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Minister je za zaščito bohinjskega sira 
v sredo je občino Bohinj obiskal minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Iztok jarc. 

PETRA LOTRIČ 

Stara Fužina - Najprej se je 
sestal z bohinjskim župa-
nom Francem Kramarjem 
in predstavniki panog v obči-
ni, kjer je bese<ii poleg kme-
tijstva in gozdarstva tekla 
tudi O ribištvu, mlekarstvu in 
sirarstvu v Bohinju. Zvečer 
pa je bila v Kulturnem domu 
v Stari Fužini javna tribuna z 
naslovom Priložnosti bohinj-
skega kmetijstva. Tribime se 
je udeležil tudi v. d. direktor-
ja Diiektorata za kmetijstvo 
Branko Ravnik, kar precej 
bohinjskih občinskih svetni-
kov in prebivalcev Bohinja. 

Minister Jarc je predstavil 
smeri razvoja kmetijstva v 
Sloveniji in v EvropL "Z vsto-
pom v Evropsko unijo je slo-
vensko kmetijstvo dobilo 
nove pogoje, pod katerimi 
mora delovati, pa tudi finanč-
no stabilnost in predvidlji-
vost," je povedal Jarc. Sloven-
ski kmet naj bi bil tako bolj 
ali manj izenačen s kmeti iz 
drugih držav Unije in ima s 
tem solidno osnovo za raz-
voj. Negativni trend v kmetij-
stvu se je po besedali rninis-
tra zaustavil, proizvodnja in 
dohodki pa se počasi dvigajo. 
Branko Ravnik je predstavil 
Program razvoja podeželja. 

ki naj bi bil predvidoma spre-
jet v juliju, razpisi, ki j ih 
predvideva, naj bi se začeli 
najkasneje v koncu septem-
bra. Za na razpise prijavljene 
projekte pa bo zagotovljenih 
slabe 1,16 milijarde evrov, pri 
čemer bo evropskih sredstev 
za 900 milijonov evrov. 

Svetnik Jože Cvetek je za-
prosil ministra za podporo 
pri reševanju problematike 
bohinjske sirarne. Jarc je za-
gotovil, da Bohinjci lahko ra-
čunajo na podporo pri pro-
mociji, zašiti in sofinancira-
nju problematike, projekt re-
šitve sirarne pa bodo morali 
izdelati sami. Župan Franc Kramar in minister Iztok Jarc /F«« PKULOUK 

V Planici pogovor z lastniki 
JANKO RABIČ 

Planica - Po sredinem se-
stanku Ministrstva za šolstvo 
in šport z lastniki zemljišč je 
med vsemi vpletenimi zavel 
doslej največji optimizem, 
da se rešijo glavne dileme 
glede gradnje Nordijskega 
centra v dolini pod Poncami. 
Na sestanku so predstavniki 
ministrstva še enkrat na krat-
ko predstavili center, najbolj 
pa je seveda med zbranimi 
odmevala ponujena cena za 

odkup zemljišč. Ta znaša 18 
evrov za kvadratni meter 
zemljišča na osrednjem ob-
močju ureditvenega načrta, 
kjer bo stal bodoči nordijski 
center. Vsi lastniki so v zapr-
tih kuvertah dobili ponudbo 
z vsemi informacijami, sedaj 
pa imajo 15 dni časa, da se o 
njej izjasnijo. 

Glede na miren potek se-
stanka in prve ugodne odzive 
o ponudbi gre vendarle pri-
čakovati, da bodo rešili velik 
problem v Planici. 

Prijetno praznovanje 
dneva državnosti vam želi 

Gorenjski Glas 

STANOVANJSKI IN POTROŠNIŠKI, 

z OBRESTNO MERO, PRILAGOJENO VAŠIM POTREBAM 
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Vsem cenjenim kupcem želimo 
vesel praznik - dan državnosti . 
Za obisk se pr iporočamo. 

50 
CS 
S 

A K T U A L N O 

Bled zanimiv 
za kratek oddih 
čeprav so na Bledu v zadnjih letih 
posodobili veiino hotelov, ugotavlja-
jo, da gostje pri njih v povprečju biva-
jo manj kot tri dni. Povprežna doba 
bivanja se je v zadnjih petnajstih letih 
zmanjšala za en dan. 

KRONIKA 

Brez vprašanj 
o izsiljevanju 
Na nadaljevanju sojenja zaradi izsi-
ljevanja podjetnika Draga Šubica je 
na kranjskem okrožnem sodišču pri-
čal tudi kranjski podjetnik Peter Be-
ton, ki je bil na pivi obravnavi večkrat 
omenjen kot domnevni naročnik iz-
siljevanja. g 

RAZGLEDI 

Slovenija, to so nebesa 
na Zemlji 
Na pakistanski gori Nanga Parbat re-
šeni slovenski alpinist Tomaž Humar 
je v Slovenijo povabil pogumna paki-
stanska vojaška pilota, ki sta ga reši-
la iz ujetništva v steni. To so nebesa 
na zemlji, sta dejala za Slovenijo, ki 
sta si jo ogledala tudi iz zraka. 

Z A D N j A STRAN 

Nevarni gozdni sprehodi 
v gozdovih v okolici Kranja so se raz-
širile gosenice hrastovega sprevod-
nega prelca, ki ne ogrožajo le hrasto-
vih dreves, ampak so nevarne tudi za 
ljudi, saj povzročajo srbečico in po-
rdelost kože, v hujših primerih pa 
tudi težave z dihanjem. 
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V R E M E 

Danes bo ddno jasno. 
Jutri bo sp/mtenijivo oblačno 
z občasnimi padavinami. 
V ned^o ho ddno jasno, čez 
dan ho nastala kcišna nevihta. 

jutri: spremm^vo oblačno 
CA 
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PMT KLIMA COMMERCE, BLED, d. o. o., 
Pot na Lisice 8. 4260 Bled, 
podjetje za izvajanje prezračevanja, klimatizaclje, ogrevanja 
in vodovodnih instalacij, vabi v svojo sredino: 

DELAVEC V PROIZVODNJI (m/ž) 
Pogoji: - najmanj 3 leta delovnih izkušenj 

- zaželena IV. ali V. st. izobrazbe 
- pridnost, marljivost in natančnost pri delu 

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA (m/ž) 
Pogoji: - najmanj 3 leta delovnih izkušenj 

- min. VI. st. izobrazbe energetske smeri 
- poštenost, marljivost, uspešnost pri delo, sposobnost 

Kandidatu nudimo stimulativni os. dohodek, zaposlitev za nedolo-
čen čas s poskusno dobo ter ostale pogoje za delo. 

Če izpolnjujete zahtevane pogoje in vam ustrezajo ponujeni pogoji, 
nam pošljite prijave z življenjepisom in dokazili v 8 dneh na zgoraj 
navedeni naslov. 

Podjetie 2 30-letno tradicijo obnove ovloplaščev 
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^ NUDI REDNO ZAPOSLITEV 
- delavec v proizvodnji: aHitovona poWlcno tiobnaba M/ž 
- delavec v jkiodliču, montaži pnevmatik ter razvozu 
pnevmatik: loM^rorm poklicna teobia>t>a In opravll«n iipn C 
k o t a l i « 
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urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme PAVLA ŠPENKO iz Kamnika. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Katarina Triler je doma v Virmašah. Rodila se je v Martin 
Vrhu nad Železniki. Od tam jo je pot najprej vodila v Ljub 
Ijano, kjer je šest let delala v trgovini, nato se je poročila 
preselila v VIrmaSe in začela delati na kmetiji. Takrat jo je 
začel spremljati tudi Gorenjski glas, ki se ga po 37 letih še ni 
naveličala. Ker se že vse življenje posveča kmetovanju, ni 
čudno, da jo najbolj zanimajo ravno novice s področja kme 
tijstva in gospodarstva. Včasih so pridelovali veliko krompir 
ja, pšenice, mleka in mesa. Odkar je v pokoju, pa nima več 

Katarina Triler 

volje ukvarjati se z zahtevnimi kmetijskimi predpisi, zato 
imajo v hlevu še 20 glav živine, pšenice pa pridelajo ravno 
toliko, da z njo nakrmijo živali. 
V mlajših letih je poprijela prav za vsa opravila na kmetiji; 
vozila je tudi traktor, saj je šoferjev vedno manjkalo. Odkar 
ji je nedavno umrl mož, ji pri delu pomaga sin. Ima pet 
otrok in tri vnučke. Rada gleda televizijo, rešuje križanke, a 
pravi, da nima sreče z nagradami, rada pa se tudi odpravi na 
izlet s Podeželskimi ženami. Pove, da ni veliko hodila po 
svetu, saj se je bilo vedno težko odtrgati od dela in si vzeti 
dopust. D. K. 

Jože Andrejaš uradno 
naznanil kandidaturo 

v predsedniškem apartmaju ljubljanskega hotela se je Jože Andrejaš čisto sam brez volilnega štaba 
ali drugih podpornikov novinarjem uradno predstavil kot kandidat za predsednika države. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Ljubljana - "Že kot glasbenik 
sem si želel spremeniti svet, 
zadnja leta pa sem čutil, da 
bom imel priložnost svoja 
stališča predstavljati javno-
sti. Nisem pa si mislil, da bo 
to ravno na predsedniški 
tekmi," je povedal 45-letni 
Jože Andrejaš, doma v Ra-
dovljici, gostilničar pi i Lec-
tarju, kjer imajo tudi muzej-
sko delavnico. V oddaji Hri-
bar je na humomi predsed-
niški tekmi zmagal med 22 
kandidati, sedaj pa se je od-
loČil za resno kandidaturo 
na letošnjih predsedniških 
volitvah. Takoj ko bo pred-
sednik državnega zbora raz-
pisal volitve, se bo lotil zbira-
nja pet tisočih podpisov. "Na 
volitve grem zato, da na njih 
zmagam," je odločen Andre-
jaš, pri tem pa ga podpira 
žena in tudi vsa razširjena 
družina. 24-letni hčeri dvoj-
čici imata namreč že svoji 
družini (predsedniški kandi-
dat pričakuje že tretjega vnu-
ka), drugi par dvojčkov pa je 
še najstniški. "Ne izhajam iz 
inkubatorja kake politične 

usmeritve, sem neodvisni 
kandidat," zatrjuje kandidat. 
Na naše vprašanje o tem, ali 
ima podporo kake ugledne 
javne osebnosti, pa odgovar-
ja, da ne, temveč mu podpo-
ro na vsakem koraku izraža-
jo številni običajni ljudje. 
Upa, da bo ravno te prepričal 
s svojim programom, ki te-
melji na "kvadratu" štirih 
med seboj povezanih točk. 
Utemeljil ga je na človeko-
vih pravicah, socialni državi, 
tehnološke razvoju in skrbi 
za okolje. Ne opredeljuje se 
ne proti levi ne proti desni, 
odprt je za vse politične opci-
je in prepričan, da je rešitev 
v pogovorih. 

Kako se opredeljuje do po-
sameznih konkretnih druž-
benih vprašanj, pa novinar-
jem ni dal vseh jasnih odgo-
vorov. Neodločen je do vpra-
šanja splava, istospolruh po-
rok, Romov, legalizacije 
mehkih drog, o gradnji me-
gazabavišča pa pravi, da je tu 
potreben konsenz med go-
spodarskim interesom in in-
teresi lokalnega prebivalstva, 
saj prinaša okolju tudi nega-
tivne učinke. Dogodkov, po-

KRATKE NOVICE 

KRAN) 

Andrej Bajuk jutri na Gorenjskem 

Predsednik Nove Slovenije in finančni minister Andrej Bajuk 
bo jutri, 23. junija, obiskal Gorenjsko, kjer se bo srečal s 
funkcionarji NSi, predsedniki lokalnih odborov stranke na 
Gorenjskem in škofjeloške regije. Po delovnem dnevu se bo 
ob 19. uri udeležil slavnostne akademije ob dnevu državno-
sti na Sv. joštu nad Kranjem, kjer bo v tamkajšnji cerkvici 
najprej maša, maševal bo prof. dr. Janez juhant. Na akade-
miji, kjer bodo sodelovali Kranjski kvintet, Irena Ahčin, Vale-
rij Grašič in Matjaž Merljak, bo predsednik NSi In finančni 
minister Andrej Bajuk tudi slavnostni govornik. D. Ž. 

RADOVLJICA 

Bučar bo govornik v Radovljici 

v Radovljici pripravljajo za letošnji praznik državnosti veliko 
slovesnost, ki bo v ponedeljek, 25. junija, ob 19. uri pri lipi sa-
mostojnosti pred Ekonomsko gimnazijo in srednjo šolo na 
Gorenjski cesti. Govornik bo rojak iz Bohinja in predsednik 
prve demokratično izvoljene slovenske skupščine dr. France 
Bučar. Pred proslavo bo ob 16. uri prireditev Kluba radovlji-
ških študentov in ob 18. uri tek po radovljiških ulicah, ob 20. 
uri pa bo v atriju radovljiškega župnišča koncert akademske-
ga pevskega zbora France Prešeren iz Kranja. J. K. 

UUBgANA 

Enotni v zmagi 

Dan pred dnevom državnosti bodo v Ljubljani odprli razsta-
vo Enotni v zmagi, ki prikazuje demokratizacijo in osamo-
svojitev Slovenije. V Hribarjevi dvorani na Ljubljanskem gra-
du jo bodo 24. junija odprli ob 12.30, slavnostni govornik pa 
bo ob tej priložnosti Lojze Peterle, prvi demokratično izvo-
ljeni predsednik slovenske vlade in evropski poslanec. D. Ž. 

Jože Andrejaš / fo«: co,ud pcvju 

vezanih z aktualnimi spopa-
di politikov, pa še ne želi ko-
mentirati. 

Jože Andrejaš ima poleg 
vrlin, ki jih prepoznavajo nje-
govi privrženci, še eno: odlič-
no igra na orglice, o čemer 
smo se na predstavitvi lahko 
prepričali. Ali je v tem pogle-
du boljši od Lojzeta Peterle-
ta, ni želel reči ničesar. Peter-' 
letu izjemno dobro uspe me-
lodija Roj čebel, Andrejašu 
pa njegova lastna Stari vlak. 

po mnenju najnovejšega 
kandidata pa bi se zagotovo 
lepo slišalo, ko bi na orglice 
zaigrala skupaj. 

Za danes, 22. junija, ob 18. 
uri, pa Jože Andrejaš vabi na 
prireditev Pobuda iz Krope, 
ki bo ob bazenu v Kropi. Na-
stopili bodo ustvarjalci odda-
je Hri-bar in H-band s pevka-
mi. Pričakujejo nekatere zna-
ne Slovence, ki so v letošnji 
sezoni nastopili v tej oddaji, 
pa tudi gorenjske župane. 

V nedeljo osrednja 
državna proslava 
DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Ljubljana - V nedeljo, 24. ju-
nija, na predvečer državne-
ga praznika, bo na Trgu re-
publike v Ljubljani potekala 
osrednja državna proslava 
ob dnevu državnosti. Slav-
nostni govornik bo predsed-
nik slovenske vlade Janez 
Janša. Slovesnost se bo zače-
la ob 21.15, tem pa bo 
na prizorišču potekal 
spremljevalni program kot 
uvod v proslavo in ob 20. uri 
slavnostna seja Državnega 
zbora. Še prej bo ob 18. uri v 
ljubljanski stolnici maša za 
domovino, slovesno soma-
ševanje bo vodil nadškof 
Alojz Uran. Ustvarjalci kul-
turnega programa osrednje 
slovesnosti so Katja Pegan, 
Patrik Greblo in Samo Mila-
vec. Vsebinsko izhodišče le-
tošnjega kulturnega progra-
ma je predstavitev sloven-
skih pokrajin skozi značilni 
poezijo in glasbo, ples in vi-
deč predstavitev slovenskih 
narečij. Nastopili bodo: Sim-
fonični orkester RTV Slove-
nije, APZ Tone Tomšič Uni-

verze v Ljubljani, Policijski 
orkester, Fake Orchestra, 
No Rools Crew, folklorna 
skupina Emona, dijaki sodo-
bnega plesa, Rudi Bučar s 
skupino, plesalci plesne šole 
Fiona, akrobatska skupina 
FLIP, Mirjam Kalin, Urška 
Žižek, Regina, Ana Dež-
man, Eva Hren, Nuška 
Drašček, Eroika, Sebastijan 
Cavazza, Boris Kerč, Gorazd 
Žilavec in drugi. V spremlje-
vabem programu bosta na-
stopila skupina Stroj Machi-
ne in Orkester Slovenske 
vojske. Garda Slovenske voj-
ske bo prikazala posebne 
veščine, vojska pa bo na 
osrednji državni proslavi so-
delovala tudi s častno enoto 
ter s preletom letal. Na Trg 
republike bodo prišli tudi 
praporščaki Manevrske 
strukture narodne zaščite. 
Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo, Zveze policijskih 
veteranskih društev Sever, 
Slovenske vojske. Slovenske 
policije. Zveze združenj bor-
cev NOB, Dmštva T I G R Pri-
morske in Zveze slovenskih 
častnikov. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Bled zanimiv za kratek oddih 
Kljub temu da so na Bledu v zadnjih letih posodobili večino hotelov, pa ugotavljajo, da gostje pri njih 
v povprečju bivajo manj kot tri dni. 

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

Bled - "Kljub temu da v zad-
n j i h petnajstih letih na 
Bledu beležimo 28 odstot-
kov več prihodov gostov, pa 
še vedno za dobrih deset 
odstotkov zaostajamo za 
ustvarjenimi nočitvami iz 
leta 1990. Povprečna doba 
bivanja se je namreč v 
zadnj ih petnajstih letih 
zmanjšala za en dan. T o 
pripisujemo splošnim sve-
tovnim trendom v turizmu, 
ki se nagibajo h krajš im po-
čitnicam, delno pa na to 
vpliva tudi poslovni turi-
zem, ki na Bledu zavzema 
pomembno mesto. Ker pa 
bi radi turiste, ki pridejo k 
n a m kot poslovni gostje, 
udeleženci seminarjev ali 
naključni obiskovalci obdr-
žali dlje časa, pa smo se zad-
nja leta posvetili pripravi 
najrazličnejših prireditev, s 
katerimi bi dodatno animi-
rali obiskovalce. Prav tako 
je naš velik izziv, kako za-
polniti zunaj sezonsko po-
nudbo, saj kar 72 odstotka 
nočitev hoteli i n penzioni 
ustvarijo med m a j e m i n 
septembrom," je na zadnji 
seji blejskega občinskega 
sveta poudarila direktorica 
T u r i z m a Bled Eva Štravs 

Na Bledu za goste in obiskovalce tudi letos pripravljajo številne tradicionalne prireditve, 
navdušenje turistov pa so poželi z organizacijo srednjeveškega dneva. 

Podlogar, ki je tudi poveda-
la, da je Tur izem Bled mi-
nulo leto zaključil s pozitiv-
n i m rezultatom in da se je 
letošnja pomlad, po slabši 
z imi, začela začelo obetav-
no. K temu so pripomogle 
nekatere velike športne pri-
reditve (svetovno prvenstvo 

v taekwon-doju, veslaška re-
gata ...), kongresi, pa tudi 
nekatere prireditve, ki so na 
Bledu tradicionalne ali pa 
j i h ponujajo kot novost. 
Teh se bo zlasti veliko zvr-
stilo v prihajajočih poletnih 
mesecih, saj se že naslednji 
teden začenja 12. Festival 

Bled, vmes pripravljajo Ri-
klijeve športne dneve, že to 
sredo se bodo na tekmi sve-
tovnega pokala pomeri l i 
najboljši tekmovalci v sko-
k ih z višin, vrhunec priredi-
tev pa bodo tudi letos Blej-
ski dnevi in Blejska noč 
med 20. in 22. julijem. 

Naša pozabljena zastava 
Uporabo grba, zastave in himne Republike Slovenije ureja zakon o grbu, zastavi in himni Republike 
Slovenije ter o slovenski narodni zastavi. 

J O Ž E K O Š N J E K 

Kranj - Če sodimo po številu 
izobešenih državnih zastav 
ob praznikih, potem Sloven-
ci n i s m o pretirani častilci 
simbolov svoje države, če-
prav slovenska narodna za-
stava označuje pripadnost 
slovenskemu narodu, kot 
piše v 3. členu tega zakona. 
Državni organi in javne 
ustanove na svojih zgradbah 
za praznike običajno izobe-
sijo zastave, na nekaterih od 
njih pa morajo po zakonu vi-
seti stalno. Državljani smo 
glede izobešanja zastav ma-
lomarni. Kot da nam lastna 
država ne pomeni veliko. 
Verjetno ne bomo nikdar 
podobni Američanom, ki 
mahajo s svojimi zastavami 
na vsakem koraku in imajo z 
n j i m i prelepljene svoje do-
move. vendar malo več spo-
štovanja do simbolov države 
ne bi škodovalo. Vzor so 
n a m lahko že sosedje Av-
strijci. Malo starejši se spo-
minjamo. kako so nam tudi 
v nekdanji skupni državi za-

bijali v glavo spoštovanje do 
države, njenih simbolov in 
voditeljev. 

Zastavo izobesimo ob 
praznikih Republike Slove-
nije in ob drugih priložno-
stih. k i so napisane v zako-
nu. Ponedeljkov praznik dan 
državnosti je eden takih. V 
javnosti je tudi veliko raz-
prav, kako mora biti izobeše-
na zastava. Če je zastava Re-
publike Slovenije izobešena 

poleg kakšne druge zastave, 
mora biti, gledano od spre-
daj. vselej na levi strani. Izje-
ma so obiski državnikov in 
predstavnikov mednarodnih 
organizacij, ko je lahko naša 
zastava tudi na desni strani 
zastave tuje države ali orga-
nizacije. Č e je naša zastava 
izobešena z drugimi zastava-
m i na prekrižanih drogovih, 
mora biti, gledano od spre-
daj. drog za našo zastavo po-

stavljen pred drogovi drugih 
zastav. V primeru treh zastav 
mora biti naša zastava v sre-
dini. Ce so zastave v krogu, 
mora biti naša zastava v sre-
dini kroga postavljena tako, 
da je razločno vidna. Če so 
zastave razvrščene v koloni 
ali vrsti, mora biti slovenska 
zastava prva. 

Pogosto je problem razvr-
stitev barv. V 17. členu zako-
na je zapisano: Če je zastava 
izobešena na drogu, morajo 
biti barve zastave razporeje-
ne od zgoraj navzdol po tem-
le vrstnem redu: bela, mo-
dra, rdeča. G r b mora biti, 
gledano od spredaj,, na levi 
strani zastave v levem zgor-
njem delu. 

Za izobešene sprane, raz-
trgane in zmečkane zastave, 
ki j ih videvamo tudi ob za dr-
žavo pomembnih zgradbah, 
pa bi bilo bolje, da j ih ne bi 
izobesili, saj so državi i n 
nam v posmeh. Z a take 
primere so v zakonu za-
grožene kazni, vendar ne 
vem primera , da bi jih kdaj 
kdo izrekel. 

Žrtvovanje občine Bled 
B O Š T J A N B O G A T A J 

Kranj - Osemnajsterica župa-
nov se je ta teden sestala na 
Svetu regije z le eno točko 
dnevnega reda. Uskladiti so 
morali seznam projektov za 
prvi razpis vladne službe za 
lokalno samoupravo, kjer bo 
Gorenjska v s e ^ i h letih pri-
dobila 59 mili jonov nepo-
srednih spodbud, vlada pa j i 
je za prva tri leta namenila 
zgolj 18,9 milijona evrov. 

V s i projekti občin morajo 
imeti mesto v sprejetem iz-
vedbenem načrtu regional-
nega razvojnega programa. 
Tega so župani potrdili že 
aprila, a očitno preveč opti-
mistično. Minister Ivan Ža-
gar je Gorenjski za prva tri 
leta dodelil manj denarja, 
zato so morali župani preve-
triti projekte. Pripravil i so 
2 0 predlogov projektov in 15 
rezervnih, razvojna agencija 
je dodala še dva (Sonaravni 
razvoj turizma i n Izgradnja 

katastra javne gospodarske 
infrastrukture). Samo za 
osnovni seznam projektov 
bi potrebovali 22,5 mili jona 
evrov sofinanciranja, zato so 
se moral i lotiti dodatnega 
krčenja. 

Žrtvovala se je občina 
Bled. ki je ponudila prenos 
projekta izgradnje kanaliza-
cijskega in vodnega omrežja 
na Bohinjski Beli na mesto 
prve rezerve, vsi ostali pro-
jekti pa bodo za pet odstot-
kov manjši . Na prednost-
nem seznamu ostajajo štirje 
projekti komunalnega ureja-
nja poslovnih con (Jesenice, 
Dobje, Trata in Žiri), sedem 
projektov kanalizacijskega 
omrežja (Bled. Bohinj. Na-
klo. Preddvor, Škofja Loka, 
Žirovnica, Železniki), se-
dem obnov i n oživitev več-
namenskih objektov kultur-
ne dediščine in dva projekta 
revitalizacije mestnih trgov 
in lokalnih cest v Tržiču in 
Šenčurju. 

GORMSKI Kl.UB KARAVANKE in 
ŠPORTNA ZVEZA RADOVUK E 
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ŽE,E 

Slavje v Žejah 

Prostovoljno gasilsko društvo Žeje-Bistrica slavi 70-letnic0 
dela. Danes, 22. junija, ob 19.30 bo v gasilskem domu v Že-
jah slavnostna seja, med katero bodo podelili priznanja C Z 
Naklo. V nedeljo, 24. junija, ob 18. url bo po gasilski paradi 
jubilejna prireditev s podelitvijo priznanj GZS. Sledilo bo dru-
žabno srečanje z ansamblom Zarja, ob 21. uri pa bo med kre-
sovanjem ob dnevu državnosti kratek kulturni program. S. S. 

BAŠEg 

Slovesnost na Spodnjem Kališču 

Agrarna skupnost Bašelj je v nekaj mesecih uredila svojo 
kočo na Spodnjem Kališču in jo odprla predvsem za svoje 
člane in njihove svojce ter vaščane s stalnim prebivališčem 
v Bašlju. Obnovljeno kočo ob poti na Kališče bodo slovesno 
odprli v nedeljo, 24. junija, ob 13. uri. V primeru slabega vre-
mena bo odprtje naslednjo nedeljo, 1. julija. J. K. 

STRAH IN) 

Nastaja biotehniški center 

vlada Republike Slovenije je v torek sprejela akt o us-
tanovitvi Biotehniškega centra Naklo. Kot je povedal rav-
natelj Srednje biotehniške šole Kranj Marjan Pogačnik, bo v 
okviru srednje šole tudi biotehniška gimnazija. Oktobra 
letos bodo odprli višjo šolo, pripravljajo pa se tudi na ob-
likovanje medpodjetniškega izobraževalnega centra. S. S. 

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

Obveščamo vas, da Imamo možnost 
oddati v najem naslednje lokale: 

1. Bled. Ljubljanska cesta 13a; 
120.00 m^ 119.20 19.50 m' v 1. nadstropju nad 
Mercatorjevo poslovalnico 
• lokali za trgovsko ali storitveno dejavnost - pisarne 

2. Cerklje na Gorenjskem, Zg. Brnik 114a; 
65.00 m' v 1. nadstropju nad Mercatorjevo poslovalnico 
• lokal za storitveno dejavnost - pisarna 

3. Jesenice, Ul. Franca Benedičiča 2; 
231,00 m' v pritličju večstanovanjskega objekta 
- lokal za trgovsko dejavnost 

4. Jesenice. Cesta Maršala Tita 41: 
263.00 m® v pritličju večstanovanjskega objekta 
- lokal za trgovsko dejavnost 

5. Jesenice, Cesta Ciri la Tavčarja 4: 
236.00 m^ v pritličju večstanovanjskega objekta 
• lokal za trgovsko dejavnost 

6. Jesenice, Otmarja Novaka 8: 
83.40 m' poleg Mercatorjeve poslovalnice 
- lokal za trgovsko dejavnost - bivša mesnica 

7. Kranj, Drulovka 57j 
113,00 m' med Mercatorjevo poslovalnico in gostinskim 
lokalom 
- lokal za trgovsko dejavnost 

B. Kranj, Kidričeva cesta 12; 
76.00 m' poleg Mercatorjeve poslovalnice na Zlatem polju 
• lokal za trgovsko dejavnost 

9. Kranj, Oldhamska cesta 1a: 
142.00 m' in skladišče 161.00 m' trenutno Mercatorjeve 
poslovalnica 
- lokal za trgovsko dejavnost 

10. Kropa. Kropa 3a; 
49.63 m' poleg Mercatorjeve poslovalnice 
• lokal za trgovsko dejavnost ali mesnico 

11. Šenčur, Kranjska cesta 3: 
57.67 m', 56.21 m'. 28,10 m' v 1, nadstropju nad Mercatorjevo 
poslovalnico 
- lokali za trgovsko dejavnost ali pisarne 

12. Železniki. Na Kresu 26; 
5.50 m' v 1. nadstropju Blagovnice 
• lokal za storitveno dejavnost 

13. Železniki, Trnje 35; 
150,70 m' nad Mercatorjevo poslovalnico 
• lokal za trgovsko dejavnost 

Prosimo vas, da se nam v vlogi predstavite tudi s svojo 
dejavnostjo. 

Vabimo vas. da pisne vloge najkasneje do petka 29.06.2007 
pošljete na naslov: Mercator. d.d.. Cesta na Okroglo 3. 4202 
Naklo, Sektor dopolnilne trgovske storitve, z oznako -za najem 
lokala«. 

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

Borovci so se naselili v hiši 
Skupina enajstih odraslih ljudi z motnjami v razvoju, doslej varovancev Centra za delo, varstvo 
in usposabljanje Matevža Langusa v Radovljici, se je vselilo v Borovo hišo pod Oblo gorico. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Radovljica • To je že druga bi-
valna enota, ki jo center Ma-
tevža Langusa odpira na Go-
renjskem. Prvo so odprli lani 
septembra v Poljčah, v ob-
novljeni kmečki hiši pa živi 
osem stanovalcev z motnja-
mi v duševnem razvoju, med 
njimi v majhni garsonjeri 
tudi par. Za njimi se je za sa-
mostojno življenje v bivalni 
skupnosti, ločeni od centra, 
pa vendar pod strokovnim 
nadzorom tamkajšnjih zapo-

slenih, odločilo še enajst lju-
di. Sašo, Marjan, Peter, De-
jan, Boštjan, Niko, Tanja, 
Barbara, Urška, Grega in 
Miro so se zadnji letošnji po-
mladni dan tudi uradno vse-
lili v vilo pod Oblo gorico, v 
kateri je včasih živel sloven-
ski pesnik Matej Bor. Hišo je 
Centru Matevža Langusa 
dala v najem njegova hčerka 
Manja Pavšič, pri njeni preu-
reditvi pa je sodelovalo Mi-
nistrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve. Na nekda-
njega stanovalca v hiši spo-

minja še njegova knjižnica, v 
parku okoli nje pa pesnikov 
doprsni kip. Odprtja hiše, na 
katero so novi stanovalci na-
mestili tablo Pri Boru, se je 
udeležilo več uglednih go-
stov, med njimi Janko S. Stu-
šek, župan občine Radovlji-
ca, Davor Dominkuš in Cve-
to Uršič z Ministrstva za 
delo, družino in socialne za-
deve, nekdanja direktorica 
centra Zvonka Štefančič in 
drugi. Nova direktorica cen-
tra Tea Beton je pojasnila, da 
bodo z enajstimi stanovalci 

(prostora je sicer za dvanajst) 
v bivalni skupnosti delali 
štirje strokovni delavci iz 
centra, dva pa bosta prihajala 
občasno. "Borovci", kakor se 
varovanci imenujejo po pre-
selitvi, pa bodo v center še 
vedno vsak dan hodili na 
delo in usposabljanje. Upa, 
da bo enajsterica prav tako 
uspešno zaživela kot pred 
njimi stanovalci hiše v Polj-
čah, sicer pa so se za življe-
nje zimaj zavoda kar nekaj 
let pripravljali v okrilju "sa-
mozagovomiške skupine". 

Alenka Bole Vrabec v pomenku 2 novimi stanovalci Borove hiše /FOTOTINAIJOKL 

Starostniki na Sedmera jezera 
v torek je doživelo nevsakdanji izlet 14 stanovalcev Doma Petra Uzarja iz Tržiča. S helikopterjem so 
leteli pod Triglav. 

STOJAN SAJE 

Bistrica pri Tržiču - Življenje 
v Domu Petra Uzarja ni ni-
kdar dolgočasno. Nekaj sta-
novalcem so predlani omo-
gočili polet z balonom, lani 
pa so jih peljali s helikopter-
jem na Kredarico. Na letoš-
njem pikniku so izžrebali 14 
srečnežev za helikopterski 
izlet do Sedmerih Triglav-
skih jezer. Tja jih je želelo še 
več, a žal to ni bilo mogoče. 
Tudi osem delavcev doma je 
pod najvišjo goro odšlo peš. 

"Ni nam žal truda za orga-
nizacijo zahtevne naloge. 
Potrebnih je bilo kar nekaj 
dogovorov in usklajevanj s 
Slovensko vojsko, da smo 
19. junija uresničili izlet. 
Med udeleženci so bUe tudi 
92-letni Marija Faganel in 
Marija Košir ter 91-letoa Ma-
rija Lindič. Vsi smo preživeli 
nekaj čudovitili ur med Julij-
ci. Tam nas je s harmoniko 
zabaval Zvone Štular," je str-
nila vtise direktorica mag. 
Zvonka Hočevar Šajatovič 
po vrnitvi. Dopoldan smo 
opazovali vzlet helikopterja 
ob prvi vožnji in poklepetali 

Tržiške starostnike je popeljal helikopter na Sedmera Triglavska jezera. 

z izletniki pred drugo vož-
njo. Draga Slatnar iz Tržiča 
je zaupala, da j i je bil zelo 
všeč lanski izlet na Kredari-
co. V mladosti je veliko hodi-
la v gore; dvakrat je šla peš 
tudi na Triglav. Kot se je 
spomnila Ana Praprotnik z 

Loke pri Tržiču, so oni zaha-
jali predvsem v bližje hribe. 
Od nekdaj je želela videti Ju-
lijce, kar ji omogoča šele prvi 
polet v življenju. Draga Ha-
ler iz Tržiča je priznala, da je 
bila vesela srečnega žreba za 
izlet, pred prvim ptoletom pa 

nima strahu. Tudi Fani 
Veršnik iz Sebenj, ki je v 
domu od jeseni, je komaj ča-
kala prvo priložnost za po-
gled na gore iz zraka. To je 
zanjo posebna dogodivščina, 
katere se bo rada spominja-
la. 



Od eefrfh, 21. 6. 2007 

Okrasi« za v avto 
• Aluminijosto glovtco za prestavno roaco z lED 

fučkomi* "Block-Chfom«" - glovica za prtjfavno 
ročico * Mini n«onska polica za notranjost 
avtomobila, ki utripa v ritmu glasb« aii čma lu^ka 
za notranjost ovtontobilo, ki ne slepi 

Usiliana denarnica 
* z tnnoginii prakti enimi predali * Različni modeli 
• Iz visokokokovostnega kravjego usnjo 

Stol sa popravila 
• Idealen za popravljanje motorjev in lokironje avtomobilov 
• Stabilen štirikotni kovinski okvir s 4 kolesi • Oblazinjen 

sedež*Z odlagalno povrano zo orodje • Mere: pribl. 
3 7 x 3 6 x 3 8 cm 

Polirni stroi ^ 
na batorije 
• Idealen zo avto, 

stanovanjsko prikolico, 
tla, čoln itd. 

• Z močnim motorjem 
• Vrtljiv polirni krožnik, 

premer pribl. 20 cm, 
3000 obratov/min. 

• Z ergonomsko 
oblikovanimo ročajema 

• S polnilcem za hitro 
polnjenje, 
dvema Frotimimo 
in dvema sintetičnima 
polimimo kapicama 

KomplM rolo sončil sa avto 
• Komplet je sestavljen iz dveh rolojev, ki šotita 

avtomobil pred pregretjem 
* Pritrditev z vokuumskimi priseski 
•Velikost: pribl. 4 2 x 5 5 cm 

Provloko xa 
avtomobilsko 
sedožo 
* Visokokokovostne 

prevleke iz velurja 
• Komplet je sestavljen 

iz dveh prevlek 
zo sprednja sedežo, 
prevleke za zadnji sedež 
z zadrgo pri naslonjalu 
zo roke in 5 prevlek za 
vzglavnike 

Loialna doska na koloickih 
• Za delo v garaži in poprovilo dna vozil 
• Stabilni štirikotni kovin^i okvir s A koleščki 
• Penasto ležišče s prevleko iz umetnego moteriola 
• Oblazinjen vzglavnik 
•Mere: pribl. 9 2 x 3 9 x 11 cm 

^Otroški kopalni naHkačI ^ 
• z mothri živali • Velikosti: 25 do 30 

Ročna ura 
• z usnjenim pasom • Ko>rinsko ohišje z videzom litono 
• Izjemno lahka • S kakovostnim kvorČnim mehonizmom 

"Irdelkt» dobavtpvi jomo v omej«NILI kofiticKih. V jKimcro, io bcnlo kljub skrbnem« noCTlovonj« zalog pri TM>pri<okov(»o veGkernu povproicvanjg ie JMVI CKIFI »aijKodom, (cnjene kopd 
prosimo lo rojumevonje. Prodojo samo v koRtinoh, obicojnili zo gospocBnjsIvo. Slike so simbol«. Vj« teoe vc^o zo izdelke brez dekofotivnai etementov do rQzp»odo|e Z0I09. 
V»c <cnf s« v EUR s pripodojo<im DDV. Infoftnolivne cene v Sit so prcfq<imooc po fetoj« zomenjove 1 EUR = 239,640 SH. Zo Uskorskc nopoke ne odgovorjoino. 

Kromirana okrasna lotov 
xa avto 
• Za individuolno okrasitev avto 
• Iz fleksibilnega umetnega materiala v modni barvi kroma 
• Somolepljiva, odporno no vremenske vplive in mokroto 
" Dolžina: pribl. 10 m (širina 7 mm) oli 5 m (širino 21 mm] 
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ŽIRI 

V nedeljo slavnostna seja 

Občina Žiri svoj občinski praznik praznuje 25. junija, zato 
bodo v nedeljo, na predvečer praznika pripravili tudi slav-
nostno sejo občinskega sveta. V slavnostnem nagovoru bo 
spregovoril župan Bojan Starman. Seja bo v nedeljo, ob 19. 
url, v galeriji DPD Svoboda. 
Na slavnostni seji bo Občina Žiri slikarju in pisatelju Jožetu 
Peternelju Mausarju podelila naziv častni občan kot prizna-
nje za dolgoletno ustvarjalno delo in kot kulturnemu amba-
sadorju Žirov v svetu. Priznanja Občine Žiri bodo dobili Ma-
rica Albreht za dolgoletno poučevanje in ohranjanje veščine 
klekljanja na Žirovskem, Viki Žakelj za 6o-letno delo v Pihal-
ni godbi Alpina ter Društvo žirovskih tabornikov • Rod zele-
nega Žirka za uspešno 50-letno delo pri vzgajanju otrok in 
mladostnikov v taborniškem duhu in skrbi za naravo. 
Posebna priznanja župana Bojana Starmana pa bodo preje-
li Peter Naglič za ustvarjalni prispevek k razvoju kraja, Rado 
Jan za dolgoletno delovanje na področju kulture, Adolf Križ-
nar za dolgoletno družbeno in politično udejstvovanje v Ži-
reh in Alfonz Zaje za velik prispevek k ohranjanju kulturne 
dediščine Žirov. B. B. 

Danes Žirovska noč, 
naslednji teden študentska zabava 

Junij je v občini Žiri mesec zabave. Svoje sile so najprej za-
gnali motoristi s tradicionalnim motorističnim zborom, ta 
konec tedna se bo nadaljevalo s prav tako tradicionalno Ži-
rovsko nočjo, prihodnji konec tedna pa bo Klub žirovskih 
študentov desetič pripravilo Vikend športa in zabave. Ob 
tem ne gre pozabiti niti na številne kulturne prireditve, 
osrednja bo jutrišnji koncert Kvarteta kljunastih flavt Air na 
Ledenici pri Žireh, ki se mu bosta pridružila gosta Cveto Ko-
bal s flavto in Damjan Stanešič s kitaro. Koncert bo v cerkvi 
sv. Ane na Ledinici z začetkom ob 21. uri. Prihodnji petek, 
29. junija, pa bo občina v sodelovanju s partnerji predstavi-
la projekt Pozdravljeni, ljubitelji utrdb o novi muzejski zbir-
ki o utrdbah Rupnikove linije. B. B. 

^ BIOTEHNIŠKI 
^ C E N T E R NAKLO 

SREDNJA BIOTEHNIŠKA ŠOLA 
Strahinj 99, 4 2 0 2 Naklo 

Skladno s Statutom Srednje biotehniške šole in Pravilnikom o 
uporabi Športne dvorane Strahinj objavlja Srednja biotehniška šola 

RAZPIS 
o koriščenju Športne dvorane Strahinj 

v sezoni 2007/08 

1. V športni dvorani Strahinj je možna športna vadba, uradne 
tekme ter rekreacije za športna društva, klube in dmge organi-
zacije vse dni v tednu o d 15 .00 d o 2 3 . 0 0 (od ponedeljka do 
petka) in o d 9 . 0 0 d o 2 2 . 0 0 (ob sobotah in nedeljah). 

2. Športna dvorana Strahinj se z dvema pregradnima stenama 
lahko preuredi na tri ločene vadbene površine. 

3. V Športni dvorani Strahinj je možno igranje: 
- V celi dvorani: rokomet, dvoranski nogomet (obvezna žoga 

za dvoranski nogomet); 
- V I / 3 dvorane: košarka, odbojka, namizni tenis, badminton, 

dvoranski hokej, športno plezanje na mali umetni steni, 
možne pa so tudi različne oblike splošne vadbe. 

4. Na razpisu lahko sodelujejo društva, skupine, javni zavodi, or-
ganizacije ter podjetja s sedežem v in izven ot>člne Naklo. 

5. Prednost pri izboru bodo imeli Interesenti, navedeni v 2. členu 
Pravilnika o uporabi Športne dvorane Strahinj. 

6. Zainteresirana društva, skupine. Javni zavodi, organizacije, 
podjetja s sedežem v občini Naklo in zunaj nje naj svojo vlogo 
za uporabo Športne dvorane Strahinj v sezoni 2 0 0 7 / 0 8 posre-
dujejo do 10. Julija 2007, na naslov Srednja biotehniška 
šola, Strahinj 99, 4202 Naklo, na obrazcih, ki Jih dobijo 
na Srednji biotehniški šoli v času uradnih ur ali na domači 
strani: wrww.s-bts.kr.edus.si. 

7. Vloge morajo biti v zaprti kuverti vidno označene z napi-
som: "Prijava na razpis dvorane Strahinj" in točnim 
nazivom in naslovom pošiljatelja na hrbtni strani. 

8. Na osnovi posredovanih vlog bosta Srednja biotehniška šola in 
Občina Naklo pripravili predlog koriščenja športne dvorane, 
dokončno pa ga bo potrdil ravnatelj Srednje biotehniške šole. 

9. Po pripravljenem umiku koriščenja Športne dvorane Strahinj 
bodo z uporabniki podpisane pogodbe o uporabi športne 
dvorane. 

10. Interesenti bodo do 2 3 . avgusta 2 0 0 7 obveščeni o umiku 
koriščenja Športne dvorane Strahinj. 

11. Dodatne infonnacije posreduje ga. Mira Poklukar, telefon (04) 
277-21-14 ali na mira.poklukar@guest.ames.si 

Strahinj, 20. 6. 2007 
mag. Marijan Pogačnik 

ravnatelj 

Nova muzejska zbirka 
Občina Žiri bo 25. junija drugič praznovala občinski praznik, ki so ga občinski svetniki po dolgih letih 
brez praznika določili na dan državnosti. 

B O ^ A N BOGATAJ 

Ob tej priložnosti je župan 
Bojan Starman v pogovoru 
predstavil delovanje občine 
po lanskih volitvah: "Vse pro-
jekti, ki sem jih napovedal 
kot županski kandidat, bomo 
v štirih letih realizirali. Ure-
dili bomo regionalne ceste, 
zgradili dom za starejše in 
zgradili športno rekreacijske 
objekte. Trenutno najbolj 
kritično kaže nogometašem, 
vendar bomo tudi to rešili, 
hkrati razvijamo industrijsko 
cono,..." 

Zadnje leto urejate regio-
nalno cesto na Dobračevi, 
skupaj z državo boste kma-
lu začeli urejati cesto skozi 
Stare Žiri. Kdaj se bo grad-
nja začela? 

"Na Dobračevi manjka le 
zaključek, to je ureditev ploč-
nika ter varnega prehoda čez 
cesto. V kratkem bo narejen 
projekt, dokončanje vseh del 
pa pričakujemo v prihod-
njem mesecu. Sredi julija se 
bo iztekel tudi razpis za izbi-
ro izvajalca za ureditev ceste 
in pločnikov v Starih Žireh, 
dela pa naj bi se začela izva-
jati v začetku jeseni. Poleg 
cestišča bo urejena tudi osta-
la infrastruktura (električna 
in telefonska napeljava), po-
ložen bo tudi nov glavni vo-
dovod. Investicija bo občino 
skupno stala približno 
330.000 evrov." 

Gospodarstvo dobiva v indus-
trijski coni vse več prostora. 

"Nadaljuje se izgradnja in-
frastrukture v gospodarski 

coni, trenutno gradimo cesto 
in priključke. Letos bomo 
zgradili 140 metrov ceste s 
pločniki. Interes podjetnikov 
je velik, trenutno gradijo kar 
trije investitorji. Nadaljeva-
nje projekta prijavljamo v 
smeri sofmanciranja z ev-
ropskim denarjem." 

V teh dneh zaključujete 
projekt Pozdravljeni, ljubi-
telji utrdb, s katerim boste v 
muzeju Ž ir i uredili zbirko 
o Rupnikovi l in i j i . Kaj na 
občini pričakujete od tega 
projekta? 

"Pritličje muzeja bo do 
konca junija urejeno, po-
stavljena bo zbirka z ena-
k im naslovom, ki bo pred-
stavljala Ž i r i v času med 
obema vojnama, ko je bilo 
tu mejno območje. Sledi na-

daljevanje obnove Muzeja 
Žir i v sodelovanju z ministr-
stvom za kulturo, ki bo do 
konca leta 2008 končana. 
Vzporedno bomo določili 
programe in se pripravili na 
opremo muzeja." 

Že dolgo se govori o gradnji 
doma za starejše občane. 
Ali lahko odločitev o gradnji 
kmalu pričakujemo.^ 

"Potekajo intenzivni pogo-
vori s potencialnimi investi-
torji. Na naše povabilo k so-
delovanju sta se odzvala dva, 
prvi bi dom zgradil in uprav-
ljal, drugi pa zgolj zgradil in 
ga s pogodbo predal v uprav-
ljanje. Prva varianta je real-
nejša, investitor se bo tudi 
prijavil na prvi mogoči raz-
pis za koncesijo, ki bo kma-
lu objavljen." 

Muzej zaenkrat še kaže, da v njem kraljujejo gradbeni 
delavci, že prihodnji teden pa lx> v pritličju urejena nova 
muzejska zbirka o utrdbah Rupnikove linije. 

Vsem Žirovkam in Žirovcev 
čestitam ob občinskem prazniku 

in dnevu državnosti. 
Hkrati vas in obiskovalce vabim 

na številne prireditve, 
ki bodo v prihodnjih dneh popestrile 

dogajanje v našem mestu. 

župan Bojan Starman 

KRATKE NOVICE 

TRSTENIK 

Praznik trsteniških gasilcev 

Prostovoljno gasilsko društvo (PCD) Trstenik v letošnjem 
letu praznuje 70. obletnico obstoja. Društvo so ustanovili 6. 
maja 1937. Prva seja je potekala pri Petru Zaplotniku, po do-
mače pri Jeriču na Trsteniku. Na tej seji so imenovali upravni 
in poveljstveni odbor. "Danes ima društvo 91 članov, pred-
vsem pa nas veseli, da imamo veliko podmladka. Ob koncu 
lanskega leta smo kupili gasilsko vozilo za prevoz orodja, na-
kup dodatne oprenpe za to vozilo pa so nam s svojimi pri-
spevki omogočili Gorenjska banka, Zavarovalnica Maribor -
Poslovna enota Kranj, Iskra ISD, Iskratel, krajani in vikendaši. 
Krajevni skupnosti Trstenik in Tenetiše," je povedal predsed-
nik PGD Trstenik Edo Bečan in poudaril dobro sodelovanje z 
Mestno občino (MO) Kranj in Gasilsko zvezo MO Kranj. Ob-
letnico bodo praznovali v dneh od 28. do 30. junija. S. K. 

CERKLJE 

V Cerkljah devetnajst odličnjakov 

Župan občine Cerklje Franc Čebulj je ob zaključku šolskega 
leta že po tradiciji obdaroval vse osemletne odličnjake z 
Osnovne šole Davorina Jenka v Cerkljah, le da je tokrat to sto-
ril kar na četrtkovi valeti. Med 75 devetošolci, ki letos zapuš-
čajo osnovnošolske klopi, je vse razrede z odličnim uspehom 
izdelalo trinajst učencev: Žiga Lipar, Matjaž Porovne, Maja 
Ropret, Nina Sladič, Špela Galjot, Klara Rebernik, Lucija 
Sleme, Metka Štefe, Anita Jenko, Marko KuraK, Sara Selan, 
Melita Zorman, Alan Kovačič. V dar so od občine Cerklje pre-
jeli knjigo Spoznanja in odkritja človeštva. S. Š. 

KOKRA 

V nedeljo bodo odprli most v Kokri 

Ministrstvo za promet (direkcija za ceste) in občina Preddvor 
sta te dni končala z obnovo še enega mostu v dolini Kokre, in 
sicer med odcepom za osnovno šolo in naseljem Podjebelca. 
Slovesno ga bodo odprli v nedeljo, 24. junija, ob 13. uri. Na 
dan odprtja si bodo gostje z ministrstva v družbi župana ob-
čine Preddvor Mirana Zadnikarja ogledali obnovljeni most, 
nato pa se bodo preselili na trg pred cerkvijo, kjer bo pozdrav-
ni nagovor s kulturnim programom. Turistično društvo Kokra 
tega dne pripravlja prireditev Semenj v Kokri. D. Ž. 

SREDNJA BELA 

Preddvorski odličnjaki 

Župan občine Preddvor Miran Zadnikar je prejšnji teden na 
Beli sprejel učence osnovne šole Matije Valjavca iz Preddvo-
ra, ki so bili odlični vsa leta šolanja. Iz občine Preddvor so 
to: Tjaša Cortnar, Janez Nejc Login, Medina Alagič, Polona 
Rožič, Ajdin Huzejrovič in Martin Naglič. Slednji je na naci-
onalnem preizkusu znanja angleščine ob koncu šolskega 
leta 2006/2007 dosegel vse možne točke in si prislužil pri-
znanje za odličnost Millennium. D. Ž. 

KRANJ 

Jutri sejem rabljenih šolskih knjig 

Društvo prijateljev mladine in center za socialno delo Kranj 
ob koncu šolskega leta spet pripravljata sejem rabljenih šol-
skih knjig in potrebščin. Sejem bo jutri, 23. junija, od 8. do 
12. ure v avli mestne občine. Vsako leto sejem ponovijo tudi 
jeseni, letošnji bo i. septembra. D. Ž. 

mailto:mira.poklukar@guest.ames.si
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Radovljiški miting tudi v Evropo 
Res odlična zasedba vseh najboljših domačih in mnogih tujih plavalnih zvezdnikov vzbuja veliko 
zanimanje za letošnji mednarodni miting, ki ga jutri in v nedeljo pripravljajo v Radovljici. 

VLLMA STANOVNIK 

Radovljica - Plavalni klub 
Žito Gorenjka Radovljica bo 
ta konec tedna pripravil 31. 
mednarodni plavalni miting 
Mobitel 2007. Kot je na pri-
ložnostni tiskovni konferen-
ci povedal predsednik kluba 
Jože Rebec, na njem pričaku-
jejo plavalce in plavalke iz 
petnajstih držav, poleg 115 
tujih tekmovalcev bo nasto-
pilo tudi okoli i8o domačih. 
Jutri ob 17. uri bo tekmova-
nje slovesno odprl minister 
za obrambo Kari Erjavec, 
tako jutri kot v nedeljo pa si 
bodo Mnimive obračune v 
vodi lahko ogledali tudi gle-
dalci pred televizijskimi 
sprejemniki doma in v neka-
terih evropskih državah. 

Seveda radovljiški organi-
zatorji račimajo tudi na tradi-
cionalno polne tribune ob 
bazenu, saj si bodo gledalci 
lahko od blizu ogledali nasto-
pe Britancev Marka Posterja, 
Švedinje Therese Alshamar, 
pa tudi vrsto odličnih tekmo-
valcev naših severnih, juž-
nih, zahodnih in vzhodnih 
sosedov na čelu z odlično 
Agnes Kovacs. "Res smo za-
dovoljni, da smo na naš mi-
ting dobili tako ugledne tuje 
in domače tekmovalce. T i so 
konec minulega tedna na 
mitingu v Zagrebu dokazali, 
da so v res izjemni formi in 

Odličnima plavalcema Sari Isakovič in Luki Turku je ključe avtomobilov Chevrolet Aveo 
izročil direktor Avtohiše Odar Miroslav Odar. 

ni izključeno, da je ne bodo 
tu še stopnjevali. Ker je naš 
miting na koledarju Medna-
rodne plavalne zveze kot 
eden tistih, ki šteje za osvaja-
nje olimpijske norme, bo to 
za nekatere še večji izziv," je 
ob pripravah na miting pove-
dal direktor plavalnih repre-
zentanc Slovenije in domači 
trener Ciril Globočnik, ki se 
bo s kar šestdesetimi člani 
radovljiškega plavalnega ko-
lektiva trudil, da bo tekmova-
nje na res visoki ravni. 

Seveda pa bodo za res dobro 
vzdušje najbolje poskrbeli do-
mači reprezentanti na čelu s 
Saro Isakovič, Anjo Klinar, 
Moniko Močnik, Majo in Uno 
Cesar, Tejo Zupan, Nejo Škuf-
ca, Robijem Vovkom, Robijem 
Žbogarjem in Luko Turkom. 
Zlasti Sara Isakovič in Luka 
Turk bosta na mitingu nasto-
pila še z dodatno motivacijo, 
saj sta v torek presenečena in 
presrečna dobila ključe avto-
mobilov Chevrolet Aveo, Id 
jima jih je izročil direktor Avto-

hiše Odar Miroshv Odar. Z av-
tomobiloma se bosta lahko vo-
zila do zaključka olimpijskih 
iger drugo leto. Saro, ki se tre-
nutno šde pripravlja na vozni-
ški izpit, bo n^ednje tedne na 
treninge in tekme vozil brat 
Gal, Luka, ki si je doslej sposo-
jal očetov avto, pa ima sedaj 
svojega. "Zelo sva vesela avto-
mobilov in to je za naju lepa 
spodbuda pred tekmo v doma-
čem bazenu, kjer sicer najraje 
nastopava," sta v en glas zatrdi-
la Sara in Luka. 

VABILA PRIREOrrVE 

Jadralni padalci v Selški dolini - Klub jadralnih padalcev Krokar 
Železniki je ta konec tedna organizator mednarodnega tekmo-
vanja v hitrostnih preletih Ratitovec open. Vzletno mesto bo na 
Ratitovcu, v primeru slabega vremena pa na Poreznu ali Krvav-
cu. Tekmovanje se je začelo že včeraj in bo trajalo do nedelje, 
nanj pa se je prijavilo 165 tekmovalcev iz 16 držav. V. S. 

