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Rojstvo slovenske
po iticne pom adi
• - • v

v nedeljo s o proslavili dvajsetletnico u s t a n o v i t v e S l o v e n s k e k m e č k e z v e z e ,
p r e d h o d n i c e s t r a n k a r s k e g a življenja v Sloveniji.
DANICA ZAVRL 2LEBIR
Ljubljana - Pred dvema desetletjema je več dogodkov v
Sloveniji napovedalo začetek
politične demokracije. Ob
procesu proti četverid (Janezu Janši, Davidu Tasidi, Ivanu Borštnerju in Franciju
Zavrlu) se je oblikoval odbor
za zaščito človekovih pravic,
začetek politične opozicije ta-

krat še enostrankarskemu sistemu. Istega leta je nastala
tudi Slovenska kmečka zveza
(SKZ). Ustanovili so jo 12.
maja 1988 v Ljubljani, hkrati
z njo je nastala tudi Zveza
slovenske kmečke mladine.
Idejni pobudnik obeh je bil
Franc Zagožen, prvi predsednik Slovenske kmečke
zveze je postal Ivan Oman,
kmet z Zminca. SKZ se je

pridružila opozicijskemu gibanju Demos in skupaj z
njim zmagala na volitvah. Iz
tistega obdobja se predsednika Ivana Omana spominjamo po znamenitem stavku:
"Mi gremo na volitve zato,
da
zmagamo."
Prvega
predsednika SKZ smo ob
obletnici zaprosili za nekaj
misli.
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Ivan Oman in Franc Zagožen, ustanovitelja Slovenske kmečke zveze, na proslavi
zo-letnice ustanovitve Kmečke zveze /Foio rnKosir

Kdo je pomoril čebele?
v okolici D o m ž a l je v nedeljo spet prišlo d o z a s t r u p i t v e čebel. Prizadetih je
j
več kot trideset čebelarjev s petsto č e b e l j i m i d r u ž i n a m i .

AKCIJA

JASNA PALADIN
Domžale, Mengeš, Lukovica
- Že v soboto je na nekaj kvadratnih kilometrih poginilo
približno sedem odstotkov
čebeljih družin, še huje pa je
bilo v nedeljo, ko je bil klicni
center Policije obveščen o
pomorih v Domžalah, na
Viru, v Dobu, na Količevem,
v Tumšah, v okolici Mengša,
v Žičah, Radomljah in v okolici Lukovice.
Kmetijski inšpektorji in
terenski veterinar so si že v
nedeljo popoldne takoj po
prejemu obvestila na terenu
pogledali nekaj lokacij pomora. Opravili so tudi že
prvo analizo pasišč za čebele v območjih Mengeškega
polja. Doba, Krtine in Količevega, med katerimi so bile

s

38

Gorenjska Gremo gor.

MESECA

Značilnost zastrupljenih čebel je iztegnjen rilček in
Iztegnjena krilca.
najbolj izpostavljene točke
njive s cvetočo oljno ogrščico. Preiskave, ki še potekajo,
bodo verjetno potrdile sume
Čebelarjev, da so čebele po-

AKTUALNO
Zasuk steze še ni mc^^oč
župan je zamrznil delo februarja
ustartovljene skupne kon^isije za
usklajevanje stališi do problematike
vzletno pristajalne steze ALG Lesce.
Na novinarskih konferencah sta obe
strani predstavili svoja staliS&i.

ginile 2:aradi zastmpitve s fitofarmacevtskimi sredstvi
oziroma uporabe talnega insekticida.
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GORENjSKA

KRONIKA

Začeli bodo graditi
garažno hišo

Obramba dvomi
o senatu

VREME

V torek, sredo in četrtek bo
ddnojasnozzmemo
Kot kaže, bodo kranjski vrtci jeseni v jeseniški bolnišnici bodo še ta me- Začetek sodnega postopka zoper ne- oblačnos^b. V četrtek popddne
polni in dražji. Sprejeli so vse otroke, sec zabrneli gradbeni stroji. Garažno kdanjega tržiSkega župana Pavla Ru- bodo posamezne plohe.
le nekatere so morali prerazporediti. hišo. ki bo pomembna tako za oseb- parja zaradi petih domnevnih kazniV jasli je po novem možen vpis že z je bol nišnice kot za bolnike in obisko- vih dejanj je včeraj obramba prepreenajstim mesecem starosti. Popol- valce, bo gradil Konstruktor. Na stre- čila z zahtevo po izločitvi sodnega
dansko varstvo otrok organizira vrtec hi bo tudi helioport.
senata, ker dvomi o nepristranskosti
5/23°C
Čira ^ra.
predsednice.
g ^
jutri: pretim jasno
Kranjski vrtci polni.

Tudi dražji?
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POLITIKA
GOZD

Ponosni na hrabre borce
Pri planinskem zavetišču v Gozdu so se v petek zbrali domačini, TržičanI in gostje na slovesnosti ob dnevu zmage nad
fašizmom. Kot je dejal predsednik Združenja zveze borcev
za vrednote NOB Tržič Tone Kramarič, želijo vključiti medse
mlajše ljudi in proslave spremeniti v spominska srečanja
vseh svobodoljubnih. Župan Občine Tržič Borut Sajovic je izrazil obžalovanje, da ne slavijo tega dne širše, saj svoboda ni
dana za vedno. Podžupan jure Meglič je spomnil na junake,
ki so leta 1941 zanetili iskro upora pri njih. Eden od njih je bil
pred nedavnim umrli ustanovitelj Tržiške čete Karel Kravcar
iz Bistrice. )anko Tišler iz Križev, od katerega so se poslovili
lani, je neutrudno razkrival tragedije taboriščnikov pod Ljubeljem. Občina si bo prizadevala za obnovo spomenikov

NOB in ureditev muzeja o taborišču na Ljubelju, je dejal govornik. Predstavnika starejše in mlajše generacije (na sliki)
sta odnesla venca k spomeniku na Čevdrcih. Kulturni program so pripravili učenci OŠ Križe, Janez Benčina pa je s harmoniko popestril družabno srečanje. S. S.

danwa.zavrl(g>g-glas.si

Poslanci SDS na Gorenjskem
Poslanci SDS, ki so doslej obiskali že devet slovenskih regij, so se včeraj mudili na Gorenjskem.
cija sedaj umika podporo. Iz
občin, ki jih vodijo župani
opozicijskih strank, sicer
podpirajo pokrajine, na državni ravni pa jih blokirajo,
kar je svojevrstno nasprotje
interesov, meni Tanko. Zato
pričakuje, da bo dovolj politične volje za izvedbo referenduma, ki bo najbolj jasno
pokazal, ali si ljudje želijo pokrajin.

DANICA ZAVRL ŽUEBIR

Preddvor - Svoj obisk na Gorenjskem so poslanci začeli v
Preddvoru, kjer sta jih pozdravila Andrej Breznik, lastnik hotelskega kompleksa,
i n župan M i r a n Zadnilcar.
Gorenjski poslanec Branko
G r i m s je ob obisku nanizal
več uspehov sedanje vlade, ki
jo v o ^ predsednik SDS Janez Janša, pričakujejo pa, da
jo bo vodil tudi v prihodnjem
mandatu. Med uspehi, ki jih
je stranka po Grimsovih besedah dosegla za Gorenjsko,
pa sta tudi cesta BritofHotemaže, za katero je sedaj
že vse pripravljeno, in biotehniška gimnazija v Strahinju. Vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko je povedal, da so obiske po Sloveniji
začeli januarja. Gorenjska je

Skupina poslancev S D S si je ogledala tudi gradbišče
škofleloške obvoznice na Suhi. /foto:TiPia ooid
prišla na vrsto deseta. Med
temami obiska so tudi pokrajine, eden najpomembnejših

vladnih projektov, za katerega je Tanko dejal, da jih povsod podpirajo, čeprav opozi-

Poslanci, razdeljeni v več
skupin, so se srečali z župani gorenjskih občin in obiskali več ustanov in nekatera
podjetja, ogledali pa so si
tudi Kropo in Davčo, ki sta
bili prizadeti v lanskih poplavah. Zvečer so se srečali
na nogometni tekmi v Šenčurju, kjer so poslanci SDS
zaigrali proti ekipi lokalnih
predstavnikov SDS in gospodarstvenikov.

Kupčkanje s pokrajinami
Državni zbor bo na majski seji odločal o tem, ali bomo šli državljani na referendum o pokrajinah.
DANICA ZAVRI ŽLEBIR

urilo

izžrebanemu

naročniku

časopisa

Gorenjski Glas
Knjigo prejme CIRIL DOBNIKAR iz Cerkelj.

Na podlagi 4. odstavka 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
ZPNačrt (Ur. I. RS, št. 33/07), 32. člena Zakona o urejanju prostora
ZUreP-1 (Ur. 1. RS, št. 110/02 in 8/03 - popravek), ter skladno s 44. členom Statuta Mestne občine Kranj (Ur. I. RS, št. 33/07) je župan Mestne
ottčine Kranj dne 7. 5. 2008 sprejel

SKLEP
O PONOVNI JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI PREDLOGA
OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA Brl - BRITOF JUG
I.
Ponovno se javno razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta območja Brl - BRITOF JUG, ki ga je izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna
družta, d. o. o.. Ljubljanska 76. 1230 Domžale, pod št. projekta 07/05.

Ponovna javnarazgrnitevpredloga občinskega lolocijskega načrta območja Br1 - BRITOF JUG bo potekala od 19.05. 2008 do vključno 17.06.
2008 v prostonli Oddelka za oko^e in prostor Mestne otjčine Knanj, Slovenski trg 1, Kranj v debvnem času občinske uprave In na sedežu Krajevne skupnosti Brtof, Kranj.
III.
V času ponovne javne razgrnitve bo v sredo, 28. 05. 2008, ob 16. uri
organizirana ponovna javna obravnava predkjga občinskega lokacijskega
načrta območja Brl - BRITOF JUG v Gasilskem domu Britof.
IV.
V času ponovne javne razgrnitve predtoga občinskegatokacijskeganačrta
območja Brl - BRITOF JUG je možno podati pisne pnpombe in predloge,
vezane na pnedtog občinskega lokacijskega načrta, v knjigo pripomb na
krajih javne razgrnitve ali po pošli na Oddelek za okolje in prostor. Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1. Kranj (obravnavane bodo le podpisane In š
polnim naskjvom opremljene pripombe in predlogi), oziroma jih bo možno
podati tudi ustno na zapisnik na ponovni javni obravnavi. Rok za oddajo pripomb in predtogov poteče z zadnjim dnem ponovne javne razgrnitve.

v.
Ta sklep se objavi v Uradnem Bstu RS in Gorenjskem glasu.
Št.: 35003-0003/2005-18/01
Kranj, 7. 5. 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan PERNE, dr. med. spec. psih.

Ljubljana - Bomo šli državljani 22. junija na posvetovalni
referendum in se na njem
odločali o pokrajinah.' To je
odvisno od tega, kako se
bodo na majski seji odločili
poslanci državnega zbora.
Ž e ob četrtkovem in petkov e m zasedanju matičnega
parlamentarnega odbora, ki
je zavrnil predlog za razpis
referenduma in tudi vse
predloge referendumskega
vprašanja, pa je bilo videti, da
bo enotnost glede pokrajin
zelo težko doseči. Kupčkanje

s številom pokrajin je temeljito razdelilo politiko. Spomnimo se, kolikokrat je le vladna stran spreminjala pokrajinski zemljevid. Na njem je
bilo po p m t n e m predlogu
14 pokrajin, pozneje dvanajst
plus ena, sedaj znova trinajst
plus ena. V koalidji se je za
manjše število pokrajin ogrevala NSi, ki je pripravila
predloga za šest in devet pokrajin, sedaj pa spet podpira
vladni predlog. Pač pa je
medtem podporo pokrajinam odrekel koalicijski DeS U S . In tudi v opoziciji ni
enotnosti in dosleiiosti. SD,

Za življenje, za družino
Slovenskega pastoralnega dne v Celju se je
udeležilo nad deset tisoč vernikov.
JOŽE KOŠNJEK

Celje - Sobotnega pastoralnega dneva na s t a i o n u v Celju,
ki je bil po plenarnem zboru
leta 2 0 0 2 na Brezjah in obiskih papeža Janeza Pavla 11. v
Sloveniji največji shod slovenskih katoličanov, se je
udeležilo nad deset tisoč ljudi. Geslo zbora je bilo Za življenje, za družino. Na njem
so sprejeli sporočilo Slovenskega pastoralnega sveta, ki v
1 2 točkah opredeljuje položaj
in naloge slovenskih katoličanov in njihove Cerkve,
med katerimi so še posebej
pomembne sodelovanje s krščanskimi duhovnimi giba-

nji, vzajemen odnos med
kleriki in laiki, utrjevanje duhovnosti in vloge župnij ter
večanje pomena javnega izpovedovanja vernosti posameznika. Z zborovanja so
poslali pozdravni telegram
papežu Benediktu 5CVI. in
sprejeli poslanico za družine, v kateri so zapisali, da je
delo za družino "delo za resnični napredek in posameznika in celotne družbe" in da
ima družina civilizacijski in
vrednostni (vzgojni) pomen.
Družba je lahko srečna in
uspešna le, če jo sestavljajo
zdrave družine. Cerkev bo še
naprej pomagala družinam v
stiski.

ki na začetku ni imela nič
proti 14 pokrajinam, nasprotovala pa je slabo pripravljenemu predlogu o načinu njihovega financiranja, sedaj
terja referendum o številu
pokrajin.
Kakšno bo na referendum u (če sploh bo) vprašanje,
ki naj bi ga obkrožali državljani? Odločitve o tem, kot rečeno, še ni, saj je parlamentarni odbor za lokalno samoupravo zavrnil tudi predloge
referendumskega vprašanja.
/Mctualni pa so trije: prvotni
koalicijski o razdelitvi Slovenije na 1} pokrajin, predlog

SDS in SLS o 14 pokrajinah
in predlog opozicije o šestih,
osmih ah 13 pokrajinah. Lahko pa se pri tem še kaj spremeni, razmišljajo namreč
tudi o vprašanju, ali naj se
osrednjeslovenska pokrajina
razdeli na dva dela. Politika
(in tudi stroka) si je enotna le
glede tega, da pokrajine potrebujemo. saj bodo lahko
učinkoviteje kot država odločale o nekaterih vprašanjih,
denimo odlagališčih smeti,
cestah, urejanju vodotokov,
srednjem in visokem šolstvu
..., za kar so občine premajhne in prešibke.

TRŽIČ

Romanje na Koroško
Ženska zveza pri NSi Gorenjska 1 je obudila star običaj, romanje v Glinje na Koroškem, kjer sedmo nedeljo po veliki noči
praznujejo brodarski praznik - Kranjsko nedeljo. Peš so na pot
čez stari Ljubelj na koroško stran krenili do Clinj Erna Anderle, Marija Kavar, Albin Žgajnar, Janko Poklukar in Janez PIskar.
V nedeljo pa je avtobus iz Tržiča odpeljal na Koroško 36 udeležencev romanja z raznih koncev Gorenjske. Udeležili so se
maše v cerkvi sv. Valentina, kjer je župnik Avgust Reno izrazil
veselje ob spet oživljenem običaju. Predsednica ženske zveze
Marija Lavtar je gostitelju izročila darilo, ki ga je v imenu tržiške občine dal župan Borut Sajovic. D. Ž.

LJUBLJANA

Svetovno prvenstvo poslancev v maratonu
V Krakovu na Poljskem je bilo 4. maja 5. svetovno prvenstvo
poslancev v maratonu in polmaratonu. Svoje države so zastopali tekači iz Kenije, Alžirije, Ukrajine, Švedske, Latvije,
Nemčije, Srbije, Bosne in Hercegovine in nekaterih drugih
držav. Maratona so se udeležili tudi trije slovenski poslanci:
Dimitrij Kovačič, Janez Drobnič in Bojan Homan. Poslanci
so dobro zastopali Slovenijo, ki je s predsedovanjem EU postala bistveno bolj prepoznavna v svetu. D. Ž.

AKTUALNO

info@g-^s.si

Zasuk steze še ni mogoč
župan zamrznil delo februarja ustanovljene skupne komisije za usklajevanje stališč do problematike
vzletno pristajalne steze ALC Lesce.
MARJANA AHAČIČ

Lesce - Vzrok za to je bilo
pismo, ki ga je konec aprila
na vlado RS naslovilo Društvo za gibanje proti širitvi in
hrupu letališča Lesce. Z njim
so opozorili na svoje nasprotovanje prenosu zemljišč
Sklada kmetijskih zemljišč
na Občino Radovljica. Prav
pridobitev zemljišč pa je
osnova za načrtovano rekonstrukcijo iz zasuk steze, ki je
potreben zaradi bližine nove
avtoceste, ki jo bodo za promet odprli jeseni. "Če občina
zemljišč ne bo pridobila, bo
to pomenilo postopno zamiranje razvoja letališča," so
prepričani v A L C Lesce.
Društvo 23 gibanje proti širitvi in hrupu letališča Lesce
je v petek pripravilo novinarsko konferenco, na kateri so
pojasnili svoje poglede na
problematiko. "V Društvu za
gibanje proti širitvi in hrupu
letališča Lesce se že dalj časa
zavzemamo za ureditev nemogočih razmer, ki jih povzroča letenje na omenjenem
letališču," je poudaril predsednik društva Miha Zalokar. "Konstruktivno in strpno, s pripravljenostjo najti
skupne kompromisne rešitve, smo delovali tudi v občinski komisiji, kjer smo se
uskladili pri večini odprtih
vprašanj." Kot je še dejal Zalokar, v času dela komisije
društvo ni izvajalo nobenih
aktivnosti v zvezi s preprečevanjem širitve letališča, dokler niso izvedeli, da namerava vlada konec aprila zemljišča, ki so v lasti Sklada

jože Rebec, Boris Marčetič in )aka Demšar (od desne) na konferenci za novinarje.
kmetijskih zemljišč, prenesti
na občino in ji s tem omogočiti zasuk in podaljšanje letališke steze. "Zato smo reagirali in pred prenosom na vlado naslovili pismo, v katerem med drugim opozarjamo, da je na Ustavnem sodišču \dožena zahteva po presoji prostorskih aktov Občine Radovljica, na okrožnem
državnem tožilstvu pa kazenska ovadba. Zahteva po
obravnavi zadeve pa je vložena tudi na komisijo 2a preprečevanje korupdje." Vlada
o prenosu zemljišč na občino na seji konec aprila ni
sklepala, a so na društvu prepričani, da tega ni preprečil
le njihov dopis, katerega posledica je bila začasna zamrznitev dela komisije.
Le uro potem, ko je svoja
Stališča predstavilo Društvo
gibanja proti širitvi in hrupu letališča Lesce, je na letališču novinarsko konferenco pripravila tudi Občina

Rojstvo slovenske
politične pomladi
i
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Ivan Oman je za Gorenjski
glas povedal, da je ustanovitev kmečke zveze zgodovinski dogodek, saj gre za začetek boja za demokratično
preobrazbo Slovenije, njegov
končni učinek pa je svobodna, demokratična in samostojna država. Kako je s slednjo zadovoljen po dvajsetih
letih? "Vesel sem, da je Slovenija sedaj samostojna,
kakšno oblast bo imela, pa
izbiramo sami," je dejal Ivan
Oman, ki se pri 80 letih nič
več ne ukvarja s politiko, še
vedno pa je ponosen na dejstvo, da je bil slovenski kmet
tisti, ki je oral ledino v prehodu iz totalitarizma v demokracijo. To je poudaril tudi

na nedeljski slovesnosti, ki je
pod naslovom Rojstvo pomladi naroda potekala v Unionski dvorani, kjer j e bilo
tudi ustanovno zborovanje
SKZ. Slovesnost je pripravila
Slovenska ljudska stranka,
naslednica kmečke zveze,
udeležili pa so se je tudi nekdanji in zdajšnji predsedniki, ministri in poslanci SLS.
Spregovoril je tudi sedanji
predsednik SLS Bojan Šrot.
Dejal je, da dve desetletji po
nastanku kmečke zveze živimo v svoji državi, imamo demokracijo, smo del velike
družine evropskih narodov,
ki ji zadnjega pol leta tudi
predsedujemo. Stranka, naslednica kmečke zveze, pa je
v tem času doživela več sprememb, vzpone in tudi padce.

Radovljica. Predstavniki občine, ALC Lesce in uporabnikov letališča Lesce so
predstavili razloge za prekinitev dela komisije za usklajevanje stališč do problematike umestitve letališke steze v Lescah in druge aktualne informacije o rekonstrukciji letališča Lesce.
Kot je ocenil podžupan
Jože Rebec, je bilo dosedanje
delo Komisije, ki jo je imenoval župan in v kateri so predstavniki občine, društva,
ALC, Aero kluba in liste za
zaščito letališča Lesce, dobro.
Povedal je, da je komisija na
štirih sestankih že uskladila
stališča do sedmih od osmih
sklepov oziroma zahtev glede fetenja na letališču Lesce,
ki jih je Društvo gibanja proti širitvi in hrupu letališča
Lesce s podpisi občanov vročilo županu januarja letos.
Na zadnjem, petem sestanku 6. maja pa je po besedah
Rebca komisija svoje delo za-

časno prekinila, in sicer do
opredelitve društva, ali nasprotuje prenosu zemljišč z
države na občino. "Če se izkaže, da je takšno tudi stališče društva in ne le njegovega
predsednika, je nadaljnje delovanje komisije nesmiselno, saj sta si prizadevanji za
uskladitev stališč o imiestitvi
vzletno pristajalne steze ALC
Lesce in za preprečitev pridobitve zemljišč v ta namen
zelo nasprotujoči," je prepričan podžupan Rebec, kd je ob
tem izrazil prepričanje, da je
bila ustanovitev komisije
pravilna odločitev, in upanje,
da bo svoje delo lahko nadaljevala.
Kot je dejal direktor radovljiške občinske uprave Boris
Marčetič, občina pričakuje,
da bo vlada vendarle še v tem
mesecu zemljišča prenesla
na občino Radovljica in da je
rekonstrukcija vzletno pristajalne steze do jeseni kljub zapletom še mogoča.

Kdo je pomoril
čebele?
i

1. stran

"V sodelovanju s kriminalistično policijo poteka na terenu vzorčenje za nadaljnjo
analizo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano znova opozarja in poziva
kmete, da uporabljajo zgolj fitofermacevtska sredstva, ki so
registrirana v Sloveniji, ter v
skladu z dobro kmetijsko
prakso in navodili za njihovo
uporabo," so na ministrstvu
zapisali v sporočilu za javnost.
Na zadnje dogodke so se
odzvali tudi pri Čebelarski
zvezi Slovenije, kjer so odgovorne že večkrat opozarjali
na nevarnost strupenih fitofarmacevtskih
sredstev.
"Kljub nasprotovanju Č Z S
in drugih ekološko usmerje-

nih nevladnih organizacij je
državni zbor 31. januarja lani
sprejel novelo Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih. Pesticidi so postali dostopnejši
vrtičkarjem in m a n j š i m

"Čebele so začele peginjati v soboto, trajalo pa
bo še nekaj dni," sta povedala čebelarja Nada in
Viktor Svetlin z Vira pri
Domžalah
kmetom, vrtnarjem, urejevalcem parkov, grobov in
igrišč za golf Posledica takšnega dejanja odgovornih ljudi v državi so že skoraj vsakodnevne zastrupitve čebel," je
povedal predsednik čebelarske zveze Boštjan Noč.

Sto otrok več kot lani
v škofjeloške vrtce je letos na novo vpisanih sto
otrok več kot lani. Iščejo rešitev, kam z njimi.
DANICA ZAVRL ŽIEBIR

Škofla Loka - Škofjeloški vrtec je že sedaj s 671 otroki v
37 oddelkih drugi največji na
Gorenjskem. "Od 7. do 11.
aprila, ko je bil vpis v vrtec za
jesen, pa so starši vpisali približno sto otrok več kot ob
preteklem vpisu. Z obstoječimi kapacitetami ne bomo
mogli sprejeti vseh, zato skupaj z ustanoviteljem iščemo
dodatne prostore," je povedala ravnateljica loških vrtcev
Janja Bogataj. Sedaj bi jim
najbrž zelo prav prišli prostori prvega namensko zgrajenega vrtca na Novem svetu,
ki so ga izgubili ob uvedbi
devetletke. Kje bodo sedaj
iskali nadomestne prostore,
še ne vedo, ena od možnosti
pa naj bi bil tudi dijaški dom,
kar nam je potrdil tudi župan Igor Draksler.
Zakaj tolikšen naval na vrtec? Janja Bogataj pove, da je
na to vplivala zlasti nova zakonodaja, ki staršem omogo-

ča, da je drugi otrok v vrtcu
brezplačno. Povečuje se
predvsem vpis otrok prvega
starostnega obdobja. Drugi
razlog je povečano število
rojstev v zadnjih letih, tretji
pa po m n e n j u sogovornice
tudi zavedanje staršev, da je
čim prejšnja vključitev otroka v vrtec pomembna zaradi
socializacije, pridobivanja
znanja in drugih prednosti,
ki jih omogoča organizirano
varstvo. Najmlajše otroke
starši sicer pogosto dajejo v
varstvo zasebnim varuhinjam. Zakonodaja ureja tudi
njihov položaj: otroke bodo
lahko sprejemale ob ustrezni
izobrazbi in izpolnjenih pogojih za varstvo. Menda se že
dogaja, da tradicionalne varuške staršem odpovedujejo
varstvo. V prihodnje naj bi
prostorske razmere izboljšali
tudi s prenovo trideset let
starega, še vedno azbestnega
vrtca Najdihojca. Idejni projekt je narejen, gradnje pa si
ne obetajo pred letom 2010.

KRANJ

Sončni dnevi na Gorenjskem
Gorenjske elektrarne ta petek in soboto, i 6 . in 17. maja, pripravljajo dan odprtih vrat, ki so jih poimenovali Evropski
sončni dnevi v Sloveniji. Elektro Gorenjska in njega hčerinska
družba Gorenjske elektrarne bosta predstavila tri sončne
elektrarne oziroma konkretne primere in pristope izkoriščanja sončne energije. Od 9. do 12. ure bodo v Strahinju na
Biotehniški šoli predstavili največjo sončno elektrarno v Sloveniji, v Kranju elektrarno na Laborah in v Radovljici na Ljubljanski cesti. B. B.

Gorenjski Glas
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Vole^ak

NAMESTNIKA 0CX30V0RNE UREDNICE
Jože KoJnjek. Cveto Zaptotnik
UREDNIŠTVO
NOVINARJI-UREDNIKI:
Boš^n Bogataj, Alenka Bmn, Igpr Kav«!, Jože Ko5n^ Suzana P. KovaS«,
Utia PEtemel, Mateja Rant, Stojan Saje, Vilma Stanovnik, Cveto Zapbtnik,
Danks Zavri Žiebir, Štefan Žar^;
stalni sodelavd:
Maja Beftoncelj, M a ^ Crego<^ Ana Hartman, Milena Miklavdč,
Miha Naglie, Jasna Paladin, Marjeta Smolnikar, Sinnon Šubic, Ana Vol^ak
OBUKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, Tridkel
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Doki, Corazd KavOč, Gorazd Šinik
LEKTORICA
Maijeta Vozlič
VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj
GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamka pod it. 9771961 pri
Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitet) In izdajatelj: Gorenjski glas, d.0.0., Kranj /
Direktorica; Marija Vol^ak / Naslov: Bleivreisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.; 04/201 42 00,
hx: 04/301 42 13, e-mail: info^g-glas-si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 (sprejem na avtomatskem odzivniku 24 ur dnevno); uradne ure: vsak delovni dan od S. do 19. ure /
Gorenjski glas )c poltcdnik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne
priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enicrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk;
SET, d.d.. gubljana / Naročnina: te).: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1.25 EUR, letna naroinina: 131,2$ EUR: Redni plačniki Imajo 10 % popusu. polletni 2 0 % popusta, letni as % popuSU; v cene je vračunan DDV po stopnji S.5 %; naročnina se upoSteva od
tekoče Številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 0 4 / 201 42 48.

GORENJSKA

Gradnja garažne hiše
v jeseniški bolnišnici bodo še ta mesec zabrneli
gradbeni stroji. Garažno hišo bo gradil Konstruktor.
U R Š A PETERNEL

Jesenice • Direktor Splošne
bolnišnice Jesenice Igor
Horvat je povedal, da bodo še
ta mesec pričeli gradnjo garažne hiše ob bolnišnici. Projekt je vreden tri do štiri milijone evrov, investitor pa j e
mariborsko podjetje Konstruktor, ki je bUo izbrano na
javnem razpisu in so mu podelili stavbno pravico za
dobo trideset let. Po izteku te
dobe bo garažna hiša prešla v
last države. Kot je povedal
Horvat, bo v garažni hiši 350
parkirnih mest, na zunanjem parkirišču pa še sto,
skupaj torej 4 5 0 . To naj bi
zadoščalo za f>otrebe bolnišnice, ki jo že vrsto let tare
pravi parkirni kaos. Sedanje
parkirišče je namreč premajhno in težave s parkira-

njem imajo tako zaposleni
kot bolniki in obiskovalci.
Gradnja garažne hiše naj bi
bila končana v štirih do šestih mesecih, torej med oktobrom in decembrom. Mesečni najem parkirnega mesta v
garažni hiši naj bi stal okrog
35 evrov, je povedal Horvat, a
dokončno bo ceno določil investitor, torej Konstruktor.
Na strehi garažne hiše
bodo zgradili nov helioport
(ta bo v lasti bolnišnice), ki
bo najsodobnejši v državi
in prvi, ki bo v celoti ustrezal v s e m zahtevam glede
varnosti. Po Horvatovih besedah bo omogočal tudi lažji dostop do operacijskih
dvoran. Število helikopterskih poletov se vsako leto
povečuje, lani so jih tako
našteli kar 1 2 0 , kar je dvakrat toliko kot leto prej.

RADOVLJICA

Druženje briše meje med različnimi
Radovljiška osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami,
ki se imenuje po uglednem čebelarju Antonu Janši, vsako
leto s finančno pomočjo Lions kluba Bled pripravi za osnovnošolce likovno delavnico poslikave panjskih končnic. Letošnja delavnica z naslovom Ta kroparska č'bela bo v petek
z začetkom ob 9. uri na Linhartovem trgu v Radovljici. Na
delavnici bodo učenci iz vseh štirih gorenjskih šol s prilagojenim programom - Radovljica, Jesenice, Kranj in Škofja
Loka ter učenci iz rednih šol radovljiške, blejske, gorjanske
In bohinjske občine kovali v baker. Likovno delavnico bo
spremljal družabni program In delavnica iz gline za naključne mlade obiskovalce. Kot je povedala ravnateljica šole Jelena Horvat, delavnico poslikave panjskih končnic pripravljajo že deveto leto. Otroci v uvodnem delu skozi pripoved
zgodbe spoznajo temo, nato mojster predstavi tehniko in
način dela, potlej pa vsak učenec izdela svojo panjsko končnico z motivi iz življenja, narave ter starih in novejših zgodb.
Druženje otrok iz rednih šol in šol s prilagojenim programom briše meje med različnimi, različnost postane kvaliteta in prednost, drugačnost nI več drugačna ... C. Z.

SMOKUČ

Pričetek gradnje vodohrana
Minuli teden so nad Smokučem pričeli graditi vodohran, ki
bo zamenja! obstoječi začasni raztežilnik v Rebru. Ob gradnji vodohrana s kapaciteto tristo kubičnih metrov vode bodo
obnovili tudi vodovod od sedanjega razbremenilnika do
Smokuča. Po besedah žirovniškega župana Leopolda Pogačarja bo novi vodohran, ki bo zgrajen do konca julija, pripomogel k boljši preskrbi z vodo v naseljih od Rodin do Seia.
Investicija znaša 261 tisoč evrov, pri čemer je občina 52 tisoč evrov pridobila od države. A. H.

