,00 
EUR-
PARCOE 
BLEO - BODESČE: zazidljiva parcela, 
623 na, 300,00 EUR/r»i2. 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

BritoT 4 0 0 0 K r a n j 

ln lo-ncp@9el<kopro)e ) t t s i 

www.gel(koprojel(t.$i 

04 2341 999 
031 67 40 33 

MOSTE PRI ŽIROVNICI, v nizko-
energi jskih objektih p r o d a m o v e č 
s tanovan j velikosti od 4 8 - 9 4 m 2 , 
s o n č n a lega ob vznožju Karavank 
2 izjemnim p o g l e d o m na Ju l i j ce s 
Triglavom, Blejski g rad , Pokljuko, 
4 km d o prikl jučka n a A C , c e n a 
o d 1 5 8 . 0 0 0 - 2 5 8 . 0 0 0 EUR. 

PRODAMO STANOVANJA 
KRANJ-DRULOVKA: enosobno, 
popolnoma opremljeno, v izmeri 
50.90 m2, nadstropje 1/2,1 . 1992, vsi 
priključki. Cena 99.900 EUR. 
KRANJ-PLANINA I: leta 2002 pren-
ovljeno dvosobno v izmeri 64,90 ma 
z balkonom, vsi priMjučki, pritličje. 
Cena 112.500 EUR. 
SKOKJA LOKA: dvosobno popolno-
ma opremljeno, v izmeri 56,34 m2. 
nadstropje 3./5, garaža, balkon, ck, 
prenovljeno 1997. Zelo ugodno 
i io .ooo EUR-

PREDOVOR: trisobno v izmeri 77 
m2, 1 .2003 , 1 . nadstropje, balkon, vsi 
priključki, parkirno mesto. Cena 
119.500 EUR. 
PRODAMO HIŠO 

BLEJSKA DOBRAVA: samostojna 
140 m2, parcela 3 1 0 m2, zgrajena 
1950, prenovljena 1995, z gospo-
darskih poslopjem. V hili krujna 
peč Cena 195.000 EUR. Pokličite za 
ogled! 
ODDAMO POSLOVNI PROSTOR 
KRANJ-OKOLICA: poslovni prostor 
za mirno dejavnost, v Izmeri 80 m2, 
pritličje, prenovljeno 2007. Cena 350 
EUR/mesec-f stroški! 
KUPIMO 
KRANJ-OKOLICA: za znane kupce 
iščemo zažidljiva zemljišča, kmetije 
in starejše hiše. 
DODATNA PONUDBA NA: 

www.ge(( ko projekt, si 

Več na: www.prom-re.si, 
inf: 041/658-027 

L O I V ^ 
n e p r e m i č n i n s k a o 

d r u ž b a I 
Z c v n i k o v a ul. u . K ran j . P E S t n t a r i c / a ul 8 . 

K ran j , l e t 0 4 1 / 3 4 7 3 2 3 . 0 4 / 2 3 6 2 8 9 0 

STANOVANJE PRODAMO 
KRANJ, Valjavčeva ulica, dvosobno 60 
m2, 4 nad./4, letnik 1965, ohranjeno 
in funkcionalno (dve sobi -f bivalna 
kuhinja) z ve^im balkonom, vpisano v 
ZK, CK plin. Vseljivo takoj, cena: 
95.000 EUR, možnost dogovora. 
PARCELE PRODAMO 
Preddvor, bližnja okolica, prodamo 
zazidljivo parcelo 801 m2. Zemljišče 
je na izredni in mirni lokaciji na robu 
vasi, ob zelenem pasu. z razgledom 
na Julijce in Karavanke. Dostop je 
možen iz dveh urejenih cest. Cena: 
150 EUR/m2, možnost dogovora. 
HISE PRODAMO 

STRAŽISCE pri Kranju, pol stanovan-
jske hiše s parcelo 200 mz, letnik 
1935, v naravi, mansardno stanovan-
je 75 m2 s pripad. zemljiščem in 
garažo. Cena: 69.000,00 EUR. 
PODBREZJE, stan. hiša s poslovnimi 
prostori, 250 m2 stan. površine, 130 
m2 poslovne površine, na 750 m2 
parcele. Objekt je kvalitetno zgrajen 
I. 1999. atraktivne arhitekture 
(mešanica domačega in sodobne-
ga). Prevzem možen takoj! Cena: 
380.000,00 EUR (možen dogovor 
prodaje v dveh ločenih delih). 
DUPLJE, novogradnja, III. pod. gr. 
faza, samostojna enostan. hiša 150 
m2 (pritličje -f mansarda), s pokrito 
teraso (pergola) in nadstreškom za 
dve vozili, vse na parceli 550 m2. Mir-
na lokacija na robu vasi! Cena: 
233.000,00 EUR. Prevzem možen 
tudi takoj! 