Duatbn Jamnik - V nedeljo bo ob 10.13 na Njivici pri Kranju start 
Duatlona jamnik (kolesarjenje, tek). Organizator je ŠD Bela Peč 
- Podblica. Informacije: 041 790194 (Igor Pogačnik). M. B. 

Tek na Vršič - Turistično društvo Kranjska Gora v ponedeljek, 
25. junija, organizira 2. Andrejčkov Tek, 13. tek na Vršič. Start 
bo ob 10. uri pri restavraciji Gurman v Kranjski Gori. M. B. 

Kolesarski vzpon na Katarino - V nedeljo bo ob 9. uri pred 
OŠ Preska v Medvodah start 9. vzpona na Katarino, ki pote-
ka v organizaciji KK Medvode. Informacije: 040/263 015 
(Mirko Plazar). M. B. 

kolesarski maraton Krvavec 2007 • Rekreacijsko društvo Str-
mol jutri, 23. junija, organizira 2. kolesarski maraton Krva-
vec 2007. Start družinsko-šolskega kolesarskega maratona 
po vaseh občine Cerklje (22 km) bo ob 9.30 pred picerijo 
Pod Jenkovo lipo v Dvorjah, od kjer se bodo ob 10. uri do-
bro pripravljeni kolesarji podali na i2-kilometrski vzpon na 
Jezerca. Gorski kolesarji se bodo pomerili v cross countryju 
po Krvavcu (6 km ali 12 km), start bo ob n. uri pred bruna-
rico Sonček na Krvavcu. Prijave na dan prireditve od 7. ure 
naprej pred picerijo Pod Jenkovo lipo. S. S. 

Balinarski spored - Danes ob 17. uri bo na sporedu 7. krog 1. 
gorenjske balinarske lige. Pari so: vzhod • Huje : Jurč Blejska 
Dobrava, Visoko Rapa : Sava, Bratov Smuk : Podnart, Zarica 
: Kres Javornik; zahod - Trata : Lesce, Center: Jesenice, Mi-
lje : Rogovila TELE-TV (27. junija ob 17.00). S. Š. 

Pokal BZS za članice - V nedeljo, 24. junija, bo na balinišču 
na Miljah od 9. ure naprej potekalo tekmovanje za Pokal 
BZS za članice. S. Š. 

NOGOMET 

TENETIŠE 

Dečki Triglava Podgorja v finalu 

Minulo sredo so nogometaši Triglav Podgorja v polfinalu slo-
venskega državnega prvenstva U 12 gostili Krko in se po zma-
gi uvrstili v veliki finale. Z ekipo Maribora se bodo za naslov pr-
vakov pomerili v nedeljo ob 18. uri v Tenetišah. V. S. 

SKOKI VVODO 

JESENICE 

Prvič Karničnik pred 
Klinarjem 

Na kopališču Ukova imajo še 
edini v Sloveniji 10-metrski 
stolp, ki omogoča izvedbo te-
kem v skokih v vodo. Za po-
pestritev poletne sezone so 
se pri Zavodu za šport Jeseni-
ce odločili, da organizirajo se-
rijo treh tekem za pokal me-
sta Jesenice. Na prvi tekmi je 
največ skakalnih veščin v 
vodo pokazal Aleš Karničnik 
Iz Maribora, ki je zmagal pred 
domačinom Jernejem Klinar-
jem. Drugi dve tekmovanji 
bosta na sporedu 14. julija in 
18. avgusta, najboljši v skup-
nem seštevku točk bo prejel 
pokal mesta Jesenice. J. R. 

BLED 

Najboljši v Blejsko 
jezero 

v sredo, 27. junija, z začet-
kom ob 18. uri, bo na Bledu 
potekala tekma svetovnega 
pokala v skokih v jezero. Tek-
movalci bodo skakali s 23-
metrskega stolpa na obali je-
zera pod Riklijevim parkom. 
Uradni trening bo že v torek 
ob 18. uri. V. S. 

Nekaterih stvari 
ne morete razumeti, 
če jih ne preizkusite. 

p o d a t j S a n e t e s t n e v o ž n j e 
6 m o d e l o v , 19 vozi l 
o d 7 . 5 . d o 2 9 . 6 . 2 0 0 7 v 1 6 - l h k ra j ih 
p o s e b n e u g o d n o s t i o b n a k u p u vozi l 

Gorenjska: 

Občutite Fordovo vozno dinamiko In preverite, kako 
prepričljivi so Fordovi TOČI motorji. Preizkusite lahko različne 
i z v e d e n k e F i e s t e , F u s l o n a , F o c u s a , M o n d e a , 8 - M A X a in 

Q a l a x y a . 

Pokličite na 080 88 76 in se prijavite na testno vožnjo ter 
sodelujte v nagradni Igri s številnimi nagradami In glavno 
p o s l a s t i c o : 3 x t r en ing p r e ž i v e t j a s t e r e n s k i m i v o ž n j a m i . 

V času Ford flote še posebne ugodnosti: 
- omejene serije odlično opremljenih vozil po prijaznejši ceni, 
- 4-letna garancija za modele Fiesta, Fusion Focus, Mondeo. 
- izjemno konkurenčne cene dizelskih TDCi motoijev. 

Več informacij na wvvw.ford.sl. 

Feel the difference 

F o r d flota Servis Frlic, Cesta na LIpce 6, Lesce, tel.: 04/531 73 31 
Avto Kadivec, iS/liakarJeva 81, Šenčur, tei.: 04/279 00 23 
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NESREČE 

KRANJ 

Pobegnil po nesreči 

V ponedeljek ob 5. uri se je na Cesti 1. maja v Kranju zgodi-
la prometna nesreča, po kateri je povzročitel j pobegni l . 4 9 -
letni Kranjčan se je peljal s kolesom iz smer i središča mes-
ta prot i Delavskemu mostu . Neznani voznik osebnega avto-
mobi la , rdeče barve, m u je zaprl pot, da je padel po cestišču 
in se huje poškodoval . Očividce polici ja prosi, da pokličejo 
na številko 1 1 3 ali PP Kranj na 0 4 / 2 3 3 6 4 0 0 . 

JESENICE 

Zapeljala pred motorista 

V sredo ob n . 4 0 se je na regionalni cesti v bližini Koroške Bele 
hudo ponesrečil 20-letni motorist z Bleda. Ko je pripeljal m imo 
bencinskega servisa, je z dovozne poti na njegovi desni strani 
z avtomobi lom pripeljala 28-letna Jeseničanka in zapeljala na 
cesto. Motor ist je zavrl, vendar je zaradi vožnje z neprilago-
jeno hitrostjo izgubil oblast nad motor jem In padel po vozišču. 
Obležal je s hudimi ranami. S . Š . 

GG 
naročnine 

04/2014241 
e-po5ta: narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 
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RADIO KRANJ d.0.0. 
Stritarjeva ul. 6, KRANJ 
lElEFOM: 
(04) 2S12-220 »EMic« 
(04) 2S12-221 .»̂ »ut 
(04) 2022-222 
(OSi ) 303-S0S pmx»Auos>i 
FAX: 
(04) 2ai2-22S 
(04) 2812-22S nrm« 

E po«o: 
radlokranK^adio-kranl.si 
sptetno stron: 
www.r«dlo-kranJ.sl 

StMPLV CLEVER 

Škodina akcijska ponudba 
Skoda Fabia popust do 1.100 EUR / 263.604 SIT ^ ^ ^ 
Škoda Odavia popust do 1.300 EUR / 311.532,00 SIT 
Skoda Roomstcr popust do 900 EUR / 215.676 SIT 
Skoda Superb popust do 2.500 EUR / 599.100 SIT 

Avtohiša Vrtač, d.0.0. Kranj, Delavska c. 4, tel.: 04 27 00 235 

P term o \]nii> 

"1 Orutins«a C«' 5 (jni le od-Jt' 

Info: 03 757 6155:03 757 6157. www.terme-zrece.sl,www.rogla.sl 

Oropali poštno vozilo 
Zamaskirana neznanca, ki sta v sredo oropala poštno vozilo pred pošto v Vodicah, policija še išče. 

JASNA PAIADIN 

Vodice • S Policijske uprave 
Ljubljana so sporočili, da je 
do ropa prišlo v sredo okoli 
18.30, ko sta zamaskirana 
moška pristopila k poštnemu 
vozilu, ka je stalo pred službe-
nim vhodom v vodiško pošto. 

"Eden od storilcev je vozni-
ku zagrozil s pištolo, nakar sta 
pograbila vrečo z denarjem 
(nekaj tisoč evrov) in s kraja 
pobegnila neznano kam. 
Moška sta bila visoka okoli 
165 centimetrov, oblečena v 
temna oblačila, obraza sta 
imela zakrita s tkanino," so 
policisti zapisali v uradno 
poročilo, z informacijami pa 
ostajajo skopi, saj kriminali-
stična preiskava kaznivega 
dejanja, v katero so se poleg 
policijskih patrulj vključili 
tudi vodniki službenih psov 
in policijski helikopter, v 
tem trenutku še potete. Vse, 
ki bi karkoli vedeli v zvezi z 
navedenim ropom prosijo, 
da pokličejo na številko 113 

Iz poštnega avtomobila, parkiranega pred pošto Vodice, sta zamaskirana neznanca 
s pomočjo pištole odtujila nekaj tisoč evrov gotovine. 

ali na anonimni telefon poli-
cije 080-1200. 

Policisti zaradi preiskave 
prav tako niso potrdili, ali so v 
Vodicah predrzen rob izvedli 
isti nepridipravi kot le dva dni 

prej v Ljubljani. V ponedeljek 
nekaj čez osmo zvečer so na-
mreč neznanci oropali poštno 
vozilo pred pošto na Vodnikovi 
v Ljubljani. Mlajša zamaskira-
na moška, stara od 20 do 25 let. 

sta takrat s pomočjo pajdaša, ki 
ju je čakal v avtomobilu, iz poš-
tnega vozila pograbila vrečo z 
nekaj deset tisoč evri gotovine 
in pobegnila z belim avtomobi-
lom znamke Opel. 

Sodnica ni okužena, kaj pa izvedenec? 
Vnovično sojenje nekdanji homeopat in j i Darji Eržen zaradi domnevne povzročitve smrt i iz 
malomarnost i se bo potegnilo v jesen. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - V sredo so na kranj-
skem okrožnem sodišču na-
daljevali z vnovičnim soje-
njem nekdanji homeopatinji 
Darji Eržen z Zgomjega Je-
zerskega. Po razveljavitvi prve 
sodbe iz februarja 2002, ko je 
bila Erženova obsojena na po-
gojno kazen osem mesecev 
zapora s preizkusno dobo 
dveh let, na tem sodišču zno-
va razsojajo, ali je danes 49-
letna obdolženka novembra 
1996 zaradi homeopatskega 
načina zdravljenja tropske 
malarije iz nenameme malo-

marnosti povzročila smrt svo-
jega padenta in sorodnika Ja-
neza Podgorška. 

Na zadnji obravnavi (2. apri-
la letos) je zagovornica obdol-
žene Darja Roblek predlagala 
izločitev senata in njegove 
predsednice, okrožne sodnice 
Marjete Dvornik zaradi oku-
ženosti 2 neveljavnimi dokazi. 
Predsednik kranjskega sodiš-
ča Mihael Kersnik je predlog 
obrambe zavrnil, tako da je 
sodnica Dvomikova ta teden 
lahko nadaljevala z vodenjem 
sojenja, ki pa vse bolj postaja 
tipičen primer razvlečenih 
sodnih postopkov, saj sodni 

epilog ni znan niti dobrih de-
set let po smrti Janeza Podgor-
ška. In še nekaj časa ne bo, saj 
so sredino obravnavo prekinili 
po slabe pol ure, ker se je ni 
mc^d udeležiti sodni izvede-
riec medicinske stroke Go-
razd Lešničar, ki je izdelal 
novo izvedensko mnenje. 

Okrožni državni tožilki 
Francki Slivnik se neposred-
no zaslišanje sodnega izve-
denca sicer ne zdi potrebno, 
pri njem pa vztraja odvetnica 
Roblekova, ker želi, da ji izve-
denec pojasni, kje je pridobil 
podatke o uporabi homeopat-
skih zdravil pri zdravljenju 

pokojnega Podgorška, Id jih je 
zapisal v trinajst strani dolg 
dokument. "Obrambo zani-
ma, ali je morda te podatke 
sodni izvedenec črpal iz do-
kaznih virov, ki so bili izloče-
ni iz sodnega spisa," je pojas-
nila zagovornica. Sodni senat 
je namreč zapiske Erženove o 
poteku zdravljenja pokojnega 
Podgorška izločil iz sodnega 
spisa, ker so bili pridobljeni 
nezakonito, kasneje pa je izlo-
čilo tudi vse ostale dokaze, ki 
so nastali na podlagi zdravni-
činih zapiskov. Sojenje se bo 
tako nadaljevalo 17. septem-
bra. 

Brez vprašanj o izsiljevanju 
SIMON SUBIC 

Kranj - Na nadaljevanju soje-
nja zoper 26-letnega Kranjča-
na Edija Plavo, obtoženega iz-
siljevanja podjetnika Draga 
Šubica, je včeraj na kranjskem 
okrožnem sodišču pričal tudi 
kranjski podjetnik Peter Be-
ton, katerega sta Plava in Šu-
bic na prvi obravnavi večkrat 
omenila kot domnevnega na-
ročnika izsiljevanja, ker da mu 
je Drago Šubic dolžan milijon 
evrov. 2^animivo pa je, da Be-
tonu na včerajšnjem zasliša-

nju o domnevnem naročilu 
izsiljevanja sploh ni nihče po-
stavil vprašanja; ne zagovor-
nik obtoženega Gorazd Fišer 
ne tožilka Irena Kuzma ne 
predsednica sodnega senata 
Andreja Ravnikar. 

"Vztrajam pri tistem, kar 
sem o upniških odnosih z 
Dragom Subicem povedal 
preiskovalnemu sodniku. Tr-
dim, da je bilo naše podjetje 
ukradeno s strani podjetja 
STZ in povezanih podjetij, ki 
jih vodi Šubic," je dejal Beton. 
Izpostavil je primer Blagovni-

ce Bežigrad, katere manjšin-
ski lastnik je tudi sam. "Blago-
vnica Bežigrad je leta 1999, ko 
je bil njen lastnik Drago Šu-
bic, za 1,3 milijona nekdanjih 
mark prodala poslovni pros-
tor podjetju Albis, vlasti dru-
žinskega člana Šubicev. čez 
približno štiri mesece je Al-
bis odstopil od kupne pogod-
be, blagovnico pa je to pod-
jetje tržilo še vse do leta 
2004. Blagovnica je bila<tako 
ogoljufana za najmahf iio 
milijonov tolarjev. Zame je 
to kraja. Če to ni dovolj za ka-

zenski pregon, potem ne 
vem, kje živimo," se je pred 
sodnim senatom razburil 
Beton in sodišču naštel nekaj 
poslovnežev, ki naj bi zaradi 
Šubica ostali brez velikih 
vsot denarja ali celo doživeli 
srčne infarkte. 

Kot zapisano, ga o do-
mnevnem izsiljevanju niso 
spraševali, odgovoril je le, da 
obtoženega Plavo ne pozna. 
Po opravljenem pričanju pa 
je v pogovoru z novinarji na-
povedal odškodninsko tožbo 
zoper Draga Šubica za obtož-
be, ki jih je o njem izrekel na 
prvi obravnavi, in tudi medi-
je, ki so nj^ove besede javno 
objavili. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.rogla.sl
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Ob dnevu državnosti 2007 ugotavljamo, da naša država izgublja suverenost navzven (odpovedala se je tolarju), 
navznoter pa se s posegi v gospodarstvo, medije in visoko šolstvo še krepi. Je to prav ali ni? 

e države oreveč ali Dremalo? 
M I H A N A G U Č 

Kaj napisati ob 16. rojst-
nem dnevu države, ne da bi 
ponavljal kaj od tistega, kar 
sem morda napisal že ob ka-
teri od prejšnjih obletnic? 
Eno od razlag ponovim za-
vestno, ker se mi zdi, da je 
moj izivimi prispevek k po-
jasnjevanju okoliščin, v kate-
rih je Republika Slovenija 
nastala. V letu, ko smo jo do-
bili, se mi je zdelo vse skupaj 
tako čudežno, da tega nisem 
mogel pripisati le sloven-
skim politikom. Saj ne, da bi 
omalovaževal njihovo vlogo v 
tej zgodovinski igri, nekateri 
so jo odigrali več kot odlično, 
a režiser je bil tudi v tem pri-
meru nad njimi. Kristjani bi 
rekli, da se je Vse sku[>aj zgo-
dilo z božjo pomočjo, a to 
zveni precej šablonsko. Ne-
kateri pravijo, da smo imeli 
srečo. Spet drugi, da so svoje 
prispevale ugodne medna-

rodne okoliščine, nastale z 
zlomom komunizma v letu 
1989. Nihče pa ni opazU, da 
se je rojstvo slovenske države 
zgodilo le kak dan po kresni 
noči 1991! Razlaga je torej na 
dlani: uresničil se nam je sen 
kresne noči, državo smo do-
bili kot zaklad, s skrivnostno 
močjo praprotnega semena v 
žepu! 

No, saj vem, da me ne jem-
ljete resno. Sploh pa ne poli-
tiki, ki so tako ali tako navaje-
ni vse zasluge pripisati sebi 
in svoji tovarišiji. Pa poglej-
mo na vso reč k)lj trezno in 
se vprašajmo, kako ravnamo 
z zaidadom, ki smo ga dobili 
o kresu 1991.' Denimo: je dr-
žave pri nas preveč ali pre-
malo? Nekateri obžalujejo, 
da je Republika Slovenija za-
čela že v rosnih letih izgub-
ljati svojo suverenost nav-
zven. Z vstopom v EU in v 
Nato se je morala tako kot 
vse druge članice tudi naša 

država odreči delu svojih pri-
stojnosti. Načelno to ni lepo, 
ni pa nujno slabo, zlasti iz-
kušnje z EU so zaenkrat prav 
dobre. Komaj pol leta je, kar 
smo se odrekli tolarju. Bil je 
dober denar in mnogim je 
bilo žal, da ga izgubljamo že 
po poldrugem desetletju. A 
kaj, ko je evro še boljši, tolar 
pa že po šestih mesecih pov-
sem pozabljen. Vojsko, ki je 
tako kot denar eden najsta-
rejših atributov državne su-
verenosti, sicer še imamo, a 
to so predvsem plačanci, ki 
jih mora država poslati, ka-
mor ji ukaže Nato. K sreči sta 
policija in diplomacija, druga 
dva od stebrov državnosti, 
bolj suverena. 

Eni torej obžalujejo dej-
stvo, da država slabi nav-
zven. Drugi pa se pritožuje-
jo, ker se zlepa noče odpove-
dati svojim privilegijem 
navznoter. Načelno je bilo 
sicer že večkrat ugotovljeno, 

da bi bilo dobro, če bi se dr-
žava umaknila iz nekaterih 
razsežnosti družbenega živ-
ljenja. Zlasti iz gospodar-
stva, pa iz medijev, iz avto-
nomnega polja visokega šol-
stva in še od kod. Dr. Peter 
Jambrek, ki si je že z nekate-
rimi prejšnjimi izjavami in 
dejanji prislužil vzdevek 
"Janševega politkomisarja", 
pa je pred kratldm na Zboru 
za republiko ustrelil v čisto 
drugo smer: "Zdajšnja vlada 
potrebuje vsaj še en man-
dat, da vsaj približno sanira 
12 let nesproščenosti na 50-
letni podlagi diktature." In 
pri tem je imel v mislih rav-
no "sanacijo" gospodarstva, 
nekaterih medijev in imi-
verze. V teh okoljih naj bi 
vlada s trdo roko počedila, 
kar je še ostalo od rdeče ne-
snage, postavila svoje ljudi, 
potem ko bo vse "naše", pa 
se navsezadnje lahko tudi 
umakne. 

Žal je treba 
ugotoviti, 

da nekateri 
še zmeraj 

razmišljajo 
po partijsko. 

Za njih je 
država še vedno 

last njihove 
oziroma 

vladajoče 
stranke. To pa 

je v resnični 
oziroma 

"sproščeni" 
demokraciji 

nedopustno! 

žal je treba ugotoviti, da 
nekateri še zmeraj razmišlja-
jo po partijsko, čeprav se 
(mnogi sicer nekdanji komu-
nisti) zdaj razglašajo za anti-
komuniste. Za njih je država 
še vedno last njihove oziro-
ma vladajoče stranke. To pa 
je v resnični oziroma "spro-
ščeni" demokraciji nedo-
pustno! Država je od vseh dr-
žavljanov, vlada, ki jo je na 
volitvah večina volivcev izvo-
lila, z državo samo upravlja. 
Od načina, kako to počne, pa 
je odvisen tudi njen nasled-
nji volilni rezultat. Novejše 
raziskave javnega mnenja 
kažejo, da podpora vladi 
pada, da torej mnogi volivd 
ne soglašajo z njenimi pote-
zami, z načinom, kako 
"sprošča" (beri: zateguje) ne-
katere vprege. Mnogi držav-
ljani menijo, da je šla vlada 
predaleč zlasti na dveh po-
dročjih: v kadrovanju in v po-
puščanju zahtevam Cerkve. 
Dr. Tine Hribar pa Janezu 
Janši priznava, da je prav on 
tisti, Id brzda klerikalne ape-
tite, o čemer naj bi pričah 
tudi napadi na predsednika 
vlade, ki se v katoliškem ted-
niku Družina kar vrstijo. 

Vlada in njen predsednik 
se rada pohvalita tudi z do-
brim stanjem slovenske eko-
nomije, češ da nam še nikoli 
ni bilo tako dobro kot zdaj. 
To drži, vprašanje pa je, čiga-
ve so zasluge. Politiki bi jih, 
kot rečeno, najraje pripisali 
kar sebL A po mojem bi bilo 
pošteno, ko bi vsaj del zaslug 
za dobro stanje gospodarstva 
pripisali gospodarstvu same-
mu, ki je očitno v dobri for-
mi, ugodnim razmeram na 
svetovnih trgih in še čemu. 
Pa državljanom, ki smo pri-
morani vse več delati. Zato ni 
čudno, da smo kdaj tudi ne-
sproščeni. Vendar sprošča-
nja ne pričakujemo od vlade. 
Vlada naj skrbi za pogoje, v 
katerih je mogoče ustvarjati. 
Sprostili se bomo pa že sanai, 
vsak po svojih potrebah in 
zmožnostih. Kresovanje 
2007 je lepa priložnost, ^ 
sproščeno proslavimo tudi 
rojstni dan naše države. 
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v domovih za starejše v Sloveniji imamo 16.500 mest, na seznamih čakajočih na sprejem vanje pa je že 12.500 
starejših, a odgovorni v državi ob tem in kljub nenehnim opozorilom ne kažejo nobenega vznemirjenja. 

Na Dostel o v domu čaka dolaa vrsta 
BORIS KOPRIVNIKAR, PREDSEDNIK UPRAVNEGA ODBORA SKUPNOSTI SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE 

"Ko SO pred 
desetletji gradili 
domove, so bile 

potrebe 
drugačne, to so 

bili nekakšni 
hoteli za malo 

starejše aktivne 
ljudi, danes pa 
je v njih večina 

ljudi v 
najzahtevnejši 

kategoriji 
nege." 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kako dolgo mora danes star 
človek čakati na to, da bo 
sprejet v dom? 

"Govorimo lahko le o števi-
lu čakajočih, težje pa o času, 
kdaj bodo lahko ti ljudje 
sprejeti v dom, saj je to v naj-
večji meri odvisno od tega, 
kako hitro se bodo mesta iz-
praznila. Slednje pa je žal od-
visno od umrljivosti. Ko 
spremljam nekatere zavode, 
med njimi tudi škofjeloške-
ga, ugotavljam, da se je umr-
ljivost letos v primerjavi z 
lani razpolovila. Ob tem dej-
stvu se lahko čakalna doba 
na dom ne le podvoji, temveč 
celo potroji. Ne čudim se, da 
v domovih neradi govorijo o 
času, v katerem lahko sprej-
mejo čakajočega." 

Koliko ljudi v Sloveniji torej 
čaka, da bo dobilo mesto v 
enem od domov? 

"Te podatke sedaj lahko 
spremljamo po zaslugi 
skupne evidence. Od lani 
namreč spremljamo vse 
prošnje in imamo na spletni 
strani pregled, kolikšno je 
število čakajočih po vsej Slo-

veniji, po posameznih do-
movih, po regijah... Trenut-
na situacija je naslednja: v 
sistemu socialnih zavodov v 
Sloveniji imamo kapaciteto 
približno 16.500 mest, evi-
dentiranih prošenj pa je 
12.300. Med temi sicer niso 
zgolj taki, ki od danes do ju-
tri potrebujejo sprejem v 
dom, dve tretjini pa jih je za-
gotovo. Število ljudi, ki po-
trebujejo domsko oskrbo, ra-
ste strahovito hitro. Lani 
smo imeli sedem tisoč pro-
šenj, letos jih je torej že 12 ti-
soč, razlog za to pa je kopiče-
nje socialnih, demografskih 
in zdravstveni razlogov. 
Ljudje živijo dlje. v višji sta-
rosti imajo tudi več bolezni, 
zato vedno težje živijo sami 
in potrebujejo profesionalno 
pomoč, zato morajo v domo-
ve. Po drugi strani je vedno 
manj družin, ki so sposobni 
sami skrbeti zz svoje starej-
še. O sprejemih v dom se 
odločajo v vsakem od social-
nih zavodov posebej glede 
na potrebe, ki jih ima upo-
rabnik. Nekdo denimo po-
trebuje sprejem v stanovanj-
ski del, nekdo drug na nego-
valni. Na splošno pa velja, da 

Boris Koprivnikar / f««: conuj Kavc« 

je vedno več zahtev po negi, 
na prste rok pa lahko prešte-
jemo starejše ljudi, Id ne po-
trebujejo zdravstvene oskr-
be, temveč zgolj namestitev, 
Ko so pred desetletji gradili 
domove, so bile potrebe dru 
gačne, danes pa je v njih več 
ina ljudi v najzahtevnejši ka-
tegoriji nege. Ti domovi niso 
prilagojenih za izvajanje 

teko zahtevne nege, ni do-
volj servisnih prostorov, pod 
silnimi pritiski za sprejem 
bolnih in potrebnih različ-
nih oblik nege se še bolj iz-
gublja nekdanja stanovanj-
ska komponenta." 

Prebivalstvo se stara, novih 
domov za stare pa tako re-
koč ne gradimo več. Je bilo 

v zadnjih letih sploh kaj od-
prtega? 

"Od leta 1995 do 2005 je 
skupina starejših od 65 let, ki 
je naša ciljna skupina, naras-
la za več kot četrtino. To so 
veliki premiki, demografske 
projekcije pa kažejo, da bo v 
naslednjih desetletjih število 
starejših še hitreje naraščalo. 
Tega se v državi danes nihče 
ne zaveda, sistem se nam že 
sedaj ruši, a nihče ne kaže 
zaskrbljenosti. Že če bi imeli 
pri 16 tisoč posteljah 1500 
čakajočih, kar bi predstavlja-
jo desetino kapacitet siste-
ma, bi bilo treba naredid, kaj 
šele pri 12 tisočih čakajočih 
ob i5 tisočih kapacitetah. 
"Od 2001 do 2005 smo v ok-
viru še prejšnjega nacional-
nega programa varstva sta-
rejših zagotovili skoraj pet ti-
soč novih postelj. Po koncu 
tega obdobja je število čaka-
jočih strašansko naraslo, a 
država v naslednjem sred-
njeročnem obdobju sploh ne 
načrtuje več gradnje domov, 
le oddajo koncesij, kar bo le-
tos domovom prineslo zgolj 
700 mest. To je odločno pre-
malo." 

^ 15. stran 

Tudi računalniku je vroče ^ § 
R A Č U N A L N I K I N JAZ 

ROBERT GUŠTIN 

Vroče je, soparno, vedno bolj 
in bolj pritiska poletje. Sicer je 
že nekaj časa tu, a seje sra-
mežljivo skrivalo nekje za ob-
laki. Sedaj pa je udarih v vsg 
svoji veličini. Sedim v pisarni 
in sopiham, saj bolj kot delam, 
bolj teče od mene. Brišem si 
čelo, pijem mrzlo vodo in odpi-
ram okno, ki pa vse le Se po-
slabša. Nujno bi v pisarni po-
treboval klimatsko napravo, 
saj je sicer nemogoče delati. 
Pogledam na moj računalnik 
in verjetno tudi njemu ni nič 
kaj prijetno. Pa še priganjam 
ga k delu. 

Računalnik v svojem dro-
bovju skriva celo vrsto kompo-
nent, čipov, kablov. Vsi sestavi 
deli računalnika za svoje delo 
potrebujejo elektriko. Veliko de-
lov je, pa čeprav morda ni vide-
ti tako, mehanskih. Trdi disk 
na primer je majhna plošča, ki 
se vrti 2 visoko hitros^o, mag-
netna igla pa z nje bere in za-

pisuje podatke. Čista mehani-
ka. Kjer je vrtenje, je tudi tre-
nje, zato se trdi disk segreva. 
Segreva se tudi procesor. Se-
stavlja ga na milijone majhnih 
stikal, ki se nenehno preklap-
ljajo v želeni položaj. Kot bi 
imeli polno sobo stikal za luči, 
ki bi jih stalno prižigali in uga-
šali. Že zaradi mehanskega 
trenja pri prižiganju in ugaša-
nju bi se stikalo segrelo, ker pa 
preko njega potuje tudi električ-
na ener^ja, tudi ta ustvarja 
delček toplote. Zato je potrebno 
tudi račurudnik hladiti. 

Za hlajenje računalnika 
skrbi velik ventilator. Ta odva-
ja toploto, ki se nabere v raču-
nalniku. Spoznate ga po re-
žah na zadnji strani računal-
nika, odkoder piha topel zrak. 
Podobo kot bi hladili svojo pi-
sarno z ventilatorjem, ki bi 
prijetno pihljal. Ventilator v 
računalniku skrbi za to, da se 
topel zrak zamenja z hlad-

nim in tako račuruilnik deluje 
v temperaturnem obmo^u, ko 

je še sposoben normalnega de-
lovanja. 

Procesor pa potrebuje prav 
poseben tretma hlajenja. 
Končno gre za tMjbolj vitalen 
del računalnika. Ko so bili 
procesorji še manj zmogfjivi, se 
je njihovo hlajenje izvajalo s 
pomočjo kovinskih hladilnih 
reber, ki so nase prevzele od-
večno toploto in jo odvedle v 
okolico. S Časom, ko so proce-
sorji postajali bolj zmogljivi, 
pri tem pa je njihova vdikost 
ostala enaka, je bilo potrebno 
hlajenje organizirati s pomoč-

jo majhnega ventilatorja na 
procesorju. Ta toploto odpihne 
stran od procesorja. V današ-
njem času pa so najbolj zmog-
ljivi procesorji podvrženi vod-
nemu hlajenju, ki hladi zrak s 
pomočjo tekočine. Tak način 
prisilnega hlajenja je najbolj 
učinkovit. Deluje pa podobno, 

kot se hladi tudi jedrski reaktor 
v jedrski elektrarni v Krškem. 
Tovrsten način hlajenja sreča-
mo običajno pri strežnikih, ki 
imajo najbolj zmogljive karak-
teristike. 

Poleg odvajanju toplote pa je 
potrebno pri računalniku po-
skrbeti tudi za ustrezno vlaž-
nost zraka. Ta ne sme biti pre-
vlažen. V primeru, daje raču-
nalnik postavljen v prevročem 
prostoru, ki je za povrh še vla-
žen, se ves prah, ki ga računal-
nik s statično elektriko potegne 
nase in vase, pretvori v kosme 
lepljive nesnage. Ta sčasoma 
začne onemogočati normalno 
delovanje računalnika. 

Pomembno je, da računal-
nik v prostoru postavimo rta 
primemo mesto. Ne sme mu 
biti prevroče niti ne prehlad-
no, vlage naj ne bo preveč. 
Prav tako naj bo računalnik 
postavljen na ravni podlagi. 
Ne smemo ga zadelati z vsemi 

možnimi papirji, knjigami, 
omarami in ostalo navlako. 
Računalnik mora dihati. Le 
tako bo lahko pravilno in dol-
go deloval. Ne srrtete pozabiti 
tudi na čiščenje računalnika. 
Vsake toliko ga le pobrišite z 
vlažno krpo. 

Spomnim se dogodka izpred 
let, ko nam je v službi odpove-
dal poslušnost strežnik. Prišel 

je serviser in ga odprl. Raču-
nalnik je bil poln prahu, leplji-
ve nesnage in koščkov umaza-
nije. In veste, kaj je najprej na-
redil serviser? Vzel je sesalec in 
računalnik preprosto posesal, 
nato pa ga je še znotraj in zu-
naj prebrisal s krpo. Res gene-
ralno čiščenje. Sledilo je še pri-
klapljanje in odklapljanje 
komponent računalnika in ta 

je spet začel normalno delova-
ti. Kljub vsej tehniki in na-
predku je skrb za osnovno higi-
eno računalnika še vedno na 
prvem mestu. 



ALPINIZEM Razgledi 

Pakistanska vojaška pilota Rashid Ullah Beg in Khalid Amir Rana, ki sta predlani rešila kamniškega alpinista 
Tomaža Humarja z gore Nanga Parbat, sta bila štiri dni njegova gosta. Razkazal jima je del naše dežele, nad 
katero sta očarana. Pridružili smo se jim na Bledu, kjer so preživeli torkov popoldan. 

Slovenija, nebesa na Zenn 
T O M A Ž H U M A R , RASHID U L L A H BEG, K H A L I D A M I R RANA 

STO JAN SAJE 

"Očarana 
sva nad 

prijaznostjo 
ljudi. Z velikim 

spoštovanjem 
gledava na to, 

kako živite. 
Vaše kulturno 

izročilo je 
bogato. 

Ohranjate 
družinske 

vrednote. Ste 
pošteni in 

delavni." 

Alpinist Tomaž Humar se 
je predlani podal v južno ste-
no 8125 metrov visoke hima-
lajske gore Nanga Parbat. 
Drzni prvenstveni vzpon je 
prekinilo snežno neurje, ki 
je streglo po plezalčevem živ-
ljenju. Z bivaka na višini 
6350 metrov sta ga 10. avgu-
sta 2005 s helikopterjem re-
šila pilota pakistanske vojske 
Rashid UUah Beg in KhaUd 
Amir Rana. Za to požrtvoval-
no dejanje jima je predsed-
nik Republike Slovenije dr. 
Janez Drnovšek v ponedeljek 
podelil odlikovanji zlati red 
za zasluge. Prav posebno na-
grado zanju pa je pripravil 
njun gostitelj. 

"Obljubil sem, da bom re-
šitelja povabil v Slovenijo. 
Ker sta vojaška pilota, to ni 
enostavno. Pakistanski pred-
sednik Musharraf in naš 
predsednik Drnovšek sta se v 
New Yorku dogovorila o so-
delovanju. Mi smo imeli sti-
ke prek telefona in elektron-
ske pošte. Končno se je izpol-
nila želja, da prideta k nam. 
V nedeljo smo ju sprejeli v 
Zagorid nad Kamnikom. Po 
ogledu Kamniške Bistrice in 
Velike planine smo se zbrali 
na pikniku z družinskimi 
dani in alpinističnimi prija-
telji. Pridnižila sta se tudi 
Rashidova sestrična Salma. 
in njen mož Asaz, ki sta pri-
šla iz Londona. Ponedeljek je 
minil ob ogledu Ljubljane in 
sprejemu pri predsedniku 
Drnovšku," je povedal To-
maž Humar o začetku štiri-
dnevnega druženja. 

"Podelitev državnega odli-
kovanja se nama zdi veliko 
več, kot sva si zaslužila. Niti 
sanjal nisem, da bom prišel v 
Slovenijo, pa da bom doživel 
tak sprejem. Ne le za naju, za 
vse Pakistance je to velika 
čast. Besede predsednika Dr-
novška, da za solidarnost ni 
meja, mi bodo ostale v spo-
minu za vedno," je zaupal v 
imenu obeh pakistanskih pi-
lotov Rashid Ullah B ^ . 

Slovenija je lepša 
od Švice 

Pogovor je nadaljeval z vti-
si iz Novega mesta, kjer so si 
v torek dopoldan ogledali 
proizvodnjo ultra lahkih le-

tal. Enega od njih je pilotiral. 
"Presenečen sem nad kvali-
teto letala in procesom proiz-
vodnje. Taka letala so bila 
moja prva ljubezen in tudi 
pilotska izkušnja. Z njimi 
sem preletel več kot 2000 
ur. Tukaj sem občudoval še 
to, kar je bilo videti iz zraka. 
Slovenija, to so prava nebesa 
na Zemlji! Vsa narava je ze-
lena, da ti jemlje dih," je pri-
znal Rashid. Njegov kolega 
Khalid Amir Rana je dodal: 
"Kmalu po reševanju Toma-
ža iz stene Nanga Parbata 
sva bila na obisku v Švici. 
Zdela se nama je lepa dežela. 
Sedaj spoznavam, da je Slo-
venija še veliko lepša!" 

S Tomaževima gostoma 
smo sedeli na terasi restavra-
cije ob Blejskem jezeru. De-
jala sta, da je to lepoto težko 
primerjati z drugimi kraji. 
Nikoli še nista bila na jezeru, 
a sta se odrekla vožnji s čol-
nom. Raje sta se povzpela na 
grad, kjer sta bila očarana nad 
prostranim razgledom. Rashid 
je hitel slikati z novim apara-
tom, da bi ohranil čimveč za 
spomin. Tokrat so bili na po-
snetidh tudi člani predlanske 
odprave Maja Roš, Anda Per-
dan in Aleš Koželj, ki so se 
pridružili Tomažu in gosto-
ma pri ogledu starodavnega 
gradu. Pred odhodom so nas 
na terasi ob grajski tiskarni 
celo postregli s pijačo, čeprav 
so že zapirali lokal. 

"Očarana sva nad prijaz-
nostjo ljudi. Z velikim spo-
štovanjem gledava na to, 
kako živite. Vaše kulturno iz-
ročilo je bogato. Ohranjate 
družinske vrednote. Ste poš-
teni in delavni. V petnajstih 
letih samostojnosti ste dose-
gli veliko in sprejeli evropske 
standarde. Lahko ste primer 
za vse druge, kako se da na-
predovati, a ohraniti nacio-
nalno bit Prihajam iz države 
z 38 različnimi kulturami, ki 
vplivajo tudi na prehrano. 
Evropske hrane nisem nikjer 
jedel sproščeno, tukaj pa uži-
vam ob dobrih jedeh. Če se 
bo to nadaljevalo, se bom 
preveč zredil," je smeje ugo-
tovil Rashid. On in Khalid sta 
ocenila, da so bili najboljši 
od vsega štruklji pri Orlu v 
Stahovici, pa tudi piščanci z 
domačna žara so teknili. Že 
zato upata, da se bosta še 
kdaj vrnila k nam z družina-

Prljatelji brez meja na Bledu: Anda, Aleš, Rashid, Khalid, Tomaž in Maja (od leve) /foio s s 

Tomaž Humar s pakistanskima pilotoma pod Severno Triglavsko steno ifou- M. R. 

ma; prvi ima štiri otroke, 
drugi pa dva. Tudi znancem 
bosta priporočila Slovenijo 
za turistični obisk. 

Pakistanska sogovornika 
sta želela, naj pohvalim nju-

nega gostitelja. Niti trenutek 
nista bila sama, povsod ju 
nekdo spremlja. Z Bleda so 
odšli v Vrata in obiskali 
Brezje. V sredo jih je sprejel 
minister Dimitrij Rupel, 

ogledali so si Postojnsko ja-
mo in se peljali z jadrnico 
Dušana Puha iz Portoroža v 
Piran. Včeraj so se vrnili v 
Pakistan. Hvala, da sem 
smel biti z vami! 



NA KOROŠKO 

VVolfsberg, 
biser Labotske doline 
Mesto iz 11. stoletja leži na polovici poti med Celovcem in Gradcem, 
v kotlini med gorskima masivoma Saualpe/Svinja in Koralpe/Golica. 

Koroška je posejana s števil-
nimi turističnimi, kulturni-
mi, zgodovinskimi, naravni-
mi in drugimi znamenitost-
mi. Ena takih je Labotska do-
lina/Lavantall, ki se začenja 
kmalu za Velikovcem/Voel-
kermarkt in se med gorskima 
verigama Saualpe/Svinja na 
severu in Koralpe/Golica na 
jugu nadaljuje proti Gradcu. 
Potovanje po dolini je prijet-
no, bodisi po avtomobilski 
cesti iz. smeri Celovca proti 
Gradcu ali po državni cesti 
skozi Podjuno/Jauntal. K 
ogledu vabijo zanimivi in 
tudi s Slovend povezani kraji, 
kot so Griffen/Grebinj, St. 
Paul/Št. Pavel z znamenitim 
benediktinskim samosta-
nom, S t Andre/Št. Andraž, 
od koder je Slomšek sedež 
mariborske škofije prenesel v 
Maribor, St Stefen in Wolfs-
berg na obali reke Lavant ki 

VVolfsberg s srednjeveškim gradom 

je gospodarsko in upravno 
središče doline, sedež okraj-
nega glavarstva in sedež obči-
ne, ki je s 278,40 kvadratni-
mi kilometri površine (druga 
največja občina v Avstriji). Iz 
Slovenije do Labotske doUne 
ni daleč. Najbližje je iz Mari-

Podžupan VVolfsberga 
Nickel Jurgen ob kužnem 
znamenju. Pravi, da se 
zaradi lepe narave, hribov 
in labotske gostoljubnosti 
turisti radi vračajo. 
V mestu in okolici imajo 
okrog 200 kilometrov 
označenih pohodniških 
poti mimo koč In kmetij 
odprtih vrat ter skoraj 200 
kilometrov urejenih prog 
za gorsko kolesarjenje. 

bora, Dravograda, Slovenj 
Gradca in Raven. 

Občina ima 25.393 prebi-
valcev, samo mesto Wolfs-
berg pa ima okrog 11 tisoč 
prebivalcev in je nastalo v 11. 
stoletju. Njegovi lastniki so 
bili škofje iz nemškega mesta 
Bamberg, od leta 1758 naprej 
pa Habsburžani. Wolfsberg 
je dobilo mestne pravice leta 
1311. Številne znamenitosti 
krasijo mesto: Visoki trg ali 
Hoher platz, ki ga obdajajo 
hiše s poznogotskimi porta-
li, renesančnimi okni in ar-
kadnimi dvorišči; kužno 
znamenje iz leta 1718; sred-
njeveški grad iz 16. stoletja, 
ki kraljuje nad mestom in je 
dobil današnjo podobo v 19. 
stoletju; mestna cerkev sv. 
Marka iz 12. stoletja, ki je 
bila kasneje večkrat prezida-

Dragi prijatelji! 

/Cot namestnika župana in referenta za mestni marketing me zelo veseli, da vam lah-
ko predstavim zanimivosti mesta VVolfsberg. Mesto Wolfsberg ima poleg čudovito 
ohranjenega starega mestnega jedra s Številnimi znamenitostmi tudi številne zani-
mive možnosti za nakupovanje. 
V samem mestnem jedru je na voljo veliko število parkirišč, tako da so številne 
zanimivosti peš v nekaj minutah brez problemov dosegljive. Poleg izjemno bogate 
zgodovine mesta je tudi gastronomska in trgovska ponudba v starem mestnem je-
dru zelo zanimiva. 
Wolfsberg je tudi glavno mesto okrožja Lavanttal - Labotske doline. Leži med strmi-
nami gorovja GoHce / Koralpe in Svinje planine / Saualpe. Gostom je na voljo tudi 
eno najlepših avstrijskih kopališč, veliko športno središče, dvorana za prireditve, po-
letna sankaška proga, golf, dva jahalna centra s pokrito jahalnico. teniška in sguash 
igrišča itn... Skupna dolžina poti za pohode v hribe je 200kilometrov, za gorsko ko-
lesarjenje 190 kilometrov, za jahanje 150 kilometrov. Poti vodijo skozi čudovito 
ohranjeno, nevsiljivo okolico mimo številnih koč in kmetij s turizmom. 

Namestnik župana Jurgen Nickel 

Znamenitosti: 
Grad VVolfsberg s številnimi razstavami - Hoher Platz (Visoki trg) - Rathaus (Mest-
na hiša) - BOrgerhauser (stare mestne hiše) - Pestsaule (kužno znamnje) - Reck-
tunm (stolp) - Paurisches Haus (Pauričeva hiša) - Altes Landgericht (staro deželno 
sodišče) - Mausoleum (mavzolenij) - Markuskirche (Markusova cerkev) - Lavant-
taler Helmatmuseum (muzej Labotske doline) - St. Anna-Kapelle/Backerkapelle 
(cerkev) Kapuzinerkloster(samostan) - Schioss Bayerhofen (grad) - Dreifaltigkeit-
skirche (cerkev trojice) u.v.m. itn 

Infomiacije: 
Turistični urad VVolfsberg, Getreidemarkt 3 , 9 4 0 0 VVolfsberg 
Tel.: 0 4 3 5 2 / 3 3 4 0 , Fax: 04352 /537 -277 
E-pošta: tourismusbuero®wolfsberg.at vwvw.wolfsberg.at 

na; urejeno obrežje ob reki 
in številne urejene poti v 
vzomo vzdrževanih parkih. 
Wolfsberg je zeleno mesto, 
ki diha s polnimi pljuči. V 
mestnem turističnem uradu 
obljubljajo, da bodo kmalu iz-
dali tudi turistični vodnik v 
slovenščini. 

11 r . i r 

SCHELL 
Grad Vl/olfsberg 

1 5 . julij do 2 8 . o k t o b e r 
dnevno od 10. do 17. ure 

www.Schloss-WDllsbers.3t 

EVOLUTION INTERNATIONAL 
Poslovni mrežni marketing za zdravje, fitnes in naravno lepoto! 

Avstrijsko podjetje za mrežni marketing Iz okolice Vrbskega jezera širi svojo poslovno dejavnost. 

20-letne izkušnje v proizvodnji In prodaji našim poslovnim partnerjem zagotavljajo enkratne izdelke in 
revolucionarne strategije r^i področju sredstev proti staranju, preventive in regeneracije ter zdravja in 
lepote. 

Za izgradnjo prodajne mreže v Sloveniji 
iščemo vodstvene osebnosti in prodajne specialiste 
Naš koncept: „Zdrav]e po želji" vsebuje revolucioname metode. Z našimi strategijami imate na trgu 
ekskluzivni položaj. 

• Telesne pomanjklivosti in obremenitve se lahko definira z bioenergetiko 
• Telesne pomanjklivosti In obremenitve se lahko izravnava z naravnimi izdelki 

Pogovorite se neposredno z lastnikom podjetja, z gospodom: 
Herbertom Schambergerjem (v nemškem jeziku). 

Evolufion C>steiTefch, Hausergasso 28, 9500 Villach/Beljak, Avstrija, 
tel: 0043/4242/22560, sporočilo pa nam lahko pošljete tudi po elektronski pošti v slovenskem jeziku. 
E-pošta: officedevolution-intemational.conn Spletna stran: www.evolution-intemational.com spar Garant VolKsbank Spar Garant z 

<"» O O A letnim kuponom 3,375% in 
O / O letno možnostjo do 8% in. 

garantirano glavnico. 

http://www.evolution-intemational.com


NA KOROŠKO 
Jutri bo mestni praznik 

Jutri bo v VVolfsbergu mestni praznil<. Še posebej živahno bo 
v starem mestnem središču, kjer bo bogata trgovska in 
gostinska ponudba, na sporedu pa bodo številne prireditve. 
Med drugim bodo jutri, 23. junija, ob 1 1 . uri pri gostilni Sil-
berberg v St. Johannu v bližini mesta odprli labotsko vinsko 
cesto, ob kateri se bo predstavilo sedem vinogradnikov. 
Labotska dolina ima namreč dolgoletno vinogradniško tradi-
cijo. Najbolj znana so bela vina, še posebej sovignon blanck. 
Ob tej priložnosti so v gostilni pripravili meni s štirimi hodi in 
s pokušino najboljših labotskih vin za 12 evrov. Ob 14. uri se 
bo začel pohod po vinski cesti z obiskom vinogradnikov in 
pokušino njihovih vin. Ob tej priložnosti bodo izdali karto 
vinske poti. 

Nova sankaška proga 

Pri Bad St. Leonhard, severozahodno od VVolfsberga, na 
1800 metrov visokem Klippitztorlu, so uredili moderno po-
letno sankališče. Proga je dolga 1382 metrov. Sankališče bo 
to soboto in v nedeljo odprto med od 11 . do 17. ure, od 29. 
junija do 9. septembra pa bo odprto vsak dan. 

Lake 07 ob Breškem jezeru 

Ob Breškem jezeru, ki leži na avstrijskem Koroškem pod 
Peco, se vsako leto dogajajo zanimive stvari. Med 7. julijem 
in 17. avgustom bo na sporedu zanimiva prireditev s števil-
nimi koncerti, kulturnim in zabavnim programom ter šport-
nimi dogodki Lake 07. Prireditev Lake 07 je resnična alter-
nativa splošnemu dopustovanju, saj gostje niso le obisko-
valci prireditev, ampak na njih tudi aktivno sodelujejo. Jeze-
ro meri 35 tisoč kvadratnih metrov in ima lepo urejeno in-
frastrukturo s kampom in hotelom. Letovanje ob Breškem 
jezeru je tudi cenovno zelo ugodno. Osnovni tedenski do-
pustniški paket stane le 269 evrov. V ceno je vključeno bi-
vanje v kampu in vstopnice za prireditve Lake 07. Njihovo 
število je omejeno na 5000 dnevno, vendar ponuja okrog 
70 kvadratnih metrov veliko območje jezera dovolj 
priložnosti za uživanje v naravi, na soncu in v vodi. 
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LEKARNA V BOROVLJAH 

LEKARNA 
ADLER APOTHEKE 

MAG. PHARM. JUTTA ROSIAN 
Borovlje - Ferlach, Hauptplatz 16 

TeL 0043/4227/2225 
Fax 0043/4227/2572 

email: adler@apothekeferlach.at 
www.apothekeferlach .at 

NaroČila za zdravila sprejemamo 
tudi po telefonu in faksu! 

Zdravila iz NEMČIJE vam bomo 
preskrbeli v roku enega dneva! 

a S ^ POKLIČITE NAS, 
GOVORIMO SLOVENSKO! 

- ̂  V. 
1! ri ; 

v okolici VVolfsberga je okrog 200 kilometrov označenih 
planinskih in pohodniških poti. 

Na turističnih kmetijah in v gostilnah postrežejo z 
značilno labotsko malico. 

R a z p r o d a j a l 

Neverjetno 
znižane cene 

Naiveiia avstrijska 
• / • T r a z p r o d a j a l 

SE DODATNIH! 

na VSE označene 
razprodajne cene! 

" Š8 dodaten popust na že znižane razprodajne cene. Ponudi« velja do 21.7.2007 za vse posebno 
označene razprtnlajne izdelke v pMiovalnIcah Kike. Akcija ne velja za že kupljene oz. naročene 
Izdelke. TIK)! homtjlnaclia z drugimi akcijami ni možna. Ne velja za akcijske In reklamne izdelke. 

Razprodaja! | 

-20% 
na vse 

OUTDOORCHEF 
okrogle žare 

iz zaloge 
Ponudba velja od 25.6. do 21,7.2007 

" na doslej veljavne prodajne cene 
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USODE Razgledi 

Ko boš toliko smrdela, da ti ne bo mogel priti blizu, boš rešena ... 

Zlati časi brezsoodnlh hlač 

Zanimalo me 
je, koliko časa 

je včasih 
ljubljenje sploh 
trajalo. Večina 

mojih sogovor-
nic je trdila, da 
komaj več kot 
pet minut. Če 

je trajalo dlje, je 
že pomenilo, 

da je bil dedec 
"zanič", ker mu 

ni takoj prišlo. 

MILENA MIKIAVČIČ 

Kaj je to orgazem, se žen-
skam včasih ni niti sanjalo. 
Odnos je bil praviloma zelo 
boleč, saj mož zlepa ni po-
skrbel, da bi pri tem uživala 
tudi žena. Pravzaprav moža-
karje ta plat sploh ni skrbela. 
Vse skupaj je potekalo pri-
bližno takole: 

Mož je ženi ukazal ali 
samo nakazal, kaj bi rad. 
2ena je poslušno povlekla 
krilo navzgor (vedeti je treba, 
da spodnjih hlač niso nosi-
le!), mož se je ulegel nanjo 
in na hitrico opravil. Žena je 
morala ležati pri miru. Mo-
žakarji so bili namreč mne-
nja, da "lahko" sodelujejo 
samo lahke ženske. 

"Vsakič, ko se je spravil 
name, je moral 'tisto' spusti-
ti noter," mi je razlagala ena 
izmed žensk. 

"Bog varuj, da tega ne bi 
storil! To bi bil velik greh! 
Spominjam se, da me je en-
krat k sebi poklical župnik in 
me vprašal, kaj se pri nas do-
gaja, ker že več kot dve leti 
nisem zanosila. 

A moža morebiti siUš, da 
ga potegne ven, je kričal 

name. Bila sem vsa trda, 
toda pri vsem, kar mi je bilo 
sveto, sem m u prisegla, da 
tega ne počnem. Možu še na 
kraj pameti ne bi padlo, da bi 
se zaradi mene odrekel užit-
ku!" 

To, da je žena pokoma 
možu, so včasih razumeli 
dobesedno. Ženska ni imela 
nobenih pravic - razen seve-
da treh: da je bila gospodi-
nja, da je rojevala otroke in 
dajala možu užitek. 

"Naša mama je bila zme-
raj tepena, kadar se očetu ni 
hotela vdati," so mi razložili 
nekateri sogovorniki na vi-
dez preproste, a obenem sil-
no zapletene odnose pri njih 
doma, ko so bili še otroci 
(pred približno 65 leti). 

"Oče je prišel zvečer v hišo 
in na poseben način pogle-
dal mamo. Ta je odkimala in 
se skrivala med otroki. Oče 
je odšel ven, se vrnil z gajžlo 
in udaril po mami. Ta je 
pred njim zbežala ven, pred 
hišo. Toliko časa sta tekala 
drug za drugim, dokler se 
nista popolnoma upehala. 
Očeta je verjetno gnala 
strast, v mami pa je bilo pol-
no strahov pred ponovno no-

sečnostjo. Oče je med tekom 
na mamo nekaj časa kričal 
in jo zmerjal, nekaj časa jo je 
prosil. Toda zmeraj je zma-
gal in dosegel svoje. Ko sem 
bila starejša, sem večkrat sli-
šala sosedo, ki je rekla moji 
mami: Kako si ti neumna. 
Ulezi se in m u nastavi, pa 
boš imela nekaj časa pred 
njim mir..." 

Znan je tudi mož, ki se je 
pred sopivci pri Bahaču rad 
pohvalil: "Tudi če bi imel 
vlak zapeljati čezme, ne bi 
šel dol z nje." 

Nekateri zakonski pari za-
radi pomanjkanja prostora 
aH pa kakšnih drugih vzro-
kov niso spali skupaj. Ven-
dar so se po nekaterih nj im 
znanih skritih znakih zme-
raj sešli ali v delavnici, kjer je 
spal mož, ali na peči, ko so 
zaspali otroci. V poštev so 
prišli tudi drugi kraji - odvis-
no od tega, kaj je ukazal go-
spodar. 

"Naš oče," je vedela pove-
dati gospa, danes ima že 87 
let, "je zjutraj prišel iz delav-
nice (potem ko je šel lulat), 
stopil k mami, ki je z nami 
ležala za pečjo, in rekel: 
Šššššššš. 

'Če že glih moraš, pa 
grem,' so rekli mama in 
šli z n j im v delavnico, ven-
dar so se zelo hitro spet vrni-
li nazaj." 