Privlačne skrivnosti narave
Minerali in fosili so privabili v Tržič številne obiskovalce.
STOJAH S A J E

Tržič - Dvorana tržiških olimpijcev je minuli vikend gostila 36. mednarodne dneve
mineralov, fosilov in okolja.
Prireditev je pripravilo Turistično društvo Tržič ob pomoči Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije
ter Občine Tržič. Dobro zasnovan program je ponudil
ob sejmu vrsto dejavnosti.
"Radi smo sprejeli povabilo in prvič pripravili zanimivo delavnico. Naši učend oblikujejo z drugimi otroki in
odraslimi obeske iz lojevca.
T o je najmehkejši kamen,"
je povedala Helena Ahadč iz
šole v Podljubelju. Zraven
sta bili stojnid dveh geoloških krožkov. Gal Kokalj iz
O S Komenda-Moste je zaupal, da je član krožka Kamenkost, kjer je zelo zanimivo. Tokrat so razstavili
največja odkritja krožka in
del okostja mamuta, ki so ga
pred 7 0 leti izkopali v NevIjah. Nekdanje članice krožka Bobovec iz OŠ Staneta
Žagarja Upnica Katarina,
Mojca in Manca so pomagale pri opisovanju kamnin S
Pohorja in iz Mežiške doline. Še bolj privlačen je bil
praktični prikaz prepariranja
fosilov. V Tržiču se je prvič

Nizozemec Rene Verharen je povedal, da naredi na enem kamnu 177 brušenj.
predstavilo
Raziskovalno
geološko društvo iz Ljubljane. Predsednik Damjan Zupančič je dejal, da ljudi zelo
zanima njihova razstava fosilnih školjk in pirita. Najmlajša med razstavljavd je
bila učenka Aleksandra Bajt
iz Kranja. Sama je prodajala
živalce iz brušenih kamnov,
teta Katja in ded Vili Rakove
pa sta ponujala primerke iz
družinske zbirke mineralov
in fosilov. Mnogi so se ustavljali pri stojnid, kjer je moj-

Kaže, da bodo kranjski vrtci jeseni polni in dražji. V jasli je po novem možen vpis z enajstim mesecem.
S U Z A N A P . KOVAČIČ

Kranj - V času rednega vpisa
v mesecu aprilu v vrtce Javnega zavoda Kranjski v r t d
so starši vpisali 4 0 2 otroka;
od tega v prvo starostno obdobje (od enega do treh let)
2 1 1 otrok, v drugo starostno
obdobje (od treh do šestih
let) pa 1 9 1 otrok. "Prostih
mest v prvem starostnem
obdobju prakli6io ni več, v
drugem starostnem obdobju
je v tem trenutku na voljo še
približno . osem
prostih
mest," je povedala ravnateljica Kranjskih vrtcev Danica

Gaber. "SprejeU s m o vse
otroke, zelo veliko, približno
170 otrok pa smo zaradi prezasedenosti vrtcev v mestu
in na območju Stražišča morali' prerazporediti v druge
vrtce. Še bolj natančne podatke bom imela v začetku junija, ko bodo starši potrdili
vpis s podpisom pogodbe in
s plačilom are. Nekateri starši so vpisali svoje otroke tako
v naš vrtec, obenem pa še v
vrtec ob šoli; tudi teh odgovorov, kako so se odločili, še
nimamo. Šele potem bomo
lahko razporedili tudi tiste
otroke, ki so se in se še ved-

BLED

razpisuje naslednje prosto delovno mesto

Caritas Europa na Bledu

RAČUNOVODJA (m/ž)

Med sredo, 21., in soboto, 24. maja, bo v Hotelu Golf na Bledu regionalna konferenca Caritas Europa z naslovom Od Izključenosti do enakosti v Evropi. Na njej bo sodelovalo nad
sto predstavnikov Karitas iz 46 evropskih držav, predstavljeni pa bodo različni modeli socialne varnosti v Evropi, v kateri naj bi kar 78 milijonov ljudi živelo pod pragom revščine.
Blejska konferenca bo tudi priložnost za srečanje slovenskih
prostovoljcev Karitas s sodelavci Karitas iz drugih držav. Srečanje bo v petek, 23. maja, ob pol štirih popoldne na Brezjah,
po maši ob 17. uri pa bo druženje in predstavitev programov
pomoči iz šestih škofijskih Karitas v Sloveniji. J. K.

Kandidat/ka bo sklenil/a delovno razmerje za določen čas
Pogoji:
Kandidati morajo izpolnjevati 2 zakonom dokDčene pogoje.
Rok za oddajo pisnih prijav s priloženimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev je 5 dni po objavi na naslov:
O Š Ivana Groharja, Podlubnik 1 , 4 2 2 0 ŠkoQa Loka.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

"Razstava v Tržiču je lepa.
Nekaj smo kupile, saj zbiram o minerale in fosile," so izjavile prijateljice Zala, Mojca
in Eva iz Šenčurja. Veselile

so se, da jim bo Evin oče Vlado Knific razkazal Tržič. Marija Zupan iz Stare Fužine se
je odločila za prvi obisk Dovžanove soteske; doslej si je
ogledovala le razstave in kupovala primerke, kd jih uporablja pri pouku kemije in
biologije. Dušan Z u p a n iz
Kranja se je sponmil, da je
rad prihajal v Tržič že kot
otrok. Sedaj je pripeljal na
ogled sejma Jakoba in Julijo,
ki se zanimata za skrivnosti

Kranjski vrtci polni. Tudi dražji?

OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA
Podlubnik 1 , 4 2 2 0 Ško^a Loka

s polnim delovnim časom.

ster iz Nizozemske prvič prikazal brušenje dragih in poldragih kamnov. Kot je dejal
Rene Verharen, je to njegov
konjiček že četrt stoletja. Oblikovanje kamnov poučuje v
Avstriji, kjer je slišal za tržiški sejem. Lani si ga je ogledal, letos pa z veseljem sodeluje.

no vpisujejo naknadno," je
p o v e v a Gabrova.
V šolskem letu 2 0 0 8 / 0 9
bo v 80 oddelkih v 13 vrtdh
približno 1 5 0 0 otrok. Popoldansko varstvo otrok organizira vrtec Čira čara. Po novem je možen vpis v jasli že
z enajstim mesecem starosti, nekoliko bolj star pa je že
podatek, da starši, če sta v
vrtcu dva otroka, za mlajšega
otroka ne plačajo oskrbnine.
Javni zavod Kranjski vrtd je
pripravil tudi predlog povišanja cen v vrtcih. "V povprečju
bi se ekonomske cene zivišale
za programe vrtca od 8,2 do

10,22 odstotka, v razvojnih
oddelkih za 15,77 odstotka.
Prispevki staršev so se nazadnje povišali 1. septembra
2005; zdaj je v predlogu, da bi
se prispevki staršev povišali
od 1,35 do 10,90 odstotka, odvisno od tega, v katerem starostaem obdobju je otrok Za
predlog povišanja cen smo se
odločili zaradi infladje, čemur plače zdaj ne sledijo, višajo se materialni stroški...,"
je povedala vodja računovodske službe v Kranjskih vrtcih
Vida Balažič. Predlog povišanja cen mora potrditi še
občinski svet

Popravek
v prilogi Upokojenski glas, ki je izšla 9. maja, je bil na strani
4 v članku Upokojenci ne počivajo napačen podatek v
podnaslovu. Društvo upokojencev Naklo ne praznuje letos
50-letnice dela, ampak deluje že 55 let. Za napako se opravičujemo društvu In bralcem. S. S.

GG

naročnine
0 4 / 2 0 1 4 2 41, e-pošta: narocnitie@g-glas.si
v/ww.gorenjskiglas.si
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Kranj z mladostno energijo

PREDDVOR

Uroš Premru razstavlja pri Majču
Gostilna pri Majču v Preddvoru je večkrat razstavišče likovnih
del domačih umetnikov. Do 20. maja tam razstavlja Uroš Premru. Na ogled je tokrat dal 26 slik, ki so nastale lani, ko je
amaterskega umetnika pritegnilo zlasti cvetje. Zanima ga igra
barv, svetlobe in senc v vseh obdobjih leta in v različnih urah
dneva, zato so motivi Storžiča in drugih hribov ter siceršnje
pokrajine Preddvora in okolice na njegovih slikah vsakokrat
drugačni. Uroš Premru v domačem kraju vsako leto priredi
razstavo, sodeluje na razstavi gorenjskih slikarjev ljubiteljev v
kamniški Veroniki, zraven je pri razstavi v Železni Kapli, lani
je bilo mogoče njegove slike videti tudi v gradu Štanjel, kjer se
je predstavil skupaj z Marjanom Sajovcem. Sicer pa na nekaterih njegovih slikah vidimo tudi motive s Krasa. D. Ž.

v okviru Tedna mladih v Kranju te dni poteka vrsta prireditev, vse pa so namenjene tako mladim
po letih kot mladim po srcu.
V I L M A STANOVNIK

Kranj - "Kranj s svojo več kot
750-letno zgodovino nikakor
ni mlado mesto, je pa v Kranju ogromno mladih, ki vsako leto poskrbijo, da mesto
vsaj za dober teden zaživi s
posebno mladostno energijo. Tako je tudi letos, ko se
bo dogajajo ogromno zanimivih stvari, in upam, da si
bomo v velikem številu ogledali mnoge prireditve, od
kulturni dogodkov do množice čudovitih prireditev," je
že v petek popoldne prve
obiskovalce letošnjega tedna
mladih ng Glavnem trgu v
Kranju pozdravil domači
župan Damijan Peme, ki je
mladim vseh starosti zaželel
dobro počutje v Kranju in
obiLco zabave.
Letos bo zanjo res dosti
priložnosti, saj se poleg številnih koncertov, ki so se v
petek začeli z nastopom Rebeke Dremelj, Karme in
Magnifica, obeta tudi množica kulturnih prireditev. Na

KRANJ

V Letenicah brez ekološkega otoka

Na tednu mladih uživajo vsi, dekleta pa na posebni stojnici spoznavajo umetnost Učenja.
svoj račun so tudi že prišli
ljubitelji športa z uličnim košarkarskim turnirjem, tečajem rolanja, eden od vrhuncev Športnih dogodkov pa je
bil nedeljski tek. Danes se
bodo na Glavnem trgu pred-

stavili hokejisti v tako imenovanem floorballu in balinarji, jutri in v četrtek bodo
glavni rokometaši, pa plesalci in še marsikdo. V s e dni
potekajo tudi zanimiva predavanja za mlade in o teža-

Množično pri Krivi jelki
v n e d e l j o s o pripravili n . r o k o v n j a š k o s r e č a n j e in 9 . t e k v U d i n b o r š t .

STOJAN S A J E

Zgornje Duplje - Spomladanskim pohodom v Udin
boršt, ki jih že enajst let prireja Kultumo turistično društvo Pod Krivo jelko Duplje,
je TVD Partizan pred devetimi leti dodal še Rokovnjaški
tek. Obe prireditvi privabita
vsako leto mncgo udeležencev iz bližnjih in daljnih krajev. Enako je bilo tudi letos.
Nedeljski popoldan so
mladi in starejši izkoristili za
sprehode in kolesar jenje iz
raznih smeri h Krivi jelki.
Nikjer niso zašli, saj so organizatorji postavili prek sto
novih kažipotov k jasi, kjer
so se nekdaj imeli rokovnjači "finfranje" ali shod. Seda-

Bralec se je obrnil na uredništvo Gorenjskega glasa z vprašanjem, zakaj v Letenicah na območju Mestne občine Kranj
do danes ni urejen ekološki otok, čeprav je obljuba, da ga
bodo postavili, stara že približno leto dni. Klara Skrabec,
predstavnica za stike z javnostjo na Komunali Kranj, je povedala: "Na območju Mestne občine Kranj je skupaj urejenih že 1 6 0 ekoloških otokov. Nove lokacije za ekološke otoke iščemo skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti, nemalokrat pa, če je lokacija primerna, tako glede dostopnosti kot
glede lastništva, uredimo ekološki otok tudi na pobudo krajanov. Za ureditev ekološkega otoka smo se dogovarjali tudi
v Letenicah, a se je žal lokacija pokazala za neustrezno, ker
lastništvo zemljišča ni bilo urejeno." S. K.

nje generacije zahajajo tja
zaradi druženja. Z zvoki stoletne gasilske trobente je vse
pozdravil Tone Fende. Kot je
v rokovnjaškem poročilu
ugotovil Ivan Meglič, se je v
stoletju in več marsikaj spremenilo v kraju. Kljub boljšem u življenju nimajo niti trgovine niti gostilne, zato se
srečujejo v gozdu. Da ne bi
kdo omagal, je Franc Ravnikar razdelil 1 2 0 litrov ješprenja, gospodinje so napekle
pecivo, ob čaju pa so ponudili močnejše pijače.
Najhitrejša tekača
na
osemkilometrski progi sta
prejela v dar izrezljani palid,
ki jih je izdelal Ivan P l ^ t a n .
To sta bila Stanko Janžekovič iz Železnikov in Mateja

Klemenčič iz Bistrice pri Tržiču. Predsednik T V D Partizan Duplje Vido Jagodic je
podelil skupaj s predsednik o m Megličem medalje za
najboljše. Pri moških do 4 0
let so jih dobili Stanko Janžekovič, Uroš Drinovec in Dejan Klemenčič, pri moških
nad 4 0 let Jože Sajovic,
Franc Koder in Aleš Rozman, pri ženskah pa Mateja
Memendč, Saša Červ in Barbara 2^dravec. Na treh kilometrih so si medalje pritekli
Žiga Kašpar, Aiiže Marin in
Žiga Markič pri mladincih,
Nejc Perko članih, Anita Klemenčič, Nina Klemenčič in
Nina Zadravec pri mladinkah ter Petra Košnjek pri starejših od 15 let.

vah mladih, pa foto delavnice, delavnice za otroke ter
različne predstavitve na stojnicah. Teden mladih, ki m u
je letos naklonjeno tudi vrem e in bo dolg kar devet dni,
se bo v končal v soboto.

Predavanje o slovenskih beguncih v Argentini
UNESCO klub Cerklje vabi na predavanje jureta Vombergarja
60 let prihoda slovenskih beguncev v Argentino, ki bo v
petek, i5. maja, ob 20. uri v župnijski dvorani v Cerkljah. S. Š.
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Mateja Klemenčič in Stanko janžekovič sta prejela palici, dar Ivana Pfantana.
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V Dobju kmalu stroji

KRATKE NOVICE
ŽIRI

Znana višina komunalnega prispevka
Žirovski občinski svetniki so sprejeli program komunalnega opremljanja gospodarske cone Žiri in določili komunalni prispevek, ki ga bodo nnorali plačati podjetja v coni.
"Program opremljanja, ki vključuje gradnjo ceste s komunalnimi vodi, pločniki, javno razsvetljavo in parkirišči, nam
je služil za osnovo izračuna komunalnega prispevka," je
razložila Ida Filipič Pečelin iz občinske uprave. Konkretnega zneska za prispevek nam na občini niso razkrili, velja
pa, da bo višji, kot je bil do sedaj. Celotno opremljanje bo
stalo 1,1 milijona evrov, od tega pa je petsto tisoč evrov občina pridobila iz evropskega sklada za regionalni razvoj.
Brez evropskega denarja bi bila investicija težje Izvedljiva,
komunalni prispevek pa še višji. B. B.

Vloga za gradbeno dovoljenje za gradnjo gospodarske cone Dobje bo te dni vložena,
delati naj bi začeli junija.
BOŠTIAN BOGATAJ

Dobje - V Dobju so že podrli en objekt, v kratkem naj
bi se preselila tudi žaga. V
novi gospodarski coni Dobje s o prostor dobila tri
podjetja, med njimi je tudi
Polycom, kjer obljubljajo,
da bo v nekaj letih (po dograditvi novih p r o i z v o d i ^
prostorov) imelo zaposlitev
2 5 0 delavcev, ter podjetji
Božnar in Mravlja, ki svojo
dejavnost selita na primei-nejši prostor v cono.

Š K O F J A LOKA

O b jubileju Muzejskega društva
Muzejsko društvo Škofja Loka bo konec maja proslavilo
70-letnic0 delovanja. Preden bo 29. maja v kapeli Loškega
gradu osrednja slovesnost, kjer bodo predstavili knjigo
Pisana Loka avtorja Franceta Steleta, glasbeni program pa
bodo izvajali učenci Glasbene šole Škofja Loka, pa člani
muzejskega društva pripravljajo tudi dva Blaznikova
večera. Prvi je bil minuli četrtek, ko s o v Kašči gostili
Svetka Kobala, nekdanjega župana občine Škofja Loka,
uglednega jugoslovanskega finančnika, sicer pa Častnega
člana in enega najstarejših članov Muzejskega društva.
Z njim sta se pogovarjala dr. Branko Berčič in dr. Ivan
Ribnikar. Drugi Blaznikov večer pa bo 2 0 . maja, ko bo
dr. Andrej Rant, i<i je v zadnjih letih proučeval Karne (Kelte)
in Venete, svoje ugotovitve predstavil obiskovalcem. Večer
bo posvečen tudi predsedovanju Slovenije Evropski uniji,
sporoča predsednik Muzejskega društva Škofja Loka
Aleksander Igličar. D. Ž.

"Investicija je viedna 2,2
milijona evrov. Zgradili
b o m o k o m u n a l n o infrastrukturo, nasuli plato in
servisno cesto ter posodobili čistilno napravo," je povedala Elizabeta Rakovec,
direktorica gorenjevaškopoljanske občinske uprave.
Za investicijo jim je uspelo
pridobiti 8 8 9 tisoč evrov
iz evropskega sklada za razvoj regij. Na občini so zbrali potrebna soglasja za pri-

V novi gospodarski coni Dobje naj bi junija začeli urejati komunalno infi^strukturo.
dobitev gradbenega dovoljenja, vlogo pa so v sredo
tudi oddali. Med soglasji
je tudi zahteva Direkcije R S
za ceste po gradnji dodatnega zavijalnega pasu na
obstoječi regionalni cesti,
zanimivo pa je, da bo v coni

Polycom zgradil parkirno
hišo.
"Investicija mora biti izvedena v dveh letih, večji
del že do srede letošnjega
septembra, zato upamo, da
se pri izbiri izvajalca ne bo
zapletlo," je pojasnila direk-

torica. Razpis za izbiro izvajalca se zaključi 13. maja,
zato na občini pričakujejo,
da se bodo dela začela junija ali prej. Z a obstoječo
žago so našli novo lokacijo,
kjer pa ureditvena dela še
niso zaključena.

DEPOZIT 4x3=1
V a š depozit o b r e s t u j e m o p o
stimulativni obrestni m e r i za
e n o l e t n o vezavo, vi pa imate
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Vrtcev rojstni dan
Jubilej vrtca v Škofji Loki so proslavili s
prireditvijo na Loškem odru, otroci so razstavljali
v galeriji Ivana Groharja.
DANICA ZAVRL Ž L E B I R

Ško^a Loka • Prvi uradni začetki vzgoje in varstva predšolskih otrok so se v Škofji
Loki začeli 1 9 4 8 . V tedanji
Dom igre in dela (na osnovni
šoli Petra Kavčiča) je bilo
vključenih 6 2 otrok. Danes
jih je desetkrat več: v 1 2 oddelkih prvega, 2 4 oddelkih

Osrednjo prireditev so pripravili v petek zvečer na Loškem odru, kjer so prav tako
nastopali otroci iz vseh vrtcev, program pa so povezovale zaposlene v vrtcih, ki
ustvarjajo v okviru skupine
Loške smojke. Otroci pa
bodo vrtčev rojstni dan proslavili še enkrat. 15. maja bo
zanje prireditev Pod mavrič-

Malčki na igrišču vrtca Najdihojca
drugega starostnega obdobja
in enem razvojnem oddelku
je danes 671 otrok, zanje pa
skrbi blizu sto zaposlenih.
Med 86 strokovnimi delavkami sta tudi dva moška. Desedetje pozneje je dom igre
in dela dobil naziv vrtec in se
osamosvojil. Prvi namensko
zgrajen vrtec je bil odprt leta
1 9 6 3 na Novem svetu, z
uvedbo devetletke pa so ga
žal izgubili. Največ vrtcev je
zraslo v sedemdesetih letih,
poleg mestnih tudi vrtec Ciciban pri Sv. Duhu, ki je sprva gostoval v hiši Janeza Jenka, danes pa je v tamkajšnjem kulturnem domu.
V Galeriji Ivana Groharja
je bila prejšnji teden razstava otroške ustvarjalnosti.

KOMENDA

Mažorete tudi v Komendi
Občinske in druge prireditve v občini Komenda bodo v bodoče namesto godbe, ki je v Komendi še nimajo, pogosto
popestrile mlade mažorete, saj od konca lanskega leta v občini deluje Mažoretni, twirling in plesni klub Komenda. "V
teh nekaj mesecih se nam je pridružilo že več kot 40 deklet,
starih od pet pa do dvanajst let. Njihova mentorica je priznana mažoreta in plesna sodnica Anita Omerzu, ki nas
hodi poučevat iz Lenarta. Aprila smo uspešno nastopile tudi
na državnem prvenstvu, sicer pa je bil to danes šele naš tretji javni nastop," je minulo soboto na prireditvi ob občinskem prazniku povedala pobudnica in predsednica kluba
Aleksandra Majcen. |. P.

Komendske mažorete že spretno vrtijo svoje palice.

OBI Slovenija praznuje!

nim dežnikom, ko bodo potekale različne delavnice, od
športnih in likovnih do glasbenih, tako kot ob vsakem
lojstnem dnevu pa se bodo
otroci tudi posladkali. Ob
prazniku so izdali tudi publikacijo, v kateri o vrtcu pišejo
zaposleni, nekdanji sodelavci, starši, svoje želje pa so dodali tudi otrod. "Vrtcu želim
veliko sončka." "Da se ne bi
zrušil in da bi ga nekdo pobarval." "Da bi vrtec za rojstni dan dobil kitaro, da bi ob
njej lahko prepevali." "Podarila bi mu plavalni bazen, da
bi se v njem velikokrat kopali." "Da bi bil mavričen." "Da
bi ga prebelili in da bi vse
razpoke zapolnili in da bi
dolgo stal."

KOMENDA

Komendčani pomagali svojim gasilcem
Člani prostovoljnega gasilskega društva Komenda so na januarskem občnem zboru podali pobudo, da bi s pomočjo
krajanov letos kupili kombi. "Naleteli s m o na izreden odziv
krajanov iz vseh desetih vasi, ki jih pokriva naše društvo, in
v le nekaj mesecih smo zbrali kar 27 tisoč evrov," je bil navdušen Slavko Poglajen, poveljnik PCD Komenda. Sredstva
so tokrat prispevali občani in podjetja sarni, saj občina v letošnjem proračunu za to ni imela predvidenih sredstev. Svoje novo vozilo s o občanom pokazali na prireditvi minulo soboto, ko so ga tudi slovesno blagoslovili. J. P.

15.05.2008!
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Velika otvoritev: OBI Mursira Sobota!
Izjemna ponudba v vseh trgovinah OBI v Sloveniji!
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S ceste v drevo
V petek ob 16.55 se je na cesti Podtabor-Tržič zgodila prometna nesreča, v kateri je 53-letna voznica osebnega avtomobila Opel Corsa utrpela hude rane. Vozila je po glavni
cesti iz smeri Podtabora proti Tržiču. Izven Loke je iz neznanega vzroka zapeljala čez nasprotno smerno vozišče
na travnato površino in trčila v drevo. Zaradi hudih ran so jo
reševalci odpeljali na urgenco ljubljanskega kliničnega
centra, kjer je ostala na zdravljenju. S. Š.

NAKLO

Mladi gasilci so izurjeni
Regijski svet Gasilskih zvez Gorenjske in Gasilska zveza Naklo sta v soboto pripravila regijsko tekmovanje gasilske mladine. Na parkirišču in igrišču ob stavbi Merkur se je zbralo
61 ekip iz vse Gorenjske. Pionirji in pionirke so se pomerili
v vaji z vedrovko in štafeti z ovirami. Med 20 fantovskimi
ekipami so prva tri mesta zasedli PCD Poljane, PGD Trebija in PCD Šenturška gora, med i o ekipami pionirk pa Žiri,
Voklo in Trebija. Mladinci in mladinke so potrdili, da so dobro izurjeni v vajah 2 ovirami in teku štafet. Med prvimi so
bile najboljše ekipe PGD Hlebce, PGD Žiri in PCD Blejska
Dobrava, med drugimi pa Poljane, Žiri in Trebija. Najboljšim ekipam sta podelila pokale regijski poveljnik Milan
Dubravac in predsednik C Z Naklo Brane Teran. Na sliki:
sodniki pri ocenjevanju mladinske ekipe iz Podbrezij. S. S.

Simon.subic@g-^as.si

Obramba dvomi o senatu
Začetek sodnega postopka zoper nekdanjega tržiškega župana Pavla Ruparja zaradi petih domnevnih
kaznivih dejanj je včeraj obramba preprečila z zahtevo po izločitvi sodnega senata.
SIMON ŠUBIC

Kranj - Včerajšnje sojenje zoper nekdanjega tržiškega župana Pavla Ruparja in soobtoženega Lada Rota iz Ljubljane na Okrožnem sodišču
v Kranju je bilo preloženo, še
preden se je sploh začelo.
Zagovornika Janez Koščak
in Gorazd Fišer sta namreč
zaradi dvoma o nepristranskosti predsednice sodnega
senata Marjete Dvornik in
obeh članov senata predkgala njihovo izlo6tev iz kazenskega postopka, o čemer bo
sedaj odločal predsednik
okrožnega sodišča Mihael
Kersnik. Ruparja sicer tožilstvo preganja zaradi domnevnih kaznivih dejanj
zlorabe uradnega položaja
ali uradnih pravic, prejemanja podkupnine in ogrožanja varnosti, zaradi zlorabe
uradnega položaja pa ga (in
Rota) subsidiamo toži tudi
Občina Tržič.
V še ne prebrani obtožnici
kranjsko tožilstvo, ki ga zastopa Renata Vodnjov, Ruparju očita, da je zlorabil
uradni položaj, ko naj bi leta
1 9 9 9 tedanjemu vodji občinskega urada za gospodarstvo Ladu Srečniku na stroške občine omogočil vgradnjo marmornih stopnic v
vrednosti približno 6 . 7 0 0
evrov. Od lastnika gradbenega podjetja Gr^orija Debelaka naj bi leta 2 0 0 4 prejel

Pavel Rupar (desno) in Lado Rot včeraj nista dolgo sedela na klopi za obtožence. / Foio corazd K»ei<
tudi okoli dvajset tisoč evrov
podkupnine, istemu možu
pa je menda grozil, da ga bo
ustrelil v koleno, če ne bo sodeloval z njim. Obtožnica
Ruparja bremeni še, da si je
leta 2 0 0 3 na račun občine
neupravičeno
obračunal
okoli 2 . 4 0 0 evrov potnih
stroškov za bivanje v Franciji, čeprav so m u tam stroške
že povrnili. Kranjsko sodišče
je v isti sodni postopek vključilo tudi zasebno tožbo Občine Tržič (zastopa jo pooblaščenec Zorko Benedičič), ki
nekdanjemu županu očita,
da je prek študentskih napotnic Ladu Rotu iž Ljubljane

iz občinskega proračuna neupravičeno odobril za približno devetnajst tisoč evrov
izplačil. Kasnejša kriminalistična preiskava je pokazala,
da nihče od občinskih uslužbencev ljubljanskega študenta ne pozna, Rupar in
Rot pa sta po razkritju zgodbe s spornimi napotnicami
pojasnjevala, da je Občina
Tržič financirala raziskavo
za potrebe diplomske naloge, ki naj bi jo Rot opravil v
Indoneziji. Ker je tožilstvo
lani od tožbe v primeru študentskih napotnic odstopilo,
je pregon kot subsidiami tožilec prevzela občina sama.

Rupar včeraj novinarjem
ni želel komentirati obravnavanih obtožb, je pa pred
časom izjavil, da pričakuje
oprostitev. Obramba tako
že predlaga izločitev pomembnih dokazov, ker naj
bi bili pridobljeni nezakonito, o čemer pa je sodnica
Dvomikova nameravala odločati šele naknadno oziroma do izteka glavne obravnave, kot to omogoča zakon. To je obrambo tako
raztogotilo, da je podvomila
o nepristranskosti celotnega sodnega senata in je zato
predlagala njegovo zamenjavo.

Odstranili bodo razbitine letala
SIMON ŠUBIC

KRIMINAL

BLED

Tekma odraslih
gasilcev

ŠKOFJA LOKA

Po denar in zlatnino
Neznani storilec je v nedeljo
popoldne skozi okno vlomil
v stanovanjsko hišo pri Svetem Duhu in jo obrnil na
glavo. Pri tem je našel ročno
blagajno, v kateri je lastnik
hranil denar in zlatnino.
Skomine so bile prevelike,
saj je vlomilec blagajno odnesel, lastniku pa tako povzročil za približno dvajset
tisoč evrov škode. S. Š.

t^^^LoSoodtr !
16.05. ob 20h
(«5t2«50)

Linhartovi dvorara
19.0S.ob20h
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V nedeljo je bilo na Bledu
tekmovanje članov, članic,
veteranov in veterank, ki ga
je organiziral Regijski svet
Gasilskie zveze Gorenjske
ob pomoči Gasilske zveze
Bled. Z a sodelovanje se je
odločilo prek sto ekip, od katerih jih je 99 tudi končalo
tekmovanje. Na prva tri mesta so se uvrstili med člani A
ekipe Hlebce 2, Begunje in

Predoslje, med članicami A

Cerklje, Poljane in Hrušica,
med člani B Žiri, Hlebce in
Zgornji Brnik ter med članicami B Žiri, Hlebce in Begunje. Pri starejših gasilcih so
se uvrstili v vrh Mojstrana,
Britof in Prebačevo-H rastje,
pri starejših gasilkah pa
Mojstrana, Zgornji Brnik in
Dobračeva. Najboljši so si
priborili pravico nastopa na
državni tekmi. S. S.

Zgornji Brnik - V nedeljo je
na Korziko odpotovala šestdesetčlanska odprava, ki bo
n a gori S a n Pietro nad
Ajacciom odstranjevala razbitine letala Inex Adrie Avioprometa, ki je tam strmoglavilo 1. decembra 1981. V

tragični nesreči, ki se je
zgodila v jutranjih urah
med pristajanjem, je umrlo
1 8 0 potnikov in članov posadke, tudi Gorenjcev, letalskih razbitin pa še do danes
niso pospravih. Po sprejetem načrtu (sprejela ga je
vlada) bo odstranjevanje od
15 do 2 0 ton razbitin, ki so

po gori raztresene na približno 1.500 kvadratih strm e g a in zaraščenega pobočja, potekalo najdlje do
15. junija, asanacija kraja
nesreče pa naj bi stala približno milijon evrov. V začasni operativni odpravi, ki
j o vodi B o j a n Kopač i z
uprave za zaščito in reševa-

nje, bo poleg pripadnikov
Civilne zaščite delovalo
tudi 28 gorskih reševalcev,
štirinajst pripadnikov Slovenske vojske in šest gasilcev (na sliki). 31. maja je
pod goro San Pietro predvidena s p o m i n s k a slovesnost, k a m o r so povabili
tudi svojce ponesrečencev.
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Spet tekme v hokejski dvorani
Potem ko je športna dvorana Arena Zlato polje v Kranju sredi aprila vendarle dobila vsa potrebna
dovoljenja, so hokejisti na rolerjih v njej minulo soboto lahko odigrali prvi uradni turnir.
V I L M A STANOVNIK

Kranj - Letos novoustanovljeno kranjsko Društvo prijateljev hokeja je minulo soboto
v domači dvorani Arena Zlato polje pripravilo turnir državnega prvenstva tako imenovane elitne in line hokejske lige. Igranje v novi dvorani, ki so jo tokrat lahko napolnili tudi navijači, pa je
bilo velika spodbuda za domače moštvo Shot team, ki
je v prvi tekmi turnirja v derbiju kar s 5 : 2 ugnalo vodilno
ekipo na lestvici, Dinamite iz
Horjula.
Kranjska ekipa Shot team
je večinoma sestavljena iz sedanjih in nekdanjih hokejistov Triglava, ki jim je igranje
v domači dvorani očitno dalo
krila. "Žal smo bili kranjski
hokejisti ob koncu letošnje
sezone zopet izdani oziroma
žrtve pomanjkljive dokumentacije, saj so nam 17.
marca zaprli dvorano. Tako
smo bili prisiljeni sezono zaključiti na Bledu. Ko je dvorana 14. aprila vendarle dobila
uporabno dovoljenje, smo se
z upravljavci dvorane dogovorili, da postavimo ploskev za
igranje hokeja na rolerjih.
Okoli dvajset se nas je lotilo
dela, pomagali smo tako člani Društva prijateljev hokeja
kot člani Kluba študentov
Kranj in Društva kranjskih
Orlov. Tako smo postavili posebno plastično podlago in

KRANJ

Naši hokejisti niso več med elito
Varovanci slovenskega hokejskega selektorja Matsa Waltlna
in trenerja Matjaž Kopitarja s o na svetovnem pn^enstvu v Kanadi v petek zvečer proti favoriziranim Slovakom izgubili z i :
5, v nedeljo ponoči pa so sicer igrali najbolje na prvenstvu, na
koncu pa so za obstanek med elito vendarle morali čestitati
nasprotnikom. Z goli Gorenjcev Marjana Manfrede, Davida
Rodmana in na koncu še Anžeta Kopitarja so po rednem delu
namreč igrali izenačeno 3 : 3, zmagovalec pa ni bil znan niti
po podaljšku. Po loteriji kazenskih strelov so s 3 : 4 zmagali
Slovaki, naši, ki so se včeraj že vrnili domov, pa so se vsaj za
eno leto poslovili od igranja med hokejsko elito, saj bodo prihodnje leto znova nastopali v tako imenovani diviziji 1. Iz elitne skupine je izpadla tudi reprezentanca Italije. V. S.

