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Gradbeno dovoljenje razveljavljeno
D e c e m b r a lani i z d a n o g r a d b e n o dovoljenje za g r a d n j o P o l j a n s k e o b v o z n i c e
je z a r a d i pritožbe razveljavljeno, p o s t o p e k je treba p o n o v n o izpeljati.
DANICA. ZAVRL ŽLEBI R

Skofja Loka - Potem ko je
bilo decembra izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo
dela Poljanske obvoznice
(odsek od izvoza z Ljubljanske ceste do predora pod Stenom), se je eden ob občanov
zoper odločitev pritožil. Zaradi tega je Ministrstvo za
okolje in prostor že izdano
gradbeno dovoljenje zavrnilo
in zadevo vrnilo v ponovno
odločanje Upravni enoti v
Skofji Loki.
"Vloženo imamo vlogo za
gradbeno dovoljenje za dru-

go in četrto fazo prve etape
gradnje obvoznice, ki je z ministrstva za okolje in prostor
vinjena upravni enoti. Izvajalci projekta, torej občina
Škofja Loka in Družba za državne ceste RS, smo že dobili vlogo za dopolnitev projektov v skladu z zahtevami ministrstva. S tem se trenutno
ukvarjajo strokovne službe,
ki morajo dokumentacijo dopolniti z dokazili o razpolaganju z zemljišči," je dejal
župan Igor Draksler. Ministrstvo za okolje je zadevo vrnilo v ponovno odločanje zaradi neizkazane pravice do

dela zemljišč in zaradi "neugotovljene skladnosti gradnje s prostorskim izvedbenim aktom". Sedaj je treba
vnovič določiti stranke v postopku in natanko navesti,
kje poteka trasa obvoznice
zunaj območja, ki ga določa
lokacijski načrt. Jara kača o
Poljanski obvoznid se vleče
že tri desetletja, sedaj pa jo
bodo postopki ponovnega
odločanja o gradbenem dovoljenju znova zavlekli. Obvoznica pa je nujno potrebna.
^
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Najbolj problematičen del na Poljanski cesti skozi $koQo Loko, zaradi česar si meščani
želijo, da bi bila čimprej zgrajena obvoznica. /foio:coraidk«««

Maša za žrtve v Crngrobu
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2.0 CRDi, bogata serijska oprema, 7 lelna garancijo...

Udeleženci spominske slovesnosti v Crngrobu so se zbrali pri križu, ki označuje grobišče
hrvaških žrtev povojnih pobojev.
^ 2 . stran
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Z a v r t c e m š e katoliška

V miizejutudi o

V Kranju pc^orelo

Veliko slavje mladih

V torek in sredo bo oblačno in

šola

poplavah

stanovanje

upov

deževno ter dchy

v župniji Stara Loka že peto leto
deluje vrtec Son(ni žarek, že prihodnje leto pa bi radi odprli tudi Solo z
vpisom otrok v prvi razred devetletke. Škof Anton Jamnik je ob
obisku v župniji ocenil, da so
razmere za ustanovitev Sole odlifne.

Lanska poplava v Železnikih je
močno prizadela tudi muzej. Osem
mesecev po ujmi so ga v soboto tudi
uradno odprir za obiskovalce, opremo pa so posodobili z multivizijo, s
katero prikazujejo tudi posnetke
poplave.
^

v četrtek je zagorelo v enem od
stanovanj v zgornjem nadstropju
stanovanjskega bloka na Planini 73 v
Kraju. Ustnik stanovanja se zaradi
opeklin po glavi in telesu ter zastrupitve z ogljikovim monoksidom
zdravi v kliničnem centru.
g

ŠkoljeloSki rokometaši ekipe Knauf
Insulation so postali državni mladinski prvaki, veselja pa jim ni skalilo
niti to, da so jih oropali kar med tekmo. Trener Zavrinik je prepričan, da
bodo mladi it kmalu stalni člani
prvega članskega moštva.

hladno.

V četrtdc bo spremenljivo
oblačno, predvsem popoldne
bodo plohe. Mah tc^e
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POLITIKA
Nevladne organizacije
zoperzalconoTNP
D A N I C A Zavsl

ŽLEBIR

Ljubljana - Državni zbor bo
ta teden opravil drugo obravnavo zakona o Triglavskem
narodnem parku, Iniciativni
odbor za ohranitev TNP, ki
je sestavni del Koalicije nevladnih organizacij (leta
2003 ustanovljenega civilnega gibanja) pa sporoča, da
predloga zakona ne s m e
sprejeti. V pismu predsedniku državnega zbora in vsem
9 0 poslancem podpisani
člani odbora Alenka Bizjak,
Helena
Lenasi,
Tomaž
Ogrin in Izidor Trstenjak na^
vajajo vrsto razlogov, zaka
se to ne s m e zgoditi. Medna
rodna organizacija za varova
nje narave lUCN, ki ima sta
tus opazovalke v generalni
skupščini O Z N , določa, da
mora v narodnem parku
kategorija I in II obsegati
najmanj 75 odstotkov zavarovanega območja, v predlogu zakona o TNP pa naj bi
kategorija II obsegala le približno tretjino ozemlja v
obliki nepovezanih otočkov.
Novi zakon zmanjšuje
osrednje območje in omogoča degradacijo Bohinjskega

jezera, ki je že ob sedanji
omejitvi na meji ekološkega
ravnovesja. Pri tem se iniciativni odbor sklicuje na študijo nacionalnega inštituta za
biologijo. Koalicija za TNP,
ki jo sestavlja 25 nevladnih
organizacij, je pripravila svoj
predlog zakona že leta 2005
in izrazila pripravljenost za
sodelovanje pri pripravi zakona, vendar ji niso prisluhnili. Sedaj znova opozarja na
nesprejemljivost zakona, češ
da ne zagotavlja učinkovitega upravljanja z narodnim
parkom, ne zagotavlja preprečevanja vse bolj razširjenih nedovoljenih posegov,
prav tako ne sistema varstvenih območij. Ne vzpostavlja
učinkovitega sistema upravljanja z državnimi zemljišči,
ne zagotavlja ustreznih finančnih virov za programe
trajnostnega razvoja v parku
in njegovem vplivnem območju, ne omogoča podpore
celovitemu razvoju in varstvu biosfemega območja
Julijske Alpe in ne odgovarja
na vprašanje, kako upravljati
dele območij Natura 2 0 0 0 ,
ki segajo izven sedanjih
meja parka.

LJUBLJANA

Zaseda državni zbor
Včeraj se je začelo majsko zasedanje državnega zbora, ki bo
trajalo do petka, 30. maja. Že prvi dan zasedanja je bilo na
dnevnem redu odločanje o razpisu referenduma o pokrajinah. Med pomembnejšimi zakoni bo že danes znova obravnaval novi kazenski zakonik, na katerega je državni svet izglasoval veto. Na majsko zasedanje je po več letih prizadevanj prišel predlog zakona o duševnem zdravju. Tokrat pa
se bodo poslanci lotili že druge obravnave zakonskega predloga o Triglavskem narodnem parku. Predsednik vlade pa
bo na vprašanja poslank in poslancev odgovarjal jutri. D. Ž.

ŠKOFJA LOKA

Zares v Ško^i Loki

danwa.zavH@g-glas.si

Maša za žrtve v Crngrobu
v nedeljo s o s e v C r n o g r o b u z m a š o in p r o c e s i j o d o s p o m i n s k e g a z n a m e n j a s p o m n i l i žrtev p o v o j n i h
pobojev, m e d katerimi naj bi bilo največ H r v a t o v .
^ 1. stran
D A N I C A ZAVRL Ž L E B I R

Crngrob • Po vojni pobitih
žrtev se spominjajo od leta
1992', komemoradje v Crngrobu pa prirejajo od leta
2 0 0 1 na pobudo hrvaških
združenj za raziskovanje in
označevanje žrtev povojnih
pobojev in predstavnikov političnih struktur, nam je v
C m g r o b u povedal predsednik komisije za evidentiranje
in urejanje povojnih grobišč
v občini Škofla Loka Jože
Peter Kranjc. Nedeljska spominska slovesnost pa je potekala v znamenju dveh nedavnih dogodkov: sondiranja
grobišč na Škofjeloškem
prejšnji teden, ki je pokazalo,
da je v petih grobiščih blizu
petsto žrtev, in minuli ponedeljek podpisanega sporazrum a med Slovenijo in Hrvaško glede vojnih grobišč.
V zvezi s sondiranjem grobišč nam je Kranjc povedal,
da so tri grobišča že potrjena,
v manjših dveh še preiskujejo. Eno je množično, imenovano "hudičeve stopnice", v
njem pa naj bi bili posmrtni
ostanki kar štiristo žrtev,
medtem ko naj bi bilo v
manjših zakopanih po 2 0 do
30 ljudi. Kdo so žrtve povojnih pobojev, zakopane v Cmgrobu? Šlo naj bi zlasti za
Hrvate in nekatere d m g e
prebivalce z nekdanjega ju-

goslovanskega območja, tudi
Madžare, Nemce in nekatere
Slovence, vendar po Kranjčevih besedah ni trdnih dokazov, kdo natanko so bili ti
ljudje in od kod, šele nadaljnja izkopavanja pa lahko
pokažejo tudi, kako so bili
usmrčeni. Med žrtvami naj
bi bil tudi moški del političnega vodstva takratne
Neodvisne države Hrvaške
(NDH). Pobiti naj bi bili 22.,
23. in 24. maja 1945, ko so
jih pripeljah sem z vlakov,
namenjenih v Zagreb.
Spominske maše in procesije v Cmgrobu, ki ju je vodil
starološki župnik Alojz Snoj,
se je udeležilo večje število
obiskovalcev iz Hrvaške, ki
predvidevajo, da so tu ostali
njihovi svojd, pokončani po
vojni. Med njimi je bil tudi
Želimir Kužatko, predsednik
hrvaškega odbora za raziskovanje in označevanje žrtev
fx>vojnih pobojev v Sloveniji,
ki si želi, da bi bil čim prej
uresničen sporazum med državama o izkopih žrtev, za
katere je že čas, da jih dostojno pokopljejo. Želimir Kužatko je t u i pobudnik vsakoletnega obhajanja spomina na
rojake, po vojni pobite v Sloveniji. S Hrvaške je prišla
tudi skupina romarjev, udeležencev križevega pota, ki že
tretje leto zapored roma po
štirinajstih postajah povojnih
pobojev, med katerimi je zadnja ravno Cmgrob. Prispo-

Procesija udeležencev spominske slovesnosti na Crngrobu
minski maši so bili tudi
predstavniki občine Škofja
Loka z županom Igorjem
Drakslerjem, člani komisije
za evidentiranje in urejanje
povojnih grobišč ter številni
d m g i udeleženci. Prišel je
tudi Marko Štrovs, vodja
službe za vojna grobišča pri
ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve. Povprašali smo ga o nadaljnji usodi
grobišč pri Cmgrobu in žrtev v njih, in sicer v luči minuli ponedeljek podpisanega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško o lu-ejanju vojnih grobišč. Podpisali sta ga
ministrid Marjeta Cotman
in Jadranka Kosor, v n j e m
pa se državi zavezujeta, da
bosta urejali in vzdrževali
grobišča, v katerem so pri-

padniki narodnosti iz druge
države. Sporazum pa mora
biti še ratificiran, za kar pa
po mnenju Marka Štrovsa ni
zadržkov. V zvezi z grobiščem v Cmgrobu pravi, da se
sedaj še s sondiranjem določa obseg grobišč in ugotavlja
trdnost navedb, ki so jih v
zvezi z žrtvami dobili pri pričah. Nato bodo grobišče
arhitektonsko uredili in z
odločbo zaščitili. V skladu s
podpisanim meddržavnim
sporazumom pa naj bi prišlo tudi do odločitve, kaj ^ s
posmrtnimi ostanki žrtev:
bodo pokopane v Sloveniji
ali bo prišlo do pokopa na
Hrvaškem. Če bodo ostali v
Sloveniji, naj bi šli v mariborsko kostnico, s m o še slišali, od Jožeta Petra Kranjca.

Nekdanja vojašnica in parkirišča
Prebivalci Škofje Loke i m a j o različna m n e n j a o t e m , kaj še narediti na o b m o č j u n e k d a n j e v o j a š n i c e .

Tudi v Škofji Loki je bil ustanovljen občinski odbor stranke
Zares - nova politika. Njegov predsednik je Andrej Novak,
sekretar odbora pa Domen Žepič. D. Ž.

nrilo

izžrebanemu naročniku časopisa
Gorenjski Glas

Knjigo prejme M I N K A NAGLIČ z Golnika.

Didakta, d. o. o., Radovljica, Gorenjska c. 3 3 c,
4240 Radovljica, o-pošta: zalozba@dldakta.si,
tel.: 04/5320-200, faks; 04/5320^211.
zaposli

MATEVŽ P I N T A R

Ško^a Loka - Z anketo ostajamo v Škofji Loki. Tokrat
smo se dotaknili območja
nekdanje vojašnice in parkirišč. V nekdanji vojašnid so
prostor že dobili sodišče,
center za socialno delo, ljudska univerza, obljubljajo ga
tudi knjižnid. Ločane s m o
povprašali, kaj bi bilo najbolje zgraditi na preostalem
območju. Skoraj četrtina (23

odstotkov) vprašanih meni,
da bi bilo na območju bivše
vojašnice treba zgraditi dom
za starejše občane; 1 6 odstotkov jih predlaga športni park,
13 odstotkov bazen, po 10 odstotkov trgovski center ali
zdravstveni dom, šest odstotkov novo stanovanjsko sosesko, pet odstotkov pa jih že
težko pričakuje novo knjižnico. Drugih odgovorov je bilo
11 odstotkov, na tem območju predlagajo hotel, dvorano

Kaj bi bilo po vašem mnenju najbolje zgraditi
na območju bivievojainice?

K C s s

za kultume prireditve, otroško igrišče, avtobusno postajo, glasbeno šolo, tržnico, vrtec in upravno enoto.
Dobri dve tretjini (68 odstotkov) vprašanih menita,
da je v Škofji Loki nujno treba zagotoviti nova parldma
mesta in morala bi biti tudi
brezplačna. 2 2 odstotkov jih
meni, da je nova parkirišča
treba nujno urediti in bi se
strinjalo tudi s plačevanjem
parkirnine, 7 odstotkov pa

•«€s's

Brez c^cvora
Trgovski centef
'o%

Sunovanjska

ZASTOPIMIKA
Pogoji:

Pisne ponudbe pošljite v 8 dneh po objavi oglasa na naš naslov.

Sodelujočim v anketi se
lepo zahvaljujemo. Ponudili
smo vam štiri brezplačne izvode Gorenjskega glasa in
vse, ki ste ponudbo sprejeli,
bomo iz Klicnega studia slepih znova poklicali, da vas
povprašamo za mnenje. Lahko nas pokličete tudi sami na
številko 04/517 0 0 00.

Kaj menite o parkiriščih v centru Ško^e Loke?

za prodajo in dostavo pravnim osebam (m/ž)
- Najmanj VI. stopnja izobrazbe
-Vozniški Izpit kategorije B
- Komunikativnost in samoiniciativnost

jih meni, da je parkirišč dovolj in da bi se bilo treba posvetiti drugim problemom.

Nova pariciiiS«aJ«
treba nujno urediti,
pa ieprav bi bilo

športni

Nujno bi bik)
zag^oviti nova
psHnrii^ In moral«
bi biti br«zda^na
68%

potrebno plačevati

D o m M starejše

parkirnino
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Idi vrtcem še katoliška šola
v župniji Stara Loka že peto leto deluje vrtec S o n č n i žarek, že prihodnje leto pa bi ga radi nadgradili

V Poljanski dolini
vrste za vrtec

z o s n o v n o šolo. Š k o f A n t o n jamnik je razmere za ustanovitev šole označil kot odlične.
v občini Gorenja vas-Poljane s o starši v vrtce
letos na n o v o vpisali 130 otrok. Bo brez varstva

DANICA ZAVRI ŽLEBIR

ostalo 2 8 malčkov?
Stara Loka - "Začeli bi radi
že prihodnje leto s prvim
razredom devetletke," je ob
škofovem obisku dejal starološki župnik, dekan Alojz
Snoj. "Otrok imamo dovolj
za poln razred, šola bi delovala v prostorih, kjer imamo
sedaj v popoldanskem času
verouk. Za začetek imamo
štiri učilnice, pozneje bi lahko v prostorih, kjer so bili
včasih hlevi, pridobili še
nove, tako da bi bilo poskrbljeno za prvih pet razredov.
Želimo pa ustanoviti popolno devetletko."
Pred petimi leti so v župniji Stara Loka ustanovili vrtec,
v šoli pa bi nadaljevali vzgojo
v duhu enakih vrednot. Program, ki ga je že pripravila
posebna komisija, bo po besedah Alojza Snoja enak kot
v državni šoli, dodan bo tudi
verouk, glavni poudarek pa
je na vzgoji človeka, in sicer
po načelih skupnostne pedagogike. Zanimanja za šolo,
ki bo vzgajala in učila v krščanskem duhu, je med starši menda precej, prav tako pa
tudi med učitelji, ki bi želeli
poučevati na takšni šoli. Na
zagrebški pedagoški fakulteti
potekajo posebni seminarji,
ki se jih udeležuje tudi enajst
učiteljev iz Slovenije.
Prva tovrstna osnovna
šola v Sloveniji nastaja v
Ljubljani. Gre za osnovno
šolo dr. Alojzija Šuštarja v
Zavodu sv. Stanislava, v ka-

BOŠTJAN BOGATAJ

Škof Anton Jamnik (na sliki s staroloikim župnikom Alojzom Snojem) razmere za
ustanovitev osnovne šole v župniji Stara Loka ocenjuje kot odlične.
teri se bo že jeseni začel
pouk v prvih treh razredih
devetletke. Škof Anton Jamnik, ki je pri Slovenski škofovski konferenci odgovoren za izobraževanje, je ob
obisku v Stari Loki izrazil
veselje nad pripravljenostjo
tega okolja, da prihodnjo jesen ponudi takšno možnost
osnovnošolskega izobraževanja.
"Namen
ustanavljanja
takšnih šol je, da se družinam ponudi nova možnost
vzgoje in izobraževanja na
osnovi temeljnih etičnih

vrednot, ki nas povezujejo
med seboj. Te šole so odprte
za vse, ki takšne vrednote
sprejemajo," je dejal škof
Anton Jamnik in poudaril,
da gre za obogatitev šolskega
prostora in za možnost uveljavljanja pravice staršev, da
za svoje otroke izberejo šolo
po svoji meri. Trenutno v
Sloveniji delujejo štiri katoliške gimnazije, jeseni bo začela delovati prva osnovna
šola, načrtujejo še center
strokovnih šol in pozneje
tudi katoliško univerzo, s 5 mer bi bila pokrita vsa izob-

raževalna vertikala. Te programe šolanja sedaj do 85
odstotkov financira država
(obstajajo pa pri2adevanja za
stoodstotno državno financiranje), 15 odstotkov pa posebna Emdacija, tako da tega
dela ni treba plačevati staršem. Škof Jamnik meni, da
naj bi bilo tako tudi v Stari
Loki, kjer je sicer razmere za
ustanovitev Šole ocenil kot
odlične, tako prostorske kot
tudi ekipo pod vodstvom dekana Alojza Snoja, ki pripravlja ustanovitev osnovne
šole.