Seveda so bile med zakon-
skimi pari tudi izjeme. Tisti, 
k i so bili drug do drugega 
drugačni, pozomejši, ne-
žnejši, so pri drugih žen-
skah na vasi, kar je čisto ra-
zumljivo, vzbujali nevoščlji-
vost. 

Tako je ena rada potama-
la: "Oh, kako se imate lep, 
ko se lahk lubimkate. Našn 
pa je sam zaplazl, pa je bi." 

Pozneje so moški že prišli 

do spoznanja, da storijo bo-
lje, če ga "potegnejo ven". 
Tisti - razsvetljeni • so radi 
zafrkavali nekega reveža z 
osmimi otroki: 

"Ja, posluš, Pavle, kak de 
imaš 8 atruk, vsak lit enga 
nardiš, a na znaš tizga dilat.' 
A ga ris na znaš dacajta van 
pategnt?" 

Včasih so se našle tudi so-
rodne duše in eden izmed 
takih dobronamernih žen-
skih nasvetov se je glasil: 
"Če ba tuj didc še kar naprej 
sikn, se njehaj umivat. Ka 
baš tuk smrdila, de ti nou 
magu prit bliz, baš rišetia..." 
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J o ž i KOŠNJEK 

JOŽE KOŠNJEK 

Na Koroškem se veliko do-
gaja. Večinsko slovenska vas 
Sele nad Borovljami je konec 
preteklega tedna norela od 
veselja, ker so se tamkajšnji 
nogometaši kluba D S G Sele 
uvrstili v koroško Ugo. Uspeh 
je še večji, ker so Sele ena naj-
manjših občin na Koroškem, 
njihovi nogometaši pa bodo 
tekmovali z moštvi iz Veli-
kovca, Šentvida, Celovca, Do 
brle vasi. Železne Kaple in še 
drugih večjih in gospodarsko 
močnejših občin. 

V znamenju kulture bo ko-
nec tedna živela Suha/Neu-
haus v Podjuni, kjer bo med-
narodno znani oktet Suha 
organiziral že 15. festival 
Suha. Prva prireditev festiva-
la bo drevi v Dravogradu, dru-
gi del pa jutri, 23. junija, na 
kresni večer, ob 20.30 na 
dvorišču gradu na Suhi. Po-
drobnosti so opisane na 
spletni strani festival@oktet-

suha.at, pojasnila pa dajejo 
tudi po telefonu 
00436643811049. 

Pred župniščem v Vogr-
čah/Rlnkenberg nad Pliber-
kom/Bleiburg se je v petek. 
15. junija, trlo ljudi. Nad 50 
igralk in igralcev domačega 
Katoliškega kulturnega druš-
tva je že četrtič na prostem 
uprizorilo dramo iz narodne 
zgodovine Plavž, kd jo je leta 
1939 napisal Jeseničan Franc 
Klinar. Drama pripoveduje o 
pogumnem slovenskemu 
kmetu Cdinarju, ki požreš-
nemu italijanskemu indus-
trijalcu Locatelliju okrog leta 
1850 ni hotel prodati z želez-
no rudo bogate zemlje in že-
lezarskih pravic. Drevi bo 
zadnja ponovitev igre, ki si jo 
je ogledalo nad 2000 ljudi in 
jo je režiral režiser Franci 
Končan. Pretekli petek smo 
gledald in igralci kljub nevih-
ti vztrajali do konca in uživali 
v izjemni predstavi amater-
skih igralk in igralcev. "To je 

odrsko zlato," je po predstavi 
dejal znani koroški književ-
nik Janko Messner in predla-
gal, da bi igro posnela ljub-
ljanska televizija in da bi v 
Svatnah/Schlatten po dvajse-
tih letih na prostem pod vod-
stvom režiserja Petra Milita-
rova znova uprizorili Miklovo 
Zalo. "Takšnih uprizoritev 
pogrešamo na obeh straneh 
Karavank. Borimo se za ena-
kopravnost slovenščine v jav-
ni rabi, kot se je zoper iztrebi 
tev Slovencev v Plavžu boril 
kmetovalec Celinar: bistro-
umen, pokončen, zanesljiv, 
nekupljiv, značajen, s sloven-
sko vestjo vsem koroškim 
Slovencem za vzgled," je še 
povedal Messner. 

Vogrška uprizoritev je po-
sledica skupnega dela reži-
serja Francija Končana in 
predsednika Katoliškega kul-
turnega društva Vogrče in 
okolica Lojzeta Kerbitza, ki 
igra v drami glavno vlogo 
kmeta Celinarja. 

1 
Lojze Kerbitz: na odru v vk>gi 
zavednega kmeta Celinarja, 
zasebno pa avtomehanični 
mojster 1 FMO; Jole KoJnJrt 

"Projekt Plavž, ki je po letu 
1999 že peta predstava na 
prostem, je vrhunec prazno-
vanja stoletnice kulturnega 
delovanja v našem kraju in 
okolici. Vogrčani verjamemo 
v gledališče in zato navdušu-
jemo zanj tudi najmlajše. Če 
ga ne bi imeli, bi nam nekaj 
manjkalo. Vedno pravim, da 

Napis pred vasjo sporoča, 
da v vasi deluje uspešno 
kulturno društvo, ki letos 
praznuje stoletnico. 

je treba v vasi ustvarjati dobro 
vzdušje in gojiti prijateljske 
odnose. Ker nam to uspeva, 
so med igralci tudi vaščani, ki 
ne govorijo samo slovensko, 
vendar se v naši družbi dobro 
počutijo," je povedal Lojze 
Kerbitz, predsednik društva 
in navdušen amaterski gleda-
liški igralec. 



P O G O V O R Razgledi 

"Vem, da je 
nakup vojaških 

vozil cena 
našega članstva 

v zvezi NATO 
in naše 

varnosti, toda 
ob tem bi 

vseeno 
pričakoval, da 
država pokaže 

nekaj več 
razumevanja za 

problematiko 
starejšega 

prebivalstva." 

i 10. stran 

Kaj bi bUo treba narediti? 
"Najprej bi bilo treba po-

večati kapacitete. Pa ni naj-
večji problem dejstvo, da 
manjka mest za domsko var-
stvo, pač pa manjka tudi 
drugih storitev, pomoči na 
domu, dnevno varstvo, varo-
vana stanovanja, stanovanj-
ski domovi. Te oblike so v 
primerjavi z institucional-
n i m varstvom slabo razvite: 
na tri stanovalce domov ima-
mo enega uporabnika stori-
tev, kar je v državah s pri-
merl j ivim zavarovalnim si-
stemom ravno obratno. Raz-
log pa je cena, saj je dom za 
uporabnika daleč najcenejša 
rešitev i n tudi tu tiči razlog, 
da se domovi utapljajo v pov-
praševanju." 

Slišimo za možnost, da se 
bo vzpostavil sistem zavaro-
vanja za pomoč na domu. 
Bi to uporabnikom približa-
lo omenfene storitve? 

"Že nekaj časa se pri-
pravlja zakon za zavarova-
nje za dolgotrajno oskrbo, 
ki bi bil podobno kot zava-
rovanje za primer brezpo-
selnosti, pokojninsko ali 
zdravstveni zavarovanje 
vključen v sistem obvezne-
ga zavarovanja. Ta zakon bi 
združil vse vire, iz katerih 
se sedaj financira oskrba 
starostnikov. Ker teh virov 
ni zadosti, se z možnostjo 
tega zavarovanja že dolgo 
odlaša i n se na tem zakonu, 
kolikor jaz vem, ne dela 
prav intenzivno." 

Večje število postelj pa naj-
brž ni edina rešitev? 

"Sistem institucionalne-
ga varstva starejših je hudo 
tog in zahteva prilagoditev 
današnjih razmeram. Ve-
čina naših domov je še ved-
no javnih zavodov, ki okoli 
60 odstotkov prihodkov do-
bijo s plačili naših stanoval-
cev ali njihovih svojcev in le 
v primerih, ko take možno-
sti ni, z doplačili občin. 
Drugih 40 odstotkov dobi-
mo s plačili zavoda za 
zdravstveno zavarovanje. Iz 
državnega proračuna ne dr-
žavni ne zasebni ne dobijo 
nič za tekoče poslovanje. 
Dobili naj bi za investicije, 
a za lani je bilo tega le 0,6 
odstotka vseh prihodkov. 
Kot javni zavodi pa so kljub 
temu podvrženi vsej regula-
tivi, k i velja za državno 
upravo, zaradi česar so pre-
cej neučinkoviti. Mi upo-
rabnike neposredno spreje-
mamo, oni nam storitve ne-
posredno plačujejo storitve, 
enako j i m moramo te sto-
ritve prilagajati, po drugi 
strani pa nam država nare-
kuje kadrovske standarde, 
cene, pri naložbah nismo 
samostojni. Največjo težavo 
predstavljajo kadri, ki niso 
prilagojeni današnjemu sta-
nju v domovih. Imamo de-
nimo že 40 odstotkov sta-
novalcev z diagnozo de-
mence, (pred desetletjem 
jih je bilo zgolj desetina), za 
katere je treba zagotoviti 
posebne pogoje in druga-
čen kader kot za l judi, k i 
lahko vzdržujejo socialno 
interakcijo z okoljem." 

Kakšna je vloga skupnosti 
socialnih zavodov pri reše-
vanju teh težav? 

"Smo združenje izvajalcev, 
ki opozarja državo in skuša 
vplivati na spreminjanje tega 
sistema. Ugotavljamo, da si-
stem institucionalnega var-
stva starejših že dolgo ne za-
gotavlja več niti enostavne re-
produkcije. Domovi, ki j ih 
imamo, niso več dobro vzdr-
ževani, se ne obnavljajo, ne 
dograjujejo, ob tem obstaja 
strašansko veliko povpraše-
vanje za domsko varstvo, ki 
bo ob prihodnjem demograf-
skem boomu še večje, kar bo 
izjemno velik problem še ob-
sežnejši. Ni mi jasno, kako 
lahko dmžba vse to mimo 
gleda. Družba se bo morala 
zavedati, da je starejših toliko 
več in njihove potrebe so toli-
ko večje, da ob enakem an-
gažmaju, ki je bi doslej, za to 
populacijo ne bomo mogli 
več skrbeti in bo treba nekaj 
ukreniti. Če se cene v domo-
vih ne bodo dvignile, potem 
to vodi k propadu, a nepri-
ljubljenih ukrepov, poveza-
nih z višjimi cenami, se ni-
hče noče lotiti. Ponavljam, da 
sedanjega tempa ne bomo 
več dolgo zdržali. Že sedaj 
nam socialne inšpekcije izre-
kajo ukrepe, Id jih ne more-
mo realizirati, celo zmanjše-
vanje kapacitet, to pa težave 
še zaostruje. Zadnje čase ob-
čutimo hude pritiske iz bol-
nic in od svojcev za sprejem 
starih v domove. Toliko ur-
genc, kot smo jih letos dobili 
v enem samem mesecu, lani 
ni bilo vse leto. To kaže na to, 
da se v sistemu nekaj dogaja 

in da je prišlo do točke, ko bo 
treba nekaj storiti." 

Gorenjska je za Ljubljano 
po številu čakajočih na dru-
gem mestu. Koliko l judi 
čaka na domsko varstvo? 
Zakaj je tako? 

"Koncentracija prebivalstva 
je večja, v teh okoljih je več ur-
banih središč in sodalni uči-
nek je večji, saj družine lahko 
manj poskrbijo za svoje starej-
še. Država je vsa leta gradila 
sistem v smislu enakomerne 
razporejenosti kapacitet. Go-
renjska ima v domovih za sta-
rejše 993 mest, na sprejem pa 
jih po najnovejših informaci-
jah čaka 1167. Problem je ena-
ko kot v Ljubljani, od koder je 
doma polovica vseh, ki v Slo-
veniji čakajo na domsko var-
stvo, v primerjavi z ostalo Slo-
venijo še večji, saj je čakajočih 
več kot vseh razpoložljivih 
zmogljivosti v domovih." 

Ž e dolgo opozarfate na te . 
probleme? 

"Res je, načrtno opozarja-
mo ministrstva, parlament, 
javnost, da je izvajalcev pre-
malo in da imajo ti izredno 
slabe pogoje. Ko govorimo o 
cenah, gre za to, da z njimi 
ne bomo mogb več dolgo dr-
žati sistema v kondiciji. Iz 
rok v usta dolgo ne bo več šlo. 
Sedaj je tako, da z razpoložlji-
vim denarjem kupimo hrano 
za domove, poravnamo nuj-
ne stroške, izplačamo plače 
in druge nujne sodalne pra-
vice, potem pa nam že 
zmanjka za investicije, izob-
raževanje, skratka vse, kar je 
osnova za razvoj sistema. 

Kondicija sistema nam str-
mo pada, povpraševanje pa 
strmo narašča. Za 3.100 to-
larjev na dan, kolikor nam še 
vedno priznajo ceno osnovne 
oskrbe, danes domovi ne mo-
rejo več ponuditi celodnevne 
oskrbe. Sicer se mi zdi prav, 
da država nadzira cene oskr-
be v domovih, saj gre za stori-
tev javne službe, ki ne more 
biti prosto na trgu, vendar bi 
morala biti realna, ne pa da 
nam ne priznava cene, za ka-
tero nam je sama oblikovala 
elemente. Takšen asketski 
tempo se nemara da zdržati 
eno leto, ampak pri nas to tra-
ja že od leta 2001. Na takšen 
način se odraža odnos druž-
be do starih. Ob tem pa nima 
ta država nobenih pomisle-
kov, ko kupuje oklepnike. Iz-
računal sem, da bi za ceno 
enega samega oklepnika 
zgradili dva domova za stare. 
Vem, da je nakup vojaških 
vozil cena našega Članstva v 
zvezi NATO in naše varnosti, 
toda ob tem bi vseeno priča-
koval, da država pokaže nekaj 
več razumevanja za proble-
matiko starejšega prebival-
stva. Ob sedanjem stanju lah-
ko v domove sprejemamo 
samo še najnujnejše prime-
re, pri tem pa delamo krivico 
tistim, ki so še razmeroma 
zdravi in bi nemara tudi žive-
li v domovih. Ker pa se še lah-
ko oskrbujejo, posebne komi-
sije za sprejem v dom običaj-
no odločijo, da ti ljudje lahko 
še malo počakajo, ker je na 
dmgi strani treba zadostiti 
pritiskom iz bolnišnic in od 
svojcev za hudo bolne in nuj-
no fKJtrebne nege." 
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M I H A N A G U Č 

Kresna noč 2007 bo f noči 
od sobote na nedeljo. Ste pri-
pravljeni? Na iskanje zakla-
da in kar je še takega. Zad-
njič smo videli, kako so v 
starih časih naši predniki v 
tej noči iskali zaklad in pri 
tem klicali na pomoč samega 
vraga. "Stari Markovec iz 
Crngroha pri Škofi Loki pa 

je bil mnenja, da je mogoče 
na kresni večer izkopati za-
klad tudi brez sodelovanja 
hudobnega duha. Zaklad 
leži navadno v bližini dreve-
sa, v katerega je svoj čas uda-
rila strela. Glavni pogoj je 
pridno kopanje in strogo mol-
čanje. Niti enega glasu ne 
sme dati kopač od sebe. Mar-
kovčevi sosedje pa, ki so tudi 
blizu toliko stari kot on sam, 
vedo povedati, da je Marko-
vec pod staro, od strele raz-
cepljeno hruško izvohal za-
klad. Žeje prikopal do njega 
in že seje pest rumenih ceki-

nov zakotalila pod motiko, 
kar se naenkrat srečnemu 
Markovcu pripeti nekaj člove-
škega. Glas sicer ni prišel iz 
ust, ali zadoščal je, da je ves 
denar naenkrat izginil. Vse 
kopanje je bilo zaman in 
Markovec je šel potrt domov." 

Markovca iz Cmgroba, ki 
je nedaleč od Svetega Duha, 
je torej izdal njegov lastni 
"duh". Manica Koman pa 
omenja še nekaj preizkušenih 
"metod" za iskanje zaklada. 
"Še lažje pa prideš na kresno 
noč do bogastva, ako moreš 
dobiti od zelene žabe bedro, 
tri zrna blagoslovljene soli in 
dlako devetih mačk. Ko si s 
temi rečmi opremljen, pojdi 
na kresno noč na kak hribček 
in kmalu boš zagledal zeleno 
lučico. Hiti proti njej in, ko 
pritečeš do lučice, bo sama od 
sebe ugasnila. Ti pa takoj za-
čni kopati, kajti pod prosto-
rom, kjer je svetila lučica, se 

nahaja prav gotovo zaklad." 
Posebno moč in še vei^o ne-
varnost naj bi v sebi skrivalo 
praprotno seme. "Ako najdeš 
praprotno seme in ga na kres-
no noč nosiš pri sebi, razumeš 
vse, kar govore živali. Toda 
kdor umeje živalsko govorico, 
mora še tisto leto umreti. 
Zato ni dobro preveč stikati 
20 praprotnim semenom," 

Na koncu svojega opisa 
kresa naiteje Komanova še 
cel ducat starih vraž, od kate-
rih nam nekatere zvenijo 
znano, druge pa povsem po-
zabljeno. "Iz gornjega vidi-
mo, da pri nas kroži o kresni 
noči precej bajk in vraž. Pa 
tudi v drugih ozirih nam je 
ostalo še precej praznoverja, 
ki se zrcali n. pr. v nastopnih, 
zelo udomačenih izrekih: 1. 
Če imaš spomladi, ko slišiš 
prvič kukavico, obilo denaija 
pri sebi, boš bogat celo leto. 2. 
Če tuli pes, voha mrtvaški 

Praprot (Pteridlum aquili-
num), katere seme je eno od 
največjih skrivnosti kresne 
noči. 

duh. J. Čuk na strehi, mrlič v 
hiši. 4. Če pri hiši poje kokoš, 
izpoje gospodarja. 5. V petek 
ne začenjaj z nobenim de-
lom, ker petek je nesrečen 
dan. 6. Če zjutraj srečaš na 
cesti preje žensko nego moške-
ga, boš imel tisti dan smolo. 
7. Če otrok pri krstu joka, se 
bo pozneje veliko smejal. 8. 
Ako umirajoči nikakor ne 
more umreti, odpri okno, da 
more duša poleteti v nebo. 9. 
Ako se ti sanja od uši, boš štel 
denar. 10. Ako sanjaš o kru-
hu, bo umrl tvoj sorodnik. 11. 
Ako sanjaš, da ti kdo izdere 
zob, bo umrl tvoj prijatelj. 12. 
Ako se ti sanja o kom, da je 
umrl, bo dotičnik še dolgo ži-
vel. tj. Nevesta, ki pred poro-
ko ne joka, bo jokala pozneje. 
14. Ženin, ki pred poroko 
poje, bo po poroki klel." Zdaj 
naj pa vsak sam pri sebi pre-
veri, ali se mu je kdaj prime-
rilo kaj od navedenega ... 
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O B L I K O V A N J E Razgledi 

Jemej Stritar je pred dvema letoma uspešno oblikovalsko prenovil podobo časopisa Gorenjski glas in poskrbel 
za novo celostno podobo podjetja. Tokrat so v Z D A opazili celostno podobo projekta Tridkel in ga uvrstili v 
prestižno oblikovalsko revijo Print. 

cikel are DO ZDA 
IGOR KAVČIČ 

Danes se že 
vsak menedžer 

zaveda, 
da njegovo 

podjetje 
potrebuje 

vizualni 
identitetni 

sistem, 
oziroma 
celostno 

podobo, ne 
zaveda pa se 

dejanskega 
pomena 

strokovno 
izvedenega 

projekta. 

Revija Print, ena najpo-
membnejših na področju 
grafičnega oblikovanja v 
ZDA, je tudi letos izdala po-
sebno številko namenjeno 
pregledu najboljšega evrop-
skega grafičnega oblikova-
nja. v izbor del, ki predstav-
ljajo Slovenijo, je uvrstila ce-
lostno grafično podobo za 
Tricikel oblikovalca Jerneja 
Stritarja. Mednarodna žirija, 
sestavljena iz priznanih stro-
kovnjakov s področja vidnih 
komunikadj, kot so Julia Ha-
sting, Toby Southgate in Ja-
kob TroUback, je v izbor naj-
boljših evropskih del uvrstila 
še dva slovenska prispevka 
oblikovanja, Iviana Kana 
Mujezinovida in Luks studio 
iz Ljubljane. "Uvrstitev med 
najboljše pomeni predvsem 
pomembno referenco pri na-
daljnji promociji doma in po 
svetu," je povedal Jemej Stri-
tar iz Tridkla. Revija Print je 
s posebnimi izdajami tudi 
nekakšen "katalog" obliko-
valcev in oblikovalskih studi-
ev po svetu. V pregledih se 
osredotočijo predvsem na 
Evropo in ZDA, v posamez-
nih prispevkih pa pokrivajo 
tudi ostali svet "V posamez-
ni državi mora biti dosežena 
določena kvalitativna raven, 

da se ta sploh uvrsti v izbor, 
tako denimo, predlani Slove-
nija ni bila uvrščena. Naspro-
tno so letos člani komisije 
posebej pohvalili Slovenijo, 
kar navsezadnje pomeni tudi 
promocijo države." Kaj po-
meni tak uspeh, ZDA so ve-
lik trg, a ne vedno obljublje-
na dežela? "Prestižno veliko, 
poslovno malo. Treba je na-
rediti še kaj več, da dobiš po-
sel v ZDA," meni Stritar. 

Tiskani medij 
in splet sopotnika 

V čem so danes inovativni 
pristopi na področju vidnega 
komuniciranja? Kam gredo 
trendi in ali se jih vsaj v šir-
ših okvirih velja držati? "Tu-
kaj lahko hitro potegnemo 
ločnico med razvitimi in ne-
razvitimi trgi. Razvitost mis-
lim predvsem v smislu, ali je 
določena družba razvila vse 
potrebne podsisteme, da lah-
ko absorbira nekaj, čemur 
rečemo napredek, inovativ-
nost. V Sloveniji velikokrat 
odkrivamo stvari, Id so v tuji-
ni povsem normalne. Danes 
se že vsak menedžer zaveda, 
da njegovo podjetje potrebu-
je vizualni identitetni sistem, 
oziroma celostno podobo, ne 
zaveda pa se dejanskega po-
mena strokovno izvedenega 

Celostna podoba projekta Tricikel uvrščena v revijo Print 

projekta. Kako bi si sicer lah-
ko razložili nemalo prime-
rov, ko se izdelava tako po-
membnega izraza podjetja 
prepusti lokalnemu tiskarju 
ali nekemu oblikovalcu iz ru-
menih strani brez potrebne 
izobrazbe ali referenc," je 
prepričan Stritar in nadalju-
je: "Jasno je, da taksne odlo-
6tve v najboljšem primeru 
generirajo povprečnost, naj-
večkrat pa katastrofo. Inova-

tivnost ter z njo povezan na-
predek lahko gradimo le na 
določenih temeljih, ki pa 
niso zgolj vprašanje infra-
staikture temveč tudi super-
strukture, mislim zlasti na 
ozaveščenost in izobraženost 
naročnikov. Ker sem opti-
mist, se mi zdi, da gre Slove-
nija proti boljši prihodnosti 
ter vstopam v družbo razvi-
tih. Tam strokovnost nekaj 
pomeni." 

Tricikel je projekt, Stritar 
ga je razvil skupaj z Urošem 
Sobočanom, ki združuje 
ustvarjanje na področju vid-
nih komunikacij, predvsem 
grafičnega oblikovanja in ilu-
stracij. Že dolgo je na poho-
du nov medij, svetovni splet. 
Kako kot šolani grafični obli-
kovalec vidite sodobne medi-
je na oblikovalskem podro-
čju in ali je svetovni splet edi-
na prihodnost? "Veliko se 
govori o skorajšnji popolni 
prevladi spleta nad ostalimi 
mediji sporočanja. Tako naj 
bi se v prihodnjem časopisni 
trg v celoti prenesel v elek-
tronsko obliko, tiskane obli-
ke pa naj bi bile zgolj nekak-
šen elitni izdelek. Splet seve-
da omogoča veliko novih in 
zanimivih načinov komuni-
ciranja, vendar v obstoječih 
razmerah ni alternativa ti-
skanih izdelkom. Kot obliko-
valec gledam na splet kot na 
še eno obliko me^ja s speci-
fičnimi pogoji vidnega ko-
municiranja, ki pa ima svoje 
prednosti ter slabosti," o pre-
vladi spleta ra23nišlja Jemej 
Stritar, a hkrati verjame, da 
bi vedno pogrešali otipljivost, 
vonj in obliko, ki jo nudi ti-
skana forma. "Zato mislim, 
da bo splet še naprej le sopo-
tnik tiskanega, morda pa 
tudi obratno." 

Neumne podlosti 7 S E D M I C A 

MARJETA SMOLNIKAR 

Slovenski in hrvaški politi-
ki imajo najmanj eno skupno 
politično atrakcijo, to je Pi-
ranski zaliv. Septembra leta 
2004, ko so bile pred vrati dr-
iavnozborske volitve v Slove-
niji, denimo, naj bi si takrat-
ni opozicijski prvak Janez 
Janša za domačo javnost 
omislil scenarij, po katerem 
naj bi si incidenti v Zalivu 
sledili kot po tekočem traku, 
Ivo Sanader, šef hrvaške vla-
de in vladajoče HDZ, pa naj 
bi mu pri tem asistiral. Tako 

je vsaj mogoče razumeti opo-
zicijskega poslanca Antona 
Ropa. ki trdi, da ga je kot 
predsednika slovenske vlade 
Sova večkrat obvestila o dogo-
varjanju med Janezom Janšo 

in Ivom Sanaderjem g/ede in-
cidentov v Piranskem zalivu. 
Zadnjo informacijo o skriv-
nih bilateralnih dogovorih 
naj bi Rop prejel samo pet dni 
pred državnozborskimi volit-
vami. 

Šefa vlad sta nad predrz-
nostjo poslanca slovenske opo-
zicije družno šokirana. Hr-
vaški premier Ivo Sanader 
pravi: "Izjava nekdanjega 
slovenskega premiera Antona 
Ropa, da seje hrvaška vlada s 
takratno slovensko opozicijo 
dogovarjala o incidentih v Pi-
ranskem zalivu, je velika ne-
umnost. Odkar se ukvarjam s 
politiko, sem slišal že veliko 
neumnosti, Ropova pa je ena 
od največjih. Njegova zadnja 

izjava spada v antologijo po-
litičnih neumnosti." Sloven-
ski vladni predsednik Janez 
Janša, pa: "Tako podle obtož-
be v življenju še nisem slišal. 
Spodobilo bi se. da bi Tone 
Rop kot poslanec odstopil." 
Nekdanji slovenski vladni 
predsednik Anton Rop je torej 
neumen podlež brez primere, 
ki se niti po dveh letih in pol 
ni sposoben sprijazniti s pora-
zom na volitvah. 

Ne glede na to, kaj si o An-
tonu Ropu mislim, me zgra-
žanje slovenskega vladnega 
predsednika Janeza Janše in 
hrvaškega premiera Iva Sa-
naderja nad njim samo po 
sebi pač ne more prepričati, 
daje nekdanji predsednik slo-

venske vlade navaden tepček. 
Povedano drugače, v politiki 
na Balkanu oziroma P bal-
kanski politiki je mogoče vse. 
Tudi to, da se šefa vlad sosed-
njih držav pod mizo dogovo-
rita o incidentih na meji. 

Po drugi strani Anton Rop 
res ni povsem ^adek, če pri-
čakuje, da mu bo kdo na be-
sedo verjel, da ravnanj Jane-
za Janše doslej ni razkril 
predvsem zato, ne "ker sem se 
zavedal posledic za slovensko 
državo in njen mednarodni 
u^ed." Naj Anton Rop pove. 
katere okoliščine so se toliko 
spremenile, da vnaprg dogo-
vorjene igrice v Piranskem 
zalivu Sloveniji in njenemu 
ugledu več ne morejo škodo-

vati. Ta argument si je ne-
kdanji predsednik vlade vsaj 
po mojem mnenju kratko 
malo izmislil. 

O tem, kdo naj zapusti slo-
vensko politično prizorišče, 
pa naslednje. Določitev meje 
na morju je za Slovenijo vi-
talnega pomena, zato Piran-
ski zaliv ne more in ne sme 
biti poligon notranjepolitič-
nih razprtij in merjenja 
moči. Iz politike bi moral odi-
ti vsak, ki tega ne razume. 
Prtj ali slej pa se bodo morali 
od politike posloviti vsi tisti, 
ki so leta in leta v samem 
vrhu slovenske politike in jim 
s sosednjo Hrvaško ni uspelo 
rešiti niti enega obmejnega 
vprašanja. 
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Velika investicija v skladišče 
v železnikarskem Alplesu letos beležijo rast proizvodnje in prodaje. "Podajamo se v gradnjo doma za 
starejše občane," pa nas je v pogovoru presenetil direktor Franc Zupane. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Pred kratkim ste podjetju 
pripojili hčerinsko družbo 
Lesni program. Zakaj? 

"To je bila logična posledi-
ca, saj je bil Alples edini 
družbenik družbe Lesni pro-
gram, ki od leta 1999 ni po-
slovala in zaposlovala. Gre 
zgolj za fornialnost" 

So težki časi za Alples že 
preteklost? 

"Okoli leta 2000 smo bili 
že močni in konsolidirani, z 
jasno vizijo in strategijo. To 
je za nami. Naša vizija je, da 
smo najmočnejši proizvaja-
lec pohištva (brez kuhinj in 
kopalnic) v srednjem cenov-
nem razredu v Sloveniji in 
na Hrvaškem. V naši ponud-
bi pa je zapisano, da iz stano-
vanja ustvarjamo dom. V 95 
odstotkih proizvajamo lastno 
blagovno znamko, izvažamo 
pa v 22 držav, največ na Hr-
vaško in v ZDA." 

Kako je družba poslovala 
lani in v prvih letošnjih me-
secih.> 

"Lani smo ustvarili manj 
dobička kot leto prej, pred-
vsem zaradi sprememb 
davčne zakonodaje in nega-
tivnih tečajnih razlik z do-
larjem, vendar smo pri do-
dani vrednosti še vedno v 
slovenskem vrhu lesne inr 
dustrije, saj je na zaposlene-
ga znašala 27.000 evrov. 
Smo uspešna družba, moti 
pa, da z Evropsko unijo nis-
mo veliko pridobili, celo 
večjo konkurenco smo dobi-
li in carine za države nekda-
nje Jugoslavije." 

Franc Zupane, direktor Alplesa Železniki 

In letos? 
"Smo pet odstotkov nad 

načrti in proizvodnjo kot v is-
tem obdobju lani, kar odraža 
milo zimo in splošno gospo-
darsko rast v Sloveniji. Če 
vemor da je drugo polletje 
boljše od prvega, smo lahko 
še bolj optimistični." 

Ali so nizkocenovni ponud-
niki pohištva za vas velika 
konkurenca? 

"Nizkocenovno pohištvo 
se iz Slovenije že umika. V 
naši raziskavi smo ugotovili, 
da kupci na f>ohištvo kot do-
brino začno gledati ob bruto 
domačem proizvodu v vred-
nosti nad 9.000 evrov, pri 
nas pa je BDP že čez 
15.000. V Sloveniji je pov-
praševanje po kvalitetnej-
šem pohištvu." 

Pravite, da ste v Sloveniji 
najmočnejši. Kakšen tržni 

delež imate in kašnega bi 
radi imeli? 

"V Sloveniji smo zadovolj-
ni s 26-odstotnim tržnim de-
ležem in bomo to tudi vzdr-
ževali. Ujeti želimo tudi do-
bro gospodarsko rast na Hr-
vaškem, kjer smo zelo pri-
znani, večjega prodora pa si 
želimo na druge trge nekda-
nje Jugoslavije." 

Slišimo, da bo družba letos 
investirala v skladišče. Za-
kaj ga potrebujete? 

"Pridobivamo zadnja so-
glasja za vlogo gradbenega 
dovoljenja za moderno regal-
no skladišče na prostoru ne-
kdanje žage. V njem bo 
6.000 paletnih mest na 
5.000 kvadratnih metrih po-
vršin. Potrebujemo ga zaradi 
končnih zalog za neznanega 
kupca, ko morama za vsake-
ga posebej združevati naše 
izdelke. To bo moderno, 20 

metrov visoko skladišče, kjer 
bo logistika opremljena pote-
kala z dvigali. Račtuiamo, da 
nas bo investicija stala 4,5 
milijona evrov." 

Kdaj boste začeli z deli? 
"Upam, da že konec julija 

in bo objekt do konca leta 
pod streho. Montažo bomo 
izvedli v zimskem času." 

Kako boste izkoristili seda-
nji prostor za skladiščenje? 

"Sproščene kapacitete 
bomo uporabili za proizvod-
njo, kar nam bo omogočilo 
skoncentriranje montaže in 
logistike za vso družbo." 

Načrtujete še kake druge in-
vesticije? 

"Alples je glavni pobudnik 
za izgradnjo doma za starejše 
v Selški dolini. Pripravljeni 
smo investirati v nov dom, 
trenutno pa že deluje skupi-
na za izgradnjo, v katerem 
delujemo mi in Občina Že-
lezniki, upamo pa, da se nam 
bodo pridružili tudi drugi." 

Zakaj investicija v drugo 
dejavnost? 

"Naša strategija pravi, da 
bomo delovali v dobro naše-
ga okolja. Sponzoriramo pi-
halno godbo in rokometno 
društvo, saj naši sodelavci iz-
hajajo iz Železnikov in okoli-
ce. Zato vlagamo tudi v To-
plarno, kjer lahko pokurimo 
naše odpadke, hkrati pa 
ogrevamo Železnike z mož-
nostjo širitve toplovoda vse 
do Selc. Uporabljamo ekolo-
ško najbolj sprejemljiv ener-
gent, lesnega potenciala ima-
mo pri nas v izobilju." 

Z znamko do prepoznavnosti 
Rezultat iskanja nove identitete Slovenije mora biti preprosta zgodba, pot do nje pa bo težka. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Ljubljana - "Pomembno je 
naše videnje, kaj imamo, če-
sar nimajo drugi, v čem smo 
boljši. Ko nam bo jasno, kdo 
smo, bomo lahko pošiljali 
jasna sporočila za gradnjo 
močne znamke Slovenija," je 
o vzpostavitvi blagovne 
znamke Slovenija dejala 
Maja Konečnik z Ekonom-
ske fakultete. Graditev nove 
identitete Slovenije je težka 
naloga in več kot le slogan I 
feel sLOVEnia (Slovenijo ču-
tim), ki je že sprejeta rešitev. 

Konečnikova skupaj z et-
nologom dr. Janezom 
tajem, profesorjem Leslie-
jem de Chematonyjem in 
Andrejem Drepalom iz Pri-

Marjan Hribar 

stopa tvori skupino, ki bo do 
jeseni oblikovala znamko 
Slovenije. "Slovenija potre-
buje celovito podobo, ki bo 
povečala prepoznavnost v 

svetu. Pohvalimo se lahko z 
mnogimi vsebinami, potre-
bujemo pa jasno sporočilo, 
ki bo ob dosledni uporabi 
zmogla spodbuditi močno 
asociacijo na Slovenijo in nas 
ne bo nihče več uvrščal ob 
Češko," pa je o potrebni gra-
ditvi identitete države pove-
dal Marjan Hribar, direktor 
direktorata za turizem na go-
spodarskem ministrstvu. 

Med cilji projekta je vzpo-
stavitev tržne znamke Slove-
nije, pridobitev elementov 
identitete Slovenije kot tržne 
znamke, opredelitev njene 
uporabnosti, pridobitev ko-
munikacijske strategije, 
opredelitev orodja za realiza-
cijo tržne znamke, kakor 
tudi implementacija in 

upravljanje z njo. Ministr-
stvo je za vzpostavitev in 
upravljanje znamke na raz-
pisu izbral Pristop in podpi-
sal pogodbo v vrednosti 
198.000 evrov. "Prek različ-
nih konceptov bomo skušali 
identificirati našo identiteto, 
našo znamko. Ta zagotovo 
ne bo zadovoljila vseh, naš 
dlj pa je, da najdemo skupni 
imenovalec, ki ne bi bil kon-
flikten in bi se z njim zmo-
gla identificirata širša slo-
venska javnost in jo prenaša-
la tudi navzven," je pojasnil 
Andrej Drepal iz Pristopa. 
Dejal je še, da mora biti re-
zultat preprosta zgodba s ka-
tero bomo razpolagali v go-
spodarstvu, turizmu, športu, 
..., povsod. 

KRANJ 

Volksbank s šestimi novimi vzajemnimi skladi 

Volksbank - Ljudska banka je junija začela tržiti v Sloveniji še 
šest vzajemnih skladov družbe Volksbank Invest. Sklad VB-
GoEast-Invest je delniški sklad, ki je geografsko usmerjen v 
srednjo In vzhodno Evropo. Sklad VB-GoEast-Bond je obvez-
nlškl sklad, ki nalaga denar le v obrestovane vrednostne pa-
pirje Izdajateljev Iz srednje ali vzhodne Evrope. Sklad VB-
Modern-TImes je delniški sklad skladov brez geografske 
usmeritve. Sklad VB-Europa-Invest je delniški sklad In geo-
grafsko usmerjen v Evropo. Sklad VB-Amerika-Invest nalaga 
denar izključno v delnice In zamenljive zadolžnice severnoa-
meriških podjetij. VB-PacIfic-Invest pa je delniški sklad, ki je 
geografsko usmerjen v Azijo, Avstralijo In Novo Zelandijo. 
Vlagateljem priporočajo varčevanje v skladih najmanj deset 
let, le pri obvezniškem najmanj štiri leta. Pri vseh skladih so 
4-odstotni vstopni stroški, Izjema sta le VB-Modern-TImes s 
5-odstotno In VB-GoEast-Bond s 3-odstotno provizijo. 
Družba Volksbank Invest upravlja 56 vzajemnih skladov, v 

katerih je več kot pet milijard evrov premoženja. Trži jih v 
osmih evropskih državah. C. Z. 

L j U B g A N A 

Popis blizu konca 

Geodetska uprava Republike Slovenije je opravila analizo 
sredstev, namenjenih popisu nepremičnin. Za projekt bo 
namenjenih 1,3 milijona evrov več, kar v celotnem predvide-
nem proračunu predstavlja 12,4 odstotka sredstev. Do 17. 
junija je bilo v popis predanih 1.696.067 stavb In delov 
stavb, kar predstavlja 93,8 odstotka vseh, popisanih pa je 
1.366.369, kar predstavlja 75,6 odstotka. Med popisnimi 
centri, kjer popis nepremičnin poteka tekoče In kjer se teren-
ski del popisa nepremičnin že zaključuje, so: Kočevje, Škof 
ja Loka, Ilirska Bistrica, Slovenske Konjice, Ormož, Laško, 
Murska Sobota, Šentjur, Ptuj, Žalec, Brežice, Krško, Jeseni-
ce, Sevnica, Idrija, Ljutomer, Cerknica, Trebnje, Lendava, 
Slovenska Bistrica, Radovljica, Slovenj Gradec In Ravne na 
Koroškem. TI centri s popisom zaključujejo In popisujejo 
samo še zadnje stavbe in dele stavb. Največ nepremičnin 
ostaja nepopisanih v Kopru, Sežani, Novi Gorici, Kamniku 
In Ljubljani. Ne nekaterih območjih, kjer kompleksnost gra-
denj in lastniške strukture zavira popis nepremičnin na tere-
nu, je geodetska uprava na lastnike nepremičnin naslovila 
povabilo, da svoje nepremičnine popišejo na popisnih cen-
trih, ki jih je geodetska uprava vzpostavila posebej v ta na-
men čim bliže lastnikom. M. C. 

KRANJ 

Pol evra dividende na delnico 

Delniška družba Alpetour Potovalna agencija Kranj je ob 
koncu lanskega leta Imela 2,9 milijona evrov (697 milijonov 
tolarjev) bilančnega dobička. Uprava in nadzorni svet pred-
lagata, da bi skoraj 2,7 milijona evrov (645 milijonov tolar-
jev) dobička prenesli v naslednje poslovno leto in da bi ga 
200 tisoč evrov (48 milijonov tolarjev) namenili za Izplačilo 
dividend, 13.197 evrov (3,2 milijona tolarjev) za nagrado 
upravi In skupno 4.549 evrov (1.090.000 tolarjev) za nagra-
do predsedniku In trem članom nadzornega sveta. Če bodo 
delničarji na skupščini 10. julija soglašali s tem predlogom, 
bodo Imetniki delnic prejeli 0,52 evra (125 tolarjev) bruto di-
vidende na delnico. C. Z. 

L O N d.d. KranI 
InfooTtoc .̂ 

04/28-00.777, 
www.lon.sl 

UHRCEUnnJESHlS 
pmmuiemolSlet 

liksno obrestna mero 4,15 % 
obdoblBueiove 15 mesecev 

G l o b e v n i k d.o.o. , Trojatjeva 30, 4000 Kranj, 
podjetle za izdelavo In brušenje HM, HSS In PKD 

rezilnega orodja Išče: 
• poslovni prostor v najem, 

1000 m2 za stroje in 300 m2 za pisarne; 
• 1 sodelavca v prodaji, 

potrebno je poznavanje rezilnega orodja; 
• 1 sodelavca za delo 

na CNC žlčnoerozijskem stroju Fanuc, 
• 1 sodelavca za delo . 

na CNC stroju za zun. okr. brušenje Studer 

Tei 04/2023 372, 
fax 04/2023 395, E: globevnik@amis.net 

http://www.lon.sl
mailto:globevnik@amis.net
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Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, 
tel.: 04/51-83-100, faks: 04/51-63-101 

Številka: 100-1/2007-001 
Datum: 8. 6. 2007 

Na podlagi 58. člena zakona o javnih uslužbencih (Ur. I. RS, št. 
32/06 - UPB2, 33/07) Občina Gorenja vas Poljane, Poljanska 
cesta 87, Gorenja vas, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega 
uradniškega delovnega mesta 

Svetovalec za komunalno infrastrukturo v 
Občinski upravi Občine Gorenja vas - Poljane 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje: 

• najmanj visoko strokovno izobrazbo gradbene ali druge 
ustrezne smeri, 

• najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, 
• državljanstvo Republike Slovenije, 
• ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaz-

nivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme-
jo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev, 

• zoper njih ne sme tiiti vtožena pravnomočna obtožnica zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolž-
nosti, 

• znanje dela z računalniškimi aplikacijami, 
• aktivno znanje slovenskega jezika, 
• državni izpit iz javne uprave. 

DekMio področje: 

• pomoč pri pripravi področnih predpisov in dnjgih zahtevnej-
ših gradiv, 

• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtev-
nejših gradiv s področja komunalne infrastrukture, 

• samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi 
ukrepov v okvioi priprave programov razvoja komunalne infra-
strukture, 

• sodelwanje pri vodenju investicij in njihovi pripravi, 
• sodelovanje pri oblikovanju konceptov za potrebe okoljskih 

dajatev državi, 
• sodelovanje pri izdelavi digitalnega katastra komunalne infra-

strukture, 
• priprava gradiv in odmer za potrebe komunalnega prispevka 

in priključnin na komunalno omrežje, 
• opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti. 

Pisni vlogi mota kandidat priložiti: 
1. pisno izjavo o Izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobra-

zbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer ter leto in 
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje 
pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 

3. pisno izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če 
gaje kandidat opravil; 

4. pisno izjavo kandidata, da: 
• zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklep-

nega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega 

dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; 

• je državljan Republike Slovenije. 
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje 

Občini Gorenja vas - Poljane pridobitev podatkov iz 5. točke 
iz uradne evidence 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandi-
dat v njej poleg fomnalne izobrazbe navede tudi druga znanja in 
veščine, ki jih je pridobil. 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati: 
• s pridobljeno izobrazbo gradbene smeri 
• izkušnjami z delovnega podnjčja razpisanega delovnega mesta 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni iz-
pit iz javne uprave. V nasprotnem primenj bo moral izbrani kandidat 
državni izpit iz javne uprave, v skladu s prvim odstavkom 89. člena 
Zakona o javnih uslužbencih, opraviti n^kasneje v enem letu od 
sklenitve delovnega razmerja. 
Strokovno usposobljenost kandidatov se bo presojalo na podlagi 
priloženih pisnih izjav in pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih 
drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti. 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno ra/metje 79 nedotočen 
čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Občine 
Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87. 4224 Gorenja vas. 
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in 
zahtevanimi pisnimi izjavami ali dokazili najkasneje do 5. 7. 2007 
na naslov: Občina Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 
87, 4224 Gorenja vas, s pripisom "Javni natečaj številka 2/2007, 
svetovalec". 
Nepravočasne ali formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. čle-
nom Uredlje o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v 
organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. I. RS, 
št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. 
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po 
opravljeni izbiri. Dodatne infomiacije je mogoče dobiti pri Elizabeti 
Rakovec, tel.: 031/676 418. 
V besedilu natečs^ uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

Občina Gorenja vas - Poljane, župan Milan ČADEŽ 

Krompir ogroža plesen 
če bodo kmetje krompir uspeli zaščititi pred plesnijo in koloradskimi hrošči, se nam obeta dobra letina. 

JASNA PAIADIN 

Komenda - Kmetijski inšti-
tut Slovenije je minuli petek 
pripravil tradicionalni Dan 
krompirja, ki se ga je v po-
skusnem centru za krompir 
v Mostah pri Komendi in na 
poskusnih poljih v okolici 
tudi letos udeležilo blizu 
petdeset strokovnjakov iz 
različnih institucij in izobra-
ževalnih ustanov ter tudi ne-
kaj kmetov. 

Srečanje, ki ga vsako leto 
pripravijo dvakrat, najprej 
spomladi, ko krompir cveti, 
nato pa še jeseni, ko je čas za 
oceno letine, se je med slo-
venskimi pridelovalci krom-
pirja že dobro prijelo. Udele-
ženci so si pod vodstvom 
strokovnjakov z inštituta 

najprej ogledali selekcijske 
nasade krompirja domačih 
sort v Grobl j^ pri Domža-
lah, program žlahtnjenja 
krompirja in naknadno kon-
trolo semenskega krompir-
ja, nato pa v okolici Komen-
de še poskusno polje, nove 
sorte in križance. Poleg spo-
znavanja novih sort in njiho-
vih lastnosti pa je namen 
srečanja tudi obveščanje pri-
delovalcev in svetovalcev o 
težavah, ki vsako leto priza-
denejo krompir, in o prepo-
znavanju kritičnih situacij 
na terenu. 

"Letos se pri krompirju 
pojavljajo kar hudi proble-
mi. Nasadi sicer večinoma 
izgledajo lepi, a vreme z veli-
ko dežja že povzroča težave, 
saj nasade napada krompir-

Peter Dolničar 

jeva plesen. Kmetje so mar-
sikje zamudili s škroplje-
njem, zato morajo biti še po-
sebej pozorni, saj se plesen 
zelo hitro širi in polje lahko 

Dan krompirja je vsako leto zanimiv za strokovnjake, svetovalno službo in tudi za kmete. 

v le nekaj dneh postane pov-
sem rjavo. Če je plesen že 
prisotna, je treba krompir 
redno škropiti, upoštevati 
navodila prognostične služ-
be in uničiti vsa žarišča, a 
plesni, ki se je že močno raz-
širila. ni več mogoče odstra-
niti, zato je ključno, da jo v 
svojih nasadih preprečimo. 
Zato pa je treba krompir pa-
metno in pravilno s škropivi 
zaščititi že prej," opozarja 
Peter Dolničar, dolgoletni 
strokovnjak za krompir, za-
poslen na Kmetijskem inšti-
tutu Slovenije. 

Poleg krompirjeve plesni, 
ki se kaže v rjavih pegah na 
površini in belih lisah na 
spodnji strani listov, pa so 
zaradi mile zime letošnji 
sovražnik krompirja tudi 
koloradski hrošči. "Sicer pa 
se nam obeta solidna letina, 
kar se je pokazalo že pri 
zgodnjih sortah, ki so bile 
zaradi tople pomladi letos 
bolj zgodnje kot običajno," 
napoveduje Dolničar in do-
daja, da je med slovenskimi 
kmeti še vedno najbolj pri-
ljubljena stara rdeča sorta 
krompirja desire, ki je med 
približno tridesetimi naj-
bolj pogosto sajenimi sorta-
mi pri nas zastopana s kar 
štiridesetimi odstotki. Na 
poskusnih poljih v okolici 
Komende, od koder prihaja 
nekaj največjih slovenskih 
pridelovalcev krompirja, 
vsako leto zasadijo približ-
no sedemdeset različnih 
sort. 

KRATKE NOVICE 

NAKLO 

Dan polja na Potičarjevi kmetiji 

Oddelek za kmetijsko svetovanje pri KCZS vabi v nedeljo, 
24. junija, vse pridelovalce ozimnih žit, krmnega graha in 
krompirja na kmetijo Poličar s Police pri Naklem, kjer bo po-
tekala predstavitev sort ozimnih žit, krompirja in krmnega 
graha, ki jih zastopa semenarska hiša Agrosaat. Ob predsta-
vitvi sort omenjenih poljščin bo potekala tudi predstavitev 
ukrepov pred nekaterimi škodljivimi organizmi. Predstavi-
tev bo potekala od 10. ure dalje na polju ob lokalni cesti 
Kranj-Nakio in velja tudi kot prikaz za SKOP in KOP ukrep 
in podukrep izvajanje kolobarja na njivskih površinah. M. C. 

Hrušev ožig znova grozi 
Spet so ogroženi tudi sadovnjaki na Gorenjskem, 
novo žarišče na jesenicah. 

i MATJAŽ GREGORIČ 

J 

OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ 
Slovenski trg 4000 Kranj, tel.: 201 35 77 www.kr.sik.si 

Cenjene obiskovalce obveščamo, da zaradi 
obdelave gradiva Študijski oddelek Osrednje 
knjižnice Kranj od 14. maja 2007 dalje posluje 
po novem urniku: 

Ponedeljek: 13.30-19.00 
Torek: 13.30-19.00 
Sreda: 13.30-19.00 
Četrtek: 8.30-14.00 
Petek: 8.30-14.00 
Sobota: 8.30-13.30 
Prosimo za razumevanje! 

Kranj - Republiška fitosani-
tama uprava opozarja, da je 
zaradi neugodnega neviht-
nega in toplega vremena na 
območjih, kjer se je v prete-
klih letih že pojavil hrušev 
ožig, velika nevamost novih 
okužb. Izbruhi se širijo z ob-
močja listalitve na severoza-
hodu države proti varovanim 
območjem na vzhodu in 
jugu Slovenije, kjer je glavni-
na sadjarske pridelave ja-
blan. Posebej ogroženi so sa-
dovnjaki z intenzivno pride-
lavo jabolk v severovzhod-
nem delu Slovenije vse do 
Savinjske doline in Velenja 
ter na Gorenjskem vse do 
Domžal, Ljubljane in Polho-
vega Gradca. Fitosanitama 
uprava je prejšnji teden z od-
ločbo na seznam žarišč 
okužbe s hruševim ožigom 
dodala tudi gorenjska žarišča 

v Mednem in na Jesenicah, 
že v začetku meseca pa v 
Medvodah, Smledniku, 
Brdu pri Lukovici, Sjx)dnjih 
Pimičah in znova v Zgornjih 
Pimičah. Ostala območja na 
Gorenjskem, ki jih je nevar-
na bakterijska okužba priza-
dela v letu 2004, veljajo za 
ustaljena. 

Na fitosanitami upravi 
opozarjajo, da je treba zlasti 
na novih območjih okužbo 
čimprej odkriti in sanirati. 
Obvestila o sumu na hrušev 
ožig na jablanah in hruškah 
ter na kutinah, nešpljah, 
šmarni hrušici, jerebiki, ja-
ponski kutini, ognjenem 
tmu, panešplji, glogu in foti-
niji je treba sporočiti lokalni 
fitosanitami inšpekciji, služ-
bi za varstvo rastlin na kme-
tijskih ustanovah ali na de-
žurno številko 041/354-405 
oziroma poštni predal 
fia-s.mkgp@gov.si. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
http://www.kr.sik.si
mailto:fia-s.mkgp@gov.si
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OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V R U B R I K I 
GLASOV KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 
Odprtje prostorov KD Naklo 
Naklo - Kinološko društvo Naklo vabi na otvoritev novih 
prostorov in vadišča društva (ob poti Naklo-Strahinj, za av-
tocestnim nadvozom) danes ob 18. uri. 

2. Andrejčkov tek -13 . tek na Vršič 
Kranjska Gora - Turistično društvo Kranjska Gora v ponede-
ljek, 25. junija, organizira 2. Andrejčkov tek - 13 . tek na Vršič 
v skupinskim štartom ob i o . uri ob vznožju smučišča 
Dolenjčev Rut, pr restavraciji Gurman v Kranjski Gori. 

Pogovor z Radovanom Hrastom 
Kranj - Danes bo ob 17. uri v Domu upokojencev Kranj 
potekal pogovor z Radovanom Hrastom, avtorjem knjige Vi-
harnik na razpotjih časa. 

O b dnevu državnosti 
Leše - Jutri bo ob 20. uri v domu krajanov v Lešah koncert 
Mešanega pevskega zbora Dobrča z gosti. 

Kovor - Jutri bo ob 20. uri v župnijskem skednju v Kovorju 
Kulturni večer s kresovanjem ob župnijskem prazniku in 
dnevu državnosti. 

Šenčur - Osrednja občinska proslavabo jutri ob 21. url v 
Vogljah. Pred proslavo bo ob 20. uri v cerkvi sv. Simona in 
Juda slovesna maša za domovino. 

Kranjska Gora - Na Trgu na Gorici (pred cerkvijo) bo v 
nedeljo ob 20. uri proslava ob dnevu državnosti. 

Železniki - Osrednja občinska proslava ob dnevu državnos-
ti s kresovanjem bo jutri ob 20. uri pred plavžem v 
Železnikih. 

Cerklje - V Cerkljah bodo v okviru dneva državnosti potekale 
prireditve: jutri bo pohod krvavške konjenice na relaciji 
Dvorje-Preddvor-Dvorje, start ob 9. uri pred picerijo Pod 
Jenkovo lipo v Dvorjah; kolesarski maraton Krvavec 2007, 
start ob 9.30 pred picerijo Pod Jenkovo lipo v Dvorjah; 
vzpon na Jezerca, start ob 10. uri pred picerijo Pod Jenkovo 
lipo v Dvorjah s ciljem na Jezercih; Cross country po, start 
ob n . uri pred brunarico Sonček na Krvavcu, sklepna prired-
itev z razglasitvijo rezultatov ter podelitvijo nagrad bo ob 13. 
uri na startnem prizorišču pred picerijo Pod Jenkovo lipo. V 
nedeljo bo ob 10. uri blagoslov obnovljene notranjosti 
cerkve Svetega Janeza Krstnika na Zgornjem Brniku. Turis-
tično društvo Cerklje prireja proslavo s kulturnim pro-
gramom ob dnevu državnosti v nedeljo ob 20. uri pod 
Jenkovo lipo v Dvorjah pri Cerkljah. Društvo likovnikov 
Cerklje je v župnijski cerkvi pripravilo razstavo likovnih del 
njihovih članov z naslovom V barve ujeti trenutki. Osrednja 
občinska proslava občine Cerklje pa bo v nedeljo ob 20. uri 
v župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja v Adergasu. 

Rcidie Triolcir 
Rado TrtBtor Meafkm. iLoA, "ftB Tittm č t ^ 4. J»>«rte* 

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 

IZLETI 
N a Vajnež 
Planinsko društvo Javornik - Koroška Bela in Občina Je-
senice vabita ob dnevu državnosti na 9. Pohod na Vajnež v 

SOJLKt^ 
S a v a t e c h , d.e.e. 
Proizvodni in tricn)« gumeno-
t#hnitalh pfolzvodov In p 

Savatech, d .0.0., je nosilec razvoja gumarske dejavnosti v okviru 
Poslovne skupine Sava, ki v njej nadaljuje tradicijo proizvodnje 
gumencMehniinih izdelkov in pnevmatike. 