c-poSta: loman(g)voija.net 

M a l i o g l a s i 
tel.: 201 4 2 47 

fax: 201 4 2 13 

e-mail: malioglasi@g-glas.sl 

Male oglase sprejemamo: za «bjavo 
v petek • v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 
14.00! Delovni fas: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8.-19.u(e. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

DVOSOBNO stanovanje, nadstandard-
no. opremljeno na Ključ v izmeri 60 m2 
v Sorlijevem naselju, n 040/151-332 

8004605 

STANOVANJE PRODAMO 
Kokrica, Pokopališka 18, trisobno, 

106.43 ni2. man./2. nad.. 
novogradnja.3 % POPUST ob 

takojšnjem plaiSilu 20 'A akontacije. 
Cena: 169.550,00 EUR. Investitor: 
Gekko dom, d. 0.0., Parmova 41, 

Ljubljana. Te!.: 031/647 577 

DVOSOBNO Planina I v Kranju, 65 
m2, pritličje, I. 73, vsi priključki, ZK, n 
041/658-906 

ODDAM 

GARSONJERA, za 2 osebi z vrtom in 
pogledom na motje, Lucija - Portorož, 
«041/885-470 

8004731 

NAJAMEM 

DVOSOBNO stanovanje v bloku v Že-
leznikih, IT 04/514-6&00, 031/403-
441 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
M A I S T R O V T R G 7, 

4 0 0 0 K R A N J 

T E L : 0 4 y j J - 8 l - 1 2 0 , 

0 4 / 2 3 - 6 6 - 6 7 0 

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

e-poJta: tld.nepremicnine®siol.nel 
www.(td-plu5.si 

l i i l 

mailto:info@puhart.com
http://irena.irade66.googlepages.com
http://www.corenjskiglas.si/kazipot
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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KiKERN 
SUHA bukova drva, t r 041/375-667 

8004708 

MLIN za koruzo šrotar. skoraj nov, po-
ceni. (0) 04/519-15-08 

N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg \2.4000 Kranj 

Tel. 04/202 13 53 ,202 25 66 
C S M 051/320 700, Email: info®l(3'kem.si 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO z gospodarskim poslopjem in vr-
tom. tr 041 /390-274 8OO4732 

PREDDVOR stanovanjski dvojček, 
vselitev možna konec poletja 2008, 
051/388-822 eoo^ir 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
dvoru. vselitev možna konec poletja 
2008. t r 051 /388-822 BOO.267 

jURTAN, nepremičnine, d. o. o. 
PE Cankarjeva ulka 03 
(staro-mestno jedro). 

4000 Kranj, tel.: 04/236-92-14, 
mobi: 041/451-857 

e-poSta: info(|)jur-tan.si 

Na različnih lokacijah nujno kupimo 
več različnih nepremičnin za nam že 
znane kupce. Aktualna ponudba 
riepremičnin na: 

www.jur-tan.si 

STANOVANJSKI DVOJČEK Virmaše. 
Škorja Loka. O 051/388-822 80046d3 

ŠKOFJA LOKA - Virmaše, stanovanh 
ski dvojček, i r 031 /488-J20 B004519 

ŠKOFJA LOKA - Hafnarjevo naselje, 
stanovanjski dvojček. « 041/784-
0 2 1 8 0 0 4 5 2 0 

V PODREČi prodam stanovanjsko no-
vogradnjo. V 051/388^22 80012« 

V PODREČt prodam stanovanjsko no-
vogradnjo. c 051/388-822 eoo4si8 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

A U ODDAM gostinski k>kal s picerljo v 
Škofil Loki. «051/388-822 8O02086 

ODDAM 

GOSTILNA Sora Falklandt, Brekovice 
Žiri oddamo v najem z odkupom inverv 
taria. t r 041/77-47-37 eoo4n9 

d. o. o. Klini 

N K P R K M I Č N I N S K A H I Š A 
Jntnkt t. f4m, P E Socfva V, Kranj 

0 4 1 / 7 3 4 198 , 
0 4 1 / 6 2 6 5 8 1 

nepremicn ine@frast . s i 
www.frast.st 

GOSTINSKI LOKAL v obratovanju, 
ostalo po dogovoru, tr 031/250-968 

B004S32 

NAJAMEM 

ALI ODKUPIM poslovni prostor za tr-
govino z nežKrili. na frekventni lokaciji 
(ne stari del Kranja) od 50 do 100 m2. 
takoj, tr 041/621-420 8004526 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