Letališče bo posel, drugo strošek

Gorenja vas - Tako kot v
vseh občinah na Škofjeloškem se morajo tudi v občini
Gorenja vas-Poljane ubadati
s problemom premajhnega
števila oddelkov oziroma
prostora za varstvo predšolskih otrok. Čeprav so v preteklih letih skoraj vsako leto zagotovili kak oddelek več.
samo lani tri oddelke v vsaki
enoti vrtcev - v Poljanah, Gorenji vasi in na Sovodnju - pa
se problematika prevelikega
vpisa oziroma pomanjkanja
prostora ponavlja tudi ob letošnjem vpisu.
Župan Milan Čadež je lani
p o v e ^ , da so otrod največji
potencial občine, zato bo
skušal zagotoviti prostor za
vse. Letos je problem še hujši, saj je naval na vrtec večji,
morda tudi zaradi novega zakona, ki staršem omogoča
brezplačen vrtec za drugega
ali več otrok. "Cilj države je,
da bi bilo v drugi starostni
skupini, ko varstvo otrok
združujemo s socializacijo in
učenjem, vsaj 90 odstotkov
otrok vpisanih v vrtec. V naši
občini je trenutno vpisanih
70 odstotkov otrok, dmgi

ostajajo doma," nam je povedala Anja Hren iz občinske
uprave in s tem opozorila na
problem, ki bi lahko vrtčevske vrste še podaljšal, kakor
tudi na vladno sprejemanje
zakonov, ki obremenijo
predvsem občine.
Na Sovodnju letos ne
bodo imeli težav, tri malčke
so celo prepisali iz gorenjevaškega vrtca. V Poljanah
so prejeli 59 vlog za sprejem v vrtec, zagotovo jih
bodo lahko sprejeli 36, v
Gorenji vasi pa so prejeli 78
vlog, sprejmejo jih lahko 35.
Nekaj vlog je podvojenih,
tako da zdaj 51 otrok ostaja
brez varstva v vrtcu. "V sredo smo imeli sestanek posebne komisije za sprejem
v vrtec, vendar dokončne
rešitve nismo našli. V Poljanah so prostorski pogoji za
odprtje dodatnega oddelka
za 14 malčkov, ali ga bomo
lahko odprli 1. septembra
ali šele 1. januarja, pa še ne
vemo," o rešitvah pravi
Anja Hren. Na občini si želijo, da bi našli primeren
prostor za dodaten oddelek
tudi v Gorenji vasi, če to ne
bo mogoče, pa bo pred vrati
vrtca ostalo 28 otrok.
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Po odločitvi cerkljanskih občinskih svetnikov bosta na p o v e č a n e m brniškem letališču omrežji
š i r o k o p a s o v n e optike in zemeljskega plina gradila tista ponudnika, ki bosta omrežji pripravljena
graditi tudi d r u g o d po občini.

J o ž e Košnjek, Cveto Zaptotnik
UREDNIŠTVO
N O V I N A R ) ! • UREDNIKI:
Boštjan Bogataj, Alenka B n j n , Igor Kavčič, J o ž e Košnjek, S u z a n a P. Kovačič,
Urša Petemei, Mateja Rant, Stojan Saje, VrIma Stancvnik, Cveto Zaptotnik,
D a n k 3 Zavri Žlebir, Štefan Ž a i ^ ;
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Cerklje - "Vsem diši samo letališče, ker je ekonomsko
najbolj zanimivo, zato moramo določiti, da bo moral tisti,
ki bo omrežje zemeljskega
plina gradil na letališču, enako storiti tudi v Gradu in na
Stefanji Gori," je župan Občine Cerklje Franc Čebulj občinskim svetnikom utemeljil
svoj predlog odloka, po katerem bo občina podelila koncesijo za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v paketu - skupaj z letališčem tudi
za preostali del občine. S podobno taktiko se bodo v Cerkljah lotili tudi gradnje odprtega širokopasovnega omrež-

ja elektronskih komunikacij
(optike). Občinski svetniki,
čeprav z nekaj dvoma o uresničljivosti takšne namere, so
oba odloka sprejeli po hitrem
postopku.
Poročali smo že, da so si v
sosednjem Šenčurju prav zaradi nezainteresiranosti zasebnega kapitala pustili možnost, da lahko občina podeli
pravico izvajanja javne službe preskrbe z zemeljskim
plinom več operaterjem oziroma za več ožjih območij. V
občini pod Krvavcem se bojijo. da bi ob podobni rešitvi
ostali brez plinovoda in širokopasovne optike ne samo v
manjših vaseh, ampak morda celo v razmeroma velikih
Cerkljah. Prav zato so v odlo-

kih določili, da morata koncesionarja zagotoviti dostop
do optičnega in plinovodnega omrežja vsem naseljem v
občini.
Oba projekta nameravajo
izvesti po modelu koncesijskega razmerja zgradi-upravljaj-prenesi. Ob&ia bo izbranemu sistemskemu operaterju podelila koncesijo za
upravljanje
plinovodnega
omrežja za dobo 35 let, potem pa bi omrežje prišlo v
last občine. Širokopasovno
omrežje elektronskih komunikacij pa postane last občine Cerklje } o let po zgraditvi
omrežja, koncesijsko pogodbo z upravljavcem pa bo
možno podaljšati še za dodatnih 15 let

Zasebna partnerja bodo
poiskali prek javnih razpisov,
za širokopasovno omrežje
elektronsl^ komunikacij je
bil že objavljen 9. aprila. Za
gradnjo optike v naseljih, kjer
doslej takšna gradnja sploh
ni bila možna (bele lise), bi sicer občina lahko pridobila
tudi evropski denar, vendar
samo v primeru, da bi tudi
sama sofinancirala gradnjo
omrežja, vendar se je bruseljskim evrom odpovedala. "Postopki za pridobitev evropskega denarja so preveč zapleteni, zato je za nas boljša
rešitev javno-zasebno partnerstvo. Upajmo, da se bo na
razpis vendarle kdo javil, sicer bomo najbrž morali omiliti pogoje," razmišlja župan.
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Avto-moto društvo proslavilo petdesetletnico
V Avto-moto društvu Žirovnica (AMD) letos praznujejo petdesetletnico ustanovitve. Proslavili so jo minulo soboto, ko
so priredili tradicionalen turistični avtoreli, ki sicer običajno
poteka septembra. Udeležilo se ga je trideset voznikov in
kopiiotov, ki so tekmovali po progi med Koroško Belo, Bledom, Bohinjsko Belo, Piškovco in hidroelektrarno Moste, na
koncu pa so se preizkusili še v spretnostni vožnji. AMD Žirovnica, ki ima danes okoli sto članov, je bil ustanovljen i8.
maja 1958. Do leta 1999 so imeli avtošolo, nato pa so jo zaradi zakona o društvih morali opustiti. Ob petdesetletnici so
prejeli jubilejno listino Avto-moto zveze Slovenije, sami pa
so se s plaketo zahvalili Savskim elektrarnam oz. hidroelektrarni Moste za dolgoletno podporo. V društvu si tudi v prihodnje želijo dobrega sodelovanja s šolo in občino Žirovnico, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter
policijo. A. H.

Predsednik A M D Žirovnica Rok V o v č a k z jubilejno listino
Avto-moto zveze Slovenije /

Kaja pog»tir

KOMENDA

Letos šest občinskih nagrajencev
Na slavnostni seji ob prazrvovanju občinskega praznika je
župan Tomaž Drolec pred dnevi podelil občinska priznanja
zaslužnim posameznikom in združenjem. Zlato priznanje je
prejela vsestransko aktivna Marija Špehonja iz Žej, srebrni
p r i z n a n j i s o p o d e l i l i F r a n c u P o g l a j n u in D r u š t v u u m e t n i h

kulturnikov Kaj ti mar, bronasto priznanje pa so prejeli
P e t e r K e m , m l a d i n a iz P C D K o m e n d a in K o l e s a r s k o d r u š t v o

Bexel Komenda. Med dobitnike športnih priznanj občine so
s e f e t o s v p i s a l i I v a n K o s e c iz KK K o m e n d a , B a r b a r a P o g a č a r

iz Orientacijskega kluba Komenda in Matic Voldrih, uspešen mladinec v speedwayu. J. P.

Vsi so bili zmagovaki
Za zmagovalce s o razglasili vseh 1 9 5 tekmovalcev, ki s o se v s o b o t o udeležili petnajstih gorenjskih
iger specialne olimpijade v Radovljici.
DAKICA ZAVRL ŽLEBIR

Radovljica - Spedalna olimpijada je svetovno športno gibanje, ki se je začelo na pobudo dnižine Keimedy, pred
več kot poldrugim desetletjem pa se je vanj vključila
tudi Slovenija. V športnih igrah specialne olimpijade namreč sodelujejo ljudje 2 motnjami v duševnem razvoju,
zato vsak njihov dosežek šteje kot zmaga. Gostitelji gorenjskih iger spedalne olimpijade, petnajstih po vrsti, so
bile osnovna šola Antona
Janše iz Radovljice ter društva Sožitje iz občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje.
Tekmovalo je 195 tekmovalcev iz desetih ekip, ki so prišle z vse Gorenjske, od Jesenic do Kamnika in Mengša,
spremljalo jih je 55 spremljevalcev. Preden so se pomerili
v atletskih disciplinah, košarki in namiznem tenisu, so
jim pripravili prireditev s
himno specialne olimpijade,
dvigom zastave in olimpijsko
prisego. Izrekla sta jo tekmovalca Sandra in Matjaž: "Pustite mi zmagati. Če pa ne
morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu."

U d e l e ž e n c i s p e c i a l n e o l i m p i a d e n a š t a r t u /fmo Ania buIov«

Prisegel je tudi glavni sodnik
Frenk Markelj, igre pa je slovesno odprl Cveto Uršič, direktor direktorata za invalide
na ministrstvu za delo. Pred
tem se je zvrstilo več govornikov, ki so želeli opogumiti
tekmovalce: ravnateljica šole
Irena Horvat, predsednica
zveze društev Sožitje Katja
Vadnal, podžupan občine
Radovljica Jože Rebec {speci-

alne olimpijade so se poleg
njega udeležili tudi podžupanja občine Gorje Danica
Mandeljc, podžupan Bleda
Slavko Ažman in župan Bohinja Franc Kramar) in predstavnik staršev Pajo Caldči.
Prireditev je povezoval čarovnik Toni Mežan, zaplesale so
mažoretke, tekmovalce pa so
prižli spodbujat njihovi starši
in prijatelji. Specialna olim-

pijada obsega deset športov
in igre MATP, namenjene tistim z najtežjimi motnjami v
razvoju. Zanje so tekmovanje pripravili posebej, sredi
tedna na igrišču pred centrom Matevža Langusa, tekmovalo pa je 30 tekmovalcev
z vse Gorenjske. Prihodnje
leto bo gostiteljica gorenjskih
iger osnovna šola Poldeta
Stražišarja z Jesenic.

Ob začetku turistične sezone
v Radovljici pripravljajo drugačno organiziranost turizma in želijo stopiti iz sence velikih
gorenjskih turističnih središč.
MARJANA AHAČIČ

89.8 91.1 96.3

RADIO SORA

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

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju

"vihamilca", ki ga je življenje premetavalo in utrdilo.
Zelo zanimiva knjiga
za Gorenjce,
saj se največ dogaja prav
v naših krajih.
Prvi Slovenec,
ki je bil dvakrat zaprt
na Golem otoku.
Cena za bralce
Corenjsiftga glasa z
zo%

popustom

samo
2 3 , 2 EUR
+• poštnina

Gorenjski Glas

KADOVAN raiAST

VIHARNIK

NA RAZ POT JIH ČASA

Radovljica - Občina Radovljica je pretekli četrtek ob začetku turistične sezone pripravila letno srečanje vseh,
ki v občini delujejo na področju turizma. Prvo tovrsmo
srečanje je bilo namenjeno
predvsem boljši medsebojni
komunikaciji.
"Občina je lahko katalizator, ne more pa biti motor, ki
poganja dejavnost," je v uvodu poudaril župan Janko Sebastijan Stušek in napovedal
spremembe v dosedanji
organizaciji turizma v občini, ki naj bi odslej temeljil na
javno-zasebnem partnerstvu
in povezovalni vlogi lokalne
turistične organizacije. Prvi
konkreten korak v tej smeri
naj bi bila povezava Lokalne
turistične organizacije, ki
zdaj deluje pod okriljem Linhartove dvorane, ter turistično informacijskega centra,
ki ga vodi Turistično društvo
Radovljica.

Občina za turizem in kulturo namenja približno pet
Za VOS beležimo las odstotkov celotnega proračuna. Za financiramje turistič-

nih programov so lani namenili 154.200 evrov, za
investicije v turizem pa
1.012.400 evrov, od tega
večino za obnovo graščine in
starega mestnega jedra. V
proračunu za leto 2008 občina za financiranje turističnih programov namenja
148.800 evrov, za investicije

sami občini. Nadaljujejo pa
se tudi aktivnosti na projektu Sejem bil je živ, v okvim
katerega se bodo letos lotili
obnove radovljiške železniške postaje, označevanja
stavbne dediščine ter oblikovanja načrta za mestni hotel.
Da je potrebna drugačna
organizacija turizma v obči-

Razvojni cilj turizma v občini je šestodstotna rast števila nočitev. Te zdaj v kar 7 0 odstotkih ustvarjata oba
kampa, predvsem Šobec; 84 odstotkov vseh nočitev v
občini beležijo v poletnih mesecih.

pa 695.800 evrov. Med glavnimi projekti v letošnjem
letu na tem področju pa so
že omenjena vzpostavitev
drugačne organiziranosti turizma v občini, izvedba javnega razpisa s sofinanciranjem turističnih programov
in regionalni projekt sonaravnega razvoja turizma v
občini. Med pomembnejšimi projekti je še postavitev
turistične signalizacije, tako
na izvozih z avtoceste kot v

ni, se je strinjala tudi večina prisotnih na srečanju.
Občinski svetnik Anton Pogačnik je predlagal ustanovitev občinskega odbora za
turizem in poudaril, da bi
občina morala več sredstev
namenjati krajem zunaj
Radovljice. Pavel Škofic, direktor ALG Lesce, je izpostavil problem (ne)informiranosti o turistični ponudbi. Poudaril je, da je v času
prevladujočih elektronskih

komunikacij najprej treba
vzpostaviti dobro delujočo
in vsem dostopno intemetno stran s povezavami med
ponudniki turističnih storitev.
Zlatko Kavčič, predsednik
TD Lesce, je opozoril, da
skoraj 70 odstotkov vseh nočitev v občini ustvari Kamp
Sobec. "Občina za turizem
namenja odločno premalo
denarja, pretežni del sredstev, namenjenih za turizem
in kulturo, pa namenja kulturi. Če občina z reorganizacijo misli resno, bomo tisti,
ki se ukvarjamo s turizmom,
pri tem sodelovali, a ne le kot
svetovalci, temveč kot generatorji razvoja turizma," je še
dejal Kavčič.
Radovljica je prav v teh
dneh na področju turizma še
pred enim velikim izzivom,
ta pa je, kako privabiti in zadržati turiste, ki mimo občine potujejo proti morju. Že
od prihajajočega konca tedna naprej bo namreč zaprta
magistralna cesta mimo
Lesc in Radovljice, promet
pa speljan po delu nove (vkopane) avtoceste.