VESLANJE
BLED

V A-finalu le dvojni četverec
Minuli konec tedna je v Miinchnu potekala prva letošnja tekma svetovnega pokala za veslače. Od naših se je v veliki A-finaie uvrstil le dvojni četverec, ki je osvojil četrto mesto. V malem finalu enojcev je zmagal Iztok Čop in osvojil 7. mesto,
enako uvrstitev pa si je priveslal četverec brez krmarja. V. S.
Domači hokejisti ekipe Shot team (v črnih dresih) so v derbiju ugnali Dinamite./Foto: rim ooki
lahko rečem, da imamo sedaj
- poleg Horjula - najboljšo
podlago za igranje v Sloveniji," je ob prvem turnirju elitne in line lige povedal
Gorazd Brinovec, ki je tudi
trener hokejistov Triglava. Ti
so priprave na novo sezono
začeli že prejšnji teden, prav
tako pa bodo dvorano izkoristili za poleme treninge.
"Kondidjske treninge smo
začeli 5. maja, poleg tega, da
treniramo v tej dvorani, pa
precej uporabljamo tudi odlično adetsko stezo pri bližnji
ekonomski gimnaziji. Trenirali bomo do 1. julija, sledil bo

julijski aktivni počitek, v začetku avgusta pa naj bi začeli
trenirati na ledu. Upravljavci
dvorane so n a m zagotovili,
da naj bi bil led v kranjski
dvorani 10. avgusta," je tudi
povedal Gorazd Drinovec, ki
se je razveselil zmage svoje
ekipe na zgodovinski prvi
uradni tekmi v uradno odprti
kranjski dvorani. "Borili smo
se za uvrstitev med najboljših
pet ekip v Sloveniji in z današnjo zmago nad favorizirano ekipo Horjula smo to že
dosegli. Tako se bomo skušali boriti za naslov prvakov in
upamo, da nam bo v začetku

jimija uspelo organizirati finalni turnir tukaj v Kranju,"
je še dodal Drinovec.
Na preostalih sobotnih
tekmah v Kranju je ekipa ŠD
Kranjske Gore s 6 : 1 premagala Citypark Strele, Horjul
Dinamiti so bili s 5 : 4 boljši
od RCU Prevoj, Citypark
strele so nato z 9 : 4 premagali ekipo Troha Pub, ekipa
ŠD Kranj ska Gora je bila s 5 :
1 boljša od KŠK, RCU Prevoje so z 9 : 2 premagali Žalec,
ekipa Blejske Dobrave 3 7 : 3
Brezovico, ekipa Troha pub
pa je za zaključek z 8 : 7
ugnala moštvo Žalca.

Loški rokometni prvoligaši ekipe Knauf Insulation so v petek odigrali zadnjo prvenstveno tekmo
v domači dvorani, od navijačev pa se je kot igralec poslovil Sergej Sokolov.
V I L M A STANOVNIK

Ško^eločan Sergej Sokolov je kariero v letošnji sezoni
zaključil v oranžnem dresu domačega moštva. / foio: Tina ooki
osvojili naslov slovenskih državnih prvakov, vse pa bo
jasno že v soboto, ko ob 16.
uri doma igrajo še zadnjo
tekmo," je po petkovi tekmi
povedal trener Ločanov Jože
Galof.

Še več čestitk in stiskov rok
kot on pa je bil v p)etek deležen Sergej Sokolov, ki se je
po bogati rokometai poti
pred zadnjo sezono vrnil domov v Škofjo Loko in v petek
zaključil tekmovalno kariero.

NOGOMET
ŠKOFJA LOKA

Finale ŠKL nogomet
V škofjeloški dvorani Poden bo danes, v torek, potekalo finalno tekmovanje ŠKL nogomet. Ob 10.30 se bo začela osnovnošolska tekma med moštvoma Iz Destrnika in Ilirske Bistrice, finalna tekma med srednješolskima ekipa Šole za strojništvo Škofja Loka in Gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera
pa bo ob 12.45. Vmes bo ob 1 2 . uri revijalna tekma. V. S.

TENIS
KRANJ

Jermanova državna prvakinja
Pretekli teden je kranjski teniški klub Triglav gostil prvo letošnje državno prvenstvo na prostem, kjer so se za naslove merili v kategoriji starejših mladincev do i8 let. Med dekleti je
slavila 16-ietna domačinka Urša jerman, med dvojicami sta
bili najboljši Marcela Cuderman in Maša Crgan. B. M.

Poslovili so se z zmago
Ško^a Loka - Letošnja rokometna sezona se zaključuje
in tudi edine gorenjske rokom e m e prvoUgaše v moški
konkurenci, ekipo Knauf Insulation, čaka le še ena tekma, v gosteh pri ekipi Preventa. Minuli petek pa so zadnjič v tej sezoni igrali v dom a f i dvorani na Podnu, kjer
so s 33 : 28 ugnali moštvo
Slovana. "Ob izteku sezone
m o r a m biti zadovoljen, saj
s m o načrtovali končno uvrstitev med šestim in devetim
mestom. Deveti bomo zagotovo, če nam uspe na zadnji
tekmi dobiti vsaj točko, pa
s m o lahko tudi še osmi. V
posebno veselje pa mi je, da
se vsako sezono izkaže kdo
od mladih igralcev in tudi letos so se odlično vključili v
prvo moštvo. Prav tako vse
kaže, da bodo naši mladinci

HOKEJ

"Nikakor mi ni žal, da sem
svojo tekmovalno pot končal
tukaj, kjer sem jo začel, saj je
za menoj in fenti v ekipi dobra sezona. Žal nam je spodletelo, da bi se uvrstili v končnico za prvaka, vendar smo
se borili po svojih močeh,
nismo izgubljali z veliko razliko. Pomembno je tudi, da
je za nami v klubu dosti mladih, ki so seveda za napredek
in razvoj kluba še kako pomembni," je povedal Sergej
Sokolov, Id se kljub zaključeni tekmovalni karieri ne poslavlja iz loškega kluba. "O
tem, da bi se preizkusil kot
trener, ne razmišljam, bom
pa še naprej pomagal vodstvu kluba s svojimi izkušnjami in pri pridobivanju
sponzorjev. Rokomet je v
Školji Loki vendarle šport
številka ena in si želimo, da
to tudi ostane," je še dodal
Sokolov.

KOLESARSTVO
KRANJ

Robič prvi okoli Slovenije
Jeseničan Jure Robič je na dirki okoli Slovenije ponovil lanski uspeh in zabeležil še drugo zmago. Za 1182 kilometrov
dolgo progo, ki se je začela in končala v Postojni, je potreboval 4 0 ur in 29 minut. M. B.

2 . K O L E S A R S K A DIRKA Z A P O K A L G O R E N J S K E G A G U \ S A . " '

OB BLEJSKEM JEZERU 2008
SOBOTA 1 7 . 5 . 2 0 0 8
ŠTART OB 9 . 3 0
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GORENJSKI SEMAFOR
NOGOMET
Prva liga Telekom, 33. krog: Domžale : Primorje 3 : 2. Na
lestvici še vedno vodijo Domžalčani. 2. SNL, 24. krog: Triglav Gorenjska: Aluminij 1 : 3 . Na letvici s 43 točkami vodi
Rudar Velenje, Triglav Gorenjska je s 34 točkami na 5. mestu. 3. SNL - zahod, 23. krog: Tolmin : Kalcer Radomlje i :
1, Kranj: TineX Šenčur 3 : 2, Roltek Dob : Izola Argeta 1 :
1. Na lestvici bodi Olimpija Bežigrad s 57 točkami, Tinex
Šenčur na 2. mestu ima 48 točk. 1. gorenjska liga, 18.
krog: Šobec Lesce : Sava 3 : o, Polet: Velesovo i : 4, Britof: Bohinj 5 : o, Ločan : Bled Hirter 2 : o, Kranjska Gora
: Niko Železniki 4 : 3, Naklo: Alpina Žiri o : 3. Na lestvici
vodi Sava s 44 točkami. 2. gorenjska liga, člani, 17. krog:
Bitnje: Kondor 1 : 3 , Visoko: Podbrezje 2 :1, Trboje: Preddvor o : 2. Na lestvici bodi Visoko s 4 0 točkami. V. S.
ROKOMET
1. liga moški: Knauf Insulacion : Slovan 33 : 28; i. liga ženske: Škofja Loka KSI: Celeia Žalec 2 7 : 30 (7 :17); Ločanke
so si s porazom zaprle možnost za višjo uvrstitev. Trenutno so šeste. z. liga moški - od i.-8. mesta: Šmartno 9 9 : Alples 29 : 25; Sevnica : Duplje 35 : 21; Kranj: Velika Nedelja
27 : 24; Šmartno in AIples sta se uvrstila v 1. B ligo. M. D.
BALINANJE
člani, 4. krog: i . državna liga - Kolektor Idrija : Primskovo
12 : io, Bistrica : Planina Petrič 10 :12, Radovljica Alpetour
: Brdo 1 2 : n . Vrstni red: Planina Petrič 12, Postojna n . Sloga 9, EIS Budničar 7, Kolektor Idrija in Jadran Izola po 6,
Radovljica Alpetour 5, Brdo 4, Bistrica in Primskovo po o.
2. liga - vzhod: Čirče Van-Den : Tržič 1 5 : 7 , Tezno Cimos :
Center Kranj 8 : 14. Vrstni red: Čirče Van-Den 12, Center
Kranj, Velenje Premogovnik in Svoboda po 9, Rogaška Car
System in Triič po 6, Tezno Cimos, Veličina in Sodček po
3. Angel Besednjak o. Ženska državna liga, 2. in 3. krog:
vzhod - Milje : Šiška 1 2 : 6 , Milje: Voličina i 6 : 2 . Vrstni red:
Milje 9, Krinr] 6, Šiška in Sodček po 3, Voličina in Rogaška
po O. Zahod - Tivoli: Bistrica 9 : 1 0 . Vrstni red: Kolektor in
Svoboda po 6, Bistrica 2, Tivoli i, Deskle i. S. S.
SOFTBALL
2. turnir za DP v Novem mestu: Lisičke : Ose 1 9 : 1 , Lisičke - ježica l o : 5. Lisičke vodijo na lestvici. V. S.
VATERPOLO
Državno prvenstvo: Triglav: Branik 19 : 7 (7 : i, 5 : 2, 4 :
2 , 3 : 2 ) . ] . M.
ŠAH
Državno prvenstvo slepih in slabovidnih 2008, Okroglo
Končni vrstni red:i. janež Mlačnik, 7, MDSS Ljubljana, 2.
Vlado Turičnik, 6,5, MDSS Maribor, 3. Vladimir Kumer,
5,5, MDSS Ljubljana, 4. Anton janžekovič, 5,5, MDSS Maribor, 5. Aleksander Novak, 5,5, MDSS Koper, 6. Milan Bobinski, 5,5, MDSS Maribor, 7. Matej ŽnuderI, 5, MDSS Celje, 8. Emil Muri, 5, ŠS Tomo Zupan Kranj itd. O. O .
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vilma.stanovmk@g-elas.si

zkušenj mu ne manjka
Škofjeločan Igor Dolenc je od prejšnjega tedna direktor košarkarjev Uniona Olimpije.
VILMA STANOVNIK

Škofja Loka - Težave, tako
kadrovske kot finančne, našega najboljšega košarkarskega kolektiva, ljubljanske
Union Olimpije, so zadnja
leta pogosto odmevala v slovenski športni javnosti, od
prejšnjega tedna naprej pa
se z njimi spopada tudi dolgoletni škofjeloški košarkarski delavec Igor Dolenc, ki je
na mestu direktorja Uniona
Olimpije zamenjal Kranjčana Janeza Rajgla. Novemu
direktorju volje za delo in izkušenj ne manjka.
Košarka je pomemben del
vašega življenja že od malega. Kaj vse ste počel?
"V Škofji Loki sem bil od
igralca v vseh kategoriji do
trenerja tako pri dekletih kot
fantih, v zadnjem desetletju
pa sem delal tudi v vodstvu
kluba, čeprav nikoli nisem
bil predsednik, bil pa sem
podpredsednik. Uspehov v
teh letih je bilo kar veliko: ko
sem bil trener pri dekletih,
so bile te tako republiške prvakinje med članicami kot
mladinkami, odigrale so
prvo mednarodno tekmo v
Ško^i Loki. Bil sem trener
tudi pri kranjskem Triglavu,
kjer smo se uvrstili v SBA
ligo in pokal Radivoja Korača, tudi s škofjeloško ekipo
smo se uvrstili med štiri najboljše ekipe v slovenskem
pokalu in v skupino za igra-

riivi

Ško^eloški košarkarski strokovnjak Igor Dolenc |e novi direktor Uniona Olimpije. /F°to:Tin>Doki
nje v pokalu Radivoja Korača. Bilo je kar nekaj lepih igralskih in trenerskih dosežkov, čeprav je bil škofjeloški
klub vedno znan kot nizko
proračunski klub."
Zakaj odločitev za vodstveno funkcijo v Union Olimpiji?
"Priznam, da sem o tem
kar dolgo razmišljal, na koncu pa je najbrž odločil nov
izziv. Prepričan sem tudi seveda, da sem toliko časa v
košarki in da jo tako dobro
poznam, da lahko v njej
uspešno delujem. Res je sicer, da je raven dela pri Unionu Olimpiji in v Škofji Loki
različna, vendar je bilo tudi v

Škofji Loki treba imeti urejen klub, kar ni bilo vedno
lahko. Tudi v dosedanji službi (TCG Unitech) pa sem bil
na tako odgovornih vodilnih
mestih, da mi bo tudi direktorska vloga hitro postala domača."
Z Olimpijinim podpredsednikom Škofjeločanom Dušanom Mitičem sta nekdanja soigralca. Je bila vajino
poznanstvo pri odhodu v
Ljubljano pomembno?
"Seveda se z Dušanom
Mitičem dobro poznava in
tudi to poznanstvo je bilo
pri moji odločitvi pomembno. Tudi za Mitiča pa je zagotovo pomembno dejstvo.

da bom zanj zelo zanesljiv
sodelavec."
Česa se boste kot direktor
Uniona Olimpije najprej lotil?
"Na športnem področju računam, da se bomo že ta teden o sodelovanju dogovorili
tako s trenerjem Aleksandrom Džikičem kot z Jasminom Hukičem, kar pomeni,
da bomo imeli okostje ekipe
za novo sezono sestavljeno,
prav tako bomo postavili
nJadinsko ekipo, saj si želimo imeti svoje igralce, ne le
kupljenih. Na poslovnem področju pa bo treba pregledati
računovodstvo, številke, in se
z njimi spopasti."

Košarkarski praznik na Podnu
Loški košarkarski prvoligaši so se na tekmi proti Unionu Olimpiji poslovili od domačih navijačev,
košarice HIT Kranjske Gore pa čaka boj za naslov državnih prvakinj.
VILMA STANOVNIK

SLOVENSKE
B O Ž J E POTI
Cena: 6 5 € + poštnina
(njtočniki Gorenjskega
glasa 20% [»pusti)
Naročanje: 04/201 42 41 ali po
e-po5ti: narocninc<§)g-glas.si

Gorenjski Glas

Za vas beležimo čas

Ško^a Loka, Kranjska Gora
- Čeprav so zadnje sončne
dni vse bolj privlačni športi,
ki jih je mogoče spremljati,
na prostem, pa so v soboto
zvečer ljubitelji košarke napolnili tribime dvorane na
Podnu, kjer se je zadnjič v
tej sezoni predstavila domača ekipa TCG Mercatorja.
Ločani na tekmi proti Unionu Olimpiji niso imeli veliko upanja za zmago, kljub
temu pa so se izkazali z nekaj lepimi potezami ter na
koncu izgubili s 66 : 1 0 0 .
"Pred začetkom sezone smo
si postavili dva dlja, to pa je
bila uvrstitev med najboljših
osem v državnem prvenstvu
in v pokalnem telonovanju.
Oba cilja smo izpolnili in
zato sem s sezono zadovoljen, čeprav je bilo kar nekaj
nihanj, kar pa je v športu

Košarkarji TCG Mercatorja (v rumenih dresih) so zadnjo
domačo tekmo odigrali z Unionom Olimpijo. /Foto:nna Doki
normalno. Sedaj nas čaka le
še zadnja tekma z ekipo
Elektre, ko bomo skušali
zmagati in osvojiti sedmo
mesto," je po sobotni tekmi

v domači dvorani povedal
trener Ločanov Matic Vidic,
ki z vodstvom kluba že načrtuje tudi priprave na novo
sezono, danes pa bo z moš-

tvom TCG Mercatorja ob 20.
uri gostoval na zadnji tekmi
sezone pri ekipi Elektre Esotech. Pravi derbi pa se danes
ob 20. uri obeta v TivoUju,
kjer se bosta pomerili ekipi
Uniona Olimpije in Heliosa. Domžalčani, ko so v soboto po podaljšku s 103:104
izgubili z Geoplinom Slovanom, so namreč dodobra
zapletii možnosti ekip za
uvrstitev med najboljše, zato
bodo današnje tekme še
kako zanimive.
Odločilni boji pa čakajo
tudi košarkarice HIT Kranjske Gore. ki so v soboto v
tretji tekmi polfinala s 67 :
58 premagale ekipo AJM in
se z rezultatom v zmagah 2 :
1 uvrstile v veliki finde državnega prvenstva za ženske, ko bodo v boju z ekipo
Merkurja iz Celja skušale
obraniti naslov državnih prvakinj.
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Kegljači se let ne bojijo
Konec tedna je v Kranju potekalo prvo mednarodno kegljaško prvenstvo veteranov, tudi fantje in
dekleta, ki so bili rojeni pred drugo svetovno vojno, pa so se izkazali z borbenostjo in energijo.
V I L M A STANOVNIK

Kranj - Res častitljive starosti
so bili kegljaški veterani na
mednarodnem prvenstvu, ki
ga je konec tedna prvič gostilo kranjsko kegljišče. Zbralo
se jih je blizu sto, da pa imajo radi šport, so dokazovali
že na petkovem slovesnem
odprtju, ko je pobudnik tekmovanja Boris Urbane segel
v roke številnim gostom in
športnikom, od olimpionika
Miroslava Cerarja, kranjskega podžupana Igorja Velova,
predsednika Kegljaške zveze
Slovenije Milana Kureiiča do
najstarejše kegljavke v Evropi, Kranjčanke Justine Rozman, ki pri 91 letih še vedno
prihaja na kranjsko kegljišče
in uživa v svojem najbolj priljubljenem športu. "Redno
vsak teden kegljam pri upokojencih, za tekmo pa se nisem prijavila, saj imam težave s pritiskom in nisem hotela tvegati. Tekmovanje je le
bolj naporno od rekreacije in
tudi odgovornost je večja," je
povedala Justina Rozman, ki
pa je nastopila na uvodni slovesnosti in navdušila zbrane. "Zadnji čas je, da se je
nekdo spomnil in tekmovanje pripravil tudi za veterane. Naš kegljaški šport je
zadnje čase precej zapostav-

H

GIBAJTE SE Z NAMI

MIROSLAV BRACO CVJETIČANIN

Prehiteli smo dež
Zdaj smo z dežjem izenačili
na tri. Pol ure pred turco in pol
ure po njej je bilo vse mokro,
vendar so se nas deževni oblaki
tokrat lepo usmilili.
Prekrasno toricovo kolesarjenje se je tokrat zgodilo. Kot
kaže se muhasto vreme le poslavlja od pomladi. Zbralo se
nas je 13 ož^osanih - dobesedno, ker nas je vseh trinajst podpisalo pristopno izjavo h kolesarski skupini Gorenjskega gJasa. Se pravi: trinajst resnih članov že imamo in vsi so, jasno,
naši zvesti bralci.

lahkotno pogovarjali tez Senično, ne bo problema prikolesariti do Jezerskega. Za maraton bomo že prijavljeni kot
skupina, in če bomo najitevilrujši, bomo dobili celo nagrado, je obljubil organizator. No,
letos mogoče ne bomo zmagali,
ampak prihodnje leto se pa to
že zna zgoditi.
Vožnja v skupini? Vožnja
po dva in dva, s krmibm ob krmilu je vedno "tm v gumi" vsakega rekreativnega kolesarja.
Strah, da smo preblizu kolesarju pred sabo ali kolesarju ob

Trasa je bila zanimiva. Nekaj cest je bilo "ru>vih" za vse
udeležence. Z Emilom sva del
trase poimenovala "Švica". To
je tisti del, ki pelje iz Tatinca
skozi Hraše do Čadovelj. "Tukaj je pa tako kot v Švici." Sva
skoraj v en gJas pripomnila, ko
smo se peljali proti Trsteniku.
Goriče, Golnik in "prelaz" čez
Senično, ki kot edini klanec ni
zahteval žrtev. Tempo je bil
umirjen in enakomeren in jasno je, da se na vrhu takega
klanca vedno počakamo, nekaj
spijemo iz bidonov, mogoče
prigriznemo, fotografiramo se
in peljemo naprej. Pot z vrha

sebi, je vedno prisoten. Strah,
da bomo zaradi prevelike varnostne razdalje izgubili stik s
skupino ali zavetrjem, pa tudi.
Vedno svetujem, da se para
med sabo poravnata s krmilom. Če je prvi par poravnan s
krmilom, potem drugi par za
njima tudi lažje vozi vštric in
tretji par prav tako itn. Med
pari, se pravi med krmiloma,
ne sme biti vel kot pol metra
razdalje. Ko se bomo navadili,
bosta krmili narazen največ
dvajset centimetrov. Varnostna
razdalja med kolesarji pred
vami in za vami pa tudi ne
sme presegati enega mara. Po-

Najstarejša kegljavka Justina Rozman je dokazala, da je kegljanje šport za mlade vseh
s t a r o s t i . 1 FOIO: Conzd Kiiviii

Ijen, tudi s takimi prireditvami pa pridobiva popularnost," je še dodala med
kranjskimi kegljači priljubljena Justi.
Tudi nekateri drugi, ki so
konec tedna nastopili na prvenstvu, so bili rojeni že pred
drugo svetovno vojno, med
tekmovalci pa je bil najstarejši Milan Bemik, ki je kljub
petinosemdesetim
letom
spretno podiral keglje in se v
najstarejši moški kategoriji

(od 1923 do 1947), kjer je slavil dvajset let mlajši Janko
Kanin, uvrstil' na odlično
peto mesto. Med moškimi
letnikov od 1 9 4 8 do 1951 je
bil najboljši Ivan Kuharič.
med moškimi letnikov 1952
do 1954 je slavil Kard Boštar,
med moškimi rojenimi med
letoma 1955 in 1958, je zmagal Milan Kovatič, med najmlajšimi veterani letnikov od
1959 do 1965 pa je keglje najbolje podiral Edo Teizič.

Ž e n s k e so bile na prvenstvu razdeljene v dve tekmovalni kategoriji. V starejši, od letnika 1930 do 1953, je
zmagala Majda Drašler, izkazala pa se je tudi najstarejša tekmovalka Angelca Potočnik, ki je pri 78 letih podrla kar 9 6 4 kegljev (vsi so tekmovaU dvakrat 1 0 0 metov
mešano) ter osvojila deveto
mesto. V kategoriji žensk letnika 1953 in mlajših je zmagala C v e ^ Lamut

Izziv bo gorski l(ronometer
v soboto se je začel Ciro d' Italia. Tadej Valjavec bo kot kapetan ekipe Agar iskal priložnost v drugi
polovici dirke. Največji izziv zanj bo gorski kronometer na Kronplatz.
M A J A BERTONCELJ

Kranj - V Palermu se je v soboto z moštvenim kronometrom začela 9 1 . kolesarska
dirka po Italiji. Na Giru so
trije Slovenci: Tadej Valjavec
(Ag2r La Mondiale), za katerega je to peti nastop na tej
dirki, Jure Golčer (LPR Bra
kes) in Simon Špilak (Lam
pre).
"Sem kapetan ekipe, vendar sem povedal, da ne bi
startal na skupno uvrstitev
lahko pa se bo seveda izkaza
lo tudi drugače. Prepričan
sem, da mi bo na začetku
težko, saj s e m letos bolj
malo dirkal in nimam tekmovalnega ritma," je pred
odhodom v Palermo povedal
Tadej Valjavec, o ciljih ekipe
pa dodal: "Predvsem dobra
etapna uvrstitev. Zmaga na
kateri izmed etap bi bila za
nas idealna. V prvi polovici
bo naš glavni adut Nocentini, v drugi polovici pa upam,
da bom jaz sposoben kaj na-
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Tadej Valjavec na Ciru d' Italia nastopa petič, letos v dresu
ekipe Agzr.
rediti, čeprav nisem vrhunsko pripravljen, nisem pa
slab. S e m neobremenjen in
upam, da se bo pokazala priložnost: morda v skupnem

seštevku ali pa v kateri izmed etap."
Kot pravi Valjavec, m u
največji izziv na letošnji trasi predstavlja gorski krono-

meter na Kronplatz, ki bo
2 6 . maja: "Zagotovo ga bo
izziv prevoziti. Vzpona si nisem ogledal, tako da n e vera
točno, kaj me čaka. Letos ga
bomo vozili prvič. Morali bi
ga sicer že pred dvema letoma, a je bil sneg." Ž e večkrat pa je povedal, da njegov
letošnji cilj ni Giro d' Italia,
temveč predvsem T o u r de
France in olimpijske igre. V
letošnji sezoni je tekmoval
manj kot v pretekli, ko je že
na začetku dosegel nekaj
odmevnih rezultatov. "Letos
sem bil veliko bolan. Zbolel
s e m ravno takrat, ko s e m
prišel v takšno formo, da bi
lahko začel dobro dirkati.
Za sam Tour mislim, da je
to še boljše, le upam, da'bo
sedaj teh problemov konec," še pravi kolesar iz Besnice, ki si bo po prihodu z
Gira vzel teden dni počitka,
nato pa nadaljeval priprave
na Tour. Dirkal ne bo, izjema bo najverjetneje le državno prvenstvo.

Trasa za danes: Prodajalna Aha-Polica-Naklo-PodbrezjeKovor-Bistrica pri Tržiču-Tridč (pri bazenu desno proti
Križam)-Senično-Golnik-Goriče-Trstenik-Mače (po novi
as&ltirani cesti)-Preddvor-Bela-Kokrica-gostišče Dežman.
Seničnega do Kranja prek Križ
in Dupelj ter Nakla pelje le
navzdol. In vse bi bilo krasno,
če se tudi veter ne bi obrnil ravno proti nam. Kot kaže, se mu
je mudilo čez Tržič tja gor v
Avstrijo. Cilj pred gostiščem
Dežman na Kokrici je bil kar
prekmalu. Uro in pol vožnje se
nam je zdelo malo in ne prehitro. Slabih ^^ kilometrov je, kot
kaže, za ruišo pripravljenost že
premalo! Krasno. Kaže, da
smo pripravljeni za maraton
Kranj-Jezersko, 4. memorial
Mirka Krakerja, ki se bo zgodil
to nedeljo. Ce bo vreme slabo,
je rezervni datum maratona 8.
junij, prav tako na nedeljo. Torg. sodeč po tem, kako so se vsi

navadi se vozi na polmetrski
razdalji, vendar je K tem primeru treba imeti za sabo kar
nekaj treningov. Kolesarjevo
vidno polje mora biti petdeset
metrov pred skupino in pol metra pred sabo. Kolesar mora v
vsakem trenutku vedeti^ kaj se
dogaja za njim, kaj ob njem in
pred njim. Kako to naredimo?
Tako, da imamo oči "okoli cele
glave", se reče temu, pa razumite, kakor hočete. V avtomobilu je popolnoma enako. Pač:
pozorni moramo Siti na prav
vse varnostne in nevarnostne
dgavnike.
Danes bo lepo vreme, čutim
na pulsu. A' bi bilo bolje, da bi
se zanesel na Velkavrha?

NASVETI
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MOJ POGLED
DAMJANA ŠMID

info@g-glas.si

Kislicd lepša kožo
z njo s m o se seznanili že v ranem otroštvu. Ko so nas babice vodile po travnikih,

Mali in veliki uporniki (1)

s m o jo prvič pokusili. Radi s m o žvečili njena mlada, sočna in prijetno kiselkasta stebelca.
V vročih dneh nas je prav spodobno osvežila. Naša ljuba kislica.
smemo pretiravati. V zmernih količinah pa ne škodi.

PAVIA K U N E R

tevilni starši so pretreseni ob spoznanju, da se
jim otrok upira. Da jih
ne posluša in dela po svoje,
ne §ede na to, kaj mu rečejo.
V otrokovem razvoju so obdobja, v katerih mora biti
prisotno upiranje, sploh v
času trme in pubertete. Nekaj
upiranja in svojeglave akcije
pa je priporočljivo tudi sicer.
Bolj nas bi moralo skrbeti za
otroke, ki se nikdar ne upirajo, kot za otroke, ki se pogosto
upirajo. Otrok z upiranjem
preizkuša meje, spoznava
svoje potrebe in se zaveda sebe
kot osebe, ne zgolj kot maminega ali očetovega podaljška.
Slepa pokorščina v vzgoji ni
zaželena, čeprav si jo želijo
marsikateri starši. To seveda
ne pomeni, da hujskam otroke k uporu in neposlušnosti,
kakor bi si morda kdo rad
razlagal. Pogrešam pa več
upiranja na vseh področjih.
Upam, da ne bomo kot kokoške občepeli in kljuvali vsakega, ki bo želel leteti. No, vsak
zase naj se odloči, ali želi
vzgajati mlade orliče, ki se ne
bojijo višav, ali poslušne kokoške, kijih dobiš na svojo stran

Š

Prisluhnite nam polepšali vam bomo
dan.

že z nekaj zrni koruze. Z občasnim upiranjem lahko otroci veliko pridobijo, če jih le
znamo pravilno voditi. Ne
ukazovati, ne pridigati, ne
moledovati, ampak zares voditi. Imejmo v mislih, da moramo otrokom krepiti voljo,
kajti le tako bodo dosegi več
in ne bodo pristali v kokošnjaku. Tam je tako in tako že
gneča. Najpogostejše situacije
malih in velikih uporov na
domaČem terenu so: otrok nc
naredi tistega, kar mu rečem,
otrok me ne posluša, otrok se
odgovarja na moje besede,
otrok se umakne, ima togotne
izbruhe in vpije. Najpogostgša napaka v takšnih prizorih
je - misel na zmago. Ker sem
odrasla oseba, bom zmagala
in otrok me mora poslušati.
No, takšno stališče je veliko
premalo za vzgajanje otrok.
Mogoče bi misel na zmago
opustUi ali jo rajši zamenjali
z misijo - kako naj midva sodelujeva? Prav tako bi lahko
zamenjali brezpogojno poslušnost za razvijanje otrokovih skritih potencialov - za
uporabljanje lastne pameti in
nabiranje izkušenj.

TU ISTIČHI

Kislic je kar nekaj vrst, ki
jih med seboj težko razlikujemo. Povejmo nekaj o najbolj pogosti, navadni kislid
(Rumex acetosa). Že Rimljani so jo poznali kot uporabno
zelenjavo in zdravilno rastlino. Sebastian Kneipp je davno tega zapisal, da "kislica ni
le dobro zdravilo, pač pa tudi
izvrstna hrana za bolnike,
ker čisti in popravlja kri". Semena te ali one kislice so
svoj čas veljala kot zdravilo
pri obolenjih jeter, žolčnih
poti, črevesja in kože. Tako v
Aziji kot Evropi je vedno veljala za priljubljeno zelenjavo. Še danes obožujemo
mlade liste navadne kislice,
ki jih kiihamo in uživamo
kot spomladansko zelenjavo
ali presne dodajamo solatam.

uiuiui.potepuh.com
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Utrgajmo si kislico
Zelišče kislice nabiramo v
času, ko cveti. Navadno jo
posušimo in hranimo za pripravo poparka. Lahko pa
uporabimo tudi sveže zeliSče. Raste po travnikih po vsej
državi, tako da ni vrag, da ne
bi uspeli priti do te kisle
zdravnice. Vsebuje obilo vitamina C, železa, flavonoidov,
čreslovin, oksalno kislino,
karotenoide, klorofil...

Spomladi naj mlade liste
uživajo slabokrvni ljudje, saj
vsebujejo veliko organsko
topnega železa. Tudi tisti, ki
jim primanjkuje vitamina C,

naj jih pridno uživajo. Z
zmečkanimi listi si lahko
tudi masiramo dlesni ali pa
jih žvečimo. Kislica zavira
razne vnetne procese na
koži, zdravi rane, akne in lišaje. Ima to moč, da 6sti,
krepi, osvežuje in pomirja
ves organizem, zunanje pa
ga tudi polepša. Dobrodejen
vpliv ima pri gripoznih obolenjih. Sveži sok se obnese
za grgranje, izpiranje in mazanje obolelih mest. Semena
kislice so sredstvo proti driski, lajšajo pa tudi bolečine v
trebuhu. Korenine imajo odvajalni učinek. Ker kislica
vsebuje velike količine oksalne kisline in kalijevega oksalata, z njeno uporabo ne

"Čudeži so. Jaz sam sem čudež." 44
Zdrav človek ima tisoč različnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
izrekel, ne vem, vsekakor drži.