VOLKSVVAGEN Polo 1.4, I. 95. reg. 
do 16.10.08, i r 041/214-262 

8 0 0 4 7 0 « 

VOLKSVVAGEN PolO 1.3, I. 95. 
185.000 km, reg. do 6/09. i r 
041/578-656 «oo469a 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

SKUTER PEUGEOT, I. 02. t r 
031/528-774 8004723 

MOPED Tomos 
041/214-500 

Tori Cross, tr 
8004 

MOTORNO KOLO Kymco Zing 125 
kot nov. ugodno, tr 031/838-908 

6 0 0 4 6 9 9 

GRADBENI 
MATERIAL 
KURIVO 
PRODAM 

SUROVINE 
PRODAM 

ŽAGAN les za ostrešje, dolžine 6 m in 
radiatorje, tr 031 /724-542 8OO409e 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

ELEKTRIČNI prostostoječ Cedilnik 
Gorenje s steklokeramično ploščo, tr 
04/512-14-14,041/780-732 8004468 

PRODAM savno. 9 031/206-724 
8004118 

PODARIM 

OMARI, otroško gugalnrco in še kaj, 
n 04/204-68-64 eoo47oi 

IŠČEM 

ZA SIMBOLIČNO ceno še uporabne 
kuhinjske omarice, pulte, mize in po-
dobne ter hladilnik, rt 04/253-17-59 

8004739 

GOSPODINJSKI APARATI 
PRODAM 

PRALNI stroj in hladilnik Gorenje, tr 
041/878-484 m ^ m 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 
PRODAM 

VETERNO centralo 1-3 KW, Ludvik, 
tr 051/875-553 8004463 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

OTROŠKI sedež za kolo ter čelado, o 
04/204-20-65 8004802 

TURIZEM 
BRAČ Povtja. apartma do 4 osebe. 50 
od plaže, trgovin In restavracij, klima, 
ugodno. » 00385 98/567-735 

ODDAM apartmaje v Dalmaciji, lepa 
lokacija, ugodno, tr 051/875-553 

HOBI 
KUPIM 

STAR denar, srebrnike, zlatnike in dru-
ge stvari. « 040/388-682 

800472« 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

NEMŠKI OVČAR mladiči čistokrvni, 
čmo-rjavi. starši z rodovnikom, cena: 
200.00 EUR, tr 031/312-307 

8004709 

PODARIM 

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

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 

KREDITI DO 1 0 LTT Z A VSE 
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOJENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

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

NUMERO UNO Robert 
Kukovec s. p., Mlinska ul. 22, 

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

DRVA metrska ali razžagana, možna 
dostava, tr 041/718-019 eoo47J7 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

IZKOPALNIK za krompir, tračne grab-
ijo SiP in samonakladalko SIP - hidrav-
lični dvig. IT 041/865^75 

8004689 

PAJKA na 4 vretena in zgrabljalnik SIP 
280. t r 031/343-177 

800472S 

PUHALNIK z motorjem in cevmi fl 30, 
t r 041/448-149 8004667 

KUPIM 

NOŽ. električni, za rezanje silaže in 
trosilec Creina. 300 kg. v okvari, tr 
041/608-765 800472? 

PAJEK SiP ali zgrabljalnik za seno. tr 
031/491-028 8004691 

PRIDELKI 
PRODAM 

KROMPIR, pridelan brez škropiv. 9 
041/728-092 60O47go 

KUMARICE za vlaganje. Šenčur, t r 
041/551-970 8004666 

M LADI krompir za krmo. V 031 /259-
3 6 0 «004758 

SUHA bukova drva. cena: 50 
EUR/m3. tr 041/608^42 

8004713 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 
3 breje teiice simentalke, breje 8 me-
secev. tr 041/881-508 

8 0 0 4 7 0 3 

BIKCA simentalca. starega 14 dni in 
samonakiadalno prikolico MengeJe 
Ouadro. tr 041/873-887 