Program EKO proizvaja >n trži visoko kakovostno izdelke iz gume: 
" napihljive izdelke za vzdrževanje in preizkušanje cevovodov 

(pnevmatski čepi in parkerji); 
- izdelke za zaSiito in reševanje (nizko - in srednjetiačne (^ovalne 

blazine ter visokotlačne tesnilne blazine, reševalne pripomočke 
kot npr. napihljiva nosila, napihljive šotore, zračni most, vodne 
pregrade, gumene rezervoarje, plavajoče zaščitne zavesa in druge 
izdelke po posebnem naročilu kupcev). 

Za doseganje zastavljenih ciljev razvojna skupina programa 
potrebuje več novih sodelavcev oziroma sodelavk za delovno 
mesto: 

RAZVOJNI TEHNOLOG 
Od kandidatov pričakujemo: 
• 6. ali 7. stopnjo izobrazbe strojne smeri; 
• znanje angleškega, zaželeno tudi nemškega jezika; 
" obvladanje programskega okolja Windows in programa oad«am; 
• med osebnostnimi lastnostmi pa zlasti samostojnost, podjetnost, 

zanesljivost ter željo po pridobivanju novih zanj in srečevanju 
z novimi izzivi. 

Zaželene so delovne izkušnje. 
Področje dejavnosti zajema konstrukcijo n o v i h izdelkov, 
oblikovanje dizajna, določanje in razvoj delovnih postopkov In 
strojne opreme ter stike s potencialnimi kupci. 

Če ste pripravljeni sprejeti izziv in ste se prepoznali v naših 
pričakovanjih, pošljite ponudbo 2 dokazili o izobrazbi do 2. 7.2007 
na naslov: Savatech, d.o.o.. Kadrovska služba. Škofjeloška c. 6, 
4000 Kranj. 
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo po telefonu, številki: 
04 206 5377 In 04 206 6382. 

PoslovTui akuplna S»> 

89.8 91.1 96.3 

RADIO SORA 
Gorenjski prijatelj 

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

e-mail: info@radio-sora.si 

K D ^ N o v l > t r « l 
ID fi^ 

vstopne sti 
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Cerrter za usposabljanje, delo in 
varstvo Matevža Langusa 
Cesta na Jezerca 17,4240 Radovljica 

Osrednja strokovna institucija, namenjena otrokom, mladost-
nikom in odraslim z zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem in telesnem razvoju, išče za delo v programu vzgo-
je in izobraževanja sodelavke/sodelavce: 

1. profesor/ica spedalne in rehabilitacijske pedagogike ali 
profesor/ka defektologije za duševno motene 
3 prosta delovna mesta, za določen oziroma nedoločen čas 

2. univerzitetni diplomirani socialni pedagog/inja 
2 prosti delovni mesti, za nedoločen čas 

3. profesor/ica likovne vzgoje 
1 prosto delovno mesto, za določen čas 

4. profesor/ica športne vzgoje 
1 prosto delovno mesto, za nedoločen čas 

5. dipl. fizioterapevt/ka 
1 prosto delovno mesto, za določen čas 

Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 
Zakon o socialnem varstvu. 
Poleg splošnih pogojev od kandidatov pričakujemo samostoj-
no in strokovno delo, pozoren odnos do sočloveka in potreb 
posameznika. 

Delovno razmerje se sklene s polnim delovnim časom in 
4-mesečnim poskusnim delom, začetek dela je 1. 9. 2007. 
Delovno razmerje za določen čas se sklene za čas enega leta. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po 
objavi na naslov: CUDV Matevža Langusa, Cesta na jezerca 17, 
4240 Radovljica. 
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni v zakonitem 
roku. 

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

med 11. in 30. Junijem 2007 zaraStoala poloviint 

Vzajemni skladi družbe za upravljanje KD Investments, d. o. o., 
že leta nagrajujejo zaupanje slovenskih vlagateljev. 
Najdaljšo tradicijo ima vzajemni sklad KD Ga-
lileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture na-
ložb, ki je prvi dan letošnjega leta praznoval 
15. rojstni dan. Svojo ponudbo vzajemnih 
skladov pa družba preudarno širi v nove regi-
je in panoge, da bi vlagateljem zagotovila čim 
več raznolikih možnosti za razpršitev portfe-
tja. V pestri ponudbi sta tudi vzajemna sklada 
KD Nova energija, delniški vzajemni sklad (v 
nadaljevanju KD Nova energija) in KD Novi 
trgi, delniški vzajemni sklad (v nadaljevanju 
KD Novi trgi). Za oba omenjena sklada do 
konca junija za vsa enkratna vplačila vetja 
50-odstotno znižanje vstopnih stroškov. 

Vedno pogosteje se tudi v finančni javnosti omenja po-
men varčevanja i naravnimi viri, odgovornega ravnanja i 
naravo in predvsem rabe alternativnih oz. obnovljivih vi-
rov energije. Gre za pridobivanje energije s sončnimi celi-
cami. z vetrnimi in hidroelelctrarnami, z reciklaio in podo-
bno. Po predvidevanjih mnogih analitikov gre za eno iz-
med najbolj perspektivnih panog v prihajajočih letih. Po-

leg dobrih obetov donosnosti je panoga zanimiva tudi za-
radi skrbi za okolje in kakovost življenja. V vrednostne pa-
pirje s tega področja vlaga vzajemni sklad KD Nova ener-
gija. 

Vzajemni sklad KD Novi trgi pa je usmerjen na razvijajo-
če se trge Azije. Latinske Amerike, Srednje in Jugovzhod-
ne Evrope ter Afrike. V zadnjem obdobju je v teh hitro raz-
vijajočih se regijah opazen velik napredek pri prestruktu-
riranju gospodarstev, umirjanju makroekonomskih raz-
mer in zagotavljanju politične stabilnosti. Vse to je podla-
ga za potencialno visoke stopnje gospodarske rasti. 

Oba vzajemna sklada sta najprimernejša za naložbe, dalj-
še od treh let. saj sta izpostavljena potencialnim močnim 
kratkoročnim nihanjem vrednosti enote premoženja. 

Za več informacij vas vabimo, da pokličete brezplačno te-
lefonsko številko 080 1208, se oglasite v kateri izmed Fi-
nančnih točk po vsej Sloveniji ali pa si ogledate spletne 
strani vvvvvv.tinancna-tocka.si in www.kd-orouo.si. 

I Pravila upravljanja. 

Sklad (KO 

upravlja KD 

delovnim t 

ki sprejemajo pffct 

partnerji so ob)< 

prospekti In^svlečkt 

prospekta pravl< 

'I 

•KO Investmei 

na transakciji 

v obdobju 4 

navi 

vstopnih stro! 

KD Novi trgi. 

KD Nova enertl ja. 

KO Novi trgi KD Nova energija 

od' t i . '6 . 2007 po 7.00 uri pa do 30. 6. 2007 do vkljutno 7.00 ure 

50 % popust 

Popusti ne velj 

no Izjavo tipa 0V)| 

vlagatelj član i 

pustov v e ^ se tt . l t i i i 

080 12081 
ISeoRMtiroiunmJ 

BsnnASoi Kuc 

www.kd-qroup.si 
www.flnancna-tocKa.si 

Zaupanje, ki traja. 

mailto:info@radio-sora.si
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
http://www.kd-orouo.si
http://www.kd-qroup.si
http://www.flnancna-tocKa.si
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Karavankah, najvišji vrh občine Jesenice. Pohod bo v 
ponedeljek, 25. junija. Vse dodatne informacije: Vlado 
Treven, G S M 031/408 599. 

Družinski pohod na Jakoba 
Preddvor -Turistično društvo Preddvor v nedeljo, 24. junija, 
vabi na že tradicionalni družinski pohod na Sv. Jakoba. 
Pričetek bo ob 7. uri v Podaku, zaključek po maši ob 12. uri. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 

(Mva iMrv I, lOani 

Družinski pohod na Jakoba 
Preddvor -Turistično društvo Preddvor v nedeljo, 24. junija, 
vabi na že 18. tradicionalni družinski pohod na Sv. Jakoba. 
Pričetek bo ob 7. uri v Podaku, zaključek po maši ob 12. uri. 

OBVESTILA 

Počitniško druženje 
Kranj - Ustvarjalni atelje na Primskovem vabi vse mlade ust-
varjalce na 4-dnevno počitniško druženje. Začetek bo v 
torek, 26. junija. Več informacij in prijave na 041/286 155 ali 
www.igrisce.si/maja 

Muzejske zbirke 
Škofja Loka - Loški muzej obvešča, da bodo v ponedeljek, 
25. junija, muzejske zbirke na ogled za obiskovalce od lo. 
do i8. ure. 

Odvoz odpadkov med praznikom 
Kranj - Komunala Kranj obvešča, da bo na praznični 
ponedeljek, 25. junija, odvoz odpadkov potekal po rednem 
urniku. 

KONCERTI 

Večer šansonov in zimzelenih melodij 
Studenec pri Domžalah • V Poletnem gledališču na Studen-
cu pri Domžalah bo Večer šansonov in zimzelenih melodij 
v nedeljo, 24. junija, ob 21. uri. 

Letni koncert zbora Ignacij Hladnik 
Križe - Jutri bo ob 20.30 v OŠ Križe ponovitev letnega kon-
certa Mešanega pevskega zbora Ignacij Hladnik Moje pes-
mi, moje sanje. 

Letni koncert zbora Triglav Lesce 
Lesce - Moško pevsko društvo Triglav Lesce z gosti Ž P Z 
Lipa Radovljica vabi na letni koncert, ki bo jutri ob 19.30 v 
farni cerkvi v Lescah. 

Večer planinskih pesmi 
Škofla Loka - Planinsko društvo Škofja Loka ob svoji stolet-
nici in občinskem prazniku poklanja Škofjeločanom Večer 
planinskih pesmi danes ob 20. uri na Mestnem trgu. 

Komorni koncert tria Seraphim 
Žirl - V župnijski cerkvi sv. Martina se bo jutri ob 19.30 v 
okviru 6. poletnega orgelskega ciklusa začel komorni kon-
cert tria Seraphim. 

Pojte, pojte, drobne ptice 
Radovljica - Ženski pevski zbor Lipa iz Radovljice in moški 
pevski zbor Triglav iz Lesc vabita na letni koncert v 
radovljiško graščino danes ob 20. uri. 

RAZSTAVE 

15. otroška likovna kolonija v Lomu 
Tržič - Jutri bo ob 19, uri v Paviljonu NOB v okviru Otroških 
poletnih prireditev Tržič 2007 otvoritev likovne razstave ob 
15. otroški likovni koloniji v Lomu. 

Pot - Camino 
Skofla Loka - Franc Temelj iz Žirov bo na razstavi prikazal 
fotopodobice z 29 dnevnega romanja v Santiago de Com-
postela v Španiji. Razstava bo v okviru Venerine poti v Škofji 
Loki na ogled jutri od 9. do 20. ure v atriju starega župnišča 
na Mestnem trgu 38. 

M. K C Z G O Z D BLED z.o.o. 
Za žago 1 A, BLED 

Smo uspešna in razvojno naravnana zadruga. Ustvarjamo pri-
jazno, urejeno, varno in prijetno delovno okolje. Ponujamo razno-
liko in dinamično delo. ter možnost strokovnega razvoja. Spodbu-
jamo prizadevanje zaposlenih ter nagrajujemo njihove dosežke, 
zato vabimo k sodelovanju: 

UNIV. D I P L INŽ. GOZDARSTVA ali KMETIJSTVA (M/Ž) 

Kandidati morajo poleg zakonsko predpisanih pogojev 
izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- samoiniciativnost, natančnost 
• vozniški izpit kategorije B 
• znanje tujih jezikov 
- uporaba računalnika 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 6 mesecev, 
z možnostjo sprejetja za nedoločen čas. 

Kandidati naj pošljejo pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili 
o izobrazbi do 6. 7. 2007 na naslov: KCZ GOZD BLED z.o.o.. Za 
žago 1 A, Bled. 

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

Izid žrebanja nagradne križanke NAREDI SAM, OBLČ, 
d.o.o., Mirka Vadnova 14 Kranj: 
1. nagrada: nakup v vrednosti 50 EUR (n.982 SIT) - Tone 
Ropret, Britof 349, 4000 Kranj, 
2. nagrada: nakup v vrednosti 30 EUR (7.189,20 SIT) - An-
ica KuraK. Višnarjeva 4 , 1215 Medvode; 
3. nagrada: nakup v vrednosti 20 EUR (4.792,80 SIT) 
Ivanka Šajn, Visoko n 9 / e , 4212 Visoko. 
Tri nagrade prispeva Gorenjski glas. Prejmejo jih: Jani Ko 
roŠin, Melikova 43,1108 Ljubljana; Vanda Plecity, Cankar 
jeva 14, 4 2 4 0 Radovljica in Helena Kramar, Dovje 112 
4281 Mojstrana. Vsem nagrajencem iskreno Čestitamo! 

OSMRTNICA 

Solza, žalost, bolečina 
Te zbudila ni. 
a ostala je tišina, 
ki močno boli. 

Sporočamo žalostno vest. da nas je prezgodaj zapustila 
naša draga 

BARBARA JENKO 
DRAŠLER 
rojena 29.12.1960 

Od nje se bomo poslovili danes, v petek, 22. junija 2007, 
ob 16.30 na pokopališču na Vrhniki. Žara bo na dan pogre-
ba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem 
pokopališču. 

Žalujoči: oče Pavel, mama Julija, brat Uroš z ženo Mihelo 
in ostalo sorodstvo 
Škofja Loka, 19. junija 2007 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustila naša 
draga mama 

MARIJA FERDIN 

Pogreb drage pokojnice bo danes, v petek, 22. junija 2007, 
ob 16. uri na pokopališču Lipica pri Škofji Loki. Žara bo na 
dan pogreba od 8. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču. 
Maša zadušnica bo ob 15. uri v cerkvi v Sv. D ^ u . 

Žalujoči: hči Zdenka, sinova Lado in Niko ter snaha 
Martina z družinami 

Z A P O P O L N PREGLED SI OGLEJTE 

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

LOTO 

Rezultati 49. î rogn 20. )uni) 2007 

7 . 1 ' n . 52. M . 3 5 . 4 

lotko: 6 8 8 3, 7. 1 

Predvideni sklad 50 kroga ra Sedmico: 180.000 EUR 
Predvideni skUd -.o krog« za Lotka- 90.000 EUR 

SPOROČILO O SMRTI 

Sporočamo žalostno vest, da je umrl 

IVAN JELEN 
upokojeni delavec Pošte Slovenije PE Kranj 

Na njegovo zadnjo pot smo ga pospremili v četrtek, 
21. junija 2007, ob 12. uri na pokopališče v Kranju. 

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Delavci Pošle Slovenije, PE Kranj 

N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/202 t3 53.202 2S 66 

CSM 051/320700, Emad: infoiŠ>k3-kem.s 

K(KERN 
POSLOVNI PROSTORI: 
Oddamo: 
KRANJ: 3 pisarne v 1. nadstropju 
objekta v izmeri 70 mz in v pod-
strehi 30 mz za arhiv, čajna kuhin-
ja, sanitarije, čakalnica in hodnik, 
obnova I. 2000. vsi priključki, vse 
skupaj za 375 £UR/mes 
(90.000.00 SiT/mes). 
KRAN): 3 pisarne v 1. nadstropju ob-
jekta v izmeri 186 mz in 44 m2 stop-
nišča. 'zgrajeno leta 2000, vsi 
priključki, po 12.5 EUR/mz (2.995.50 
SIT/mz) z vsemi stroški. 
Prodamo: 
KRAN}: poslovni prostor (kozmetika, 
frizer, pedikura in pd.) v izmeri 82 
mz, v pritličju objekta, obnova 2004 
leta, dostop z avto, za 152.000 EUR 
(36,5 mlo SIT). 
HISE: 
Prodamo: 
KRANJ: leta 2000 obnovljeno hiSa -
dvojček, klet (ločeno stanovanje), 
pritličje in nadstropje, skupna stan. 
površina je 210 mz na parceli 368 
m2, cena « 250.000 EUR (59.9 mio 
SIT). 
STRAŽiSČE: 60 let stara hiša -dvo-
jček, ki je bila l.zooz obnovljena 
(znotraj v celoti; okna, vrata, kopalni-
ca, tlaki. WC, CK), zemljišče cca 300 
m2, 100 mz stan. površine v dveh 
etažah, teria m 115.000 EUR (27,5 mo 
SIT). 
MEDVODE (Sve^): hiša-dvojček na 
razgledni lol^dji, letnik 77. adaptaci-
ja 2003 (streha, okna, vhodna in 
garažna vrata), stan. površina 230 
mz, parcela 353 m2, cena « 270.000 
EUR (64.7 mto SIT). 
ŽABNICA: 30 let staro hišo, ki nI 
podkletena, ima ločeno stanovanje 
v pritličju in ločeno v nadstropju, 
skupna stan. površina je 262 m2 na 
parceli 1.719 m2. ob hiši stoji 
samostojen objekt drvarnica, cena 
» 250.000 EUR (59,9 mio SIT). 
RADOVLJICA - leU 2006 obnovljena 
hiša • dvojček, modernega videza, s 
stanovanjsko površino 195 2 (K, P in 
M), na 583 mz velikem zemljišču z 
urejeno okolico prodajajo za cena 
350.000 EUR (83.8 mlo SIT). 
BRITOF: medetažna stan. hiša, 

površine 214 mz. letnik 1976, 
zemljišče 779 mz, hiša stoji na mimi 
lokaciji in je potrebna obnove, klet. 
pritličje, nadstropje, podstrešje, vsi 
priključki, cena • 190.000 EUR (45.5 
mio SIT). 
DRULOVKA - stan hiša dvojček, 
zgrajena do 3. gr. faze, stan.površine 
170 mz. letnik 2006, 244 mz 
zemljišča, možnost izdelave na ključ, 
mirna lokacija, mestni plin. kupci ne 
plačajo provizije, cena -181.105 EUR 
(43.4 mio SIT). 
TRŽIČ (bližina): stan hiša zgrajena 
do 3. gr. feze, stan.površine 186 m2, 
letnik 2006. 551 mz zemljišča, 
možnost izdelave na ključ. CK na 
plin, mirna lokacija, cena « 202.000 
EUR {48,5 mio SIT). 
RADOVLJICA - atrijska hiša površine 
385 m2 (K. P in M) s samostojnim 
vhodom v mansardo, letnik 1984. na 
753 mz velikem zemljišču, urejena 
okolica, z nadstreškom za 2 avta pro-
dajajo za 550.000 EUR (131.8 mio 
SIT). 
ZEMLJIŠČA: 
Prodamo: 
C<^mk: stavbna parcela 998 mz, po 
89 EUR/m2 (21.328.00 SIT/m2). 
Bitnje: stav. parcelo 723 mz, sončna 
lokacija, po 120 EUR/mz (28.756.00 
SIT/m2). 
Druiovka: stavb, parcela 1186 mz, po 
80 EUR/me (19.171.00 SlT/mz). 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
JESENICE: dvosobno. 53.87 mz in 
klet v 1. nadstropju. I. 1954. adapti-
rana 1. 1998 (okna. tlaki, kopalnica. 
CK etažna), cena » 66.500 EUR (15.9 
mio SIT). 
KRANJ, Planina I: enosobno. 41,55 
m2, 12. nad./i3, letnik 74, cena « 
70.5ZZ (16,9 mio SIT). 
KRANJ, Planina I: dvosobno. 60 m2, 
predelano v dvoinpolsobno v 9. nad., 
letnik 75, cena » 93.890 EUR (22,50 
mio SIT). 
KRANJ, Stražišče: enosobno. 46 mz. 
izhod na atrij, letnik 80, prazno, cena 
• 79.285 EUR (19.0 mio SIT). 
KRANJ, Vodovodni stolp: enosobno. 
34,85 mz. 4. nad., letnik 68. cena • 
77.000 EUR (18.5 mio SIT). 
KRANJ, Mestno jedro: trisobno, 
95,80 m2.3. nad., obnova 2002, veli-
ka terasa, cena • 125.180 EUR (30.0 
mio SIT). 

TRŽIČ, Cankarjeva: trisobno, 72 mz 
v 1. nadstropju, obnova zooz, cena » 
90.000 EUR (21,6 mio SIT). 

www.k3-kern.s i 

http://www.igrisce.si/maja
http://WWW.GORENJSKICLAS.SI
http://www.gorenjskiglas.si/kazipot
http://www.k3-kern.s
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G C P R O J E K T d.0 .0 . 
Finančni in nepremičninski inženiring. 
Slovenska c. 27. Ljubljana 

PE Nepremičnine, Kranj 
Savska c. 22. Kranj, icl.: 04/20M7-50. 

0 3 1 / 6 7 M 6 4 , 041/315-778 
gc.projekt9gmail.com 

Po ugodnih pogojih vam uredimo 
nakup ali prodajo Vaie nepremičnine 

NOVOCRAONjE prodamo: 
KRANI - Čipč« dvojčka. 150 rm. v 3 
etažah, 3. PCF. dokončne v 1.2007, 
na pare 250 m2. cena 170.000 EUR/ 
40.738.S00,00 SIT. 
KUMMO 
parcdo: zazidljivo od 1 0 0 0 m2 do 
2 0 0 0 m2 v Kranju ali okolici, 
stanovanj« enosobno, dvosobno 
potrebno obnove, v Kranju ali okolici 
hišo: starejšo, potrebno obnove. 

$VtT RE 6.0.0. 
ENOtA lUAMj 
NAZOMjiVA uliCA 1 2 

' 4 0 0 0 KramJ 
NEPREMIČNINE Til.: 04/3«! 1000 

REAL ESTATC FAI.; 04/2026'4}t 
Email: kranj<g)svet-nepremičnine.si 

h t t p : / / w v w . 5 v e t - n e p r c m i č n i n e . s i 

STANOVANjA prodamo 
BLED - Dobe, Kajuhova c : 56.38 m2, 
dvosobno v nad., pretežno opre-
mljeno. Balkon, razgled na Triglav in 
grad. sončna lega, mimo okolje. L. 
1962, obnovljeno I. 2002 . Telefon. 
ADSL, KATV. ogrevanje z marmorni-
mi radiatorji. Plinski priključek na fa-
sadi objekta. V bloku je 12 stanovanj, 
etažna lastnina urejena, kupec ne 
plača provizije. Cena: 124 .000 EUR 
(29.7 mio srr). 
KRANJ • Planina v. dvosobno, 62,05 
m2. nad., I. 1976, prazno in takoj 
vseijivo. Hodnik, kopalnica, soba, 
dnevna, kuhinja, balkon, klet. Cena: 
105.000 EUR (25.1 mio SIT). 
KRAN) '.Planina v, trisobno, 80,84 
m2. 3. nad., kompletno adaptirano 
2006 . ZK urejena, prostorno, lepo, 
urejen blok. Cena 123.000 EUR (29,5 
mio SIT). 
KRANj • Huje: 79,60 m2, Stirisobno, 
zelo lepo in urejeno, I. 2005 v man-
sardi večstanovanjske hiSe, ima vse 
instalacije in lastno CK na plin. Siike 
na našem spletu. Cena 133.534 EUR 
(32 mio SIT). 

KRAN) • Koroika c : dvosobno, cca. 
41 m2 v hiSi, adaptirano I. 2005, last-
ni vhod, t-2, drvarnica, klet. CK na 
olje. Ogled slik na naii spletni strani. 
VREDNO OGLEDA. Cena 78.868 
EUR (18.9 mio SIT). 
HISE prodamo 
L|UBNO: hiSa,). 1927, cca. 200 m2 
bivalne povrSine, 1 0 1 2 m2 parcele, 
ravna, adaptirana I. 2000, CK • plin, 
krušna peč, sončna lega. Cena 
198.000 EUR (47,5 mio SIT). 
KRAN) - Zlato poTfe: 72 m 2 ,1 /2 hiše 
oz. dvosobno stanovanje v mansar-
di. Vhod je skupen, stanovanje adap-
tirano in opremljeno, parcela 325 mz. 
zraven sodi 30 m2 velika brunarica, 
oprema po dogovoru. Cena 100 .000 
EUR {23,9 mio SIT). 
ZEMLJIŠČE prodamo 
BLED - Mlir>o: ravna parcela, 549 m2, 
cca. 4 0 0 m oddaljeno od jezera, ob-
močje stanovanjske gradnje, kupec 
pridobi še lastništvo na cesti 171 mz 
in dodatno parkirno mesto. Cena 
109.800 EUR (26,3 mio SIT). 
BLED • Rtbno: 644 mz, področje za 
stanovanjsko gradnjo in mime <^jav-
nosti, v naselju, sončna tega. Dostop 
urejen, vsi priključki ob parceli. Cena 
125,00 EUR/m2 (29.955,00 SIT). 
Cerklje na Gorenjskem: ravno, sonč-
no stavbno zemljišče, 1378 m2, s pre-
krasnim pogledom na Krvavec Cena 
206.700 EUR (49.5 mio SIT). 
POSLOVNI PROSTOR oddamo 
SKOFJA LOKA-center 173.88 mz. pri-
tličje, 1.1986. veliko manjših prosto-
rov. sanitarije, možnost predelave, 
primemo za mimo dejavnost, za dalj-
ši čas. Cena: 1300 EUR (311.532,00 
SIT) z DDV/mesec + stroški. 

www.5vc i nepremičnine. 

GA-NI 
GA>NI. d.0.0., P.E. M l a k a r j a ulica 107 

(OPC Šenčur). 4208 Šenčur 
tel: 04/25-17-199. ftoc 04/26-17-198 

e-pošta: infb^neprerrticnine-gani.si 

STANOVANJE 

KRANJ • PLANINA II, prodamo lepo 
enosobno stanovanje v 4. nad./7, 
50,60 m2. zgrajeno I. 1983, obrenje-
no na J, balkon, vsi priključki, opre-
mljena kuhinja, nova streha bloka in 
obnovljeno dvigalo, vpisano v Z.K., 
prevzem možen takoj. CENA: 
83.041,00 EUR ( 19.900.000,00 SIT). 
KRAN) - PLANINA I, prodamo manj-
še enosobno stanovanje v izmeri 
26,50 m2,1. nad/4, zgrajeno 1.1976, 
brez balkona, vsi priključki, nova PVC 
okna, opremljena kuhinja, vseijivo 
po dogovoru. CENA: 64 .000,00 EUR 
(15.336.960,00 SIT). 
KRAN) - VODOVODNI STOLP, ZOI-
SOVA UUCAf nujno kupimo trisob-
no stanovanje z balkonom, do 2. 
nadstropja, možnost vselitve po do-
govoru do 125.187,78 EUR 
(30.000.000.00 SIT). 
KRANJ - NAZORJEVA, prodamo tri-
sobno stanovanje predelano v trisob-
no s kabinetom, zelo dober razpo-
red, obnovljeno v celoti I. 2006, 81 
m2. 3. nad./4, klimatizirano, vsi pri-
ključki. 2xfrancoski balkon, loža. del-
no opremljeno, ločen WC, vseijivo 
septembra 2007. CENA: 137.710.00 
EUR {33.000.000,00 SIT). 
STRA2I$CE, na 733 m2 zemljišča 
prodamo večjo stanovanjsko hišo, z 
možnostjo poslovne dejavnosti v kle-
ti. stanovanjske povrSine 178 mz + 
89 m2 kleti, stara 34 let. balkon + 30 
m2 velika terasa, urejena okolica, CK 
• olje. vsi priključki, delno opremlje-
na, vseljiva takoj. CENA: 208.500,00 
EUR (49.964.940,00 SIT). 
VIKEND 

AMBR02 POD KRVAVCEM, na lepi 
lokaciji s čudovitim razgledom v do-
lino in na sosednja hribovja, proda-
mo bivalen zidan vikend z garažo, 
zgrajen leta 1978, bivalne površine 
87.90 m2, zemljišča 967 mi, bivalno 
pritličje s pokrito teraso mansarda, 
ogrevanje na trda goriva + odprti ka-
min v dnevni sobi, urejena okolica, 
zemljišče je v kompletu ograjeno, 
prevzem možen takoj. CENA: 
1 70 .000 ,00 EUR (40.738.800,00 
SIT). 

KRANJ • ZLATO POLJE, nujno kupi-
mo garsonjero ali enosobno sUno-
vanje z balkonom za r a m že znano 
stranko. CENA: do 67 .000.00 EUR 
(16.055.880.00 SIT). 
KRANJ • PLANINA, nujno kupimo 
dvosobno stanovanje 2 dvema kabi-
netoma. lastnim vhodom in atrijem 
za nam že znanega kupca. 
Na različnih lokacijah, nujno kupimo 
več različnih r>epremičnin za nam že 
znane kupce Aktualna ponudba ne-
premičnin na: 

w w w . n e p r e m i č n i ne g a n i . s 

o^io^ridnjc. AdAptAOjc. nepremičnine 

venum.o, 
BritoT 43,4000 Kranj 
tol./ft« 04/234-3^ 
p m : 031/684-777 
e-poita: H d ^ ^ v e n u n u s i 

PRODAJA 
Vodovodni stolp, dvosobno, 54.9 m2, 
VP, delno obnovljeno in opremljeno. 
CK - plin, I. 63. zek) prijetno. VREDNO 
OGLEDA Cena: 9S-977.30 EUR 
(23.000.000,00 SIT). 
Zbto p o ^ Kidričeva, trisobno stan. z 
balkoriom, 2/2,71,5 m2» I. 60, son6>o, 
ddno obnovljeno in opremljeno, vseiji-
vo 4/2008. VREDNO OGLEDA: 
115.000,00 EUR (27.558.600,00 srr). 
SražiŠče, ve^a hiša s parcelo 730 mz, I. 
72, stan. povr. 160 m2. na mimi, sončni 
lokadji, z vrtom in sadovnjakom. Cena: 
208.500.00 EUR (49.964.940.00 SIT). 
Bfito^ Vogc, dvojček. III. podaljšana gr. 
feza. podkJeteno, na pare 222 in 279 
m2, K-fP+M. Vrtec, šola v bližini. Lepa 
bkadja. Cena: 178.000,00 EUR/enoto 
(42.655.920,00 SIT) oz. po dogovoru. 
Planina 1 , enosobfK) stan., 4 ) 4 m2,1 . 
74, VP/7 pokrit balkon. Het, delno ob-
novljeno. Cena: 81.789.35 EUR 
(19.600.000.00 SIT). 

GG 
naročnine 

0 4 / 2 0 1 4 2 41 
e-pošta; narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

n domplan 
družte za nteniring, rtepromienine, 
utMnfzom in onoroeHto. d.d. 
krwil. bMvvoboiia 14 

to/.: 20 68 700 
STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Planina I, trisobno, lil. nadstr. v 
izmeri 80.84 "12,1. izgr. 1974, prenovl-
jeno 2006 (kopalnka. W C okna. radia-
torji, vhodna vraU), CK. dvigalo, cena 
122.000,00 EUR (29.236.080.00 SIT). 
Kranj, Planina I, trisobno v starejši 
meščanski hiši. 11. nadstr. izmere 94,85 
mz, popolnoma prenovljeno v letu 
2007 (vrata. okna. kopalnica. CK, vse in-
stalacije.tlaki. rolete), balkon, parkirno 
mesto. I. izg. 1938. cena 180.00,00 EUR 
(43.135.200,00 SIT). 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko 
pritli^e v izn^ri 66,82 m2, delno ob-
novljeno v letih 2000 in 2003 (kopalni-
ca in okna) L izgr. 1961, CK, telefon, ka-
bel. tetev., balkona ni. cena 116.007,00 
EUR (27.8 mio SIT). 
Kranj, bližina avtobusne postaje, 
dvosobno, 11. nadstr. v izmeri 63 mz in 
60 m2 terase, CK, telefon, zgrajeno 1. 
1976, sončna lega, cena 113.503,58,00 
EUR (27.2 mio SIT). 
Triič, mestno jedro, 4 dvosobna 
stanovanja v tri nadstropni hiši. ve-
likosti od 54,5om2 - 83.oom2. leto izgr. 
1957, v cdoti prenovljena leta 2000 ( ^ 
ki. instalacije, kopalnica. CK, telefon, 
dvigalo) balkona ni, cena 1290 
EUR/m2 (309.135,60 SIT/m2), vpisana 
v ZK. vseljiva tak^. 
T r ^ mestno jedro, dvosobno stanov., 
III. nadstr. v izmeri 51,05 m2. L izgr. 
1940. stanovanje je zasedeno z najerrv 
nikom za nedoločen Čas, cena 
30.500.00 EUR (7.309.020,00 SIT). 
HlSE. PRODAMO 
B&žina Cerke^ na Gorenjskem, pritlič-
na, tk^nsa 12 X11 m2 na parceli velikosti 
572 m2, I. izgradnje 1992, cena 
162.744,11 EUR ^9 mioSfT). 
Kranj, Stražišče, atrijska-samostojna. 
stanov. povrSine 267 m2 na parceli ve-
lik. 733 ni2.1. izgr. 1972, velika terasa, 
garaža, vsi priključki, vseljiva takoj, cena 
208.500,00 EUR (49.964.940.00 SIT). 
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična, 
tterisa 120 m2 na parceli velikosti 549 
m2, CK na olje, tel. garaža, dva parkirna 
mesta, lepa sončna lega, hiša je lepo 
vzdrževana. I. izgrad. 1981. cena 
320.000,00 EUR (76.684.800,00 srf). 
Križe, Gorenjska, enonadstropna -
dvostanovanjska. dorisa 75 m2 v vsaki 
etaži na parceli velikosti 222 m2.1. izgr. 
1936, popolnoma prenovljena od I. 
2004-2006. CK na ^in, tel., vse insta-
lacije v vsaki etaži ločene, tri paridrišča, 
cena 204.000.00 EUR (48.999.998.00 
sri). 
Kranj, Kokrica, enonadstropna ve-
likosti 160 m2 na parceli velikosti 524 
m2. delno obnovljena okna, fasada 
in instalacije. I. izgrad. 1956. cena 
1 7 9 4 3 5 . 0 0 EUR (42.999.803.40 
SIT). 
Gorenjska • Begunje, dvonadstropna, 
velikosti 730 m2, na parceli velikosti 
2370 m2. zgrajena leta 1894, leto 
prenove 2003, oprema: ADSL, CK, ka-
belski internet, klima, več telefonov, 
balkon, garaža, terasa, več parkirnih 
mest, urejena zemljiška knjiga - bivši 
letni dvorec z vsem sodobnim udob-
jem na atraktivni lokaciji, v bližini 
dostop na avtocesto, primerno tako 
za stanovanjsko namembnost kot za 
poslovno, zdravilstvo, zdravstvo, 
sanatorij. Cena 1 .500.000.00 EUR 
(359.460.000,00 SIT). 
HISA - ODDAMO V NAJEM 
Krvi, Planina II, dvojček, tk>ris3 56 mz 
na parceli velikosti 170 m2. v celoti 
opremljen, garaža, klet. CK. td., I. izgr. 
1992, cena 700,00 EUR (203,694,00 
SIT) mesečno + stroški -t- 2x varščina. 
POSLOVNI PROSTOR • ODDAMO V 
NAJEM: 

Bližina ceste Kranj-ško^a Loka v 
izmeri skupno 125 m2. od tega 40 mz 
v pritličju in 85 m2 v nadstropju, 
samostojen vhod. tlaki keramika, 
uporabno dovoljenje za trgovino 
(možnost tudi za pisame), I. izgrad. 
1960, obnovljeno I. 20cx>. cena 8.5 
EUR/m2 (2.036.94 SIT/m2) + stroški. 
SKLADIŠČNI PROSTORI • PROIZ-
VODNE HALE - PRODAMO - NAJEM 
Stegne pri Ljubljani, velikosti 600 mz, 
leto izgradnje 1975. cena 427.724.92 
EUR (102,5 mio srr). možnost tudi na-
jema • cena 4.172,92 EUR mesečno + 
stroški (1 mio SfT + stroški). 
PARCEIA-PRODAMO 
JavoTT^ Rovt nad Jesenicami v izmeri 
759 m2. na parceli elektrika in telefon, 
sončna, dostop z glavne ceste, geodet-
sko odmerjena, cetotna zazidljiva, 6 km 
od avtoceste, cena 37 556.33 EUR (9 
mio SIT). 
Javomiški Rovt nad Jesenicami v izmeri 
876 m2. na parceli voda in elektrika, 
sončna, lega ravna, dostop z glavne 
ceste, cena 65.700.00 EUR 
(15.744348.00 SIT). 
Sko^ Loka - Poljanska dolina (Gorenja 
vas) v izmeri 764 mz. lepa. sončna, 
cena 43.816.00 EUR (10.5 mio SIT). 

w w w . n e p r e m i c n i n e . n e t 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47,201 42 49 
fax: 201 4 2 1 3 
e-mail: malioglasi@g-glas.si 

Mati ogldsi se sprejemajo: za objavo v petek -
v sredo do 1330. In za objavo v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovni cas: od ponedeljka do 
peika neprekinjeno od 7. -15. ure. 

Rubrika 
"Čisto zadnji hip". 
5 to rubriko želimo pomagati na5im bralcem, 
ki se jim fes mudi nekaj pfodati, kupiti, najeti, 
oddati. Oglas za to rubriko lahko oddate za 
torek v ponedeljek do osme ure in za petek v 
Čemek prav tako do osme ure. Certa oglasa 
Je 9.41 EUR (1255 SiT), je enotna in ima naj-
več 80 znakov - kupon ne velja. Objavljen je 
na zafetku malih oglasw 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 

PRODAM 

GARSONJERO Tržič, 25 m2. takoj 
vseljiva. renovirana, 9 041/781-296 

roo49i7 

TRŽIČ prodamo garsonjero. 22 m2. 
pritličje, adaptirana, takoj vseljiva, 
cena 35 .400 EUR (8,6 mio SrT). 
031/536-578 700*972 

ŠKOFJA LOKA. Partizanska, 38 m2, 
11. nad., lep razgled, takoj vseijtvo, 9 
031/713-646 7004648 

DVOSOBNO stanovanje. 50 m2. Tr-
žič. cena 60 .000 EUR (14.378.400 
Sm. 9 041 /837-100 ?004S27 

Nepremičnine 

m P P R O J E K T 

Tel.: 04 20 43 200 
G S M : 031 511 111 

i n f o @ m p - p r o i e k t . s i 
w w w . m p - p r o j e k t . s i 

STRAŽIŠČE pri KR. 3SS v hiši. opre-
mljeno, urejeno ZK. možna menjava za 
hišo z doplačilom. 9 040/633-411 

;oo4eo4 

ODDAM 

ENOSOBNO IN TRISOBNO stanova-
nje v okolici Kranja. 9 040 /353-006 

/004A36 

ENOSOBNO opremljeno stanovanje v 
Bistrici pri Trsču. mimi. samski osebi, 
« 0 3 1 / 8 1 1 - 7 0 8 7004903 

DVOSOBNO opremljeno stanovanje, 
poslovnemu panj brez otrok, v Kranju. 
« 0 3 1 / 8 2 8 - 1 7 9 7004»29 

Jezerska c. 54/B. PE Suceva 27. ICraiu 

V 30. dneh prodamo 
vašo nepremičnino 

041 / 519 073,041/734 198. 
041/626 581,04/23 44 080 

24ur/dan 
nepremicninft^rast.si 

ALI PRODAM 3-sobno stanovanje v 
Kranju (Drulovka). 86 m2. 1. 88 . 2. 
nad. nizek bk>k. odlična lega in zelo 
tepo urejeno. PariOrišče, vsi priključki, 
lastna CK. balkon. 2 kletna prostora. 
« 0 4 1 / 5 9 6 - 9 5 5 7004935 

NAJAMEM 

MATI samohranilka riajame sobo s so-
uporabo kuhinje in kopalnice, « 
040 /627-832 

700*790 

UPOKOJENKA, mirna, poštena, iš-
čem manjše stanovanje. « 041/315-
3 8 2 7004066 

H I Š E 

PRODAM 

HIŠO v okolici Kranja na lepi. mimi lo-
kaciji. v račun vzamem manjše stano-
vanje. « 031/510-760 

7004062 

STANOVANJSKI dvojček, III. gr. faza 
ob cesti Železniki - Davča, B 
041/271-583 

7004655 

STAREJŠO hišo. 200 m2. parcela 
cca. 1000 m2. lepa lokacija. « 
041/209-066 7004653 

ODDAM 

O P R E M U E N O novo hišo za spanje 
vaših delavcev do 20 oseb. « 
041/670-379 

700402I 

V I K E N D I , A P A R T M A J I 

PRODAM 

VIKEND s sadovnjakom, na tepl sonč-
ni legi, v bližini Celja, možno za stano-
vanje. « 0 4 1 / 6 0 2 - 3 9 5 

7004634 

P O S E S T I 

PRODAM 

ZAZiDUlVO PARCELO na Ambrožu 
pod Krvavcem. 1280 m2, možnost 
gradnje dveh stanovanjskih hiš, cena po 
dogovoru, « 040 /80 -5041 

7004651 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britof 79A. 4000 Kranj 
nfo-nep<a9eWtoprojckt.si 

www.9ekkoprojckt.si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

Z A Z I D U l V O PARCELO Bitnje. 500 
m2 ali 1000 m2. « 041/640-949 

7004&32 

KUPIM 

PAŠNIK za konje, parceto za gradnjo 
ali staro hišo, lahko tudi manjšo kmeti-
jo. « 051 /339-952 7004643 

P O S L O V N I P R O S T O R I 

ODDAM 

PISARNO 15 m2 v novi poslovni 
zgradbi v industrijski coni v Naklem, 
primerna za posredniško dejavnost, 
cena po dogovoru. « 041/681-264 

7004941 

POSLOVNI PROSTOR v pritličju. 
Kranj center, primeren za neživilsko tr-
govino. 37 m2. cena 407 EUR /mes 
(97.500 SIT) + DDV. « 040/989-937 

7004452 

G A R A Ž E 

PRODAM 

GARAŽO za nebotičnikom, Kranj, klet-
na e<aža. vpis v ZK. elektnka. cena: 
11.500 EUR (2 .756 .000 SIT). « 
031/607-875 70045« 

MOTORNA 
VOZILA 
A V T O M O B I L I 

PRODAM 

ODKUP. PRODAJA, PREPIS rabljenih 
vozit, gotovinsko plačilo. Avto Kranj, 
d.0.0., Kranj. Savska 34. Kranj. 04/20-
11^13. 041/707-145, 031/231-358 

7004346 

RAT PUNTO 1.2 SX. 1. 01 1. lasmik. 
klima. kov. moder, vsa oprema, « 
041/78-70-50 7004664 

FIAT PUNTO. I. 9 9 , 1 0 8 . 0 0 0 km cena 
1200 EUR (287.568 SIT), « 
041/577-683 7004«2 

UNO, 1. 98. 100 .000 km reg. do 
10/07, vozen, cena po dogovonj, « 
04/53-14-418, dO 10. ure ali po 20. 
u r i 7004650 

HVUNDAI ACCENT 1.3 GL, I. 02 kli-
ma, 5 vrat. 1. lastnik, Avtomehanika 
Lušina, « 0 4 / 5 0 2 - 2 0 0 0 , 041 /630-
754 7004Wi 

PEUGEOT 3 0 6 1 . 6 XR. 1.97.5 vrat, kli-
ma. abs. dcz, sv. el. paket. 151.000 km. 
Cena 2100 EUR (503.244,00 SIT) « 
041/727-128 70O36TO 

R-5 fM). I. 96. 9 041 /458-150 7004«»3 

Bf«tovPfap»oWtt0.4202N«Uo 
pf KrvMkji cMEta 22.4202 rUtto 

P R O D A J A IN M O N T A Ž A : 
• pnevmatike m platišča 
• amortjzerjt f )0«otr hjtn servjs vozil 
• avtooptika. vse za podvozje voztl 
- izpušni sjstemi, kataiizaiorji / 
Tel 04.̂ 5 76052 

RENAULT TAUA 1.4 16V, I. 0 3 srebr-
na. klima. Račman, Cerklje, « 
040 /205-947 

7004663 

ŠKODA FABIA 1.4 TDl karavan. I. 05 
srebnna, klima, ser. knjiga, el. stekla, 
« 0 4 1 / 2 2 7 - 3 3 8 700466? 

GOLF lil bencin, I. 93 bele barve. « 
031/617-580 

7004690 

VW GOLF IV. 1.4, 16V. I. 01 garanci-
ja. srebrn, klima. 1. lastnik, « 
041 /928-88 

7004682 

M O T O R N A KOLESA 

KUPIM 

MOPED APN 6 Alpino, dobro ohra-
njen. « 0 3 1 / 4 5 5 - 1 5 5 

70046M 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 

KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO (udi totalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz, 031/770-833 7004345 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

BENCINSKO KOSILNICO FIgaro. « 
031/699-145 7004628 

MIZARSKA tračna brusitka SCM-SIL-
CO . miza 3m. električni dvig in spust. 
« 0 3 1 / 3 0 2 - 2 1 6 7004632 

GRADBENI 
MATERIAL 
G R A D B E N I MATERIAL 

PRODAM 

HRUŠKOVE deske, smrekove bankine 
deb. 8 cm in suha kvalitetna bukova 
drva s PREVOZOM. « 041/608-765 

PO 2 m3 javorja, jesena in brezovih 
plohov ter več m3 smrekovine. « 
04/513-31-87 7004900 

KUPIM 

HLODE, najraje smreko. 
919 

040/899-
7004901 

ODKUPUJEMO hlodovino smreke, jel-
ke, lahko tudi sušice. « 04/510-95-
5 0 7004443 

ODKUPUJEMO smrekovo in hrastovo 
hlodovino, cena ugodna, plačilo po 
dogovoru. « 04 /51-80-220 . 
041/639-348 7004667 

KURIVO 

PRODAM 

DRVA. suha. možna dostava. « 
031/585-345 7004625 

DRVA metrska aH razžagana, možnost 
dostave, cena 25 do 50 EUR (5,991-
11.982 SIT). « 041/718-019 

700*87\ 

KVALITETNA bukova in hrastova drva. 
ugodno. « 04/51-80-220. 041/639-
3 4 8 7004688 

MEŠANA in bukova drva. večja količi-
na. « 031/699-145 

7004629 

SUHA bukova drva. « 041/884-882 
7004696 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
P O H I Š T V O 

PRODAM 

8 0 LET staro, ohranjeno spalnico (10 
delov), cena 300 EUR (71.892 SIT), 
« 0 4 / 5 7 4 - 2 7 - 4 0 7004654 

OTROŠKO sobo in kuhinjo, ugodno, 
« 0 4 0 / 6 2 9 - 3 4 9 7004906 

G O S P O D I N J S K I 
APARATI 

PRODAM 

MALO rabljen pomivalni stroj Electro-
lux. ugodno. « 04/51-91-868 

PRALNI stroj in hladilnik Gorenje. « 
041/878-494 7004666 

PRALNI stroj, star 8 let Gorenje WA 
512. lepo ohranjen, cena 50 EUR 
(11.982 SIT). « 041/823-567 

7004670 

STEKLOKERAMIČNI prostostoječi 
štedilnik Gorenje Pinifarina. star tri leta. 
« 0 4 1 / 7 2 0 - 4 5 5 

OSTALO 

PRODAM 

MALO rabljeno kopalno kad s tuš kabi-
no harmoni. « 04/25-91-505 

7004936 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

MOTORNI čoln gliser 4,1 m z motor-
iomyamacha 55 KM. « 040/429-617 

7OO4BI0 

FANTOVSKO KOLO 20" in dekliško 
kolo 24" ter dve otroški čeladi. « 
031 /329-208 

7004639 

mailto:malioglasi@g-glas.si
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.nepremicnine.net
mailto:malioglasi@g-glas.si
mailto:info@mp-proiekt.si
http://www.mp-projekt.si
http://www.9ekkoprojckt.si
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TURIZEM 
APARTMA v tzoli, 4-t-1 ležišče, veitka 
(erasa. pogled na morje. 4. nad. v blo-
ku oddam. • 041 /952-449 rocMrcM 

APARTMA v Novigradu. Wizu morja, za 
4 osebe. « 040/554-100 70CU640 

ODDAM apartmaje v Metajni na Pagu. 
Kurilič Mladerv^jublca. « 00385-
98/92-30-982. 040/926-544 

V DIKLU pri Zadru sk>ver»ka družina 
odda apartmaje za 4 osebe. • 
04/533-01-28, zvečer 7oo46«m 

HOBI 
KUPIH 

STARE knjige, razglednice, stare otro-
ške slikantee. pravljk«. lovske knjige, 
»041/682-162 7004880 

OBLAČILA 
PRODAM 

KOMPLETNO, gorenjsko, moško na-
rodno nošo. škomji št. 42. telovnik, 
srajca. « 031 / 7 ^ 0 0 4 7004«« 

PODARIM 

ŽENSKA oblačila - krila, bluze. št. 44. 
«04/204-72-61 70W86e 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

OTROŠKI voziček, kombiniran, zelo 
ugodno. « 041/652-812 7oo4«» 

OTROŠKi motor na akumulator 82-5 
let. cena 50 EUR (11.982 SIT). « 
04/233-22-20 7004«37 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

VSAK DAN sveže rezano cvetje - litije. 
Smolej. Luže 22a 7oo*9e9 

PODARIM 

DVA odraščena, kastrirana mačka, va-
jena bivanja okrog hiše. oba dobra k>v-
ca. « 0 4 / 2 3 4 - 3 8 ^ . 031/292-080 

700403« 

MLADE mucke, stare dva meseca po-
darimo dobrim ljudem. V 041/875-
0 9 1 7004883 

DVE mladi muci, « 041/754-547 
7004670 

TRI MUCKE tigrasto sive barve, stare 
2 meseca. « 040/266-479 Mitja 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDITI za vse zapo-
^ene In upokojer>e. Lons. d.o.o.. Gre-
gorčičen« 8. Kranj. « 04/23-66-808, 
051/387-753 7004407 

KREDITI DO 8 LET 
za vse zaposlene ter 
upokojence do 50 % 

obremenitve doh., stare ob-
veznosti niso ovira. Krediti tudi 

na osnovi vozita ter leasingi. 
Možnost odplačila na 

položnice. Pridemo tudi na 
dom. NUMERO UNO Robert 
Kukovec s.p^ Mlinska uL 22, 

Maribor, telefon: 
02/2$2-4S-26, 041/750560. 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 

PRODAM 

BOČNO nakladalno prikolico znamke 
Mengele. 19 m3. « 041/350-263 

7004433 

PAJEK SIP 4 vretena 340 cm in samo-
nakladalko SIP 19 m3. hidravlični dvig. 
» 031 /491-028 

7004911 

SILOKOMBAJN Mengele MB 220. « 
041/366-157 

7004874 

TTIAKTORSKO kosilnico Roto 165 E. 
lepo ohranjeno, malo rabljeno. « 
031/587-602 

, 70049» 

KUPIM 

ENOVnSTNI izkopalnik krompirja 
Hmezad. « 041 /239-328 70049i? 

KOSILNICO sip 165, dobro ohranje-
no. « 031/624-552 7004918 

PAJEK SIP, trosilec hlevskega gnoja in 
nakladalec za gnoj. V 041/538-697 

7004907 

PRIDELKI 

ZAČEU smo z obiranjem ribeza v Zg. 
Gorjah pri Poklukailevih, 9 04/472-
5 0 - 1 5 7004897 

PRODAM 

BOROVNICE, dnevno sveže, ročno 
nabrane, ugodno, tudi večje količine. 
«031/764-830 7004849 

ČEŠNJE slastne, domače hrustavke, 
dnevno sveže nabrane, ugodno, kme-
tija Princ, Hudo 1 (prt Kovorju) Tržič, « 
041/747-623 Toô seo 

JEČMEN zrr#. «041/855-107 7004«» 

JEČMENOVO slamo. 
552 

031/624-
700491« 

KROMPIR novi. jedilni, beli. « 
031/585-345 700*824 

LETOŠNJE seno, lepo sušeno, ugod-
no. « 01/83-24-402, med 8. in 9. 
uro zjutraj 7004883 

MALINE lahko dobite na Pečarjev! 
kmetiji, Sp. Dobrava 1a. Kropa. « 
031/504-658 7oo4e6i 

RIBEZ črni, 2 EUR (479 SIT). « 
04/57-25-060 7004886 

SENO goveje, balirano z dostavo. « 
031/276-930 70048«7 

VINO maivazija. sauvignon in mertot. 
odlične kakovosti, nad 501 možna do> 

•031/270-149 7004848 

VZREJNE ŽIVALI 

NAROČILA za jagnjeta za julij, « 
04/255-11-71.051/410-138 700489« 

PRODAM 

BIKCA starega en teden in teličko st-
mentalko. « 041/515-867 7004849 

BIKCA sivca za rejo, težkega okoli 100 
kg, « 04/252-17-39 7004876 

ČB BIKCA starega en teden. « 
041/275-447 700*895 

DVE telički simentalki. 
187 

040/384-
7004926 

JARKiCE. rjave, pred nesnostjo. No-
menj 18, Bohinjska Bistrica. « 
04/572-17-86 >004847 

KOZO dobrt> mlekarico in eno podarim 
ali zamenjam za gnoj, « 04/57-42-
6 9 8 700492« 

KRAVO slmentalko, dnjgič brejo vdeve-
tem mesecu.« 041/608-210 

7004861 

KRAVO simentalko s teletom in teličko 
simentalko. « 04/59-58-336 700492« 

LEPE zajklje in zajce za pleme ali za-
kol. «04/255-14-87 700489t 

JARKICE rjave, črne, grahaste, peteli-
ne reteče. Hraše 5. « 01/362-70-29 

7004930 

ORJAŠKE lisce, plemenske samce in 
samtee ter meso domačega kunca, « 
04/58-91-236 

PRAŠIČE težke od 25 do do 50 kg, « 
04/25-95-600 700486i 

TEUCO simentalko, staro 1 teden. « 
031/378-922 7oo484i 

TEUCO. brejo 8 mes. in pol, brejo si-
mentalko in hladilni bazen 1001. Vele-
sovo 28 

7004887 

TEUCO simentalko s teličko in kupim 
tesene stebre za kozolec. « 04/533-
12 -86 7004898 

TEUČKO simentalko, staro en teden, 
»041/840-724 7004885 

TELIČKO in bikca simentalca. stara 
10 dni. » 041/693-995 70049t8 

TEUČKO CIKO. staro 3 mesece. » 
04/572-11-94 7004838 

TRI KOZE mlekark^ po ^ r i . cena po 
dogovonj. « 031/438-577 

ZAJCE za zakol ali nadaljnjo rejo, sivi 
In črni. start 4 mesece, « 051/397-
2 5 6 7004831 

KUPIM 

BIKCA simentalca, starega do tri ted-
ne. « 040/133-969 

7004878 

BIKCA ali teličko simentalko, staro en 
teden. » 04/252-24-89 

7004884 

BIKCE in teličke od enega tedna do 
200 kg in kravo ali telico. » 
051/3721-468 7004905 

VEČ TELET starih do 10 dni, simental-
cl ali črni mesnate pasme. » 
041/970-770 7004924 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

JURČIČ & Co.. Postovna cona A 45, 
Šenčur, zaposli voznika kamiona z voz-
niškim izpitom C In E kategorije na 
mednan>dni špedteiji. avtomehanika in 
avtoličaria, » 041/761-400 7004919 

KUHARJA - PICOPEKA z izkušnjami 
zaposlimo v redno delovno razmerje. 
Picerija Pod gradom. Koroška 26. Tr-
žič. » 031 /571 -781 7004792 

DEKLE za strežbo pijače takoj zapo-
slim v kava baru v Kranju. Snedic Mat-
jaž s.p.. Prešernova 16. Kranj. » 
04/202-56-90 7004809 

GOSTILNA AS, Čopova 5a, Uubljana. 
zaposli kuharja - vodjo izmene, pogoji: 
urejer)o$t. dobra organiziranost, pre^ 
hodne izkušnje zaželene, « 01/425-
88-22, Helena. Mateja 7004732 

FHte t 9., Ko|wr 
išče 
šoferje (nrv̂ ž) 
za prevoz gorfva z veljavnim ADR 
potrdilom in znanjem nemškega 
jezika iz okofice Kranja. 
Potreben je izpit iz kategonjeC+Ein 
najmanj eno leto detovnih izkušenj. 