Torek, ig. junija
MARJETA S M O L N I K A R

Tokrat sem točna kot ura.
V salon za goste v predsedniški palači vstopim natanko ob
napovedanem času. ob trinajsti uri. Udobno se namestim v
fotelj in čakam predsednika.
Od daleč si ogledujem knjige
rta policah sprejemnega salona in razmišljam o nasvetu
dr. Braneta Kobala, naj se besedi rak čim bolj izogibam,
sajje nabita z riegativno energijo. Nenazadnje jo domala
vsi ljudje povezujejo s krsto.

Še zlasti, če si natančen in
poveš, da imaš to zadevo, se
pravi, življenjsko preizkušnjo,
na pljučih. Morala si bom izmisliti nadomesten izraz,
ampak zdaj ni trenutek za izmišljije. Vtem vstopi predsednik. Nasmgan, poln optimizma, celo moči, bi si upala trditi.
Ne vem sicer, zakaj, je pa
res, da solze le s težavo zadržujem. Veš kaj, na hitrico v
mislih oštejem samo sebe,
cmerati se pa res nisi prišla k
predsedniku. Poleg tega, če se
nisi smilila sama sebi do
zdaj, ni nobenega pametnega
vzroka, da bi se objokovala
prav v tem trenutku. Kriza Je
en, dva, tri rnimo.

Dr. Katja Galle-Toplak v
Zdravilnih rastlinah na Slovenskem piše, da v novejšem
času poročajo o sekretolitičnem delovanju droge ter
vplivu pri različnih vnetnih
procesih. Uporaba droge je
učirikovita pri vnetnih procesih dihalnih organov, kot so
rinitis, sinusitis in bronhitis.
Slabše dokumentirano je
njeno diuretično učinkovanje, čeprav jo v ta namen veliko uporabljajo v ljudski medicini. Učinkovala naj bi tudi
pri driskah in srbečih kožnih
obolenjih.

Čaj in sok
Kislica čisti ih krepi

Za slabokrvne

;rr9i,0 MHz

Novejša dognanja

Čaj iz kislice navadno pripravimo kot poparek: dve
žlički posušenega zelišča
prelijemo s skodelico vrele
vode, pustimo stati deset mi-

Si*

nut in precedimo. Pijemo po
dve skodelici čaja na dan.
Lahko ga uporabimo tudi zunanje: za umivanje in čiščenje kože pri srbenju in raznih vnetjih. Hrvaški fitoterapevt in homeopat Ivan Lesinger svetuje, da čaj pripravimo sledeče: eno žličko kislice namakamo dvanajst ur v
dveh decilitrih hladne vode,
nato pa jo še petnajst minut
kuhamo. Polffijemo, pustimo stati petnajst minut in
končno precedimo. Pijemo
po dve do tri skodelice čaja
na dan proti trebušnim težavam, hemoroidom, kožnim
lišajem in za uravnavanje
menstruacije. Uživamo lahko tudi sok kislice: jemljemo
dve do tri žlice svežega soka
na dan z medom ali vinom.
Kot obkladek ga lahko nanašamo na rane in obolela mesta na koži. Lahko ga pomešamo s kisom ali vinom ali v
enem ali drugem namočimo
liste kislice in s tem grgramo
in izpiramo ustno votlino.

- M ^ ^ ^ ^ k
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Listi kislice so zdravilo za slabokrvne

v RAKOVIH

KLEŠČAH

Oddahnem si, ker me predtem času potrebno vedeti ter
sednik ne vpraša, po kaj sem
spoštovati."
pravzaprav prišla k njemu in
Tole je povzetek predsednistvari takoj spelje v čisto nefor- kovih izkušenj, premišljevanj,
malne vode. Zbrano in kar se pozitivnih misli, poudarkov,
da na kratko mu opišem svojo nevsiljivih napotkov in dobrih
življenjsko "dogodivščino", v želja: "Človek, ki ga ne doleti
zvezi s svojim psihičnim razbolezen ali katera druga velipoloženjem, če se tako izraka in nepričakovana življenjzim, pa se mi zdi pomembno ska preizkušnja^ se svoje minomeniti moje "bližnje srečaljivosti, žal, ne zaveda. Tudi
nje" z Bogom v nunski cericvi sam sem se po bistvu tuzemin mir ter nekakšno duhovno
nega življenja in naši vlogi na
žlahtnost, ki meje ob tej pritem svetu začel spraševati
ložnosti prevzela.
šele, ko sem se na svoji življenjski poti srečal z boleznijo.
"Ker imam za fas tisoč in
Šele ob tej živyenjski preizeno vprašanje,"
zaključim
kušnji sem prisluhnil veri; zasvoj kratki monolog, "bi se
čutil sem njeno globino in
najraje prepustila vašim izkušnjam in vaši presoji, kaj spoznal njen pomen. Odgovora na vprašanje, koliko časa je
je zame v moji situaciji in v

posamezniku odmeijeno živeti in zakaj, s katerim namenom smo sploh bili poslani na
ta svet, ne pozna nihče. Pomembno je, živeti tukaj in
zdaj; za nas, ki nam je vi^a
sila namenila življenje na
tem svetu, ni pomembna niti
preteklost niti prihodnost, pomembno je, da čutimo in živimo radost tega trenutka.
Na poti premišljevanja in
iskanja resnice sem prišel do
spoznanja, da so čudeži resničnost. Verjamem v čudeže,
zakaj jaz sam sem čudež:
kljub izjemno težki bolezni
sem še vedno živ. Če se čudeži ne bi godili, bi bil že davno
mrtev."
(Se nadaljuje.)

RADOSTI ŽIVLJENJA

Namazi
BORIS BERGANT

Namazi so stari vsaj toliko
kot kruh, na začetku so bili
povsem preprosti (olje, mast
...), danes pa vanje 2amešam o marsikaj. Lahko so slani,
pikantni, sladki, mesni, zelenjavni, sadni, rihji..., vsi pa
obožujejo kruh.

Skutni namaz z zelišči
Potrebujemo: 10 dag spasirane
skute, 10 dag kisle smetane, j
dag svežih in sesekljanih zelišč
(peteršilja, drobnjaka, origana, timijana ...), sol in sveže
mlet poper.
Spasirano skuto in kislo
smetano zmešajte, dodajte
sesekljana zelišča in začinite
s soljo in poprom. Dobro
zmešajte in dobih ste zelo
osvežilen namaz.

Namaz iz polenovke
Potrebujemo: jo dag očiščene
in kuhane polenovke, 10 dag
oljčnega olja, 2 stroka česna,
sol, sveie mlet poper in malo
sladke smetane.

V električnem mešalniku
gladko zmeljite meso dimljene postrvi skupaj s kislo in
sladko smetano. Začinite z
drobno sesekljanimi redkvicami, ki ste jih oprali in jim
odstranili zunanje trše liste
terkoprom, soljo in poprom.
Dobro premešajte ter ponudite.

Namaz iz piščanca
in rukole
Potrebujemo: 2,5 dl kuijeJuhe,
20 dag piščancih prsi brez kosti, 2 žlici limoninega soka, 4
žlice ekstra deviškega oljčn^a
olja, 1 šop rukole, sol in sveže
mlet poper.
Kurjo juho zavrite, vložite
piščančje prsi, pokrijte in jih
na šibkem ognju kuhajte 10
minut. Meso nekoliko ohladite, ga narežite na kockdce
in ga v električnem mešalniku skupaj z limoninim sokom, ekstra deviškim oljčnim oljem ter 4 žlicami
juhe drobno zmeljite. Dodaj-

te oprano in drobno sesekljano rukolo, solite in popoprajte po okusu ter dobro premešajte.

Namaz iz jurčkov
Potrebujemo: 0,5 kgjurčkov, 1
Žlico oljčnega olja, 1 čebulo, 2
stroka česna, 0,5 dl konjaka, 2
vgici timijana, sesekljan peteršiljj sol, sveže mleti poper, 5
dag masla.
Jurčke očistite in narežite
na kocke. Na oljčnem olju
posteklenite sesekljano čebulo, dodajte jurčke in strt
česen ter pražite vsaj 5 minut. Zalijte s konjakom, dodajte peteršilj, timijan in solite ter popoprajte po okusu.
Dušite še toliko časa, da tekočina skoraj povsem izpari
in odstavite. Gobe nekoliko
ohladite, dodajte maslo in
vse skupaj zmilsajte v električnem mešalniku. Gobovo
maso prelijte v posodo in jo
za čez noč postavite v hladilnik, da se ohladi in strdi.

Namaz iz mladega
ovčjega sira in kaper
Potrebujemo: 20 dag mladega
ovčjega sira, 10 dag masla, 1
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manjšo čebulo, 1 žlico kaper, 1
žličko gorčice, sol in sveže mlet
poper.

KUHARSKI RECEPTI

Mlačno maslo zgnetite z
ovčjim siiom, dodajte drobno sesekljano čebulo, drobno sesekljane kapre, gorčico
sol in poper. Vse skupaj
zgnetite v mazavo zmes in jo
postavite za nekaj časa v hladilnik.

Z A VAS IZBIRA DANICA D O L E N C

Telečja pašteta
Potrebujemo: 40 dag teletine, 1
ve§o čebulo, j žlice olja, j stroke česna, 1 žlico svežega sesekljanega majarona, 2 žlici konjaka, 5 dag masla, sol in sveže mlet poper.
Teletino narežite na trakove in jih skupaj z na kocke
narezano čebulo pražite na
olju. Ko meso ni več krvavo
dodajte strt česen, majaron,
konjak, maslo in solite ter
popoprajte po okusu. Zalijte
z 1 dl vode in dušite še 10 min u t Tako pripravljeno meso
še vroče zmeljite v električn e m mešalniku, stresite v
primemo posodo in ohladite. Ohlajeno pašteto postrezite v obliki žličnilca skupaj s
poljubno okisano zelenjavo.

Polenovki odstranite kosti
in jo zmeljite v električnem
mešalniku ter dodajte na oljčnem olju rahlo popražen
česen, sol, poper, in malo
sladke smetane, da bo namaz bolj mazav. Vse skupaj
dobro zmeljite in ohladite.

Tedenski jedilnik
Nedelja • Kosilo: kremna juha iz belušev, puranove pleskavice, porov riž, berivka z rukolo, biskvit iz korenja in mandljev;
Večerja: frtajla, toast s česnom in olivnim oljem, jogurt.
Ponedeljek - Kosilo: porova juha s kosmiči, pražena goveja
jetra, pire krompir, zeljna solata s fižolom; Večerja: zrnat
kruh z mehkim sirom in drobnjakom, bela kava.
Torek - Kosilo: zelenjavna enolončnica, njoki z zelišči in
gorgonzolo, mešana solata; Večerja: jajčno cvrtje z mortadelo, zrnat kruh, jogurt.
Sreda - Kosilo: zajčja obara z zdrobovimi cmočki, zelenjavni
riž, rdeča pesa; Večerja: koruzni žganci, mleko ali bela kava.
Četrtek - Kosilo: juha iz piščančjih jetrc, pečen krompir s
kumino, radič s sojo; Večerja: zrnat toast z zeliščno skuto,
jogurt.
Petek - Kosilo: čebulna juha, postrvi po tržaško, krompir v
koscih s peteršiljem, zelena solata z drobnjakom in jajcem;
Večerja: parmezanovi ocvrtki, zelena solata s fižolom.
Sobota - Kosilo: ješprenj z govedino in zelenjavo, skutni
štruklji; Večerja: čevapčiči, zeljnata solata s krompirjem.

Juha iz piščančjih jetrc
25 dag očiščenih piščančjih Jetrc, 2 korenčka, 1 peteriiijeva
korenina, pol gomolja zelene, 1 žemlja, 7 manjša čebulo, 4 dag
maščobe, 3 dag moke, sol, poper, muškatni orešček, i skodelica
mleka.
Na maščobi najprej prepražimo na liste narezano korenje,
peteršilj in zeleno, d o d a m o zrezano čebulo, na rezine
narezano žemljo in na koncu še jetra ter vse skupaj pražimo. Ko so jetra že malce opečena, jih poprašimo z moko in
še malo dušimo, da tekočina povre. Nato vse to zmeljemo
s paličnim mešalcem (ali v mikserju, dodamo malo vode),
nato zalijemo z vodo ali z juho, solimo, popramo, odišavim o z nastrganim oreščkom, na kratko prevremo in na
koncu dodamo še mleko. Juho ponudimo z zlatimi kockami
ali kroglicami.

Biskvit iz korenja in mandljev
300 g korenja, 200 g mandljev, 4 jajca, 200 ml sladkoija, naribana limonina lupinica, 2 žlici moke, 1 žlica pecilnega praška,
sladkor v prahu za posip.
Korenje očistimo in naribamo. Mandije olupimo in zmeljem o v multipraktiku. Jajčne rumenjake stepamo s sladkorjem, dodamo korenje, mandije, limonino lupinico, moko
in pecilni prašek ter dobro premešamo. Zmesi narahlo
dodamo sneg iz beljakov. Pečemo 45 minut na 175 stopinj
Celzija. Ko je pecivo pečeno, pustimo, da se ohladi v modelu. Preden biskvit postrežemo, ga posujemo s sladkorjem
v prahu.

Namaz iz
dimljene postrvi
Za 4 osebe potrebujemo: 35
dag dimljene postrvi, 5 dag kisle smetane, 2 žlici sladke smetane, 4 redkvice z listi vred, 1
žličko sesekljanega kopra, sol
in sveže mlet poper.

Jedi za pomladne dni
Porova solata
s svežo meliso

J A N E Z ŠTRUKELJ
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Sestavine: yo dag pora, sveža
melisa po potrebi, pol dl oljčnega olja, sol, poper, česen, gorčica, pol dl razredčenega jabolčnega kisa, malo ruiribanih lešnikov, žlička lanenega semena.
Priprava: Por dobro operemo in očistimo ter ga skuhamo v osoljeni vodi. Dobro ga
ohladimo in narežemo na
drobne kolobarje. Posebej v
posodi z m e š a m o gorčico,
drobno sesekljan česen, kis,
oljčno olje, sol, poper. Meliso
operemo, osušimo in drobno narežemo. Dodamo prelivu. Por nadevamo na krožnike in prelijemo s prelivom.

Po vrhu pa okrasimo s listi
mete. Lahko pa solato okrasim o s kuhanimi in olupljenimi jajd in rezinami sira.

Pohorski lonec
Sestavine: 1 kg mesa (jagnetine, svinjine ali teletine), pol kg
Jušne zelenjave, korenje, peteršiljev koren, ohrovt, zdje, paradižnik, zelena paprika. 1 srednje velika čebula, 4 stroki česna, 2 dl kisle smetane, pol dl
razredčenega kisa, sol, poper
po okusu, sesekljan peteršilj.
Priprava: Maščobo segrejemo, dodamo sesekljano čebulo in česen, nato dodamo
na koščke narezano meso,
solimo in dušimo do polovi-

25
ce. Dodamo še narezano
zelenjavo in dušimo še naprej do mehkega. Prilijemo
vodo in kuhamo, da je juha
kuhana. Na koncu dodamo
še kis in kislo smetano. Juho
potresemo s sesekljanim
peteršiljem.

Goveji zrezki,
nadevani z banano
Sestavine.- 4 zrezki po 15 dag, 4
tanke rezine šunke, 4 banane,
4 tanke lističe kislih kumaric,
pol dl olja, 3 dl goveje juhe, 1
žlica paradižnikove mezge, 1
žlica sesekljanega peteršilja,
jušna kocka, sol, poper.
Priprava: Zrezke iz govejega Stegna dobro potolče-

KUHARSKI

RECEPTI

mOi solimo, popramo in jih
p r e m a ž e m o z gorčico, na
zrezke položimo liste gnjati
ali šunke, na šunko potresem o peteršilj, dodamo kisle
kumarice in banane. V s e
skupaj povijemo v rulado ali
s p n e m o z zobotrebcem.
Zrezke opečemo na vročem
olju z vseh strani. Z r e z k e
zložimo v jensko posodo,
jih prelijemo s polovico
juhe, ki ji dodamo še paradižnikovo mezgo. Med duš e n j e m prilivamo še juho
po potrebi, dokler ne postane meso mehko. Na koncu
dodamo Idslo smetano in še
malo povremo.
Z a boljši okus dodamo
lahko še narezane in na maščobi popražene šampinjone

ter malo jušne kocke. Poleg
ponudimo kruhove cmoke
ali krompirjeve ocvrtke in
odlično sezonsko zeleno solato z naribano jajcem.

Sladoledna sladica
Sestavine: 11 kavnega sladoleda, 1 vanilin sladkor, pol dl
sladke smetane, 1 dl ruma.
Priprava: Model obložimo
s kavnim sladoledom, ga napolnimo s tolčeno sladko
smetano, ki smo ji dodali varulin sladkor in rum. Postavimo ga v hladilnik za kakšno
uro. Nato ga zvrnemo na
krožnik in okrasimo s sladko
smetano. Obložimo ga še z
otroškimi piškoti.
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Spoštovana
Dvojna priložnost
ga. Črnilec In
za plemenitenje denarja g. Ušeničnlk
Ponudba UniCredit Bank, kombinacija depozita
in izbranih skladov z obetavnim potencialom
za oblikovanje dobička v srednjeročnem obdobju,
je dobra izbira za varčevalce, ki želijo svoje tveganje
združiti z varno naložbo. Depozit zagotavlja
dogovorjen donos, vlaganje v sklad pa dopušča
nekaj tveganja, a zato tudi možnost za večji dobiček.
Vlagatelji lahko z enkratno
naložbo na preprost in varen
način dvojno oplemenitijo svoje premoženje. Polovico denarja vložijo v 366-dnevni evro
depozit z obrestno mero v višini 5 , 2 5 odstotka, polovico pa v
enega od treh izbranih skladov
skupine Pioneer Investments
in izkoristijo 80-odstotni popust na vstopno provizijo. Minimalni znesek skupne naložbe
v času akcije, ki bo trajala do
30. maja, je 2.000 evrov. Tri
sklade Pioneer Investments,
med katerimilahko vlagatelji v sklopu akcijske ponudbe
odločajo, so v UniCredit Bank
skrbno izbrali na podlagi analiz
skupine Pioneer Investments,
saj dolgoročno kažejo optimizem trgov, ki so zadnja leta v
ospredju in še vedno izkazujejo dolgoročen potencial.
Pioneer Funds Emerging
Markets Equity pokriva vse
razvijajoče se svetovne regije,
kjer je zaznati visoko dinamiko
gospodarske rasti, mlado aktivno populacijo in velike potrefcie po energiji in surovinah.

Pioneer Funds Greater
China Equity je privlačen
predvsem zaradi hitrega razvoja države z največjim številom prebivalstva, ki zelo
uspešno prehaja iz planskega
v tržno gospodarstvo. Bližajoče se olimpijske igre, predvsem z vidika potrošnje, turizma in razvoja Infrastrukture,
ter precejšnji popravki vrednosti delnic v zadnjem obdobju
pa so ob močni gospodarski
rasti (okoli 10 odstotkov letno)
dodatni argumenti za naložbo.
Delniški sklad Pioneer
Funds Austria Gold Stock
prinaša možnost dodatne razpršitve vloženih sredstev. V
manj ugodnih časih cena
zlatu in dmgm plemenitim kovinam raste, pričakovati pa je,
da bodo plemenite kovine zaradi svoje namembnosti v različnih industrijah še pridobivale na svoji vrednosti.
Razmere na trgu delnic in
skladov so v tem času ugodne
za vlagatelje, ki želijo svoja
sredstva oplemenititi na srednji ali dolgi rok.

Pravzaprav smo bili kar žalostni, ko smo prebrali vaš
"Odgovor Dariji Dolenc" v
Gorenjskem glasu (jo. aprila
2008). saj nam je pokazal,
kako napačne
informacije
imate o umeščanju objekta
obdelave komunalnih odpadkov na Polici pri Naklem.
Zato izkoriščamo rubriko Pisma bralcev, da podamo čim
več točnih informacij o umeščanju tega objekta.
Vaše pismo kaže na to, da
ljudje ne vedo, kdo je pristojen
za ravnanje s komunalnimi
odpadki. To sicer ni nič hudega, dokler tega nekdo ne zlorabi, oz. da ljudem napačne podatke. To seje zgodilo tudi
vam, kot navajate v pismu, ko
so vam na sestanku odgovorni, kot jih imenujete, povedali,
da je to lokacijo določilo ministrstvo. To nikakor ne drži.
Zelo pomembno se nam
zdi, da veste, da gre v primeru
zbiranja in prevoza ter odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov za obvezno občinsko gospodarsko
javno
službo varstva okolja in da
morajo občine doseči dogovor

www.gorenjsl<iglas.si
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o lokaciji regijskih centrov ravnanja z odpadki in urediti občinske prostorske akte.
Vloga ministrstva pa je. da
zagotovi, da so projekti lokalnih skupnosti (za lokacijo
Police jih še nismo prejeli)
skladni s sprejeto slovensko in
evropsko zakonodajo in da
sledijo ciljem v zvezi z odstranjevanjem odpadkov in zmanjšanjem količin biološko razgradljivih odpadkov v odloženih komunalnih odpadkih.
Ko občine dosežejo dogovor
o lokaciji regijskih centrov ravnanja z odpadki in uredijo občinske prostorske akte. Ministrstvo posreduje pri pridobivanju EU sredstev in potrdi namensko porabo okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja
zaradi odlaganja
odpadkov
za investicije v objekte, ki so
namenjeni skupnemu reševanju problematike komunalnih
odpadkov na medobčinskem,
regijskem ali medregijskem nivoju.
Glede na obvestilo MO
Kranj o izbiri potencialne lokacije za obdelavo komunalnih odpadkov pred odlaganjem na lokaciji Police je ministrstvo predstavnike občine
obvestilo, da mora pred odločitvijo o pričetku postopkov izvesti we potrebne aktivnosti za
ustrezno seznanjanje
okoliških prebivalcev. Skladno z

veljavno zakonodajo mora pristopiti k izdelavi projektov, katerih osnova je med drugim
presoja vplivov na vse seginente okolja, ob upoštevanju, da
morajo imeti prizadeti krajani
možnosti sodelovanja pri
upravnih postopkih umestitve
objekta v prostor, kot to določajo AarhuSka konvencija, Zakon o varstvu okolja in Zakon
0 prostorskem načrtovanju.
Naslednji korak morajo torej narediti vse udeležene občine, saj je izbira načina reševanja problematike ravnanja s
komunalnimi odpadki zakonsko na njih. Pri tem pa ne gre
spregledati dejstva, ki se ga
moramo zavesti vsi prebivalci in sicer, da sami povzročamo nastanek komunalnih odpadkov in da smo kot povzročitelji zato prvi odgovomil V
Republiki Sloveniji je kar nekaj primerov dobre prakse,
kjer so občine odgovorno pristopile k reševanju problematike ravnanja s komunalnimi
odpadki in so ob sodelovanju
prebivalcev zmogle najti skupIVO rešitev v korist vseh udeleženih. Upamo, da ho tako
tudi na Gorenjskem.
DARIJA DOLENC

Vodja službe za odnose z
javnostmi. Ministrstvo
za okolje in prostor

Mladoporočenci
Na Bledu so se io. maja poročili: Tadej Čampa in Darja
Kodrič, Ivan Kranjec in Tanja Frantar, Boštjan Benedičič in Nataša Soklič, Aleš
Štros in Monika Kikelj, Uroš
Lukša in Mojca Jamnik ter
Primož Dornik in Barbara Simonič. V Škofli Loki so se na
isto soboto poročili: Klemen
Šifrar in Marta Fon, Matej
Pogačnik in Janja Pogačnik,
Blaž Škoda in Janja Arnoij,
Danijel Pejič in Metka Pintar
ter Tomaž Štembergar in
Sabina Rupnik, v Bistrici pri
Tržiču pa so se takrat poročili Aleš Leben in Polona Starman ter Damjan Črnilec in
Mateja Prevodnik. Mladoporočencem čestitamo in
jim podarjamo polletno
naročnino na Gorenjski glas.

Novorojenčki
Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 36
novorojenčkov. V Kranju se
je rodilo 13 dečkov in n deklic. Najtežji je bil deček, ki
je tehtal 4.750 gramov, najlažja pa deklica, ki ji je tehtala 2.160 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 5 dečkov in
7 deklic. Najtežji je bil deček
s 3.810 grami, najlažja pa
deklica, ki ji je tehtnica
pokazala 2.820 gramov.

MOjE DELO, spletni marketing, d.o.o.

MojeDelo.com

Izberi prihodnost

Podutiška 9 2 , 1 0 0 0 Ljubljana, Slovenija, T: 01 5 1 3 5 7 0 0
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 5 0 0 )
NA: www.nioiedelo.eom. info@moje<ielo.com

Skladiščnik • pomočnik administracije m/ž (Kranj)
Podjotfo Roppold W}ntorthur bnjcilna tehnika, d. o. o., v
svoj kolekliv vat)i novega sodelavca: skladiščnik - pomočnik adminls^acije m/ž. Pričakujemo: srednjo izobrazbo IV.
ali V. stopnja. 2 leti dekivtiih izkušenj v skladišču, znanje
nemškega ali angleškega jezika, sposobnost samoslojnoga dola, nalančnoct, vostnoct, urojonoGt, znanje upravljanja ročnega viličarja, znanje programskih orodij MS
Office ... Rappold VVinterthur bnjsilna tehnika, d. o. o.,
Ulica Mirka Vadnova 1 9 , 4 0 0 0 Kranj, prijave zbiramo
do 8. 6. 2038. Več na wv(w.mojedeta.com.
Grafični oblikovalec m/i (Šenčur)
Podjetje CtBatim Rzišnik Pere v svoj kolakliv vabi novega
sodelavca; graiični obliko^ialec m/ž. Pričakujemo: kreativnost, pozna/anje klasičnih in spletnih medijev, poznavanje
grafičnih prooramov (indesign, llliistrator. Photojshop) Zaželena je visokošolska izobrazba - likmna akademija ali
arhitektura, t/ poštev pridejo tudi študentje/študentke višjih
letnikov z izkušnjami... Ržišnik Pere skupina, Delavska
cesta 24, 4208 Šenčur, prijave zbiramo do 18. 5. 2008.
VRČ rvi wvuw mnjedAln cnm
Urednik/tekstopisec m/ž (Šenčur)
Podjoljo Crcatim Ržišnik Peno v svoj kdoktrv vabi novega
sodelavca: ursdnik/tekstcpisec m/ž. Pričakujemo: kreativnost in občutek za sodoben marketinški jezik, sposobnost in veselje do pisnega izražanja, organizacijske
sposobnosti, poznavanje programskega okolja MS Office,
poznavanje osnov grafike in tiska, poznavanje spletnega
komuniciranja, poleg angleščine znanje vsaj š e enega
tujega tezika. Ržsnik Per: skupina. Delavska cesta 24,
4 2 0 8 Šenčur, prijave zbiramo do 18. 5. 2008. Več na
www.moiedeto.com.
Gradbeni inženir s strokovnim izpitom m/ž (Šenčur)
Podjetje ProSm Ržišnik Pere artiitekli in inženirji, d. o. o., v
svoj kolektivv^ novega sod^avca: gradbeni inženir s strokovnim izpitom m/ž. Pričakujemo: unKieizitetno ali visoko
strokovno izabrazt» gradbene smeri, strokovni izpit, vsaj 5
letdelavopsrativi, organizacijske sposobnosti, sposobnost
vodenja maijših skupin, poznavanje računalniških programov MS Ottice. znanje A-CAD-a je prednost... Ržisnik
Pere skupina. Delavska cesta 24, 4208 Šenčur, prijave
zbiramo do 29. 5. 2008. Več na www.m3jedelo.com.
Gradbeni tehnik m/ž (Šenčur)
Podjetje Protim Ržišnik Pere arhitekti in inženirji, d. o. o., v
svoj kolektk vabi novega sodelavca: gradbeni tehnik nVž.
Pričakujemo: srednjo gradbeno šoto oziroma višjo strokovno šoto, vsaj pet let ustreznih dekjvnih izkušenj, poznavanje računalniških programov MS Office, znanje A-CAD-a je
prednost ... Ržišnik Pere skupina, Oeavska cesta 24,
4 2 0 8 Šenčur, prijava zbicamo do 29. 5. 2008. Več na
www.mojedeto.com.
Predstavnii(/ca za Slovenijo (Slovenija)
Pričakovanja: vsč« srednješolska izobrazba, aktivno znanje
stovenskega in madžarskega jezika, znanje angleškega ali

nemštega jezika pomeni prednost, dobra komun kacijska
GpoGobnoet, cpoeobnost eamoetojnega rečovanja problemov, prodajne izkušrje, preciznost, velika detovna zmogljivost. vozniški izpit, lasten avtomotiil. Szintetika Kft., Meszaros Lčrine u. 5, 9 0 2 3 Gy6r, prijave zbiramo do 29. 5.
2008. Več na www.mojedeto.com
Inženir oz. tehnik v operativi m/ž (Škofja Loka)
Ponujamo vam: poklicni izziv, samostojno in dinamično
delo pri vodenju amsicioznega tinia v odličnem podpornem okolju, stimulatvno plačilo in trendovsko nagrajevanje za u&pešno opravljeno delo, odlične možnosti za vaš
osebni in kariemi razvoj v sodobnem delavnem okolju z
jasno zastavljenimi cilji, strokovno nadgradnjo vaših
znanj ter ostalih znanj, ki so pomembna za doseganje
ciljev. S G P Tehnik, d. d., Stana cesta 2, 4 2 2 0 Škofla
I oka. prijavft zbiramo dn 1 8 . 5 ? 0 0 8 . Več na
www.mojedelo.com.
Regionalni predstavnik/ca za Gorenjsko (Gorenjska)
Od Vas pričakujemo: visoko motiviranost, ciljno usmerjeno rjeln. i7nhra7ha i? .<;mpri 7rviAhnikA. kmAfiJ.<!tva ali
veterinarstva. Ponujamo: dobro plačo - stimulativno nagrajevanje, službeno vozilo, izobraževanje s področja
prodaje In svetovanja. Sano sodobna prehrano živali,
d. o. o., Hajdoše 41 b, 2 2 8 8 Hajdoše, prijave zbiramo
do 18. 5. 2008. Več na www.moedelo.com.
Prodajni zastopnik za pravne osebe m/ž (Radovljica)
Predvsem iščemo ljudi, ki s o komunikativni, organizirani,
urejenega videza, pošteni in odločni. Pri kandidatu je zaželena osnovna razgledanost, visoka samointoistivnost,
izkušnje pri prodaji ali trženju ter osnovno poznavanje
knjižnega trga. Prednost imajo kandidati s VI. ali VII.
stopnjo izobrazbe ustrezne smeri in tisti, ki imajo stalno
prebivališče na Gorenjskem. DIdakta, d. o. o., Gorenjska cesta 3 3 c , 4240 Radovljica, srijave zbiramo do 18.
5. 2008. Več nawww.mojedelo.com.
Stimulathmo nagrajeni natakar m/ž (2 oseb))
(Kamnik)
Zaradi povečanega obsega dela medse sprejmemo
dva gostinska sodelavca - natakajja m/ž. Delo poteka v
renorairanem lokalu CAFE ATRIUM v Kamniku. Nudimo
možnost zaposlitve po dogovoru, redno in stimulativno
plačilo, mlad kolektiv, nedolgočasno delovno klimo in
prav tako okolje. Kandidatom iz oddaljenih krajev zagotovimo tudi stanovanje! Atrium, d. o. o., Perovo 2 5 ,
1241 Kamnik, prijave zbiramo do 2 1 . 5. 2008. Več na
www.mojedelo.com.
Knjigovodja m/ž (Kranj)
Zaposlimo knjigovodjo s v. stopnjo ekonomske ali druge
ustrezne izobrazbe, vsaj 3 leta delovnih izkušenj na
področju knjigovodstva oz. računovodstva, dobro
poznavanje računalniških programov Word in Excel,
natančnost, zanesljivost. EIbi, d. o. o.. Cesta 1 maja 7 5 ,
4 0 0 0 Kranj, prijave zbiiamu do 2 1 . S. 2008. Več na
www.mojedelo.com.

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
- PROSTA DELOVNA MESTA
NA GORENJSKEM (m/Ž)
MONTER EL£MENTOV
dO 27.5.08. LAMEX S.fl.O., ROŠNJA 16 A. 2205

STAflSe
DEUVEC8REZP0KUCA

do id.5,06. KARIERA. D.O.O.. OUI^AJSKA C. 2l.