GORENJSKA

Donacija kranjski porodnišnici
v Bolnišnici za ginekologijo in p o r o d n i š t v o Kranj s o s e razveselili donacije Gorenjske banke, vredne
50 tisoč evrov, ki jo b o d o namenili nakupu sterilizatorja.
SUZANA P. KOVAČIČ

Kranj - Gorenjska banka je
Bolnišnici za ginekologijo
in porodništvo Kranj donirala 50 tisoč evrov. Slavnost- '
na predaja čeka je bila včeraj v prostorih bolnišnice.
"Kupili bomo avtoklav (sterilizator), ki ga uporabljamo
za uničenje vseh oblik živih
tnikro organizmov. Sedanja
sterilizatorja nosita že letnico 1973 in sta bila v zadnjih
letih kljub dobremu servisu
kar nekajkrat okvarjena in
bosta šla počasi v odpis.
Glede na to, da je sterilizator srce bolnišnice (z njim
steriliziramo instrumente,
material...) in da bomo lahko kupili novega, smo izredno veseli donacije Gorenjske banke," je povedala
Andreja Cerkvenik Škafar,
direktorica Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo
(BGP) Kranj. Za novim sterilizatorjem že poizvedujejo, cena se giblje do 50 do
70 tisoč evrov.
Predsednik uprave Gorenjske banke Zlatko Kavčič
je povedal: "Prijeten trenutek je, ko nekomu lahko pomagamo. Če smo s to donadjo prispevali drobec v mozaik, potem je naše poslan-

STOJ AN SAJE

Andreja Cerkvenik Skafisr in Zlatko Kavčič. Gorenjska banka je letos donirala po $0 tisoč
e v r o v b o l n i š n i c a m n a J e s e n i c a h , G o l n i k u in v K r a n j u . / Fcto: T,ra dom

stvo izpolnjeno." Gorenjska
banka že dolga leta sodeluje
z BGP Kranj, saj vsak novorojenček prejme darilni bon
s simboličnim zneskom in
možnostjo odprtja računa
pri Gorenjski banki. "Letos
bomo sodelovanje še dopolnili, saj bomo skupaj z Gorenjskim glasom založili
knjigo, v kateri bodo koristni
napotki za prve mesece otrokovega življenja," je povedal
Zlatko Kavčič.

tristo prostovoljcev. O b tednu Rdečega križa s o
povedali, kaj vse s o naredili v m i n u l e m letu.
so kri darovali tudi pohioletni dijaki radovljiške Srednje
gostinske in turistične šole.
Rdeči križ je lani razdelil
406 živilskih paketov in približno 12 ton hrane iz zalog
EU, razdelili so tudi več kot
2 4 0 0 kg oblačil, posteljnine
in obutve ter finančno pomagali 84 posameznikom in
družinam. "Petinsedemdesetim družinam in posameznikom smo ob poplavah
septembra lani nakazali finančno pomoč, plačali račune za najem suSilcev, drva,
krmo in posodo. Prizadetim
smo pomagali tudi s posteljnino, odejami in oblačili," je
še povedala Svetinova.
Ob tem so vse leto pripravljali tečaje prve pomoči, srečanja .starejših ter obiskovanje starih, bolnih, invalidnih
in osamljenih. Organizirali
so izredne humanitarne akcije, skoraj dvatisočkrat izmerili krvni tlak ter veliko
dela in energije vložili v delo
z mladimi.

"V zadnjih letih smo - tudi
s pomočjo donatorjev - veliko vlagali v medicinske aparate in opremo, med drugim
smo kupili najsodobnejši ultrazvok, vreden več kot 2 0 0
tisoč evrov. V letošnjem in
prihodnjem letu je na vrsti
prenova operadjskega bloka
z dvema operadjskima sobama, enote za intenzivno
nego žensk po operativnih
posegih in sterilizacijske
sobe," je povedala Škafarje-

GG

va. V BGP Kranj se je lani rodilo 1315 otrok, v letošnjem
letu jih je do včeraj na svet
prijokalo 538. "Število rojstev
raste, vse več je tudi družin,
ki se odločajo za več otrok.
Mislim, da je tudi družbena
klima naklonjena mladim
družinam," je še povedala
Škafarjeva. Ali kot je povedal
župan Mestne občine Kranj
Damijan Peme: "Prihodnost
je doma za stenami porodnišnice."

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: tnaliogla5i@g-gla5.si
vww.gorenj5kigla5.si
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v radovljiškem združenju RK deluje več kot

Radovljica - Iztekajoči se teden Rdečega križa so za
predstavitev
dosedanjega
dela in načrtov za prihodnje
izkoristili tudi na območnem združenju Rdečega križa Radovljica, ki s svojim delom pokriva občine Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje.
Kar blizu tristo prostovoljcev
deluje ta čas v organizaciji.
"Prostovoljno delo zelo počasi prihaja v našo zavest kot
nekaj, kar je zelo pomembno dopohiilo inštitudjam in
nujno potrebno za kvaliteto
življenja v vsakem okolju,"
pravi predsednica območnega združenja Anica Svetina.
Organizadja je tudi v preteklem letu delovala na različnih področjih: pripravili so
sedem krvodajalskih akdj. v
katerih je kri darovalo 1145
krvodajalcev. Za Bolnico fesenice so izvedli dve izredni
krvodajalski akdji v vojašnid
na Bohinjski Beli, dvakrat pa

KOMENTAR

odpadki so križi in težave. Gorenjska še
nima svojega centra za
ravnanje z odpadki. Komunalna podjetja se ubadajo s
sanacijo starih težav na deponijah odpadkov. Občine počasi postavljajo ekološke otoke in
urejajo zbirne centre za ločene odpadke. V občini Naklo
se je celo zgodilo, da so stari
zbirni center zaprli prej, preden bo zgrajen nov. Prebivalce prosijo, naj odpadne surovine hranijo kak mesec doma
ali pa jih peljgo na deponijo
Tenetiše.

Rdeči križ predstavil
svoje delo

MARJANA AHAČIČ

IČ

Poraja se vprašanje, ali
bodo res upoštevali ta nasvet.
K temu vodijo izkušnje iz preteklosti, saj so mnogi odpadki
pristali v najbližji grapi ali
gozdu. Seveda se to ne dogaja
le v občini Naklo, saj je mogoče najti divja odlagališča odpadkov kjerkoli! Ker to občino
poznam, dobro vem, da si občinsko vodstvo prizadeva izboljšati razmere. Lani je vložilo precej denarja v odstranitev ene take čme točke ob
gozdni cesti pred Zadrago
proti Tmovcu. Pred nedavnim so se občinski svetniki ob
pomoči domačinov lotili napornega čiščenja divjega odlagališča odpadkov v gozdu južno od naselja Bistrica. Tam
so našli vse od odvečnih kosov
pohištva, bele tehnike, gum.

plastike, kovin in ostankov
barv do bioloških odpadkov.
Precej so se namučili, da so
vse odpeljali v Tenetiše in pustili gozd čist. A minilo je komaj nekaj dni, da je nekdo
pripeljal in odvrgel odpadke
na isto mesto! V občinski
upravi razmišljajo o postaviti
zapornice na poti, ki vodi od
gramoznice na Jurčkovem
polju skozi gozd proti reki
Savi. Table o prepovedi odlaganja odpadkov na tem kraju
očitno nihče niti ne opazi niti
ne upošteva.
Sledi drugo vprašanje. Ali
bomo morali res zakleniti poti
v gozdove? Predpisi jasno določajo, kam in kakšne odpadke
lahko odlagamo. Ce se posamezniki tega ne držijo, bi morale ukrepati inšpekcijske službe! Nisem še slišal, da bi našli
in kaznovali koga, kije z odpadki onesnažil zdravo okolje.
Če kazen ne deluje, bo morala
pomagati vzgoja. Na srečo danes spoznavajo ekologijo že
osnovnošolci, ki poučujejo svoje starše, kako ločevati odpadke. Te navade bodo morale
preiti v kri odraslim. Svojo vlogo pri tem bi morale odigrati
tudi civilne iniciative, ki se borijo proti lokacijam regyskega
centra za ravnanje z odpadki.
Če zares hočejo čisto naravo,
morajo dosledno preganjati
use, ki jo onesnažujejo!

GORENJSKA

Bojijo se novih
pozidav zelenic
Stanovalcem Mlakarjeve ulice je uspelo urediti

V muzeju tudi o poplavah
O s e m mesecev po ujmi s o uradno odprli muzej v Železnikih.
A N A HARTMAN

problem hipotek, ki so bile vpisarte na njihova
stanovanja, zemljišče okrog bloka pa je še vedno
v lasti Gradbinca v stečaju.
MATEJA RANT

Kranj - Stanovalko Mlakarjeve ulice je pred iasom, ko je
hotela prodati svoje stanovanje, presenetila hipoteka, vpisana na njeno lastnino. Naš
vir, ki ne želi biti imenovan,
nam je tudi zaupal, da so stanovanja kupili v veri, da so
bremen prosta. S pomočjo'

la tudi hipoteka," sta pojasnila vodja poslovne enote nepremičnine pri Domplanu
Peter Kem in vodja prometa
z nepremičninami Fanika
Zupan. Vendar se jim je z
Gorenjsko banko uspelo dogovoriti o izbrisu hipotek, s
čimer se je strinjal tudi stečajni upravitelj Gradbinca.
"5. maja so tako vsi lastniki

Lahko bi se ponovila Mrakova ulica, saj imajo stanovalci urejeno lastništvo stanovanj in zemljišča pod
stavbo, nerešeno pa ostaja vprašanje funkcionalnega
zemljišča.
upravnika, družbe Domplan,
jim je uspelo rešiti težave s
hipotekami, ki jih je podjetje
Gradbinec vpisalo na njihova
stanovanja. Ob tem pa naš
vir opozarja, da se lahko tudi
v njihovi ulid ponovi Mrakova 1, kjer so na zelenici pred
blokom začeli graditi vrstne
hiše. Gradbinec v stečaju je
namreč še vedno lastnik,
zemljišč okoli njihove stavbe. '
Težave s hipotekami, ki so
bile vpisane na stanovanja v
Mlakarjevi ulid, so nam potrdili tudi na Domplanu. "Ko
so se ta stanovanja prodajala,
etažna lastnina še ni bila
vzpostavljena. ZemljiSkdknjižni lastnik je bil Gradbinec, ki
je na nepremičnine najel hipoteko. Ob vzpostavitvi etažne lastnine se je zato prenes-

dobili izpis iz zemljiške knjige, da se pri vseh dvajsetih
Stanovanjih odredi izbris zastavne pravice."
Tudi Kem in Zupanova pa
dopuščata možnost, da bi se
lahko ponovila Mrakova ulica, saj imajo stanovald urejeno lastništvo stanovanj in
zemljišča pod stavbo, nerešeno pa ostaja vprašanje flinkdonalnega zemljišča. "Na
tem področju je še velika luknja, kar je najbrž posledica
mlačnosti občine, da bi pristopili k določitvi fiuikdonalnih zemljišč." Parcele, ki jih
ima v lasti Gradbinec v stečaju, nas je opozoril omenjeni
vir, naj bi bile še v Zoisovi ulid in na Kidričevi cesti. "Verjetno tudi z vpisano hipoteko," je še dodal naš vir.

info@g-^as.si

Železniki - Tako turistična
poslovalnica kot tudi muzej
v Železnikih sta prve obiskovalce gostila že prejšnji mesec, uradno odprtje po lanskih poplavah, ki so pridičje
zalile do višine 80 centimetrov, in dan odprtih vrat
pa so priredili minulo soboto,
dan pred mednarodnim dnevom muzejev. Zbirke muzeja, ki prikazujejo bogato zgodovino kraja s poudarkom na
železarstvu in spremljajočih
dejavnostih, kot so kleldjanje,
oglarjenje, sodarstvo, tovomištvo in žaganje lesa, po ujmi
niso bistveno okrnjene.
"Čaka nas še postavitev
vpadnega jaška v rudnik z
dvema rudarjema, nad katerim so se še posebej navduševali mlajši obiskovalci. V
ujmi se je sicer izgubilo sedem predmetov. Poplavlje-

nih je bilo 107 kovinskih eksponatov, ki smo jih ustrezno
zaščitili, le polkna in okenske
mreže smo poslali v restavratorski center," je povedal kustos Jure Hejec
Opremo so na novo posodobili z multivizijo, s katero
prikazujejo tudi posnetke o
poplavah. Čeprav mnogi domačini ob ogledu filma kar
ne morejo verjeti, kako grozno je bilo, pa marsikdo v Železnike pride prav z namenom, da bi videl, kako si je
kraj opomogel po ujmi, ugotavlja predsednik turističnega dmštva Robert Kuhar:
"Mnogi so pomagali in jih
tako zanima, kako so se Železniki 'p>obrali'. Tudi poplava je del naše zgodovine, ki
jo je treba pokazati. Nekaj
vsebine muzeja je tako namenjene temu prelomnemu
dnevu, ki je zaznamoval
kraj."

Prenovljeni m u z e j v Železnikih s o si m e d prvimi ogledali
t u r i s t i Iz Z D A .

V obnovo notranjosti muzeja so vložili 28 tisoč evrov,
ki bi jih sicer lani, če jih ne bi
doletele poplave, namenili
za fasado, s 16 tisoč evrov, ki
so pritekli na humanitarni
račun za muzej, pa so kupili
opremo.

Gradbeno dovoljenje razveljavljeno
• 1. stran
DANICA ZAVKI ŽLEBIR

To dokazuje že leta hudo
obremenjena sedanja cesta,
ki skozi Škofjo Loko vodi v
Poljansko dolino in v mestu
živečim prebivalcem znižuje
kakovost življenja. Razmišljali so celo o protestih in
ustanovitvi dvilne iniciative,
vendar se to doslej ni zgodilo. Zato pa informadje o dogajanju v zvezi s Poljansko
obvoznico ves čas zahtevajo
člani škofjeloškega občinskega sveta.

Nazadnje je občinska
uprava na zahtevo Antona
Peršina (SDS) stanje na prihodnji Poljanski obvoznid
pojasnila na seji pred prvomajskimi prazniki, ko je
svetnike obvestila tudi o
tem, da je zaradi občanove
pritožbe gradbeno dovoljenje vrnjeno v ponovni postopek. Tudi skupina poslancev
SDS državnega zbora se je
ob svojem obisku na Gorenjskem ustavila na Suhi, kjer
bi se morala nadaljevati
gradnja obvoznice, in se
seznanila s problematiko.
Včeraj pa je škofjeloški žu-

pan sklical za javnost zaprt
sestanek s političnimi strankami in svetniškimi skupinami, da se te podrobno seznanijo s trenutnim stanjem
in se dogovorijo o nadaljnjih
postopkih pri vodenju projekta Poljanske obvoznice.
Čeprav je gradbeno dovoljenje za del Poljanske obvoznice zadržano, pa nemoteno
gradijo na območju krožišča
v Zmincu. Kot j e pojasnil župan, za ta cestni odsek po zakonodaji ne potrebujejo
gradbenega dovoljenja, ker
gre za rekonstrukcijo javne
(državne) ceste. Gre za dela

•'^•issi'"'' Glasbena šola Kranj
OBVESTILO O SPREJEMNIH

PREIZKUSIH

ZA Š O L S K O L E T O 2 0 0 8 / 2 0 0 9

Glasbena šola Kranj obvešča, da bodo sprejemni preizkusi
ZA VPIS NOVIH UČENCEV za šolsko leto 2008/2009:
v p e t e k , 2 3 . m e j a , o d 1 6 . d o 1 8 . u r e in v
s o b o t o , 2 4 . maja, od 9. d o 1 1 . ure
v prostorih Glast>ene §ole Kranj, Poštna ulica 3 (bivša Evropa)
in na Trubarjevem trgu 3 .
Vpisovali b o m o v naslednje oddelke:
PIHALA: prečna in kljunasta flavta, klarinet in saksofon
TROBILA: trobenta, rog, pozavna, bariton in tuba
GODALA: vioHrta, viola, violončelo in kontrabas
KLAVIR, ORGLE, PETJE, T O L K A L A , K L A V I R S K A IN
DIATONIČNA HARMONIKA, KITARA in HARFA.
ŠTEVILO U Č E N C E V J E O M E J E N O .
Vsi učenci naj na sprejemni preizkus prinesejo ovojnico z
n a s l o v o m In z n a m k o , k e r j i h b o m o o izidu s p r e j e m n e g a
preizkusa p i s n o obvestili.
V P R E D Š O L S K O G L A S B E N O V Z G O J O (PGV) BOMO VPISOVALI OTROKE. R O J E N E V LETU 2 0 0 3 , V G L A S B E N O PRIPRAVNICO ( G L PRI) PA OTROKE, R O J E N E V LETU 2 0 0 2 , V T A J N I Š T V U ŠOLE (Poštna ulica 3 , lil. nadstropje) V Č A S U S P R E J E M NIH PREIZKUSOV. VPISNINA Z A TE U Č E N C E J E 1 0 EUR IN S E
P L A Č A OB VPISU. Vpisnina z a ostale u č e n c e p a j e 1 7 EUR.
Z a u č e n c e , ki s o u s p e š n o končali 6. razred nauka o g l a s b i ,
r a z p i s u j e m o p o u k g l a s b e n e g a stavka ( o s n o v e harmonije, kontrapunkta in g l a s b e n i h oblik).

Sobomo dogajanje so popestrili s prikazom klekljanja in kovanja, nastopili pa
so tudi harmonikaji Niko,
lajnar Zdravko Debeljak,
mešani pevski zbor Domel
in recitatorji KUD France
Koblar.