Kontaktna oseba je ga. Barabas 
na tet. š l 0043 676 870 m 63. 

GOSTILNA AS. Čopova 5a, Ljubljana, 
zaposli kuharje, pomočnike kuharja, 
pogoji: urejenost, predhodne izkušnje 
zaželene. » 01/425-88-22. Helena, 
Mateja 7001733 

GOSTILNA AS, (lopova 5a. U u b ^ 23-
posi natakarje v pototnem vrtu. nataka/̂ e 
za večerno delo. pogoji: urejenost. » 
01/42568-22. Helena. Mateja 7004734 

KV NATAKAR dobi redno zaposlitev za 
nedoločen čas. za Ala carte, dobro 
plačilo. Gostišče Bakhus. Žerjavka 12, 
Kranj.. » 041/628-068 7004920 

PICOPEKA . KUHARJA zaposlimo za 
nedoločen čas ali honorarno, Picerija 
Silvester, C. talcev 41; Kranj. » 
040/307-404 7004793 

POGODBENO zaposlim kuharja - pi-
copeka. Karantanija d.o.o.. Drulovka 
40, Kranj » 041 /378-077 7004782 

TAKOJ zaposlimo žensko za pomožna 
dela v gostinski kuhinji in pospravljanja 
pomožnih prostorov. Hrana in stanova-
nje lahko v hiši. Gostilna Mlakar. Miro 
Hiill s.p., Čemivec 11, Brezje. « 
04/53-09-200 7oo4en 

ZA DELO V STREŽBI v gostinskem lo-
kalu iščemo natakarico in natakarja. 
Benz, Glavna cesta 43. Naklo. » 
040/312-440 7002937 

ZAPOSUM samostojno r̂ atakarico za 
dek) v Panter Baru. Hrastje 52. Kranj. 
Deto je dvoizmer^ko za določen čas z 
možnostjo redne zaposlitve. « 
040/244-335 7004«90 

ZAPOSLIM kuharja in kuharsko po-
močnteo v pteeriji in več deklet ter fan-
tov za delo v strežbi v času prireditev in 
v lokalu, Picerija Dare. Godešič 72. 
Škofia Loka. «041/390<J3 1 700487a 

ZAPOSLIMO natakana/(co za dek) v 
strežbi. Picerija Tonač. Gmiičeva ul. 1. 
Kranj,. « 041/799-411. 041/331-
8 5 3 7004877 

ZAPOSUMO trgovko v živilski trgovini 
za nedoločen čas. pekama Zevnik 
d.o.o.. Ljubljanska c. 36a. Kranj, « 
031/506-691 7004914 

VOZNIKA B kategorije, za delo v noč-
nem času iz Kranja ali okolice zapo-
slim, Tomaž Stare s.p., Špikova ul.3. 
Kranj. » 041/690-410, od 10. do 14. 
ure 7004803 

ZAPOSUMO šoferja z B. C. E katego-
rijo In znanjem upravljanja z hiabom. 
Izolacija Kepic d.o.o., Vopovlje 5a, 
Cerklje. » 04/25-25-160. 041/614-
1 3 8 7004839 

ZAPOSUMO voznika G-kat.. v doma-
čem transportu. Bemik Anton s.p..Sp. 
Luša 19. Selca, » 031/62&455 

IŠČEM pomoč pri proizvodnji sveže 
zelenjave. Zelenjavarstvo Teran, Hlad-
nikova 33, Križe, » 041/648-543 

7004923 

ZAPOSUMO več zdravih In fizično 
močnih moških za prelaganje gum. 
plačik) po učinku, dekD je v Kranju. Hri-
bar - Blesk, kranj, d.o.o.. Savska c. 
34, Kranj, » 04/23-64-238, 
040/636-736 70047S3 

ZAPOSUMO več čistik:ov za čiščenje 
pn>izvodnje v šKo^i Loki. Delo je samo 
dopoklan od ponedeljka do petka. Hri-
bar - Blesk, Kranj d.o.o.. Savska c. 34 
, Kranj. » 04/23-64-238. 040/636-
736 

AVTOMEHANIKA zaposlimo za nedo-
ločen čas. Tomaž Luštrek s.p., Avto-
servis. Ladja 30. Medvode, okvirna 
plača za izkušenega avtomehanika 
cca. 1.000 EUR neto (239.640 SfT) s 
povračili stroškov. » 01/36-17-500 

UnM Alpe, d. o. o., 
Liub^skac.7.4280Bled 
Studk) kitajske masaža zdposft II»MII-
j i (M/Ž) na Bledu. Zaželene dekivne 
izkušnje in primerna izobrazba. Pis-
mene prošnje poiljhe na gon̂  naslov. 

FANTA za priučitev v mizarski stroki za-
poslim. »041/734-464 

7004818 

SLAŠČIČARJA ali kuharja zaposlimo, 
delo samo dopoldan - potk». "štrudr, 
francoski program. Pekama Planika. 
Triglavska 43. Bled. » 031/395-545 

7004939 

ZAPOSLIM kovinarja za delo na CNC 
stružnih avtomatih, Ropret d.o.o.. Ho-
temaže 47 a. Preddvor, » 041/672-
0 4 3 7004873 

ZAPOSLIMO samostojno frizerko v 
Mercator centru Kranj, r^no delo. Fri-
zerski salon M. C. St. Žagarja 69. 
Kranj. » 031/888-821 

ZAPOSUMO n^^Sega de^Msa/delavko v 
iesni proGvodrv- Janez Ratovec $.p.. Ja-
vomit 3. Ki^, » 040/71&322 

IŠČEM 

IŠČEM DELO V GOSTINSTVU, po-
moč v kuhinji ob vikendih ali občasno. 
»031/597-961 7004837 

IŠČEM DELO. kuhanje, čiščenje, lika-
nje. » 040/131-227 

70048«9 

DUO ROLO išče delo na obtetnfcah. 
porokah igrajo domačo in zabavno 
glasbo. »041/224-907 7004880 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACUE. novogradr^ od teme^ do 
strehe, r̂ otranje omete, fasade, kamnite 
škanse. urejanje in tlakosanie ck/o(i9č, z na-
šim afi vašim materiak>m, SGP Bytyqi 
d.n.o., Struževo 3a. Kranj. » 041/222-
741 7004190 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. parkirišč, potag. rotmikov. 
pralnih plošč. izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovic & Co. d.n.o.. Jetov-
škova 10, Kamnik, 01/839-46-14, 
041/680-751 

7004337 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter 
s.p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709: žaluzije, rotoji, ro-
lete, lamelne zavese. pHse zavese, ko-
mamiki. markize. vMw.asteriks.net 

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

7004192 

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

7O0353« 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj, ob-
nova stanovanj in zaključna dela v 
gradbeništvu. Planinšek k.d.. Šinkov 
Tum 23. 1217 Vodice. » 031/206-
7 2 4 7004888 

IZDELUJEMO in prenavljamo strehe, 
Megamatrix, d.o.o. Staretova ulica 39, 
Kranj. 041/570-957 7004193 

IZVAJALEC spbšnih gradbenih del -
zidarstvo, tesarstvo, knauf sistema, 
spuščenih stropov... se priporočamo. 
Nekovič d.o.o.. Sp. Duplje 23. Duplje. 
»031/283-066 7004252 

Z A H V A L A 

V torek, 12. junija, je legel k večnemu po6tku 

M I L A N ROZMAN 
iz Suhe ^ pri Predosljah 
1939 - 2007 

Ob njegovi prerani smrti se zahvaljujemo vsem, ki ste ga imeli 
radi in sočustvujete 2 nami. Hvala vsem za izražena ustna in 
pisna sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hvala tudi 
vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnji poti. 

V imenu sorodstva žena Ivanka 

Suha pri Predosljah, Kranj, 15. junija 2007 

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

ZAHVALA 

V 81. letu se je poslovil naš dragi mož, oče, dedek in pradedek 

MARIJAN ŠEMROV 
iz Gobove 

Ob njegovem slovesu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in so-
vaščanom, ki so nam izrddi sožalje, darovali cvetje, sveče in ga pospremili na 
zadnjo pot Hvala' podjetju Arete, d. o. o. in društvu Humana iz Kranja, 
Gasilskemu društvu Podbrezje in Društvu upokojencev Podnart 
Iskrena hvala g. župniku za lep obred, pogrebni službi Navček, pevcem in 
mladima violinistoma Neni in N^teju Kozjek. Posebna hvala sestrični Anid za 
pomoč, možu Stanetu pa za ganljiv govor ob grobu. 
Graja dr. Podleaiiku in lepa hvala dr. Potočnikovi iz internega oddelka Sjdošne 
bdriišnice Jesenice, kakOT tudi vsemu osebju za tmd, nego in prijaznost 
Se enkrat hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, a ostali neimenovani 

Žah^oči: žena U^zka, hčerki Tatjana z možem Jožetom, Zdenka z možem 
Dardom, vnuki Helena, Luka, AljoŠa in Žiga ter pravnuk Lan 
Gobovce, 12. junija 2007 

ZAHVALA 

V S8. letu starosti je mimo zaspala naša draga mama, stara 
mama. prababica, sestra, svakinja in teta 

FRANČIŠKA ŽAGAR 
rojena Eljon, iz Šenčmja, Mlakarjeva ul. 50 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan-
cem, Osnovni Soli in vrtcu Šenčur, Društvu upokojencev, Gasil-
skemu društvu, Društvu prijateljev mladine in Turističnemu 
društvu za izrečeno sožalje, za poldonjeno cvetje in sveče, za da-
rovane sv. maše in vsem, ki ste zanjo molili in jo pokropili ter 
nam kakorkoli pomagali. Za lepo opravljen pogrebni obred pri-
srčna hvala g. župniku, nosačem, pevcem, trobentaču, praporšča-
kom, pogrebni službi Navček in vsem, ki ste našo mamo pospre-
mili na njeni zadnji poti. Za skrbno nego in pomoč se zahvaljuje-
mo osebju doma Primož Trubar Loka, kjer je nazadnje bivala. 

ŽALUJOČI VSI NJENI 
Senčuir, Sr. vas, 6. junija 2007 
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IZVAJAMO sanacije dimnikov, nudimo 
dimne obloge, dimne kape. Novak & 
Co. d.n.o.. Uublianska 89. Domžale. 
031/422-600 7004382 

PRAZNJENJE GREZNIC Bied-RadovljH 
ca • Jesenice, Miro Me?ek s.p., Krnica 
48a. Zq. Gode, 041/516-199 rô SMO 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatrix, d.o.o.. Staretova ul. 
39. Kranj. 041 /570-957 7004i»i 

SLO-DOM zaklj. dela. pred. stene, 
spusč. stropi knauf - Armstrong, novo-
gradnje, adaptacije, podstrehe, nriont. 
podi, stres. okna. pleskanje.... Marko-
tič Slavko s.p.. Suška 28. Šk. Loka, « 
0590 /20-722 .041 /808-751 j-ooasos 

TESNENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA, 
d.o.o.. Eksierjeva 6. Kamnik 0 1 / 8 3 -
15057 .041 /694 -229 70043*« 

ZAKUUČNA mizarska deia, monta-
ža. okna. vrata, stopnišča, ograje, 
vgradne omare in ost^o po dogovoru. 
Robert Škflec s.p.. Poljane nad Šk. 
Loko 66, Poljane, « 031/852-765 

7004492 

Z A S E B N I S T I K I 
30 .000 POSREDOVANJ. 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Sk). 9 03/57-26-319. 031/505-
4 9 5 . 0 3 1 / 8 3 6 ^ 7 8 7004038 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države, « 031/836<378 7004i28 

WWW.GORENjSKICLAS.SI 

O B V E S T I L A 
PODPISANI Jože Kem, Tenetiše 47A, 
Golnik, prepovedujem oddajanje v naj-
em. košnjo ter vsako drugo razpolaga-
nje s parcelami Jakobu Kemu, Teneti-
še 6, ker on nI edini lastnik parcel. 

7004934 

R A Z N O 
PRODAM 

LESENE LESTVE različnih dolžin. « 
04/252-14-30 7004®35 

LESTVE vseh vrst in dolžin dobite, Zbi-
Ije 22. 9 01 /36-11 -078 70047«® 

MOPED APN 4, starejšo kamero, obo-
je dobro ohranjeno in videorekorder. 
s 041/364-504 7004e4S 

SUHA HRASTOVA drva in prašiče 100 
kg. 9 041/378>937 7004S42 

V S P O M I N 

SLAVKU VIRANTU 

Sioi^o pred dvajsetimi leti bilo je težko, 
ljubezen do te ni minila, 
A 
Vsak dan si v misjiH z nami, 
Ko vsaj za trenutek bi prišel med nas, 
O kako te pogrešamo. 

V S I T V O J I 
Preddvor. Kranj, Dragočajna, Dol pri Ljubljani, 25. junija 2 0 0 7 

Z A H V A L A 

Ob izgubi našega 

MARIJANA ŠPOLJARJA 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti, posebej 
gospodu župniku Alojzu Snoju, sosedom in prijateljem iz Škofje Loke. 

Žalujoči vsi njegovi 

Z A H V A L A 

V 94. letu nas je zapustila naša dobra mama, babica, prababica 
in tašča 

ANGELCA SMOLEJ 
roj. Jelene 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in zriancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv, maše 
in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebna 
zahvala gospodu prelatu Antonu Slabetu in gospodu župniku 
)anezu Zupancu za poslovilni obred, pevcem Zupan, nosačem, 
gospe in gospodu Štamuiak ter pogrebni službi Navček. 
Vsem imenovanim in neimenovanim Še enkrat iskrena hvaJa. 

V S I NJENI 

Z A H V A L A 

14. junija 2007 je k zadnjemu počitku legla naša ljubljena 

LEOPOLDINA JUTRIŠA 
rojena Šumi 

Zahvaljujemo se vsem, k i ste v času njene bolezni upali z nami in j i pošiljali 
besede podpore. Ob njeni smrti se zahvaljujemo za vse besede tolažbe, izražena ustna 

in pisna sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hvala zdravnikom in osebju 
Zdravstvenega doma Radovljica in Bled ter Bolnišnice Jesenice za vso skrb in nego 
v dolgih dneh njene bolezni. Hvala tudi gospodu župniku za lepo opravljen obred. 

V S I NJENI 

5o vezi močnejše, 
brez pomena zanje so 
razdalje, kraj in čas. 

Ni smrt tisto, kar nas loči Z A H V A L A 
in življenje ni, kar druži nas. oj^ ^^^ j^gubi naše mame, žene, stare mame, tašče, sestre in tete 

MARJANCE KRMELJ 
roj. Božnar 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete 
maše. Zahvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Za-
hvala gospodu župniku Matjažu Zupanu s Suhe za molitve, 
poslovilne besede in lep obred, prijateljem planincem. Društvu 
upokojencev Skofja Lola, pogrebni službi Komimale Sk. Loka in 
pevcem. Zahvala tudi podjetju Termo, d. d , in DermatoveneroloŠ-
ki kliniki v Ljubljani. Vsem imenovanim in neimenovanim Se 
enkrat lepa hvala. Ohranimo jo v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njeni 
Škofja Loka. 18. junija 2007 

Z A H V A L A 

V 94. letu nas je zapustila naša dobra mama. babica, 
prababica in teta 

A N A ROZMAN 
roj. LuSina, p. d. Jelencova Ančka s Češnjice pri Železnikih 

Ob boled izgubi naše dobre mame se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje in sveče. Hvala nosačem in vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti. Posebna zahvala zdravnici dr. Speli Petemelj, 
gospodu župniku Andreju Jemcu za poslovilni obred, organizaciji Z B 
Češnjica in govornici Ladici Trojar za poslovilni govor. Se enkrat hvala 
vsem, ki našo drago mamo ohranjate v lepem spominu. 

ŽaIujo6 vsi njeni 
Češnjica, 14. junija 2007 

... in so rekli, 
da te ni 

V S P O M I N 

Z zadnjim dnem pomladi se je izteklo žalostno leto, ko je 
nenadoma preminila naša draga 

NUŠA MIKLAVČIČ 
3. 9 . 1 9 3 7 • 20. 6. 2006 
iz Kranja, Gogalova 8 / Gosposvetska 13. 

Hvala vsem, ki se je spominjate. 

Kranj, 22. junija 2007 

Tiho je odšla v 78. letu starosti naša ljuba 

IVANKA MARINŠEK 
roj. Lokar 

Večno bo ostala tvoja ljubezen v naših srcih. 

Sinova Janez in Manči, vnuki Petra, Saša, Jani in Grega 
Kranj. 14. junija 2007 

Z A H V A I A 

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage mame, babice. 
prababice, tašče in tete 

VINCENCIJE KOŠIR 
iz Mavčič 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno 
cvetje in sveče. Posebej se zahvaljujemo župniku gos. Janezu 
Savsu. pevcem in vsem. ki so jo spremljali na zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni 
Mavčiče, 15. junija 2007 

http://WWW.GORENjSKICLAS.SI
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A N K E T A 

Danes spričevala 
za šolarje 
ANA HABTMAN 

Danes se bodo učenci in dija-
ki v šole podali po spričevala, 
nato pa se zanje začenjajo 
težko pričakovane počitnice. 
Pred dnevi smo mlade v Kra-
nju povprašali, kako so zado-
voljni z učnim uspehom. 
Folo: Corud Kiv<li 

Maja Gogič: 

"Danes se na konferenci 
učitelji odločajo, ali bom v 
osmem razredu prav dobra 
ali dobra. Če bom dobra, 
bom razočarana, ker mi bo 
le malo zmanjkalo do bolj-
šega uspeha." 

Žiga Dernač: 

"Naredil sem sedmi razred. 
Doslej sem bi vedno odli-
čen. NI se mi bilo treba veli-
ko truditi za šolo. Pomemb-
no je, da si pri pouku pozo-
ren in se ti doma ni več tre-
ba toliko učiti." 

Špela Zavrl: 

"Kot osmošolka sem šolsko 
leto končala s prav dobrim 
uspehom, s čimer nisem naj-
bolj zadovoljna. Priznam pa, 
da sem tudi sama kriva, ker 
se mi včasih ni dalo učiti." 

Anja Perčič: 

"Vsa leta sem bila odlična, 
tudi letos v osmem razredu. 
Učim se le zadnji dan pred 
kontrolno nalogo. Še največ 
težav imam z angleščino, 
učiteljica me ne mara pre-
več." 

i Grega Bajsič: 

: "Do sedaj nisem bil vedno 
: odličen, letos, v sedmem 
: razredu pa sem bil. Več se 
i mi je dalo delati za šolo, po-
: leg tega sem se potrudil, ker 
: se ocene že upoštevajo za 
• vpis v srednjo šolo." 

Nevarni gozdni sprehodi 
v gozdovih okoli Kranja so gosenice, ki lahko povzročijo vnetje s srbečico ali celo težave z dihanjem. 

MATTAŽ GREGORIČ 

Kranj - Že nekaj dni na Za-
vodu za gozdove in na Zavo-
du za zdravstveno varstvo 
opozarjajo, da so se v gozdo-
vih okoli Kranja, zlasti na 
območju Hrastja razširile 
gosenice hrastovega spre-
vodnega prelca. Majhne dla-
kaste gosenice so nevarne 
za ljudi, saj lahko povzroča-
jo srbečico in pordelost 
kože, v hujših primerih tudi 
težave pri dihanju. Gosenice 
imajo na hrbtni strani tem-
no rdeče pege, iz katerih iz-
raščajo trde dlačice. Trebuš-
na stran je zelenkaste barve, 
bočno pa je belkasta. Čez 
dan se zadržujejo v gnezdih, 
ki so obdana z rahUm za-
predkom tankih srebmka-
stih niti. Gnezda so pravilo-
ma v rogovilah vej in na de-
blu ter dosegajo velikost do 
manjše melone. Ponoči se 
gosenice odpravljajo na hra-
njenje v krošnje, kjer žro 
listje in popke. V zgodnjih 
jutranjih urah se vračajo v 

Gosenica hrastovega sprevodnega prelca / foio: božo Maiovth 

gnezda. Po drevesu in po 
tleh se gibljejo v koloni po 
ena, v značilnih "procesi-
jah", če pa jih je veliko, so,, 
razvrščene v več vrst. Pri po-
hodu sproti predejo nitke, ki 
se oprijemajo na drevo. Sre-
di julija se gosenice zabubi-
jo in po treh tednih se izle-
žejo metulji. Gosenice ima-
jo drobne ožigalne dlačice, 
ki ob dotiku s človeško kožo 

povzročajo vnetje s srbečico, 
to je gosenični dermatitis ali 
lepidopterizem. Posebno 
občutljivi so otroci in starej-
ši ljudje. Zato velja opozori-
lo, da se je treba izogniti vsa-
kršnemu stiku z gosenicami 
in njihovimi ostanki. Pri gi-
banju v bližini dreves, napa-
denih z gosenicami, si je tre-
ba zavarovati kožo, dihala in 
oči, pri hujših oblikah gose-

ničnega dermatitisa in pri 
težavah z dihanjem pa je 
treba poiskati zdravniško 
pomoč. 

Gosenice hrastovega prel-
ca sicer povzročajo precej 
škode tudi na hrastovih dre-
vesih, saj obžrejo plodove, 
pri starih drevesih se sušijo 
vrhovi, mlada pa propadajo. 
Kakšno škodo bodo povzro-
čile gosenice, še ni znano. 

V A B L J E N I N O N - S T O P O - 2 4 

Oaza '.abaif^r Casino Tivoli 
IGRALNI fflIiON 

CASINO TIVOLI LESCE LESCE SU3VENUA 
Hraška ces ta 21, SI-4248 Lesce, t : 04/ 532 55 60 

w : wwvi/ .casjno-t ivol i .s i e: info<i.casinO'tivoli.si 

Čestitamo mladoporočencem 

Na Bledu so se 2. junija poročili Peter Groznik iz Višnje 
Gore in Shanna Renee PafTord iz Indiane v ZDA ter Matjaž 
Aljančič z Brezij pri Tržiču in Aleksandra Perko s Seničnega. 
V Škofji Loki so se i6. junija poročili Matej Poljak in Polona 
Mohorič, Rok Trojar in Vesna Mohorič, Janez Tavčar in Ta-
nja Franko, Miha Perčič in Anja Urač ter Nikolaj Kozmelj in 
Petra Furlan. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo delno jasno, čez dan bodo nastale posamezne ne-
vihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasni-
mi padavinami, nevihtami. V nedeljo bo delno jasno, čez 
dan pa bo nastala kakšna nevihta. Nekoliko bo hladneje. 

Agencija RS za okolje , Urad za MeleOfto|[ijo 

PETEK i SOBOTA i NEDELJA 

<{3^ 
14/29°C !15/26°C i 13/27°C 

Muiĵ SbbiMV 

Zagreb 
O si/ist; 

O Boka 
' _ 29/201; 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Nagrajenih šest gorenjskih pošt 

Pošta Slovenije je tudi letos izbrala najboljše pošte za leto 
2006 in jih nagradila na 9. športnih igrah in srečanju delav-
cev Pošte, ki je bilo 10. junija v Mariboru. Miran Čehovin, 
direktor kranjske poslovne enote Pošte, je povedal, da je 
generalni direktor Pošte Aleš Hauc podelil 44 priznanj in 27 
pohval. Od 52 pošt na Gorenjskem jih je bilo nagrajenih 5. 
Priznanje generalnega direktorja so prejele upravnice pošt 
Naklo Anka Stegnar, Škofja Loka Simona Trobec, Begunje 
Mateja Petrič in Tržič Nada Tadl. Pohvalo sta prejeli upra-
vnici pošt Bohinjska Bela in Jesenice LIlijana Štajer in Maj-
da Komac. Na sliki Aleš Hauc in Miran Čehovin z nagrajeni-
mi upravnicami. J. K. 

KRANJ 

V torek srečanje upnikov S H P Kranj 

Včeraj je minilo pet let od uvedbe stečajnega postopka 
Slovenske hranilnice in posojilnice Kranj, ki pa še vedno ni 
zaključen. Kako poteka stečajni postopek in kaj si upniki še 
lahko obetajo, bo možno izvedeti v torek, 26. junija, ob i8. 
uri v sobi 14 Mestne občine Kranj, kjer bo srečanje upnikov 
s stečajnim upraviteljem in odvetnikom. Kot je pojasnil 
predsednik upniškega odbora Simon Antolič, je 756 upnikov 
v stečajno maso prijavilo 1,7 milijarde tolarjev, proti us-
tanoviteljem SHP Kranj pa je stečajni upravitelj vložil tudi 
tožbo za poplačilo stečajne luknje v višini 829 milijonov to-
larjev. Na kranjskem in ljubljanskem sodišču poteka tudi 
več različnih tožb, povezanih s stečajem SHP Kranj. Do 
sedaj je bila izplačana slaba polovica terjatev. S. S. 

mailto:info@g-glas.si
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Grajsko poroko 
bova večno 
pomnila 

Na srednjeveški poroki v Škofji 
Loki se bosta jutri poročila 
Ljubljančanka Loti Vereš in 
Kamničan Tine Windschnurer. 

Stran 6 

Ločani radi 
praznujemo skupaj 
Dogodki ob škofjeloškem občinskem prazniku 
se vrstijo že ves junij, živahno je na kulturnem, 
športnem, družabnem področju. Kako te 
praznične dni diha tisočletno mesto in kaj 
lahko meščani še pričakujejo do konca meseca, 
govori župan Igor Draksier. 

Stran 3 
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Končno urejen selški 
vhod v mesto 
v četrtek, 28. junija, bodo v Škofji Loki odprli obnovljeni cestni odsek Podlubnik-Klančar. Križišče s 
semaforji, pločnik, kolesarska steza, nov dovoz do blagovnice in preseljena kapelica. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ob škofjeloškem občinskem 
prazniku bodo slovesno od-
prli obnovljeni cesmi odsek 
selške vpadnice. "Odprli 
bomo cesto Podlubnik-
Klančar in to na tistem delu, 
kjer so jo ljudje najbolj želj-
no čakali," je pred težko pri-
čakovanim odprtjem dejal 
župan občine Škofja Loka 
Igor Draksier. "Povedati je 
treba, da je bila prej to zelo 
slaba cesta brez pločnikov in 
kolesarskih stez, brez ureje-
ne komunalne infrastruktu-
re, tako rekoč ni bila niti po-
dobna cesti, še zlasti pa ne 
mestni. Gre za dvanajstlet-
no željo in prizadevanje ob-
6ne, da na tem mestu spelje 
in uredi spodobno cesto. 
Zelo dolgo smo se ukvarjali 
z odkupi zemljišč na trasi, 
sedaj pa je to vendarle za 
nami in upam, da bomo na 
koncu vsi zadovoljni, da 
smo dobili sodobno cesto. 
Upam tudi, da se bodo ljud-
je navadili tudi na drugačen, 
bolj mestni cestni režim. 
Ljudje, ki se bodo po selški 
vpadnici pripeljali v mesto, 
bodo sedaj zaradi urejene 
ceste slednjič imeli vtis, da 
so resnično prišli v mesto. 

Poskrbljeno je tako za pešce 
kot kolesarje, križišča so 
urejena s semaforji. Tistim, 
ki so j im bolj pri srcu krožiš-
ča, pa naj ob tem povem, da 
je zanje potrebnega veliko 
več prostora, ki ga tu žal nis-
mo imeli. Pri urejanju tega 
cestnega odseka je prišlo 
tudi do prestavitve kapelice, 
ki je prej stala na desni, sta-
rološki strani selške vpadni-
ce, sedaj pa je prestavljena 
na drugo, podlubniško 

stran. Odprtje kapelice bo 
nekoliko kasneje, ko še re-
stavratorji končajo svoje 
delo. Z novim križiščem na 
tem odseku pa smo poskr-
beli tudi za nov dovoz do 
blagovnice v Podlubniku, k i 
je bil prvotno načrtovan že 
pri izgradnji tega naselja. S 
tem bomo odpravili velik 
problem iz preteklosti." 
Vrednost celotne naložbe 
znaša skupaj kar 435,6 mili-
jona nekdanjih tolarjev, od 

tega je bil delež Ministrstva 
za promet - Direkcije RS za 
ceste 276,9 milijona tolar-
jev, delež občine Škofja 
Loka pa je znašal 158,7 mili-
jona tolarjev. Slovesnost ob 
odprtju nove ceste pa ne po-
meni, da so sedaj tu dela 
povsem končana, dodaja žu-
pan. Prav sedaj se je zaklju-
čil javni razpis in v teku je 
podpis pogodbe za nadalje-
vanje druge faze pri obnovi 
te ceste. 

NACIRAjENCi 

Vtisnil je pečat 
loški obrti 

Franc ŠIfrar bo za dolgoletno 
uspeSno delo na področju 
obrti in podjetništva ob le-
tošnjem občinskem prazni-
ku prejel zlati grb občine 
Škofja Loka. 

Stran 9 

NAGRAJENCI 

Bodoči nosilci 
slovenske znanosti 

Škofjeloški gimnazijci že vr-
sto let dosegajo odmevne re-
zultate na olimpijadah zna-
nja in državnih tekmovanjih. 

Stran 11 

ŠPORT 

Odlikuje ga krepka 
levica 

Marsikdo od maturantov te 
dni razmišlja zgolj o dolgih 
počitnicah, Jure Dolenec pa 
že pripravlja torbo za pot 
proti severu. 

Stran 12 

LOKA s o L)UDJE 
v župniji vlada pogum 
za življenje 

Dr. Alojz Snoj v župniji v Sta-
ri Loki službuje sedem let. 
Velja za priljubljenega in go-
spodarnega duhovnika. 

Stran 1 6 

Marijino kapelico 
so prestavili 
o b gradnji cestnega odseka na selški vpadnici so 
prestavili tudi Marijino kapelico. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ško^a Loka - Kapelica je bila 
prej v vasi Binkelj, zaradi 
obnove ceste Podlubnik-
Klančar pa so jo sedaj pre-
stavili na nasprotno stran 
ceste, v naselje Podlubnik. 
Prestavitev kapelice je bil 
pravcati spektakulami dogo-
dek, ki se ga je udeležilo 
lepo število okoliških prebi-
valcev, starološki župnik dr. 
Alojz Snoj pa je ob tej pri-
ložnosti kapelico blagoslo-
vil, da bi srečno prestala se-
litev na kolesih na drugo 
stran ceste. Dokončni blago-
slov pa bo šele na praznik 
Marijinega vnebovzetja, 
nam je povedal župnik. Te-
daj bodo svoje delo dokonča-
li tudi konzervatorji in re-
stavratorji. Restavratorski 
center Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine Sloveni-
je je izdelal projektno doku-
mentacijo za te postopke, 
strokovnjaki so bedeli tudi 
nad prestavitvijo kapelice. 
Po besedah Jerneja Hudoli-
na, ki vodi restavratorski 
center, se je kapelica v ena-
kem stanju, kot je bila, pre-
selila na nasprotno stran ce-
ste, gradbeniki pa so tudi 
vse druge predpriprave izve-
dli odlično. Kdaj se bodo za-
čela konzervatorska in re-
stavratorska dela, pa nam 
sogovornik zaenkrat še ni 
mogel dati odgovora, niti 
tega, ali bo dela izvajal nji-
hov center ali kdo drug, saj 
je to odvisno od odločitve in-
vestitorjev. Najverjetneje pa 
bodo dela potekala čez pole-
tje, če res želijo, da je kapeli-
ca, posvečena Mariji, nared 
do praznika v avgustu. 

ŠKOFJA LOKA 

Loka v Adriinem katalogu 

V katalogu letalske družbe Adria Airways je objavljena repor-
taža o Škofji Loki, je na nedavni novinarski konferenci pove-
dal župan občine Škofja Loka Igor Draksier. Vse od pomla-
di lahko potniki na letalih berejo o tisočletnem mestu in 
morda kaže povečan obisk gostov iz tujine pripisati tudi tej 
promocijski potezi. Župan ocenjuje, da je v tem primeru 
majhen vložek prinesel dober učinek. Ob tej priložnosti so 
še povedali, da bo srednjeveško prireditev Venerina pot le-
tos posnela avstrijska televizija. D. Ž. 



AKTUALNO 

Kratke novice 

ŠKOFJA LOKA 

Več življenja v mesto 

Mesto Škofja Loka je skupaj s še štirimi gorenjskimi mesti 
vključeno v projekt Sejem bi je živ, ki ga sofinancira tudi nor-
veški finančni sklad. Projekt je sestavljen iz dveh delov: ob-
nove stavb v občinski lasti (v Škofji Loki je to obnova Sokol-
skega doma za potrebe večnamenske kulturne dvorane, ki bo 
namenjena koncertom, seminarjem, posvetom, konferen-
cam, razstavam, srečanjem) in programom oživljanja mest. 
S slednjimi naj bi popestrili utrip mesta, vanje prinesli nove 
vsebine, nove dejavnosti, več življenja. Za ta del projekta pa 
so bile po občinah ustanovljene lokalne projektne skupine. V 
Škofji Loki je po besedah Mateje Hafner Dolenc skupina po-
vabila k sodelovanju vse, ki v občini delujejo na področju kul-
ture, društev, mladinske kulture, prosvete, športa, podjetni-
ke in druge. Odzvali so se povabilu in nastal je koledar prire-
ditev za leto 2007 in tudi leto 2008, hkrati pa pripravljajo tudi 
vsebine, ki jih bo moč organizirati v prenovljeni dvorani So-
kolskega doma. Nastal je koledar dogodkov, ki ga bodo še 
dopolnjevali, med drugim vsebuje tudi šest tematskih delav-
nic za otroke In kar nekaj novih prireditev. D. Ž. 

Smeli načrti za razvoj podeželja 

Štirinajst institucij s škofjeloškega območja je pred kratkim 
podpisalo pogodbo o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine 
Loškega pogorja. Ta bo skrbela za nadaljnji razvoj podeželja 
na Škofjeloškem, prodor blagovne znamke Dedek Jaka in 
babica jerca, za večji obisk turistov, za urejanje infrastruk-
ture ... Poleg vseh štirih občin, upravne enote in razvojne 
agencije so se skupini pridružile še številne druge Inštltuci-
je in društva, ustanovitelji pa so na stežaj odprli vrata tudi 
drugim. "Naši glavni cilji so tudi nova delovna mesta, na-
ravi prijazno kmetovanje, ureditev vaških jeder,..." pravi Ivl-
ca Rant iz upravne enote. Vsa društva in institucije so pri 
razvoju podeželja sodelovale že sedaj, zato so tudi lahko 
predstavili štiri projekte, ki so se ali pa se bodo v kratkem 
zaključili: Pozdravljeni, ljubitelji utrdb, Partnerstvo dobrot 
brez meja, Prekomejno trženje kulturnega turizma in Emina 
romarska pot. B. B. 

Animator Bogdan Žontar predstavlja čas med obema 
vojnama, ko so bile Žiri obmejno območje in so Jugoslovani 
gradili Rupnikovo linijo. 

Gorenjski Glas 

loški glas 
Lo5b g l» je piilog« Corvnjslcega gbsa 

IZOA|ATEL| 
Corenjski glas. d. o. o.. Knin), 
Zoisova 1.4000 Kran) 
ODGOVORNA UREDNICA 
Mati|a VoKjak 
UKEDNIU 
Danica Zavri Žlebir 
NOVINARJI 
Maja Bertoncelj, Boitjan Bogataj, Igor KavW. 
Vilma Stanovnih, Simon Subic. Danica Zavfl 
Žlebi! 
OBUKOVNA ZASNOVA 
Jernej Stritar. Tricikel 
TIHNIČNI UREDNIK 
Grega Flajnilc 
FOTOGRAFIJA 
Tina Doki. Corajd KavJii. Kaja Pogadai 
VODJA OGLASNEGA TRŽENJA 
Mateja Žvl2a| 

Norveški mentorji so 
pohvalili njihovo vnemo 
Pet gorenjskih mest, med njimi tudi Ško^a Loka, sodeluje v projektu Sejem bil je živ, ki ga sofinancira 
norveški finančni mehanizem. V začetku junija je skupina petih norveških mentorjev prišla pogledat, 
kako poteka projekt. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Skofja Loka - Teden dni so 
Tove Krattebol, Magne 
Kvam, Frode Bakken, Tone 
Gerd Bratland in Elin Gjevre 
preživeli v Sloveniji in se sre-
čali s predstavniki vseh petih 
v projekt vključenih občin. V 
Škofji Loki pa so skupaj s 
projektno skupino in pred-
stavniki več društev in dru-
gih institucij iz Škofje Loke 
sodelovali v delavnicah. Nor-
vežani so se ob tem seznani-
li s potekom projekta in sku-
paj s sodelujočimi iskali 
usmeritve za nadaljevanje. 
"Delavnica je bila zelo dobro 
obiskana in je bila tudi de-
ležna pohvale norveških 

projektne skupine, pač pa 
tudi predstavniki turistične-
ga in kulturnega življenja, 
šol, podjetnikov in drugih iz 
Škofle Loke in na takšen na-
čin tudi prišli do raznolikih 
odgovorov," je o delavnicah 
povedala vodja projektne 
skupine Mateja Hafner Do-
lenc. 
"Na primeru norveškega 
mesta Rena so mentorji 
spodbujali udeležence, da 
iščemo vzporednice s Škofjo 
Loko in opredelimo prilož-
nosti. Ob priložnostih, Id jih 
vidimo za oživitev mesta, 
smo med najpomembnejši-
mi značilnostmi opredelili 
sodelovanje meščanov, 
vključevanje prebivalcev. 

Člani projektne skupine skupaj z norveškimi mentorji 

V projektni skupini sodelujejo: Mateja Hafner 
Dolenc, Barbara Pokom, Jernej Tavčar, Marko 
Pleško, Janez Jocif, Niki Mesec, Mojca Debeljak, 
Mara Tavčar in Matic Stergar. 

mentorjev. Seznanili so nas 
z nekaterimi svojimi prime-
ri, nato pa nam postavili ne-
kaj vprašanj, na katera smo, 
razdeljeni v skupine, sami 
poiskati odgovore. Skupine 
smo sestavljali ne le člani 

uprave, društev in drugih 
pri razvoju mesta, poudarili 
projektno delo, delavnice 
kot način iskanja rešitev, po-
men kulturne dediščine kot 
potenciala, ključno vlogo pa 
dodelili tudi dogodkom." 

Tudi norveški mentorji so 
med ključnimi priložnostmi 
povzeli pomen komunikaci-
je med občino, združenji, 
društvi in šolami, izobraže-
vanje ljudi o Škofji Loki kot 
o pomembnem mestu in iz-
delavo koledarja prireditev 
in njihovo promocijo. V na-
daljevanju projekta pa je po 
njihovem mnenju treba več 
pozornosti nameniti koordi-
naciji in organizaciji skup-
nih projektov, dogodkov in 
delavnic, skupnemu razu-
mevanju "boljšega družbe-
nega življenja" in motivaciji 
ljudi za vključevanje v pro-

jekt oživljanja mestnega je-
dra, začenši z osnovnošolci. 
Norvežani predlagajo, naj 
svoje dlje dosegamo posto-
poma, korak za korakom, 
pohvalili pa so projektno 
skupino za organizacijsko 
shemo, ki jo je izdelala za 
uspešno izvajanje progra-
ma, zavedajoč se dejstva, da 
sta pomembna dobra pove-
zanost in komunikacija med 
vsemi strukturami v lokalni 
skupnosti. Med konkretni-
mi cilj i pa Mateja Hafner 
Dolenc omenja koledar več 
kot 150 prireditev, s katerimi 
bodo oživeli mesto. 

Jaka in Jerca že uveljavljena 
Blagovna znamka naravnih izdelkov iz škofjeloških hribov - Dedek Jaka in Babica Jerca - je vse bolj 
prepoznavna tudi v prestolnici. 
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B O Š T J A N B O G A T A J 

Škofja Loka - V blagovno 
znamko s škofjeloških kme-
tij je danes vključenih že 39 
ponudnikov, Id skupaj pro-
izvajajo 358 različnih izdel-
kov. "Med številnimi izdelki 
so tudi takšni, ki j ih lahko 
ponudimo zgolj za vzorec, 
saj jih ni možno pridelovati 
v industrijskih količinah," je 
dejala Kristina Miklavčič, iz 
Razvojne agencije Sora 
(RAS) - skrbnice blagovne 
znamke. 
Med bolj prepoznavne in 
tudi najuspešnejše prodajne 
uspešnice v blagovni znam-
ki Dedek Jaka in Babica Jer-
ca spada ponudba pekov-
skih izdelkov, ki bi jih, po 
prepričanju Miklavčičeve, 
ponudnice prodale vse, kar 
bi napekle, vendar: "Običaj-
no imajo ponudnice blagov-
ne znamke registrirano le 
dopolnilno dejavnost na 
kmetiji, zato jim zmanjkuje 
časa za obilno peko. Poleg 
tega lahko napečejo omeje-
no količino pekovskih izdel-

Naravnl izdelki dedek Jaka in babica Jerca vedno vzbudijo 
tek in dobro voljo. Le sliko poglejte! 

kov oziroma so omejene pri 
dohodkih, ki so sicer razde-
ljeni na družinske člane." 
Kljub vsemu si v RAS želijo 
privabiti vsaj še deset kme-
tic, ki bodo pekle slastne iz-
delke z loških hribov. 
Poleg pekovskih izdelkov 
(več vrst kruha, piškotov, po-
tic, ...) pa so škofjeloške 
kmetovalke in kmetovalci z 

dopolnilno dejavnostjo po-
znani tudi po mlečnih (sku-
ta, sir,...) in sadnih izdelkih 
(marmelade, suho sadje in 
žganje), dražgoških kruhkih 
in medu ter po izdelkih do-
mače in umetnostne obrti, 
to je izdelkih iz lesa, fipke, 
volne, ... V dobrih sedmih 
letih, ko je bila blagovna 
znamka registrirana pri ura-

du za intelektualno lastnino, 
so jo potrošniki in tudi pro-
izvajalci dobro sprejeli. Ve-
čina kupcev prihaja s Škofje-
loškega, čeprav se ponudni-
ki vse večkrat podajajo tudi v 
Ljubljano, ob Plečnikovo 
tržnico, in v Kranj, njihovi 
kupci iz Ljubljane in Go-
renjske pa po izdelke priha 
jajo tudi v Skofjo Loko. 
"Za večjo prepoznavnost bi 
radi nadaljevali projekt Part 
nerstvo dobrot brez meja 
kjer smo združili sedem lo-
kalnih blagovnih znamk in 
skušali povečati prepoznav 
nost izdelkov na širšem ob 
močju. Spoznali smo, da bi 
lahko lokalne znamke nad-
gradili z novo krovno znam 
ko, ki bi bila prepoznavna po 
vsej Sloveniji," je razložila 
Kristina Miklav6č. Naj k 
smelim načrtom po skupni 
blagovni znamki (Dobrote s 
kmetij) navedemo še, da se 
naravni izdelki Dedek Jaka in 
Babica Jerca na ocenjevanju 
Dobrot slovenskih kmetij na 
Ptuju vedno vrnejo nagraje-
ni. Tudi letos je bilo tako. 



ŽUPAN 

Ločani radi 
praznujemo skupaj 
Dogodki ob škofjeloškem občinskem prazniku se vrstijo že ves junij, živahno je na kulturnem, 
športnem, družabnem področju. Kako te praznične dni diha tisočletno mesto in kaj lahko meščani še 
pričakujejo do konca meseca, govori župan Igor Draksier. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Junija je Škofja Loka že tra-
dicionalno praznična. Kaj 
ste novega pripravili letos? 
"Za letošnji občinski praz-
nik velja, da smo program 
pripravili s samimi domači-
mi izvajalci. To pomeni, da 
želimo pokazati, kaj vse zna-
jo Ločani. Odločili smo se, 
da širši loški javnosti, ne le 
tistim, katerih otroci obisku-
jejo glasbeno šolo, predsta-
vimo Godalni orkester Glas-
bene šole Škofja Loka. Priča-
kujejo lahko prvovrsten kul-
turni dogodek, ker gre za 
trenutno najboljšo evropsko 
skupino na tem področju 
ustvarjanja in prav je, da jo 
sliši čim več naših občanov. 
Bogat spremljevalni pro-
gram, ki se bo končal z na-
stopom Jana Plestenjaka, pa 

resnično potrebujeta veliko 
poguma. V naslednjih letih 
pa bi bili zelo veseli, če bi se 
tudi kak loški par opogumil 
in se izpostavil za tak svečan 
dogodek." 

Na Venerini poti in pri sred-
njeveški poroki ima svojo 
vlogo tudi župan. Kakšno? 
"Že prvo leto Venerine poti 
smo se dogovorili, da bomo 
prav ljudje iz lokalne politike 
za zgled, zato se župan in še 
vrsta drugih sodelavcev oble-
čemo v srednjeveška oblačila 
in odigramo svoje vloge. Kot 
župan ob tej priložnosti na-
stopam v vlogi mestnega gla-
varja. Zanjo se je treba kar 
malce potruditi, pripraviti in 
skoncentrirati, vendar se mi 
tako zdi tudi prav, saj pome-
ni spodbudo vsem tistim 
prostovoljcem, ki si ob tej 

či srednjeveški par. Kot žu-
pan pa sem že sicer pooblaš-
čen za sklepanje porok." 

Poroka poteka v starem jezi-
ku. Kako ste se lotili tega iz-
ziva? 
"Poroka poteka v nekda-
njem srednjeveškem jeziku, 
nekakšni "trubarščini", kar 
je za sodelujoče precej za-
hteven zalogaj. Treba je kar 
pozorno prisluhniti besedi-
lu, a je jezik vendarle toliko 
moderniziran, da se ga tudi 
danes lahko razume." 

Venerini poti sledi še vrsta 
drugih dogodkov, v zadnjem 
tednu je tudi uradni občin-
ski praznik. 
"Res je. Ob občinskem 
prazniku v Škofji Loki pri-
čakujemo tudi obiske tujih 
pobratenih mest, s klasič-

bo Ločanom tudi sicer po-
nudil pisano paleto različ-
nih kulturnih prireditev, od-
lično zabavo in prijetno dru-
ženje, tako da bodo ob v teh 
prazničnih dneh lahko res-
nično uživali. Naša zavestna 
odločitev je bila tudi ta, da 
bo Venerina pot letos pote-
kala teden dni prej. Pred-
vsem zato, da celoten pro-
gram ne bi bil preveč zgoš-
čen; prireditve si nameno-
ma sledijo druga drugi, tako 
da vsaka prireditev posebej 
pride kar najbolj do izraza. 
V okviru Venerine poti 
bomo letos že drugič "v 
živo" izpeljali srednjeveško 
poroko, kar nam lani zaradi 
objektivnih razlogov ni 
uspelo. Tu ne gre za igro, 
temveč za čisto pravo poro-
ko, za kar glavna udeleženca 

posebni priložnosti vzamejo 
čas in se svojim somešča-
nom in obiskovalcem v vese-
lje vživijo v srednjeveške vlo-
ge. V Škofji Loki je prosto-
voljcev ravno dovolj za izved-
bo Venerine poti. Veseli pa 
bi bili tudi novih sodelavcev 
in kdor bi v prihodnje želel 
pri tem sodelovati, ga že da-
nes vabimo, da se pridruži 
kaki od prizadevnih loških 
skupin ali pa se oglasi ene-
mu od organizatorjev, da ga 
usmerijo v praznični sred-
njeveški vrvež. Č im več nas 
je, lepša je prireditev, saj rav-
no ljudje dajejo pravi ton 
takšnemu dogodku." 

Kakšna pa je vaša vloga pri 
poroki? 
"Glavar ima nalogo, da ob 
navzočnosti matičarja poro-

nim protokolom, v katerem 
bodo nekateri aktivno sode-
lovali na prireditvah, spet 
drugi bodo na njih le občin-
stvo. Tako denimo gostje iz 
češkega Tabora s svojimi 
srednjeveškimi plesalci so-
delujejo prav na Venerini 
poti. V prazničnih dneh bo 
v Loki tudi veliko gostov iz 
Freisinga, tako srednješol-
ske mladine kot tistih iz 
glasbene šole. Ob tem ugo-
tavljam, da sodelovanje 
med l judmi iz pobratenih 
mest poteka zelo dobro. Žal 
na naš praznik ne bo gostov 
iz Sovodnja ob Soči, ki rav-
no takrat kot Loka slavi svoj 
občinski praznik. Pride pa 
delegacija iz Medicine v Ita-
liji, morda tudi gostje iz Sr-
bije, skratka iz vseh tistih 
krajev zunaj Slovenije, s ka-

terimi nas veže dolgoletno 
sodelovanje." 

Koliko denarja namenite iz 
občinskega proračuna prire-
ditvam, kakršna je Venerina 
pot, koliko občinskim praz-
novanjem sploh? 
"Laiu smo za izvedbo Veneri-
ne poti porabili pet milijonov 
tolarjev, občinske prireditve v 
celoti pa so nas v vsem letu 
veljale 12 milijonov." 

Pa je rezultat vreden tega 
vložka? 
"Menimo, da se vložek v Ve-
nerino pot vedno izplača že 
zaradi same promocije kra-
ja. Tudi turističnemu go-
spodarstvu lahko s temi pri-
reditvami veliko damo, 
vprašanje pa je, koliko ljudi 
se s takšnim turizmom 
sploh želi ukvarjati. Veneri-
no pot zato kaže nadaljevati, 
saj predstavlja eno od nosil-
nih turističnih prireditev na 
Loškem, na katero se vse-
binsko navezuje tudi vse 
drugo. Turistične kapacitete 
na Loškem s tem dodobra 
zapolnimo. Med Ločani si-
cer obstaja kritično razmiš-
ljanje, da po propadu hotela 
nimamo dovolj spalnih 
zmogljivosti, a v resnici jih 
je sedaj ravno toliko kot 
pred tem. Le manjše in pri-
jetnejše so. Ljudje pa tega 
nekako ne želijo videti, če-
prav je dejstvo, da je nekda-
nji betonski "silos" nado-
mestilo enako število po-
stelj drugje. Upam, da se bo 
privatna pobuda Ločanov 
nadaljevala tudi v prihod-
nje, za ta namen lahko pri-
dobijo tudi nepovratna ev-
ropska razvojna sredstva in 
vesel bi bil, če bi j ih izkori-
stili v kar največji meri." 

V Škofjo Loko prihaja veliko 
turistov, tudi vsepovsod pri-
sotni Japonci si ogledujejo 
loške znamenitosti. Turi-
stom imate veliko pokazati, 
zaradi majhne gostinske po-
nudbe pa jim nimate veliko 
ponuditi. Kaj lahko storite 
zoper to? 
"V Škofji Loki še vedno osta-
ja dejstvo, da je ponudnikov 
prenočitvenih kapacitet in 
gostinskih storitev premalo, 
da kljub vsem spodbudam, 
ki jih nudimo prek kreditov 
in državnih mtl •.•imov, ni 
ljudi, ki bi se želeli ukvarjali 
s temi dejavnostmi. Še v 
času večje brezposelnosti jih 
ni bilo, sedaj jih je še manj. 
Sicer pa v Škofjo Loko priha-
ja veliko enodnevnih gostov, 
pri katerih pa se je potrebno 
vprašati, ali v našem mestu 
pustijo dovolj denarja? 

Kaj lahko občina stori za iz-
boljšanje stanja na področju 
ponudbe? 
"Občina za kaj takega nima 
praktično nobenih instru-
mentov, pri tem gre namreč 
za svobodo podjetniško po-
budo. Zanimivo pa je, da če 
se kje pojavi kakšna konku-
renca, se pojavi tudi ljubo-
sumje. Mestni trg - Loški 
plac - je bil vedno mesto dru-
ženja in tu ne manjka samo 
en lokal, pač pa cela vrsta raz-
ličnih lokalov. Če bi tu v več-
ji meri razvijali kvalitetno go-
stinsko ponudbo, bi večja iz-
bira pritegnila v mesto še 
precej več ljudi in le-to bi pol-
neje zaživelo. Zanimive so 
tudi ugotovitve, do katerih 
pridejo ljudje, ki se v mestu 
deriimo na novo ukvarjajo z 
oddajo sob. "Zakaj tega ni-
sem storil že predlanskem?" 
se sprašujejo, saj imajo ves 
čas polno, tako da smo tudi 
na občini včasih v zadregi, ko 
želimo najeti sobe za tuje de-
legacije, ki so pri nas v go-
steh. Kdor s to dejavnostjo 
enkrat začne, se ne more pri-
toževati, da nima obiska." 

Med dogodki ob občinskem 
prazniku načrtujete tudi od-
prtje obnovljenega odseka 
ceste Podlubnik-KJančar. 
Kdaj? 
"Najprej kaže povedati, da 
smo v Škofji Loki v zadnjih 
letih na področju cestnega 
gospodarstva kar veliko na-
redili, glede na to, da je to 
ena največjih težav, ki pesti-
jo občino. Slavnostno odprt-
je obnovljenega cestnega 
odseka regionalke je name-
njeno temu, da celotni jav-
nosti predstavimo novo pri-
dobitev. Obnovljeni cestni 
odsek bomo odprli v četrtek, 
28. junija, ob 15. uri. Vse ti-
ste, ki so bili udeleženi pri 
obnovi ceste, lepo vabim, da 
se slovesnega dogodka ude-
ležijo." 

Na odprtju pričakujete mi-
nistra za promet Janeza Bo-
žiča? 
"Mislim, da se bo udeležil 
odprtja, sicer pa je tudi naj-
bolj zaslužen za to, da so se 
stvari, ki zadevajo urejanje 
cest na Škofjeloškem, pre-
maknile na bolje." 

Drage občanke in občani ot>čine Ško^a Lokal 

Ločani smo pridni in ustvarjalni. 
Najboljši smo takrat, kadar d e l a m o za skupno stvar. 

Zato je prav, da se skupaj tudi povesel imo. 

O b prazniku obč ine Škofja Loka 30 . junija 
vam vsem skupaj čestitam 

in vas vab im na 

Slavnostno akademijo, 
ki b o v petek, 29 . junija 2007 , o b 1 9 . uri 

na Škofjeloškem gradu. 

Na akademiji b o m o podelili priznanja 
Občine Škofja Loka za leto 2 0 0 7 , 

v kulturnem programu pa bo nastopil 
Godalni orkester G lasbene šole Škofja Loka. 

Po akademiji b o o b 2 1 . url na Mestnem trgu sledil 

koncert Jana Plestenjaka 

Igor Draksier, 
župan občine Škofja Loka 



KULTURA 

Sodoben v 
pogledu nazaj 
Akademski kipar Metod Friic je prejel nagrado 
Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov za 
leto 2007. 

I G O R K A V Č I Č 

V začetku junija so v Galeri-
ji Hypo v Steklenem dvoru v 
Ljubljani akademskemu ki-
parju Metodu Friicu podelili 
nagrado Zveze društev slo-
venskih likovnih umetaikov 
za leto 2007, ob tem pa tudi 
odprli razstavo njegovih del. 
Nagrado namreč že tretje 
leto zapored v sodelovanju s 
stanovsko organizacijo slo-
venskih likovnikov podelju-
je H Y P O banka Ljubljana. 
Metod Frlic je v zadnjih le-
tih ustvaril številna javna 
dela, ki krasijo prostore 
doma in v tujini, pri tem pa 
posebej izstopata dve različ-
ni področji njegovega kipar-
stva, portretne plastike in 
monumentalna dela v kam-
nu. Portreti v aleji znameni-
tih Škofjeločanov so po ve-
čini prav Frlicevo delo. 
"Umetnik mora vzbujati za-
upanje in kiparstvo Metoda 
Frlica je takšno, da priteguje 
zanimanje in m u je verjeti. 