L)UeLWiA

dO 26.S.08; KAffi£RA. O.O.O.. DUNAJSKA C. 21.
LJUBLJANA
<to 29.5.08. KARIERA. 0 . 0 . 0 . DUNAJSKA C. 21,
UUeUANA
do ir.5.08: MANPOWER. D.O.O. GOSPOSVETSKA
C.S.UUSUftNA
do t9.5.08; METTOPOL GROUP. 0,0.. OBALA 77.
PORTOROŽ
do 8.6.08, OGR£X D.O.O.. PODR£ČA 5, UAVOCE
do 15.5.08: OGREX. 0.0,0, POORECA 5.
do 24.5,08; BORUT JURW)V»Č S P.. RIBČEV LAZ 50.
BOH jeZERO
do 2.6 08: PEKARSTVO KEPIC. d.o.o.. VOPOVUE 5
A.CEft(UE
do 17:5.06; SB JESEMCE, C. MARŠALA TTTA112. JESEMCE
do8.708. OBRADTRMJNCMCS.P.. MLAKA 1.
POMOŽNI OEUVEC
do
5.08. LEBEN, D.O.O. L£TENCE 25.GOtWIK
do2l 5.06.NEBOS.D,0.0.,VOJKOWX28.LESCE
do 19 5 08; PtCMW. O.O.O. BflffOF 39, K R « U
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
dO 25.5,08; ANDREJA POOPEČAN S.P.. UL LOJZETA
KRCVATA9.KRAhU
dO 18.5.08; ČASPAL O.O.O. UUBUANSKA C, 3 0.
KAMNIK
do 14.5.08. EUROSOL O.O.O,. C. ŽElHARJEV 8. JESENICE

6617.5.08: EUROSOL O.O.O. C. ŽEl£ZAR£V8. J t
SENICE
do 17.5.08; HfT AlPJNEA 0.0., BOROVSKA C. 99,
KRANUSKAGORA
dO 175.08; H O T E SLON. 0.0.. SiOVENSKA C. 34.
LlUBUMM
do 14.5.08; HOTEL SION. D.D.. SLOVENSKA C. 34.

UUBLV^

do 14.5,08. INTECTIV. D.O.O, LIUBLWNSKAC, 24 A.
KRANJ
dO 26.508: iSKRA ISD • UVARNA. O.O.O.. SAVSKA
L0KA4. KRANJ
dO 31.5.08; ISKRA ISO -PLAST. d.0.0.. SAVSKA LOKA.
4. KRANJ
dO 26,5.08: JAMNIK. O.OO., GORENJSKA C. 12.
dO 14.5.08; LAMEX S.R.O.. ROŠNJA 16 A. 2205
STARŠE
d017.5.06; ULUA, O.O.O, PREŠKA C. t9. MEDVODE
do 15.5.08: MAAJANCA PftEŠERN RIBNIKAR. S.P..
KRANJSKAC. 11. RADOVUCA
dO 5.8,08: PETERUN. 0,0.0., DOBJE 3, POUANE
NAD ŠKOFJO LOKO
dO 8.6,08; PROTON PROJEKT. D.O.O, ALPSKA C.
43, LESCE
do 21 5.08, ROMAN ROSTOHAR S.P.. CANKARIEVA
C.23C,Bl£D
do 5,6 08; SKSM, SAJE & SAJE. D.N.O.. ŠMIOOVA
UL M. KRANJ
do 31.5 08; STIGMACEVN SiSTEMt, O.O.O. MOTNiCA8.TRZM
do 14.5,08: TELEGRAO. d.o.o.. VOJKOVA C. 58.
UU8UANA
dO J9.5 06; TfTAN. 0 0 . KOVINARSKA C. 26, KAMNIK
do 17.5.08; DAMJAN MESEC S.P.. JAZBINE 3. P O U V
NEMAOŠKOFJOLOKO
do 26.6.08: VOl£N«. O.OO.. CELOVŠKA C 170.
UUBUANA
do 21.5.08; GRUDEN VLADIMIR. S.P.. BELCA 26.
MOJSTRANA

OBDELOVALK KOVIN
do 25.5.08; UTOSTROJ PTS. 0.0.0,, UTOSTROJSKA
C. 42. UUBUANA
KUHARSKI POMOČNIK
do 19.5.08; M i L O ^ MIIANS.P. 2G J Q £ R S K D 125
A.ZG.JQERSK0
do 17 5.08, SOOBtHO. O.O.O., ŽELEZJ« C. 16.
LJUBLJMU
do 21.5,08; SOO€XHO. 0 . 0 . 0 . Ž E L E N A C 16.
LJUBUANA
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA ( 0 0 2 L£T)
tfo 18.5.06; SAIN7 - GOBAIN VVEBER TERRANOVA,
0 0 . 0 , LJUBUANSKAC. 68. GROSUPUE
STROJNI OBDELOVALEC KOVIN
do 15.5.08: KARIERA. O . O O , DUNAJSKA C. 21.
UUBUANA
POŠTNI MANIPULANT
do 17.5.08: POŠTfcSLOVENUE. 0,0.0, ORAŽGOŠKA
UL 8, KRANJ
NIŽJA POKUCNA IZOBfiAZBA (00 3 LET)
do 15 5.08; KARIERA. O.O.O.. DUNAJSKA C. 21.
LJUBUANA

KMETUEC

do 21.5.08; KŽK, D.O.O. KRANJSKAC. 29, ŠENČUR
VRTNAR
do 21.5 06: HU<ftCO. 0.0,0. SEBENJE 54, Bl£D
do 12,6.08; KARIERA, D.O O-, DUNAJSKA C. 21,
LJUBLJAKA
PEK
do 17.5.08; PEKARSTVO KEPJC. d.ao. VOPOVUE 5
A.CERKUE
SUŠČ1ČAR
do 19,5 08; M E T T O P a GROUP. O.O.. OBAIA 77.
PORTOROŽ
dO 24.5.08: NJAM NJAM SLAŠCCE, D.O.O. JURČKOVAC.225.LIUeUANA
dO 26.5 08: PEKABSTVO KEPtC. d 00.. VOPOVUE 5
A.CERKUE
dO 29.5.08; PEKARSTVO KEPtC. d.O O., VOPOVUE 5
A. CERKLJE
MESAR
do 8.6,08. ŠTAJNBIRT. 0.0.0. KIDRIČEVA C 22 A.
ŠK.L0KA
GOZDAR
do 24.5,08: NEDELJKD BOGOAMČ S P.. NA KF€SU
19. ŽELEZNIM
MIZAR
do 16,5.06: SMOLEJ. O.O.O. POD GOZDOM 30.
TRŽJČ
KUUČAVNIČAfl
do 12.6.08; AVP, O . O O . BRAVNlČAftJEVA UL 11,
UUBUANA
do 23,5,06; INOfWMAT EL£KTT»MOTORJ, O.O.O,
K»R}ČEVAC.81,ŠK.U)KA
do 15.5.08: KARIERA, O.O.O, DUNAJSKA C. 21,
UUBLJANA
do 19.5.08: S«IAWT. 0,0.. KOVINARSKA C. 4. KAM-

HK

OBLIKOVALEC KOVIN
dO 5.6.08: ISKRA • OTC. KRANJ, D.OO., SAVSKA
L0KA4,KRANJ
do 15.5.08: KARIERA. D.O.O. DUNAJSKA C. 21.
UUBUANA
dO 25.5.08: LOGAR TRAOE, O.O.O, POSLOVNA
C0NAA4l,S£NliUR
do 23.5.08: RAVNIHAR, O.OO,, KSAČEVA C. 9, Š K
LOKA
$TTWGAR
db 29.5.08:
O.OO. SAVSKA C. 16, KRATU
ORODJAR
dO 12.6.06; KCVAČJČ. 0.0.0., VRH P R ŠENTJERNEJU 10. ŠENTJERNEJ
AVTOKL£PAR
do 14.5.08: URBASTOMAŽ S P. POSTOJNSKA C. 37.
RAKEK
STROJNIK
dO 31,5.08: THVSSENKRUPP OVG CMGALA, 0 , 0 0 .
ŠPRUHA19. TRZIN
STROJNI MEHANIK
dO 21.5,09; ETI D.D., BAKOUNiK 4 A. KAMNIK
dO 8,6.08; UTOSTROJ PTS. O.OO. UTOSTTOJSKA
C. 42. LJUBUANA

dO 19,5.06. MANPOSVER. O.O.O., C. MARŠALATTTAB
JCSENK^E
AVTOMEHANiK
do 8.6.08; AVTO-SVETEK STUDENEC. 0.0.0.. STUDENEC 11, LJUBUANA-P0U6
do 17.5,08: GREGOR JENKO S.P. HRASTJE 207
KRANJ
d014.5.08; STHaiTVNS. O.O.O. C. ŽEL£ZAR£V8
JESENICE
ELEKTROMONTER
dO 15.5.08: PLAN4iET. O.O.O.. KAMNIK POD KRIMOM 8 B. PRES£RJE
do 14.6,06; STANI$IAV«)DLAN s,p.. SUHADOlf 21
KOMENDA
AVTOEtEKTRIKAR
dO 14.5.06: AERODROM UUBUANA. 0,0. ZG BRNIK 130 A, BRNK-AERODROM
TKALfC
do24.5.06;SVILANn; D.O. K O V « « V ^ C . 4. KAMNIK
ŠIVILJA
do 24.5.08: STANISLAVA JENKO S.P.. BRTTOF 329
KRANJ
SLIKOPLESKAR
do 18.S.06: RESPECT, O.OO, APAČE 179, LOVRENC
NA DRAVSKEM POUU
do 29.5.08, SAŠO ŽGAUN. S.P.. ŽUMNČiČEVA UL 3

KRAKJ
AVTOLJČAR

d014.5.06; UfiSAS TOMAŽ S.Pl, POSTOJNSKAC. 37

RAKEK
FR2ER
dO 17.5 06. BARBARA KAFOL &.R. FRANKOVO NASE
UE68.ŠK.LOKA
dO 18.5.08: EXL£S»OR. O.O.O.. DETELOVA UL 10
KRANJ
do 21.6.08: M(TJA.d O.O., C. VM£ST^« U3G 84. UUB-

LWU

dO 5.6.06; MOJA. do,o.. V MESTNI UDG 64. UUBUANA
do23.5.06; SU\V1CAŠM0S P. .V(RL0G21.ŠK. U>KA
TESAR
dO 5.6.08; RESP6CT. 0.0.0.. APftČE 179. m & C
NA DRAVSKEM POUU
STROJNIK GRADBENE MEHANIZACUE
do 22.5.08; CP, KRANJ. 0.0.. JEZERSKA C, 20
KRANJ
dO 25.5.08: ŽELEZNIKAR COffTROL 0.0.0., KOTN)KOVAUL 30, UUBUANA
VOZNIK
dO 24,5.06; MIRAN KRUŠIČ S.P., KOSTANJEVEC 37
ZG LOŽMCA
do 14,5.08. GOODCENTER. POSLOVNA CONA A 20
ŠENČUR
VOZNIK AVTOBUSA
do 16.5.06: A8CT0UR. 0.0.0., MRHARJEVAUL 19
UUBUANA-ŠENTVID

PRODAJALEC

do 16,5.08; A^/TON POKUJKAR S.R, POUŠiCA 45 B
ZG, GORJE
do 20,5.08; OAfUAN BRESKVAR S.R. ZAGREBŠKAC
20,2000 MARIBOR
do 26.5.08: KARIERA. O.OO.. DUNAJSKA C, 21
UUBLJANA
dO 24.5.06: KIK T D O U B ^ UNO NONfOOO, D.O.O
RUSKAX6.MARfiOR
do 25.5 08: KLASJE. KRANJ. D.O.O, C HA KlANEC
9. KRANJ
do 14,5.08: KZ KRiŽEZ.0.0.. C KOKRŠI^GAODREDA 24. KRIŽE
<to 22.5.06: PROTON PROJEKT. D.OO.. A U ^ C
43. LESCE

dO 29.S.08: m 8. D.O.O., ŽEJE PRI KOMEND1112
KOMENDA

KUHAR

do 17.5.08: ABF. D.O.O.. PREŠERNOVA C. 55. fZOLA
do 175 08. H O T a SUDN. O.D., SLOVENSKA C, 34
LJUBLMNA
do 17,5,08: IRENA OUVOAPO S.P.. UL STANPA BOKALA 1 A, JES&ICE
do 18.5.06; MIP MALOPRODAJA. O.O.O. MNOV$KA
C. 1, NOVA GORICA

do 24.5.06: BORUT JURKOVIČ &R. R S Č E V M 50.
BOHINJSKO JEZERO
do 14.5.08; RAMARO, O.O.O. RBČEV lAZ 42. BOMMJSKO JEZERO
do 21.7.08: ROK MALNAR S P.. STARA FUŽINA 23.
BOHINJSKO JEZERO
do 17,5,08. SAVA HOTBJ BLED. O.OO, CAMKAFUEVAC.6.8LE0
do 17.5.06, SB JESENICE. C. MARŠALA THA112. JESEf«CE
do 29,5.08; SODEXHO. D.O.O.. ŽELEZNA C. 16.
UUBUANA
do 19.5.06. ZVEZASONČEK. ROŽANSKAUL 2. UUBUANA
NATAKAR
do 20.5.08; ERLAH. D.O.O, SREDNJA VAS 132.

SRE0^UAVASV60HKiU

do 17.5,08; HIT AU^NEA. D.O.. BOROVŠKA C. 99.
KRANJSKA GORA
do 22.5.08; KUT. O.O.O., MESTM TRG 6. lOftiA
do 8,6.G6: MATEJA STARE - HRSAR. S.P.. KOROŠKA
C.59.KRM4}
do 175.08; SAVA HOTEU Bt£0. D.O.O. CANKARJEVA C. 6, BL£D
d018,5.08: TAJMS, d.o.o . JUŽNA C. 97, I Z O U
SREOHJA POKUCNA IZOBRAZBA
dO 27.5.08; AORIAPOOL 0.0.0,, SOCEVA UL 2 7 .
KRANJ
dO 8 6 08; AVT05VETEK STUDENEC, 0,0.0., STUDENEC 11. UUBUViA-POLJE
do 14.5,08: BEKEM. 0,0,0.. BELŠAKOVAUL 2, PTUJ
do 5.6.06: OEJAN FRANTAR S.P.. C STE M A R E m
MNES15. TRŽIČ
dO20.5.06;FRANCPOZVEKS.P.C ANOREJABflENCA198. UUBUANA
dO 26.5.06; ISKRAISO-STRUGARSTVO, 0 , 0 0 . SAVSKA LOKA 4. KRAKJ
do2l,5.06: ISKRA KCKANiZMi. 0.0.. UPMCAB. KROPA
dO 26.5.08: KARIERA, O.OO., DUNAJSKA C. 21,
UUBUANA
(to 29.S.08; KARIERA, D.O.O, DUNAJSKA C. 21,
UUBUANA
do 2.6.08. KARIERA, O.OO.. DUNAJSKA C. 21. UUBUANA
do 17.5.08; MANPOVVER. O 0 . 0 . GOSPOSVETSKA
C. 5, UUBUANA
do 19,5.08: MANPOSVER, 0.0.0. GOSPOSVETSKA
C. 5. UUBUANA
do 15.5.08, MATJAŽ ERZAR S.P., JEZERSKA C. 41,

KRA^U

do ia6.08; MEUTA STARIČ S.P. NCM TRG 11. N O «
MESTO
do 21.5.08: MENCINGER. O.O.O. ALPSKA C. 68,
LESCE
do 8.6.06, STARE ROK STARE. S.P, ZA GRADOM 2.
8LED
do 14,5.06: NATAN. O.O.O., ŠAVSKAC. 34, KRANJ
do 17.5.06; PAUSAOA. O O.O, C. BORISA KIDRIČA 36
AJESEMCE
do 18.5.08; SAINT - GOBAM WEBER TERRANOVA
D.O.O. UU8UANSKAC. 68. GROSUPUE
do 14.5,08. STEELTRANS, D 0 0 , C. ŽEIEZARJEV 8.
do 17.5.08; TOMAŽ JERIČ. ŠTEFAmA G0fW. 19. CERKUE
VRTNARSKI TEHNIK
do 21,5.06; HUMKO. O.OO. SEBEfUE 54. BlED
LESARSKI TEHNIK
do 25.5.08; O O R A L O.O.O.. UL POHORSKEGA BATAUONA 211. UUBUANA
STTOJNl TEHNIK
do 18.5.08: HIB, KRANJ, O.O.O. SAVSKA C, 22.
KRANJ
do 165.08.1.S,P.. D.O.O. BEVKOVAUL 42. KAMNIK
dO 5.6.08; ISKRA B O - STRUGARSTVO D O.O., SAVSKA LOKA 4. KRANJ
dO 14.5,08; LE-TEHMKA, 0.0.0 , Š U C E V A U L 27,
KRANJ
dO 8.6.08. UTOSTROJ PTS. 0.0.0. UTOSTROJSKA
C 42, UUBUANA

dO 18.5.08; MANPOVVER. D.O.O.. DUNAJSKA C. 49

lAKUtfiA

ELEKTROTEHNIK ENERGETIK
do 15.5.08: PIAN-NET. 0.0.0 . KAMNIK POD m -

M0M8d,f>RES£RJČ
ELEKTROTEHNIK
do 17,6.08: THVSSENKRUPP W G OWGALA. 0.0,0
ŠPRUKA 19. TRZIN
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONK
do 16.5.06: AGENCUA M SERVtS. 0.0 O . SLOVENSKJTRG8. KRAWJ
dO 12,6.08; AVP. 0.0.0 BRAVNtČAfUEVA UL 11
UUBUANA
do 17.5,06; DIMPEX l£SN0060EL0VALJ4l STROJ
D.O.O, ZG. KTNJE 284, ŽABNJCA
RAČUNALNIŠKI TEHNIK
do 14.5,08; SIGMASISTEMI, 0.0.0,, PREOlUtŠKAC
18. TRŽIČ
KEMUSKI TEHNIK
do l?,5.0d: MANPOWEfl, O.O.O., GOSPOSVETSKA
C. 5. LJUBUANA
GRADBENI TEHNIK
do 16.5.08: OGP GRAD, 0.0., GRAJSKA C. 44, BLED
GOSTINSKO TURISTIČNI TEHNtK
do 21,5.08, MARINA PORTOROŽ. 0.0. C. SOUNARJEV 8. PORTOROŽ
dO 19 5.08; UMT. O.O.O. PRUŠMIKOVAUL 95. LJU8UANA-ŠENTVID
GOSTINSKI TEHNIK
dO 15.5.08: ARCUSMEDICA. O.O.O. NOUSTRUSKA
C.2E,(Z01A
dO 23.5.08: BOŠTJAN MAU S.P.. C. NA BRDO 33
KRANJ
d014.5,06, MLOŠIČ MILAN S.P.. ZG. JEZERSK0125
A ZG, JEZERSKO
TURISTIČNI TEHNIK
dO 24,5.06; CŠOO. FRANKOPANSKA UL 9. UUBUANA
EKONOMSKI TEHNIK
do 15.5.06: ARCUSMEDICA. O.O.O., MDUSTRUSKA
C.2E.(201A
dO 19,5.08; KARIERA. 0,0,0,. DUNAJSKA C, 21
UUBUANA
do 29.5.08; KARIERA. 0 . 0 0 . . DUNAJSKA C 2

UU6LJ><^

do 26.5.08: MERKUR ZAVAROVAUCA. 0.0., OUNAiSKAC. SS.UUGUAKA
EKONOMSKI TEHNtK ZA RAČUNOVODSTVO
dO 30,5.06: REPUKA. D.O.O.. TF^ŽAŠKA C, 42. LJUBUANA
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK
do 24.5.08: AVTOTRANSPORT KOVAČIČ. 0.0.0
GRM 12, TREBfUE
KOMERCIAUST
dO 19.5.08; M»A£LA KAVČIČ S.P, GREGORČIČEV
UL27.ŽIRI
UPRAVNITEHNIK
dO 17.508; OKRAJNO SODIŠČE NA JESENICAH. C
MARŠALATTrA37,jeS£NCE
ADMINISTRATIVNI TEHNIK
dO 25.5.08; OlAMED. 0 0.0., BARJANSKA C. 56
UUBUANA
dO 25,5.06; KADfllAL O.O.O, STRAHINJ110. fiAKLO
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE
14.5.06; 80U«ŠNICA GOU«(. GOLNIK 36. GOL
NIK
SREDNJA STROKOVNA A U SPLOŠNA IZOBRAZBA
do 13.5,06; ADECCO H R , O.O.O, BRNČIČEVA UL
15 B. UUBUANA-ČRNUČE
do 18.5.08; ATAMA. O.OO . SLOVENSKA C. 55 C
LJUeUANA
dO 18.5.08: ČEŠKE AEROUNIS, A.S.. UL BRATOV
UČAKAR132, UUBUANA
do 22.5.08; GRAWE, O 0., KOMENSKEGA U L 4
LJUBUANA
do 15.5.08: KARERA. O.OO.. DUNAJSKA C. 2
UUBUANA
do 26.6.08: KARIERA. D.O.O,. DUNAJSKA C. 2
UUBUANA
dO 16.5.08: RESPECT. O.O.O. AWČE179, LOVRENC
NA DRAVSKEM POUU

dO 13 5,08: SARAiA D.O.O. U3ŠKAC. 16 A LOG PRI
BREZOfO
dO 14.5.06; SIGMASISTEMI, D O.O. PREOLNIŠKAC.
16. TRŽIČ
do 20.5.06; S>GR. D.O.O.. SP. PlAVŽ 14 P. JESENCE
INŽ. STROJNIŠTVA
do 14,5.08: LE-TEHWKA D.O.O. ŠUCEVAUL 27,
KRANJ
do 175.08, N R O STEEL D.O.O.. C. ŽELEZAAEV 8.
JES&CE
EKONOMIST ZA ANAUZE IN PLANIRANJE
dO 20.5.08; PflOR 1 5 K , 0 0 . 0 , ER86ŽNIKOVA UL
2, UUBUANA
INFORMATIK
do 14.5.08: SIGMA SISTEMI. D.O.O. PREDUNIŠKAC.
16, TRŽIČ
RADIOLOŠKI I N l
dO 24.5.08. OZG. ZD ŠK. LOKA. STARA C. 10. ŠK.
LOKA
VIŠJA ŠTA0K0VN0t20BRA2&A
do 15.5,08: KARIERA. 0.0.0.. DUNAJSKA C. 21,
UUBUANA
UNIV. DIPL INŽ. STROJNIŠTVA
do 26,5.06; tSKRA • OTC, KRANJ. D.OO., SAVSKA
U>KA4. KRANJ
DIPL INŽ. GRADBENIŠTVA
do29.5.0e; SGPTEHNK. D.O, STARAC, 2. ŠK. LOKA
UNIV. DIPL I N t TRANSPORTNE LOGISTIKE
d017.5.08; ACRONI. 0,0,0,, C BORISA NDftlČA 44.
JESENICE
DIPLEKONOheST
do 14.5.06; GOODCENTER, POSLOVNA OOHA A 20.
ŠENČUR

DIPL VARNOSTNI INl

dO25,5.08; SGP TEHNK. 0.0. STARAC. 2, ŠK. LOKA
DR. MEDICINE
dO 25,5.08: OiAMED. 0 0 0 . BARJANSKA C. 56.
UUBUANA
do 5.6.06: OZG. ZD BlB), ZD BOHMJ. MUU3MSKA
C. 1, BLED
dO 5.6.08: OZG. ZD JESENICE. C. MARŠALA TITA 78,
JESENICE
do 22.5.08: OZG. ZD KRANJ. GOSPOSVETSKA UL
10. KRANJ
dO 18.5,08: OZG, ZD KRANJ, GOSPOSVETSKA UL
10, KRANJ
DIPLOMIRANA MEDICmSKA SESTRA
dO 14.5.08: BOLNIŠNICA GOLNIK, GOLNIK 36. GOLNIK
DR. MEOK:iN£ SPEC. SPLOŠNE MED.
dO 5.6.06; OZG. ZD R E D , ZO BOHINJ. MUttNSKA
C I.BLED
dO 15,5,06; OZG. Z D ŠK. U3KA. STARA C. 10, ŠK
UXA
DA MEDICINE SPEC. MED. DELA, PROMETA ŠPORTA
doS6.06:0ZG.ZDJES£NICE,C MARŠAUTrTA78.
JESEKCE
DR. ME0K)1NE SPEC, PEDIATRUE
do 5.6.08: OZG. ZD RADOVUCA KOPAUŠKA C 7,

RADOVUCA

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA
do 14.5.06; ACROM, O O O . C. BORISA KIDRIČA 44.
JESENICE
DR. VETERINARSKE MEDICINE
do 21.5.06; VETERINARSKI DOM DOMŽALE. 0,0.0..
C. TAU:EV 10, DOMŽALE
Prosta delovna mesta objav^amo po podatktti Zavoda RS za zaposlovanje. Zaradi pomanfkanja prostora rušo o b i a ^ n a vsa. Prav tako zaradi pr«9tedi>osti
objav tzpuičariM pogo^, ki postavila^ d e l o d t ^

d (dek) Z8 določen ^

zahtevane delome izkidrije,

posebr« atMje m rr>oreMj>e dru^e zahtev«K V$i navedeni lo mafljka^i podaOd so dostopni:
• na ogla$n^ deskah območnih sKižb In ivadov za
dek> zavoda;
• na domači strani Zavoda RS za zaposlovanje:

http://www.es6.90v^

-pridek>da^
Bralce opoza^amo, da so moreMm napake pri objavi mogode.

www.lidl.si
DVD snemalnik z 5 0 0 G B - H D D trdega diska
• Možnost snemanja televizijskega programa na D V D a)i na trdi disk
Predvaja video medije: DVD-Vjdeo, OVO-R/RW, D V D + R / R W , D V D + R DL. VCD, S V C D ,
JPEG, DivX: avdio medije: Avdio-CD, CD-R/RW, M P 3 • 5,1 Dolby Digital izhod. Dolby
Digital/DT • Snemalni formati: D V D + R D l / D V D + R / DVD-R / D V D + R V V / D V D - R W
' Funkcije zapisa: VPS, Shov/Vievv, programiranje s časovnikom
( 3 2 spominskih mest) • Pfit>or: H D M I kabel. Scart optiCni
kabel. /W-kabeI ( 3 x Cinch), kabel za anteno,
daljinski upravljalec, baterije za daljinski
upravljalec, D V D + R V / in priročnik

Flffl
12. 5. • 14 5 2008
irdfilKi SO dobavljivi sanio v omejenih količinah. V pnmeru. da bodo Ktjub skrbnemu načnovanju zalog Dri nepitfakovaiio vBiikemu povmaševanm k prvi dan ra^piodam cenjcne kupce piosimo ?a razumevanje

Piodaja samo v Kolitinah, običajnih za gospocl!njsWa. Slike so simbolične. Vse cm veljajo 2a izdelke brej dekoiativnih elementov do raiprodaje zalog. Vse ceiie so v EUR s pnpadajočim OOV Za tiskarske napake ne odgovaijamo
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Športno društvo Gorenjski glas vabi na

Ogled i6. etape Kolesarske dirke po Italiji.
Kdaj:
Kje:

ponedeljek, 26. maja 2008
Gorski kronometer (12,9 kilometra)

info@g-^s.si

P L A N I N S K I K O T I Č E K : B L E K O V A P L A N I N A ( 1 6 2 9 M) - T R U P E J E V O P O L D N E ( 1 9 3 1

M)

Mirni kotiček
zahodnih Karavank

na Plan de Corones (Kronplatz)
Zbirno mesto: parkirišče poleg nakupovalnega centra
Supernova v Kranju - Savski otok, 26. maja 2008, ob 5. uri.
Organiziran avtobusni prevoz. Možnost prevoza kolesa.
Vrnitev v poznih večernih urah.

JETENA J U S N N

Informacije in prijave (do petka, 23. maja):
Janez Ferlic, 031/561-663, janez.ferlic@gmail.com
Število prijav je omejeno.
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R A D O V E D N E

DOBRA IN ZDRAVA
ZELENJAVA
Praktični

nasveti za

Območje brez markiranih poti, ki je lahko dostopno. Eden najlepših in najmirnejših kotičkov
v Karavankah. Svet, kjer čas obstane, kjer ste le vi in divja, a spokojna narava.

vrtiČkaije

Trupejevo Poldne, naš današnji cilj s m o enkrat že
obiskali. Takrat smo se nanj
povzpeli v smeri potoka
Hladnika in ga dosegli z njegove desne strani Danes ga
bomo dosegli po levi strani,
dostop pa n a m bo precej
skrajšala visokogorska cesta.
T o je čudovit svet zelenih ali
pa rumenih macesnov, odvisno, kdaj ga obiščete, svet
širnih travnikov in cvetoče,
diSeče in bujne podrasti. Kot
veste, je to svet brez markiranih poti, a dostopnost kljub
temu ni zahtevna. Številne
lovske in pastirske stezice
nam olajšajo vzpenjanje, če
pa sledimo samemu grebenu, nas vodi ohmejna poseka in mejni kamni.
Peljemo se proti nekdanjem u mejnemu prehodu Korensko sedlo. Tik pod vrhom
se ostro desno odcepi makadamska cesta, ki nas pripelje
do Železnice. Peljemo se
m i m o Jureževe planine in
po prevoženih desetih kilometrih naletimo na odcep.
Nadaljujemo naravnost oz.
po desnem odcepu, kjer parkiramo avto. Preko travnika
se povzpnemo na Blekovo
planino, kjer je tudi avstrijska planšarska koča Blekowa
Hiitte, na višini 1 6 2 9 mebrov. Pod nami se odpre pogled proti Bekštajnu na avstrijski strani. Vzhodno od
n a s zagledamo Trupejevo
Poldne, ki kot odsekana skala strmo pada na sevemo, avstrijsko stran. Odpravimo se
torej proti vzhodu. Najbolje
je, da sledimo mejnim kamnom, sicer pa je stezica dobro vidna in lahko sledljiva.

CENA:

3.70 €
Za naročnike
Gorenjskega glasa
20% popusta

Na začetku poteka pot po
grebenu, skozi gozd. Enkrat

Pot poteka po grebenu, v ozadju je travnata Vošca./Foto jehKjuitin
tudi malenkostno izgubi na
višini. Trupejevo poldne vidite skoraj ves čas pred seboj. Na svoji desni strani
imate čudovit razgled na
Martuljkovo skupino. Na
koncu gozda vstopate v svet
ruševja. Ruševnat svet je na
nekaj mestih močno zaraščen, a težav pri premagovanju ni. Številni pritlikavi borovci vam bodo olajšali vzpenjanje, saj bodo razvejane
korenine kot nalašč za varovalo oz. občasno v a m bo
kakšna korenina pomagala,
da se boste potegnili navzgor. Zadnji del vzpona poteka po travniku.
Na vrhu Tmpejevega Poldneva so zvonček, križ ter
vpisna knjiga. Žal je napis
na križu nemški, Techantinger, postavljen pa je bil pozno jeseni leta 2 0 0 6 . Razgled, ki vam ga ta odmaknjeni vrh nudi, je čudovit: na
jugu markantaa Martuljkova skupina, z mogočnim

Špikom, vzhodno od "Trupeja" Kepa, v ozadju še špička Dovške Babe. Z zahoda
nas gledajo Jalovec, Vevnica
in Mangart, na drugi strani
meje pa italijanski zahodni
f u h j d , z Montažem in Višem. V daljavi so Karnijske
Alpe in Dolomiti. Na severni
strani se nam odpre pogled
proti Koroški z Baškim jezerom, v ozadju kipijo proti
nebu Visoke Ture.
Če želite v tem delu Karavank preživeti več časa, vam
svetujem, da se na Trupejevo Poldne povzpnete kar iz
vasi Srednji Vrh. Ž e v vasi
vas smerna tabla u s m e r i
levo skozi vas. Hodite ob potoku Jerman, ves čas v send.
Potok je nekaj časa na naši
desni, nekaj časa na levi strani. Po približno uri hoje boste na svoji levi strani zagledali opuščene pastirske stanove, ki jih je že močno načel zob časa. Čaka vas vzpon
do t L Železnice, kjer zavije-

te desno in se povzpnete do
sedla, s katerega se levo dvignete naprej do vrha.
Z Blekove planine boste
do Tmpejevega Poldneva porabili približno uro in pol
hoda. Pot sestopa lahko poteka po poti pristopa, lahko
pa naredite "klobaso", ter se
spustite na sedlo, kjer 2avijete desno navzdol v grapo, ki
vas pripelje do Železnice.
Potem pa sledi, sicer po cesti, še sprehod do avta. Premagane višinske razlike bo
približno 300 metrov.
Svet, ki ga boste odkrivali,
ni markiran in poleg čudovitega razgleda je ravno to
šarm sveta zahodnih Karavank. Pa še nekaj! Po vrnitvi
domov se boste lahko le nasmihali ob misli, da marsikdo sploh ne bo vedel, kje ste
se potepali.
Nadmorska višina: 1931 m
Trajanje: 3 ure
Višinska razlika: 3 0 0 m
Zahtevnost 4 zvezdice
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ZiMbStldUiiimoiai
N a vrhu Trupejevega Poldneva od jeseni 2006 stoji križ.