Dan se nikoli ne zaustavi!
Pogled seže nazaj v le^o 1948, ko je na sedanjem prostonj s svojo dejavnostjo
pričela Splošna bolnišnica Jesenice. Skozi desetletja dela za dobrobit ljudi, so
bili vzponi In padci.
Danes je Splošna bolnišnica Jesenice sodobna bolnišnica, ki ima strokovni
pristop do reševanja zdravstvenih in negovalnih problemov.
Z optimizmom zremo v prihodnost, da uresničimo zastavljene
cilje, ki b o d o doprinesli k izpolnitvi vizije:
Želimo posta ti najboljša slovenska splošna bolnišnica, primerljiva s podobnimi
bolnišnicami v evropskem merilu, v katerem bo vsak bolnik z osebno obravnavo deležen najboljše in kakovostne oskrbe.
Želimo, da se bolnil^ pri nas počutijo zaželeni in vami, imajo dostop do
zdravnikov, medicinskih sester in drugih zdravstvenih sodelavcev, da so dobro
seznanjeni s svojim stanjem, zaposleni pa smo jim ves čas na voljo.
Spodbujamo sodelovanje med zaposlenimi in jim omogočamo osebni in
strokovni razvoj ter tako zagotavljamo poudarjeno pripadnost in zavzetost slehernega zaposlenega v SBJ.
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bolnišnica

Jesenice

bolnišnične dejavnosti na Jesenicah

na objektih gospodarske javne infiastrukture, s katerimi
se izvedejo rekonstrukcija
javnih (državnih) cest in dmga vzdrževalna dela takih
cest zaradi izboljšanja njihovih prometnih in varnostnih
lastnosti, vključno z name
stitvijo prometne signaliza
dje, prometne opreme in
cestnih naprav ter z njim
povezanih ureditev, pojas
njujejo na ško^eloški občini
Enako so gradili tudi križišče
na Ljubljanski cesti. Kot so
na zadnji seji povedali svetnikom, bodo ta dela končana
predvidoma do 30. junija.

GORENJSKA »j^®«^-

Medvoški svetniki
na terenu
M e d v o š k i svetniki s o v s l a b e m letu d n i o b i s k a l i
v s e krajevne in vaške s k u p n o s t i v občini. N a
o b i s k i h v povprečju p r i s o t n a le tretjina svetnikov.
MAJA BERTONCELJ

Sora - Na pobudo Vladimirja
Bertondja so dani občinskega sveta občine Medvode
pred slabim letom dni začeli
obiskovati krajevne in vaške
skupnostih v občini Medvode. "Čutil sem dolžnost, da
naše novoizvoljene svetnice
in svetnike občinskega sveta
seznanim s kraji v naši občini, z volilnimi enotami. Moja
želja je bila, da se na terenu
soočijo s problemi. Obiske
zaključujemo v Krajevni
skupnosti Sora. Potekali so
skoraj eno leto in zelo sem
vesel, da nam je uspelo. Žal
mi je le to, da ni bila udeležba večja. Nekaterih, ki so dobili glas od volivcev, očitno to
ne zanima, znajo pa na občinskem svetu marsikaj povedati. Na obiskih je bila v
povprečju prisotna tretjina
svetnikov," je povedal pobudnik in vodič Vladimir
Bertoncelj.
Obiski so potekali ob sobotah in v nasprotju s sejami

občinskega sveta niso bili
plačani in to sta verjetno dva
izmed razlogov, zakaj udeležba ni bila večja. Prav vseh
obiskov se je udeležil podžupan Leopold Knez, ki je dejal: "Obiski po občini so na
vsak način zelo koristna in
dobra ideja. Žal mi je, da ni
prisotnih zaposlenih iz občinske uprave, ker se sliši veliko koristnih informacij.
Ogledamo si tudi ktdtume
znamenitosti, se srečujemo
z novostmi, kot so nova podjetja, in z njihovo problematiko razvoja." V krajevnih
skupnostih so svetnike z veseljem sprejeli. "Pokazalo se
je, da čeprav so svetniki tisti,
ki imajo o stvareh zadnjo besedo, in prav je tako, saj so izvoljeni predstavniki ljudstva,
pa problemov posameznih
krajev ne poznajo dovolj. Ti
obiski, kjer o problemih slišijo iz prve roke, so zato res dobrodošli," je mnenja Mirko
Javeršek, predsednik KS
Sora, ki so jo svetniki obiskali kot zadnjo.

JESENICE

Živahno na Stari Savi
Prejšnji petek dopoldne je jeseniška Stara Sava oživela v
duhu starih časov. Pred nedavnim urejeni trg pred BuceIleni-Ruardovo graščino so napolnili mladi glasbeniki in baletniki Glasbene šole Jesenice z glasbo in plesom, obiskovalci so se lahko pomerili v igrah. Lahko so izvedeli marsikaj
zanimivega o nekdanjih lastnikih fužine na Stari Savi ter si
ogledali razstavo o Savskih fužinarjih, ki jo je pripravil .Gornjesavski muzej Jesenice. S tem so praznovali mednarodni
dan muzejev, hkrati pa pričeli letošnje prireditve na Stari
Savi. Kot je ob tem dejal jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger, Stara Sava kot eden najlepših delov Jesenic dobiva
podobo in vsebino, kakršno so si zamislili. U. P.

Ponudba velja od 20.05. do 03.06.2008, oz. do razprodaje akcijskih zalog v tem
terminu. 3722/08

o n M u r s k a S o b o t a J a o d p r t i O B I U a H ^ a u . M a r i b o r , K r a m hi K o p « - s e prtilni2ajeja s l a i ^ B l

Vladimir Bertoncelj (spredaj v modri majici) je m e d v o š k e
svetnike med o b i s k o m po K S Sora popeljal tudi v s o s e d n j o
š k o ^ e l o š k o o b č i n o : n a velik k u p s m e t i v D r a g i .

Praznik glasbe in veselja
DANICA ZAVRL Ž L E B I R

Preddvor - V Preddvom ob
hotelu Bor se bo konec tedna začel Praznik glasbe in
veselja Preddvor 2 0 0 8 . Ž e v
četrtek bodo odprli razstavo
likovnega društva Preddvorski samorastniki in likovnih umetnikov iz Železne Kaple. V petek ob 20. uri
bo slavnostni koncert ob
30-letnici ansambla Gašperji. V soboto, 24. maja,
se bo vrvež ob ježem začel s
ponudbo na stojnicah, ob
n . uri pa bo na prireditven e m prostoru sprevod ob
mednarodnem folklornem
festivalu, na katerem sodeluje ducat folklornih skupin. Nastopil bo tudi mla-

dinski pevski zbor iz osnovne šole Matija Valjavca
Preddvor. Folklorni nastopi
se bodo vrstili vse do večera, ko bodo ob 20. uri s šansoni in zimzelenimi melodijami nastopili Romana
Krajnčan, Darja Švajger,
Lara Jankovič in Jure Ivanušič ob spremljavi vrhunskih
glasbenikov. Z a njimi bo
zabava s tmbači skupine
Donald TrumpeT. V nedeljo, 25. maja, bo ob 14.30 revija slovenskih pihalnih orkestrov, ob 1 6 . uri nastop
Alpskih muzikantov, ob 17.
uri pa se začenja predizbor
za festival domače zabavne
glasbe Ptuj 2 0 0 8 , zatem bo
še veselica z ansamblom
Braneta Klavžarja.

Nerium Oleander
v raziičnili sortah,
npr. vi§lg« ca. 40 cm. St.8tt: 7473469
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NESREČE
KRAN)

Zapeljal pred motorista
V petek ob 13. uri se je na Cesti 1. maja v Kranju zgodila
prometna nesreča med voznikom osebnega avtomobila in
motoristom. i8-letni Kranjčan je vozil neregistrirano motorno
kolo Kawasaki v smeri proti Savski cesti. Nasproti je pripeljal
44-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zavil levo proti
Skalici in pri tem pred motoristom izsilil prednost. V čelnem
trčenju je motorist utrpel hude rane, njegov 23-letni sopotnik
pa lažje. Reševalci so ju odpeljali v ljubljanski klinični center.
KRANJ

Izsilil prednost
V četrtek ob 8.15 se je na Likozarjevi ulici v Kranju hudo ponesrečil 89-letni Kranjčan. Z osebninn avtomobilom je peljal
po Likozarjevi ulici proti križišču s Cesto "A". V križišču se
je razvrstil na prometni pas za zavijanje levo in svojo namero tudi nakazal. Ko je že zapeljal v križišče In pričel zavijati
levo, je izsilil prednost pred 30-letno voznico osebnega vozila, ki je trčila v njegovo vozilo. Voznika, ki je pri trčenju utrpel hude rane, so reševalci odpeljali v jeseniško bolnišnico.
Voznica in sopotnica v njenem vozilu sta bili lažje ranjeni.
TRŽIČ

Veter zaprl padalo
V petek ob 13.55 so s® j® Seničnem huje ponesrečil 57-letnl
jadralni padalec, državljan Velike Britanije. Malo prej je poletel z vzletišča nad Gozdom. Tik pred pristankom na pristajalni pisti v Seničnem se mu je zaradi nenadnega sunka vetra zaprlo padalo, zato je z višine pet metrov padel na tla.
Zaradi hudih ran so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico. S.

TRŽIČ, KRANJ

Vso noč so "pihali"
v noči s petka na soboto so policisti na območju policijskih
postaj Tržič in Kranj izvedli osemurni poostren nadzor prometa po metodologiji Promil. Kontrolirali In z alkotestom
preizkusili so 207 voznikov, od katerih jih je trinajst vozilo
pod vplivom alkohola. Enajstim voznikom so zato začasno
odvzeli vozniško dovoljenje, dva pa sta vozila brez njega.
Policisti so izrekli dvanajst glob za prekrške, podali štiri obdolžilne predloge In izrekli eno opozorilo. V vsej noči so zasegli eno vozilo in pridržali štiri voznike. S. Š.

KRIMINAL

simon.subic@g-glas.si

Rupar obtožuje policijo
Včeraj s o v Kranju začeli soditi nekdanjemu tržiškemu ž u p a n u Pavlu Ruparju, ki g a obtožnica
bremeni zlorabe uradnega položaja, jemanja podkupnine, ogrožanja varnosti in ponareditve
p o s l o v n i h listin. Rupar o b t o ž b e zavrača.
SIMON ŠUBIC

Kranj - Na kranjskem okrožnem sodišču so včeraj začeli
soditi nekdanjemu tržiškemu županu Pavlu Rupaiju,
ki ga tožilstvo obtožuje storitve dveh kaznivih dejanj
zlorabe lu-adnega položaja,
jemanja podkupnine in
ogrožanja varnosti, občina
Tržič kot subsidiama tožilka
pa Ruparju in Ljubljančanu
Ladu Rotu očita še šest kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja in ponareditve
poslovnih listin oziroma pomoči pri njihovi izvršitvi.
Oba obdolžena krivdo odločno zanikata, pri čemer Rupar omenja tudi zaroto policije in nasprotnega političnega tabora v. Tržiču.
Glavno obravnavo bi morali začeti že prejšnji teden, a
je obramba tedaj predlagala
izločitev sodnega senata.
Predsednik sodišča Mihael
Kersnik je kasneje njen
predlog hitro zavrnil kot neutemeljen. V obtožnici
okrožna državna tožilka Renata Vodnjov Ruparju očita,
da je zlorabil uradni položaj,
ko naj bi leta 1999 tedanjemu vodji občinskega urada
za gospodarstvo Ladu Srečniku na stroške občine omogočil vgradnjo marmornih
stopnic v vrednosti približno
6.700 evrov. Od lastnika
gradbenega podjetja Gregor-

ja Debeljaka naj bi leta 2004
prejel tudi okoli dvajset tisoč
evrov podkupnine, istemu
možu pa je menda grozil, da
ga bo ustrelil v koleno. Obtožnica Ruparja bremeni še,
da si je leta 2003 na račun
občine neupravičeno obračimal za 2.460 evrov stroškov za bivanje v francoskem mestu Saint Marie aux
Mineš. Občina Tržič pa ga
po pooblaščencu Zorku Benedičiču toži, da je prek študentskih napotnic Ladu
Rotu iz občinskega proračuna neupravičeno odobril za
približno devetnajst tisoč evrov izplačil.
Rupar je včeraj vsa očitana
dejanja zanikal. Priznal je,
da je novembra 1 9 9 9 podpisal naročilnico za položitev
marmorja v mrliške vežice v
Križah, nato pa s tem ni imel
nobenega opravka več: "Kje
in kako so potem položili
marmor, so kontrolirali za to
postavljeni nadzorniki." Za
obračun bivalnih stroškov v
Franciji je povedal, da je tam
plačal hotelski račun v višini
2.460 evrov za bivanje dela
tržiške delegacije v prijateljskem mestu, ta račun pa je
nato tudi predložil pri obračimu stroškov. "Kako bi drugače lahko dobil ta račun,
kot pa, da sem ga plačal.'" je
spraševal tožilko. Gregor Debeljak mu je zgolj vračal posojilo v višini sedem milijo-

P a v e l R u p a r ( d e s n o ) in L a d o Rot/Foto corazdKjviu

nov nekdanjih tolarjev, je dejal Rupar in zatrdil, da mu ni
nikdar grozil. "Ti obtožbi sta
čisti konstrukt, tožilstvo pa
bolj verjame Debeljaku, ki je
dolžan še najmanj osmim
dolžnikom, in Francu Teranu, ki je bil že večkrat obdolžen zaradi prevare in goljufije," je dejal. Zaroto proti
njemu so skovali "ljudje iz
drugačne politične usmeritve v Tržiču, saj v sebi nosijo
hudo sovraštvo do drugače
mislečih", pri tem pa jim je
pomagala tudi polidja, ki mi
je nezakonito prisluškovala
in sledila, je razložil Rupar.
Kot je dejal, lahko svoje trditve dokaže tudi z na skrivaj
posnetimi pogovori s tedanjim kriminalistom Mitjom
Herakom, ki sta jih imela na
občini, in Francem Teranom. Podobno je povedal

tudi o obtožbah v zvezi s študentskimi napotnicami, ki
da so prav tako konstrukt policije. "Lado Rot je moder
fant, ki mi je med drugim
pomagal pisati članke za Tržičana, pod katere sem bil
jaz podpisan," je zatrdil.
Na podoben način je kasneje delo za občino Tržič
opisal tudi soobtoženi Rot,
ki je dejal, da je prejel plačilo
samo za opravljene naloge,
ki m u jih je naložil župan
Rupar. Sprva je šlo za lažja
administrativna dela, kasneje pa vse bolj zahtevna, kot je
bila organizacija sestankov,
pisanje govorov na prireditvah, člankov in odgovorov
medijem. Sestajala sta se
vefinoma v Ljubljani, saj
opisano delo ni bilo vezano
na prostore občine Tržič, je
še dejal Rot.

MEDVODE

Policist tata ustavil na vratih
V četrtek popoldne je 30-letni Ljubljančan vstopil v trgovino
na Medvoški cesti v Medvodah. S prodajnih polic je vzel za
okoli šestdeset evrov prehranskih In kozmetičnih Izdelkov
ter jih spravil v vrečko, nato pa mirno odkorakal proti izhodu. Prodajalka ga je poskušala zaustaviti, vendar jo je Ljubljančan odrinil in stekel proti vratom. V tistem trenutku je do
vhoda trgovine prišel moški, po poklicu policist, a je bil
tedaj v civilu In ne v službi, ki je osumljenca prijel.

KRANJ

Tatovi V lokalih
v noči na nedeljo jo nekdo vlomil v gostinska lokala na
Primskovem. Iz enega je odnesel za približno 800 evrov
alkoholnih pijač In gotovine, iz drugega pa okoli i .800 evrov
gotovine.

MLAKA PRI KRAJU

Odnesel nakit
V petek zvečer je neznani storilec vlomil v stanovanjsko hišo
na Mlaki pri Kranju in ukradel za 2.500 evrov nakita.

ŠKOFJA LOKA

Okradel mlade rokometaše
v soboto popoldne, ko je v športni dvorani Poden v Škofjl
Loki potekala rokometna tekma med mladinskima ekipama
Knauf Insulation iz Škofje Loke In Cimosa iz Kopra, je
neznani tat vstopil v eno od garderob. Vanjo je zlezel skozi
odprtino za zračnik. Vestno je pregledal obleke in drugo
garderobo mladih rokometašev ter jim Iz denarnic pobral
ves denar. Nabralo se ga je za štiristo evrov. S. Š.