V njegovem kiparskem obli-
kovanju je moč slediti mo-
dernističnim spoznanjem, 
jasno pa ohranja tudi stik z 

Metod Frlic 

imenitno kiparsko prete-
klostjo," je k razstavi zapisal 
umetnostni zgodovinar Mir-
ko Juteršek. Kot kipar in za-
sebno je razpet med Ljublja-
no in rodno Poljansko doli-
no ter delavnico na Malen-
skem vrhu, poučuje pa tudi 
klesanje v kamnu na Akade-
mij i za likovno umetnost v 
Ljubljani. Razstava v Galeri-
ji Hypo bo odprta do konca 
julija, od ponedeljka do pet-
ka med 9. in 17. uro. 

Kratke novice 

ŠKOFJA LOKA 

Muzejsko društvo staro sedemdeset let 

ob pripravi filatelistične razstave je Filatelistično društvo 
Lovro Košir iz ŠI<ofje Loke izdalo posebno dopisnico, po-
svečeno sedemdesetletnici Muzejskega društva Škofja 
Loka. Na naslovni strani je odtisnjen posnetek naslovnice 
prve številke Loških razgledov, ki so izšli leta 1954, na zad-
nji pa je objavljenih nekaj splošnih podatkov o letošnjem 
jubilantu. Povzemimo: Muzejsko društvo Škofja Loka je 
bilo ustanovljeno julija 1937, člani društva pa so zbirali 
muzejsko, arhivsko, umetnostno, folklorno in drugo gradi-
vo. Dve leti pozneje so v rotovžu na Mestnem trgu odprli 
muzejsko zbirko, s čimer je bil ustanovljen Loški muzej. 
Nastal je tudi arhiv, ki je vključen v Zgodovinski arhiv Ljub-
ljana. Člani društva so bili zelo dejavni na področju spo-
meniškega varstva, izobraževanja in izdajanja domoznan-
skih publikacij. Leta 1954 je muzejsko društvo začelo izda-
jati domoznanski zbornik Loški razgledi. Izdaja tudi Done-
ske in Vodnike po loškem ozemlju. V zadnjem desetletju 
organizira Blaznikove večere, tematska predavanja, po-
imenovana po prvem predsedniku muzejskega društva. V 
sedmih desetletjih obstoja je društvo prejelo Valvasorjevo 
nagrado, veliko plaketo občine Škofja Loka in red zaslug za 
narod s srebrnimi žarki. D. Ž. 

ŠKOFJA LOKA 

Uspešen dobrodelni koncert 

Tudi v tem šolskem letu na škofjeloški gimnaziji pojejo v 
mešanem pevskem zboru, so nam sporočili iz gimnazije in 
iz društva Caudeamus ter povabili na letni koncert z dobro-
delnim namenom. Prejšnji teden je mešani pevski zbor pod 
vodstvom Ane Prevc Megušar zapel v Kristalni dvorani So-
kolskega doma pred številnim občinstvom, kot gostje pa so 
sodelovali kitarski orkester Glasbene šole Škofja Loka z 
umetniškim vodjem Denisom Kokaljem, plesna skupina 
One in instrumentalni solisti Lenart Oblak, Brigita Pogačnik 
In Teja Štalec. Koncert so posvetili dobrodelnim dejavno-
stim društva Caudeamus, ki ga vodi predsednik Miha Ješe, 
na šoli pa deluje kot samostojno dobrodelno društvo za po-
moč dijakom v stiski. S koncertom so zbrali okoli 900 evrov, 
ki jih bodo namenili dejavnostim gimnazijcev. D. Ž. 

Glasba oživila dušo mesta 
Učenci Glasbene šole iz Škofje Loke in njihovi gostje iz pobratenega Freisinga na Bavarskem so 
s petjem in igranjem oživili dušo tisočletne Loke. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Škofja Loka - Prireditev, ki 
so jo poimenovali 0'glasbe-
na Loka, poteka že drugo 
leto zapored, lani so na po-
budo občine prvič začeli z 
njo z željo, da postane tradi-
cionalna. Ravnatelj glasbene 
šole Peter Kopač je že pred 
dogodkom napovedal glas-
beno bogato prireditev z 
udeležbo solistov, glasbenih 
skupin, vokalistov in inštru-
mentalistov na številnih lo-
kacijah na Mestnem trgu. 
Od gostov iz glasbene šole 
pobratenega mesta Freising 
sta nastopili skupini Saxa-
donna in Flautinos, z men-
toricama Beato Kittsteiner 
in Claudio George, prva z 
jazz glasbo, druga s skupino 
flavtistov z ljudsko glasbo. 
Domačih glasbenikov pa je 
bila cela vrsta. Nastopili so 
pevci solisti, ki j ih vodita 
mentorici Vera Mlejnik in 
Saška Kolarič, na kitaro pa 
j ih je spremljal Uroš Rako-
vec. Godalni orkester s soli-
sti mentorja Armina Seška 
je rdeča nit letošnjega občin-
skega praznovanja, saj je 
trenutno najboljši v Evropi, 
maja letos je namreč zmagal 
na uglednem mednarod-

Na prireditvi 0'glasbena Loka je nastopilo kar 30 učencev klavirja. 

nem tekmovanju v Belgiji. 
Zazveneli so tudi številni 
drugi inštrumenti: nastopila 
je skupina kljunastih flavt 
mentorice Mojce Zaplotnik, 
harmonikarjev z diatonično 
harmoniko mentorjev Jane-
za Fabijana in Tomaža Graj-
zerja ter klavirske harmoni-
ke mentorja Milenka Amej-
ška, skupine flavt mentoric 
Karin Garb in Ane Kavčič 
Pucihar, trobil mentorja 
Igorja Maroševiča, kvartet 
klarinetov mentorja Zvonka 

Mornarja, kvartet saksofo-
nov mentorice Irene Smid, 
orgle mentorja Klemena 
Karlina. Zvrstilo se je kar tri-
deset učencev klavirja z 
mentoricami Marjo Asha-
malla. Jasno Kalan, Jasno 
Jan Sešek in Katarino Tomi-
nec. Zabrenkale so kitarske 
skupine, ki jih vodi mentor 
Denis Kokalj. Na tolkalih so 
svoje glasbeno znanje poka-
zali Otroci ritmov mentorja 
Jake Strajnarja. Anastazija 
Strings pa so violinisti glas-

benih šol Škofje Loke in 
Domžal, ki j ih vodi mentori-
ca Anastazija Juvan, na kla-
vir pa jih je spremljal Miran 
Juvan. Petje in igranje se je 
vso soboto razlegalo po uli-
cah, trgih in atrijih starega 
mesta, še vreme ni pregnalo 
glasbenikov na pokrita pri-
zorišča, tako da so bili orga-
nizatorji, glasbena Sola, jav-
ni sklad za kulturne dejav-
nosti in občina Škofja l/)ka 
z razpletom letošnje 0'glas-
bene Loke lahko zadovoljni. 

Klobuk dol pred orkestrom 
Godalni orkester Glasbene šole Škofja Loka že deset let uspešno deluje pod vodstvom Armina Seška. 
Darilo obletnici - zmaga na tekmovanju v Belgiji. 

I G O R K A V Č I Č 

Eno od letošnjih občinskih 
nagrad bo prejel tudi Godal-
ni orkester Glasbene šole 
Ško^a Loka, ki je letos spo-
mladi dosegel svoj največji 
uspeh. Na 55. evropskem 
tekmovanju mladih glasbe-
nikov v belgijskem mestu 
Neerpelt so namreč premoč-
no zmagali v svoji kategoriji, 
po točkah pa so bili tudi ab-
solutno najboljši orkester 
tekmovanja. Med 3600 glas-
beniki iz 85 razli&ih orkes-
trov in komornih skupin so 
osvojili prvo nagrado. Z do-
vršeno interpretacijo in iz-
vedbo programa so si prido-
bili najvišje dodeljene točke 
na celotnem tekmovanju ter 
častni naziv "SUMMA CUM 
LAUDE" - "z največjo pohva-
lo" in nagrado za najboljšo 
interpretacijo obvezne sklad-
be Charles a Camillerija. 
Ni veliko glasbenih šol v Slo-
veniji, ki se lahko pohvalijo s 
tako kakovostnim in uspeš-
nim godalnim orkestrom, 
kot je to škofleloška. Zasluge 
za to gredo v veliki meri 
ustanovitelju in umetniške-
mu vodji Arminu Sešku, 
profesorju violine na Glasbe-
ni šoli Škofja Loka in na 
Srednji glasbeni in baletni 

Nastop orkestra v okviru Cglasbene Loke minuli konec tedna 

šoli v Ljubljani. Njegova za-
četna želja svojim učencem 
približati lepote skupnega 
muziciranja je ob zavzetosti 
učencev prerasla v kakovo-
sten mladinski godalni orke-
ster na profesionalni ravni, 
ki danes šteje petnajst čla-
nov, starih od trinajst do 
dvajset let, med njimi tudi 
nagrajencev številnih držav-
nih in mednarodnih mladin-
skih violinskih tekmovanj. 
Člani orkestra so: Polona 

Golija, Barja Drnovšek, Ana 
Dolžan, Ervin Luka Sešek 
(prva violina), Nejc Mikolič, 
Uroš Bičanin, Katja Deržič, 
Žiga Trilar, Ana Krpan, 
Anuška Plesničar, Brigita 
Pogačnik (druga violina), 
Ema Jamnik, Jernej Bemik 
(viola). Zoran Bičanin, Jaka 
Trilar (čelo) in Maksim Bog-
danov (kontrabas). 
Orkester že sedmo leto zapo-
red prireja tradicionalni Bo-
žični koncert v cerkvi sv. Ju-

rija v Stari Loki, skozi leto pa 
bogatijo tudi različne prire-
ditve na škofjeloškem kon-
cu, pa tudi dnjgje po Slove-
niji in v tujini. Ob jubileju so 
na zgoščenko zbrali posnet-
ke s koncerta v kapeli Puštal-
skega gradu v Škofji Loki, s 
koncerta v Viteški dvorani v 
ljubljanskih Križankah v ok-
viru cikla Prisluhnimo Glas-
bene mladine ljubljanske in 
s tekmovalnega nastopa v 
Neerpeltu. 



KULTURA 

Utrinki s prazničnega 
leta v knjigi 
Na Codešiču bodo jutri predstavili knjigo Codešič ob tisočletju. V njej bo prikazano vse, kar se je 
dogajalo ob praznovanju tisočfetnice te vasi. 

M A J A B E R T O N C E L J 

Godešič je lani praznoval ti-
sočletnico prve omembe 
vasi. Dogodkov je bilo toli-
ko, da so jib zbrali v novi, že 
tretji knjigi v letu dni, ki bo 
predstavljena jutri. Njen 
urednik je Aleksander Igli-
čar, ki je vodil tudi Odbor za 
pripravo praznovanja tiso-
čletnice. 

Za kako obsežno knjigo gre 
in kaj je v njej? 
"Knjiga obsega 200 strani, v 
njej je več kot 400 fotografij 
več kot dvajsetih različnih 
avtorjev. Izbor fotografij sta 
naredila France Štele in 
Zdravko Igličar. Knjigi bo 
dodan tudi film o priredit-
vah, ki ga je pripravil doma-
čin Aljaž Hafner. Knjiga je 

"Slavnostni govornik na predstavitvi knjige bo 
minister za obrambo Kari Erjavec. Povabili smo 
ga, ker je bil v letu 2 0 0 6 najvišji predstavnik države, 
ki je obiskal kakšno izmed naših prireditev." 

Codešič je v letu dni dobil še 
tretjo knjigo. Kako to? 
"Lani, ko smo praznovali ti-
sočletnico Godešiča, se je 
zelo veliko dogajalo. Imeli 
smo okrog 60 prireditev in 
prav vse so bile dokumenti-
rane, tako fotografsko kot 
tudi fimsko. Bolj ko so šle 
prireditve proti koncu, bolj 
je v meni zorela ideja, da bi 
vse dogodke strnili v knjigi. 
To idejo sta podprla oba 
glavna pokrovitelja in tudi 
Občina Skofja Loka. Knjiga 
je nekakšen zaključek praz-
novanja. V prvi vrsti je na-
menjena Godešanom." 

razdeljena na tri vsebinske 
dele. V prvem delu je pred-
stavljen pogled na tisočletni-
co vseh organizacij, ki delu-
jejo na Godešiču. V drugem 
delu so prikazani dosežki, ki 
so bili ustvarjeni in narejeni 
v letu 2006 in bodo trajno 
spremljali naše prihodno 
življenje. Tretji in najobsež-
nejši del prikazuje kronolo-
ški pregled vseh prireditev. 
Vključeni so najpomemb-
nejši govori in pridige viso-
kih predstavnikov družbene-
ga in verskega življenja, ki so 
bili v letu 2006 naši gostje. 
Na koncu so dodana še po-

Urednik knjige Godešič ob tisočletju je Aleksander Igličar. 

glavja spremljanje tisočletni-
ce v medijih, Godešič nekdaj 
in danes, ter Godešič in svet 
v letu 2006. Poudarek pa je 
seveda na fotografijah." 

Predstavili jo boste v soboto, 
torej jutri, na prireditvi Ve-
čer na vasi. 
"Večer na vasi je vsakoletni 
dogodek na Godešiču. Gre 
za vaški večer, kot je bil že 

včasih. V kulturnem progra-
mu bodo nastopili vokalna 
skupina trio kvartet, tambu-
raška skupina Bisernica in 
otroški pevski zbor. Slav-
nostni govornik bo minister 
za obrambo Kari Erjavec. 
Povabili smo ga zato, ker je 
bil v letu 2006 najvišji 
predstavnik države, ki je 
obiskal kakšno izmed naših 
prireditev." 

Filatelistična razstava 
ob jubileju 
v sredo, 27. junija, bodo v avli Žigonove hiše odprli filatelistično razstavo 
ob 70-letnici Muzejskega društva Ško^a Loka. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Škofja Loka - Počaščeni 
smo, da smo vključeni v le-
tošnje praznovanje občin-
skega praznika, je dejal 
predsednik Filatelističnega 
društva Lovro Košir iz 
Škofje Loke Srečko Beričič. 
Ob letošnji 70-letnici Mu-
zejskega društva Škofja 
Loka bo pripravilo razstavo 
filatelistične zbirke, k i obse-
ga kar 180 razstavnih listov. 
Odprli jo bodo v sredo, 27. 
junija, ob 18. uri v avli Žigo-
nove hiše. Obiskovalci bodo 
lahko videli poštne razgled-
nice Škofje Loke od leta 
1902 do danes. Posebno po-
glavje je namenjeno poštne-
mu muzeju s predstavitvijo 
črnega pennyja. V njem 
niso pozabili na reformator-
ja poštnih financ, idejnega 
tvorca pisemske znamke, lo-

Srečko Beričič 

škega rojaka Lovrenca Ko-
širja. V okviru tega poglavja 
bodo razstavljeni poštni žigi 
iz različnih obdobij, od av-
strijskih iz predfilatelistič-
nega obdobja do leta 1850, 
prek obdobja uvedbe poštne 

znamke v deželah avstro-
ogrske monarhije, prvih slo-
venskih poštnih žigov od 
leta 1919 do 1921, ko je bilo 
obdobje prvih slovenskih 
poštnih znamk, tako imeno-
vanih "verigarjev", poštnih 
žigov v kraljevini Jugoslaviji, 
prek okupacij.skih (nem-
ških) poštnih žigov do žigov 
v povojni Jugoslaviji. Pred-
stavljeni bodo tudi "verigar-
ji", prve poštne znamke, za-
ščitni znak pošte (poštni 
rog), poštni nabiralniki in 
druge naprave, povezane s 
pošiljanjem pošmih pošiljk. 
Eno od poglavij na razstavi 
je namenjeno tudi nastanku 
muzejskega društvenega de-
lovanja v Skofji Loki in Lo-
škemu muzeju, predstavlje-
ni bodo tudi nekateri značil-
ni eksponati. Posebno po-
glavje se dotika tudi Škofle-
loškega pasijona. 

ŠKOFJA LOKA 

Nastopili bodo plesalci 
historičnih plesov 

Ob jutrišnjem srednjeve-
škem dogajanju v Skofji 
Loki je več dogodkov name-
njenih tudi otrokom. Zanje 
bodo zagotovo zanimivi 
srednjeveški plesi, ki se 
močno razlikujejo od običaj-
nih, poleg tega pa so 
privlačna tudi srednjeveška 
oblačila. Javni sklad za kul-
turne dejavnosti tako pri-
pravlja srečanje otroških 
skupin za historične plese, 
ki bo popoldne na dvorišču 
Škofjeloškega gradu. Ob 16. 
uri se bo začela plesna de-
lavnica, ki jo bodo vodili Ul-
rike Kinast, Michael Malkie-
wicz in Lidija Podlesnik. Na-
menjena je sicer prijavlje-
nim skupinah, lahko pa jo 
obiščejo vsi, ki jih zanima 
historični ples. Ob i8. uri se 
začenjajo plesni nastopi po-
sameznih skupin. Predstavi-
li se bodo renesančna sku-
pina Les Folies iz Hagenber-
ga v Avstriji, otroška rene-
sančna skupina Lonca, ples-
ni krožek VValdorfske šole 
Ljubljana in ansambel za 
staro glasbo glasbenega 
ateljeja CarI OrfT, na koncu 
pa bo še skupinski nastoj> 
udeležencev delavnice. D. Z. 

Razstava mladih 
lesarjev 
M A J A B E R T O N C E L J 

Škofja Loka - V Miheličevi 
galeriji v Kašči v Škofji Loki 
je bila od 6. do 9. junija na 
ogled tradicionalna letna 
razstava dijakov Srednje 
lesarske šole Skofja Loka. 
Razstavljenih je bilo 25 
izdelkov, poleg tega pa še 
okrog 10 replik žličnikov, ki 
so jih dijaki 3. letnika izde-
lali v sodelovanju z Goren-
jskim muzejem iz Kranja in 
Loškim muzejem. 
"Nekaj razstavljenih izdelkov 
je bilo izdelanih v sklopu pro-
jektnih nalog dijakov 3. letni-
ka programa lesarskega 
tehnika, večino pa so j ih 
izdelali dijaki zaključnega 
letnika za četrto izpimo eno-
to poklicne mature. Razstav-

ljene so bile tudi replike 
žličnikov, ter izdelki, ki so 
nastali v nekaterih drugih 
projektih, med drugim tudi 
zlato jabolko kakovosti, ki 
nam ga je za projekt mobil-
nosti podelil minister za šol-
stvo in špx)rt. Predstavljeni so 
bili tudi dosežki naših di-
jakov na različnih tekmova-
njih, izdelki, ki so jih izdelali 
trije dijaki, ki so bili letos na 
mednarodnem projektu 
Leonardo na Finskem, sode-
lovali pa smo tudi v razisko-
valni nalogi Loška učna pot 
in v okviru te naloge izdelali 
gozdno učno pot z oznakami 
dreves, ki rastejo na tej poti," 
je povedala Irena Leban iz 
Srednje lesarske šole Škofja 
Loka, sicer ena izmed koordi-
natork projekta. 

ŠKOFJA LOKA 

Groharjeva štipendija Iztoku Sitarju 

Združenje umetnikov Škofja Loka združuje umetnike vseh 
zvrsti, največ članov je likovnikov, sledijo glasbeniki in litera-
ti. Združenje skupaj z občino Škofja Loka zadnjih 25 let po-
deljuje Groharjevo nagrado in štipendijo za dosežke v umet-
nosti avtorjem, ki so kakorkoli povezani s Škofjo Loko in bo-
gatijo slovenski umetniški prostor. Groharjevo nagrado za 
pomembne dosežke na umetniškem področju ali za življenj-
sko delo so v preteklosti med drugimi prejeli slikarji France 
Mihelič, Gabrijel Stupica, Ive Šubic, Franc Novinc, Herman 
Gvardjančič in Janez Hafner, pisatelj Vladimir Kavčič, pesni-
ca Neža Maurer, glasbeniki Miloš Mlejnik, Marijan Gabrijel-
čič in Janez Lotrič. Groharjev nagrajenec za leto 2006 je bil 
akademski slikar Boris Jesih. Za leto 2007 bo podeljena Gro-
harjeva štipendija, dobil pa jo bo karikaturist Iztok Shar. D. Ž. 

GG mali oglasi 
04/201 42 47, e-pošta: rnalioglasl@>g-9las.si 
www.gorenjsl(iglas.si 

Na obisk v muzej 

Jana Mlakar, 
direktorica Loškega muzeja 

Po običaju se v mesecu 
juniju muzejska dejav-
nost Loškega muzeja 
Škofja Loka intenziv-
no razmahne; to je čas, 
ki zaradi programske 
pestrosti in števila 
obiskovalcev za Loški 
muzej pomeni "vrhu-
nec sezone", obisko-
valcem pa ponuja pale-
to različnih možnosti 
za koristno in poučno 
doživljanje kultivira-
nega muzejskega utri-
pa v sklopu veličastne 
grajske arhitekture. 

m u j c i 

Loški muzej Škofja Loka je znan po 
prelepem ambientu, po zgledno ureje-
nih zbirkah, še posebej pa po odmev-
nih kulturnih prireditvah. Tokrat vas 
vabimo na ogled izjemno zanimive 
razstave "Plečnik na Loškem", ki je po-
stavljena do konca oktobra v galeriji 
na Loškem gradu. 

V muzejskem "teamu" Loškega muzeja Škofja Loka tudi 
v poletnih mesecih poskušamo popestrili kulturno po-
nudbo našega kraja ter tako programsko obogatiti našo 
skupno "srednjeveško Škofjo Loko". 

www.loski-muzeJ.si 
LOSKI MUZEJ ŠKOFiA LOKA. GftÂSKA POT «3.4230 ŽKOTJA LOKA 

http://www.loski-muzeJ.si


SREDNJEVEŠKA LOKA 

Venerina pot vabi 
v srednjeveški vrvež 
Mestni trg, Cankarjev trg in travnik pod Škofjeloškim gradom bodo jutri zaživeli v srednjeveškem 
duhu. Mestni klicar bo ob desetih dopoldne pred Martinovo hišo na Mestnem trgu naznanil začetek 
Venerine poti. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Škofja Loka - Ves dan bo 
Škofja Loka utripala v sred-
njeveškem vrvežu. Na sred-
njeveški tržnici na Mestnem 
trgu bodo prikazovali stare 
obrti: kaligrafijo, izdelovanje 
sit in rešet, rezbarstvo, bruše-
nje dragih kamnov, predsta-
vili bodo ljudska glasbila, 
srednjeveško orožje, modele 
za loški kruhek, panjske 
končnice, čipke, poslikave go-
renjskih skrinj, lončarstvo, le-
sorez, čebelarstvo, medičar-
stvo, svečarstvo, zeliščarstvo, 
predelavo ovčje volne, prede-
nje lanu, ročno tkanje, prede-
lavo soli na srednjeveški na-
čin, bukvamo... Na Cankarje-
vem trgu bo živilska tržnica s 
ponudbo izdelkov kmečkih 
gospodinj in gospodarjev. 
Nasproti rotovža bo vitez Ja-
nez Smokuški odprl knjigo-
veško delavnico, pri Mariji-
nem znamenju bo kovnica 
srednjeveških kovancev. Vr-
stili se bodo plesni in glasbe-
ni nastopi, glumaške predsta-
ve, srednjeveški tabor, prikaz 
srednjeveških borilnih veščin 
in življenja vitezov, izdelova-
nje mečev, paževska šola, pri-
kaz spretnosti mečevanja, po-
kanje z biči, srednjeveške igre 
za obiskovalce, lokostrelski 
turnir za srebrnik, delavnice, 
pravljice, plesi in igre za otro-
ke. Pred Homanovo hišo 

bodo uprizorili celo srednje-
veško umivanje. Na ogled te-
sta razstava škofjeloških U-
kovnih umetnikov in foto-
grafska razstava. Mateja Ko-
rošec iz Lokalne turistične 
organizacije Blegoš napove-
duje tudi srednjeveško kuli-
narično ponudbo z jedmi, ki 
so jih gospoda in podložniki 
uživali v srednjem veku. 
Osrednji dogodek bo opoldne 
srednjeveška poroka z resnič-
nima nevesto in ženinom. 

Loti Vereš in Trne Windschn-
urer nista Skofjeločana, orga-
nizatorji pa bi si želeli, da bi 
si pred srednjeveško Loko 
kdaj prisegla zvestobo tudi 
domačina! Popoldne se bo 
srednjeveški vrvež nadaljeval, 
nastopilo bo več srednjeve-
ških glasbenih in plesnih 
skupin, med slednjimi ome-
nimo renesančno plesno sku-
pino Lonca, ki je idejo za svo-
je ime našla v prvih omem-
bah Škofje Loke, ko naj bi 

Lonca označevala ime za da-
našnjo Škofjo Loko. Ob tej 
priložnosti gostijo tudi sred-
njeveško plesno skupino iz 
češkega Tabora, s katero se 
Ločani izmenjujejo ob sred-
njeveških prireditvah. Prire-
ditelji Venerine poti napove-
dujejo še veliko zanimivih 
prizorov in dogodkov, ki se 
ixxlo pozno v sobotno noč po 
večemem koncertu končali z 
ognjemetom s Škofjeloškega 
gradu. 

Srednjeveško poroko 
bova večno pomnila 
Na srednjeveški poroki v Škofji Loki se bosta jutri poročila Ljubljančanka Loti Vereš in 
Kamničan Tine Windschnurer. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Škofja Loka - O tem, da se 
31-letna Ljubljančanka Loti 
Vereš, po poklicu gradbena 
inženirka, i n dve leti starej-
ši Tine Windschnurer, in-
ženir elektrotehnike, doma 
iz Kamnika poročita prav v 
Škof)i Loki, je odločil dogo-
dek iz preteldosti. "Dva dni 
pred mojim rojstvom je 
mama obiskala Loški grad 
in se šele doma spomnila, 
da bi lahko na gradu dobUa 
popadke, saj sem že zamu-
jala s prihodom na svet. O 
tem se zmeraj doma pogo-
varjamo in se smejimo," je 
na zgodbo, povezano s 
Škofjo Loko, spomnila ne-

vesta Loti. Na intemetu sta 
poiskala informacijo o poro-
kah v Škofji Loki in na LTO 
Blegoš izvedela, da se lahko 
v tisočlernem mestu poroči-
ta konec junija. "Gospa na 
drugi strani telefona je po-
vedala, da imajo ravno tisti 
dan predvideno Venerino 
pot, srednjeveško priredi-
tev, in ponudila, da bi se 
lahko ob tej priložnosti tudi 
midva poročila. Želela sva si 
grajsko poroko s pridihom 
srednjega veka, kjer bi bil 
matičar oblečen v srednje-
veška oblačila, zato sva šla v 
Škofjo Loko še po druge in-
formacije o tem. Ko so po-
tem predstavili potek sred-
njeveške poroke, sva se od-

ločila, da se poročiva, le če 
bova priči uspela prepričati 
za sodelovanje. Uspelo na-
ma je in v procesu priprav sta 
se tudi ona dva dobro izkaza-
la Predvsem pa sva se odloči-
la za tako poroko tudi zato, da 
nama ostane za vedno v spo-
minu, pa še edini par bova, ki 
se bo takrat poročil." 
Priprave na poroko trajajo 
od novega leta naprej. Loti 
in Tine sta spoznala režiser-
ja Ludvika Kalužo in vso 
ostalo ekipo, ki sodeluje pri 
poroki, dobila sta se s kostu-
mografinjo, ki ju bo odela v 
sre^jeveška poročna oblači-
la. Kar nekaj priprav so druž-
no dali skozi. Super ekipa 
so, pravita. 

Sicer pa pred odločilnim 
dogodkom nimata treme, 
saj imata preveč opravkov 
in skrbi. Poroke se veselita, 
enako vsi svatje in prijatelji. 
"Upava, da bo poroka vsem 
ostala v lepem spominu. Da 
bi le še vreme zdržalo tisto 
soboto," si želita nevesta in 
ženin, ki sta v sredo na gene-
ralki še zadnjikrat preigrala 
ves potek jutrišnje poroke. 
Medenih tednov pa ne načr-
tujeta v srednjeveškem du-
hu. "Na medene tedne greva 
na Džerbo, tri dni bova na 
safariju, deset dni pa bova 
počivala." Srednjeveška po-
roka je vendarle kar naporna 
stvar, čemur bi lahko 
pritrdili drugi sodelujoči. 



NAGRAJENCI 

Planinci s stoletno 
tradicijo 
Planinsko d r u š t v o Š k o ^ a Loka bo o b obč inskem prazniku prejelo srebrni g rb občine Škof ja Loka. 
Letos je tudi jubi lant , mineva namreč s to let od n jegove ustanovitve. 

Prebivalci o junijskih prireditvah 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Škofja Loka - Prvo podružni-
co Slovenskega planinskega 
društva na Škofjeloškem so 
nstanovili Selčani na Češnji-
ci leta 1907, veljala pa je za 
podružnico celega loškega 
sodnega okraja. Pomembno 
vlogo pri ustanovitvi je imel 
dr. Janez Evangelist Krek, 
prvi načelnik podružnice pa 
je bil dražgoški župnik An-
ton Pfajfar. Sedež podružni-
ce so leta 1529 prenesli v 
Škofjo Loico. Zgodovinskih 
mejiiikov loškega planinstva, 
ki letos slavi tako visoko oblet-
nico, pa je še nekaj, toda po-
svetimo se raje sedanjosti in 
razlogom, zakaj si je planin-
sko d ^ t v o zaslužilo laskavo 
občinsko priznanje. Srebrni 
grb občine Škofja Loka bo 
društvo prejelo za dolgoletno 
družbeno koristno delovanje, 

I g prf>lygnr> p l f l ; ^ j p r n c t n . 

voljstvu. djučuje širok krog 
ljudi, ljubiteljev narave in 
zdravega načina življenja, 
prek tisoč jih je že, od tega 
več kot štiristo mladih. 
"Vrsto let loški planinci že 
uspešno delamo. Gospoda-

rimo z dvema planinskima 
kočama, na Lubniku in na 
Blegošu, ki ju planinci radi 
obiskujejo. Zadnje desetletje 
smo veliko prispevali tudi k 
obnovi planinskih objektov. 
Naša dejavnost je močno raz-
vejana, veliko delamo z mla-
dimi, saj imamo na vseh lo-
ških šolah planinske skupine, 
ki jim privzgajamo ljubezen 
do narave in gora. Prirejamo 
številne planinske izlete za 
članstvo, ki je že preseglo 
številko tisoč," navaja uspe-
he predsednik Planinskega 
društva Škofja Loka Jože 
Stanonik, ki društvo vodi že 
23 let. Pravi, da so laskavega 
priznanja veseli, saj potrjuje 
njihovo večletno uspešno 
delo. Društveno delo je raz-
deljeno na devet področij 
dejavnosti, organizirana na 
odseke, sekcije, komisije in 
odbore. Društvo ima tudi 
štirinajst planinskih vodni-
kov, strokovno usposoblje-
nih za vodenje po označenih 
in neoznačenih planinskih 
poteh, lažjem in zahtevnej-
šem brezpotju, v zimskih raz-
merah in za tumo smučanje. 
Omenimo še, da društvo sofi-

Predsednik Planinskega društva Škofja Loka Jože Stanonik 

nancira izobraževanje men- osnovnih šol, pa tudi pri 
torjev za planinske progra- društvu upokojencev in v te-
me v osnovnih šolah, sode- rapevtski skupnosti odvisni-
luje v planinskih krožkih kov od droge. 

Nagrada kot čast in spodbuda 
č e hočeš delati, j e dela dovol j na v s e h koncih, je prepričan letošnji dobitnik bronastega grba občine 
Škof ja Loka Blaž J e senko . 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Škofja Loka - Blaž Jesenko, 
rojen leta 1960, je v mladih 
letih delal kot aktivist v mla-
dinski organizaciji, bil je 
tudi njen občinski sekretar. 
Pozneje se je dejavno vklju-
čil v delo krajevne skupnosti 
Trata in si v gradbenih od-
borih prizadeval za ureditev 
javne razsvetljave, telefon-
ske napeljave, kanalizacije 
in cesme infrastrukture, ve-
liko truda pa je vložil tudi v 

pravi pristop, sedanja sesta-
va občinskega sveta, v kateri 
imamo svojega krajana pod-
župana Galofa, veliko obeta. 
Veliko se investira in gradi, 
potrebujemo morda še kako 
nakupovalno središče." Blaž 
JeseiJco pravi, da je dela do-
volj na vseh koncih, če le že-
liš delati. On je že eden ta-
kih, ki je bil zraven, ko se je 
kaj delalo, pa tudi v prihod-
nje bi še rad kaj ustvaril. 
Trenutno je član sveta kra-
jevne skupnosti Trata, aktiv-

" O b č i n s k o p r i z n a n j e m i je v čast in tudi spodbu-
do, sa j n a s čaka š e neka j izzivov. 

pridobivanje soglasij kraja-
nov in podjetij. 
"Sem človek, ki gleda naprej 
in si prizadeva, da se stvari 
spreminjajo in razvijajo," je 
dejal nagrajenec. "Občinsko 
priznanje mi je v čast in tudi 
spodbudo, saj nas čaka še 
nekaj izzivov. Med njimi 
tudi gradnja industrijske 
cone, kjer se bo treba veliko 
pogovarjati z občani in z ob-
čino. Slednja ima sedaj kar 

no je sodeloval v komisiji, ki 
obravnava posege v prostor. 
Dejaven pa je tudi drugje, 
med drugim vodi tudi bor-
čevsko organizacijo. Oba 
starša sta bila aktivna udele-
ženca v drugi svetovni vojni, 
mama kot aktivistka, oče kot 
borec Škofjeloškega odreda. 
Blaž pa je bil v vojni za sa- | 
mostojno Slovenijo v diver- i 
zantskem vodu teritorialne 
obrambe Škofja Loka. o 

S tanka Bradač , Ševl je: " V r e d u s e m i zdi , da s e ka j 
d o g a j a . S p r e m l j a m , k a t e r e p r i r e d i t v e b o d o na 
sporedu , na jbol j všeč pa so m i g lasbene . D r u g a č e 
pa s e prireditev bol j p o r e d k o u d e l e ž u j e m . " 

T a t j a n a ; ; F r e l i h N o j i č , Š k o f j a L o k a : " B o l j m a l o 
s p r e m l j a m , katere pr ireditve bodo potekale. Ude-
ležila bi s e k a k š n e g a koncerta . Na prireditve pri-
d e m v e č i n o m a takrat, k o to žel jo izrazi jo otroci ." 

G a š p e r Strž inar , Pod lubn ik : " Č e bodo k a k š n e do-
b r e p r i r e d i t v e , s e j ih b o m u d e l e ž i l . N i t i š e n e 
v e m , ka j s e b o dogajalo . V Loki s e za m l a d e ž e 
tako bol j m a l o dogaja . Na jbo l j e bi bilo, če bi orga-
niziral i k a k š e n koncert . " 

Vera Šprah, B i n k d j : "Ze lo so m i všeč junijske prire-
ditve. S e m vesela, da se sploh kaj d c ^ j a . Č e b o m 
doma, se jih b o m tudi udeležila. Č e se kaj dogaja, 
s e m vedno zraven. Zaenkrat v e m za Vener ino pot, 
za druge prireditve še ne." M . B., foto: Kaja Pogačar 



NAGRAJENCI 

Vsi so dobili priznanja 
D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Škofja Loka - V škofjeloških 
šolah so se prejšnji teden od 
osnovnošolskih klopi poslovili 
učenci zadnjih razredov. Če-
prav nas je na svojo valeto pjo-
vabilo več šol, smo se udeleži-
li ene same, na osnovni šoli 
Jela Janežiča, kjer izobražuje-
jo otroke s posebnimi potre-
bami. Štirinajst devetošolcev 

stva in opozarjala, kaj se bo 
zgodilo v prihodnosti, " če 
bomo še naprej onesnaževa-
li naš planet. Učencem so 
poleg spričeval podelili tudi 
pohvale, priznanja in nagra-
de. "Dobili so j ih prav vsi, 
saj so bili vsa šolska leta ak-
tivni in so pridno sodelovali 
pri pouku, v različnih dejav-
nostih in krožkih, se udele-
ževali tekmovanj. Vsi so do-

Ravnateljica Marjeta Šmid je čestitala vsem štirinajstim 
učencem, ki so letos končali šolanje. 

je letos končalo šolanje, nam 
je povedala ravnateljica Marje-
ta Šmid. Učenci 9. a in 9. b 
razreda so skupaj z razredni-
ki in drugimi učitelji pripra-
vili zanimiv poslovilni pro-
gram, nekakšno retrospekti-
vo skozi njihovo šolanje od 
dne, ko so prvič prestopili 
prag šole, do danes, ko jo za-
puščajo. Vrstile so se glasbe-
ne in plesne točke, nastopil 
je tudi raper, osrednja točka 
pa je bila odrska uprizoritev 
Planet Zemlja. Ta je potrka-
la na ekološko zavest občin-

bili tudi darilo šole, Id so si 
jo zaslužili s sodelovanjem v 
natečaju loškega podjetja 
Odeja," je povedala ravnatelji-
ca Marjeta Šmid. Vesela je 
bila dejstva, da so se valete 
polnoštevilno udeležili tudi 
starši. Ne le učencem, tudi 
njim je bilo težko, da se nji-
hovi otroci poslavljajo od šole, 
ki jim ob njihovi posebnosti 
nudi toliko podpore. Če bo 
treba, bodo pomagali tudi na-
prej, ko se bodo otroci šolali 
in usposabljali drugje, obljub-
lja Marjeta Šmid. 

ŠKOFJA LOKA 

Podelili so priznanja Rdečega križa 

Območno združenje RK Škofja Loka je prejšnji teden podeli-
lo šestnajst priznanj prostovoljkam in prostovoljcem. Priz-
nanja sta v Miheličevi galeriji v Kašči podelila generalni se-
kretar Rdečega križa Slovenije Janez Pezelj in podpredsedni-
ca Območnega združenja RK Škofja Loka Olga Bandelj. Pre-
jemnikom priznanj je čestital tudi župan občine Škofja Loka 
Igor Draksier. Najvišje priznanje, ki je bilo podeljeno tokrat, 
je prejela Irena Likozar za dvajsetletno aktivno sodelovanje v 
krajevni organizaciji RK Stara Loka Podlubnik in v območ-
nem združenju kot učiteljica praktičnega pouka prve pomo-
či. Bronaste znake so prejeli Marta Igličar (Codešič), Frani 
Zabukovec (Žiri), Tončka Reven (Žiri), Metod Erznožnik 
(Žiri), diplome Marija Ravnikar (Kamnitnik), Marija Peternelj 
(Kamnitnik), Metod Jamnik (sodelavec RK), Angelca )ezeršek 
(vodja skupine za samopomoč), Ciril Zakotnik (Trata), pri-
znanja območnega združenja RK pa Irma Jelovčan (sodelav-
ka RK Poljane), Erika Štruc (Gorenja vas), Tončka Oblak (Go-
renja vas), Nada Jurjevič (Gorenja vas), Ivica Štibelj (Bukovi-
ca) in Majda Rant (Stara Loka Podlubnik). D. Ž. 

Mednarodno priznanje za mlade 

Bivanje in delo gimnazijcev v naravi je del projekta M EPI 
(mednarodno priznanje za mlade), ki ga Gimnazija Škofja 
Loka kot ena prvih slovenskih srednjih šol uvaja v slovenski 
prostor. Gimnazijski program vključuje tudi obvezne in 
izbirne vsebine, ki jih šola izvaja z zunanjimi sodelavci. 
Ločani so se odločili za sodelovanje s Slovensko vojsko, kar 
poteka že tretje leto, vsak dijak pa mora v okviru programa 
sodelovanja opraviti 90 ur raznih dejavnosti od prostovoljst-
va do različnih veščin in športne dejavnosti. Dijaki so se v 
treh odpravah, kjer je sodelovalo več kot šestdeset dijakov, 
borili za bronasta, srebrna in prvič tudi zlata priznanja. V 
skupini, ki se je v odpravi borila za slednje, je bilo poleg škof-
jeloških gimnazijcev tudi sedem dijakov iz Velike Britanije, 
preizkus pa je predstavljal štiridnevni (več kot 8o-kilometrs-
ki) pohod od Vipave do Škofje Loke. Priznanja so prosto-
voljcem podelili ta teden na Škofjeloškem gradu. D. Z. 

Uspešno dela z 
mladimi rokometaši 
janežu Klemenčiču - Janiju, rokometnemu trenerju mlajših selekcij, ob občinskem prazniku 
podeljujejo srebrni grb občine Škofja Loka za zasluge pri uspehu škofjeloškega rokometa. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ško^a Loka • Janez Klemen-
čič - Jani v škofjeloškem ro-
kometu dela že 27 let. Naj-
prej je bil igralec, nato po-
močnik trenerja, več kot dve 
desedetji je samostojni tre-
ner. Leta 1990 je prevzel ge-
neracijo obetavnih mladih 
rokometašev, ki so šli v svo-
jem razvoju skozi večino 
slovenskih državnih selekcij 
in še danes igrajo v prvem 
kakovostnem razredu. 
"Presenečen sem bil, ko so 
me predlagali za občinsko 
priznanje, hkrati pa zelo ve-
sel, saj to ni le priznanje 
meni, pač pa vsem igralcem 
in drugim rokometnim so-
delavcem," v duhu kolektiv-
nega športa komentira pri-
znanje Jani Klemenčič. "Pri-
znanje je namenjeno uspe-
hom, ki jih dosegamo z mla-
dimi rokometaši, od katerih 
so tri selekcije osvojile tretje 
mesto v državi, ena pa dru-
go. Do leta 1986 sem bil 
tudi sam aktiven rokometaš, 
sedaj pa mi teče že 23. sezo-
na trenerskega dela z mlajši-

m i selekcijami, s katerimi 
smo tako s šolskimi kot s 
klubskimi ekipami doslej 
osvojili sedem naslovov dr-
žavnih prvakov." 
Njegovi varovanci nastopajo 
tudi na uveljavljenih med-
narodnih turnirjih, torej 
mladinski in otroški roko-
met uspešno promovira tudi 
zunaj slovenskih meja. Več 
let zapored je organiziral 
tudi rokometni tabK)r, Loča-
ni pa so ga vajeni srečevati 
tudi pri drugih dmštvih in 
prireditvah, denimo med ta-
borniki ali pri vsakoletni lo-
ški golažijadi. 

Jani Klemenčič svoje delo z 
mladimi jemlje celovito. Že 
poklicno se ves čas giblje 
med otroki, saj dela kot ku-
har na šoli Ivana Groharja. 
Kot trener pa se zaveda dej-
stva, da mora otrok uspešno 
povezovati svoje šolsko delo 
S športnim delovanjem. Ne-
redko se pred ali po trenin-
gu sreča z otrokom in mu 
pomaga pri učenju, pri če-
mer sodeluje z učitelji posa-
meznih predmetov, da mu 
pomagajo odpravljati vrzeli 

v znanju otrok. Kdo ob ta-
kem ravnanju ne bi bil pri-
ljubljen in spoštovan! Nje-
govi sodelavci v Rokomet-
nem društvu Termo in v 

osnovni šoli si žeUjo, da bi 
enako uspešno delal še na-
prej. Letošnje občinsko pri-
znanje ga bo k temu gotovo 
zavezalo. 

Anton je dober gospodar 
Sokolskega doma 

Anton Hafner je bil že dvakrat predlagan za občinsko priznanje, a je vedno mislil, da so drugi bolj 
zaslužni zanj. Tokrat pa s ponosom prejema bronasti grb občine. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ško^a Loka • Anton Hafner 
rad prepeva, dvema pevski-
ma zboroma pa je zvest še 
danes, 28 let Mešanemu 
pevskemu zboru Lubnik in 
34 let Cerkvenemu pevske-
mu zboru Suha. A glasba ni 
edino, kar je počel v življe-
nju poleg svojega vsakda-
njega dela. Že pred štirimi 
desetletji se je aktivno 
vključil v takratni svet kra-
jevne skupnosti Trata in so-
deloval pri gradnji javne 
razsvetljave, telefonskega 
priključka, kanalizacije, as-
faltiranju ... Pred desetlet-
jem je bil član občinskega 
sveta, v krajevni skupnosti 
se je zavzemal za njen na-
predek in za ohranitev oko-
lja. Rad sodeluje pri delih, 
ki so pomembni za ohrani-
tev objektov, tako denimo 
pri obnovi strehe na suški 
cerkvi in pri obnovi Kristal-
ne dvorane Sokolskega 
doma. V slednjem je oskrb-

nik, zanj skrbi v duhu do-
brega gospodarja, vanj pa je 
vložil lepo število prosto-
voljnih delovnih ur. Te so 
bile najlepše poplačane, ko 
je z zborom Lubnik v dvora-
n i zapel ob dvajsetletnici 
zbora. Antona Hafnerja od-
likujeta delavnost in skrom-
nost, zaradi te doslej najbrž 
tudi ni prejel občinske na-
grade, čeprav so ga zanjo že 
dvakrat predlagah. 
"Vedno sem misli l , da si 
drugi bolj zaslužijo nagra-
do, zato je doslej še nisem 
prejel," pravi skromno An-
ton Hafner. "Sedaj pa bom 
nagrado z zadovoljstvom 
sprejel. Zame je velika 
spodbuda, da sem bil izbran 
med več prav tako zaslužni-
mi ljudmi. Pripravlja se ob-
nova Kristalne dvorane v 
Sokolskem domu, kjer bom 
seveda zraven, saj si želim, 
da bi kulturno in družabno 
življenje v našem mestu še 
naprej živelo. Brez dražab-
nosti ne bo nič." 
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Vtisnil je neizbrisen 
pečat loški obrti 
Franc Šifrar bo za dolgoletno uspešno delo na področju obrti in podjetništva ob letošnjem občinskem 
prazniku prejel zlati grb občine Škofja Loka. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Škofja Loka - "Letos praznu-
jem kar nekaj jubilejev: 55 
let mineva, odkar delam v 
gospodarstvu, 40 let, odkar 
sva z ženo začela z obrtno 
dejavnostjo, in če bo vse po 
sreči, si bom konec leta na-
ložil sedmi križ," nam je de-
jal letošnji dobitnik zlatega 
občinskega grba. Franc Šif-
tar izvira iz obrtniške druži-
ne, mati je vodila gostilno, 
oče je bil furman. Leta 1967 
sta z ženo na Kidričevi 90 
odprla prvo obrtno delavni-
co, v kateri so predelovali 
plastične mase, pozneje je 
obrt razširil na več lokacij in 
ji leta 1976 dodal še orodjar-
stvo. Konec osemdesetih let 
je dejavnost prepustil sinu 
Boštjanu, ki je na močnih 
temeljih obrti svojih staršev 

zgradil eno najuspešnejših 
loških podjetij Šibo. Ko je 
Franc Sifrar dal podjetje iz 
rok, je zaposlovalo osem 
ljudi, danes je zaposlenih že 
130. 
Franc Šifrar se je kmalu za-
vedel, da je za obrtnike do-
bro, da se med seboj pove-
zujejo in usklajeno zastopa-
jo svoje interese. Poldrugo 
desetletje je vodil združenje 
obrtnikov (od leta 1 9 9 1 se 
imenuje Območna obrtna 
zbornica), več let je bil pod-
predsednik upravnega od-
bora Obrtne zbornice Slove-
nije in član upravnega od-
bora Sklada obrtnikov in 
podjetnikov. Še po upokojit-
vi sodeluje v nekaterih nje-
nih organih. 

"Občinsko priznanje mi gre 
za dolgoletno delo v obrtniš-
tvu, v katerem sem, verja-

mem, pustil opazen pečat," 
razmišlja Franc Šifrar, ki je 
bil ob nominaciji za občin-
sko priznanje kljub temu 
m a k e presenečen. V do-
brem smislu, seveda, pri-
znanje pa sprejema počaš-
čen in z veseljem. Med vid-
nimi uspehi, ki jih omenja-
jo predlagatelji za njegovo 
priznanje, je priprava raz-
stave obrti v Škofli Loki leta 
1983, pozneje pa izgradnja 
doma obrtnikov in centra 
storitvenih obrti, skupaj z 
občino Škofja Loka pa tudi 
obnova znamenite loške 
Kašče. Franc Šifrar je pripo-
mogel k razvoju obrti in 
podjetništva na Škofjelo-
škem in tudi k temu, da 
imajo obrtniki danes orga-
nizacijo, na katero se lahko 
zanesejo. Njegovo delova-
nje pa ni povezano le z obrt-

jo in podjetništvom. Spoš-
tljiv odnos je vselej gojil 
tudi do kultiue: predsedni-
koval je Škofjeloškemu ok-
tetu in oktetu Ceh ter oba 
tudi finančno podpiral in 
pripomogel je k odprtju Mi-
heličeve galerije v Kašči. 
Franc Šifrar je bil večkrat 
izvoljen v predstavniška te-
lesa občine. V tem manda-
tu je najstarejši član občin-
skega sveta in vodi komisi-
jo za gospodarske dejavno-
sti, obrt, turizem in lonetij-
stvo. Prispeval je tudi k de-
lovanju medobčinskega 
podjetniškega sklada, veli-
ko pa je bilo vredno tudi 
njegovo umirjeno in nepris-
transko vodenje komisije 
za delitev premoženja ne-
kdanje skupne občine Škof-
ja Loka med štiri novo na-
stale občine. 
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V šoli so bili vsa leta odlični 
Na Škofjeloškem gradu so ta teden nagradili učence osnovnih in dijake srednjih šol, ki so vsa šolska leta končali z odličnim uspehom, uspešne učence 
glasbene šole, prejemnike zlatih priznanj z državnih tekmovanj, pa tudi njihove mentorje. 

Fotografekemu objektivu se je bil pripravljen pokazati le del učencev, dijakov in drugih nagrajencev, ki so se sicer 
mnogoštevilno udeležili podelitve priznanj na Škofjeloškem gradu, I F O T O : T I N A DOKL 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Škofja Loka - Učencev, ki 
končujejo devetletko in so vsa 
šolska leta končali z odličnim 
uspehom, je bilo letos v loških 
šolah 63, odličnjakov v vseh 
razredih gimnazije pa šest-
najst. Skoraj enako dolg pa je 
t u i seznam dobitnikov ^ t i h 
priznanj na državnih tekmo-
vanjih, od Cankarjevega in 
Vegovega do logike in vesele 
šole, od računalniških tekmo-
vanj do uspehov na različnih 
natečajih, na mednarodnih in 
državnih glasbenih tekmova-
njih je bilo odlikovano tudi 
več učencev škofjeloške glas-
bene šole. Vsako leto pa ob 
priznanjih učencem in dija-
kom izrečejo zahvalo tudi 
mentorjem, ki imajo veliko 
zaslug za dosežke mladih. 
Kulturni program ob letošnji 
prireditvi na Loškem gradu je 
pripravila osnovna šola Cvet-
ka Golarja, povezoval ga je 
Jure Svoljšak. Pevski zbor, so-
listi, mali folklorni plesalci in 
na koncu še glasbena skupina 

II Divo so razveseljevali občin-
stvo na grajskem dvorišču. 
Učencem in dijakom, ki svoje 
šolanje letos končujejo z od-
ličnim uspehom, je spregovo-
ril škofjeloški župan Igor 
Draksler. V rokah nosite do-
kaz o vaši odličnosti, dosežen 
uspeh pa je nadvse modro na-
ložen kapital, je dejal govor-
nik Pohvalil je tudi učitelje in 
mentorje, ki so sooblikovali 
dosežke, in izrekel priznanje 
škofjeloškim šolam, ki dajo 
mladim dovolj znanja in j ih 
skušajo prekaliti za Švljenje. 
Pred mladimi so sedaj dolge 
počitnice, naj bodo čim lepše 
in čim bolj vznemirljive, ko 
minejo, pa jim je zaželel čim 
bolj uspešen spopad s prihod-
nostjo. Množico odli6ijakov 
in njihovih ponosnih staršev 
pa je z zanimivimi mislimo 
vlogi in jx)slanstvu današnje 
šole nagovoril tudi Miha Mo-
hor, vodja kranjske enote Za-
voda za šolstvo republike Slo-
venije, jim čestital za uspehe 
in jim enako zaželel tudi v pri-
hodnje. 

Jelovica vztrajno na poti med 
• v najuspesnejse 

Škofjeloška Jelovica, z več kot stoletno lesarsko tradicijo, od leta 2005, ko ji je po težkih enajstih letih končno uspelo s pozitivnim 
poslovanjem, zanesljivo nadaljuje uspešno rast. 

Mag. Nada Marija Slovnik 

Predsednica uprave, mag. 
Nada Marija Slovnik, v letu 
2 0 0 5 ste poslovanje po 
dolgem času zaključili v 
črnih številkah. Kako ste 
poslovali lani? 
"Jelovica je lani ustvarila za 
27 milijonov evrov prihod-
kov, kar je osem odstotkov 
več kot v letu 2005. Bruto 
dodana vrednost na zaposle-
nega v podjetju je glede na 
rezultate iz leta 2005 boljša 
za štiri odstotke. Povprečno 
število zaposlenih v letu 
2006 je bilo 528, kar pome-

ni, da je bil delež zaposlenih 
za dva odstotka manjši kot 
leto poprej, vendar je zmanj-
ševanje posledica zgolj na-
ravne fluktuacije. Poslovni 
izid iz poslovanja, ki je znašal 
675.000 evrov, je bil za se-
dem odstotkov boljši kot leto 
prej, čisti poslovni izid v viši-
ni 75.885 evrov pa je bil v 
primerjavi s predhodnim le-
tom boljši za 38 odstotkov." 
V čem vidite razloge še 
boljših rezultatov? 
"Značilnost lanskega poslov-
nega leta je izrazita porast 
prodaje stavbnega pohištva 
na slovenskem trgu. ki je 
večja za 2 3 odstotkov glede 
na leto 2005. To seveda ne 
pomeni, da smo ubrali neke 
kraljevske bližnjice, ampak 
gre zgolj za dobro delo vseh 
zaposlenih. Drži pa, da se v 
skupni prodaji zmanjšuje de-
lež izvoza, ki se mu v tem 
letu bolj posvečamo." 
Kako kaže poslovanju le-
tos? 

"Trend pozitivne rasti se na-
daljuje tudi letos. Primerjava 
prvih štirih mesecev z ena-
kim obdobjem lanskega leta 
nam da naslednjo sliko: 
vrednost prihodkov v prodaji 
se je povečala za 29 odstot-

kov, število zaposlenih ostaja 
enako, bruto dodana vred-
nost na zaposlenega v pod-
jetju je v primerjavi z lanskim 
primerljivim obdobjem večja 
za 21 odstotkov." 
Ali rast omogoča nadaljnji 
razvoj Jelovice? 
"Dober poslovni rezultat že 
omogoča nova vlaganja in 
posodabljanje tehnološke 
opreme. Navdušeni smo nad 
novo pridobitvijo - sodobnim 
ONO obdelovalnim centrom 
vrhunskega nemškega proiz-
vajalca HOMAG, ki nam bo 

omogočal še boljšo kako-
vost in pestrost izdelkov, 
krajše dobavne roke in iz-
boljšanje delovnih pogojev. 
Ta sodobna računalniško kr-
miljena tehnologija omogoča 
maloserijsko izdelavo zahtev-
nih izdelkov stavbnega pohi-
štva: lesena okna posebnih 
oblik, masivna vhodna vrata 
in stopnice. Poleg tega 
bomo s podaljškom proiz-
vodne hale v Preddvoru 
usposobili sodobno rokova-
nje in logistiko s stenskimi 
elementi za naše hiše, ki 

Moderne montažne hiše Jelovica 

znajo biti kot pravljične vile.° 
v zadnjem času vam je 
uspelo osvojiti tudi nekaj 
nagrad. 
"Jelovica, ki ima lastno raz-
vojno skupino RR Jelovica, 
je vedno stavila na razvoj in 
inovacije. Rezultat dolgolet-
nih izkušenj in inovativnega 
dela razvoja Jelovice pa so 
novi Izdelki, ki jih Jelovica že 
tradicionalno predstavi ob 
začetku gradbene sezone na 
sejmu DOM, to je osrednjem 
sejmu za proizvajalce stavb-
nega pohištva in montažnih 
hiš. Med te novosti sodijo: 
specialna in tudi vrhunsko 
oblikovana požarna vrata 
Krete, za katere je Jelovica v 
konkurenci proizvajalcev 
stavbnega pohištva za pro-
gram notranjega stavbnega 
pohištva letos prejela prizna-
nje evropska zvezda. Tudi 
okna JELOTERM AIR se po-
našajo s svojstvenim izvirnim 
sistemom zračenja, slednji je 
v postopku patentne zaščite. 
Razvili smo vogalno okno, ki 
omogoča izvedbo okenskih 
površin tudi v vogalih hiš in 
objektov, kar je vedno pogo-
stejša zahteva sodobne arhi-
tekture. Dvojno dvižno okno 
omogoča odpiranje okna na 

manj konvencionalen način; 
z novim funkcijskim načinom 
odpiranja izpopolnjuje oken-
ski program tudi na doma-
čem trgu, čeprav je okno na-
menjeno predvsem za tuje 
trge." 
V zadnjem času smo opei-
zill tudi novo serijo všeč-
nih notranjih vrat. 
"Na sodobnih notranjih vratih 
se poigravamo z različnimi 
vrstami in barvami furnirjev, 
saj intarzije ponujajo ne-
skončno možnosti. Na ta na-
čin širimo program notranjih 
vrat za moderno opremo bi-
valnih in poslovnih prostorov. 
Naš rastoči program - hiše, v 
katerih so združeni vsi naši 
izdelki, so tudi sodobne, mo-
dernih oblik, funkcionalne in 
jih znamo narediti po okusu 
kupca. Naše osnovno vodilo 
pri razvoju novih izdelkov so 
potrebe in zahteve kupcev, 
uporaba okolju prijaznih ma-
terialov, zahteve zakonod^e 
in seveda oblikovalski trendi 
v svetu." 