Pogled na Baško jezero / roto: ititi« lustm

EKONOMIJA

stefan.zargi@g-^.si

nflacija ogroža gospodarstvo
To je bila enotna ugotovitev štirih nagrajencev Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske
in podjetniške dosežke na okrogli mizi "Evropska unija kot priložnost za gospodarski razvoj Slovenije".
ŠTEFAN Ž A R G I

Ško^a Loka - V sredo so se v
prostorih Miheličeve galerije
v Kašči v okviru Tedna Evrope v Skofji Loki in v organizaciji Občine Škofja Loka in
Razvojne agencije Sora na
javnem pogovoru zbrali štirje
nagrajenci
Gospodarske
zbornice Slovenije (GZS) za
izjemne gospodarske in podjetniške dosežke z območja
nekdanje občine Škofja Loka.
Pogovor je potekal na temo
"Evropska unija kot priložnost za gospodarski razvoj
Slovenije". Vsi štirje so bili
dolgoletni direktorji uspešnih podjetij na Škofjeloškem:
Valentina Nastian, nekdanja
direktorica Niko Železniki, ki
je pogovor tudi vodila; Anton
Papež, nekdanji direktor največjega škofjeloškega podjetja T C G Unitech LTH ol;
Branko Selak, nekdanji direktor Marmor Hotavlje, in
Janez Deželak, nekdanji direktor Termo Škofja Loka. V
uvodu s m o slišali, da je od
skupno 2S5 podeljenih nagrad G Z S v 38 letih bilo kar
10 nagrad podeljenih ško:^eloškim (razumljeno širše - za
območje današnjih štirih občin) gospodarstvenikom, kar
samo potrjuje, da je gospodarstvo na tem območju dobro razvito. Kljub izzivalnem u naslovu teme pogovora
pa v sredo, z izjemo Antona
Papeža, kakšnih strateških
premislekov nismo slišali,
predvsem je šlo za predstavitev njihovih izkušenj iz preteklosti pri preboju njihovih
podjetjih na tuje trge.

TCC Unitech LTH ol
se prestrukturira
Najizrazitejši primer podjetja, ki m u je uspelo po propadu jugoslovanskega trga
prodreti na evropski trg in
postati pomemben dobavitelj
v evropskih merilih, je zagotovo TCG Unitech LTH ol, ki
leta 1997 ni v tej smeri pomenil ničesar, po enajstih letih
vodenja Antona Papeža in
njegove ekipe pa pomeni polovico prodaje mednarodne
grupadje T C G in ustvari kar
7 0 odstotkov dobička te grupadje. Uspeli so se torej uveljaviti na trgu Evrope, kjer
živi 4 0 0 milijonov prebivalcev, vendar se je med tem
zgodila globalizadja, ki pomeni ob razviti informacijsko-komunikadjski tehnologiji danes konkurenco z vsega sveta. T o pa zahteva od poslovodstev realno oceno svoje
konkurenčnosti in neizprosen boj s stroški. T C G Unitech LTH ol je ob znanih zahtevah za povišanje plač,
stroških energije in davčnih

obremenitvah pred izzivom
nadaljnjega prestrukturiranja
v smeri avtomatizadje in zamenjave proizvodov s tistimi
z višjo stopnjo obdelave, večjo kompleksnostjo ter s tem
višjo dodano vrednostjo. To
je po mnenju Antona Papeža

V Termu so sanirali
vplive na okolje
Da je bila gospodarska vojna ob razpadajoči Jugoslaviji
pravi pokazatelj vrednosti
podjetij, pa je bil prepričan
Janez Deželak, ki je menil.

mehanizmov s Kitajskega, ki
so povzročili 45-odstotni padec cen. Naloga novega vodstva Nika pa bo, pripraviti se
na čase, ko bo omenjena
antidumpiška zaščita v letu
2011 prenehala, saj alternative za Niko, ki zadovolji do-

Na okrogli mizi so sodelovali (od leve): Branko Selak, Anton Papež, Valentina Nastran in
Janez Deželak
edini možni izhod. Na pogoje okolja, v katerih poslujejo
podjetja, poslovodstvo nima
vpliva (davčna politika, energetska politika, politika izobraževanja), imajo pa na prizadevanja za globalno konkurenčnost velik pramen. T C G
Unitech LTH ol ima svoje
družbe na Hrvaškem in v
Makedoniji in predstavljata
pomemben "ventil" uravnavanja profitabilnosti.

Tujina je bila za Marmor
vedno izziv
Izkušnja Braneta Selaka,
dolgoletnega direktorja Marmorja s Hotavelj, je seveda
drugačna. V odmaknjenem
kraju je začelo rasti kamnarsko podjetje, ki je znalo v 60.
letih preteklega stoletja izkoristiti velik razvojni in zlasti
investicijski ciklus. Kljub
temu da jim dela na domačem trgu ni manjkalo, pa so
že zgodaj, kljub včasih nemogočim jugoslovanskim
predpisom, pogumno začeli
z deU tudi v tujini, predvsem
kot izziv in priložnost, da
spoznajo tamkajšnje razmere, tehnologijo in da si pridobijo najnovejša znanja. To
jim je omogočilo, da so se
razvili v podjetje, ki ima danes resnično najnovejšo tehnologijo, ki ima tudi najnovejša znanja, vstop Slovenije
v E U pa je pomeiiil, da se na
evropskem trgu srečujejo z
veliko konkurenco, vendar
žal tudi precejšnjimi omejitvami. Prav v gradbeništvu
namreč ostajajo omejitve na
trgu delovne sile, kar je pri
montažah njihovih izdelkov
velika ovira. Brane Selak je
prepričan, da dajejo samo vrhunsko znanje in tehnologija ter ustrezna motiviranost
kadrov možnosti za uspeh in
na tujih trgih lahko uspevajo
le z vrhunskimi izdelki.

da bi morali biti hvaležni
vsem tistim gospodarstvenikom, ki so znali in zmogli v
prejšnjem sistemu naša podjetja usmeriti v izvoz. Glede
na to, da je vodil podjetje Termo, ki je imelo obilico težav
z okoljem zaradi onesnaževanja, je prav pravočasno zavedanje tega problema in sanadja vplivov na okolje drug
pomemben dosežek n e le
njegovega podjetja, pač pa
tudi drugih v našem okolju.
Prava vrednost vodilnih se
po njegovem mnenju pokaže v sposobnosti, ali znajo rešiti podjetja iz krize, pri čemer se je potrebno zavedati,
da so edino slovensko pravo
bogastvo (resurs) delovni in
učljivi
ljudje.
Ekološko
vzdržna proizvodnja je danes na mednarodnih trgih
pomembna prednost.

EU je za Niko "žegen"
Kaj je mogoče napraviti z
znanjem in ustrezno organizacijo iz enostavnega izdelka, kot je mehanizem za registratorje (fascikle), pa je iz
svojih izkuSenj razložila Valentina Nastran, ki je od leta
1987 vodila kovinarsko podjetja Niko Železniki. V tem
času jim je namreč proi2!^'odnjo omenjenega mehanizma, kot je hudomušno dejala: "malo pleha in krive žice",
uspelo p<^eseteriti in v letu
2 0 0 0 postati vodibii proizvajalec v Evropi. Poudarek na
znanju, premišljeni in zahtevni kadrovski politiki, nenehnem posodabljanju, avtomatizaciji, jim je omogočil,
da so lani na 11 avtomatih izdelali 115 milijonov kosov, saj
izdelajo mehanizem vsake
1,3 sekunde. Vstop v Evropo
je bil za Niko po besedah Nastranove pravi "žegen", saj je
znala zaščititi svoj trg pred
poplavo cenenih in slabih

mače potrebe v borih dveh
dnevih proizvodnje, razen
evropskega trga, ni.

Inflacija je za
konkurenčnost pogubna
Predstavitvi izkušenj štirih
gospodarstvenikov - nagrajencev G Z S , so sledila vprašanja iz občinstva. Čeprav je
vprašanje o lastništvu podjetij morda merilo drugam
(vsi štirje so podjetja delno
lastninili tudi za sebe), smo
dobili načelen odgovor, da je
pomembno aktivno lastništvo, da so delali, kot da je njihovo, lastništvo pa je velika
obveznost in odgovornost.
Na tujih trgih je v kapitalizm u pomembna izbira partnerjev in ne kaže spregledati, da se v EU zelo krepi nadonalizem. Prava vrednost
podjetij se kaže v krizi. Na
vprašanje o razvojnih možnostih v našem okolju pa
s m o slišali, poleg opozoril
na pomen čim boljše infrastrukture (prometae, informacijske,
izobraževanja),
zelo ostre opomine, da je
naša država zbirokratizirana,
davčno požrešna, nekaterih
pomembnih delov (državna
uprava, zdravstvo, železnice)
pa se tranzidja še ni dotaknila. Ž a l smo vse preveč
usmerjeni v potrošnjo, izredno zaskrbljujoče je zadolževanje Slovenije, rast, ali
celo ohranjanje sedanje infladje pa bo za konkurenčnost naših podjetij usodna.
Marsikaj bi lahko bolje rešili
tudi v lokalnih skupnostih,
so menili sodelujoči gospodarstveniki, kot primer pa
omenili dolgoletne zaplete z
industrijsko cono na Trati,
kjer želi T C G Unitech LTH
ol postaviti novo tovarno.
Anton Papež je kljub temu
zagotovil, da ne razmišljajo o
selitvi drugam.
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S tišino do poštenih tarif
ŠTEFAN Ž A R G I

Ljubljana - V torek so predstavniki v s e h uporabnikov
avtorskih pravic (kulturni
delavci, trgovci, obrtniki,
gostinci) - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
Trgovinska zbornica Slovenije, Iniciativa združenja
ponudnikov gostinskih storitev Slovenije, Z d r u ž e n j e
kultumih domov regionalnega p o m e n a . Turistično
gostinska
zbornica
pri
G Z S , Mladinska mreža
Mama in Imago Slovenije,
zaradi neurejenih r a z m e r
na področju avtorskega prava objavili akcijo "S tišino
do poštenih tarif', s katero
želijo vse odgovorne pozvati k ureditvi področja avtorskega prava in opozoriti na
neustrezno vodstvo S A Z A S
ter pomanjkljivo zakonoda-

jo. V s i poskusi za razumno
rešitev neurejenih razmer
so se izjalovili, saj se z vodstvom S A Z A S na dolgotrajnih pogajanjih niso mogli
dogovoriti. S A Z A S vztraja
pri tarifah, ki so jih samovoljno, brez soglasja predstavnikov uporabnikov avtorskih pravic, povišali leta
2 0 0 7 . S skupno akdjo odklopa vseh avdiovizualnih
aparatov ne želijo dolgoročno izogniti plačevanju SAZ A S , saj se vsi partnerji v
a k d j i zavedajo, da je zaščita
avtorskih pravic zelo pom e m b n a . Pri O Z S so že
svojim članom poslali obrazce za odpoved pogodbe s
S A Z A S , po vsej Sloveniji pa
bodo organizirali tudi posvete o tej problematiki. V
Kranju bo na Območni
obrtno-podjetniški zbomici
19. maja ob 16.30.

LJUBLJANA

Zrno na zrno pri G Z S
Iz Gospodarske zbornice Slovenije s o sporočili, da so v okviru Centra za zniževanje stroškov podjetjem uvedli novo
storitev. "Zrno na zrno" bo malim In srednje velikim članom GZS v podporo pri zniževanju njihovih stroškov. Kako
obvladati In znižati stroške energentov, saj se električna
energija gospodarstvu v Sloveniji draži hitreje kot gospodarstvom drugih evropskih držav, pa tudi zemeljski plin, čigar cena z zamikom in mnogo manjšimi nihanji sledi rasti
cen nafte na svetovnem trgu in se bo kmalu podražil, kakšna je ponudba na trgu, kakšni so pogoji nabave, kčfkšne so
vsebine pogodb, kako zamenjati dobavitelja, kako privarčevati z boljšim prilagajanjem porabe, so le nekatera vprašanja, na katera bodo člani GZS prejeli odgovore na podportalu Zrno na zrno, dostopnem na http://zrnonazrno.
gzs.si/slo/ ali prek http://vvww.gzs.sl/slo/; na konkretna
vprašanja pa bodo strokovnjaki odgovarjali tudi neposredno po telefonu. Trenutno Zrno na zrno poleg energentov
pokriva še področje financiranja z nepovratnimi viri sredstev. V prihodnjih tednih bo GZS storitev dograjevala in
razširila na nove vsebine, najprej na stroške varovanja okolja, v načrtu so tudi davki in stroški trženja, skratka tista področja, kjer ocenjujemo, da GZS lahko pripomore k zniževanju stroškov v podjetjih. I . Ž.

MURSKA SOBOTA

Obi tudi v Murski Soboti
Z več kot 510 centri v enajstih evropskih državah je OBI vodilna blagovna znamka v panogi gradnje in ponudbe za domače mojstre. Njegova zgodba o uspehu se je začela pred
več kot 30 leti v Nemčiji, kjer ima nad tristo centrov. Obijeve trgovine so v poslovnem letu 2006/2007 dosegle skupno za 5,8 milijarde evrov prometa, zaposlenih pa je okrog
38.000 sodelavk in sodelavcev. OBI je poznan tudi v Sloveniji. Njegovi trgovski centri so že v Ljubljani, v Mariboru, v
Kopru in v Kranju, v četrtek, 15. maja, pa bo začel delovati
nov center v Murski Soboti, ki je prometno lahko dostopen.
Slovesno ga bodo odprli jutri, 14. maja, ob i8. uri. Njegova
površina je 5700 kvadratnih metrov, kupcem pa bo na voljo
okrog 4 0 . 0 0 0 artiklov, povezanih z gradnjo, bivanjem in
urejanjem vrta. Del centra je tudi kavarna. J. K.
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RADIO SORA

Gorenjski prijatelj
Radio Sora d.0.0..
Kapucinski trg 4,4220 Škofja Loka,
tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60,
e-mail: info®radio-sora.si
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KOMENDA

Navdušeni nad kunci in golobi
Društvo gojiteljev malih pasemskih živali Kamnik-DomžaleMengeš združuje približno petnajst navdušenih rejcev kuncev, golobov in perutnine, ki svojo dejavnost redno predstavljajo na različnih prireditvah. Pred dnevi so nekaj primerkov
svojih malih živali pokazali tudi Komendčanom, na razstavi
ob njihovem občinskem prazniku. "Takšne razstave so priložnost za to, da v svoje vrste privabimo nove člane in da pokažemo, s čim se pravzaprav ukvarjamo," je povedal dolgoletni član Roman Torkar iz Kamnika, ki se ukvarja predvsem

cveto.zaplotnik@g-g^s.si

Nova Gozdna učna pot
Velik del pred tridesetimi leti postavljene gozdne učne poti v Predtrškem gozdu pri Radovljici je
"povozila" nova avtocesta. Blejska območna enota Zavoda za gozdove že pripravlja prenovo.
MARJANA AHAČIČ

Radovljica - Gozdno učno
pot v Predtrškem gozdu pri
Radovljici je kot eno prvih
takšnih pri nas že pred dobrimi tremi desetletji uredilo
takratno gozdno gospodar-

že kmalu potem, ko je bila
znana natančna trasa ceste,
začel s pripravo projekta prestavitve in rekonstrukcije
poti, je povedal vodja območne enote Andrej Avsenek.
"Po načrtih naj bi bila nova
učna pot odprta že to po-

doslej. "V kar se le da velikem delu smo želeli ohraniti
tudi dosedanjo traso. Če se
bomo uspeli dokončno dogovoriti z lastniki, bo nova
gozdna učna pot po Predtrškem gozdu nekaj krajša od
stare - dolga bo približno dva

z vzrejo kuncev. Obiskovalcem je razložil, da sodniki na različnih tekmovanjih ocenjujejo predvsem telesno obliko, težo,
kožuh, obliko glave, barvo in uhlje živali, zato le-te zahtevajo
veliko skrbi in nege. Člani so v povprečju stari že več kot šestdeset let, zato so toliko bolj veseli mladih, ki se jim pridružijo. Enajst let je njihov član tudi 23-letnl študent zoologije Andrej Grašič iz Šmarce, ki ima doma - kakor pravi sam - vse od
konja do hrčka. Na razstavo je prinesel pokazat kanadskega
divjega purana in diamantnega fazana, j. P.

zu urbanega naselja, želimo,
da bi bila vsesplošno uporabna za oddih in sproščanje.
Pričakujemo, da bodo tja prihajali domačini - tudi starejši, pa družine z majhnimi
otroki, trasa pa je načrtovana
brez večjih vzponov, kar bo

i -iji
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Poročila za mleko do 15. maja
Približuje se rok za posredovanje letnega poročila o neposredni prodaji mleka oz. mlečnih proizvodov, ki ga morajo pridelovalci oddati na obrazcu MK - 6. Vsem proizvajalcem mleka, ki
so marca 2008 imeli individualno kvoto za neposredno prodajo mleka jn mlečnih proizvodov, je ARSKTRP na dom poslala
obrazce za vodenje dne\>nih evidenc z navodili in obrazec za
letno poročanje, ki se jih ne pošilja na agencijo, treba pa je pravočasno posredovati izpolnjeno letno poročilo, da bodo na
agenciji lahko čim prej vnesli podatke. Letno poročilo morajo
posredovati vsi proizvajalci mleka, ki imajo individualno mlečno kvoto za neposredno prodajo, ne glede na to, ali so jo v
kvotnem letu 2007/2008 izvajali ali ne. M. C.

Igor Lampe, vodja krajevne enote Zavoda RS za gozdove v
Radovljici, pravi, da bo vsebina poti enaka kot doslej.

Po novem bo začetek radovljiške gozdne učne poti
pomaknjen $00 metrov v smeri proti Mošnjam.

stvo Bled. Vse od tedaj je
predstavljala zanimivo učilnico v nara\i za številne šolske skupine od blizu in daleč, obenem pa je bila priljubljena sprehajalna pot domačinov. Pred dvema letoma je velik del poti prekrila
trasa nastajajoče nove avtoceste.
»•
Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Bled, je

kilometra • začetek bo prestavljen približno 500 metrov naprej od starega v smeri proti Mošnjam, nadaljevala pa se bo proti predoru za
železniško progo. Vsebina
poti bo ostala podobna kot
doslej, morda lx)mo kakšno
od starih točk izpustili, nekaj
pa bo dudaiiili na novo. Prav
tako ostaja osnovno izhodišče o namenu poti: ker je bli-

mlad, pa se je zaradi težav z
nekaterimi lastniki zemljišč
projekt zavlekel, tako da pričakujemo, da bo za obiskovalce nared do septembra."
Kot je povedal Igor Lampe.
vodja krajevne enote Z G S
Radovljica, so se pri rekonstrukciji držali načela, da
mora gozdna učna pot v
osnovi glede namenov in ciljev ostati takšna, kot je bila

• -

omogočalo uporabo kar najširšemu krogu obiskovalcev,
celo tistih, ki so lažje gibalno
ovirani. Gozdna učna pot pa
ne bo športni poligon - ne za
tek niti za vožnjo s kolesi,
prav tako ne bo namenjena
sprehajanju psov - ti bodo
morali biti na vrvid, lastniki
pa bodo seveda inoiali za njimi pobirati iztrebke," še dodaja Lampe.

Izdaja odločb pri koncu
z vami že od leta

1948

V mesecu MAJU praznujemo 60 let.
Ugodnosti ob 60. letnici
v času od 5. - 31. maja 2 0 0 8 :

10 %

>
>
>
>

Notranja vrata.
'l/hodna vrata.
Pohištvo iz masivnega lesa
Dodatki za opremo doma.
D O D A T N E UGODNOSTI OB NAKUPU
S T A V B N E G A POHIŠTVA:

Kakovostna notranja vrata Lip Bled ...
Izberite KAKOVOST IZBERITE Up Bled.

lipbled

www.lip-bled.8i

i^Mljtn^mlonTiiu^ -Trc^^i'. 'vp^Ov-.i i .H^ipoStvTiVPopusti »madMbcjm.aeilevaio.

> Brezplačna Izmera na vašem domu.
> Vrata po želji kupca (izdelana po vaših merah
in zidnih odprtinah).
> Dostava izdelkov Up Bled na dom.
> Strokovna montaža.
> Recikliranje embalaže.
DODATNA PONUDBA UP BLED:
> Okna in balkonska vrata.
> Svetovno priznane kljuke prcizvajalca HOPPE.
> Ležišča in post9lini vložki.
> Pariteti, laminali in tekstilne talne obloge.

Prodofii sakviil|pMcd: l-KjustrijsU Prmlain Center Bled / Re^ca.
I«l.: 04 234 00 90 • Prodaj Certorgijt>iana/Ru<iriik,Jt«tl(ora 288. » 1 : 0 1 2 8 0 0 8 2 0

30 • Krani / Pnmd^ovo. UirKa Vadncva 14.

Konec junija bo ARSKTRP izplačala vsa sredstva
za leto 2 0 0 7 , izplačila za govedo se bodo začela
v juniju.
M A I J A Ž GKI-GOJUČ

Ljubljana - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok Jarc in generalni direktor Agencije za kmetijske
trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) Benedikt Jcranko
sta predstavila aktualne aktivnosti Agencije na področju izdaje odločb, izplačevanja ukrepov skupne kmetijske politike ter potek kampanje zbirnih vlog za 2 0 0 8 .
Minister Jarc je poudaril, da
je slovenska plačilna agencija ena izmed najmanjših v
EU in da v primerjavi z drugimi evropskimi agencijami
dela relativno dobro. Ob tem
je izpostavil, da agencija izdaja odločbe in izplačuje
ukrepe skupne kmetijske
politike v skladu s predpisanimi zakonskimi roki. Direktor agencije Jcranko je
povedal, da je izdaja odločb

za leto 2007 za OMD, drobnico in izplačilo plačilnih
pravic v zaključni fazi, saj je
Agencija do konca aprila
2008 izdala skupno več kot
112 tisoč odločb v skupni
vrednosti 151 milijonov evrov, v tem tednu pa za te
'okrepe izdala še zadnje odločbe. Agencija je v teh dneh
začela tudi z izdajo odločb za
ukrepe kmetijsko okoljskega
programa (S)KOP. Skupno
bo izdanih 18.900 odločb za
KOP v skupni vrednosti
okrog 35,8 milijona c/rov, in
7.900 odločb za SKOP v
skupni višini okrog 3,8 milijona evrov. Agencija bo z izdajo odločb za govedo začela
v juniju; odločbe bo prejelo
28.780 upravičencev v skupni vrednosti okrog 16,5 milijona evrov. Agencija bo tako
do konca jimija 2008 izplačala vsa sredstva za leto
2007.

FINANCE

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Drugi sveženj
informativnih izračunov

LjUBgANA

Obstoječi delničarji N L B vpisali 4 7 1 . 6 9 6 delnic

Davčna uprava je v petek na p o š t o oddala dobrih 360 tisoč informativnih izračunov za dohodnino, ki
jim je m o g o č e ugovarjati d o 13. junija.
MATJAŽ G M G O R I Č

Ljubljana - Po prvem najobsežnejšem svežnju dohodninskih informativnih izračunov je davčna uprava konec prejšnjega tedna izraču-

slali ugovor, drugim se bo
informativni izračun po
tem datumu spremenil v
odločbo in bodo morebitno
preplačilo prejeli na transakcijskem računu 30, junija, čeprav ima davčna upra-

Davčna uprava je na od 5 0 7 . 2 1 } informativnih izračunov iz prvega svežnja prejela 3 7 . 0 9 2 ugovorov, m e d
katerimi jih je dobrih 78 odstotkov nanašalo na spreminjanje podatkov o vzdrževanih družinskih članih,
kar pomeni, da je bilo dobrih 9 2 odstotkov informativnih izračunov pravilnih.
ne poslala še 360.095 zavezancem, ki so oziroma bodo
v svojih nabiralnikih dobili
ovojnice zaščitene s plastifi
ciranim ovojem in z ozna
ko, da gre za davčno tajnost
Tisti, ki bodo v izračunu na
šli napake ali pomanjkljivo
sti, bodo lahko do vključno
13. junija davčni upravi po-

va čas do 14. julija. Do istega
dne morajo svoje obveznosti poravnati tisti, od katerih
informativni izračun zahteva doplačilo.
Naslednji, zadnji sveženj
informativnih izračunov bo
davčna uprava 26. maja poslala skoraj 220 tisoč zavezancem za dohodke iz kme-

Žirovnica odrezana
od avtoceste
v Žirovnici predlagajo, da načrtovani začasni
izvoz v Vrbo za potrebe gradnje avtocestnega
odseka Vrba-Peračica postane trajna rešitev.
ANAHARTMAN

Žirovnica - Čeprav občina Žirovnica slovi po izjemno bogati kulturni dediščini, pa
vse kaže, da vasi pod Stolom
z gorenjsko avtocesto ne
bodo povezane. Avtocestni
priključek Žirovnica namreč
ni bil načrtovan ne pri že
zgrajenem odseku HrušicaVrba kot tudi ne pri odseku
Vrba-Peračica, Id ga še gradijo. Žirovničani naj bi tako
uporabljali najbližja avtocestna priključka lipce (že zgrajen) in Lesce (v izgradnji). A
ker so na občini pred kratkim izvedeli, da bodo v sklopu gradnje odseka Vrba-Peračica uredili začasni izvoz v
smeri Vrbe, si zdaj prizadevajo, da bi ga ohranili tudi po
koncu gradnje. Takšno pobudo je žirovniški župan Leopold Pogačar pred dnevi naslovil na družbo za avtoceste
(Dars). "Če bi izvoz Vrba
ohranili kot trajno rešitev, bi
lahko izboljšali turistični obisk Vrbe in posledično celotae občine, saj bi ga lahko
ustrezno označili s turistično
signalizacijo. Ljudem v kra-

jih pod Stolom bi omogočili
hitrejši dostop do domov,
predvsem pa lažji pretok ljudi in blaga," župan navaja v
pobudi.
Na Darsu so pojasnili, da
bo izvoz s^golj začasne narave
za potrebe gradnje in tako ne
bo imel elementov, kakršne
bi moral imeti trajni priključek. In na kakšen način bi
občina Žirovnica vendarle
lahko prišla do avtocestnega
izvoza v smeri Vrbe? "Obstajati bi morala pobuda z utemeljenimi oziroma novimi
dejstvi. V tem primeru bi
bilo treba preveriti možnost
dodatnega priključka z vidika upravičenosti, zadostae
razdalje do obstoječih priključkov ter ustreznosti tehničnih elementov avtoceste
na mestu predlaganega priključka. Ker ne vidimo potrebe po novem priključku, bi
tudi Bnandranje moral zagotoviti pobudnik. V nadaljevanju bi bilo treba sprejeti državni lokacijski načrt za tak
priključek, aktivnosti v zvezi
s tem pa vodi ministrstvo za
okolje in prostor," so razložili na Darsu.

tijslce in gospodarske dejavnosti oziroma prejemnikom
subvencij. Ti bodo imeli čas
za ugovor do vključno 30.
junija, 16. julija lahko tisti,
ki so med letom plačali preveč, pričakujejo vračila, za
doplačila pa je čas do 30. julija. Zavezanci, ki tudi s tretjim svežnjem ne bodo prejeli informativnega isnračuna,
morajo napoved oddati
sami, na davčni upravi pa
svetujejo, naj najprej preverijo, če jim je bil informativni izračun dejansko izdan
oziroma ali sploh so zavezanci za plačilo dohodnine.
Skrajni rok za oddajo dohodninske napovedi je 30.
junij.
Davčna uprava je na od
507.213 informativnih izračunov iz p r v ^ svežnja prejela 37.092 ugovorov, med
katerimi se jih je dobrih 78
odstotkov nanašalo na spre-

PREDDVOR

Energetiko bodo prodali
"V minulem letu smo dokazali, da lahko Energetika posluje pozitivno, četudi brez
Jelovice," je po seji povedal
župan občine Preddvor Miran Zadnikar. "Energetiko
smo dokapitalizirali, njena
vrednost je z odpisom terjatev povečana, pripravili smo
predlog, da se oceni kot firma z vsem premoženjem in
od proda. Občinski svet tokrat še ni sprejel sklepa o
prodaji, tehtal pa bi med odločitvijo, ali Energetiko odprodati v celoti ali pa ohraniti 26-odstoten kontrolni
delež."
Energetika Preddvor, ki se
ukvarja z daljinskim ogrevanjem na biomaso, deluje
že pet let, z lanskim poslovanjem pa je svetnike seznanil sedanji direktor Janko
Maček. Občinski svet je za
pokrivanje Izgube soglašal
z namenskim odpisom odprtih terjatev, ki jih predstavlja neplačana kotlovska
oprema iz preteklih let. Soglašal je tudi, da se na podlagi knjiženja pokrite izgube in tekočega poslovanja
izdela presek bilančnega
stanja, nato pa opravi cenitev družbe (ugotovi vrednost kapitala), ki bo v nadaljevanju predmet prodaje.
Za nakup preddvorskega
energetskega sistema se
zanimajo štirje kupci, je povedal župan Zadnikar, vendar njihovih imen še ne želijo razkriti. D. Ž.

minjanje podatkov o vzdrževanih družinskih članih, kar
pomeni, da je bilo dobrih 92
odstotkov informativnih izračunov pravilnih.
Po podatkih za zavezance
iz prvega in drugega svežnja
bo moralo 359.699 zavezancev skupaj plačati 108,3
jona evrov, država pa lx) morala 443.410 zavezancem vrniti 107,2 milijona evrov,
tako da bo razlika v korist državne blagajne skoraj 1,2 milijona evra, oziroma i,}8 evra
na zavezanca.
Podrobnejši podatki o dohodnini so dostopni na
spletni strani Davčne uprave republike
Slovenije
www.durs.gov.si, kjer se je
pri virtualni davčni asistentki
Vidi mogoče z vnosom davčne številke tudi pozanimati,
ali je bil informativni izračun
že izdan oziroma odpremIjen.
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V prvem krogu dokapitalizacije NLB so obstoječi delničarji
vpisali in vplačali 471.696 delnic, kar pomeni, da je v drugem krogu, ki se je začel v petek, 9. maja, širši javnosti na
voljo 426.508 delnic. Vpisovanje delnic NLB bo potekalo v
6i poslovalnicah NLB po vsej Sloveniji. Prodaja bo potekala
do 29. maja do 13. ure, delnice pa lahko kupijo občani in
pravne osebe, domače in tuje. Prodajna cena delnice znaša
334 evrov, kar je 2,15-kratnik konsolidirane knjigovodske
vrednosti, upoštevajoč dokapitallzacijo. Vsak vlagatelj bo
lahko vpisal delnice samo enkrat, in sicer največ 250 delnic,
v skupni vrednosti največ 83.500 evrov. V primeru presežnega vpisa bo uveljavljen princip zagotovljenih delnic. Če bo
število vpisnikov več kot 383.857, ne bo zagotovljenih delnic
in bodo le-te razdeljene le proporcionalno, glede na vplačan
znesek. Če bo vpisnikov med 193.867 in 383.856, bo vsak dobil eno zagotovljeno delnico, če jih bo med 96.934 in
193.866, bo vsak dobil dve, če pa jih bo manj kot 96.933, bo
vsak dobil tri zagotovljene delnice. Morebitni preostanek še
ne dodeljenih delnic se bo v prej opisanih treh primerih razdelil proporcionalno glede na vplačane zneske. M. C .

LJUBMANA

Delnice Save Re naprodaj
Pozavarovalnica Sava je v soboto objavila povzetek prospekta za ponudbo delnic Save Re. Mali delničarji lahko oddajo
naročila za nakup delnic od danes, medtem ko se je postopek javne prodaje za obstoječe delničarje začel že na dan objave prospekta. Delnice Save Re naj bi začele kotirati na borzi predvidoma 3. junija. Ponudba za vpis se nanaša na že obstoječe delnice Pozavarovalnice Sava, ki jih prodaja Slovenska odškodninska družba (Sod), ki je z 99,87 odstotka tudi
največji lastnik. Ponudbena cena za delnice se bo gibala med
28 in 38 evri, končna cena pa bo znotraj tega določena 26.
maja. Posamezniki lahko oddajo naročila v znesku za največ
30.000 evrov, mogoč pa je le en vpis. Vpis delnic je mogoč
na vseh enotah Unicredit Banke Slovenija in NKBM, med
drugim pa tudi na poštah v Škofji Loki in na jesenicah. M. C.
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KRANJ

V Kranju s m o spoznavali Avstrijo
V okviru projekta spoznavanja držav Evropske unije in oživljanja mesta je minule dni Kranj zaživel v predstavitvi Avstrije. Čeprav sosede večina kar dobro poznamo, pa so o Avstriji veliko zvedeli najmlajši, ki so se udeležili pravljične delavnice v Kranjski hiši, sodelovali so kulinarični delavnici pri izdelavi Mozartovih kroglic, pa tudi v delavnici oblačenja hiš,
kjer so vsi obiskovalci lahko spoznali arhitekta Hundertwaserja. V petek je mesto popestrila glasba avstrijskih glasbenih mojstrov, v soboto pa je bilo mogoče na stojnici pred
Kranjsko hišo poskušati avstrijske jedi in pijačo, prav tako
pa so za ponudbo tipičnih avstrijskih jedi in pijače poskrbeli v nekaterih kranjskih lokalih in restavracijah, obiskovalci
pa so lahko dobili tudi veliko zanimivih prospektov o znamenitostih Avstrije. Še danes si je v Kranjski hiši možno
ogledati razstavo likovnih del učencev osnovne šole Matija
Čopa Avstrija skozi otroške oči, že jutri pa se v okviru projekta Barve EU začenja teden Češke. V. S.