8 0 0 4 6 9 3 

BIKCA mešanca, starega 10 dni. t r 
041/826-760 8004738 

Č B bikca, starega 1 teden, tr 
041/781-305 eoo47o» 

Č B bikca, starega 10 dni, i t 04/256-
1 6 - 0 0 8004714 

ČB bikca, tr 031/235-118 8004733 

KOKOŠI v šestem mesecu nesnosli, 
Dftnovec, Strahir^j 38. Naklo, tr 
04/257-10-19 8004690 

KRAVO ciko po 2. letetu in bikca, 100 
kg, tr 031/554-900 8oo4e94 

TELIČKO križanko in ČB bikca, oba 
stara 10 dni. tr 031/356-669 

8 0 0 4 7 2 6 

TELIČKO simentalko. staro 14 dni. t r 
04/250-12-81 8004727 

TEUČKO simentalko. staro 20 dni. tr 
04/572-35-26 80047^ 

VISOKO brejo telico, « 031/375-
663 8004/04 

KUPIM 

BIKCA simentalca. starega do 10 dni 
In seme enoletne trave, tr 031/687-
062 80047JO 

OSTALO 
PRODAM 

CEPILEC za drva. hklravllčni. in cirku-
lar za drva, mlin za sadje in avto Lantra 
vvagon z vlečno kljuko, t r 051/340-
723 8004700 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

BAR PLUS d.o.o. Moste 60 b. Ko-
menda. kavama Cona-b v Mostah pri 
Komendi išče več deklet (možnost za-
poslitve) za dek) v šanku in sladoled-
nem vrtu. Delo je v prijetnem in narav-
nem ambientu. tr 041/632-002 

9004«7 

OKREPČEVALNICA • Pri Jožu", Vete-
sovska c. 63. Šenčur, zaposli dekle za 
delo v strežbi, tr 041/503-222 

6004&8/ 

OSEBO za delo - občasno pomoč v 
strežbi zaposlimo takoj. Pizzerija Sra-
ka. Mošnje 41, Radovljica, tr 
031/302-221 8 0 0 4 9 2 9 

PICOPEKA. žensko za pomoč v kuhi-
nji. osebo za razvoz hrane zaposlimo v 
novi piceriji v Tržiču, Boštjan Trampuž 
s-p., C. Janeza Rnžgarja 9 . Jesenice, 
t r 040/661-984 8O04711 

ZAPOSUMO kuhafia, natakarja in ku-
hinjsko pomočnico . Preša. d.o.o., 
Cerklje za Pension Zaplata. Slovenska 
cesta 51. 4207 Cerklje, tr 04/255-
62-50. ali. 031 /637-088 8004e22 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravje. Oglejte si 
wwv/.sinkopa.si, Sinkopa. d.o.o.. Ži-
rovnica 87. Žirovnica, tr 041/793* 
3 6 7 6 0 0 4 5 8 4 

ZAPOSLIMO VODJO PROIZVOD-
NJE - V-VIl. st. izobrazbe, smer elek-
tronik. aktivno znanje artg. jezika. MS 
Office. Ivan Aljančič s.p.. Rupa 23b. 
Kranj, tr 040/663-667 

Tiskarna Čuk, Sveti Duh 138 

prt Škof|i Loki r a z p i s u j e m o 

pros to de lovno m e s t o za 

tiskarja na 2-barvnem tiskar-

skem stroju Roland. 

Zaposl i tev takoj ali p o dogo-

voru. t e l . : 04/513 75 6 0 

ZAPOSLIMO DELAVCA V PROIZ-
VODNJI in montaži v korekcijske okvi-
rje - IV. st. izobrazbe, ročne spretnosti. 
MS Office. Ivan Aljančič s.p. . Rupa 
23b. Kranj, tr 040/663-667 eoo47J9 

IŠČEM 

VZAMEM vvarsWo 1 otroka od 3-5 let, 
tr 041/833-706 8004729 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, vsa gradbena deta. no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tla-
kovanje dvorišča, ograje, kamnite 
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in 
poceni, SGP Beni, Struževo 7. Kranj, 
tr 041/561-838 8004104 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih plo^, izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovlc & Co. d.n.o.. Jelov-
škova 10, Kamnik, tr 01/839-46-14. 
041/680-751 8004712 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter. s. 
p., Senlčno 7, Križe, tel.: 5^5-170 . 
041/733-709; žaluzije. roloji, rolete, la-
melne zavese, pfise zavese, komamiki. 
markize, wvvw.astenks.net doo47is 