V Kranju pogorelo stanovanje
Lastnik pogorelega stanovanja na Planini se zaradi opeklin in zastrupitve zdravi v kliničnem centru.
SIMON ŠUBIC

Kranj - Vzrok za četrtkov požar v stanovanju družine
Jagodic-Kaštrun v zgornjem
nadstropju stanovanjskega
bloka na Planini 73 v Kranju
še ni natančno določen^ domnevajo pa, da ga je zakrivila pozabljena posoda na štedilniku, je včeraj pojasnil
Zdenko Guzzi,
tiskovni
predstavnik Policijske uprave Kranj. Zagorelo je namreč v okolici štedilnika. 35letni lastnik stanovanja Robert Jagodic, ki sta ga iz gorečega stanovanja rešila policist in neznani občan, se zaradi opeklin po glavi in telesu ter zastrupitve z ogljikovim monoksidom zdravi v
ljubljanskem kliničnem centru.
Požar je izbruhnil okoU
20.40. "Bili smo v stanovanju, ko je pritekla soseda iz

spodnjega nadstropja in dejala, da pri Robiju gori. Dolgo sva zbijali po vratih, preden nama je odprl. Bil je ves
v sajah in zmeden. Dejal
nama je, da sta v stanovanju
ostali hčerki in se je vrnil ponju. Ven sta ga nato spravila
šele policist in mlajši moški
iz Medvod. Kasneje smo izvedeli, da je bil Robi tedaj v
stanovanju sam - žena je bila
v službi, starejša hčerka na
treningu, mlajša pa v koloniji," pripoveduje najbližja soseda Tončka Vičič.
Požar je hitro pogasilo deset poklicnih gasilcev iz Kranja, ki so jim na pomoč priskočili tudi prostovoljni gasilci s Primskovega, Kokrice in
iz Britofa. "K sreči nismo
imeli težav z dostopom do
objekta, kar ni običajno za
Planino, kjer stanovalci ponavadi parkirajo svoja vozila kar
na označenih intervencijskih

G a s i l c i s o p o ž a r v s t a n o v a n j u n a P l a n i n i 7 3 h i t r o ukrotili.

poteh, zaradi katerih potem
izgubljamo dragoceni čas," je
dejal Matej Kejžar, sb-okovni
vodja Javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj.
Poleg težje poškodovanega lastnika stanovanja so
zdravniško pomoč kasneje
zaradi blažjih težav z diha-

njem poiskali tudi policist, ki
ga je reševal, in trije sosedje.
Stanovanje je zaradi ognja in
posledic gašenja v večini
uničeno, prav tako tudi drugi predmeti. Nastala materialna škoda po nestrokovni
oceni znaša okoli šestdeset
tisoi evrov.
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Zadrževali sapo in
lovili rekorde
v kranjskem olimpijskem b a z e n u s o v s o b o t o in nedeljo pripravili odprto d r ž a v n o prvenstvo v
p r o s t e m potapljanju, prva zvezda tekmovanja pa je bila Čehinja Jarmila Slovenčikova.
VILMA STANOVNIK

Kranj - S slovesno podelitvijo
kolajn in nagrad se je v nedeljo točno opoldne končalo
dvodnevno druženje večine
najboljših slovenskih potapljačev, tako imenovanih apneistov, ki so se pomerili na 4.
odprtem državnem prvenstvu. V soboto so tekmovali v
tako imenovani statični apnei
(zadrževanje sape v mirovanju pod vodno gladino) in dinamični apnei brez plavuti
(brez vdiha preplavati čim
večjo razdaljo pod vodno gladino), v nedeljo pa so se pomerili še v dinamični apnei s
plavutmi (brez vdiha preplavati čira večjo razdaljo pod
vodno gladino s pomočjo
mono ali stereo plavuti).
Na prvenstvu, ki sta ga pod
okriljem Potapljaške zveze
Slovenije pripravila DPD Bled
in DPD Kranj, je nastopalo
večina najboljših slovenskih
tekmovalcev in tekmovalk,
prva zvezda pa je bila aktualna svetovna prvakinja v globinskem potopu brez plavuti,
Čehinja Jarmila Slovenčikova. Simpatična Jarmila, ki je v
Kranju slavila v vseh treh disdpliruh, je bila na koncu tudi
skupna zmagovalka med dekleti, niso pa razglasili skupne državne prvakinje, saj je
pogoj za nastop vsaj pet domačih tekmovalk. V Kranju
so nastopile zgolj tri, udeležbo pa je odpovedala tudi sicer
najboljša slovenska tekmovalka Mojca Studen (DPD Bled).
Tako je v statični apnei drugo
mesto za Slovenčikovo, ki je
pod vodo zdržala 4:35, osvojila Jakica Jesih (DPD Bled) s

HOKEJ
KRANJ

Rusi prvaki, naši znova v boj za elito
v Kanadi se je v nedeljo pozno zvečer po našem času končalo svetovno prvenstvo v hokeju. V velikem finalu je reprezentanca Rusije s 5 : 4 po podaljšku (v rednem delu je bilo
4 : 4 ) ugnala domačo ekipo Kanade, ki je osvojila drugo mesto. V tekmi za tretje mesto je reprezentanca Finske s 4 : o
premagala Švedsko. Že prejšnji teden pa s o tekmovanje
končali naši hokejisti, ki si v ligi za obstanek med elito tega
niso uspeli zagotoviti. Tako so risi že dobili tekmece za SP
prihodnje leto. V skupini A drugoligaškega SP divizije I bodo
poleg naših igrali še Kazahstan, Japonska, Litva, Hrvaška in
Avstralija. Za zdaj prireditelj prvenstva 2009 s Slovenijo še
ni znan. Mednarodna hokejska zveza bo o tem, komu bo zaupala organizacijo, odločala te dni na kongresu v Montrealu. Iz naše skupine naj bi za zdaj kandidaturo vložila le Litva, Slovenija, ki je takšno tekmovanje priredila lani, pa po
novih pravilih IIHF ne more kandidirati, ker je šele izpadla iz
elitne skupine. V skupini B, kjer bo nosilec Italija, druga letošnja izpadla reprezentanca iz elitne skupine, so še Ukrajina, Poljska, Velika Britanija, Nizozemska in Romunija. V. S.

KOŠARKA
DOMŽALE, KRANJSKA GORA

Zmaga Heliosa, poraz Hitovk

Pri s t a t i č n i a p n e i j e p o m e m b n o , k o l i k o č a s a t e k m o v a l c u p o d v o d n o g l a d i n o u s p e
z a d r ž e v a t i s a p o , s v e t o v n i r e k o r d p a j e 9 : 1 5 . /FOK. CONADKAV«

časom 3:31, tretja pa je bila
Nina Požend (H2O Team) s
časom 3:07. V moški konkurenci je zmagal Aleš Sdiškar
(DPD Bled) s časom 6:24,
drugi je bil Jure Daič (H2O
Team) s 6:09, tretji pa Ceh
fosef Zbynek s časom 6:04.
V dinamični apnei brez plavuti se je Slovenčikova veselila novega češkega rekorda, saj
je brez vdiha preplavala kar
135 metrov, naša najboljša,
Katjuša Fabjatiič, ki je osvojila
2. mesto, pa je preplavala 6 0
metrov. V moški konkurenci
je bil najboljši Čeh Josd"Zbynek, ki je preplaval 131 metrov, slovenski prvak pa je postal Jure Daič (H2O Team), ki
je preplaval 125 metrov. Tudi
v plavanju brez vdiha s plavutmi je med dekleti zmagala
Slovenčikova, ki je preplavala
127 metrov, naša najboljša pa

je bila Nina Poženel (H2O
Team), ki je preplavala 84
metrov. V moški konkurenci
je, sicer brez novega rekorda,
zmagal dosedanji državni rekorder Mitja Štamfer (H2O
Team), ki je preplaval 162 metrov.
"Prvič smo organizirali državno prvenstvo tudi z mednarodno udeležbo in veseli
smo bili, ker je prišla k nam
svetovna prvakinja Jarmila
Slovenčikova, ki je postavila
tudi češki državni rekord v dinamiki brez plavuti. Slovenski državni rekord v tej disciplini je 78 metrov in ga ima
Mojca Studen, ki pa žal ni nastopila, saj je imela druge obveznosti. Nam organizatorjem pa je všeč, ker so na tekmovanje prišle nove mlade
tekmovalke, saj je potapljanje
res lep šport, v laterem dobre

SQUASH

VATERPOLO

tekmovalne rezultate dosegajo tudi ženske, ki se enakopravno kosajo z moškimi," je
ob zaključku prvenstva v Kranju povedal Marko Šifrar,
predsednik komisije za prosto potapljanje pri PZS, ki je
poudaril, da za ta šport ni najpomembnejša telesna pripravljenost "Najpomembnejša je psihična priprava, pri doseganju najboljših rezultatov
pa je zlasti pomembna zbranost, velika pljuča niso pogoj.
Tudi starost tekmovalcev ni
pomembna, mnogi začnejo s
tem športom šele pri štiridesetih in dosegajo odlične rezultate," je še dodal Marko
Šiftar, vodja tekmovanja iz
Preddvora, ki se je s sodelavd
potrudil, da bo kranjsko
prvenstvo vsem tekmovalcem
in tekmovalkam ostalo v
lepem spominu.

BLED

LARNACA

Tudi zaključni turnir C u t m a n u

Našim kadetom je uspelo

Minuli konec tedna je na Bledu in v Zapužah potekal zadnji
turnir serije Pokal Aerodrom Ljubljana v squashu. Tekmovanja so se udeležili vsi najboljši slovenski igralci, ki so
imeli dobro konkurenco v igralcih iz Hrvaške, Anglije in
Francije. V četrtfinale se od slovenskih igralcev ni uspelo
uvrstiti samo mlademu Maticu Kavašu, ki je moral priznati
premoč izkušenemu Angležu Stevu Townsendu. V četrtfinalu je nato Townsenda 3 : 1 premagal Klemen Cutm^n
(Konex), Martin Mošnik (Kranj) je bil boljši od Damirja

Minuli konec tedna, od četrtka do nedelje, je na Cipru potekal kvalifikacijski turnir za uvrstitev na letošnje kadetsko evropsko vaterpolsko prvenstvo, ki bo med 27. julijem in 3. avgustom v Beogradu. Na turnirju se je za mesto na prvenstvu
borila tudi naša kadetska reprezentanca, ki sta jo pod taktirko direktorja reprezentance Petra Mlakarja vodila trenerja

B e ž a n a (Konex), M i h a K a v a š (Konex) o d D a m j a n a A d l e š i č a
( S q u a s h l a n d ) , R o ž l e L a n g u s (Bled) pa o d T o m a ž a

Pečjaka

(Squashland). V polfinalu je Gutman premagal Kavaša,
Mošnik pa Langusa, tako da sta se v finalu srečala Gutman
in Mošnik, s 3 : O pa je bil boljši Gutman, ki je postal tudi
skupni zmagovalec tekmovanja pred Miho Kavašem, Martinom Mošnikom in Rožletom Langusem. V. S.

v soboto so košarkarji odigrali prve tekme polfinala. Ekipa
Heliosa Domžal je doma zanesljivo s 94 : 76 premagala
moštvo Krke, Union Olimpija pa je bila v Tivoliju z 82 : 76
boljša od ekipe Zlatoroga Laško. Drugi tekmi bosta na sporedu že danes in jutri. Danes ob 20. uri namreč Helios gostuje pri Krki, jutri ob 19. uri pa Zlatorog Laško gosti Union
Olimpijo. Ekipe v polfinalu igrajo na dve zmagi. Na tri zmage pa v velikem finalu državnega prvenstva igrajo košarkarice. Tudi na drugi tekmi so igralke ekipe HIT-a Kranjske Gore
morale priznati premoč košarkaricam Merkurja iz Celja. Tokrat so bile gostiteljice Gorenjke, ki so izgubile s 60 : 62.
Tretja tekma bo že danes ob 19. uri v Celju. V. S.

JADRALNO PADALSTVO
ŠKOFJA LOKA

Svoljšak najboljši v Albaniji
Prejšnji teden je v Albaniji potekala tekma jadralnih padalcev v natančnem pristajanju. V hudi konkurenci kar 95 tekmovalcev iz petih držav je najboljša predstava v štirih dneh
tekmovanja uspela izkušenemu Škofjeločanu Tonetu
Svoljšaku, ki je vodil od druge serije naprej, na koncu pa zasluženo osvojil zmagovalni pokal. "Konkurenca je bila res
močna, saj se vsi najboljši pripravljamo za bližnje evropsko
prvenstvo v Nišu. Zato sem bil zmage še bolj vesel, očitno
pa po tretjem mestu prejšnji mesec na tekmi svetovnega
pokala v Makedoniji še vedno ostajam v vrhunski formi," je
ob vrnitvi domov povedal Svoljšak, ki je bil navdušen tudi
nad lepotami Albanije in gostoljubnostjo domačinov. V. S.

R o b e r t C r u b i š i č - Č a b o ( B r a n i k ) in n j e g o v p o m o č n i k A l e š

Komelj (Triglav). Naši kadeti so najprej kar s 24 : 2 premagali domači Ciper, nato s 13 : 1 2 ugnali reprezentanco Rusije, z 18 : 2 premagali Portugalce, bili 2 9 : 5 boljši od ekipe
Makedonije in na koncu 9 : 9 igrali z ekipo Romunije. Tako
so naši celo presegli načrte pred turnirjem, saj so si želeli
drugo mesto (le prvi dve mesti sta vodili na EP), osvojili pa
celo prvo. "To je velik uspeh te generacije, ki je dokazala, da
so v njej perspektivni igralci," je po tekmovanju povedal trener Robert Grubišič - Čabo. J. M.

T o n e S v o l j š a k j e bil n a j b o l j š i n a t e k m i v A l b a n i j i , o d k o d e r
je d o m o v v Š k o f l o L o k o prinesel z m a g o v a l n i pokal.
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GORENJSKI SEMAFOR

NOGOMET
V Prvi ligi T e l e k o m s o v 3 4 . k r o g u D o m ž a l č a n i , ki s o ž e

prvaki, včeraj gostovali pri Interbiocku, tekma pa se do
zaključka naše redakcije še ni končala. 2. SNL, 25. krog:
Bonfika : Triglav Gorenjska 2 : 2; na lestvici s 46 točkami
vodi Rudar, Triglav Gorenjska so na 5. mestu s 35 točkami. 3. SNL - zahod, 24. krog: Tinex Šenčur: Adrla 4 : 2,
Brda: Kranj 1 : 7 , Slovan : Roietk Dob o : 5. Na lestvici vodi
ekipa Olimpije Bežigrad s 60 točkami, Tinex Šenčur na 2.
mestu ima 51 točk, Kranja na tretjem mestu pa 43 točk. 1.
gorenjska liga, 19. krog: Bled Hirter: Britof 2 : o, Naklo :
Polet 2 : o, Alpina Žiri: Šobec Lesce o : o, Sava : Kranjska Gora 4 : 2, Niko Železniki : Ločan 1 : 1, Bohinj : Velesovo 2 : 2. Na lestvici vodi ekipa Save s 47 točkami. 2.
gorenjska liga, 18. krog: Trboje : Bitnje 3 : o, Preddvor:
Hrastje o : 1, Podbrezje : Kondor 4 : 4. Na letvici vodi
ekipa Visokega s 40 točkami. V. S.

BALINANJE
č l a n i , 5. k r o g : i . d r ž a v n a liga - K o l e k t o r Idrija : P r i m s k o -

vo 12 : io, Brdo : Bistrica 15 : 7, Primskovo : Radovljica
Alpetour 3 : 1 9 . Vrstni red: Planina Petrič 15, Postojna 14,
Sloga in jadran Izola, Radovljica Alpetour 8, Brdo in EIS
Budničar po 7, Kolektor Idrija 6, Bistrica in Primskovo po
o. 2. liga - vzhod: Center Kranj : Čirče Van-Den 11 : 12,
Tržič : Rogaška Car System i o : 12. Vrstni red: Čirče VanDen 14, Velenje Premogovnik in Svoboda po 12, Center
Kranj io, Rogaška Car System 9, Tržič 6, Voličina 5,
Tezno Cimos in Sodček po 3, Angel Besednjak i. Ženska
d r ž a v n a l i g a , 4 . in 5 . k r o g : V z h o d - S o d č e k : M i l j e 2 :

16. Vrstni red: Krim, Milje in Šiška po 9, Sodček 6, Voličina in Rogaška po o. Zahod - Bistrica : Kolektor 5 : 13.
Vrstni red: Kolektor in Svoboda po 9, Tivoli 4, Bistrica 2,
Deskle o. S.

GORSKI TEK
1 7 . G o r s k i t e k in p o h o d n a O s o l n i k : a b s o l u t n o : p o d a l j š a n a

proga: i. Kosovelj (INOV 8 TEAM) 35 : 1 0 . 2. Zamik (KGT
Papež) 36:07, 3. Alič (Šri činmoj) 36:32,4. Kozan (AK Portovald) 37:58, 5. Ikič 38:27. 6. Čeh (KGT Papež) 39:09;
leteči cilj: 1. Alič 25:01, 2. Kosovelj •1-4, 3. Zamik + 32; absolutno: ženske: 1. Kosovelj (INOV 8 TEAM) 28:46, 2.
Šuštaršič (AK Portovald) 31:15,3. Krkoč (ŠD Nanos) 31:26;
mladinci: 1. Oblak (ŠD Tabor) 27:18; mladinke: u Obidič
(INOV 8 TEAM) 34:45; st. dečki: 1. Plaznik (TK
Šmarnogorska naveza); st. deklice: 1. Krošelj (KGT
Papež); dečki: 1. Lampič; deklice: 1. Lampič (oba ŠRC
Preska); ml. dečki: 1. Blažek (OŠ M. Vilharja); ml. deklice:
Plaznik (TK Šmarnogorska naveza). Tek na Osolnik je štel
t u d i z a d r ž a v n o p r v e n s t v o z a v e t e r a n e . N a s l o v e s o si

pritekli Simon Alič in Mateja Šuštaršič (35-39 let). Marko
Šubic (ŠD Tabor Žiri) in Mihaela Tušar (ŠD Nanos) (4044), Bogdan Primožič (45-49), Tomaž Kalan (OK Kozolc)
in Olga Grm (Trmasti) (50-54), Janez Udovič (Fitnes
Powerfit) (55-59), Mirko Pintar (ŠD Pungert) (60-64) ter
Milan Mogoj (ŠD Šentviška g) (65 -1-). M. B.

KOLESARSTVO
3 7 . k o l e s a r s k a d i r k a o b B l e j s k e m j e z e r u (za s l o v e n s k i
pokal in z a P o k a l G o r e n j s k e g a g l a s a z a d e č k e ) : s t

mla-

dinci: 1. Džamastagič (KK Perftech Bied), 2. Kalan (Sava),
3. Tratnik (Hit Gorica); ml. mladinci: 1. Polanc, 2. Bešter
(oba Sava). 3. Femc (Radenska KD Finančna točka); dečki A: 1. Komperšak (TBP Lenart), 2. Žakelj (Radenska), 3.
Mohorič, 5. Gabrovšek, 7. Jagodic (vsi Sava); dečki B: 1.
Per (Adria Mobil), 2. Šuštar (Radenska), 3. Katrašnik, lo.
Košnik (oba Sava); dečki C: 1. Božič (Adria), Sopotnik
(Radenska KD Finančna točka). 3. Muhič (Adria), 4. Šolar,
8. Zupanič (oba Sava).
G a b r j e (za s l o v e n s k i

pokal): dečki A: 2. M o h o r i č ,

5.