V s o b o t o d o p o l d n e s o si o b i s k o v a l c i p r e d K r a n j s k o h i š o z
z a n i m a n j e m o g l e d a l i s t o j n i c o s p o n u d b o A v s t r i j e in
poskušali avstrijske jedi.

JESENICE

O d vijaka do junaka
v četrtek, 15. maja, ob 13. uri bo v galeriji Kosove graščine
odprtje razstave o Izumitelju Josefu Resslu z naslovom Od
vijaka do junaka, ki jo je pripravil Tehniški muzej Slovenije.
Razstavo bo predstavil njen avtor dr. Sandi Sitar, na ogled
pa bo vse do 18. julija. I. K.

ZANIMIVOSTI

info@g-^a5.si

Skupaj tri generacije
V s e s l o v e n s k i akciji p o d n a s l o v o m D a n druženja treh generacij s o se pridružili tudi na Gorenjskem.
MATEJA RANT
Naklo, Radovljica,

Kranj -

Prireditev, katere namen je
bilo druženje ob športnih dejavnostih, s čimer naj bi na
zabaven način prispevali k
promociji zdiavega načina
življenja, so pripravili na pobudo mladinske oddaje nacionalne televizije Šport špas.
Odvijala se je v 83 krajih po
Sloveniji, na Gorenjskem pa
so se jim pridružili v Kranju,
Naklem in Radovljici.
Z najbolj množičnim obiskom se lahko pohvalijo v Naklem, kjer se je približno
1400 pohodnfkov podalo na
eno od treh označenih krožnih poti. Najmlajša udeleženca sta bila stara šele dobro leto, najstarejši pa je že
dopolnil 81 let. Med najštevilnejše družine sta se zapisali kar dve; pohoda se je
udeležilo po osem njunih
članov. Udeležence je pozdravil celo minister za
obrambo Kari Erjavec, gostili
pa so tudi nekdanjega alpskega smučarja Jureta Koširja in biatlonko Tadejo Brankovič Likozar. Udeleženci so
si lahko ogledali tudi evropsko vas, ki so jo pripravili
učenci osnovne šole Naklo.
"Predstavljali so Romunijo,

m. mmm

ff
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Tri generacije so se zbrale tudi na kranjskem itadionu. /roto:r.n>DoM
zato smo vsem udeležencem
ponudili golaž kot tipično romunsko jed," je pojasnil vodja celotnega projekta iz
osnovne šole N ^ o Blaž Belehar.
V Radovljici se je prireditve, ki jo je organiziral Vrtec
Radovljica, udeležilo prek
petsto ljudi. Najmlajšemu
udeležencu je bilo komaj tri
mesece, najstarejši je bil star
84 let, najštevilnejša pa je bila
11-članska družina. Pohodniki so lahko izbirali med dvema potema, krajšo in daljšo.

Na igrišču vrtca so ob tej priložnosti postavili stojnice z
ekološko pridelano hrano, na
svoji stojnici pa se je predstavljala tudi knjižnica osnovne šole A. T. Linharta.
V Kranju je organizacijo
prevzel vrtec Janina. V soboto se je tako na pohod po
gozdnih poteh okoli štadiona
Stanka Mlakarja odpravilo
okrog sto pohodnikov. Med
najmlajšim in najstarejšim
pohodnikom je bilo kar 6 8
let razlike, saj je bil prvi star
dobro leto, drugi pa bo kma-

lu praznoval sedmo okroglo
obletnico. Najštevilnejša je
bila družina Stegu, saj se je
na pohod odpravilo kar sedem njenih članov. Kot
vstopnico na prireditev je
moral vsak udeleženec v
ustrezen zabojnik oddati
prazno plastenko, s čimer so
poskrbeli tudi za ekološko
ozaveščanje. Na posebni stojnici so se udeleženci lahko
seznanili še z zdravo prehrano, tako kot v Radovljici in
Naklem pa so jim izmerili
tudi krvni tlak in srčni utrip.

Zlata poroka zakoncev Rebernik
v s o b o t o sta se s slovesnostjo v cerkvi Marije P o m a g a j na Brezjah zakonca Amalija in Ivan Rebernik
iz Šenčurja zahvalila za pet desetletij lepega s k u p n e g a življenja.
MARJANA AHAČIČ

Brezje - "Prav takšen šopek
kot danes sem imela na poroki pred petdesetimi leti v
Šenčurju," je v soboto pred
cerkvijo Marije Pomagaj na
Brezjah z žarečimi očmi pogledala prelep poročni šopek
iz belih nageljnov Amalija
Rebernik. "Tudi obleka je
bila takrat temna, ampak
drugega ... pa ni mogoče primerjati."
Komaj šestnajst let je imela Amalija Miiren, ko je takrat dvajsetletaemu Ivanu
Reberniku leta 1953 rodila
sina Žanka - Janeza. A poroka je morala zaradi Ivanovega služenja vojaščine počakati še dolgih pet let - do 10.
maja 1958, ko so v troje začeli novo skupno pot. Ni jim
bilo lahko, a tisto najpomembnejše so vedno imeli,
pravi Amalija: zdravje in
pridne otroke - sinu sta se
namreč kasneje pridružili še
dve hčeri. Kot je povedala h d
Marijana, sta starša še vedno
zelo aktivna. Za vsakodnev-

ne sprehode v naravo jih motivira hišni ljubljenec, nemški ovčar, sicer pa še vedno
delata in ustvarjata v svojem
podjetju., "Oče, ki je kot orodjar dolga leta delal v Puškarni Kranj in v Iskri, ne more
mirovati, mama pa ga
spremlja in podpira pri njegovem delu - he le moralno
temveč čisto zares kot najbolj
pridna in vdana sodelavka.
Njej orodjarsko področje ni
domače, saj je delala kot prešivalka v Planiki, kasneje pa
je bila tajnica na osnovni šoli
v Šenčuiju, a jo je prav prijetno videti za "knakarjem" ali
"štanco"."
Sicer pa sta zakonca Rebemik vključena v številna
društva in organizacije v domačem kraju in okolici. Ob
tako aktivnem življenju ni
čudno, da so se otroci odločili, da jima teden dni pred
okroglo obletnico poroke pripravijo še dekliščino in fantovščino, ki je pred petdesetimi leti seveda nista imela.
Udeležili so se je vsi trije
otroci z družinami - zdaj

Z l a t o p o r o č e n c a A m a l i j a in I v a n R e b e r n i k /FCM:ANKABUIOV«

imata že šest vnukov in enega, še ne dveletnega pravnuka Karla - pa drugi sorodniki
in prijatelji. "Presenečenje je
bilo popolno," pripovedujeta.
"Čisto nič nisva vedela, kaj
nama pripravljajo... i"
Pravzaprav slovesnost na
Brezjah, ki ji je sledilo družinsko kosilo na Bledu, obisk
Blejskega otoka in celo poročno potovanje v Portorož,
ni bila obnovitev poročne zaobljube. "Veste, midva sva si

to, da bova za vse življenje
ostala skupaj v dobrem in v
slabem, v zdravju in bolezni,
obljubila že pred petdesetimi
leti - in tega sva se vedno držala. Tole danes je le čudovita zahvala za 50 lepih skupnih let, za pridne otroke in za
zdravje, ki nama še vedno
dobro služi," je s posebno
prijaznostjo in odločnostjo
obenem v soboto, natančno
pet desetletij po poroki, dodal Ivan Rebernik.
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Rad pa bi opozoril tudi na to, Prav bi bilo, da se o ddu
Živi približno tri tisoč ljudi. Todatudi obnova strehe na 0 5 Križe
da Je že kar ndcaj časa (od leta Komisije za razvoj podeždja v
težave, kijih navaja g. Bohinc, in sanitary f šoli.
2006) odprta tudi tematska pot okviru njenega programa dela
niso od danes, ampak se vlečgo Menim, da se navedeni probleVesd sem, da ste v GorenjskemGrabnarica v Upniški dolini za leto 2008 kasnge napiše kty
že desede^e in več. Pri nereševa-mi lahko rešujejo le z opisanim
glasu z dne 22. aprila 2008 ob- (KS Lancovo), Tudi ta pot Je več, saj bodo bralci na ta način
nju nastalih problemov imata konstruktivnim pristopom, Ce bi
javili prispevek o Poti miru na bila načrtovana in zgrajena z lahko spremljali, kaj se na tem
nedvomno mnogo "zaslug", se vsak svetnik, predsednik ali
Brezjah, ki ga je podpisal g. občin^im denarjem. Za projek- podroiju načrtuje (kljub bolj
v časopisu Kranjski^, april zlasti zaradi lastnih neaktivno- i3an teh KS zavzd za reševaiye
Zaj^tnik.
To pomeni, da ddo tno zasnovo in spremljanje grad-skromnimjiruinčnim sredstvom
2008, št. 3,2 dne 25. aprila 2008, sti, sam predsednik KS Križe in vsaj enega probletm, sem prepriKomisije za razvoj podeždja nje te poti je prav tdko skrbela v proračunu). Pomembno
je bil m strani 7 obja\ijen danek tudi praisednik KS Senično g. čan, da bi bili pri tem hitrgši in
(KRP) v Občina Radovljica, ki Komisija za razvoj podeždja. izhodišče komisije pa je, da se
rutvinarke Matge Rant z naslo-Ficko, kije bil v prejšnjem man- uspešnejši ter bi dejansko prispejo podpisani vodim, ni prezrto. Primemo bi bilo, da bralcem za to podro^e namenjen denar
vali
k
dvigu
kakovosti
bivanja
v
datu
podžupan
Občine
Tržič.
vom "Previsoka cena za travPredvsem pa, da so bralci
Gorenj^cega §asa in tudi Dežd- čimbolj koristno uporabi in da
nik", v katerem predsednik KS
G. Bohinc in g. Ficko sta v ort\etyenih krajevnih skupnostih.
Gorenjskega ^asa seznanjeni, nih novic, časopisa Občine bomo imeli občani spet kaj
Straži Jure Kristan razlaga, preteklosti zanemarjala proble-Tako nihče ne bi razmiSjal o
da Pot miru sploh obstaja. Da Radovljica, predstaviti tudi to kmalu kaj novega za rekreacijo
da seje pri ureditvi meteorne ka- me, kot so slaba promettM var-takšnih idejah, kot joje predsiavU
jo lahko sami prehodijo in pot. saj je res pestra po svoji vse-ali sprostitev ter da bi lahko na
predsednik
KS
Križe,
g.
Bohinc,
nalizaaje v Stražišču zataknilo nost, neustrezno urgeno križišocenijo, kajje na Bresjah nove- bini, k^ub temu da jo Je znana te pridobitve usmerili tudi druge
pri odki^u zem^'išč zaradi zdo če pri trgovini v Križah, Kultur- ki žal kažgo le na težnje posaga. Ta pot Je zelo zanimiva jesenska povodenj v Sloveniji kar obiskovalce in turiste. Prav zato
visoke cene za travnik.
ni dom Križe ter center vasi meznikov postaviti sveje interese
nova pridobitev ne samo za
Mestna občina Kranj jc že v Križe, za kateregfi je bil v prgš- pred interese krajevne ^cupnosti,Brezje, ampak za vse občane močno prizadda. Prav zato so pa so dani KRP na zadriji sgi
med drugmi tudi potrdili načrdani Komisije za razvoj
pri
čemer
so
v
ta
namen
pripravletu 2006 vložila zahtevo za iz- njih mandatih denar že nameradodjiške občine kakor tudi za
dajo gradbenega dovoljenja za njen pa kasnge brez pojasnil ljeni zanemariti tudi zakonske vse turiste in romale, ki priha- podeželja dd sredstev iz proraču- tovanje in pripravo zemljevida
izgradnjo meteorne kanalizacijeodvzet, zato razloge pozna kriterije za mordjitno ustanovi-jajo na Brege. Res Je, da je še na za njeno ddo za leto 2007 tematskih poti v občini Radov^iv Stražišču, čeprav odtok teh me-samo prejšnja občinska oblast.tev nove občine. Le kako bi po- nekaj dd treba opraviti, vendar ruimenili tudi za najnujngšo ca.
MAG. ANTON POGAČNIK
teornih voda Se ni urejen. Kot G. Bohinc bi lahko ob tg prilož- temtakem lahko veijdi v ddiro- se predvideva, da bodo ključna obttovo. No, dani komisije so si
dne 12. aprUa 2008 stanje v narPredsednik Komisije za
lastnik zemljišč, ki bi bila s temnosti tudi javno pojasnil, za namemost dane pobude?
dda, ki jih je naročila Občina
l/i in preverili na
razvoj podeželja Občine
SEBASTJAN GUBIČ
projektom poplavljena, sem pri-feoga in za kajje bil v pretekhsti
Radovljica, zaključena v najRadovljica
terenu. Vsaj bistveno potrebna
Podpredsednik KS Križe
dobil status stranke v postopku.porab^en denar KS Križe ter zalepšem spomladanskem mesecu
dda naj bi bila urgena čim pnj.
MeStm občina Kranj seje šele po kaj se ni porabljal za manjše, in svetnik SD v Občini Tržič
maju.
opravljeni ustni obravnavi v temvendar nujno potrebne posegi, ki
postopku (ki je biia dne j. maja jih tudi sam navaja. Sam sem
2008) zavezala, da bo sočasno kot podpredsednik KS Križe na
izlete, ki jih sekcija organizira vsako sredo. Zbori so ob 16.
uredila tudi odtok meteornih sc/t sveta KS predlagal način reuri pred Domom krajanov na Kokrici.
voda do zadrževalnika. J ure Kri- ševanja teh najbolj perečih prostan sicer mzlagft, da naj bi na blemov, s katerim so se strinjali telefon: 04 201 42 00

Previsoka
cena za travnik odgovor

Pot miru

HALO - HALO GORENJSKI GLAS

N a Kobariški Stol
Bantalah uredili razlivno polje, tudi ostali svetniki KS Križe. S
Njtoiik) a oli;jvo sjKf|«n«nno po idtfCKiu M/20M2-00, faksu 04/20M2-13 ali osrtno na 8l(n«isovi (esii fGozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi v
a po projektu Mestne občine temje svet KSpooUasd predsed- »Klanjuttpo poiii • do ponfdtijka in fcmta do 11 .M utf Cma oglasov m ponudb»niMb:totdnougodna.
soboto, 17. maja, na Kobariški Stol (1673 m)- Odhod z osebKmryje predviden zadrževalnik, nika KS Križe, da omeryene najnimi avtomobili ob 7. url izpred penziona Špik v Gozd Marv katerega se iztečgo meteorne bolj pereče probleme začne dejanjANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 9 1 , 4 2 4 0
tuljku. Hoje bo za približno 6 ur. Prijave do četrtka, 15. maja,
sko
reša>aii
in
izk^učno
v
ta
navode, da ostalo pdje ne bo poplavpo tel: Renata 031/532 963.
men tudi pomikati sredstva KS. RADOVgiCA, TEL: 04/5315 249, FAX: 04/53 « 4 2 3 °
yeno.
MADŽARSKE TOPUCE: 15,5. -18. 5., 21. 6. - 24. 6., 26. G. - 29.
Mestna občina Kranjje v pre- Za razliko od pretekle prakse
N a Jezerca pod Studorskim prevalom
teklih letih poskušala odkupiti predsednik s sredstvi KS ne bo 6., 7. 8. - lo. 8.; TRST 14. 5.; PELJEŠAC 15. 9. - 22. 9, 22. 9. - 29. 9 Tržič - Mladinski odsek Planinskega društva Tržič vabi v
mogd
razpolagati
po
svo/i
volji,
zendjišča, ki jih potrdnge za ta
soboto, 17. maja, na Jezerca pod Studorskim prevalom.
injrastruktunu ol^ekt, po ceni zapač pa bo o tem oeOočal svet KS.
OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV
Odhod posebnega avtobusa bo ob 8. uri izpred OŠ Tržič.
kmetyska zendjišča. V sprgetemV prgšnjih letih sem pogrešal KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT.
Prijave in informacije po tel. 5971 536 ali pri mentorjih na šotudi
veijo
angažiranost
občinproračunu občine za leto 2008je
lah.
šk9i
svetnikov
iz
vseh
štirih
KS
že potrjen denar za odkup teh
zemljišč kot stavbnih zem^išč, kiter samih predstavnikov KS za PRIREDITVE
Na Vranščico
bodo uporabljena za injhistruk-reševanje nakopičenih probleŽabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na pohod na
mov.
Videti
je,
da
so
podcenjevaturni c^jekt. S tako sprejetim proMaturantski sprevodi in četvorke
Vranščlco (1027 m), ki bo v sredo, 21. maja. Odhod avtoračunom je tako veijetno odpa-li Križane ter ostale prebivalce Jesenice - Zavod za šport Jesenice - OE Mladinski center Je- busa bo ob 7. uri od Sv. Duha proti Stražišču. Skupne hoje
dki ovira za dogovor med občinoomenjenih KS, kap problemi so senice v sodelovanju s Srednjo šolo Jesenice, Gimnazijo Je- bo za okoli 3 ure in pol. Prijave sprejema Lojzka Dolenc po
in lastniki zemljišč, ki bodo po- se kopičili in prelagali v prihod-senice in Plesno šolo Urška Kranj vabi na slavnostno telefonu 231 17 15 od 12. do 15. maja med 13. in 15. uro.
nost, sedaj pa naj bi bili za vse
trebna za ta olyekt.
četvorko jeseniških maturantov, ki bo potekala na parkirišču
V proračunu občine za leto krivi drugi!
za stavbo Občine Jesenice v četrtek, 15. maja, ob 12. uri.
2009 pa je že potrjen denar za
Kol svetnik Občinskega sveta,
samo izgradnjo meteorne kana-izvoren na listi Socialnih demo-Radovljica - V petek, 16. maja, pripravljata EGSŠ Radovljica
PREDAVANJA
lizacije, torej razmi^atya gospo-kratov in podpredsednik KS Kri-in GŠ Radovljica maturantski sprevod. Potekal bo med 9. in
io.
dopoldne,
zato
bodo
v
tem
času
manjše
zapore
cest:
da Kristana o razdelitvi meteor-že, s strankarskima kolegicama
Globalno partnerstvo za razvoj
ne kanalizacije na tri dde, s tem Zdenko Marica ter Vido Ribni- Kopališka, Gorenjska, Prešernova, Cankarjeva, Kajuhova in Kranj - Jutri, v sredo, 14. maja, bo ob 19.30 v avli ŠtudijLinhartov
trg.
Ob
zaključku
na
Linhartovem
trgu
se
bosta
od
da rešitve za osrednji dd še tiima-kar, tudi predsednico KS P r i s f o skega oddelka kranjske knjižnice predavanje Globalno
jo, nima osnove v proračunu in va, sem se aktivno Mjučil v teše-dijakov poslovili ravnateljici obeh šol in radovljiški župan.
partnerstvo za razvoj. Na njem bo predavatelj Rene Suša
sedaiyih projektih Mestne občinevarye problematike, Idjoje navepredstavil osmi mllenijski cilj - vzpostavitev globalnega
Z
a
otroke
v
knjižnicah
Kranj.
del g. BMnc in lahko rečem, da
partnerstva za razvoj, ki je najpomembnejši za dolgoBled
V
petek,
i6.
maja,
bo
ob
17.
uri
cirkuško
predstavo
in
Upam, da bo Mestna chčina so prvi rezultati že vidni. Po poročno uspešnost programov za izkoreninjenje lakote in
cirkuško
delavnico
Skoraj
najboljši
cirkus
za
otroke,
stare
Kranj upoštevala moje predloga,sredovariju pri Županu in voc^i
revščine.
ki semjih predložil za hitrgšo re- urada za urejanje prostora, §edevsaj 3 leta, uprizoril Teater Cizamo.
šitev problema meteorne kanali-prchiema Kulturnega doma Kri-Bohinjska Bistrica - Pravljična ura za otroke, stare vsaj 3 leta.
zacije v Stražišču in se bo sama že, bo po desetletju pasivnosti taZlato v roži se bo v knjižnici začela jutri, v sredo, 14. maja,
izgradrtja v prihodnjem letu tudikrat odgovornih, sedaj Občina ob 17. uri.
uresničila.
Tržič odkupila prostore, kise nahyqjo v zaodtju kulturne dvora- Radovljica - Lutkovna igrica Žabji kralj z waldorfskimi lutkaIANEZ PORENTA
ne v Križah. ^v tako sem izpo-mi se bo za otroke, stare vsaj 4 leta, začela jutri, v sredo, 14.
stavil problem državne ceste namaja, ob 17. uri, pravljica Zlato v roži. ki je primerna za
ddu ovinka pred odcepom za Ve-otroke, ki so stari vsaj 3 leta, pa v četrtek, 15. maja, prav tako
trno, Iger seje zgornji dd grobefftob 17. uri.

Svoja občina

asfalta skoraj popdnoma odluš-Jesenice - Na otroškem oddelku knjižnice bo jutri, v sredo,
čil. Pričakujemo skorcjšryi odgo14. maja, od i6. do 17.30 potekala delavnica Košarica za
Odgovor na člandc "Premišvor pristojnih z DireJra/e za cesteprtičke, v četrtek, 15. maja, pa se bo ob 17. uri začela ura
Ijujo o svoji obfini", Id je bil 30. RS in seveda popravilo tega propravljic.
aprila objavljal v CiHenjskem
blematičnega dda. Dd pločnika
glasu.
proti naselju Snakovo se bo začdSlovenski Javornik - Ustvarjalne delavnice se bodo začele
Predlogpredsednika KS Križe, graditi konec letošnjega polena,danes, v torek, ob 16. uri.
sicer vidnega daria trži^ NSi, prav tako paje pkinirana izgradje absurden in goje mcgpče pove- nja kanalizadje v okviru kohezati s prihajajočimi volitvami. zijskih in regionalnih razvojnih
Kot navaja g. Bohinc v svojem sredstev. Na mojo pobudoje v le- IZLETI
predlogu, naj bi nezadovoljstvo tošnjem proračunu planiranih
izražalo tudi mnogo krajanov kar nekaj sredstev za ureditev Na kolesarjenje
KS Križe, Pristava, Senično in okolice na rokometnem igriščuKokrica - Kolesarska sekcija pri Društvu upokojencev KokriSehenje-Žiganja vas, v katerih pred OŠ Križe, pričenja pa se ca vabi članice in člane, ljubitelje kolesarjenja, na kolesarske

Strah pred osramotitvijo
Ško^a Loka - Društvo Narava vabi v četrtek, 15. maja, ob 18.
uri na predavanje Alenke Rebula z naslovom Strah pred osramotitvijo. Poglobili se boste v vprašanje strahu in sramu
pred kritiko in obsojanjem ter o možnosti, da zaživimo svobodno in ponosno. Informacije: 051 363 102

Zgodovina slovenske astronomije

Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se bo danes, v torek,
13. maja, ob 19.30 začelo predavanje z naslovom Zanimiva
zgodovina slovenske astronomije. Avtor knjige o tem prof
Marija Prosen bo predstavil vse pomembne astronavte in
njihovo delo.

OBVESTILA
Razvoj Gorenjskega muzeja
Kranj - Gorenjski muzej vabi jutri, v sredo, 14. maja, ob 11.
uri v grad Khislstein na predstavitev in pogovor o viziji
razvoja Gorenjskega muzeja (prenova gradu, nova stalna
razstava o Gorenjski in Gorenjcih, vizija Centra za dediščino
Gorenjske).
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RAZSTAVE

A V T O D E U IN O P R E M A

Mali oglasi

OSMRTNICA

PRODAM

tel.: 2 0 1 4 2 4 7

Umetniška dela Vanje Šernek

fax: 2 0 1 4 2 1 3

Jesenice - M l a d i n s k i center Jesenice vabi na odprtje razstave

e-mail: maIiogtasi@g-glas.si

umetniških del Vanje Šernek, ki bo potekala v četrtek, 15.
Male oglase sprejemamo: za objavo
v petek - v sredo do 1330 in za
objavo v torek do petka do
14.00! Delovni čas: od ponedeljka do
petka neprekinjeno od 8.-19. ure.

maja, o b 19. uri v dvorani M l a d i n s k e g a centra Jesenice.
V 8 0 . letu starosti je u m r l naŠ oče. dedek in pradedek

Razstava čipk
Poljane - Klekljarsko društvo Deteljica Gorenja vas vabi na
razstavo čipk, ki s o jih izdelale udeleženke tečaja v sezoni
2007/08. Razstava bo v prostorih Lovskega d o m a v Poljanah

V I N C E N C ZAVRL
p. d. Strahinčev Vinko iz Zgornjih Hitenj 3 2

STANOVANJA

Pogreb bo jutri, v sredo, 14. maja 2 0 0 8 , ob 17. uri na
pokopališču v Bitnjah. Ž a r a bo na dan pogreba od 8. u r e
dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.

PRODAM
ENOINPOLSOBNO
040/979-637

PREDSTAVE
Bled - Ž e n s k a zveza N o v e Slovenije - krščanske ljudske

Ž a l u j o d vsi n j ^ o v i
Zg. Bitnje, 11. maja 2 0 0 8

KsKERN

vanju, ki bo v petek, i6. maja, o b i8. uri v hotelu Krim na Bledu. Gostje tribune bodo: evropska poslanka Ljudmila N o -

N E P R E M I Č N I N E
Maistrov trg 12.4000 Kranj
TD. 04/20213 53.202 25 66
;CSM 051/320 700, Email: info^lg-kern.si

vak, Irena Ahčin> Silva Frčej» družinski terapevt Ivan Platiša
in še kdo.

Z A P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E
WWW.GORENJSKIGLAS.SI/KAZIPOT

ZLATO P O U E , 3-sobno. 7 0 m2.
1 9 6 0 , CK. zemeljski plin, urejena ZK.
obnovljeno, popolnoma opremljeno,
vseljivo takoj. « 0 5 1 / 3 2 1 - 6 6 4
8003460

Izžrebanci nagradne križanke G O R E N J S K I G L A S - V I R T U ALNI

ČASOPIS:

M a r i j a Jelovšek, Vodice, J o ž e

Čufer,

Jesenice in J a n e z Kaltenekar, Kranj prejmejo darilni bon trgovine ZUJA. Čestitamo!
S p o n z o r nagradne križanke, ki je bila objavljena 23. aprila
2 0 0 8 v G o r e n j s k e m glasu, je bilo podjetje P r o i z v o d n j a
obutve in trgovina, M a r j a n Fajfar, i z S p . Brnika 3 6 / a ,
Cerklje. Nagrajenci:

i . n a g r a d a : n a k u p v v r e d n o s t i 30

E U R prejme J a n e z Kern, Golnik; 2 . n a g r a d a : nakup v vrednosti 2 0 E U R prejme A n g e l c a Kokalj, Selca; 3 . n a g r a d a :
n a k u p v v r e d n o s t i \ o E U R prejme B o j a n a

Borovnik,

Vodice. 4. s. in 6. nagrado, ki jih podarja Gorenjski glas,
prejmejo: Jaka N o v a k , Z g . Gorje; J u l k a Frelih, Brezje in
N i k o U r a n k a r , M e n g e š . Nagrajencem prisrčno čestitamo.

LOTO
Rezultati 38. kroga - n . maja 2008
13,15.23, 24. 27. 29. 36.7
Lotko: 8 5 0 8 3 5
Predvideni sklad 39. kroga za Sedmico: 250.000 E U R
Predvideni sklad 39, kroga za Lotka 6:170.000 E U R

Gorenjski Glas

stanovanje, «
flo«M76

TRISOBNO stanovanje v Skofjl Loki.
76 m2, lep razgled, urejena ZK. parkirišča. 8 . / 1 2 nad., « 0 4 0 / 5 8 0 - 5 6 1
8003»S

stranke vabi na javno tribuno o medgeneracijskem sodelo-

Za vas bekžimo čas

n e p r e m i č n i n s k a

družba

HISE PRODAMO
DUPLJE, novogradnja, lil. pod. gr.
faza, samostojna enostan. hiša 150
m2 (pritličje + mansarda), s pokrito
teraso (pergola) in nadstreškom za
dve vozili, vse na parceli 550 ma. Mirna lokacija na robu vasi! Cena:
233.000,00 EUR. Prevzem možen
tudi takoj!
PREDDVOR, bližina, manjSa posest
2000 mz. na njej stoji zelo stara
kmečka hISa z gospodarskim
poslopjem In vsemi kom. priključki,
lokacija v urejenem naselju. Primerno za nadomestno gradnjo ene ali
več stan. hi$. Cena: 330.000,00 EUR.
VIKEND PRODAMO
15 minut vožnje nad Kranjem, na
parceli 350 mz, s fiantastičnim razgledom. ugodno klimo in tišino, prodamo teta 2004 adaptirano vikend
hiSo s 150 m2 skupne uporabne
površine + pomožni prostori, z dvema ločenima in bogato urejenima bi>
valnima enotama, vsaka s svojim
dostopom in teraso, vinska klet z
lovsko sobo, pokrit grill prostor...
Cena: 330.000,00 EUR. Možna prodaja v dveh delih!
PARCELE PRODAMO
TUPAUČE pri Preddvoru, prodamo
tri parcele z naklonom, po 700 m2,
namenjene za gradnjo enostan. hiš
aH dvojčkov. Lokacija je rzredna, mirna, na robu vasi. ob zelenem pasu, z
razgledom na Julijce in Karavanke,
dostop z dveh urejenih cest. Cena:
150 EUR/m2.
e-po^ta: loman(^volja.net

I

TeNMhefn. d. a o. Jutnbtnto

WWW.CORENJSKICLAS.SI

'

Fax:236 7 3 7 0

E-poSta:
Info^fesstsi
Internet
wvvw.f»stsi
STANOVANJA PRODAMO:
KRANJ • Savska c.: enosobno, 4-/4
nadstr., 44,13 m2, I. izgr. 1962,
63.000.00 EUR.
KRANJ - PLANINA I: dvosobno. 56
m2, VP/2 . I. izgr. 1954, 90.500.00
EUR.
RADOVLJICA: dvosobno, 49.61 m2,
4./5 nad.. I.izgr. 1976, ios.000,00
EUR.
TRŽIČ • Bistrica: dvosobno, 64,51
m2, t. nadstr.. I. Izgr. 1969,
109.000,00 EUR.
TRŽIČ • SLAP: trisobno stanovanje,
69,35
2./3 nadstr., I. izgr. 1950,
105.000.00 EUR.
SKOFJA LOKA - Frankovo naselje:
garsonjera, 2. nadstr., 29.28 mz. I.
izgr. 1980. 63.000.00 EUR.
KRANJ - Mlaka: Stirisobno, 89,60
m2. I. nadst., I. izgr. 2002,
159.000.00 EUR.
KRANJ - Vodovodni stolp: dvosobno,
57,00 m2, 4-/4 nadstr., I. izgr. 1964,
99.500,00 EUR.
HISA
KRANJ • OKOLICA: enodružinska
hiša v tli. etažah, bivalne površine
260 m2, parcela 520 m2, f. izgrad.
395.000,00 EUR.
KRANJ . OKOLICA: stanovanjska
hiša (K-fP-i-M), bivalne površine 220
m2, parcela 530 m2, I. izgr. 1977,
306.000.00 EUR.
ODDAJAMO in PRODAJAMO veČ
poslovnih prostorov: wvAv.fesst.si!!ll!
www.fesst.si

OPEKO votlak 1 5 x 2 0 x 3 0 . alu vrata,
zastekljena 9 8 x 2 0 5 in železna zastekljena 9 3 x 1 9 7 . 9 0 4 / 2 5 2 - 1 4 - 6 3
8003^
PUNTE, late in fižolovke krajših dimenzij, možna dostava. 9 04/518-80-63.
041/446-510
8003681

KUPIM
SMREKOVE plohe ali
040/666-806

rimelne, 9
eoo3&62

KOSTANJEVE kole in mešana drva. 9
04/514-12-97. 051/392-628
e003&43

KURIVO
d o . o i Kfitti

0 4 1 / 7 3 4 198,
0 4 1 / 6 2 6 581
nepremicnine@frast.si
www.frast.si

PRODAM
DRVA. metrska ali razžagana. možnost
dostave. 041 / 7 1 8 - 0 1 9
8003353
SUHA. bukova drva, cena 4 5 EUR.
Poljanska dolina. 9 0 4 0 / 6 8 5 - 3 2 1
8003548

STANOVANJSKA
OPREMA

HIŠE
PRODAM

POHIŠTVO

HIŠO z gostinskim lokalom ob morju v
centru Jurjeva - Senj /HR. « 0 4 / 5 3 00-909, 051 / 2 3 7 - 0 3 9
aooas^e

PRODAM

PRODAM
nepremičninska
družba.
Koroška c 2. Kranj,
Telefon: 236 73 73

CEVI fi 1 8 0 mm, dol. 4 m - 8 Kom. pnmeme za odtoke ati stebre, ugcxino. 9
041/294-388
8003S»0

PRODAM

POSLOVNI PROSTORI
FESSr, d. o. a»

PRODAM

STAVBNO POHISTVO

Jcrtnlm e. 54/11. PE ^crv* 27* Kni)

041/612-935, 041/311-878
3
www.iivada^vudrlja^l

G R A D B E N I MATERIAL

D V O S O B N O stanovanje, 71 m2. Šenčur^ v novem manjšem bloku, v bližini
avtoceste, delno opremljeno, z garažo
in parkirnim prostorom, S 0 4 0 / 4 4 0 350
6003&e7

N K P R K M I Č M N S K A lll&V
Umag. Savudrija, 2 0 0 m od
morja, prodamo apartmaje
58-90 m2. letnik '06. visoka
kakovost, možen ogled.