BARVANJE fasad, beljenje not. pros-
torov. glajenje sten in stropov, premazi 
oken. vrat In napuščev. odstranjevanje 
tapet, dekorativni ometi in opleski, Pa-
vec Ivan s.p.. Podbrezje 179, Naklo, 
tr 031/39-29-09 80045i8 

DA Bi IMEU jasnejši pogled skozi vaše 
okno, pridemo in vam ijh očistimo po 
ugodni ceni, Marija Cof s.p.. J.Puhaija 
5, Kranj. 9 040/419^93 8Q(0948 

FLORIJANI. d.o.o., C. na Brdo 41, 
Kranj izvaja vsa gradt>ena deta od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tr 041/557-871 8003772 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur izvaja vsa 
gradbena dela, notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro In po-
ceni. tr 051/354-039 8004855 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj. Pla-
nlnšek k.d.. Šinkov Tum 23. Vodice. 
t» 031/206-724 8004n7 

NOVOGRADNJE, adaptacije, tlakova-
nje dvorišč in ostale gradbene storitve, 
tudi manjše. Odgovorno, kvafitetno in 
ugodno, Stanko Sarafimov8.p., R. Pa-
peža 6, Kranj, tr 041/478^35 8004738 

RTV SERVIS Šinko Marko s.p., C. na 
Klanec 53. Kranj, pop. TV. vkJeo, n\d-
lih gos. aparatov, tr 04/233-11-99 

8004737 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožer^ 
teknila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha In pr^u nI več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. BE & MA. 
d.o.o.. Ekslerjeva 6, Kamnik. 9 
01/83-15-057.041/694-229 8004ri6 

IŠČEM 

NA BLEDU iščemo pomoč v gospo-
dinjstu. tr 040/295-717 8OO4707 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

VPISUJEMO V: CELOLETNO šolo KI-
TARE 2008/2009; POLETNO šolo 
KITARE - julij ali avgust; poletne tečaje 
družabnega PLESA (hitri, običajni). 
Vabi vas STUDIO TANGO. Britof 316. 
Kranj. 9 041 /820-485 8004i2a 
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IŠČEM inštr\jktoria za statistiko, stoha-
stiko in linearno progran^iranje, t r 
041/962-143 8004533 

ZASEBNI STIKI 
35.000 POSREDOVANJ, 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stik^ ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Sto, 9 03/57-26-319, 031/505-
495,031/836-378 eooooo4 

381ETNA prepfDSla vdova, se je priprav-
Sena preseliti k zvestemu partnenu. staremu 
do 53 let. 0 041/229 649 6004575 

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

MLAD moški, ki sam z otrokom je os-
tal, vestno dekle za skupno življenje bi 
rad spoznal, t r 031/807 376 S004574 

RAZNO 
PRODAM 

SUHE deske debeline 22 mm primer-
ne za streho In kombajn Ana za krom-
pir, t r 041 /986-541 8004735 

vv ^̂  \\ .p(>i»U»bt\Lk.^.um 

V S P O M I N 

Bil si eno neskončno veliko srce, 

v nflJih srcih boš za vedno. 

SLAVKO FLORJANČIČ 
16.8.1931 • 2.7.2007 

Tvoj i Nada, S tane m R o m a n a z d r u ž i n o 
Kranj , 2 . julija 2 0 0 8 

Z A H V A L A 

V 6 6 . letu nas je zapust i l dragi m o ž , oče, stari ata in brat 

IVAN ŠTULAR 
Paloviče 7 

I s k r e n o s e z a h v a l j u j e m o v s e m s o r o d n i k o m , p r i j a t e l j e m , 
s o v a š č a n o m . n o s a č e m . s o s e d i B a r b a r i za p o m o č v težk ih 
t r e n u t k i h , g o s p o d u ž u p n i k u , p o g r e b n e m u z a v o d u NavČek, 
Matej i za govor, gas i l cem iz Leš in v s e m za izrečeno sožal je , 
podar jeno cvetje i n sveče. 

Se enkrat v s e m lepa hvala. 

V s i n jegovi 

Bolečina da se skriti 
in tudi solza zatajiti, 
le tebe nihče več 
ne more nam vrniti. 