Gabrovšek, 6. Jagodic, 8. Korošec, 9. Pogačnik (vsi Sava);
dečki B: 3. Katrašnik, 8. Šinkovec; dečki C: 2. Šolar, 4. Zupanič (oba Sava). M. B.
ŠAH
Turnir mladih, ŠK Stari Mayr Kranj - Končno stanje: 1.

Danijel Vojinov, 7,5, ŠS Tomo Zupan Kranj, 2. Milorad Bulatovič, 6,5. ŠK Stari Mayr Kranj, 3. Zlatko Jeraj, 6.5, ŠD Jesenice, 4. Skender Jusufi, 6,5, ŠK Stari Mayr Kranj, 5. Vid
Cazvoda, 6, ŠK Stari Mayr Kranj, 6. Matjaž Markič, 5,5, ŠD
Tržič Jedro, 7. Milovan Todorovič, 5,5, ŠK Mayr Kranj, 8.
Tomaž Engelman, 5, ŠK Primskovo Kranj, 9. Cligor Kalinov, 5, ŠK Primskovo Kranj, 10. Matevž Mrak, 4,5, ŠK Stari
Mayr Kranj itd. O. O.
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Veliko slavje mladih upov
Škofjeloški rokometaši ekipe Knauf Insulation s o postali letošnji državni mladinski prvaki, velikega
veselja pa jim ni m o g l o skaliti niti dejstvo, d a s o jih oropali kar m e d tekmo.
VILMA STANOVNIK

Ško^a Loka - Čeprav so bili
oči ljubiteljev rokometa minulo soboto uprte predvsem
v Celje, kjer so domači rokometaši Celja Pivovarne Laško z zmago 2 7 : 23 nad Cimosom iz Kopra osvojili že
šestnajsti naslov državnih
članskih prvakov, pa bo sobota, 17. maj 2008 z zlatimi
črkami zapisana v zgodovino gorenjskega in škofjeloškega rokometa. Mladinci
ekipe Knauf Insulation v postavi: Anže Vrbinc, Aljaž
Panjtar, Grega Jamnik, Vedran Prgomel, Jure Dolenec,
Mark Tomazin, David Božnar, Alen Šibanc, Dare Cingesai, Grega Dolinar, Ožbej
Lukanc, Domen Pogačnik,
Luka Kokelj, Žiga Bradeško,
Alen Damijan in Gašper
Štremfelj so namreč odig?Bli
zadnjo tekmo letošnje dolge
sezone in z zmago nad ekipo
Cimosa iz Kopra le še potrdili že prej priborjeni naslov
državnih mladinskih prvakov.
Navdušeno in ponosno so
zapeli himno šampionov,
medtem ko jim je domači
župan Igor Draksler izročil
zmagovalni pokal in so prejemali zlate kolajne in čestitke predstavnikov rokometne
.zveze in domačega kluba ter
številnih navijačev, ki so v
soboto popoldne napolnili
dvorano na Podnu. "Seveda
ob začetku državnega prvenstva nismo mislili na naslov
državnih prvakov, cilj igranja mlade ekdpe je bil pred-

Kapetan mladincev e k i p e Knauf Insulation G r e g o r Dolinar j e visoko dvignil zasluženi pokal
za prvo m e s t o , f a n t j e pa s o d r u ž n o odprli tudi penino.

vsem, da jo dobro pripravimo na igranje v daiiski konkurenci. Kasneje, po nekaj
odigranih krogih, pa smo videli realno možnost, da se
borimo tudi za vrh. Temu d-

ki ugotovili, da smo dobri, da
si želimo naslova prvakov, in
so se na nas še posebno zavzeto pripravljali. Vendar se
fantje niso dali, zdržali so vse
pritiske in danes zasluženo

Z a d n j o tekmo letošnjega državnega prvenstva so odigrali tudi edini gorenjski m o š k i prvoiigaši, rokometaši članskega moštva Knauf Insulation. Pri Preventu
so igrali neodločeno z 32 : 3 2 in osvojili končno 8. mesto. Končno 6 . mesto v D P pa je osvojila ekipa rokometašic Škofje Loke K S I , ki je na zadnji tekmi izgubila s 2 6 : 25 pri Celjskih mesninah.

lju smo se začeli podrejati,
fantje so zagnano trenirali.
Najteže nam je bilo, ko so prišle poškodbe nosilcev igre in
takrat je bilo treba stisniti pesti. Posebno ker so nasprotni-

slavijo," je dogodke med sezono in veselje svojih varovancev pojasnil trener Andrej
Završnik, ki je mlado loško
moštvo vodil skupaj s pomočnikom Robijem Bradeškom

in vodjo ekipe Božom Galofom.
Trener Završnik je tudi
prepričan, da bodo mladi domači rokometaši že kmalu
stalni člani prvega članskega
moštva. "Želel bi si, da bi bila
naša članska ekipa sestavljena iz zgolj domačih rokometašev. Vem, da to ni mogoče,
vendar pa je dejstvo, da nekaj
mladincev že igra za člansko
moštvo, za njimi pa v klubu
vzgajamo še mlajše, ki bodo
tako z leti prišli v člansko moštvo," je tudi poudaril trener
Završnik, ki se je veselil skupaj s fanti in navijaS. Malce
jim je veselje skalil le prihod
v garderobo, ko so ugotovili,
da so jim med tekmo in slavjem nepridipravi iz zaklenjene slačilnice pokradli ves denar.

Džamastagič zmagal doma
N a kolesarski dirki ob Blejskem jezeru je organizatorjem med starejšimi mladinci z m a g o privozil
C o r j a n M a r k Džamastagič. Pri mlajših mladincih dvojna z m a g a Save: Polanc pred Beštrom.
M A J A BERTONCELJ

Bled - V soboto je v deževnem vremenu potekala 37.
kolesarska dirka ob Blejskem
jezeru, ki velja za eno najbolj
zahtevnih za mlajše kategorije na slovenskih cestah. Štela
je za slovenski pokaL Za najvišja mesta so se borili mladinci in dečki. Za slednje je
dirka štela tudi za točkovanje
za Pokal Gorenjskega glasa.
Organizator dirke je bil KK
Perftech Bled, njihov edini
adut na progi pa Gorjan Mark
Džamastagič, ki je med starejšimi mladinci suvereno kot
prvi prikolesaril v dlj, potem
ko je bil v begu praktično vso
dirko. Za 2. mesto je bil v
sprintu skupine štirih kolesarjev najmočnejši Domen

Kalan (Sava). "Mark je zelo
uspešen kolesar in mladinec
bo tudi še prihodnje leto. V
klubu se sicer tmdimo, da bi
imeli čim več kolesarjev, vendar ima danes mladina veliko
možnosti izbire različnih
športov. Trenutno imamo
osem aktivnih tekmovalcev,"
je o stanju kolesarstva na Bledu povedal predsednik KK
Perftech Bled Marjan Knaflič.
Dvojno zmago za Savo sta
pri mlajših mladincih privozila Jan Polanc in Nejc Bešter.
V dlj sta prišla skupaj z dvignjenimi rokami, zmaga pa je
šla Polancu, ki je povedal: "Po
padcu kolesarjev v skupini sva
izkoristila priložnost, ušla in
naredila razliko. Proga je bila
težka, zaradi dežja tehnično
še bolj zahtevna." Nekoliko

J a n P o l a n c ( l e v o ) in N e j c B e š t e r s t a S a v i n a B l e d u v
kategoriji mlajših m l a d i n c e v prikolesarila d v o j n o z m a g o .

manj uspeha kot pri mladincih je bilo za tekmovalce dveh
gorenjskih klubov pri dečkih,
za katere je bila to druga dirka
za Pokal Gorenjskega glasa.

Pri dečkih A je bil tretji Matej
Mohorič, pri dečkih B pa prav
tako tretji Gašper Katrašnik.
Najboljši pri dečkih C je bil na
4. mestu Žan Šolar (vsi Sava).
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Na Osolnik odločal podaljšek I
Brat in sestra Mitja in Mateja Kosovelj sta ponovila lansko z m a g o s teka na Osolnik. Rekordnih časov
tokrat nista izboljšala. N a g r a d a za leteči cilj S i m o n u Aliču.
MAJA BERTONCELJ

Codešič - Gorski tekafi so sezono slovenskega pokala začeli na Godešiču. V organizaciji tamkajšnjega ŠD Kondor
je potekal 17. gorski tek in pohod na Osolnik, ki je štel tudi
za dižavno prvenstvo za veterane. Tokrat je bila proga za
dane podaljšana za 2,6 km
(7,3 km, 700 m višinske razlike), kar je pomenilo, da so jih
gledalci, ki so na Osolnik prišli kljub slabemu vremenu, v
zadnji strmini videli kar dvakrat Drugi so tekli tradicionalno progo.
Organizator je nagrado razpisal tudi za leteči dlj. Pritekel
si jo je Simon Alič iz Vinharij
nad Poljanami, Id je bil prvič
na vrhu v času 25:01, kar pomeni 25 sekund hitreje, kot je
tekel lani, in 53 sekund počasneje od rekorda proge, ki p
ima Mitja Kosovelj iz Nove
Gorice. Slednji si je zmago na
Osolniku letos zagotovil prav
v podaljšanem krogu in v dlj

pritekel v času 35:10. Aliča je
prehitel tudi Sebastjan Zamik
iz Košiš pri Kamniku. "Nisem
pričakoT^, da bom pni na letečem cilju. V zadnjem vzponu sem dohitel Kosovelja in
Zamika ter se odločil, da
grem do vrha na vso moč. Na
spustu pričakovano proti njima nisem imel možnosti," je
pojasnil Simon Alič. Zmagovalec Mitja Kosovdj je povedal, da mu podaljšana proga
zelo ustreza in da je bila to
zanj testna tekma po svetovnem prvenstvu v gorskem
maratonu pred tremi tedni,
kjer je bil tretji. V dlju je imel
skoraj minuto prednosti pred
Sd)astjanom Zamikom, ki je
bil mnenja, da bi v primeru,
če bi tekli samo tradicionalno
progo, lahko zmagal prav on.
Za lastnim rekordom, ki ga
je postavila lani, je za 23 sekund zaostala prva žensla na
Osolniku, Mateja Kosovelj
{^28:46). Pri mladinkah je
zmagala Kaja Obidič (3445),
pri mladincih pa Peter Oblak

S i m o n A l i č j e bil prvi n a l e t e č e m cilju in d o k a z a l , d a j e v
v z p o n i h l e t o s š e m o č n e j š i kot lani.

(27:18). Mladi tekač iz Gorenje vasi, ki zadnje leto nastopa
v kategoriji mladincev, je po-

vedal, da je dobro pripravljen
in da ima tudi na drugih tekmah visoke cilje.

BIATLON

NOGOMET

KRANJ

DOMŽALE

Najboljša Gregorinova in Bauer

Domžalčani so že prvaki

Zbor za biatlon se je sestal na svoji prvi seji v novi biatlonski sezoni in sprejel program dela za prihodnjo, ki ga je
predstavil direktor Borut Nunar. Glavne usmeritve za delo
bodo nadaljevanje začrtane poti iz programov zadnjih dveh
sezon. Proračun reprezentanc znaša okrog 630 tisoč evrov.
Izbrali so tudi najboljša tekmovalca lanske sezone. To sta

Čeprav sta do konca državnega prvenstva v nogometu še
dva kroga in so Domžalčani šele včeraj zvečer odigrali tekmo 34. kroga z Interblockom, je bilo že v nedeljo jasno, da
so obranili naslov državnih prvakov. Ekipa Kopra je namreč
s porazom proti Dravi izgubila zadnje možnosti, da poseže
po vrhu. V. S.

T e j a C r e g o r i n ( Š D N i k a Ihan) in K l e m e n B a u e r (SK I h a n ) .

Najboljša mlada tekmovalka je Lili Drčar (SK Brdo), najboljši klub in najboljši klub za delo z mladimi pa SK Brdo. Strokovni svet bo vodil )anez Ožboit, za člana gradbenega odbora kot predstavnika biatlonskih klubov pri gradnji in rekonstrukciji ŠRC Pokljuka pa je zbor potrdil janeža Pojeta iz SK
Kovinopiastika Lož. O gradnji ŠRC Pokljuka je več povedal
predsednik Zbora za biatlon Peter Zupan. V ospredju je priprava dokumentov za začetek gradnje in pridobitev denarja
iz strukturnih skladov EU. Kot je še dejal, bo Pokljuka v primeru uspešno izvedenih rekonstrukcijskih in gradbenih del
decembra lahko gostila tekmo svetovnega pokala. M. B.

Rodjo Tri9l<iy
Gorenjska
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Tek Suša

7,5 km, višinska razlika +/- l o o m
Tek za Gorenjski pokal mladine
Sobota, 24. maja 2008,
ob io. uri, Zali Log
Info: janež Habjan, 041/570-680,
habjan.janez(§)gmail.com
wwv\/.klub-trmastih.si
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Peloton
v nedeljo bi moral hiti memorial Mirka Krakaija, maraton Kranj-Jezersko, pa ga zaradi slabega vremena ni bilo.
Dežje kolesarski sovražnik.
To dobro vemo mi, ki se družimo s kolesi vsak torek. Nič ne
de. Spretni organizato^i iz kolesarskega kluba Sava Kranj in
Zavoda za turizem Kranj so
rezervirali nadomestni termin
ali datum 8. junij 2008, prav
tako nedelja. Upajmo, do ho
takrat vreme prijazngše. Res
je, da kolesarji nismo iz "cukra", drži pa tudi, da smo rekreativci, ki se takih prireditev
prvotno udeležujemo zaradi
druženja in v tem primeru zaradi spomina na našega pokojnega Mirka Krakaija, zato
nam v tako hladno deževnem
majskem dnevu ni treba riniti
na Jezersko.
Prejšnje torkovo srečanje kolesarjev Gorenjskega glasa je
minilo v odličnem vremenu.
Kratki rokavi in hlače so bile
obvezne, saj je termometer kazal celih 23 stopinj. Osebno
sem bil zadržan in nisem mogel biti zraven, kar seveda obžalujem. Upam, da izostankov v prihodnje ne bo nič ali
skoraj nič. Ni pomembno, da
me ni bilo, bolj pomembno je,
da so drug} uživali.
Že 1» prejšnji številki sem
omenil, daje rakasta rana skupinskega kolesarjenja ravno v
tem, da je vožnja f skupini tež-

k

bomo obvladali zakonitosti
take vožnje, se bomo lahko priključili katerikoli skupini kolesarjev in pri tem ne bomo imeli nikakršnih težav.
Pojdimo po vrsti.
Ko se skupin« zbere, je zelo
zaželeno, da vsi dobro vedo, Ige
se skupina namerava voziti.
Dogovorimo se, kar se da natančno, ker se nam lahko zgodi, da vodilni v skupini na kakem križišču ne bo vedel, kam
zaviti ali podobno. In kako se
bomo vozili? Če nas je redtru)
deset, se bomo vozili v dveh kolonah, čeprav naj to ne bi bilo
dovoljeno; ampak pri naši birokraciji se še nihče ni izjasnil,
ali je ali ni. Povsod po Evropi
se je dovoljeno voziti v dveh kolonah, zato maramo priznati,
pri nas policaji niti ne težijo
preveč. Razen seveda v primeru, če to spbh ni dvojna kolona, ampak po vsej cesti "razmetani" kolesarji.
Dvojna kolona pomeni vožnja dveh kolesarjev z ramo ob
rami ali krmilom ob krmilo ter
za njima še nekaj takih parov.
Vsaka skupina je sestavljena
iz vodilnega para, sredice in
repa.
Vodilni par ni par, kijeves
čas vožnje na čelu skupine
(kako se izmenjavamo, bomo
še obravnavali). To je tisti par,
ki mora pravočasno opozoriti
na vse vei^e spremembe na cestišču, morebitne zastoje, rua

Trasa za danes: O b f^h je štart izpred prodajalne
Aha-Kokrica, m i m o Slavka Ž a g a r j a - B r i t o f - Š e n č u r -

KRAN)

Adergas-Dvorje-"čez Belgijo"-Vopovlje-Vodice-Val-

V finalu Tinex Šenčur in Velesovo

burga-Zbilje-Mavčiče-Drulovka-Kranj-cilj spet p r e d

Prejšnji teden se je nadaljevalo tekmovanje v gorenjskem
nogometnem pokalu. V prvi polfinalni tekmi je ekipa Tinexa
Šenčurja na Jesenicah kar z 1 : 5 premagala domačo ekipo
Jesenic, ekipa Velesovega pa je bila na domačem igrišču z 1
: o boljša od Save. Tako sta si nastop v finalu zagotovili
moštvi Tinexa Šenčurja in Velesovega, finalna tekma pa bo
predvidoma 4. junija. V. S.

prodajalno Aha.

ja in zahtevnqša, kot se zdi na peke, ki hodijo po cestišču, na
prvi pogled. Jasno, na prvi po- izbokline ali luknje, na kameg!«i, ko ^edamo izkušeno sku- nje ..., skratka na vse, kar je
pino kolesarjev (peloton, kot
lahko nevanu) kolesarjem za
temu rečejo v Franciji), kako
njima in bi lahko povzročilo
složno, uigrano in lahkotno padec. Vodilni par določi linijo
kolesarijo drug za drugam ali
skupini in se vozita poravnano
drug ob dru^m, je vi^ti vse
drug ob drugem, imata krmili
tako, kot bi Šlo samo od sebe. poravnani v isti liniji tako skuNa drugi pogled pa vidimo, da paj, da se lahko s komolci dotito niti ni tako lahko. Zakaj?
kata. Sta glava celotne skupiZato. ker nam manjka izkune, kar pa seveda ne pomeni,
šenj. Povprečen rekreativec več- da drugi za njima lahko brezino kilometrov prekolesari
skrbno čebljajo in se zabavajo.
sam. mogoče še s prijateljem ali Ko je hitrost majhna, se vodilprijateljico in mogoče celo z
ni lahko povsem posveti zadvema, z več kolesarji pa je že znavanju sprememb. Če se poredkost. Potem je tu še strah,
kaže morebiten moteči eleseveda, pred padci ali pred av- ment, moramo nanj pravočastomobili.
no opozoriti kolesarje za seboj.
To lahko storimo z ^asom ali
Ne ustrašite sevi,ki se imate za začetnike. Vožnjo v sku- samo s kretnjo roke. Čeje videti zelo nevarno, je seveda najpini obvlada zelo majhen del
kolesarjev. Tudi tisti, ki se ima- bolje, da glasno zavpijem o:
jo za "stare maČke" na kolesu, "Pazi!" Če je na cestišču lukvečkrat izjavijo, da jih je ob ta- nja ali izboklina, lahko opozorimo le s kretnjo roke...
kih vožnjah vedno malce
strah.