Mmm 
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Bodoči nosilci slovenske 
znanosti 
Škofjeloški gimnazijci že vrsto let dosegajo odmevne rezultate na olimpijadah znanja in državnih 
tekmovanjih. Spomnimo na Ido Istenič, Matija Perneta, Matjaža Berčiča in )ana Kogoja. 

jan Kogoj 

B O Š T J A N B O G A T A J 

Škofja Loka - Med vsemi 
nadpovprečneži s škofjelo-
ške Gimnazije je letos naj-
večji podvig uspel )anu Ko-
goju, ki se je z najboljšim re-
zultatom v državi uvrstil na 
kemijsko olimpijado v Mo-
skvi. "Na gimnaziji z nadar-
jenimi in izjemnimi dijaki 
načrtno delamo več in sku-
šamo skupaj izkoristiti po-
tenciale, ki jih imajo," pravi 
Marko Špolad, profesor ma-
tematike. Nekatere prepo-
znajo po rezultatih iz osnov-
ne šole in tekmovanj, druge 
opazijo pri pouku. 
"Opazimo, da potrebujejo 
več, saj se sicer dolgočasijo. 
Včasih je dovolj, da dijaku 
priporočiš knjigo, drugič pa 
še veliko več," razloži Špo-
lad. Profesorji tako ustano-
vijo posebne krožke, kjer iz-
redno nadarjenim zgolj po-
magajo, saj, kot pravi Špo-

lad, takšni dijaki kmalu pre-
sežejo učitelja. Poleg Jana 
Kogoja so letos dijaki Gim-
nazije Škofja Loka posegli 
kar po 20 zlatih priznanjih, 
v državnem merilu je Simo-
na Šubic osvojila 1. mesto v 
Cankarjevem tekmovanju, 
Jakob Boh v logiki, Helena 
Golja in Ksenija Mravlja pa 
tretje mesto v Cankarjevem 
tekmovanju. 
Jan Kogoj je že lani nastopal 
na kemijski olimpijadi, ki je 
bila v Koreji, in osvojil bro-
nasto medaljo. Njegov kole-
ga Matjaž Berčič (sedaj že 
študent fizike) je lani na ma-
tematični olimpijadi osvojil 
srebrno medaljo, zato se lx) 
letos kot gost udeležil olim-
pijade v Vietnamu. "Damo 
j im zgolj možnost, da poiš-
čejo svoje znanje," pravi 
profesor in doda, da so dija-
ki, kot je danes Jan Kogoj, v 
prejšnjih letih pa tudi Mati-
ja Perne, Matjaž Berčič in 

Ida Istenič, prihodnost slo-
venskega razvoja, za katere 
upa, da j im bo Slovenija 
dala možnost za njihov 
osebni razvoj. "Če velja, da 
mi rešujemo labirint oziro-
ma poskušamo rešiti nalo-
go, imajo zgoraj omenjeni 
globlji, neobremenjen po-
gled ter najdejo rešitev hitre-
je in poenostavljeno," misel 
o svojih varovancih zaključi 
Marko Špolad. 
"Letos mi je najboljši rezul-
tat v Sloveniji uspel zaradi 
obilice izkušenj, ki sem jih 
pridobil na lanskem tekmo-
vanju," pravi maturant Jan 
Kogoj, Id se trenutno kemiji 
ne posveča veliko. Razlog je 
preprost, na vrsti je zrelost-
ni izpit, čeprav prizna, da se 
kemije za maturo ni učil. Že 
čez mesec dni pa se bo na 
kemijski olimpijadi v Mos-
kvi pomeril z vrstniki z vse-
ga sveta. "Nič ne pričaku-
jem, rad bi le ponovil lanski 

uspeh, toda ... Vse jemljem 
z rezervo, saj je trenutno 
bolj pomembna matura," 
pravi Jan, ki bo jeseni začel s 
študijem fizike. Zakaj fizika 
in ne kemija, vprašamo. 
"Morda je to čudna odloči-
tev, vseeno pa gre za nara-
voslovje, ki mi zelo leži. 
Morda sem v misl ih vrgel 
kovanec, saj je bila odločitev 
zares težka," odgovori Jan. 
Poleg zgoraj omenjenih so 
se na državnih tekmovanjih 
odlično izkazali tudi Aljaž 
Gaber, Nika Mimik, Špela 
Pohleven, Mateja Lavtar, 
Sandra Jovič, Metka Pirih, 
Luka Šturm in Ajda Žun. 
Pred leti je škofjeloška Gim-
nazija veljala za drtižboslov-
no, že pred desetletjem in 
pol pa se je spremenil odnos 
do naravoslovja, zato mladi 
naravoslovci ne uhajajo več 
za Bežigrad in v Kranj, am-
pak ostajajo doma. In so 
Škofji Loki v ponos! 

Uspešno podjetje v službi invalidov 
Podjetje CSS-IP danes zaposluje 128 delavcev, od tega skoraj polovico invalidov. Približno četrtino proizvodnje izvozijo na trge Evropske unije. 

Podjetje CSS-IP, družba za 
usposabljanje In zaposlova-
nje invalidov, je nastalo leta 
2000 po Izločitvi Invalidskih 
delavnic Iz takratnega zavo-
da Centra slepih In slabovid-
nih. Zavod (z njim pa tudi 
Invalidsko podjetje) se sicer 
ponaša s precej daljšo tradi-
cijo, saj so ga ustanovili leta 
1964 z namenom, da bi sle-
pim In slabovidnim dali 
možnost zaposlitve ter jih s 
tem približali normalnim 
življenjskim pogojem, Last-
nik podjetja je v 78 odstotkih 
država, preostala družbenika 

sta Zveza društev slepih in 
slabovidnih Slovenije In Ob-
čina Škofja Loka. 
Na začetku je proizvodnja 
segala v tri smeri, v izdelova-
nje podložnih palet, kovin-
skih Izdelkov ter Izdelavo av-
dlo in Izdelavo in presnema-
vanje video kaset. Razen pr-
vega leta obstoja podjetje 
posluje pozitivno, število za-
poslenih pa se je do danes 
podvojilo na 128 zaposlenih. 
"Tako veliko povečanje za-
poslenih nam je uspelo s pri-
dobivanjem novih poslov 
tako doma kot v tujini, saj 

Za proizvodnjo kovinske galanterije CSS-IP Iz Stare Loke 
investira v CNC stružne avtomate. 

približno četrtino svojih Iz-
delkov izvozimo na trge Ev-
ropske unije, predvsem v 
Avstrijo In Nemčijo," pravi 
direktor Gregor Tomše in 
dodaja, da jim je velik preboj 
omogočila pridobitev stan-
darda ISO 90001:2000 v 
letu 2003. 
V sedmih letih obstoja se je 
proizvodnja nekoliko spre-
menila. Kasetnega oddelka 
ni več, v sklopu podjetja pa 
deluje tudi Klicni center CSS, 
ki izvaja ankete javnega 
mnenja, ukvarja se s prodajo 
časopisov, sprejemanjem 
klicev in podobno. "Približno 
80 odstotkov prodaje pa da-
nes predstavlja predelava 
kovin, le manjši del pa še Iz-
delava podložnih palet," po-
jasnjuje Tomše. Podjetje je v 
slovenskem merilu poznano 
po zaposlovanju slepih In 
slabovidnih, zaposlujejo pa 
tudi druge invalide, ki skupaj 
predstavljajo kar 44 odstot-
kov vseh zaposlenih. 
"Slepe in slabovidne največ-
krat zaposlujemo kot opera-
terje v našem klicnem cen-
tru, nekaj pa jih je tudi v pro-
izvodnji na posebej prilago-
jenih delovnih mestih," pravi 
Tomše. Prilagoditve delov-
nih mest financira sklad RS 
za spodbujanje invalidov In 
ZPIZ, saj je potrebno vsako 
delovno mesto glede na indi-
vidualne potrebe invalida 

V Klicnem centru CSS, ki opravlja ankete in trži storitve, želijo zaposliti večje število 
operaterjev. Na sliki slepi operater Aleš Kuhar, vodja centra Matevž Pintar in direktor 
CSS-IP Gregor Tomše. 

ustrezno prilagoditi In uvesti 
različne metode kontrole 
dela. Zaradi zaposlovanja In-
validnih delavcev je produk-
tivnost v podjetju nižja, večji 
so bolniški izostanki kot v 
podobnih podjetjih, a kot 
pravi direktor, je z veliko tru-
da moč doseči ustrezen nivo 
proizvodnje in kvalitete. 
V CSS-IP želijo za delo v pro-
izvodnji in klicnem centru pri-
dobiti večje število novih so-
delavcev, torej obdelovalce 
kovin in operaterje za delo v 
klicnem centru. Podjetje, ki 

ima sedež in proizvodnjo v 
Stari Loki, je letos uredilo nov 
skladiščni šotor na dvorišču 
podjetja, saj zaradi dodatne-
ga zaposlovanja In investicij v 
strojni park potrebuje dodat-
ne proizvodne prostore. "In-

vestiramo v nove stroje, pred-
vsem na področju CNC stru-
ženja. Takšne investicije so 
nujne, saj le tako lahko služi-
mo kvaliteti in vse večjim na-
ročilom," je še povedal direk-
tor Gregor Tomše. 

IR 
Družba za usposabljanje in zaposlovanje 

Invalidov, d.o.o., Stara Loka 31, Škofja Loka 
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Tekma v balvanskem plezanju na prostem vsako leto 
privabi številne gledalce. 

Malonogometni turnir ob jubileju 

Škofja Loka • Navdušeni nogometaši iz Svetega Duha in 
okolice so se sprva zbirali pred domačo trgovino, nato pa so 
se začeli udeleževati različnih turnirjev in na njih dosegati 
vedno boljše rezultate. Tako so leta 1987 sklenili, da uradno 
registrirajo svoj malonogometni klub, ime pa so mu dali po 
risanki Strip/. Tako letos praznujejo dvajseto obletnico dela, 
v katerem so doživljali vzpone in padce, največji uspehi klu-
ba pa so zagotovo 3. mesto i . SLMN, dve četrti mesti na 
državnem prvenstvu, zmaga na mednarodnem turnirju v 
Mariboru in zmage na več kot petdesetih turnirjih po vsej 
Sloveniji. Čeprav klub uradno zadnja leta ni bil več registri-
ran, pa je ravno letos dočakal svoj ponoven razcvet, saj so 
za nastope v drugi državni ligi prijavili svojo mlado ekipo. 
Odločili pa so se tudi, da ob občinskem prazniku pripravijo 
veteranski in članski turnir. Tako bodo veterani svoje znanje 
in izkušnje gledalcem ob igrišču za osnovno šolo Mesto 
skušali pokazati jutri, v soboto, 23. junija, ko se bo turnir za-
čel ob 16. uri, na prvi tekmi pa se bosta pomerili ekipi Vuko 
in Poetovio. Poleg omenjenih ekip bodo na turnirju sodelo-
vala še moštva Križevcev, Šarbeka, Metropola, Pelikanov, 
Tutti Frutija in seveda domača ekipa Stripy. Nekaj po 20. uri 
bodo na igrišče stopila tudi dekleta ekipe Smaragd, ki se 
bodo v promocijski tekmi pomerila s slovensko reprezen-
tanco brezdomcev. Sledile bodo še zadnje tekme rednega 
dela turnirja, ob 22. uri pa bo slavnostni ognjemet. Po njem 
bo ob 22.30 tekma za tretje mesto, ob 22.55 pa za i . 
mesto. Tik pred polnočjo naj bi najboljša veteranska ekipa 
že imela v rokah zmagovalni pokal. V nedeljo bo nato na is-
tem igrišču še odprti članski turnir z nagradnim skladom ti-
soč evrov. V. S. 

Na tekmi tudi "vražje" Slovenke 

Plezalni klub Škofla Loka se pripravlja na sedaj že tradicio-
nalno tekmo v balvanskem plezanju za državno prvenstvo. 
Tekmovanja bodo potekala v soboto, 30. junija, in v nedeljo, 
1. julija, na parkirišču nasproti avtobusne postaje v Škofji 
Loki. "Posebna poslastica bo gotovo sobotna tekma za sta- I 
rejše kategorije, kjer bodo nastopali najboljši slovenski 
športni plezalci in plezalke na čelu z "vražjimi" Slovenkami. 
Dopoldne se bodo v kvalifikacijah pomerili za nastop v ve-
černem finalu, ki bo na sporedu ob 19. uri. Pričakujemo res 
vse naše najboljše plezalke in plezalce, tudi domačinko Na-
talijo Cros, zmagovalko zadnje tekme za svetovni pokal v 
balvanskem plezanju. Domačemu občinstvu pa se bo pred-
stavil še en domačin, Blaž Rant, ki letos zelo uspešno nasto-
pa na tekmah svetovnega pokala, kjer mu je na zadnji tekmi 
uspela uvrstitev v polfinale in končno 19. mesto. Vsekakor 
bo tekmovanje izredno zanimivo in vredno ogleda," pravi 
predsednik Plezalnega kluba Škofja Loka Ronnan Krajnik in 
dodaja, da bo tudi letos po končanem finalu na sporedu še 
tradicionalni skok za "loško majolko". V. S. 

Odlikuje ga krepka levica 
Marsikdo od maturantov te dni razmišlja zgolj o dolgih počitnicah, Jure Dolenec pa že pripravlja 
torbo za pot proti severu, kjer ga v začetku julija čaka nastop z rokometno reprezentanco U 19. 

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

Večina fantov se v osnovno-
šolskih letih preizkusi v raz-
ličnih športih. Kako je bilo s 
teboj? 
"Tudi z menoj ni bilo druga-
če, saj me je zanimalo veliko 
športov. Poskusil sem s 
smučanjem, atletiko, košar-
ko ... nato pa me je David 
Božnar, s katerim še danes 
igrava skupaj, prepričal, naj 
poskusim še z rokometom. 
To je bilo proti koncu petega 
razreda osnovne šole in že 
takoj sem imel prednost, ker 
sem levičar. T i so v rokome-
tu zaželeni, ni pa jih ravno 
na pretek." 

Toda zgolj krepka levica je 
bila gotovo premalo? 
"Ja, kmalu sem ugotovil, da 
je to šport, ki mi je res pisan 
na kožo in takrat sem pustil 
vse ostale. Seveda pa ne bi 
šlo brez zavzetega trenira-
nja, pri čemer so me ves čas 
spodbujali priznali loški ro-
kometni trenerji od Janija 
Klemenčiča naprej." 

Že kot kadet si začel nasto-
pati tudi za člansko ekipo 
Terma? 
"Ja, mislim, da sem zlasti 
napredoval pod vodstvom 
Leopolda Jerasa, ki nam je 
tudi mlajših igralcem dal ve-
liko priložnosti." 

Kdaj pa si začel nastopati za 
reprezentanco? 
"V različnih izborih za re-
prezentanco sem bil že od 
sedmega razreda naprej, 
lani pa so se tudi za našo ge-

neracijo začela velika tek-
movanja. Tako sem poleti 
nastopil na evropskem pr-
venstvu s kadetsko repre-
zentanco v Estoniji, bil pa 
sem tudi na kvalifikacijah z 
mladinsko reprezentanco." 

Po letošnji sezoni so se zate 
zanimali tudi v drugih slo-
venskih klubih. Si se že od-
ločil, ali boš ostal pri Ter-
mu? 
"Ja, to sezono zagotovo še 
ostajam doma, saj se je naša 
ekipa znova uvrstila v elitno 
slovensko ligo. Očitno se 
bomo tudi okrepili in se bo-
ri l i ne zgolj za obstanek, 
ampak tudi za sredino les-
tvice. Ce nas bodo pri tem 
podpirali še navijafi, bo toli-
ko laže." 

Kateri rokometaš je zate 
vzornik? 
"Zame je na moji igralni po-
ziciji najboljši rokometaš Is-
landec Olafur Stefansson. 
Ima dobre prodore, zna me-
tati s tal, iz skoka, odlično 
igra v obrambi. Je pač dober 
praktično v vseh elementih 
igre. Ostali so pač dobri 
zgolj v nekaterih. Pomemb-
no pa se mi zdi, da to, kar 
delaš, delaš najbolje, in se 
skušaš res izpopolniti. Zase 
lahko rečem, da imam - po-
leg tega, da sem levičar -
prednost, ker se dobro znaj-
dem v napadu." 

Trenutno je tvoja prva oku-
pacija matura na loški gim-
naziji. Kaj pa počitnice? 
"Ja, matura se končuje in že 
naslednji teden me čaka pot 

Jure Dolenec se je v dresu Terma izkazal tudi v tej sezoni, 
ko so se loški rokometaš! znova uvrstili v elitno slovensko 
ligo. I F O T O ; T I N A O O K L 

na neuradno evropsko pr-
venstvo za moj letnik (U 19) 
na Švedskem. Upam, da 
sem bom uvrstil tudi v mla-
dinsko reprezentanco (U 
21), ki jo avgusta čaka na-
stop na svetovnem prven-

stvu v Makedoniji. Če se 
bom uvrstil tudi v to repre-
zentanco, mi bo sicer roko-
met "vzel" celo poletje. Toda 
to je najlepše, kar se lahko 
zgodi in za to mi najdaljših 
počitnic ne bi bilo žal." 

Dan za popularizacijo košarke 
M A J A B E R T O N C E L J 

V soboto je bil v Škofji Loki 
znova dan košarke, ki ga 
škofjeloški košarkarji orga-
nizirajo že vrsto let. Po lan-
skem spektaklu, ko je bil v 
starem mestnem jedru 
SPAR turnir ulične košarke 
z res pestrim in zanimivim 
programov, so se letos 
predstavili le košarkarji 
mlajših selekcij. Nastopile 
so štiri ekipe starejših in 

mlajših dečkov, svojo ko-
šarkarsko znanje pa je pri-
kazalo tudi nekaj deklet. 
Bolj kot rezultat je bila po-
membna popularizacija ko-
šarke med mladimi. Kot 
pravijo, je zanjo največ za-
nimanja na OŠ Škofja 
Loka-Mesto. Trenerji mla-
dih košarkarjev poudarjajo, 
da je v Škofji Loki res pestra 
ponudba različnih športov, 
zato je mlade vedno težje 
privabiti. 

Ekipa Stripy (stojijo iz leve proti desni): Lado Bratuš, 
Florjan Stular, Rok Jereb, Boštjan Epih, Franci Ahčin, 
(čepijo) Dejan Smeh, Slavko Lebar in Andi Ahčin 
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Priznanja za mlade športnike 
Prvošolčkom medalje Zlati sonček, mladim športnikom knjiga Sto let športa v Škofji Loki 

M A J A B E R T O N C E L J 

Zavod za šport in Športna 
zveza Škofja Loka sta v sobo-
to učencem prvih razredov 
devetletke podelila prizna-
nja Zlati sonček, za odlične 
dosežke v letošnji sezoni pa 
so nagradili tudi mlade 
športnike in njihove trener-
je. Učenci prvega razreda 
devetletke so dobiU medalje 
za izpolnjen program Zlate-
ga sončka, podeljevali pa so 
j im jih uspešni škofjeloški 
športniki: smučar Matic 
Skube, rokometaš Jure Do-
lenec, igralka namiznega te-
nisa Mateja Pintar i n gim-
nastičar Sašo Bertoncelj. 
Slednji je medalje Zlati son-
ček podeljeval že tretjič: 
"Zelo mi je užitek podeljeva-
ti priznanja mladim. Pova-
bilu se vedno odzovem, če 
sem le doma. Otroci me po-
znajo, seveda ne vsi, je pa to 
zagotovo tudi priložnost, da 
me spoznajo še bolje. Po-
membno je, da so že naj-
mlajši športno aktivni." 
Priznanja so nato dobili še 
mladi športniki, ki dosegajo 

odlične rezulate na državni 
ravni, nekateri pa tudi na 
mednarodnih tekmovanjih. 
Še en dokaz več, da je Škof-
ja Loka športno mesto, v ka-
terem živijo številni vrhun-
ski in obetajoči športniki, je 
število dobitnikov priznanj. 
Teh je bilo kar 268, od tega 
27 trenerjev. Zakaj toliko, je 
obrazložil Aleš Mum, sekre-
tar Športne zveze Škofja 
Loka: "Pred leti so bila to žu-
panova priznanja, sedaj so 
priznanja Športne zveze 
Skofja Loka in Zavoda za 
šport. Gre za priznanja, ki 
j ih podeljujemo mladim 
športnikom. Številka je res 
visoka, a ne drži, da ta pri-
znanja dobijo skoraj vsi 
športniki. Dobijo jih tisti, ki 
so dosegli prva tri mesta na 
državnih tekmovanjih, izje-
moma je pri individualnih 
športih, kjer lahko to malce 
odstopa, in tisti, ki so v med-
narodnem evropskem in 
svetovnem merilu dosegli 
rezultat do 10. mesta. Med 
dobitniki priznanj je več kot 
70 rokometašev, priznanja 
so tudi za Smartice in Cvet-

Medalje okrog vratu, posebej še, če jih podeljujejo znani 
loški šporniki, so za najmlajše velik dogodek. I F O T O : KA | A POCAC A R 

ke, ki so trenutno na evrop-
skem prvenstvu navijaških 
skupin na Danskem, tako da 
jih na podelitvi ni." 
Med vsemi dobitniki pri-
znanj, ki si jih lahko prebere-
te na spletni strani Zavoda za 
šport in Športne zveze, jih po 
dosežkih vendarle nekaj iz-
stopa. "Zagotovo izstopa Ma-
tic Skube, svetovni mladinski 
prvak v slalomu in 4. v kom-
binaciji, na univerzijadi je bil 
v slalomu 2., Luka Kokelj, 
svetovni balinarski podprvak 

v bližanju in zbijanju, med 
kolektivnimi športi pa izsto-
pajo rokometaši," je povedal 
Murn. Za nagrado so mladi 
športniki dobili knjigo Sto let 
športa v Škofji Loki. Podeli-
tev so spremljali nastopi do-
mačih plesnih skupin, med 
govorniki in podeljevalci pa 
so bili še župan Tgor Draks-
ler, Ivan Hafner, predsednik 
Športne zveze Škofja Loka, 
ter Jože Stanonik, predsed-
nik Sveta Zavoda za šport 
Škofja Loka. 

Ponosni na odlične športnike 

Škofjeloška občina je znana tudi po številnih res odličnih 
športnikih, ki niso znani le v domačem okolju in na Gorenj-
skem, temveč tudi v Sloveniji in tujini. Tako sta ponos 
slovenske kraljice športov, atletike, odlična tekača Brigita 
Langerholc in Matic Osovnikar, ki sodi celo med najhitrejše 
belopolte šprinterje na svetu. V gimnastiki v najmočnejši 
svetovni konkurenci nastopa Sašo Bertoncelj, med 
plavalkami že nekaj let stiskamo pesti za Anjo Čarman. 
Med odličnimi slovenskimi plezalkami tudi v svetovnem 
merilu prednjačijo Natalija Gros, Maja Vidmar in Lučka 
Franko, ponosni smo na naše balinarje, alpiniste, jadralne 
padalce, zmajarje, lokostrelce, pozimi pa navijamo za 
smučarskega tekača Nejca Brodarja, enega največjih upov 
slovenskega alpskega smučarja Matica Skubeta, pa akro-
batsko smučarko Nino Bednarik ... Vsi po izjemnih rezul-
tatih poznamo namiznotenisačico med invalidi Matejo Pin-
tar, gorsko kolesarko Blažo Klemenčič in še in še šport-
nikov, za katere ob vsaki priložnosti radi poudarimo, da so 
doma v naši občini. V. S. 

Matic Osovnikar in Brigita Langerholc sta ponos 
ško^eloške in slovenske atletike. 

Sibo G. v izredni kondiciji 
Ško^eloško podjetje Sibo C. iz leta v leto raste v vseh pogledih. Direktor in lastnik Boštjan Šifrar ima pred seboj jasno vizijo in strategijo razvoja tudi za 
prihodnost. 

Škofjeloško podjetje Sibo G. 
je pred štirimi desetletji 
ustanovil oče sedanjega di-
rektorja Boštjana Šifrarja, ki 
je krmilo podjetja prevzel 
leta 1993 in prvo desetletje 
vsako leto povečeval prihod-
ke za pol milijona evrov. V 
zadnjih letih je rast še str-
mejša, saj so se prihodki po-
večevali po milijon evrov let-
no. Skupaj s prihodki je rasla 
tudi proizvodnja in število 
zaposlenih, ki jih je sedaj že 
175-

Hitro rast podjetja Šifrar po-
jasnjuje s prodorom v tujino: 
"Dve leti sem se boril na do-
mačem trgu, za uresničitev 
vizije pa nato poiskal poten-
cialne kupce v tujini." V tem 
času mu je uspelo pridobiti 
76 kupcev v 29-tih državah. 
Danes sta pred direktorjem 
in lastnikom dva nova izziva, 
razvoj zahtevnejših izdelkov 
z višjo dodano vrednostjo in 
dvig produktivnosti. "Vseka-
kor ni dovolj proizvajati 
dražje izdelke, enako hitro je 
potrebno Izboljševati organi-
zacijo dela in produktiv-
nost," razloži Šifrar. 
Podjetje vsak mesec izdela 
več kot 100 milijonov kosov 
različnih izdelkov, zato je 
organizacija dela toliko bolj 
pomembna. V proizvodnji 
imajo 45 strojev, od tega jih 
je 22 za program embalaže, 

Božtjan Šifrar, direktor In lastnik ško^eloškega podjetja Sibo C. 

kjer so delo tako optimizira-
li, da jih lahko upravljajo 
zgolj trije delavci. To podjet-
ju omogoča, da tudi eno-
stavne proizvode prodajajo v 
države s poceni delovno silo, 
kot je na primer Pakistan. 
Poslovanje podjetja Sibo G. 
je podrejeno kakovosti. 
Boštjan Šifrar pravi: "Velika 
odgovornost podjetnika je, 
da ponudi okolju, v katerem 
dela vizijo, varnost in kako-

vost delovnih mest." Tudi 
zato je predan delu v Lions 
klubu (je med ustanovnimi 
člani) in varovanju okolja, 
saj podjetje ne presega mej-
nih vrednosti hrupa, v ozrač-
je ne izpuščajo škodljivih 
emisij. 

Načrte izpeljujejo do 
malenkosti 
"Improvizacije ne podpira-
mo," pravi direktor. Ob po-

gledu na strategijo podjetja 
do leta 2009 je jasno, na kaj 
misli. Dokument vsebuje po-
droben pregled poslovanja 
od leta 1994, primerjavo s 
konkurenco in podjetji v lo-
kalnem okolju ter cilje do 
leta 2009. Za vsako profitno 
enoto posebej je določeno, 
koliko zaposlenih bodo imeli 
posamezno leto, koliko stro-
jev, kakšna bo dodana vred-
nost na delavca, kakšen bo 

dobiček, kakšen delež od pri-
hodkov bodo predstavljale 
plače in še mnogo drugih ka-
zalcev. Zanimivo je, da ve-
čino ciljev uresničujejo z ve-
liko natančnostjo, nekatere 
celo presegajo. 
Šifrar je prepričan, da pod-
jetno miselnost otroku priv-
zgojijo starši: "Bistveno lažje 
je uspeti tistim, ki so odra-
ščali v podjetniških druži-
nah, saj dobijo vse ključne 
vzorce podjetništva že v 
mladih letih. Pri nas je tako 
že več kot sto let." Tudi zato, 
ali pa še posebej zaradi tega, 
Boštjan Šifrar še bolj ceni 
uspešne podjetnike, ki so 
morali sami spoznati osno-
ve podjetništva. 

V dobri kondiciji 
Ohranjati podjetje v dobri 
kondiciji je tesno povezano s 
kondicijo podjetnika. Sibo C. 
je po 13 letih vodenja Boštja-
na Šifrarja v najboljši kondi-
ciji v vsej zgodovini: "Za do-

bro duhovno kondicijo mo-
raš imeti najprej telesno 
kondicijo. Če hodiš v hribe, 
smučaš, kolesariš in plavaš, 
potem si lahko telesno akti-
ven vse leto. To ne pomeni, 
da delaš po 12 ur na dan. Po 
Marxu osem ur dela, osem 
ur prostega časa in osem ur 
počitka. V podjetju (razen 
proizvodnje) delamo štiri 
dni na teden po osem ur in 
pol, v petek pa gremo do-
mov ob 13. uri." 
Podjetnik pravi, da se drži 
delovnika, večere ima zase 
in za tri otroke. Prav tako vi-
kende. Kako ohraniti dobro 
počutje, kondicijo v družini? 
"Te modrosti so me naučili 
ženini starši. Svetovali so 
nama, da morava vsako leto 
za tri dni sama na dopust. 
Dovolj, da si napolniva bate-
rije. Z ženo sva skupaj vsak 
dan v službi, vendar to ni 
enako kot biti sama na do-
pustu. To resnično oživi na-
jin odnos," razloži Šifrar. 

OPEN A BETTER FUTURE 

SIBO C. d. o. o. 
Hafnerjevo nas. 126, 4220 Skof|a Loka 
http://www.sibo-group.eu 

http://www.sibo-group.eu


VEČKULTURNOST 

v islamski skupnosti 
okrog dvesto družin 

Islamsiča skupnost v Škof]i Loki deluje petnajst 
let. Vrsta aktivnosti z verskega področja. 

M A J A B E R T O N C E L J 

Islamska skupnost v Škofji 
Loki je bUa uradno registri-
rana junija 1992, torej so v 
teh dneh praznovali petnajst-
letnico delovanja. Vanjo je 
vključenih okrog 200 dru-
žin, od Medvod do Železni-
kov in Žirov. "V skupnost so 
vključeni muslimani, ki ži-
vijo na tem območju. Ima-

mazan, je verskih aktivnosti 
seveda več," pojasnjuje Ifet 
Suljič, imam, duhovnik is-
lamske skupnosti v Škofji 
Loki. 
Udeležujejo se tudi različ-
nih prireditev, ki so odvisne 
od verskih dogajanj na ob-
močju Islamske skupnosti 
Slovenije. In kako se poču-
tijo v Škofji Loki? "V Loki 
se dobro počutim. Zname-

Znamenito in lepo mesto je naša Loka, tako da se 
ponavadi ljudje tu lepo počutijo. Ljudje so nas 
sprejeli in v dogajanje v mestu se vključujemo 
kot vsi občani. 

mo vsakdanje aktivnosti na 
verskem področju. Tu so 
predvsem verske usluge čla-
nom, ki so različne, od vero-
uka, skupnih molitev, obre-
dov pri porokah, pogrebih. 
Večinoma se dobivamo ob 
koncih tednov in praznikih. 
Tedenska molitev je ob pet-
kih, ko je mesec posta, ra-

nito in lepo mesto je naša 
Loka, tako da se ponavadi 
ljudje tu lepo počutijo. 
Ljudje so nas sprejeli in v 
dogajanje v mestu se vklju-
čujemo kot vsi občani," pra-
vi Suljič, ki še dodaja, da so 
v vseh teh letih občani ime-
li možnost, da se seznanijo 
z njihovim delom. 

Tradicijo ohranja folklora 
v Hrvatskem klubu Komušina sta aktivni dve sekciji: folklorna in športna. 

M A J A B E R T O N C E L J 

Hrvaški klub Komušina je 
bil ustanovljen leta 1993, v 
času, ko so bili v Škofji 
Loki, kjer ima klub svoj se-
dež in prostore, begunci iz 
Bosne. Člani kluba so na-
mreč katoliki iz Bosne in 
Hercegovine, največ j ih pri-
haja iz Komušina, mesta v 
Bosni v bližini Tesliča. "Cilj 
kluba je ohraniti kulturno 
tradicijo in kulturne običaje 
rojstnega kraja, ter organi-
zirati družabna srečanja 
članov kluba, ki j ih je okrog 
dvesto. V okviru kluba de-
lujeta dve sekciji: folklorna 
in športna. Slednja je aktiv-
na predvsem na področju 
nogometa," je povedal 
Andelko Begič, predsednik 
kluba, ki v Škofji Loki živi 
že več kot 30 let, ima druži-
no, in kot pravi, se tu dobro 
počuti. 

V klubu je zelo dejavna fol-
klorna sekcija. "Ohranjamo 
narodno nošo rojstnega kra-
ja, ter hkrati domačih plesov 

učimo tretjo generacijo. 
Obenem se v sekciji učijo 
plesov tudi drugih narodov," 
pravi Begič. Folklorna sekci-
ja se je s svojim programom 
predstavila že občinstvu v 
Nemčiji, Bosni in Hercego-
vini, Avstriji, na Hrvaškem 
in seveda v Sloveniji. "Še v 

tem mesecu bomo znova 
nastopili v Avstriji, avgusta 
pa v Bosni," še dodaja pred-
sednik kluba, čigar vsi člani 
so zaposleni v Sloveniji in so 
tudi slovenski državljani. 
Večkrat letno se v prostorih 
kluba v nekdanji vojašnici 
dobijo na različnih priredit-

vah. "Seveda pa se vključuje-
mo tudi v kulturna in poli-
tična dogajanja v mestu. Žu-
pan Igor Draksler je sezna-
njen z delovanjem našega 
kluba in nam pri tem poma-
ga, seveda kolikor je to v nje-
govi moči," zaključuje Be-
gič-

Folkloristi Hrvaškega kluba Komušina nastopajo tako v Sloveniji kot tudi v tujini. 

Zrel dom zadovoljnih stanovalcev 
v Centru slepih, slabovidnih in starejših danes skrbijo za 212 starejših, slabovidnih in slepih stanovalcev s ško^eloškega območja 104 zaposleni. Poleg 
tega za trg ponujajo še pedikuro, frizerstvo, manjše šiviljske storitve, pranje in likanje, pripravo hrane, najem počitniških kapacitet ter še vrsto drugih dejavnosti. 

Ško^a Loka - Center slepih, 
slabovidnih in starejših Škof-
ja Loka (CSS Škofa Loka) je 
posebni javno socialno var-
stveni zavod z dolgoletno 
tradicijo skrbi za slepe, sla-
bovidne in starejše. Koreni-
ne obstoja segajo pred dru-
go svetovno vojno, današnjo 
podobo pa je CSS Škofja 
Loka dobil leta 1979. Center 
se je vživel s Škofjo Loko in 
dobro sodeluje z lokalno 
skupnostjo, gospodarstvom, 
društvi, šolami, vzgojno var-
stvenimi zavodi (medgene-
racijska srečanja), prosto-
voljnimi organizacijami in 
drugimi. 
"Škofjeloški dom starejših je 
primerljiv z večino sloven-
skih domov za starejše in v 
osnovi nudi stanovalcem 
kvalitetno nastanitev in celo-
dnevno oskrbo ter aktivno 
preživljanje prostega časa, 
poleg vsega naštetega pa še 
kakovostno zdravstveno 
nego ter pomoč slepim in 
slabovidnim. Današnja ka-
paciteta z 212 mesti ne zado-
šča več potrebam, saj v dom 
sprejemamo starejše iz šti-
rih občin Gorenja vas-Pol-
jane, Škofja Loka, Železniki 
in Žiri, slepe in slabovidne 
pa iz vse države; čakalna 
doba se podaljšuje, ljudje iz-
ražajo žalost...," je povedala 

Stanka Vauh, direktorica 
CSS Škofja Loka. 
Osnovni cilj CSS je zagotav-
ljati institucionalno in v pri-
hodnje tudi dnevno varstvo. 
Poleg osnovnih dejavnosti 
(splošne zunajbolnišnične 
zdravstvene dejavnosti, 
zdravstvene nege, fiziotera-
pije, delovne terapije, dejav-
nosti domov za starejše ...) 
pa opravljajo tudi dodatne 
gospodarske dejavnosti, kot 
je dejavnost menz oziroma 
priprava in dostava hrane, 
dejavnost pralnic, šivanje; 
frizerska, kozmetična in pe-
dikerska dejavnost. "Vse go-
spodarske dejavnosti so na-
menjene širši lokalni skup-

nosti in jih lahko po pred-
hodnem dogovoru uporab-
ljajo vsi obiskovalci," zago-
tavlja in hkrati vabi direktori-
ca Centra slepih, slabovidnih 
in starejših Ško^a Loka. 
"CSS Škofja Loka čaka letos 
velik načrt, za katerega se go-
vori in piše že vrsto let. To-
krat gre zares in ne bo ostalo 
le pri besedah in pisanju. Na 
vzhodni strani doma bo vgra-
jeno.novo bolnišnično - nuj-
no potrebno - dodatno dviga-
lo. Nad negovalnim oddel-
kom bomo nadzidali dve 
nadstropji, v katerih bodo 
prostori uprave; za izboljša-
nje bivalnega standarda sta-
novalcev pa delovna terapija, 

prostori fizioterapije, pa 
knjižnica, frizerski salon, 
skupni prostori s kapelico, za 
delavce prepotrebne gardero-
be - skupaj okoli 840 kvadrat-
nih metrov novih površin," je 
dejala Stanka Vauh. Na me-
stih, kjer so sedaj poslovni 
prostori, bodo v nadaljnjih 
korakih razširili kuhinjo in 
preselili pralnico. V dolgoroč-
nem načrtu je tudi popravilo 
kritine zahodnega dela 
Doma, menjava oken, bal-
konskih vrat, balkonske ogra-
je - skratka dela in načrtov 
imajo dovolj, odvisni so le od 
razpoložljivega denarja, saj je 
sedanja investicija ocenjena 
na 1,3 milijona evrov. 

O delovanju CSS Škofja Loka 
lahko veliko izvemo tudi iz 
biltena, ki govori o delovanju 
doma sedaj, danes in jutri. 
Bilten z naslovom "TAKO ŽI-
VIMO" je bil izdan ob 70-let-
nici delovanja v zimskih me-
secih lanskega leta. V njihovi 
knjižici Priročnik doma pa 
najdemo predstavljene vse 
dejavnosti in službe, odgo-
vorne osebe, urnike in tele-
fonske številke, poleg tega 
pa še veliko prikupnih do-
mislic in anekdot. Anekdota 
iz biltena Tako živimo: K so-
cialni delavki je prišla 96 let 
stara gospa, čila, zdrava tako 
telesno kot umsko, da se po-
zanima za sprejem v dom ... 

Po pogovoru jo Janka pov-
praša po razlogu za odloči-
tev. Gospa pravi, da je edini 
razlog, zaradi katerega mora 
v dom, "ta mlada". Janka: 
"Koliko je pa ta stara.'" Go-
spa: "Malo manj kot 82 let 
..." Stanovalci doma so za 
najlepši izlet izbrali trgatev 
na Primorskem, najbolj ve-
sel dogodek je jutranja kavi-
ca s prijatelji, najljubši meni 
po mnenju kuharice pa po-
lenta, najbolj oblegana apa-
ratura v domu je aparat za 
kavo ... 

Vse dodatne informacije 
lahko dobite pri socialni de-
lavki Janki Lotrič po telefonu 
04/511 63 02, v zvezi z zdrav-
stveno nego pri vodji zdrav-
stvene negovalne službe 
Marici Klobučar 511 63 01 ali 
na centrali 511 60 00. Bilten 
in priročnik je mogoče dobi-
ti na recepciji doma, pri soci-
alni delavki ter tajništvu za-
voda. CSS Škofja Loka najde-
te tudi na njihovi spletni 
strani: ww.css-sl.si 

Stanka Vauh, direktorica CSS Škofa Loka, v družbi z Marijo 
Jemc, ki v domu stanuje že vel kot 67 let. 

V Centru slepih, starejših in slabovidnih Škofa Loka se 
stanovalci dobro počutijo. 

Stara Loka 31, 
4 2 2 0 Škofja Loka 



K R I Ž A N K A 

Nagradna križanka 
Gorenjski glas je osrednj i 
gorenjski časopis, ki pokriva 
širše območje Gorenjske. Je 
časopis z bogato tradici jo, 
saj neprekinjeno izhaja že 
od leta 1947 in prav letos 
praznuje Šestdesetletnico. 
Izhaja dvakrat na teden, ob 
torkih in petkih, v nakladi 2 2 
tisoč izvodov, je neodvisen, 
politično uravnotežen časo-
pis, ki piše o ž iv l jen ju in 
delu Gorenjcev, pa tudi šir-
še. Pišemo o vsem, kar ljudi 
zanima, ali kot pravimo: Go-
renjski glas za vas beleži 
čas. V dobrem in slabem, v 
veselju in žalosti , z a vas 
sprašujemo, kaj je novega. 

Gorenjski glas večkrat me-
sečno d o p o l n j u j e m o s ka-
kovostnimi in z a n i m i v i m i 
brezplačnimi prilogami, kot 
so: Zdravje lepota, Šport-
ni glas, Na potep. Kranjski 
glas, jeseniške novice, Moja 
Gorenjska, ter lokalno d is -
tr ibuiranimi revijalnimi pri-
logami, kot so: Kranjčanka, 
Ločanka, Sotočje idr. Tokrat 
s m o prvič pripravi l i prav 
posebno č a s o p i s n o izdajo 
za škofjeloško območje. Lo-
ški glas. Če v a m bo všeč, bo 
morda tudi Loški glas po-
stal reden del Časopisa, ki 
ga bodo poleg vseh naroč-
nikov brezplačno prejemala 

tudi vsa gospodinjstva v ob-
čini Škofja Loka. 
Če želite časopis Gorenjski 
glas prejemati na vaŠ dom, 
vas vabimo k naročilu. Naši 
naročniki so deležni od l o 
do 25 % popusta, brezplač-

no so nezgodno zavarovani 
in i m a j o še vel iko drugih 
ugodnosti, vse nove naroč-
nike pa presenetimo tudi z 
u p o r a b n i m dar i lom. Vabi -
m o vas, da se nam pridruži-
te! 

Rešitve križanke (nagradno ge^io, sestavljeno iz crk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do sre-
de, 4. julija 2007, na Gorenjski glas, d. 0.0., Kranj, Zoisova 1,4001 
Kranj, p.p. 124. 
Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa na 
Zoisovi 1. Nagrajenci bodo objavljeni v Gorenjskem glasu. 

Nagrade: 
1. - 6, nagrada: darilni bon Konfekcije Triglav Kranj 

Obiščite našo novo spletno stran 

www.gorenjskiglas.si 
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oški glas GG 

V župniji vlada pogum 
za življenje 
Dr. Alojz Snoj v župniji v Stari Loki službuje sedem let Velja za priljubljenega in gospodarnega 
duhovnika, ki mu je v sodelovanju z župljani uspelo obnoviti že precej župnijskih stavb in vanje 
vdihniti življenje. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Stara Loka - Dr. Alojz Snoj, 
po rodu sicer iz Zasavja, je 
duhovnik že 36 let, preden 
je prišel v župnijo svetega 
Jurija v Staro Loko, je služ-
boval v ljubljanski župniji 
Moste. Ob svojem prihodu v 
Staro Loko, eno najstarejših 
župnij v Sloveniji, si je za-
stavil več ciljev in kot pravi, 
mu jih je v sedmih letih 
uspelo uresničiti dve tretji-
ni. Prvi je bil gradnja Doma 
na Fari leta 2002, ko je dal 
porušiti in na novo zgraditi 
staro kaplanijo iz leta 1834. 
Ob pomoči župljanov in pri-
spevkih dobrotnikov je tako 
župnija pridobila stavbo, v 
kateri so veroučne učilnice. 

delavnice, pevska soba, 
knjižnica in dvorana za 
šport in razvedrilo. Leta 
2003 je v prostorih sedanje-
ga župnišča uredil vrtec, ki 
ga danes obiskuje 41 otrok. 
Leta 2005 so gradili mežna-
rijo na Planici, 2006 pa za-
čeli z gradnjo nove dvorane 
za športne in kulturne prire-
ditve, ki so jo letos spomladi 
odprli s premiero igre 

starega župnišča, kamor bi 
se lahko preselil.jz sedanje-
ga in tu naredil več prostora 
za vrtec. 
"V Stari Loki pa ne vlagamo 
le v zidovje, čeprav so po-
membni tudi takšni pogoji 
za delo in druženje župlja-
nov, pač pa predvsem v lju-
di," poudari dr. Alojz Snoj. 
K verouku hodi 350 otrok, 
vsak teden se srečuje šest-

"V Stari Loki pa ne vlagamo le v zidovje, čeprav 
so pomembni tudi takšni pogoji za delo in druže-
nje župljanov, pač pa predvsem v ljudi." 

Umorjeni škof. Med cilji, ki 
j ih v prihodnje še namerava 
uresničiti, omenja obnovo 

najst birmanskih skupin, 
pojejo štirje pevski zbori, v 
domu na Fari se družijo 

skavti, delujeta skupini Vera 
in luč ter Prenova v duhu ... 
Vrtec Sončni žarek otroke 
ne le varuje, temveč j ih 
skrbno vzgaja in pripravlja 
na življenje. 

"Ravno otroke sem imel v 
mislih, ko smo začeli načr-
tovati gradnjo nove dvorane 
za kulturne in športne prire-
ditve. Potrebujejo namreč 
prostor, v katerem lahko 
razvijajo svoje telesne in 
tudi duhovne sposobnosti. 
Potrebujejo gibanje telesa in 
duha, s tem se učijo vrlin in 
kreposti, potrebnih za življe-
nje, naučijo se, kako se pre-
nese poraz, kako je treba po-
magati drugemu in ne v ne-
zdravi tekmovahiosti teptati 
tekmeca, skratka s temi de-

javnostmi zorijo tako tele-
sno kot tudi duhovno," z ve-
likim žarom razlaga dr. Alojz 
Snoj. Z enakim navduše-
njem razkaže tudi vrtec z iz-
delki otrok in vzgojiteljic, ki 
kažejo na prijazno, a dosled-
no vzgojo k temu, da iz 
otrok zrastejo dobri, odgo-
vorni, pošteni, spoštljivi 
ljudje. V vrtcu jim želijo dati 
prave vrednote, to vzgojo pa 
bi želeli nadgraditi tudi s 
šolo, pojasni svojo vizijo dr. 
Snoj. Dvorana za šport in 
kulturo pa ni namenjena le 
najmlajšim, pač pa postaja 
kulturno in družbeno sre-
dišče vse Stare Loke. 
Dr. Snoj pri Prifarcih, kakor 
rečejo prebivalcem Stare 

LcJke, velja za priljubljenega 
duhovnika, a tudi on ima o 
svojih župljanih veliko po-
hvalnih besed. "Razveseljivo 
je, da tu vlada veliko pogu-
ma za življenje. V naši žup-
niji je dvakrat več krstov kot 
smrti, samo junija sem kr-
stil že enajst otrok. Vsako 
leto je tu okoli dvajset porok 
(približno toliko je tudi po-
grebov), povprečno število 
otrok na mater pa je 2,1, 
medtem ko je v Sloveniji 
zgolj 1,2. Vse to kaže na ve-
selje, ljubezen in spoštova-
nje te sredine do življenja," 
pravi duhovnik, ki ima pri 
Fari na skrbi okoli pet tisoč 
duš, od katerih j ih je več kot 
štiri tisoč katoličanov. 

Domplan dopolnjuje svojo dejavnost 
Delniška družba Domplan Kranj, največji gorenjski upravnik nepremičnin, je na Mestnem trgu odprla svojo poslovno enoto Nepremičnine. V Škofji Loki 
upravljajo s številnimi večstanovanjskimi stavbami. 

Delniška družba Domplan iz 
Kranja, ki se ukvarja z inženi-
ringom, nepremičninami, 
urbanizmom in energetiko, 
je 1. junija na Mestnem trgu 
20 v Škof)i Loki odprla poslo-
valnico za upravljanje nepre-
mičnin. "V Škofji Loki sicer 
že dlje časa upravljamo več-
stanovanjske stavbe Tavčar-
jeva ulica 14> i8b, 23 
in 27, Mestni trg 35 in 36, Ki-
dričeva cesta 68 in 69, ven-
dar doslej tu nismo bili fizič-
no prisotni. Z odprtjem pi-
sarne na Mestnem trgu smo 
se tako približali uporabni-
kom naših storitev. V njej 
lahko urejajo vse zadeve v 
zvezi 2 upravljanjem stano-
vanj, pridobijo naše ponud-
be in podobno," je pojasnila 
operativna upravnica Afrodi-
ta Pintar, ki vodi loško poslo-
valnico PE Nepremičnine. 
Kranjskemu Domplanu, ki je 
lani praznoval 50-letnico 
ustanovitve, zaupa vse več 
lastnikov stanovanj in po-
slovnih prostorov. Če so 
pred desetimi leti upravljali s 
približno 6.500 stanovanji v 
340 večstanovanjskih hišah, 
danes upravljajo že z 9.800 
stanovanji in poslovnimi 
prostori v 540 stavbah. S 
tem je Domplan največji 
upravnik nepremičnin na 
Gorenjskem in sodi med šti-

Afrodita Pintar, operativna upravnica -
vodja poslovalnice PE Nepremičnine v Škofji Loki 

Domplan, PE Nepremičnine upravlja tudi z novimi 
stanovanjskimi bloki na Kamnitniku. 

ri največje v Sloveniji. V za-
četku so upravljali s stanova-
nji na območju nekdanje 
kranjske občine, torej današ-
njih občin Kranj, Šenčur, 
Cerklje, Preddvor in Naklo, 
dolgo so že prisotni tudi v 
Tržiču, v zadnjem obdobju 
pa svojo dejavnost širijo tudi 
na območje občin Medvode, 
Domžale in predvsem Škofja 
Loka, kjer so sicer že vrsto 
let prisotni s poslovnima 
enotama urbanizem in geo-
dezija. 
Področje upravljanja in po-
sredovanja nepremičnin je 

bilo v zadnjem desetletnem 
obdobju podvrženo stalne-
mu spreminjanju zakono-
daje. V letu 2003 je bil spre-
jet nov stanovanjski zakon, 
ki je nekatere zadeve v skrbi 
za večstanovanjske stavbe 
popolnoma spremenil in 
deloma na novo definiral 
odnose med lastniki in 
upravnikom. Zakon je med 
drugim uvedel obvezne re-
zervne sklade za kritje bo-
dočih stroškov vzdrževanja, 
upravniku pa naložil izdela-
vo načrtov vzdrževanja. 
Domplan, PE Nepremičnine 

tako pri upravljanju nepre-
mičnin skrbi za redno vzdr-
ževanje in obratovanje več-
stanovanjskih stavb, stano-
vanj in poslovnih prostorov. 
Poskrbi tudi za porazdelitev 
in izterjavo mesečnih ob-
veznosti, etažne lastnike za-
stopa v poslih upravljanja In 
drugo. "Lastnikom nepre-
mičnin, ki so nam pogodbe-
no zaupali upravljanje, želi-
mo ponuditi kvalitetno 
upravljanje njihove lastnine 
in ostale dejavnosti na po-
dročju urejanja nepremič-
nin, kot so pravna razmerja, 

najemna razmerja, odkupi 
ali prodaje nepremičnin, 
pooblaščeno zastopstvo ...," 
pojasnjuje Peter Kern, vodja 
poslovne enote Nepremič-
nine. 
Dejavnosti upravljanja z ne-
premičninami želijo v Dom-
planu ponuditi tudi tistim 
lastnikom, ki so zaupali 
upravljanje drugim organi-
zacijam oziroma upravni-
kom. "Smo optimisti, saj 
našo strokovnost in gospo-
darnost pri upravljanju ne-
premičnine zagotavlja ekipa 
upravnikov in tehnikov z 

dolgoletnimi izkušnjami na 
področju vzdrževanja in 
upravljanja stavb. Naš kader 
Ima ustrezno tehnično in 
strokovno Izobrazbo. Vse to 
je jamstvo za pravilno obra-
vnavo vsakršnega problema, 
ki se lahko pojavi pri vsako-
dnevnem bivanju v posa-
mezni stavbi. Organizirano 
imamo tudi dežurno službo 
in paleto obrtnikov za izva-
janje prav vseh del na po-
dročju vzdrževanja stavbe," 
je povedal Kern. Novi uprav-
niki v večstanovanjskih stav-
bah se sicer zbirajo s soglas-
jem etažnih lastnikov, kate-
rih solastniški delež na 
skupnih prostorih predstav-
lja več kot 50 odstotkov so-
lastniškega deleža. 

Domplan d. d. 
PE Nepremičnine 

Mestni trg 20 
Škofja Loka 

Tel.: 04/ 51 10 831 
Fax: 04/ 51 10 835 

GSM: 041/ 647 434 
afrodita.plntar@domplan.si 

www.domplan.si 

Delovni čas: 
ponedeljek 10.00-14.00 

sreda 13.00-16.00 
petek 10.00-n.30 

mailto:afrodita.plntar@domplan.si
http://www.domplan.si
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GLASBA 
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Tori Amos /fo»;ittii»o.ganizal«|j 

Tori in Pink 
v Hali Tivoli 
Ameriška pianistka in skla-
dateljica Tori Amos bo pr-
vič nastopila v Ljubljani. 
Svoj zadnji albun^ Ameri-
can Doli Posse nam bom 
predstavila 26. junija ob 20. 
uri v Hali Tivoli. 
Pink pa bo Ljubljano obis-
kala 5. julija. Turneja l'm 
Not Dead Tour se je začela 
junija lani, do danes pa je 
nanizala že več kot sto kon-
certov po vsem svetu. A. B. 

Oddî ink Tnfinov vilt 
KSŠkoOaLolainŽiri 

KSŽeieziiiki2«.lMMl 
KS Ijî bOana, Tibovge in Novo m e s l i i ^ 

L»stovk»TV,Ta 

PLITVIČKA jEZERA 
Lepote Plitvičkih jezer so navdušile milijone obiskovalcev z 
vsega sveta. Po krajšem medvojnem zatišju znova uživajo 
prihod številnih obiskovalcev, saj je njihovo naravno bo-
gastvo neizčrpno in za vselej vpisano v Unescov seznam 
naravne in kulturne dediščine. Naj se vpiše tudi v naša srca! 

CENA: samo 40 EUR (9.585 SIT) pri udeležbi 45 oseb 

Naročniki Gorenjskega glasa imajo i o % popust^ 

Prijave: Gorenjski glas po tel.: 04/201 42 41 ali 
Agencija Linda po tel.: 04/235 84 20 
ali 041/248 773-

Gorenjski Glas 

BALKANSKA SIMULTANKA 
NAOSTRIGINALU 
Š u k a r z Balkansko simultanko prihaja tudi na loški Ostriginale. Festival MKC-ja pri Rdeči Ostrigi se 
začenja jutri, medtem ko za kranjsko Carniolo prihaja že drugi teden koncertov in gledaliških predstav. 