O S M R T N I C A 

Sporočamo ža lostno vest, da n a s je v 8 1 . letu starosti zapusti la 
naša draga m a m a , babica, prababica, sestra, tašča in teta 

CVETKA LEGAC 
iz Z g o r n j e B e s n i c e , Podrovnik 8 

Od n j e s e b o m o p o s l o v i h in j o p o s p r e m i l i na z a d n j o pot v 
d r u ž i n s k e m krogu danes, v torek, 1. j idija 2 0 0 8 , ob 13. uri. Ž a r a 
bo n a dan pogreba v poslovilni vežici M e s t n e g a pokopal išča v 
Kranju od 9 . ure dal je. 

Ža lu joč i vs i n jeni 
Z g o r n j a Besnica , 2 6 . juni ja 2 0 0 8 

http://www.jur-tan.si
mailto:nepremicnine@frast.si
http://www.frast.st
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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A N K E T A 

Lepi spomini na 
druženje 
V I L M A S T A N O V N I K 

Pobratenje med Kranjem in 
La Ciotatom traja že pet de-
setletij, v.tem času pa so 
mnogi Kranjčani obiskali to 
obmorsko francosko mesto 
in večina Ima na to druženje 
prav posebne spomine. 

Vinka Janežič: 

"Letos je štirideset let, ko je 
naš ansambel Trgovci prvič 
šel nastopat v La Ciotat. 
Imamo veliko spominov, od 
obiska na ladji Galeb, jaz pa 
tudi osebne, saj sem se tik 
pred tem poročil." 

Miro Peršin: 

"Na La Ciotat imam enkrat-
ne spomine. Prvič sem bil 
tam tri tedne, ob obisku 
kranjske delegacije leta 
1968. Dobro pa se spom-
nim tudi, da je ravno takrat 
Rusija okupirala Češko." 

Branka Košič: 

"La Ciotat sem obiskala en-
krat, pred desetimi leti. Kot 
člani Društva prijateljev La 
Ciotata Kranj pa imamo 
družinske stike že dolgo in 
tudi moj najstarejši vnuk 
ima botrico iz La Ciotata." 

Martin Bajželj: 

"Največja korist prijateljeva-
nja med Kranjem in La Cio-
tatom je zagotovo druženje 
med mladimi, spoznavanje 
in učenje jezika. V La Ciota-
tu sem bil že prvič leta 1958, 
nato pa še enkrat." 

Božo Stojanovič: 

"Bil sem v prvi generaciji, ki 
se je v kranjski gimnaziji uči-
la francoščine. Tako sem bil 
tudi med tistimi, ki smo pred 
petdesetimi leti prvič sprejeli 
goste iz La Ciotata in nato 
smo se redno srečavaii." 

Svishtovi v obnovljenem domu 
v manj kot dveh mesec ih s o prek Človekol jubnega dobrode lnega društva U P v celoti prenovili 

s tanovanje kosovske družine, ki živi na Jesenicah . 

U R Š A P E T E R N E L 

Jesenice - Štiričlanska ko-
sovska družina Svishta, ki že 
vrsto let živi na Jesenicah, je 
v soboto prejela ključe svoje-
ga starega, a kljub vsemu no-
vega stanovanja. V manj kot 
dveh mesedh je dobrim lju-
dem pod vodstvom Faile Pa-
5ič Bišič iz človekoljubnega 
dobrodelnega drvištva UP z 
Jesenic uspelo povsem ob-
noviti dotrajano, razpadajoče 
stanovanje, v katerem je do-
slej živela družina. Prenov-
ljeno stanovanje so člani 
družine Svishta - oče Ramo, 
mama Šemsije in hčerka ter 
sin komaj prepoznali. Obno-
va je bila zares temeljita, saj 
so opravili gradbena dela, 
poskrbeU za toplotno izolaci-
jo, ureditev električne nape-
ljave. za piko na i pa so sta-
novanje prebelili in ga nano-
vo opremili. Faila Pašič Bišič 
ni skrivala ponosa, da jim je 
v tako kratkem času uspelo 
speljati projekt, vreden kar 