Prihodnjič seveda nadaljuLotili se bomo zelo pomemb- jem "predavanje", se vidimo
ne in kar obsežne teme. Če
danes ob iyh!

NASVETI
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Krvomočnica pri neplodnosti
" O b neplodnosti v zakonu naj m o ž in žena popijeta po požirkih vsak dan skodelico čaja krvomočnice

Mali in veliki uporniki (2)
ečina otrok želi staršem ugajati in z njimi
sodelovati. Otroci se ne
zbudijo z mislijo "hehe, le
kako bi jaz danes nagajal
mojim staršem ...". Bolj kot
bomo znali prisluhniti tako
otrokovim kot svojim potrebam, lažje jih bomo vodili.
Mogoče je v nas še preveč tiste
stare vzgoje, ko so otroke
vzgajali v bogaboječe podložnike z metodami, ki so bolj ali
manj temeljile na občutku
krivde in vzbujanju strahu.
Dolgoročno se to ne obnese,
prav tako kot se ne popuščanje in sprenevedanje, češ kako
so današnji otroci nevzgojeni.
Vsi smo malce nevzgojeni, ne
samo otroci. Starše jezi, kadar nas otroci z vedenjem
spravijo v zadrego. V takšnih
situacijah smo podobni živalim, ki se nasršijo ali našopirijo pelje, da bi se nasprotnik
prestrašil. Na drugi strani pa
je ravno takšen našopiijen
malček v bojni pripravljenosti
... Ko se nam otroci upirajo,
pogosto dvignemo glas in želimo pokazati, kdo je močnejši.
Rezultat je slab, kajti golaž iz
čustev ne more biti užiten.
Preprosto pravilo za situacije.

V

Prisluhnite nam polepšali vam bomo
dan.

ko se otrok upira, je - ostani
miren. To velja v prvi vrsti za
Starše, kajti mi smo odrasle
osebe in naj bi se tako tudi obnašali. Otroci se morajo reševanja težav in obvladovanja
čustev šele naučiti. Na kakšen
način se bodo tega naučili, pa
je odvisno od našega zgleda.
Pravijo, daje upiranje sorazmerno s tem, v kakšni meri je
bil otrok ubogljiv oz. brezpogojno poslušen. Bolj kot je
otrok ubogal starše, brez da bi
uveljavljal svoje želje in potrebe, ve^i bo upor v puberteti.
Bolj kot so starši navajeni, da
imajo vedno prav, (čeprav se
motijo), večje bo njihovo razočaranje v otrokovi puberteti. Torej je najbolje, da se v
času kateregakoli upiranja
postavimo v otrokovo kožo.
Tako bomo razumeli, zakaj
se upira in kaj pravzaprav
želi. Že dejstvo, da otroka poslušamo, čeprav mu nečesa ne
dovolimo, je zanj sporočilo •
nekdo me posluša. Danes so
otroci prikrajšani za to, da bi
jih odrasli zares slišali. Kupujemo jim stvari, jih vozimo
naokrog, imamo polna usta
njihove blaginje • pogosto pa
jih ne slišimo.

oz. smrdljičke," piše "stiški dohtar" S i m o n Ašič v Priročniku za nabiranje zdravilnih rastlin. Rožica
resda ne dela čudežev, gre pa poskusiti...
PAVLA K L I N E R

Popularna na spletu
O rožid, ki ji medicina ne
posveča pretirane pozornosti,
dobimo še največ podatkov
na spletnih ženskih forumih,
zlasti tistih, ki so namenjene
mamicam, in tistim, ki bi to
želele postati. Nekatere krvomočnico oz. smrdljičko (Geranium robertianum) hvalijo
kot rešilno bilko, ki jim je pomagala do zanositve, druge
spet dvomijo v njene čudežne učnike. Fitoterapevti menijo, da ugodno vpliva na maternično sluznico, ki jo odebeli in tako pomaga, da se jajčece lažje ugnezdi. Rožico
lahko naberemo sami, saj je
je povsod polno - raste po
vlažnih, senčnih tleh, po starih zidovih in grobljah ter
med grmičevjem. Sicer pa jo
premorejo trgovine z naravnimi proizvodi in vsi večji zeliščarji po Sloveniji.

Za tiste, ki jo boste sami
nabirali, nekaj uporabnih
podatkov. Rastlinica odpre
svoje drobne zvezdaste cvetove v maju in cveti tja
do oktobra. Cvetovi so svetlejše in tudi intenzivnejše
rožnate barve. Zraste do
štirideset centimetrov, je
močno razvejana in dlakasta. Ima rdečkaste liste,
ki so globoko razcepljeni.
Cvetni sestav dopolnjujejo koničasto podolgovate
plodne glavice. Od maja
do pozne jeseni nabiramo
cvetočo rastlino. Preden jo
uporabimo za čaj, moramo
plodove, če so se že razvili,
odstraniti. Pa še to. Ima
precej zoprn, neprijeten
duh po kozlu ali stenicah.
Naši predniki so ji zaradi
smrdljivega vonja nadeli
ime smrdljička. A moramo
priznati, da tako zelo pa
spet ne smrdi...
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Pojdite v Asisi
Zdrav človek ima tisoč različnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
izrekel, ne vem, vsekakor
drži.

MARJETA S M O L N I K A R

Kakšna je videti

Torek, 19. junija
Še vedno sem v sprejemnem
salonu predsedniške palače.
Domala z odprtimi usti se prepuščam izkušnjam in pozitivnim mislim predsednika države Janeza Drnovška. Pazim,
da mu ne skačem v besedo.
Janez Drnovšek: "S starimi
navadami in s starim načinom življenja bolezni ni mogoče premagati. Potrebno je
spremeniti dosedanji način
življenja in opustiti slabe raz-

vade. Na življenje je potrebno
gledati s pozitivne strani. Zavestno se je potrebno izogibati
vsemu negativnemu. Pot do
zdravja je tlakovana z dobrimi mislimi in dganji; telo je
lahko zdravo le, če je zdrava
duša, za to pa sta potrebna
zbranost in notranji mir.
Zbranost in notranji mir pa
je najlažje najti in doživeti v
cerkvi, na kraju. Iger se ljudje
že stoletja zbirajo z dobrimi
mislimi in željami. Prepričan
sem, da ni pomembno, na katerem kraju je cerkev zgrajena, po mojem mnenju skrivnost ni v skali, če se tako izrazim, na kateri cerkev stoji,
ampak je pomembna njena
starost. Starejša ko je cerkev,

več generacij jo je obiskalo,
več pozitivnih misli in pozitivne energije je v njg nakopičene. Verjamem, daje notranji mir in spokojnost mogoče
najti, čutiti, doživeti le v stoletja starih božjih hramih.
Zato me ne čudi spokojni mir
in toplina, ki vas je obdajala
in ste jo čutili c nunski cerkvi.
Kadar koli priložnost nanese,
obiščem Asisi in baziliko sv.
Frančiška. Mir in spokojnost
je tu mogoče domala otipati.
Tudi vam pravim, čeje le mogoče, pojdite 1» Asisi, pojdite v
baziliko sv. Frančiška in tam
prosite za svoje zdravje, za
notranji mir in za spokojnost.
Z verovanjem in zaupanjem v višjo silo, w Boga, če

K r v o m o č n i c o t a hip s r e č a m o p o v s o d .

Ljudska raba
V ljudskem zdravilstvu je
bila smrdljička, ki je bližnja
sorodnica roženkravta, od
nekdaj cenjena rastlina.
Pogosto so z njo zdravili krvavitve, želodčni in črevesni katar, driske, protin in
zlatenico. Silno se je obnesla pri vnetjih dlesni in zob,
ustne in žrelne votline. Simon Ašič piše, da prehv oz.
namok iz smrdljičke grgramo pri vnetju grla. Slednji
bo koristil tudi pri bolečinah v želodcu, želodčnih in
črevesnih vnetjih, driskah
novorojenčkov, bolečem
grlu, prsnih katarjih, revmi, protinu in proti kamnom. Obnese se tudi pri
vnetju ledvic. Dobro naj
bi del tudi pri kožnih neprijetnostih, kot so lišaji,

v

RAKOVIH

ekcemi, srbež, razjede, rane in vnetja.
N a m o k in poparek
Krvomočnico 4ahko pripravimo na dva načina. Če
se odločimo za hladni izvleček oz. namok ali preliv,
prelijemo dve žlički posušene in zrezane rastline z dvema skodelicama hladne
vode ter pustimo stati osem
do deset ur v pokriti posodi.
Preden pijemo, lahko malce
segrejemo, a nikoli do vretja. Pijemo čez dan po požirkih. Drug način priprave je
poparek: zvrhano jedilno
žlico posušene in narezane
krvomočnice poparimo z
dvema skodelicama vrele
vode ter pustimo stati deset
do petaajst minut. Čez dan
počasi popijemo.

KLEŠČAH

hočete, premagate strah. Ničesar naj vas ne bo strah. Niti
kemoterapije, ki vos čaka, ne.
Pazite in izo^bajte pa se tako imenovanih altemativcev.
Vsi po vrsti so šarlatani, ki
poberejo od vas le denar, pomagati vam pa ne morejo.
(Takoj pomislim na celjskega
zdravilskega "mojstra", izločim pa prof. dr. Braneta Kobala in dr. Petra Papugo, saj
njun način zdravljenja stoji
na materialnih oziroma trdnih in dokazljivih temeljih;
op. M. S.)
Enako pomembno kot pozitivne misli in zaupanje v
višjo silo oziroma voljo, je
hrana, s katero vzdržujete in
negujete svoje telo. Telo, še

zlasti, če se ga je lotila bolezen, nikakor ne prenese vsega,
kar Je danes, pri današnjem
načinu kmetovanja in prehrambeni industriji mogoče
kupiti in pojesti. Tako kot pri
hranjenju duše je tudi pri
hranjenju telesa potrebno
odrekanje, strogo in dosledno
asketsko življenje. Sam sem
sprejel tako imenovani veganski način prehranjevanja. Pomeni, da ne jem niti mesa
niti rib, da ne uživam nobenih mlečnih izdelkov, krompirju se praviloma izogibam,
sam pečem kruh, kupujem le
neškropljeno sadje in zelenjavo, pridelano v Sloveniji in
tako naprej."
(Se nadaljuje.)

RADOSTI ŽIVLJENJA

Klekljajo stari in mladi

info@g-gfas.si
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KUHARSKI RECEPTI
ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC

Klekljarsko društvo Čebelica združuje skoraj s e d e m d e s e t članov iz okolice K o m e n d e in Kamnika.
Po letu dni delovanja s o pripravili svojo prvo razstavo.

Tedenski jedilnik
Nedelja - Kosilo: piščančja juha z naribano bučko, zrezki v
omaki, široki rezanci, berivka z drobnjakom, jagodna kupa;
Večerja: špargljev zavitek, kisla smetana, sadr>i sok ali vino.
Ponedeljek - Kosilo: grahova kremna juha z mesnimi tortelini, kruhovi cmoki s šunko in zelišči, zeljnata solata s fižolom;
Večerja: hrenovke na žaru, kumarična solata s krompirjem.
Torek - Kosilo: golaževa juha s korenjem, palačinke z jagodno smetano; Večerja: skuše na žaru, krompirjeva solata s čebulo in majonezo.
Sreda - Kosilo: špinačna juha s popečenimi kockami žemljice,
v zelenjavi dušene rezine piščančjih prsi, grahov riž, berivka z
rukolo; Večerja: skutni zeliščni namaz, zrnat kruh, jogurt.
Četrtek - Kosilo: korenčkova juha, rižota s teletino in beluši,
rdeča pesa v solati, sadna kupa s sladoledom; Večerja: tržaški solatnik s krompirjem in slanino, čebulni kruh.
Petek - Kosilo: paradižnikova kremna juha s sirovimi tortelini, losos s špinačnimi rezanci, zelena solata s paradižnikom; Večerja: skutne palačinke, popečene v pečici, češnjev
kompot.
Sobota - Kosilo: ješprenj z govedino in zelenjavo, jabolčne
tortice, sadni sok; Večerja: beluši s šunko in jajci v frtalji, lepinje s sezamom, jogurt.

JASNA PALADIN

Komenda - V okolici Kamnika in Komende je bilo po starih virih sodeč klekljarstvo
prisotno in kot dopolnilna
dejavnost v zimskih večerih
razvito že v 17. stoletju, a je
povsem zamrlo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je umrla zadnja mojstrica iz teh krajev, Manca
Slebir iz Stahovice.
Znanje k sreči ni potonilo
v pozabo, saj se je v Mostah
pri Komendi leta 2001 znotraj KD Jurij Bobič oblikovala klekljarska sekcija. "Za
oživitev te ročne spretnosti
se imamo zahvaliti naši
mentorici Stani Pibemik iz
Suhadol, diplomantki Šole
za umetnostno obrt v Ljubljani, smer klekljarstvo in
znani Likovni pedagoginji
številnih generadj meščanskih in komendskih šolarjev," je na odprtju razstave
povedala Tina Romšak iz neveljske sekdje društva. Klekljarska sekcija, ki je naprej
štela le nekaj članov, se je namreč zelo hitro tako razširila, da so se ljubitelji tovrst-

R a z s t a v a K l e k l j a r s k e g a d r u š t v a Č e b e l i c a j e bila n a o g l e d o b p r a z n i k u O b č i n e K o m e n d a .

Losos s špinačnimi rezanci

nih čipk odločili, da ustanovijo samostojno društvo.
Predsednik in pomočnik
mentorice ter vodja klekljan e v Nevljah je postal Primož Kepic, tehnični vodja
pa France Knavs. Znotraj
dveh sekdj danes tako deluje že blizu sedemdeset čla-

Za 4 osebe potrebujemo: 600 g svežega lososa, 320 g Spinačnih
širokih rezancem, 80 g šalotke, 40 g olja, 20 g kisle goste smetane, žlička narezanega koprca, 1 dl belega vina, sol, beli poper.
Lososa narežemo na trakove, jih osolimo, popramo in na hitro opečemo na olju ter odstranimo. Na preostalem olju popražimo šalotko, zalijemo z vinom in kislo smetano ter i dl
vode, v kateri smo skuhali špinačne rezance. Kuhanih rezancev ne splaknemo. Omako samo povremo, dodamo opečene rezance lososa in kuhane špinačne rezance. Vso jed še
nekaj časa skupaj dušimo, jo potresemo s koprcem in takoj
ponudimo. Jed mora biti sočna in gostljata.

nov iz komendske, kamniške, domžalske in tudi kranjske okolice.
"Društvo je generadjsko
zelo pestro, saj najstarejše
članice Štejejo 73 let, naš najmlajši član pa je devetletni
Žiga," š e pravi Romšakova,
Primož Kepic pa dodaja, da

so doslej svoje izdelke, med
katerimi prevladujejo prtički, zavese, uokvirjeni vzord
in podobno, že razstavljali
na različnih prireditvah, tokratna razstava pa je njihova
druga samostojna, aprila so
se namreč predstavni že v
Nevljah.

Špargljev zavitek
40 dag Špargljev, 5 dag pršuta, 50 dag listnatega testa, 9 jajc,
kisla smetana, olje, moka sol, poper
Šparglje kuhamo 5 minut in odcedimo. Narežemo pršut na
tanke rezance. K osmim stepenim jajcem dodamo šparglje
in pršut ter zmes rahlo prepražimo. Testo razvaljamo in
nanj po sredini naložimo pečeno jajčno zmes in testo prepognemo. Vse skupaj premažemo z devetim stepenim jajcem in pečemo v pečici na 220 stopinjah Celzija približno
20 minut. Zavitek še topel ponudimo s kislo smetano.
R e c e p t z a š p a r g l j e v z a v i t e k s m o v z e l i iz n a j n o v e j š e k n j i g e
" Š p a r g i j i divji In g o j e n i " i z p o d p e r e s a z n a n e g a s l o v e n s k e g a
k u h a r s k e g a mojstra Andreja Frica.

Jedi za pomladne dni
Ribja juha

JANEZ ŠTRUKELJ

Sestovirte; tričetrt kg ribjih obrezkov z glavami vred, 4 dag
korenja, 4 dag peteršUja, 2 dag
zelene, 1 krompir, liter in pol
vode, sol, poper, maščoba.
Priprava: ribjo drobovino
in obrezke z glavami vred dobro operemo in jih z narezano zelenjavo pristavimo v
vodo, da se kuha. Juhi lahko
dodamo nekaj ribjega mesa.
Nato jo po okusu začinimo.
Juho precedimo. Kuhano
jiiho ponudimo čisto, s kuhanim rižem in ribjim mesom iz juhe.