Po več kot petih le-
tih se na glasbeno 
sceno z novim al-
bumom vrača 
etno zasedba Šu-

kar. V sedemnajstih letih 
svojega delovanja so se po-
svetili igranju predvsem 
romske glasbe, saj so ji po-
svetili kar celoten opus nji-
hovega delovanja. Z novim 
albumom, ki nosi naslov 
Balkanska simultanka, na-
daljujejo tradicijo, saj je al-
bum kompiladja petnajstih 
starogradskih skladb, zaig-
ranih na način Šukarjev, ki 
je lasten le njim. Ideja za 
tako ploščo se je porodila 
na nastopih na raznih ob-
letnicah, ko so igrali na za-
bavah in proslavah, kjer so 
te skladbe bile redni del re-
pertoarja. Album so pred 
kratkim izdali v samozalož-
bi, od maja dalje pa je na 
voljo v vseh trgovinah z 
glasbenim programom. Še 
pred uradnim promocij-
skim koncertom ob novi 
plošči, ki je bil v ljubljanski 
Cvetličarni Mediapark, so 
se Šukarji odpravili v Prago, 
kjer so med 30. majem in 3. 

G G 
WWW.CORENJSKICLAS.SI 

Kranj, Grad Khislstein 
nedelja, 24. junij 2007, ob 20h 

T * : 

Kfi!^ 

odlični Šukarji bodo danes nastopili v Loški Ostrigi. /Foto:TmaD«ki 

junijem nastopili na največ-
jem romskem festivalu v 
Evropi, imenovanem Kha-
moro, medtem ko jih danes 
zvečer lahko pričakujete kot 
glavni nastopajoči bend na 
Ostriginalu, ki bo trajal do 
naslednjega petka. Pred-
skupina Sukarjev bodo De-
miurg. 

Organizatorji obljubljajo, 
da se bo našlo za vsako dušo 
in ušesa nekaj. Na festivalu 

se bodo predstavile bolj in 
manj znane glasbene skupi-
ne, gostovali bodo gledališč-
niki in plesalci sodobnega 
plesa, glasbene skupine, ki 
svoje albume izdajajo pri ne-
odvisnih založbah, obisko-
valce bodo pogostili na pik-
niku in ponudili še O.B.C. 
Piknik z mešanico različnih 
žanrov elektronske glasbe), 
živimi nastopi (UTIDLO-
INKZ) in gostovanjem tuje-

ga producenta in Dj-a (Bjom 
Torske). 

Festival Camiola pa vam 
ponuja jutri Lada Leskovarja 
(grad Khislstein, ob 21.30), v 
torek gledališko predstavo 
Tramvaj poželenja Gledališča 
Koper, ravno tako na Gradu 
ob isti uri, v sredo pa klasičen 
ciklus v Pavšlarjevi hiši Milan 
Vrsajkov in )asna Nadles, ter 
na Pungertu brezplačen kon-
cert Hamlet Express. 

ČUDEŽNA KRESNA NOČ 
j a s n a Paladin 

V 

Č
lani Turistično-
r e k r e a t i v n e g a 
društva Tumše-
Češenik so pred 
dnevi v pozdrav 

najdaljšemu dnevu v letu že 
drugič organizirali prireditev 
Ta čudežna noč. "Resda smo 
nocoj tukaj cel teden pred 
kresno nočjo, a iz povsem 
praktičnih razlogov - glas-
beni izvajalci so, kljub temu 
da smo prireditev začeli 
pripravljati že februarja - na 
kresno noč že zasedeni. A 
noč za to ne bo nič manj 
čudežna," je povedal 
predsednik društva Arman-
do Reja in dodal, da so si 
prizadevali združiti kul-
turno, zabavno in etnološko 
prireditev. 

Prireditev se je z delavnico 
in dogajanji za najmlajše za-

Skupina Victory je s plesnimi ritmi zabavala staro in mlado. 

čela že v popoldanskem času, 
poleg glasbene zasedbe Vic-
tory so organizatorji v goste 
povabili tudi Nušo Derendo, 
ki pa jo do vrhunca večera, 
prižiga kresa, v Tumše ni 
bilo. Na dediščino kresne 
noči so opozorili plesalci 
Folklorne skupine Vidovo, za 
enega od vrhuncev pa je v 
mraku poskrbel piro-artist 

Sebastijan, ki je spretno zavr-
tel ognjene bakle in druge 
pirotehnične izdelke. Čudež,, 
Id so ga napovedovali organi-
zatorji, se je zgodil že ob trdi 
temi, ko so z neba ob pomoči 
domžalskih jamarjev pri-
letele tri praviš čarovnice in z 
ognjenimi metlami zakurile 
kres, ki je obiskovalce zadržal 
še dolgo v noč. 

http://WWW.CORENJSKICLAS.SI


KULTURA 

POD SVOBODNIM SONCEM 
Minulo soboto so na poligonu nad Smokučem uprizorili igro na prostem Pod svobodnim soncem. 
Ogledalo si jo je več kot tisoč obiskovalcev. 

Ana Hartman 

Predstava na pro-
stem Pod svobod-
nim soncem v iz-
vedbi gledališke 
skupine Društva 

Trg Sevnica je minulo so-
boto v Smokuč privabila več 
kot tisoč obiskovalcev. Di-
rektor Zavoda za turizem in 
kulturo Žirovnica (ZTK) Ja-
nez Dolžan je prepričan, da 
je k dobremu obisku pripo-
moglo dejstvo, da gre za 
eno največjih predstav na 
prostem doslej v Sloveniji. 
V njej je namreč nastopilo 
8 0 igralcev in statistov, 
med njimi tudi žirovniški 
konjeniki in skavti. "Poleg 
tega so tovrstne predstave 
na Gorenjskem redkost. K 
dobremu obisku je gotovo 

TRŽIČ 

Srečanje pihalnih godb 

Pihalni orkester Tržič je ob 80-letnici delovanja povabil v 
goste pihalne orkestre iz Brežic, Medvod, Postojne in Že-
lezne Kaple. V nedeljo se bodo ob i6. uri godbe predstavi-
le po krajevnih skupnostih tržiške občine. Ob 17. uri bo pa-
radni koncert gostov in domače godbe po starem mest-
nem jedru Tržiča. Ob 18. uri pa pred Dvorano tržiških 
olimpijcev še samostojni koncerti orkestrov. Prireditev 
bodo sklenili z družabnim srečanjem s Fanti z vasi. S. S. 

A 
A l " « 

Igra na prostem v Smokuču je bila pravi magnet za gledak:e. 

pripomoglo tudi to, da je 
igra potekala lučaj stran od 
rojstne hiše Frana Šaleške-
ga Finžgarja, avtorja tega 
dela," je pristavil Dolžan in 
dodal, da so bili z obiskom 
izjemno zadovoljni, saj so 

Trg je kot prva doslej lanske-
ga februarja premiemo upri-
zorila igro, Id je od tedaj do-
živela osemnajst ponovitev. 
Na Gorenjskem so si jo gle-
dalci minulo soboto lahko 
ogledaU prvič. "V dvoumi 
predstavi se prepletata sovraš-
tvo med Slovani in Anti ter 
sovraštvo med celotnim slo-
vanskim rodom in Bizantin-
d . Predstavi je dodana tudi 
ljubezenska tematika; za 
svojo ljubezen se bojujeta 
glavni junak Slovan Iztok in 
poveljnik carske straže," je 
strnil Jože Petemel, organi-
2ator za gledališki del v sev-
niškem društvu. 

Zaradi velikega zanimanja 
se organizator ZTK z igralci 
iz Sevnice že dogovarja, da 
bi prihodnje leto v Smokuču 
na prostem uprizorili Miklo-
vo Zalo. 

pričakovali polovico manj 
obiskovalcev. 

Scenarij za igro je napisal 
Miloš Mikeln, režiser Sinjo 
Jezemik pa ga je nekoliko 
prevedel v arhaični jezik 
Gledališka skupina Društva 

BLED 

Poštena deklica 

Na Blejskem gradu bo jutri ob 20. uri bogat kulturni pro-
gram ob dnevu državnosti. Nastopilo bo Kulturno društvo 
Rudija Jedretiča Ribno z otroško folkiomo skupino pod 
vodstvom Nuše Poljane in Mirjam Mandeljc ter gledališka 
skupina s šaloigro Poštena deklica narodnega buditelja 
Miroslava Vilharja. Ana Kovačič je za vlogo Tince v Pošte-
ni deklici prejela nagrado Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti. A. B. 

H f f l V f l L 
28.6. 20:30 Festivalna dvorana: 
GALA OTVORITVENI KONCERT 

1.7. 20:30 Vila Bled 
•• MORE THAN TANGO" 

2.7. 20:30 Festivalna dvorana 
MY ARMENIAN ŠPIRIT 

10.7. 20 30 Viteška dvorana • 
JANI KOVAČIČ OD TRUBADURJEV 

11.7. 20.30 Fesliviilna dvorana. 
MY CilPSV SOUL 

29.JUNIJ-II.JULIJ 2007 
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UUBUANSKI OKTET 
NA MARJETI 

Ljubljanski oktet le-
tos praznuje 35 let 
delovanja. Ustanov-
ljen je bil namreč 
leta 1972 kot Štu-

dentski oktet v vrstah APZ 
Tone Tomšič. Danes je eden 
najbolj reprezentativnih iz-
vajalcev komorne glasbe pri 
nas. Člani okteta so Sebast-
jan Savnik, Igor Smolič (1. 
tenor). Tone Anžlovar, Ja-
nez Drašler (2. tenor), Dam-
jan Švara, Boris Bobek (bari-
ton), ter Aleš Lajovic in Gre-
gor Habjančič (bas). Umet-
niški vodja okteta je Igor 
Švara. V svoji dolgoletni 

.zgodovini je Ljubljanski ok-
tet zabeležil že več kot tisoč 
koncertov. Eden njihovih zad-
njih je bil pretekli petek v 
cerkvi sv. Marjete v Žlebeh 
nad Medvodami. "V prvem 
delu smo pripravili sakralni 
program, od Gallusa do slo-
venskih skladateljev, v dru-
gem delu pa je program slo-
venskih ljudskih in umetnih 
pesmi, ki so eden pomemb-
nejših delov oktetove reper-
toarne zasnove. Začeli 
bomo s tremi domoljubni-
mi, znane glasbene družine 
Ipavec," so obrazložili člani 
okteta, Id imajo v j ubilejnem 
letu še posebej veliko kon-
certov in bodo gostovali po 
vsej Sloveniji. 

Ljubljanski oktet letos praznuje 35 let delovanja. 

GORENJA VAS 

Krvina gosti Janeza Jana 

V torek so v Calefljl Krvina v Gorenji vasi v Poljanski doli-
ni odprli razstavo likovnih dela Janeza Jana. Razstavo je 
odprl Miran Potrč, poslanec Državnega zbora, o umetni-
ku in njegovem delu pa je spregovoril kustos Loškega 
muzeja Škofja Loka, Boštjan Soklič. Janez Jan, rojen leta 
1917, je starosta žirovskih slikarjev-samorastnikov, ki slika 
že od otroštva. V mladosti se je intenzivno ukvarjal s 
športom, zraven slikal in proučeval številne slikarske na-
čine in tehnike. Po drugi svetovni vojni je postal profesio-
nalni vojak in častnik v letalskih enotah. Umetnik živi in 
ustvarja na svojem domu v Jarčji dolini pri Žireh. A. B. 

ŽIRI 

Trio Seraphim v cerkvi sv. Martina 

v sklopu 6. poletnega orgelskega ciklusa bo v soboto ob 
pol osmih zvečer v cerkvi sv. Martina v Žireh, na obnov-
ljenih orglah Ivana Milavca op. 37 (1914) komorni kon-
cert Tria Seraphim (Marta Močnik Pire - sopran, Jure 
Gradišnik - trobenta, Klemen Karlin - orgle). A. B. 
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TV SPORED 

PETEK 22.6. 
12.15 Rojstvo 13J)5 Lov na duhove 13 JO Žival-
ski vrt 14.20 Reševanje živai 1MS Poznaval« 
15J5ZamoKanezdravniitezgodbe16.25Pleia-
vost 17.1S Okoza oko 18X5 P o M k i posnetki 
18J0 Cudaiko 19.00 Ditka 1W0 Pod nožem 
20.152ivalsldvtt21.05Pievaranti22.00Novinar 
vmodfem22JOZdn)ge strani 23^DeloniSala 
00.05 Pod nožem 00 JO Kaj stoiili? 0120 Preva-
ranti 02.10 Na zmenku 02J5 Novinar v modrem 
03J5 Prod vrhu 04.15 Deiia 

12.20 Loienzovažefla,5Idel13.10LiicySulBvan 
se poro415.-16. del 14J)5 Kriva te rjubezni,101. 
del 15.00 Kriva te f/ubezni, 102. del 1535 Ker ju-
Imn (Mo, 96. del 1M5 Ket ljubim Glorio, 97. del 
17.40 LofW2ova2efta,5ZdellgJ5Vojna žensk, 
23. den9J0 Nore in zaljubjene, 25. del 20J0 
lucySullivan se poroa, 15.-16. del21.10Knvate 
ljubezni, 102. del 22.05 Ka rjubim Gknio, 97. del 
23.00 Ukv SuKvan se poroa 15. -16. del 23 J 5 
V(^iensk,adel 

SOBOTA 23.6. 
10.10 Smrtonosni plaziki 2 11M Ogniženi mor-
ski pes 11 i O Popolna obsedenost 12.40 Obsede-
nost 13 JO Vaike igre 14.20 Smrtonosni hrošč 
15.10 Obsedenost 16.00 Smnonosni plaald 2 
16J0 Ogroženi monki pes 17,40 Popolna obse-
denost 18J0 Obsedenost 19J5 Novinar v mo-
drem 20.15 Vohunjenje 20.40 Samovžig dove-
ikega telesa 21.05 Kanibali 22.00 ^unec 
22iO Besni kuhai; 2 3 ^ Pierdng 00 JO Samo-
vžig fkneikega telesa OOiS KanibaS 01.45 Be-
gunec 

06.00 Tako je življenje, 37. del 06J0 Ker Tjublm 
Gtorio, 93. - 97. del 11 JO Na5e skrivno žjitjenje, 
31.del11.50 Kriva teljubezni,98.-102.del16J)0 
Monia 18J)0 Tako je življenje, 38, del 19.00 Po-
rodil vikend01.00Moni(a 

NEDEUA 24.6. 
06.00Smrtonosni hn^06i0 Smrtonosni pla^ 
d207j40ZapiskiizTajp^08.05Voh(Bvenje(do 
03.M) 

06.00 Tako je življenje, 38. del 0630 Nore in za-
ûbljene, 21.-25. del i l JO NaSe skrivno iv^enje, 

32. del 1130 Lu<y SuKvan se poroč, 7.-16. del 
16.00 Monica 18.00 Tako je žhiljenje, 37. del 
19.00 PoroSu vikend 0 1 M Monio 02JM Tako 
je življenje, 38. del 03 JO Naše skrivno življenje, 
32. del 04i0 Tako je živTienje, 37. del 

PONEDEUEK 25.6. 
11.00Kdo pa misB,dasi?<1130(udaiko 12.15 
Rojstvo n j )5 Lov na duhove 13 JO Svalski vrt 
14J0 Reševanje SvaB 14.45 Poznavalec 15 J 5 
Zamotene zdravniške zgotSie 16J5 Kdo pa mis-
B, da si?! 17.15 Oko za oko 18.05 Smučarska se-
zona 18J0 fudaško 19.00 Dirka 1930 Pod no-
žem 20.15 Živalski vrt 21.05 Prevaranti 22.00 
ta»idd2230SamevNewYorku23.40Deloni. 
šala 00.05 Pod nožem OOJO Kaj storiti? 01 JO 
Prevarami 02.10Na zmenku 

12J0 Lorenzova žena, 53. del 13.10 Samska in 
ponosna, 1. del 14.05 Kriva te ljubezni, 102. del 
15.00 Kriva te tjulieznl, 103. del 1535 Ker ljubim 
Glorio, 97. del 16.45 Ker ljubim Glorio, 98. del 

17.40 Lorenzov3žen3,53.dell8J5 Vojna žensk, 
24. del 19J0 Nore in zâ ubljene, 26. del 20.20 
Samska in ponosna, 1. del 21.10 Kriva te (ubezni, 
103. del 22i)5 Ker ljubim Glorio, 98. del 23.00 
Samska in ponosna, 1. del 2335 Vojna žensk, 24. 
del0030klealen par 

TOREK 26.6. 
• XHlityTV 

11.00 Kdo pa misiB,dasi7!1130i;udašto 12.15 
Rojstvo 13.05 Lov na duhove 13 JO Živalski vrl 
14.20 Reševanje živali 14.45 Poznavalec 15J5 
Zamotene zdravniške zgodbe 16J5 Kdo pa mis-
Bš, da si?! 17.15 Oko za oko 18.05 Smučarska se-
zona 18J0 (udaško 19.00 Rasti in rasti 1930 
Pod nožem 20.15 Živalski vrt 21.05 Prevaranti 
22MJasnovidd 2230 SamevNewYort(u 23.40 
Dekini šala 00.05 Pod nožem OOJO Kaj storiti? 
0120 Prevaranti 

12J0 lorenzova žena. 54. del13.10Samska in po-
i*)ina,lden4a5Ktivatejubezni,103.del15i)0 
Kriva te ljubezni, 104. del 1535 Ker ljubim Gtorio, 
98. del 1&45 Kef Subim Gtorto, 99. d e l l ?^ lo-
renzova žena, 54. del 1835 Vofna žensk, 25. del 
19J0N0reinzarjub^,27.dei2020Samskain 
ponosna, 2. del 21.10 Kriva te ljubezni, 104. del 
22.05 Ker ̂  Gtorio, 99. del 23.00 Samska in 
ponosna,2. del 2335 Vojna žensk, 25. del 

SREDA 2 7 . 6 . 
• RealityTV 

11.00 Kdo pa misiš, da si?!1130i:udaiko 12.15 
Rojstvo 13X)5 lov na duhove 13J0 Živalski vrt 
14.20 Reševanje živali 14,45 Poznavalec 15 J5 
Zamolčane zdravniške zgoctie 16J5 Kdo pa mis-
B, da si?! 17.15 Oko za oko 18J)5 Smučarska se-
zona 18J0 (udaško 19.00 Titova zgodba 1930 
Pod nožem 20.15 Živalski vrt 21.05 Prevaranti 
22ilOJasnovidd2230SamevNewYoiku 23,40 
Oek> ni šala 00J>5 Pod nožem 00 JO Kaj storiti? 
01.20 Prevaranti 

12.20 loienzova iaia, 55. del 13.10 Samska in po-
nosna,3.del14.05Kiivate;ubezni,104.dellSJ)0 
Kriva te ljubezni, 105. del 1535 Ker ljubim Glono, 
99.M164Sferiubim Gtorio, lOO.del 
renzova žena; 55. del 18JS žensk, 26, del 
19J0 Noteiizalub^, 28. del20.20Samska in 
ponosna, 3.'del 21.10 Kiiva te ljubezni, 105. del 
22j05 Ker riubim Gknd, 100. del 23 A) Samska in 
ponosna, 3. del233S Vojna žensk, 26. del 

ČETRTEK 28.6. 
11.00Kdo pa misiš,da si?!1130(udaškol2.15 

n j K PieSveB 13 JO Živalski vrt 14J0 
Reševanje živali 1445 Poznavalec 1SJ5 
ZamoU^ zdravniške zgoiSie 16.25 Kdo pa mis-
iš, da si?! 17.15 Oko za oko 18.05 Smučaiska se-
zona 18J0 (udaško 19J)0 V Rus^ po ljubezen 
1930 Pod nožem 20.15 Živalski vrt 21.05 Pre-
varanti 22.0« Jasnovidci 2230 Same v New 
Y0ri(u23^f)etonišala00j05 Pod nožem OOJO 
Kaj stonti?0120 Prevaranti 

1220 Lorenzova žena, 56. del 13.10 Samska in 
ponosna, 4. del 14J)5 Kriva te ljubezr«, 105. del 
15i)0 Kriva te pezni, 106. del 1535 Ker yubim 
Gtork), 100. del 16>«5 Ker Ljubim Gkiiio, 101. del 
17.40 Lorenzova žena,S6.dell8J5Vojnažensk, 
27. del 19J0 Nore in zaljubljen«, 29. del 2020 
Samska in ponosna, 4. del 21.10 Kriva te ljubezni, 
106. del 22.05 Ker ljubim Gtorio, 101. dd 23J)0 
Samska m ponosna, 4. del 2335 Vojna žensk, 27. 
del 

Zadnje dni, ko nas ob vsem 
cirkusu sprošča še precej pole-
tna toplina in se ne pogovarja-
mo, kako je našo ubcšgo puber-
tetno dižavo videti od zunaj, na 
tujem, gre na srečo življenje 
naprej, svojo pot Država tudi. 
Čeprav še vedno brez Ic^otipa. 
Se še spominjate lanskih žolč-
nih debat o znaku in sloganu, 
ki naj bi predstavljal Slovenijo? 
Hm. Da imamo doma veliko 
oblikovalskega znanja, ni no-
benega dvoma. In če tovrstno 
znanje iti idejna grafična reši-
tev dobi potrditev v praksi ter jo 
opazi strokovna tujina, gre pri-
znanje opaziti. Žirija najod-
mevnejše svetovne revije Print 
mag^zin, namenjene grafične-
mu in industrijskemu obliko-
vanju, je letošnjo nagrado za 
najboljše evropske oblikoval-
ske dosežke namenila ljubljan-
skemu "laboratoriju" za vizual-
ne izbranosti Luks Studio, Bo-
risa In Lene Balant |a, prav ti-

uho. Boštjana Lisca, ki je bil dd 
ustvarjalne ekipe, ki je zasno-
vala podobo Fonda.si, pa je za-
menjal grafični oblikovalec Si-
mon Pavlič iz Škofje Loke, kjer 
mu prijatelji pravijo Pawle. Z 
vedno nasmejano Mojco Tu-
Ijak, "dekle", ki ve za čisto vse v 
ekipi Borisa Balanta, ki je z 
Leno Pislak ustanovil studio 
leta 1989, je slika izpadla do-
mala popolno. Za njihove refe-
rence pa skorajda ni dovolj 
prostora. Meni ljube Piranske 
soline in Solnce so že ena iz-
med njih. Čestitke! 

Gredo pa tudi županstvu 
Kranja, če ne kar celemu ob-
činskemu "parlamentu". Lah-
ko bi celo rekel, končno, pokoj-
ni Ivan Kramberger pa bi ver-
jetno kričal "zalaufelo je." Še 
pred sončevim obratom - sol-
stidjem in začetkom koledar-
skega poletja, so premislili in 
se "zganili" ter podpisali dodat-
ni aneks k pogodbi s podjetjem 

Slovenia", eden od Slovencev, 
ki zagotovo ve največ o turiz-
mu, pa je letos Madrid zame-
njal za Bruselj. In oni dan je 
"posedal" v Portorožu pred ho-
telom Palas, kjer imajo najbolj-
šo babičino torto na Sloven-
skem Se skoraj časovno uskla-
jena - ja kaj pa ti tukaj • pozdra-
viva. Smeh. Rok je "model" na 
veliko potenco. V mladosti 
smučar in zaba\djač cele Kranj-
ske Gore, med študijem turi-
stični vodič, ki je s turisti klepe-
tal v sedmih jezikih in nekaj 
njihovih narečjih. Po študiju in 
enoletnem ddu na Ddu, in še 
nekajletnem na STO-ju, je od-
šel v Madrid, kjer je bil član 
vodstva WTO - svetovne turi-
stične organizacije in direktor 
komuniciranja. Tudi kriznega, 
saj je doživel teroristične napa-
de in cunami Od letošnja fe-
bruarja pa vodi Slovenski turi-
stični urad za dežde Benduk-
sa v Bruslja "Za službo mi ni 

Sabina in Vane Nemec 

vedno najdražjega in izbrane 
družbe praznovala odlična 
damska leta Sabina Nemec, 
dekliško Kolbl. Kamničanka 
Sabina je že davno tega zape-
ljala simpatičnega Kranjčana 
Ivana Nemca, ki ga lovski so-
drugi kličejo Vane, in ga spe-
ljala na rob gorenjskih meja, 
kjer sta na Dobenem uredila 
svoje družinsko domovanje. 

Mojca, Lena in Boris, Primož, Simon 

stemu studiu, ki je oblikoval 
"nesrečno" sprejeto podobo, 
oziroma nov državni logotip. 
Tokratni svetovno opažen obli-
kovalski dosežek Luksove pet-
članske ekipe predstavlja cdo-
stno grafično podobo m l a d ^ 
podjetja Fonda.si, ki temdji na 
(iružinski tradidji, skozi katero 
tržijo sveži piranski brandn iz 
svoje ribogojnice. 'Tudi ta do-
godek postavlja Slovenijo na 
eno izmed najvidnejših mest v 
industrijskem in grafičnem 
oblikovanju," je menil Japec Ja-
kopin, ki s svojo jadrnico Shi{)-
man, podpisano z "made in 
Slovenia," že dosega poslovne 
svetovne vrhove. V prostorili 
stare Tobačne, v okolju, kjer se-
vajo Applovi Mački in ustvarja-
nje spremlja izbrana glasba, je 
bilo z "Luksi" kramljanje ob 
češnjah povsem sproščeno. 
Haha. Le da je obUkovalca Pri-
moža Pislaka neznosno boldo 

IC Dom, ki komaj čaka, da za-
čne z obnovo Globusa, kjer bo, 
čas bi že bil, imela prostor naša 
osrednja knjižnica. Na vesdje 
nas, davkoplačevalcev, mestne-
ga vodstva ter izvajalcev so 
knjižnid dodali nekaj nove 
uporabne površine. O plačil-
nem sledenju in vsotah na-
sploh ter kako naj bo in bo, je 
oni dan župan Damijan Peme, 
v spremstvu prvoimenovanega 
podžupana Igorja Vdova, pcxi-
pisal aneks z direktorjem IC 
Doma Ivanom Marjdcom. Da 
bo imel izvajalec, prvi med 
enakimi, kaj od tega, ve tudi 
Zmago Geišak. šef Gradbinca, 
ki je druščini spretno odprl pe-
nečega se vina. In drugo leto 
naj bi se zares že kaj viddo, ob-
ljubljajo. 

Svetovljan, neskončno ko-
mimikativen Rok Kknčnik, 
doma iz Martuljka, lani je imd 
prav tako svoje mnenje o "I fed 

Rok Klančnik 

žal, Madrid pa zelo pogre-
šam,..." pove ob vprašanjih, kaj 
je novega pri nas na Gorenj-
skem. Vsega mu nisem za-
upal. Pravi, da je morda že 
čas, da napiše knjigo o ko-
municiranju v turizmu. De-
seta turistična borza, ki se je 
zgodila v Portorožu, kjer se je 
196 tujim organizatorjem 
potovanj predstavilo i j o na-
ših ponudnikov, kamor je 
Rok Klančnik povabil goste 
iz Nizozemske, Luksembur-
ga in Belgije, je uspda. Tisti, 
ki vedo, pravijo, da se bo tudi 
letos dalo v tiirizmu dobro 
zaslužiti. Tisti, ki pa boste v 
ponedeljek na dan državno-
sti v Bruslju, pa pojdite v Slo-
vensko hišo poslušat koncert 
in gledat simpatično vio-
linistko Anjo Bukovec. 

Skoraj na zadnji dan horo-
skopa dvojčkov, pa je v zavet-
ju odličnega gostišča, svojega 

Oba se poslovno odlično spo-
znata na osnovne matema-
tične fiinkdje, še sploh na se-
števanje in prištevanje od-
stotkov. Sabina, ki je včasih v 
NLB-ju skrbela za "saldo 
plus," zdaj za še večji plus 
skrbi v družinskem podjetju. 
Skrben mož Vane, v prostem 
času lovec in predsednik 
smučarskega kluba Kristja-
na, kjer smuča njun prvoro-
jenec Žan, pa se uspešno po-
daja tudi v investidjski grad-
beni inženiring. Iz zelo po-
dobnih investidjsko denar-
nih okolij sta Sabini Nemec 
prišla voščit tudi podjetnika 
Aleksander Dime, mož fi-
nančnice Mirjane D. Perko, 
in Aco Januš, ki m u sloves 
dela žena Brigita, ena naj-
boljših frizerk v Domžalah. 
Vs i zelo poletno sproščeni. 
In še vsem rakom takisto eno 
kopico čestitk. 

Igor Velov, Zmago Geršak, župan Perne in Ivan Marjek Aleksander Dime, Ivan Nemec in Aco januš 
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HUMOR 
BRAT VSE VIDI , BRAT VSE VE 

PROSLAVA BO KOMORNA 
Osrednja proslava dneva državnosti naj bi bila v Rojah. Ko bo sestreljena sova, bo naš tenorist 
zapel znamenito arijo iz Kekca, Sove ni več. 

MALI BRAT 

Jasno. Kdo drug, kot bratje 
iz naše redakcije, so na poti 
med Aleksandrom Zomom, 
proslav-mojstrom z Ministr-
stva 2a kulturo, in Janezom 
Janšo, predsednikom vlade, 
prestregli kurirja in iz njego-
ve torbe sneli predvideni sce-
narij za letošnjo proslavo dne-
va državnosti. Po prvih infor-
macijah naj bi osrednja pro-
slava dneva državnosti pote-
kala v Rojah. Celotna družina 
Strojan naj bi bila v tem času 
na stroške države poslana na 
podaljšan vikend na Mavrid-
us ali na Kajmanske otoke. 
Destinadja še ni dokončna, 
ker se mama Elka še ni odlo-
čila, kam bi šla rajši. 

Proslava naj bi se zgodila v 
ožjem krogu politikov, kul-
turnikov, športnikov in pod-
jetnikov, ki j im pomlad nekaj 
pomeni. Gostje na proslavi. 

GOR, DOL, NAOKOL' 

številčni limit je 112 oseb, naj 
bi 8 ur stali v krogu, v kritič-
nem trenutku ob osmi zvečer 
pa naj bi se iz helikopterja po 
vrvi v sredino kroga spustil 
slavnostni govomiJc Janez J. 
Oblečen bo v delovno unifor-
mo navadnega vojaka. Ob 
robu je tu z rdečo zapisano 
SIMBOUKA. Ne razumemo. 
A vi, navadni plebejd, tole ra-
zumete? Medtem ko bo Ja-
nez izvedel kratko plesno toč-
ko, se bo v ozadju slišala le-
gendama pesem Pankrtov 
Metka se ne more več žogat. V 
dnevni sobi Strojanovih se bo 
vseskozi predvajal film Janez 
v severni Tri^vski steni, ki so 
ga maja z letošnjim proraču-
nom filmskega sklada posne-
li V vladnih prostorih za fit-
ness. 

No, po končani koreografiji 
bo veliki govornik dejaL "Po-
kleknite na levo koleno. Naj 
vas žuli, desno pa naj bo spro-

ščeno. Ponavljajte za menoj: 
Slovenec (Slovenka) sem. Ku-
pujem v Mercatorju in se od-
zivam na prodajne akdje. Be-
seda NAS mi pomeni več kot 
lastno življenje. Pozdrav 
meni. Zmaga. Zmaga. Zma-
ga." Potem Janez J. v zrak 
spusti sovo, vsi prisotni, še 
vedno zbrani v krogu, pa 
dvignejo puške in jo posku-
šajo sestreliti. Ko sova smrt-

no zadeta pade na tla, se na 
dvignjenem podestu pojavi 
Bedanec in zapoje znano 
arijo iz Kekca z naslovom 
Sove ni več (besedilo in melo-
dija - Miran Rudan). Pripis: 
(pisava je Janezova) daj no 
Sandi, vključi mi v scenarij 
še tisto staro hrvaško Tri pal-
me na otoku sreče. Aja, zani-
ma me še, kdo bo imel čez 
pogostitev po proslavi? 

SKUTA V (RE)AKCIJI 
v enem od slovenskih trgovskih centrov smo oni dan 

opazili izjemno znižanje cene izdelka, v tem primeru skute 
(glej sliko). Naši prijazni trgovd so že tako nizko ceno 1,23 
evra za pol kilograma skute znižali za neverjetnih 24 
odstotkov. Skuta po novem torej stane še bolj neverjetnih 
1,25 evra za pol kilograma. Saj to je nemogoče. Tako veliko 
znižanje. Poglejte, kilogram skute po znižanju stane samo 
2,50 evra, kar je smešno nizka cena. Temu bi se še krave 
smejale, če bi znale brati. Postavi se vprašanje, kako bo tr-
govec ob takem izjemnem znižanju sploh kaj zaslužil? 
Bodo petnajstega njihovi delava prejeli zaslužene plače? 
Ker smo v redakdji Velikega brata zelo socialno nad^eni, 
smo se odločili nabaviti 24 kilogramov znižane skute. Tr-
govec nam je odobril diskontno ceno, kar pomeni še do-

daten 18-odstotni popust. Tako smo skuto dobili po še bolj 
ugodni ceni 1,28 evra za pol kilograma oziroma 2,57 za 
kilogram. Ni kaj, če je akdja, potem je akdja. 

Mali brat 

-ETVEREC BREZ 

Strah 

O plazenju: "Kaj. Sem pač 
eden tistih strahov, ki se 
plazijo po Sloveniji. Drugi 
frčijo po zraku, mi pa se pla-
zimo po tleh, v kanalizacij-
skih kanalih, med nizkim 
rastjem ... in pridemo za hr-
bet takrat, ko nas človek naj-
manj pričakuje. Trenutno je 
celo mojo družino najela 
vlada, da z nami straši 
samo sebe." 

Riba Savudflus 

O prisluškovanju: "Čujte 
dečkeci, na moj repič su 
montirali tu spravicu za pri-
sluškivanje slovenačkih ribi-
ca. Ja zaplivam medu njih in 
pitam jih šta imaju radije, 
da jih ulovi hrvatski ribič ill 
slovenački ribič. A isto ih pi-
tam, kad če nam Ljubljan-
ska banka vratiti pare." 

Riba Piranis 

O prisluškovanju: "Alora. 
Jaz sem riba sez Pirana. 
Ben, tud' j'st prisluškujem. 
Pomešam se med hrvaške 
ribice. Jih vprašam, kdaj 
mislijo jet v Evropo? Misl'jo, 
da drugo leto. Ma pej jest 
jim rečem. Ja, boste šli v 
Evropo, glih takr't, ko bodo 
naši nogometaši dal gol. 
Ekola, zaenkrat slabo kaže." 

Kmetija 

O Big Brotherju: "Sem kme-
tija v Mrzlem vrhu. Tlele je 
še poleti precej mrzl'. Sem 
deset let imela tak lep mir, 
nobeden me še povohal ni, 
zdaj pa je tu cela štala. V 
stene montirajo kamere, mi-
krofone, internet, klimo, tal-
no ogrevanje, bazen, savno, 
plazma televizijo ... Vse 
mora izgledati tako kot pred 
100 leti." 

Prva knjiga, ki govori 
>0 p~ wd'.! "or jakov 
kot vojaka 
a-^^-o-ogrske vojst^- maja 
ieta •^••5 na soiko fronto. 

Cena knjige za naročnike 
Gorenjskega glasa je 1 2 € 
(2.876 SIT), v redni prodaji pa 
1 4 e (3.355 SIT). 

Naročila: Gorenjski glas, Zoisova 1, Kranj, 
po tel.: 04/201 42 41, 
po e-poiti: natocnineiglg-glas.si. 

Obiščite našo novo spletno stran 

www.gorenjskiglas.si 

D N E V N O SVEŽE NOVICE | 

KAŽIPOTI ^ 

PISMA BRALCEV 1 
PRILOGE J 
RAZVEDRILO 

več kot i8oo različnih 
obiskovalcev dnevno 

-» novost Gorenjskega glasa 
od marca letos 

zaenkrat so vse vsebine, 
prav tako arhiv, še brezplačne 

Cioren|sk i ( ikis 

Festival 
Camlola 

Kranj, 1 6 . 6 . - 1 4 . 7 . 2 0 0 7 
www,fcstlvalcanilola-a)ni 

www.ti1c«nt*f.sl 

BERIMBROVVN 
Brazilska glasba v ritmih funka 
Khislstein, Kranj, petek, 22.6., 0^21:30 

ZORAN PREDIN IN MIRJAM KALIN Z GOSTI 
»Čas za malo nežnosti« 

Khislstein, Kranj, sobota, 23.6.. ob 21:30 

glavni pokrovit̂  

MERKUR 

http://www.gorenjskiglas.si


ZA KRATEK ČAS 

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN 
23. junija 2 0 0 7 
Sobota 
Pina, Joco, Krista 

Čeprav se bomo na trenutke počutili osamljene, nam do-
bre volje v tem dnevu ne bo zmanjkalo. Druženje s stari-
mi prijatelji bo obudilo prijetne in manj prijetne spomine. 

24. junija 2 0 0 7 
Nedelja 
Janez, Vanja, Niko 

Splet raznih nepričakovanih dogodkov bo popestril dol-
gočasno nedeljo. Obeta se izlet na obalo, kamor bodo 
vabili sonce, morski zrak in klima, ter sprostitev. 

25. junija 2 0 0 7 
Ponedeljek 
Vili, Hinko, Jaroslav 

Tisti, ki se boste predramili in se odločili za kar nekoliko 
tvegan posel, se boste kmalu lahko veselili rezultatov, ki 
bodo sledili pametni odločitvi. 

26. junija 2 0 0 7 
Torek 
Stojan, Janel, Vigil 

To je dan za razna razčiščevanja. Besedna nesoglasja, ki so 
sprožila tihe zamere, ter za neenakopravno delitev opravil, 
tako doma kot v službi. Na koncu dneva se vse uredi. 

27. junija 0 7 
Sreda 
Ema, Slavko, Ladko 

Tudi če ni odra, je vsak od nas kdaj prisiljen igrati. Komur 
bo to v tem dnevu uspelo, bo izkoristil najboljše možno-
sti. Ostali pa se morajo še kaj naučiti. Igre, seveda. 

28. junija 2 0 0 7 
četrtek 
Irenej, Zoran, Hotimir 

Bolj gre teden h koncu, manj je motiviranosti za kakrš-
nokoli delo. Veliko premišljevanja, kaj vse bi lahko bilo, 
brez možnosti za realizacijo. 

29. junija 2 0 0 7 
Petek 
Peter, Pavel, Micka 

Marsikdo si bo vzel podaljšani vikend in se predajal le-
narjenju. Vsem drugim pa se obeta zanimiv dan, kljub 
manjšim nevšečnostim. ^^^ 

TISOČ UGANK 
ZA ODRASLE 

Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor 
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod 
šifro uganka, pripišite reši-
tev -t- ime in priimek na šte-
vilko 031/69-11-n, ali po 
pošti na Gorenjski glas, 
Zoisova 1, 4000 Kranj, s 
pripisom "Tisoč ugank za 
odrasle". 

Je moja, je tvoja in od vseh, 
največkrat rabiš svojo, 
če rabiš, spk>h ni greh, 

saj vsem se kaže, 
ni v posmeh. 

Izžrebali in nagradili bomo 
dva pravilna odgovora 
(enega, ki ga bomo prejeli 
preko SMS in drugega, ki 
ga bomo prejeli po pošti). 
Nagrado boste prejeli po 
pošti. Pravilna rešitev zad-
nje objavljene uganke se 
glasi: kovanci tolarja. To-
krat smo izžrebali Petra 
Freilha in Veroniko Kapler. 

\(q ^ V SRfLt-
M j O V f t D -

B o l k N t t 

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 
"Obupana vodnarka" 

Moj zakon in služba sta živa 
l(oUistrofa. Vsak dan živim i' 
prepinj in vsakega dneva se v 
naprej bojim. Samo otroci so 
še tisti, ki me držijo pokonci. 
Kako naj zbežim proč od gor-

ja, poti naprej ne poznam. 

Draga vodnarka, ni mi težko 
napovedati tvoje prihodnosti, 
a še nekaj je, česar se moraš 
zavedati. Eno je usoda, ki ti je 
že od rojstva namenjena, dm-
go pa je, kar lahko sami spre-
menimo. In določene stvari 
se lahko, s tem pa spremeni-
mo potek dogodkov, ki so od-
visni zgolj in samo od nas, 
oziroma od tebe. Tvoj zakon 
je res katastrofa in na žalost 
vedno bo, dokler ne boš zbra-
la toliko moči in odšla. Nekoč 
veš, da boš in ne čakaj predol-
go! Otroci bodo odrasli in od-

šli vsak svojo pot, zato naj ne 
bodo oni razlog, da ostajaš v 
tem zakonu, saj tudi oni trpijo 
in si želijo lepšega in boljšega 
življenja, kot ga imajo. Ko bo 
bolečina dosegla svoj prag, se 
boš enostavno odločila in od-
šla, kar se bo zgodilo prej kot 
si misliš. Kljub invalidnosti, ki 
jo imaš, ti bo uspelo zamenja-
ti službo. Moraš sicer še malo 
počakati, a do spremembe 
zagotovo pride. Hčeri bosta v 
tem šolskem letu uspešni, in 
mlajši se bo uspelo vpisati na 
želeni faks. Najprej si moraš 
močno želeti boljšega življe-
nja. Narediti načrt, kako to iz-
peljati. Razmišljanje o samo-
moru opusti, saj nihče ni vre-
den tvoje žrtve. Največ je 
vredno tvoje življenje, le začni 
ga živeti. Pogumna si bolj, kot 
se zavedaš, le v tej svoji bole-
čini si to pozabila. Javi se še 
kaj, srečno. 

"H.T.L.53" 

Vedno težko čakam no vašo 
rubriko, zelo dobro in zanimi-
vo odgovarjate. V veliko vpra-
šanjih in odgovorih najdem 
del svojih skrbi. Zanima me 
za zdravje, finance, prijatelj 
in odnos s sinom. 

Vesela sem, da je moja ru-
brika tako brana, saj je to 
potrditev za moje delo. 
Hvala vsem. Naj vam po-
vem, da boste največje 
spremembe doživeli na čus-
tvenem področju in to še 
letos. Končno se boste pre-
selili k prijatelju in zaživeli 
normalno življenje. Sprašu-
jete me za zdravje, čeprav 
poznate odgovor. Če ste do 
sebe dobri, se ne obreme-
njujete in ne ponavljate sta-
rih napak, ste zdravi. Kadar 
vse to kršite, se pa ne poču-

tite dobro. To je vsa zna-
nost. Edini recept za vašo 
bolezen je, da se imejte 
radi. S tem ko se odločite za 
življenje v dvoje, se bodo 
uredile tudi vaše finance. 
Verjamem, navadili ste se 
na svoje življenje, pač takš-
no, kot je, a pripravljeni bo-
dite na spremembe, ki vam 
jih prinaša prihodnost. Vze-
mite več in ne manj, brez 
dvomov in slabe vesti. Vse 
ste si iskreno zaslužili in ne 
razmišljati nasprotno. Zara-
di sina ste bili v preteklosti 
že večkrat žalostni in kar 
nekaj stvari se je nabralo, o 
katerih se morata pogovori-
ti. Vse bo ob svojem času. 
Tudi njegova vrnitev. Pred 
kratkim je občutil neko ra-
zočaranje, a se ni mogel iz-
ogniti. Morda je to celo 
prav, saj ga je ta izkušnja 
nekaj naučila. Lep pozdrav. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3. - 214. ) 
Dobro bi bilo, če bi premislili oziroma ločili prijatelje 
od neprijateljev. Kaj kmalu boste spoznali, da vsem ni 
všeč vaš poslovni uspeh, niti ne vaša osebna sreča. 
Skrbi, ki jih imate, se vam pozitivno in hitro rešujejo. 

Bik (22.4. - 20.5.) 
če se boste še naprej igrali s čustvi drugih fjudi, se 
vam zna zgoditi, da na koncu ostanete sami. Odloči-
tev bo težka, a na koncu boste le spoznali, kaj je za vas 
najbolje. Sprememba na delovnem mestu bo za vas 
dobrodošla. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Spoznanje, da je prišel vaš čas oziroma vaših pet mi-
nut, vas bo v prvem trenutku ohromilo, a takoj za tem 
vas bo prevzela nepopisna sreča. Končno ne boste več 
le zunanji opazovalec, ampak boste glavni igralec v 
svoji igri življenja. 

Rak (22.6. - 22.7.) 
Znova boste morali dokazovati svoje sposobnosti. Ker 
se zavedate, da pride vsaka stvar ob svojem času, se 
ne boste pustili zmesti in se ne boste pretirano obre-
menjevali, Tveganje je včasih neizbežno, kar boste 
spoznali na čustvenem področju. 

Lev (23.7.-23.8.) 
Upočasnite tempo in nikar ne prehitevajte. Želja, ki jo 
imate, se vam bo izpolnila čisto ob pravem času. V delo-
vnem okolju pa boste v tem tednu bolj opazovafi, kot pa 
boste sami dejavni. Seveda ne boste ničesar zamudili. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
že nekaj časa v sebi kuhate zamero. Občutek imate, 
da se vam je vse postavilo na glavo in da so vse vaše 
težave nerešljive. Vendar vsa ta žalost in jeza dela naj-
večjo škodo prav vam. Veselili se boste sicer pričako-
vanega sporočila. 

Tehtnica (24.9. - 23.10.) 
Ljudje v daljši okolici vam bodo preveč obljubljali, zato 
se kar pripravite na razočaranje. Preveč se ne boste 
obremenjevali, saj boste takoj začeli kovati načrt, kako 
se jim boste maščevali. Odpravili se boste na obisk k 
ljudem, ki vam pomenijo več, kot si to hočete priznati. 

Škorpijon (24.10. • 22.11.) 
Sreči in ljubezni sami obračate hrbet, potem pa se je-
zite, zakaj ravno jaz? Nekdo si zelo želi, da bi mu vrni-
li poglede in nasmeh. Samoti boste naredili konec, saj 
se vam obeta veliko družbe med prijatelji. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
s prijatelji boste končno poravnali stare račune. Zame-
ra že dolgo časa visi v zraku. Vseeno vam bo, pa če-
prav ostane pri zadnji besedi. Ker ne boste upoštevali 
napačnih nasvetov, boste marsikoga šokirali. Pa kaj 
zato, odločitev je le vaša. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
še posebej sredi tedna se izogibajte večjemu naku-
pu. Nasprotno vam lahko postane žal, a se ne bo več 
dalo popraviti. Malo več strpnosti vam na trenutke 
ne bi škodovalo. V ljubezni se vam obetajo pozitivne 
spremembe. 

Vodnar (21.1. -19.2. ) 
Zagon na delovnem mestu vam bo popustil v tolikšni 
meri, da bodo to opazili tudi drugi. Sicer brez škode, 
le navajeni vas niso tudi po tej strani. V družinskem 
okolju bodo komaj prenašali vašo slabo voljo. Reši 
vas edino lahko le dopust. 

Ribi (20.2. • 20.3.) 
Tudi v tem tednu boste počitniško razpoloženi. Od 
vas bodo seveda pričakovali delovno vnemo, a vi še ni-
ste pripravljeni. Povabljeni boste v večjo veselo družbo 
in ne bo vam žal, zato nikar ne iščite izgovorov. 



NAGRADNA KRIŽANKA 

D o IVI 
Jarška c. n , Domžale, (oi) 7 2 9 9 0 0 0 , Jezerska c. 1 2 1 , Kranj, ( 0 4 ) 2 8 0 9QOO 

Toyota Lovše pooblaščeni prodajalec in serviser Toyot za celotno Gorenjsko regijo, 
s prodajno servisnima centroma v Domžalah in Kranju, ter z novim modernim prodajno servisnim 

centrom v Kranju, katerega otvoritev bo septembra. 

TOVOTA 
Za reševalce smo pripravili 
Šest lepih nagrad: 
1. nagrada • vikend uporaba 
vozila Toyota Auris 
2. nagrada - vikend uporaba 
Toyote Variš 
3. nagrada - kapa in majica 
Toyota 

4., 5. in 6. nagrado podeljuje 
Gorenjski glas 

Rešitve križanke (nagradno ge-
slo, sestavljeno iz črk z oštevil-
čenih polj in vpisano v kupon iz 
križanke) pošljite na dopisni-
cah do srede, 4. julija 2007, na 
Gorenjski glas, Zoisova ), 4001 
Kranj, p.p. 124. Dopisnice lah-
ko oddate tudi v nabiralnik Go-
renjskega giasa pred poslovno 
stavbo na Zoisovi 1. S sodelo-
vanjem v nagradni križanki se 
strinjam, da se moji podatki 
posredujejo družbi, ki podelju-
je nagrade. 
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DRUŽABNA KRONIKA 

BLEDOLICNI LITER ENERGIJE 
Depresivni in samosvoj Marylin Manson je v sredo obiskal Ljubljano. Tik pred njegovim nastopom je 
izšel njegov novi, šesti studijski album 'Eat Me, Dink Me'. Gorenjci so zadnje čase uspešni na področju 
srečnih izžrebancev, Marko Crnkovič je izdal knjigo, jutri pa dobimo novo najlepšo Slovenko. 

Bil je vroč večer. 
Pred Križanka-
mi se je trlo obo-
ževalcev enega 
in edinega, uni-
katnega, Maryli-

na Mansona, pevca, ki se je 
zadnje čase, o d t o se je raz-
šel z dekletom - slavno strip-
tizeto, spremenil iz noro bi-
zarnega in šokantnega le še v 
bizarnega, šokantnost pa po-
staja precej bolj mila. 

Bil je pravi dan za smrt, kot 
pravi refren neke slovenske 
pesmi. Marylinova depresija 
je v kombinaciji z njegovo 
energijo na odru, ki je spomi-
njal na velik prezbiterij (z ne-
kimi svojevrstnimi odstopa-
nji), delovala na občinstvo 

ekstatično. Tip zna peti, zna 
se pa tudi dobro dreti. 

Križanke so dihale z nasto-
pajočim, ljudstvo ga je tisti 
trenutek oboževalo. V prvih 
vrstah so sUUi še bolj v ospre-
dje, ogromno je bilo poslu-
šalk. Takih z videzom ala 
Manson pa je bilo manj, kot 
smo prič^ovalL 

Vstopnice za Mansona so 
šle zadnje minute pred začet-
kom koncerta za med. Mar-
sikdo se je tik pred zdajd pre-
mislil in poslušal koncert 
pred Križankami, saj je 
vstopnico, ki jo je kupil za tri-
deset evrov, 2 lahkoto prodal 
zamudniku za vsaj še enkrat 
višjo ceno. 

Ob uspešnem zaključku 
druge sezone oddaj Pivi na 
vasi, ki jih lahko spremljate 
na TV Pika, se je ekipa še en-

krat zbrala in se poveselila na 
pikniku, ki so ga pripravili 
kar ob dvorani doma kraja-
nov v Žejah pri sv. Trojici, 
kjer oddaje tudi snemajo. 
Dobro podprti z dobrotami z 
žara so se pomerili tudi v ko-
šarkarskih radostih, proti 
večeru pa je zbrane dež pre-
gnal v dvorano. 

Gorenjcem pa zadnje čase 
uspeva pri igrah na srečo. 
Prav posebnih. Maja so gle-
dalci TV3 sodelovali v na-
gradni igri Prestavi in zade-
ni. Vse, kar so morali storiti, 
je bilo, da so shranili pro-
gram TV3 na tipko s številko 
tri na njihovem daljinskem 
upravljalniku in se prijavili 
na nagradno igro. Jimija so 
izžrebali Justino Tonldi iz 
Zgornje Besnice, ki je za na-
grado prejela Hjrundaijevega 

malčka. Drugi srečnež pa 
prihaja iz Lesc. Leon Hu-
merca ob klicu, da je bil iz-
žreban za nagrado Big Brot-
herja, prejel je Mitsubishije-
vega Outlenderja, kar ni ver-
jel Nininim besedam. Ključe 
avtomobila so mu dali pred 
kratkim, ob predaji so stano-
valci hiše in oblikovalci Big 
Brotherja pripravili celo 
manjšo zabavo. 

Marko Cmkovič pa je spi-
sal knjigo. V Jazz Oubu Gajo 
v Ljubljani je Vesna Milek 
predstavila avtorja, kot tudi 
njegovo delo Kolumne 2001-
2007. 

Jutri pa ne pozabite pre-
klopiti televizijskih sprejem-
nikov na Televizijo Slovenija, 
kjer bodo zvečer v živo pre-
našali finalni izbor za Miss 
Slovenije 2007. 

Justina Tonkli z družino in generalni direktor televizije TV3, Leon Humerca In zmagovalec slovenskega Velikega brata 
Mart Luik (skrajno levo) / FOTO: TVJ Andrej /foto;POPTV 

Marko Crnkovič / fmo: zaHop Marylin Manson / Foto. Tma boU 

- i : f 

I 

MansonovI poslušalci in kultura oblačenja /Foio:TiniDoki Tudi metalce je premamil koncert / FOTO; T,„. OOKI 

VRTIMO GLOBUS 
Tiger postal očka 

V ponedeljek, le dan po odprtem prven-
stvu ZDA, kjer je zasedel drugo mesto, 
je ameriški golfist Tiger Woods postal 
očka. Na svoji spletni strani je zapisal, 
da se tako žena Elin kot hčerka, ki sta jo 
poimenovala Sam Alexis, počutita do-
bro, pri tem pa se ni pozabil zahvaliti 

zdravnikom in osebju bolnišnice za odlično opravljeno 
delo. "To je zares poseben čas v najinih življenjih in ve-
seliva se, da bova Sam v naslednjih tednih predstavila 
družini in prijateljem," dodaja najboljši golfist sveta. 

)ulia rodila sina 

Isti dan sta se naraščaja razveselila tudi 
ameriška igralka Julia Roberts in njen 
mož, snemalec Danny Moder. Dve leti 
stara dvojčka Hazel in Phinnaeus sta 
dobila bratca Henryja Daniela, tiskovna 
predstavnica igralke je sporočila le, da 
se vsi Moderjevi počutijo dobro. Čeprav 

je Julia zaradi družinskih obveznosti zadnja leta odigra-
la manj vlog, pa še letos prihaja na velika platna v drami 
Charlie Wilson's War. 

Tudi Keri je mamica 

•k 
Hollywoodskemu baby boomu se je pri-
družila tudi Keri Russell, ki je zaslovela 
kot študentka Felicity v istoimenski tele-
vizijski seriji. S podjetnikom Shaneom 
Dearyjeni sta poročena od Valentinove-
ga, prejšnji teden pa sta povila prvega 
otroka, dečka River/a Russella. Igralka je 

že pred meseci med promocijo filma Natakarica pove-
dala, da je prava srečnica, saj je bila nosečnost lahka, 
materinstvo pa vidi kot veliko življenjsko izkušnjo, ki jo 
navdušuje. 

Spomin na Diano 

Smrt britanske princese Dlane bo za 
vedno ostala skrivnost, deset let po tra-
gični prometni nesreči v Parizu menita 
sinova Wiiliam in Harry. V intervjuju za 
ameriško NBC sta povedala tudi, da 
zadnje desetletje čas mineva zelo poča-
si in ne mine dan, ko ne bi pomislita na 

mamo. V spomin nanjo bosta i . julija, na dan, ko bi 
princesa ljudskih src praznovala 46. rojstni dan, organi-
zirala koncert, kjer bodo nastopila znana imena, kot so 
Elton John, Duran Duran, Rod Stewart in Tom Jones. 

Postavni dekleti Katarina Jurkovič (levo) in Kanita Agič 
sta minuli teden delali družbo najboljšim kolesarjem na 
kolesarski dirki Po Sloveniji. Corenjka Katarina prihaja 
iz Mavčič in je javnosti znana kot prva spremljevalka 
miss Slovenije za leto 2006, poleg tega je bila razglaše-
na za miss fHawaiian Tropic leta 2003. /F<KO: MAJI BTNOMEI) 