GRADBENI
MATERIAL

ODDAM

Fmsi

Z«vnii(Ova ul 11. Kran). PE Stritarjev;] ul S
Kran). tcf. 041/347 32). 04/2J62 8go

STANOVANjE PRODAMO
KRAN), Zoisova ulica, dvosobno.
58,36 1712, 3. nad./4. )Z lega, balkon,
CK plin, letnik 1970, vpisano v ZK,
prazno, takoj vseljivo. Cena:
99.000,00 EUR.
KRANJ, Vodopivčeva ulica, dupleks
trisobno + dva kabineta: 78 mz 4 $4
m2 mansarde, 2. nad., adaptirano
2006, prazno, takoj vseljivo. Cena:
119.000 EUR.
KRANJ, Ul. Tončka Dežmana, garsonjera 22 m2, letnik 1975, brez
balkona, 5. nad./9. Cena: 55.000,00
EUR.
KRANJ, Planina L trisobno, 64,90
m2, adaptirano 2003, visoko pritličje
nizkega bloka, na odlični lokaciji,
cena 115.000,00 EUR.
KRANJ, Gorenjskega odreda, visoko^
pritlično dvoinpolsobno, 71.21 mi
cca 40 ms ograjene zelenice, letnik
1973, cena 115.000,00 EUR.
KRANJ, Vaijavčeva ulica, dvosobno
60 m2,4- nad./4, letnik 1965, ohranjeno in funkcionalno (dve sobi + bivalna kuhinja) z večjim balkonom,
CK plin. Vseljivo takoj, cena: 102.000
EUR.

STROJI
IN ORODJA
KROŽNO ža^o. enofazno s skoblanjem ploščinsko 2 5 cm. 9 0 4 / 2 5 7 13-65
8003539

NEPREMIČNINE

19. uri. Razstavo si boste lahko ogledali še v soboto, 17., in v

Ti očeta do praga, sin tebe čez prag

LETNE
gume Michelin
energy
185/65R14«
malo rabljene,
9
040/332-590
8003575

PRODAM

nad Škofjo Loko. Odprtje razstave bo v petek, i6. maja, o b
nedeljo, i8. maja, vsak d a n o d 9. d o 19. ure.

ALU PLATIŠČA 1 8 5 / 6 5 / 1 . 4 za Hyundai accent, 9 041 /583-064
8003&71

GOSTINSKI LOKAL na Druiovki poleg
Mercatorja, vel. 1 3 9 m 2 in 4 0 m2 terase. « 0 3 1 / 6 3 1 - 9 8 0
eoo3S47

I T D N E P R E M I Č Nl^lIVk,
I N E , U.N/.V.
d.o.o.
MAISTROV TRG 7.
4000 KRANJ
TEL: 04/23-81-120,
04/23-66-670

M

041/755-296, 040/204-661,
041/900009
e-poSta: (td.nepremtcnine(3>stol.net
www.itd-pltis.sl

DNEVNO SOBO. rjave barve, omara +
$edežna garr^rtura - tHsedežr^. $tara 5
let. zelo lepo ohranjena, cena 2 5 0
EUR. 9 0 4 / 2 0 4 - 5 0 - 9 6 . 0 5 1 / 3 4 8 767
8003542

G O S P O D I N J S K I APARATI
PRODAM
PRALNI stroj Gorenje, star 6 let in sesalnik Bosch. star eno leto, oboje v dobrem stanju. « 0 3 1 / 2 8 3 - 9 6 0
8003&S0
PROSTOSTOJEČ. električni itedilnik
Gorenje s steklokeramično ploščo.
04/51-21-414. 041/506-274

OSTALO
PRODAM
DOBRO ohranjeno kopalniško opremo
in stote za jedilnrco. 9 0 4 0 / 2 2 3 - 7 0 3
eoo3$&3

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM
HONDA HR-V 1.6, L 0 5 srebrne barve. 5 vrat. klima, 4 x 4 , « 0 4 1 / 2 2 7 338
eoo3&e3
MITSUBISHI Pajero Pinin 1 . 8 GDi
4 x 4 , I. 9 9 / 0 0 . 1 1 8 . 0 0 0 km klima,
ABS, lepo ohranjen, « 0 4 0 / 8 7 0 ^ 0
RENAULT Clio 1 . 2 . 1 . 98. 7 6 . 0 0 0 km
dol>ro ohranjen, zraven prodam gume
z alu platišči 1 6 5 / 7 0 / 1 2 , cena po dogovoru, 9 0 4 1 / 4 5 0 - 6 8 0
8003401
GOLFA I in 11,1. 96. « 0 4 1 / 5 9 6 - 5 1 6
8003$B3
VW Passat 1 . 0 TOl comfortline, I. 0 0
1 1 5 KM. črne barve. « 0 3 1 / 3 0 1 - 9 6 2
8003602

DRUGA VOZILA
PRODAM
POČITNIŠKO
PRIKOLICO
Knau$sddwing tip 5 3 0 2x ležišča
1 7 0 x 2 1 0 , ofig. baldahin, « 0 4 1 / 4 4 4 494
8003&94

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM
JADRNICO tip Elan 19. dol. 7 m, podaljšano. lepo urejeno z veliko dodatne
opreme. 9 040/260-397
0003535
MOŠKO In žensko kolo Kenton In 2
otroška sedeža za kolo HanYax. 9
0 4 / 2 5 9 - 1 4 - 2 8 , 0 4 / 2 5 9 - 5 8 - 0 9 , popokian
OTROŠKO koto Balace 2 0 " , cena po
dogovoru. 9 0 4 1 / 3 2 2 - 4 0 0
doossss

TURIZEM
NA KRKU oddam apartma.
«
0590/12-905. 041/390-422
9003444
ODDAM apartmaje v Metajni. v bližini
Novalje, hiša je na sami plaži. 9
00385/989-230-982
8003370
PREŽIVITE lepe majske ali junijske
dneve v Novigradu. apartma za 4 osebe. 3 0 0 m od nrorja, lepa tokaclja, 3 0
EUR/dan. 9 0 4 1 / 6 8 & 4 7 0
8003597

MALI OGLASI, ZAHVALE
HOBI

SLAMOREZNICOs puhalnikom, elektro motorjem, 5 m cevi. ugodno. Kočar. Zalofl 4 0 . 9 0 4 / 2 5 - 2 1 - 6 8 0
80)3595

KUPIM
STARE PEZ in Kinder figurice, plačam
dobro, « 041 /429-376
eoossoa

PODARIM
ŠTIRI betonske podstavke za lesen
kozolec. 9 0 1 / 8 3 2 - 3 1 - 1 9
sooass?

PRIDELKI
PRODAM

ZAPOSLITVE (m/ž)

KNJIGE,
PUBLIKACIJE

BEL KROMPIR sorte bistra in krmilni
ječnen. « 0 3 1 / 3 1 1 - 4 1 7

PRODAM

PRVO košnjo na relaciji Vokk>-Trboje,
«041/969095
8003579

NATAKARICO oz. ratakarja ter kuhinjsko pomočnico z izkušnjami zaposlimo, Gostilna Lakner, C. na Brdo 3 3 ,
Kran;, 9 0 3 1 / 3 4 8 - 9 8 8
8003492

VINO sauvignon, rizling, cabernet,
barbera, dostavim, ceneje kot v bližnjem vinotoču, 9 0 4 1 / 6 5 0 - 6 6 2
8003341

PICOPEKA in natakarja/ico zaposlimo
v novi piceriji v Tržiču. Boštjan Trarrpuž
s . p . , J . Finžgarja 9, J e s e n i c e . 9
040/661-984
eocosu

3 3 LETNIKOV revije Borec - od teta
1 9 5 2 do 1984, «031/614-270eoo366s

OTROŠKA
OPREMA

HRUŠKOVO žganje.

PRODAM

041/538-966
8G03544

V Z R E J N E ZiVALI

OTROŠKI voziček za dojenčka z nosačko na 4 kolesa, ohranjen in mrežasto stajico za 3 0 EUR, « 0 4 1 / 2 1 9 886
6003684
OTROŠKO stajico, voziček za dvojčke
ter oblačila za deklici od O do 12 mesecev, lepo ohranjeno, « 0 3 1 / 5 2 8 367
8003462

PRODAM
BIKCA simentalca,
041/603-314

200

kg.
9
8003556

BIKCA simentalca. starega 7 tednov,
9 04/2&^1-380
8C03564

NUDIM

Zaposlimo
SKLADIŠČNEGA
M A N I P U L A N T A (m/ž)
za delo na skladišču
žaganega lesa. LESCOM,
d. o. 0-, Medvode, Sp. Pimiče
28/c.tBL: 0 1 / 3 6 1 7 4 4 0

ČRNO žrebico, staro eno leto, 9
041/214-584
8003652

RESTAVRACIJA Podvin. Mošnje 1 ,
Radovljica, nudimo redno delo natakarju z znanjem strBžbe a-la cart jedi
ter pozr^avanjem vin. zaželeno znanje
ang.. nem. in ital. jez, plača 8 0 0 EUR
bruto, 9 0 4 0 / 8 1 1 - 1 8 0
8003&36

PRODAM

DVA BIKCA simentalca in ČB, teličko
sim©ntalko. Podbrezje, • 0 4 / 6 3 3 - 1 3 10
8003640

V LOKALU Podkvica, Otoče 1 5 a . Radovljca. zaposlimo dekleta za delo v
strežbi, 9 0 3 1 / 6 5 7 - 4 5 7
8000354

TRI SAMIČKE, čistokrvne, pasme
nemški ovčar, brez rodovnika, mladiči
bodo pripravljeni na novi dom čez 1 4
dni, cena po dogovoru, 9 0 4 / 2 0 4 5C-96, 051 /348-767
800354i

ENOLETNE kokoii za zakol ali nadaljnjo rejo. 0 , 5 0 EUF in dnevno sveža jajca. 9 0 4 / 5 1 - 3 1 - 5 0 5 , 0 4 1 / 7 5 8 ^ 4 4 ,
^veCer
mauiVi

Medium, d. 0.0.. Žirovnica 60 c,
4274 Žirovnica,
te!.. 04/580-50-20

SADIKE pušpana - višina sadik do 5 0
cm za žive meje alt okras. 9 0 4 1 / 6 8 3 968
«003130

JARKICE rjave, rd^če peteline, plemenske, Hraše 5 . Smlednik. 9
01/36-27-029

iščemo nove sodelavce:

PODARIM

KRAVO simentalko, brejo 8 n)esecev,
9 031/54-69-69
6003599

ŽIVALI
IN RASTLINE

MLADE
črno-:>6le
061/322-221

mucke.
9
8003672

VISOKE D A U J E z bogatimi lilo-modri
mi cvetovi. « 0 V 5 3 3 - 1 2 - 4 1 . po 2 0 .
ur
6003551

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM
BOČNO traktorsko kosilnteo, ohranjeno za 1 0 0 EUR, 9 0 4 1 / 8 2 1 - O S 4
8003576
KOSILNICO Gorenje Muta in suha bukova in meiana drva, 9 0 4 0 / 2 0 1 - 3 6 4
e003673
OBRAČALNIK za motokuKivator Gorenje Mula. okrogli priklop. 9 0 4 / 5 8 8 01-24
«003568
SAMONAKLADALKO SIP 1 6 m3 in
tračne grablje SIP 2 2 0 c n .
9
031/491-028
«003537

Č B BIKCA starega en teden. 9
041/506-183
8003586

RJAVE jarkk» v začetku nesnosti, Stanonik. Log 9. Šk. Loka. 9 0 4 / 5 1 - 8 5 546. 0 4 1 / 6 9 4 - 2 R 5
8003678
TEUCO, veliko simentalko, prirremo
za osemenitev. 9 0 1 / 3 6 4 - 1 0 - 2 1 , zvečer
8003654
TELIČKI simentaikj. stari 1 In 6 tednov. 9 0 4 1 / 3 5 0 - 1 8 8
TELIČKO slmentako, staro dva meseca za nadaljnjo rejo, 9 0 4 / 5 7 - 2 3 646, 041 / 5 3 6 - 8 7 8
8003559

Pričakujemo:

1, Samostojno opravljanje
tiskarskih del
2. Poznavanje grafiCrie tehnologije
grafičnih programov
Pisne ponudbe pošljite na nasbv
podjetja.
V NOVI okrepčevanici v Dvorjah pri
CerMjah dobi delo natakar/ica z izkušnjami, Branko Korošec s.p.. Dvorte 46
b, Cerklje. 9 0 4 1 / 8 0 8 - 5 0 5
80C352>

8003582

ZAPOSLIM natakarja/ico In kuharja/Ico, zaželene izkušnje, samostojnost pri delu. Erjavšek Zvonko s.p..
Slovenska c . 3 9 ; Cerklje, inf., 9
041/353-659
80CD4e0

04/574-438C03545

JURČIČ & Co., d.0.0. Poslovna cona
A 45, Šenčur zaposli avtomehanika,
avtokioparja, tor voznika CIn E kategorije za mednarodno špedicijo, 9
041/761-400
8008389

KUPIM
BIKCA, simentalca, starega do 14 dni.
9 04/51-22-490,041/800^60

OSTALO
PRODAM
HRASTOV sod. 2 0 0 I,
48

opinlar f r a l K n p r i i n f v ,

ZAPOSLIMO delavca pri stroju za brizganje plastičnih mas. zaželena izobrazba
kovinarske
smeri,
Humer.
d.0.0 .Zasavska c . 4 5 Kranj, 8
04/287-2000
8003S61
NUDIMO vam delo na področju mrežnega rnarketinga, ki |e v Sloveniji Žele
dva meseca in je v s\'etu povzročil pravi boom.Če bi radi odlično zaslužili, pokličite. Planinšek k.d., ŠinkovTum 23,
Vodice. 9 0 3 1 / 2 0 6 < 3 5 2
80029SS
REDNO zaposlimo disponenta {pron>etni tehnik) za delo na mednarodnem
transportu, pogoj: znanje nem. jezika
in vozniški izp. B kat., Primi, d.o.o.,
Grintcvška 3 5 . Kran|, 9 0 4 / 2 3 5 - 6 2 50
8003598
S T E PRIPRAVUENI delati za 1 . 5 0 0
EUR mesečnega zaslužka, Posredništvo 2dene Brovč s.p.. Virmaše 1 7 0 .
Škofj?. Loka. 9 0 4 0 / 3 0 4 - 2 7 0
80033/9
V P E K R A N J priučimo In zaposlimo
dva zastopnika za trženje medk:inskega aparata že dogovorjenim strankam
na olxiK>čju Oof^njski^. Fantom intoinatloral. d.0.0.. Ul. M. Grevenbn:>;cti
1 3 , Celje, « 0 5 1 / 4 3 5 - 1 4 5
8003085
ZA NEDOLOČEN č a s zaposlimo zastopn ke za terensko prodajo artiklov
za varovanje zdravje. Oglejte si
www.sinkopa.si, Sirkopa, d.o.o., Žirovnica 8 7 , Žirovnica, 9 0 4 1 / 7 9 3 367
8003619
K O S E U Duplje, d.o.o., Zg. Duplje91,
Duplje zaposli delavca za izdelavo in
montažo kovinskih izd.. Pogoji: oblikovalec kovin ali delavec brez poklica za
priučiev. Pisne ponudbe ali, 9
031/619-262
«wwjBa
ZAPOSUM sllkopleskarja za slikarska
in fasaderska dela. Sašo Žgalin, S4>..
Župančičeva 3 . Kranj. 9 0 4 1 / 2 2 6 622
8003(20
ZAPOSLIM slikopleskarja, lahko samouk. dobri pogoji, Moran, Matiaž
Štim s . p . . Ovorje 7 1 .
Cerklje.
041/432-212
ZAPOSLIMO monterja ogr^nih sistemov in kovinskih konstrukcij. Izkušnje
gradbene in kovinarske stroke, tzpn B
kat.. ='alisada d.o.o., Kidričeva 3 6 a .
4 2 7 0 Jeaonlco. * 04/S86-65-65
eoa3»8
ZAPOSLIMO šiviljo za 6 m e s e c e / z
možnostjo podaljšanja delovnega razmerja. Pisne prošnje pošljite na naslov:
VidatUg. d.o.o.. Sora 46. Medvode.
«041/639-511
8003580
ZAPOSLIMO slikopleskarja. lahko
brez izkušenj. Slikopleskarstvo Barle.
d.o.o.. S p . Brnik 9 1 , Ceritlje, «
031/304-153
8003B0t

~
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POSLOVNI STIKI
KREDITI D 0 1 0 LET ZA VSE
ZAP^ TUDI ZA DOLOČEN
ČAS. IN UPOKOJENCE
do 50 % obremenitve, stare
obveznosti ntso ovira. Krediti
na osnovi vozita in leasingi.
Možnost odplačila na položnice: Pridemo tudi na dom.
NUMERO UNO Robert
Kukovec s. p^ M&nska uL 22,
Maribof, tdefon:
02/252-48'26, 0 4 i / 7 5 0 - 5 6 a

STORITVE

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena tešila do 30 % prtvanka pri 09B/anfu. Prepih in
ptshu niveč! Z m a n ^ hnjp. 10 letoarandie.
BE & MA. d.o.o., EKsIeleva 6, KamnSc,
01/83.15057.041/694-229
IŠČEM
IŠČEMO O S E B E za pobiranja špargljev. « 0 4 0 / 2 4 4 - 3 4 7
8003596

Z A S E B N I STIKI
24-LETNI fant želi spcznati preprosto
dekte, « 0 3 1 /807-376
eoo35«3
3 5 . 0 0 0 POSREDOVANJ, 1 1 . 0 0 0 poznar>stev v preteklem letu je karakteri^ika ženitne posredovalnice Zaupanje
za v s e generacije, ki posreduje po
vsej Slo. 0 3 / 5 7 - 2 6 - 3 1 9 , 0 3 1 / 5 0 5 495,031/836-378
80000w
39>LETNI ekonomist iico iskreno druŽico, « 041 / 9 5 9 - 1 9 2
8003592

NUDIM
ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovan,«
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
S G P 8/tyqi d.n.o., Staiževo 3 a , Kranj,
041/222-741
80033^
ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s . p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-170,
0 4 1 / 7 3 3 - 7 0 9 : žaluzlje. roteji. ir>tet©. temelne zavese, pitse zavese, komamlKi,
markize, www.asteriks.net
80033^s
BARVANJE fasad, beljenje not. prostorov, glajenje sten in stropov, premazi
oken, vrat in rvapušče^/, odstranjevanje
tapet, dekorativni ometf in opleski. Pavec Ivan s.p., Podbrezje 1 7 9 , Naklo,
«031/39-29-09
8002713
FLORIJANI d.0.0., 0. na Brdo 41.
Kranj izvaja vsa gradbena dola od temeljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi lasad. kamnite škarpe, tlakovanje dvcrišč. 041 / 5 5 7 - 8 7 1
80022«

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze 'z
vse države, 0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8
8000006
IMATE težave ai pa ste se znaši v ž M i e r ^
stiski, sta monia osamljeru? Pokličite in
žh^^er^ske prečkušnje bomo počkusii rešij s k j ^ i Obečem \es tudi na domu.
Srečno!.« 0 5 1 / 2 1 ^ 6 7 5
eooaooo
SEM FANT. ki bi rad spoznal pošteno dekle pofcajko ai zdfavnioo 2a dopisovanje ai
resno razmerje,« 051/275-438 eoo3570
SIMPATIČEN liubimec iz Lj. 1 7 3 . 4 3
let, atletske postave, nekadilec, povsod obdarjen, diskreten, vabi urejeno
žensko do 4 9 let na intimna srečanja,
brez obveznosti pri tebi ali meni. Pošl.t
opis n a , « 0 3 1 / 2 1 5 - 2 7 8
6003443

RAZNO

IZDELAVA podstrešnffi stanovanj s knauf
ab lesenimi oblogami ter polaganje lanunatov, Planinšek k.d., Šnkov Tum 2 3 . V >
(fice, « 0 3 1 /206-724
8oo»»

PRODAM

IZVAJAM vsa gradbena dela. notranie
omete, fasade, adaptacije, tlakovanie
dvorišča, ograje, kamnite škarpe in dimnike. kvafitetno. hitro in poceni, S G P Beni,
Struževo 7, Kranj. 0 4 1 / 5 6 1 - 8 3 8 eoo?9»5

MOTOR pony Expres za 1 5 EUR in
boncinski agregat ze 0 0 EUH, 9
041/72-80-92
eoo358'

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje,
zidova, montažo novih, popravita starih, nudimo dimne obloge, dimre
kape. Novak & Co, d.n.o.. Ljubljanska
89. Dcmžale, « 031/422-800eoo32>6
POLAGANJE keramičnih obtog, obnova
kopalnic m ostala keramična deta, Sebastjan Sekardi s.p.. 2g Radovna 46 a.
Mojstrana.« 0 5 1 / 4 5 1 - 3 1 6
soostjt

KVALITETNA omela za por
krušnih peči. negorljva, Žnidar.
01/83-23-107
8oo35n

ORGLE, električne Tiger duo in pomivalno korito, desni odcejalnik, 9
041/824-676
8003S8»
P A S J O UTO za srednje velikega psa,
izolirana, ima dodatna vratca, 9
04/512-27-07
eoo3W>
PODARIM
LESEN pajkelj za prebiranje krompiiia.
«051/625-877
80035N

PREKRIVANJE STREH od
3,5
EUR/m2, možna dobava 3 0 % cenejte
kritine. Marko Deriinks.p., Glavna cesta 1 2 , Naklo. 0 4 0 / 4 3 4 - 1 1 8
aoossre

vv.pogrobnik.com

V SPOMIN

Maja mineva 1 0 let, odkar se je nepričakovano poslovil od nas

Izgubili s m o našo

DARINKO CIMPERMAN
rojena 1 9 2 2

f

V

Od nje se bomo poslovili danes, v torek, 13. maja 2 0 0 8 . ob 17. uri na kranjskem
pokopališču. Ž a r a bo na istem pokopališču na dan pogreba od 8. ure dalje.

ZMAGO ŠTIRN

z Jezerskega .

Zahvaljujemo se vsem, ki g a ohranjate v lepem spominu.

Vsi n j ^ o v i

Kranj, Zg. Jezersko, niaj 2008

Z e l o s m o te imeli radi.
Njeni: Mitka z Matjažem/vnuka Nina z Danijem in A n ž e s Heleno, pravnučka Jaka in
Luka, sestri Danica in Zdenka z družinama ter ostali sorodniki in prijatelji
Kranj, Hotemaže, Celje, Ljubljana

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

MARJANA
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem, upravi Domela in sodelavcem IP-ja za izrečeno sožalje, denarno
pomoč, prineseno cvetje in sveče. Zalivaljujeino se ludi g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala v s e m , da ste ga v
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: živijenjska sopotnica Majda, Tratnikovi in Resmanovi
iz Kranja

Ni vei^e bolečine
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.

ZAHVALA

Ob prerani smrti našega dragega atija, ata in moža

PAVLETA D O L I N A R J A
sc iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, cvetje, sveče in
svete maže. Hvala vsem, ki ste ga prišli pokropit in ga v tako velikem Številu pospremili na njegovo zadnjo pot. Iskrena hvala
sosedom iz Z m i n c a in Janezu Demšarju za besede slovesa.
V s e m še enkrat vsem iskrena hvala z željo, da ga ohranite v
lepem spominu.

Ž a l u j o d : žena Jožica in otroci Irena, Robi in Sa£a z d n i i i n a m i

GG
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info@g-glas.si

ANKETA

Šola in kraj
STOJAN SAJE

V Osnovni šoli Križe so povabili na sobotni dan šole
starše učencev in druge krajane, ki so se družili ob
športu, čiščenju okolice, delavnicah in ogledu razstav
ter prireditev. Udeležence
smo vprašali, kako ocenjujejo povezavo šole in kraja.

Mateja Čadež:

Nika Žepič:

Boštjan Žepič:

Mojca Marin:

: Janez Zazvonil:

"Mislim, da je dobro povezati vse generacije. Všeč mi
je, da najmlajše učijo ekologije. Sin Nik nas je spodbudil, da doma ločujemo odpadke in zbiramo odpadni
papir. Tega včasih ni bilo."

"Današnje dogajanje v šoli
se mi zdi zelo zanimivo, saj
je bilo v moji mladosti drugače. Prireditve za večjo
splošno ozaveščenost so dobrodošle za kraj. Več jih bo,
bolj bo življenje zdravo."

"Sinova Žiga in Aljaž obiskujeta to šolo. S prvim sva
naredila model sončnega
kolektorja za ogrevanje vode.
Seveda me zanima še drugo, kaj delajo otroci pri pouku in danes v delavnicah."

"Na takih prireditvah se šola
predstavi kraju. Starši imajo
priložnost, da ob sodelovanju spoznajo vsebine dela.
Posebej pohvalno je, da so
odrasle povabili k čiščenju
okolice in športu."

!
i
i
;
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Tkali so družinske vezi

ŽIROVNICA

Župan razrešil direktorico občinske uprave
Konec aprila je žirovniški župan Leopold Pogačar s položaja
razrešil direktorico občinske uprave Bernardo Resman, ki je
to funkcijo opravljala deset let, torej vse od ustanovitve občine. "Resmanova je strokovnjakinja na svojem področju, vendar se nisva najbolj ujela," je dejal Pogačar in dodal, da mu
zakon omogoča samostojno izbiro najožjih sodelavcev. Novega direktorja občinske uprave naj bi začel iskati čez kakšen
mesec. Resmanova je bila nad sklepom o prenehanju delovnega razmerja presenečena: "Skupaj sva delala več kot eno
leto in občutek sem imela, da sva dobro sodelovala in se dopolnjevala." Odpovedni rok traja 150 dni, s čimer pa se Resmanova ne strinja in je tako na komisijo za pritožbe pri vladi
že naslovila ugovor, saj želi takoj prenehati delati. Župan je
povedal, da je komisiji predlagal, naj ugodi Resmanovi, češ
da ne namerava nikogar zadrževati na občini. A. H.

N a s o n č n o s o b o t o s e je v središče Škofje Loke odpravilo veliko staršev z otroki, t a m pa
jih je tokrat pričakalo več prijetnih presenečenj za družine.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Škofja Loka - Trenutki za
tkanje družinskih vezi je
Lokalna akcijska skupina
(LAS) poimenovala dogajanje, ki ga je za družine minulo soboto pripravila v starem delu mesta. Za oJjpke .
so pripravili športne štaJetne igre, mestni tlak so ijihko
otroci porisali s kredami,
sodelavci LAS-a, ki sta jih
vodili klovnesi Cilka in Milka, sta vabili k friziranju in
poslikavi s tatuji, otroci so
lahko igrali na nenavadna
glasbila ... Nataša Lavtižar,
ki je v mesto prišla s triletno
hčerko Evo, je dejala, da je
na takšnem družinskem
dnevu prvič, prišli sta povsem naključno in se vključili v dogajanje. Otrokom pa
je očitno zelo všeč, je dejala
mamica Nataša, medtem ko
se je mala Eva zamotila z risanjem s kredo. Takšno
spontano srečanje ob tednu
družine pripravljajo že
osem let, družinam pa je
namenjena še vrsta drugih
dejavnosti. Alenka Okom,
tokrat v vlogi klovnese, sicer
pa strokovna sodelavka
LAS-a, je povedala, da <)d
decembra do aprila vse sobote poteka družinska rekreacija, ki se je udeležuje
povprečno okoli 20 družin.

ŽELEZNIKI

Mariji Konjar pokazali podatke o pomoči

nenavadne inštrumente.
LJUBLJANA

V šolo za starše, s katero žeUjo starše podpreti pri zahtevnem izpolnjevanju njihove vloge, prihaja kakih
4 0 staršev, izvajajo tudi preventivne delavnice za otroke
od 4. do 7. razreda osnovne
in za mlade v prvih dveh letnikih srednje šole.
"Ko smo pred desetimi
leti ustanavljal Lokalno akcijsko skupino, smo želeli,
da bi se dnižine več druži-

le, da bi bili starši dovolj
usposobljeni za starševsko
vlogo, da bi se namesto pehanja za denarjem več
ukvarjali z družinskim življenjem in da bi znali ravnati tako, da mladostniki
ne bi zahajali na kriva
pota," je o namenu Lokalne
akcijske skupine, Id deluje
Že od leta 1997, povedal župan Igor Draksler. Lokalna
akcijska skupina je bila te-

v torek, sredo in četrtek bo delno jasno z zmerno oblačnostjo.
V četrtek popoldne bodo posamezne plohe.

m

SREDA

5/23®C

ČETRTEK

6/22°C

V nedeljo, 11. maja, so katoličani in evangeiičani praznovali
binkošti, verniki pravoslavne Cerkve pa jih bodo 15. junija,
ko bo preteklo petdeset dni od velike noči. Binkoštni praznik praznujejo kristjani namreč petdeset dni po Veliki noči.
V Apostolskih delih je zapisano, da so na binkoštni dan Jezusovi učenci prejeli Svetega Duha. Začeli so govoriti v različnih jezikih, da jih je lahko razumel vsak človek. Slovenski
katoliški škofje so v nedeljo vodili slovesna somaševanja,
evangeličanska cerkvena občina v Murski Soboti pa je organizirala tradicionalni dobrodelni piknik pod geslom Krepost
glasbe za krepost ljudi. Včeraj je bil binkoštni ponedeljek, ki
je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan. J. K.
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Kristjani praznovali binkošti
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Agencija RS za okolje, Urad » Meteorlogijo

daj osnovana za preprečevanje zasvojenosti, ukvarjala pa naj bi se zlasti z mladostniki na koncu osnovne
in začetku srednje šole, in
njihovimi starci, ki jim je
tedaj z otroki verjetno najtežje. O desetletnem delovanju LAS-a, ki je namenjeno primarni preventivi, je v
občinski avli fotografska
razstava, ki bo odprta vse
do 10. junija.

O&IOVK

Napoved za Gorenjsko

4/22®C

Na občini Železniki so včeraj dopoldne v skladu z odločbo
informacijske pooblaščenke odvetnici Mariji Konjar omogočili vpogled v podatke o donacijah in prejemnikih humanitarnih sredstev po lanskih poplavah. "Moj prvi vtis je, da so
ljudje dobili malo pomoči, glede na nastalo škodo," je dejala Konjarjeva. Občina ji je lahko omogočila vpogled le v občinske podatke, kar pa ni dalo celovite slike o tem, kdo so
bili prejemniki pomoči in koliko denarja so dobili, saj sta po
ujmi pomoč zbirala in razdeljevala tudi Karitas in Rdeči križ.
Prav zato Konjarjeva v nadaljevanju namerava zahtevati še
vpogled v sklepe o dodelitvi pomoči, ki se nanašajo tako na
pomoč občine kot tudi Karitas in Rdečega križa. A. H.

Ž i v a h n o s o b o t n o d o g a j a n j e n a M e s t n e m t r g u v Š k o ^ i L o k i . O t r o c i s o l a h k o igrali n a

vremenska napoved

TOREK

"Šola je središče življenja v
kraju. Starše in krajane poskušamo privabiti na razne
prireditve. Kot EKO-šola želimo vplivati tudi na ekološko obnašanje doma. Škoda, da ni še več ljudi!"
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