Faila Pašič Bišič z Ramont Svishto v obnovljenem stanovanju 

okrog dvajset tisoč evrov: 
"Zelo smo zadovoljni, da 
nam je uspelo, zlasti smo 
navdušeni nad odzivom do-
natorjev. Kar okrog petdeset 
jih je darovalo denar, razli-
čen material in opremo ter 
brezplačno opravilo razna 
obrtniška dela. Stanovanje je 
zdaj v celoti obnovljeno, ne-
kaj stvari sicer Se manjka, a 

družina se bo danes vselila." 
Po besedah Pašič Bišičeve je 
bila socialna stiska družine 
Svishta ena najhujših na Je-
senicah. Oba starša sta bol-
na in invalidsko upokojena, 
hčerka in sin (ki ju ne želijo 
medijsko izpostavljati) pa še 
obiskujeta šolo. Kljub hudi 
stiski pa po besedah Faile 
Pašid Bišič člani družine 

niso nikoli potamali. Oba 
otroka sta navajena velike 
skronmosti, in ko je Pašič 
Bišičeva vprašala njihovega 
najstniškega sina, če je kaj, 
kar bi si želel, da bi mu ku-
pili, je odvrnil: "Dva zvezka 
z trdimi platnicami, da bom 
lahko pisal domače naloge 
..." No, v obnovljenem 
domu so mu - tako kot nje-
govi sestri - uredili svojo 
sobo s pisalno mizo in raču-
nalnikom ... 

Kot je dejala Pašič Bišičeva, 
bodo z družino Svishta tudi v 
bodoče ostali v stiku in ji še 
naprej pomagali. V društvu 
pa snujejo tudi nove huma-
nitarne projekte. "Projekt 
Moj dom nadaljujemo pri-
hodnje leto. Medtem so se 
nam javile tudi druge druži-
ne, ki potrebujejo pomoč, 
hkrati pa se je pri obnovi 
doma družine Svishta obli-
kovala mreža dobrih ljudi, s 
katerimi bomo humanitarno 
delo nadaljevali v bodoče," je 
še dejala Faila Pašič Bišič. 

N o v o r o j e n č k i 

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 38 novorojenčkov. 
V Kranju se je rodilo 21 dečkov in 17 deklic. Najtežji je bil 
deček s 4.290 grami, najlažja pa deklica z 2.450 grami. Na 
Jesenicah se je rodilo n novorojenčkov, od tega 4 dečkov In 
7 deklic. Najlažja je bila deklica in je tehtala 2.010, najtežja 
pa tudi deklica s 3.800 grami. 

M l a d o p o r o č e n c i 

V Škofji Loki so se 28. junija poročili Luka Zibelnik in Bar-
bara Martinčič, Damir Erznožnik in Tina Marinšek ter Franc 
Dolenc in Vesna Pintar. 
Mladoporočencem čestitamo in jim s čestitko, prejeto na 
matičnem uradu, podarjamo polletno naročnino na Gorenj-
ski glas. 

vremenska napoved 
N a p o v e d z a G o r e n j s k o 

V torek dopoldne bo še precej oblačno, popoldne pa veči-
noma sončno. V sredo in četrtek bo prevladovalo sončno 
vreme, popoldne bo nastala kakšna nevihta. 

Agencija RS u olcolje, Urad ZJ Mrteorlogi/o 

TOREK 

16/27°C 

SREDA 

15/28°C 

ČETRTEK 

16/29°C 
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»/14 "C 

Km« • 

, , . i Honm—b 

" ^ Jt/M-C 

• E p S o Roka 
^ — _ 3I/20-C 

. Zaorab 
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Minulo soboto sta se na gradu Otočec poročila Karmen 
Medič in Robert Cuštin iz Radovljice. Poročno slavje je 
potekalo v grajski restavraciji in prav nič nas ni motil Ročk 
Otočec, ki je privabil tristo tisoč obiskovalcev. Karmen, ki 
bo poslej uporabljala možev priimek, je že nekaj let 
računovodkinja Gorenjskega glasa, naš zunanji sodelavec 
je tudi Robi, ki ureja Športni glas in piî e zelo bran podlistek 
o računalništvu. Najboljša prijateljica ljubezni je sreča; Kar-
men in Robi ljubezen imata, zato jima želimo veliko, veliko 
sreče. M. V. 

UUBgANA 

N a f t n i derivati dražj i 

Opolnoči so se podražili bencin, dizelsko gorivo In kurilno 
olje. Liter bencina NMB 95 se je podražil za 0 ,0n evra In 
stane po novem 1,217 evra, liter motornega bencina pa za 
0,005 znaSa nova cena litra 1,252 evra. Liter 
dizelskega goriva se je podražil za cent in stane po novem 
1,295 ^vra, liter kurilnega olja pa bo zaradi podražitve za 
0,011 evra stal po novem 0,965 evra. J. K. 

"^riftSPOstlilAHo 
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