Rižota iz belušev
Sestavine: 20 dag belih in 20
dag zelenih belušev, šopek mlade čebule, oljčno dje po okusu,

24 dag riia, 2 dl goveje juhe, 1
dl belega vina, peteršilj, nekaj
kreše, sol, poper, malo margarine cdi masla.
Priprava: šparglje olupimo
3 centimetre od cvetov proti
koncu. Glavice odrežemo in
jih prihranimo. Stebla narežemo na lističe. Čebulo očistimo in narežemo na kolobarje. V kozid segrejemo maščobo in prepražimo sesekljano
čebulo in narezane beluše in
riž. Med mešanjem prilijemo
juho ali vodo in vino. Kuhamo počasi 2 0 minut. Dodamo glavice belušev. Kuhamo
še nekaj minut Jed po okusu
solimo Ln popramo. Primešamo sesekljan peteršilj in narezano krešo. Na koncu pa dodamo še nadrobljeno maslo
ali margarino.

26
Golaž Esterhazy
Sestavine: 30 dag govedine, 30
dag ovitega in jo dag svinjskega mesa, 25 dag čebule, 3 stroki
česna, pol kg krompirja, maščoba po potrebi, sol, poper, nasekana kumina, majaron, timijan, lovorov list, rdeča paprika, 1 dl rdečega vina.
Priprava: meso narežemo
na enake dele, čebulo na
drobno. Na maščobi prepražimo čebulo in česen, dodamo meso. Ko se to nekoliko
prepraži, zalijemo z juho ali
vodo, dodamo na kocke narezan krompir, solimo, dodamo še papriko, sesekljano
kumino, timijan, sesekljani
peteršilj. Kuhanemu golažu
ponudimo kuhane široke re-

KUHARSKI

RECEPTI

Orehova rezina
s sladoledom
Sestavine: 60 dag orehov, 60
dag sladkorja, 15 dag moke,
J dl beljakov, mleti cimet,
klinčki.
Krema: 20 dag masla ali
margarine, 20 dag sladkorja,
5 dl mleka, 15 dag sladkorja, 4
rumenjaki, 6 dag moke, mm,
vanilin sladkor, 15 dag mletih
orehov.
Priprava: Mlete orehe,
sladkor, moko in dišave
premešamo in jih skupaj z
beljaki zamesimo v testo.
Testo naj počiva pol ure,
nato ga razvaljamo na nekaj
milimetrov debelo. Prenesemo ga na pomokan pekač. Razrežemo ga na štiri

enake pramene. V ogreti
pečici ga zapečemo. Pečenega spodrežemo in pustim o stati do drugega dne. Z a
masleno kremo penasto
umešamo maslo in polovico sladkorja, V k o t l i č ^ mešamo rumenjake z ostalo
polovico sladkorja, dodamo
moko, vanilin sladkor, tako
da postane zmes gladka.
Dolijemo nekaj žlic vrelega
mleka in gladko zmešamo.
V kotliček vlijemo še preostalo vrelo mleko in kuham o nekaj minut. Ohlajeni
kremi primešamo masleno
kremo in mlete orehe. S
kremo nadevamo rezine in
ko se nekoliko strdijo, jih
prelijemo s čokoladno glazuro. Narezane ponudimo
Z vaniljevim sladoledom.

GORENJSKA
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Si bodo Mengšani
premislili?
TomaŽ Štebe poziva Mengšane» naj prispevajo
svoj glas za razpis referenduma, na katerem bi
odločali o krvavški vodi.
JASNA PAIADIN
Mengeš - "Samo 2 referendumskim odločanjem lahko
občani in občanke Občine
Mengeš zavežemo občinski
svet in župana za ohranitev
oskrbe z alpsko vodo izpod
Krvavca in za sodelovanje
največjega solastnika Občine
Mengeš pri obnovi krvavškega vodovodnega sistema,"
pravi T o m a ž Štebe> poslanec, nekdanji mengeški župan in vodja civilne iniciative
za ohranitev krvavškega vodovoda.
V ta namen je dvilna iniciativa, ki deluje od konca januarja letos, organizirala
zbiranje podpisov, ki se je
začelo, 9. maja, in bo trajalo
do 26. maja. Zbrati morajo
vsaj pet odstotkov podpisov
občanov.
"Ne dvomim o odzivu in
mogočnem pristopu Mengšanov za ohranitev preskrbe

s pitno vodo izpod Kamniških Alp," je optimističen
Stebe, čeprav je občinski svet
že oktobra lani n a izredni
seji sprejel sklep, da se ob6na ne bo odločila za pristop k
sanadji krvavškega vodovodnega sistema in da se bodo
usmerili v lastne vodne vire
iz črpališč na Mengeškem
polju.
"To, česar se je zdaj lotil
Tomaž Štebe, je metanje denarja skozi okno, saj bi bil referendum le posvetovalen,
po drugi strani pa smo občinskemu svetu delno že
predstavili strategijo preskrbe s pitno vodo, ki predvideva usmeritev v iskanje lastnih vodnih virov, načeloma
pa tudi priključitev k sosednjim vodovodnim sistemom," pa pravi župan Franc
Jerič, ki dvomi o velikem odzivu Mengšanov, hkrati pa je
prepričan, da se je občinski
svet pravilno odločil.

Bazen urejajo, odnosi skrhani
Tržiško kopališče je še v lasti Splošnega športnega društva Tržič. Občina ga ne želi prevzeti, dokler
ne bo rešen spor z najemnikom gostinskega lokala.
STOJAN SAJE

Tržič - Sklep tižiškega občinskega sveta, da bo občina prevzela lastništvo Letnega kopališča Tržič, še ni uresničen. Splošno športno društvo
Tržič naj bi dalo ta objekt občini, ki bi v zameno pomagala pri obnovi stare športne
dvorane. "Dokler ne bo kopa-

Izberi prihodnost
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Administrator v oddelku r e k l a m a c i j e / s e r v i s m/ž
(Kranj)
Podjetje Abena Trade, d. o. o., v svoj kolektiv vab! novega sodelavca: administrator v oddelku reklamacije/servis. Pričakujemo: najmanj V. stopnjo izobrazbe, poznavanje računalniških programov Word. &(cel. Internet.
Elektronska posta. COREL DRAW. Photoshop, odlično
znanje angleškega jezika, odgovornost, vozniški izpit
kategorije 8, lasten prevoz. Ai^ena Trade. d. o . o.. P E
Savska cesta 3 4 . 4 0 0 0 Kranj, prijave zbiramo d o 1 1 . 6 .
2 0 0 8 . Več r ^ wvvw.mojedeio.com.
Skladiščnik - pomočnik administracije m/ž (Kranj)
Podjetje Rappold Winterthur brusilna tehnika, d. o. o.,
v svoj kolektiv vabi novega sodelavca: skladiščnik - pomočnik administracije. Pričakujemo: srednjo
izobrazbo IV. ali V. stopnje, 2 leti delovnih izkušenj
v skladišču, znanje n e m š k e g a ali angleškega jezika,
sposobnost samostojnega dela. natančnost, vestnost,
urejenost, znanje upravljanja ročnega viličarja, znanje
programskih orodij MS Office. Rappold winterthur
brusilna tehnika, d. o. o.. Ulica Mirka Vadnova 1 9 ,
4 0 0 0 Kranj, prijave zbiramo do 8. 6. 2 0 0 8 . Več na
www.mojedelo.com.
Grafični oblikovalec m/ž (Šenčur)
Podjetje Creatim Ržišnik Pere v svoj kolektiv vabi novega sodelavca: grafični oblikovalec. Pričakujemo: kreativnost. pozT^vanje Klasičnih in spletnih medijev, poznavanjfi grafičnih pr^igramnv (Inrffisign, lllustratnr. Photoshop). Zaželer^ je visokošolska izobrazba - likovna akademija ali arhitektura. V poštev pridejo tudi študentje/študentke višjih letnikov z izkušnjami. Ržišnik Pere
skupina, Delavska cesta 2 4 . 4 2 0 8 Šenčur, prijav© zbiramo
do 2 3 . 5 . 2 0 0 8 . Več na www.mojedelo.com.
Uredntk/tekstopisec m/ž (Šenčur)
Podjetje Creatim Ržišnik Pere v svoj kolektiv vabi novega sodelavca: urednik/tekstopisec. 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 jezika. Ržišnik Pere skupina. Delavska cesta 24. 4 2 0 8 Šenčur, prijave zbiramo do 2 3 . 5 . 2 0 0 8 .
Več na www. mojedelo.eom.
Gradbeni inženir $ strokovnim izpHom m/ž (Šenčur)
Podjetje Protim Ržišnik Pere arhitekti in inženirji, d. o. o.
v svoj kotekth/ vabi novega sodelavca: Gradbeni inženir
s strokovnim Izpitom. Pričakujemo: univerzitetna ali visoko strokovna izobrazba gradbene smeri, strokovni izpit,
v&aj 5 tet de3a v operativi, organizacijske sposobnosti,
sposobnost vodenja manjših skupin, poznavanje računalniških programov MS Office, znanje A-CAD^ je prednost. Ržišnik Pere skupina. Delavska cesta 2 4 . 4 2 0 8
Šenčur, prijave zbiramo do 2 9 . 5 . 2 0 0 8 . Več na
www.mojedeto.com.

Klofutar je potrdil, da se zadeve glede kopališča še naprej zapletajo. Najemniku
objekta so ponudili po sporaz u m n i prekinitvi pogodbe
začasni najem gostinskega
lokala, za katerega bi moral
plačevati ekonomsko ceno
najema. Tega ni sprejel, zato
spor rešuje odvetnik. Na sodišču bo društvo zahtevalo

Letos so na tržiškem kopališču prebarvali školjki obeh bazenov.

M O j E DELO, spletni marketing, d.0.0.

MojeDelo.com

lišče prosto bremen, občina
ne bo podpisala pogodbe z
društvom o prenosu lastništva. Društvo in najemnik namreč rešujeta spor na sodišču. Najbolje bi bilo poiskati
partnerja, ki bi bil pripravljen
vložiti denar v obnovo kopališča," je povedal Borut
Sajovic, župan Občine Tržič.
Predsednik SŠD Tržič Jože

Gradbeni tehnik m/2 (Šenčur)
Podjetje Protim Ržišnik Pere arhitekti In inženirji, d. o .
o., v svoj kolektiv vabi novega sodelavca: Gradbeni tehnik. Pričakujemo: srednja gradbena šola oziroma višja
strokovna šola. vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj,
poznavanje računalniških programov M S Office, znanje
A-CAD-a je prednost. Ržišnik Pere skupina. Delavska
c e s t a 2 4 . 4 2 0 8 Š e n č u r , prijave zbiramo do 2 9 . 5 .
2 0 0 8 . Več na www.mojedelo.com.
Delavec v proizvodnji m/ž (Bled)
V svoj kolektiv sprejmemo delavca v proizvodnji. Imejte vsaj
2 leti delovnih Izkušenj na področju obdelave kovin. Nudimo redno delovno razmerje, dobri dekpvni rezultati bodo
nagrajeni. PMT KUMA COMMERCE, BLED. d. o. o., Pot
na Lisice 8, 4 2 6 0 Bled. prijave zbiramo do 14. 6. 2 0 0 8 .
Več na www.moiedeto.com.
Prodajalec-svetovatec m/ž (Kranj)
Podjetje Obi, d. o. o., v svoj kolektiv vabi novega sodelavca: prodajalec - svetovalec. Od novega sodelavca pričakujemo veselje do timskega dela. fleksibilnost, prijaznost in ustrežljivost do strank oz. kupcev, pozitiven
odnos do dela in sodelavcev, komunikativnost, delovne
izkušnje na podobnih delovnih mestih. OBI. d. o. o.,
Jurčkova cesta 2 2 6 , 1 0 0 0 Ljubljana, prijave zbiramo d o
1 3 . 6. 2 0 0 8 . Več na www.mojedelo.com.

Prevzemnik blaga m/ž (Kranj)
Podjetje Obi. d. o. o., v svoj kolektr^/vsa^ novega sodelavca: prevzemnik blaga. Od novega sodelavca pričakujemo
veselje do timskega dete, fleksibilnost, prijaznost in ustrežljivost do strank oz. kupcev, pozitiven odnos do dela in sodelavcev, komunikativnost. delovr>e izkušnie na podobnih
detovnih mestih. OBI, d. o. o., Jurčkova cesta 2 2 6 , 1 0 0 0
Ljubljana, prijave zbiramo do 1 3 . 6 . 2 0 0 8 . Več na
www. mojedek) .com.

prekinitev pogodbe iz krivdnih razlogov. "Najenrmik je
plačeval minimalno najemnino, a ni vlagal denarja v
vzdrževanje kopališča. Letos
smo od njega zahtevali, da
kot upravitelj kopališča poskrbi za nujne obnove bazena in naprav," je še pojasnil
predsednik Klofutar.
"Vsako pomlad smo kopališče pripravili za sezono. Letos bomo prebarvali Školjki
bazenov, poskrbeli za servis
naprav za dodajanje klora in
uredili okolico, kar bo stalo
dvajset tisoč evrov. Bazena
bomo napolnili z vodo v dveh
tednih. Kopališče bomo odprli prve dni junija. Letošnjo kopaJno sezono bomo normalno izpeljali kljub nesc^^asju z
lastnikom. Sam sem za dogovor o novih pogojih najema.
Nisem pa za prekinitevveljavne pogodbe do leta 2014, saj
imam v gostinskem lokalu
osem zaposlenih," je dejal Zoran Kabič, kateremu je Splošno športno društvo zaupalo
tudi upra\djanje kopališča.

Vrtec Sonček praznuje
Vrtec Sonček v Kranju je odprt že petcdeset let. Je tudi prvi n a m e n s k o
zgrajeni vrtec v Kranju.
StJZANA P. K 0 V A 6 Č

Ki^nj - Vrtec Sonček, nekateri se ga boste spomnili še po
imenu vrtec Tatjane Odrove,
letos praznuje petdeseti
rojstni dan. Osrednje praznovanje je bilo prejšnji četrtek, nanj so povabili starše in
prijatelje vrtca. Otrod so pod
mentorstvom vzgojiteljic zapeli in zaplesali venček pesmi in plesov iz različnih
koncev sveta. "Sladkali smo
se s torto in sladoledom, za
zabavo je poskrbel čarovnik
Grega. Vzgojiteljice smo s
pomočjo številnih sponzor-

jev organizirale srečelov, z
denarjem od prodanih sreČk
bomo otroke peljale na izlet," je povedala Jasmina
Verbič. vodja vrtca Sonček.
Vrtec Sonček je bil prvi
namensko zgrajeni vrtec v
Kranju, delovati je začel i .
februarja 1 9 5 8 . Naložba je
skupaj z opremo stala 17
milijonov tedanjih dinarjev,
financirala
jo je tovarna
Iskra. V prvem šolskem letu
je bilo vpisanih sedemdeset '
otrok. "Leta 1 9 7 7 / 7 8 s m o •
prejeli več kot tristo prošenj
za vpis, imeli pa smo samo
eno prosto mesto. Tedaj se

je zgradila soseska Planina,
novi vrtci pa še ne. Z a 32
otrok smo našli rešitev; starši so jih zjutraj pripeljali k
nam, ob osmih smo jih odpeljali v vrtec Naklo, ob 14.
uri so jih pripeljali nazaj v
naš vrtec, kjer so počakali
na starše," se spominja
vzgojiteljica Irena Babnik.
V tem šolskem letu vrtec
Sonček obiskuje 6 4 otrok.
In če se število otrok spreminja, pa nekaj zagotovo
ostaja enako. "Otroci so taki
kot včasih. Potrebujejo ljubezen in varnost," je povedala Babnikova.

Komercialist na terenu m/ž (Dolenjska, G o r e n j s k a ,
Notranjska, Primorska)
Z a tiste, ki si Želijo stalni izziv in imajo radi delo z ljudmi,
vabimo da s e nam pridružijo pri trženju svetil in elektro
n ^ e r i a l a na območju Slovenije. Od kandidatov pričaki>jemo (V. ali V. stopnjo ekonomske ali elektro smeri.
Zaželene s o delovne izkušnje na terenu, pogajalske
spodobnosti in komunikativnost. Našim zaposlenim nudimo: stimulativen osebni dohodek; medsebojna pomoč sodelavcev. JAKA & I, d. o. o.. Podjetniško naselje
Kočevje 6, 1 3 3 0 Kočevje, prijave zbiramo do 2 8 .
2 0 0 8 . Več na wvvw.mojedelo.com.
Vodja ključnih kupcev m/ž (Gorenjska)
Zaradi povečanega obseg deta« vabi slovensko lesnopredelovalno podjetje vabi v svoj krog zaposlenih mlado
nadobudno o s e b o na delovno mesto "Vodja ključnih
kupcev". Moja kariera, d. o. o., Breznikova 1 7 , 1 2 3 0
Domžale, prijave zbiramo do 2 9 . 5 . 2 0 0 8 . Več na
vww.mojedelo.com.

Otroci s o zapeti in zaplesali venček pesmi in plesov iz različnih koncev sveta.

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
-PROSTA DELOVNA MESTA
NA GORENJSKEM (m/ž)
MONTER ELEMENTOV, do 27.5.08: LAMDC
S.R.O.. ROŠNJA ISA. STARŠE
DEUVECBREZ POKUCA
dO 21,5.08; ATIL^,
DOMŽALE
do 24.5.08: GORENJSKI TISK. O.O.. M VAON0VA6.KRANJ
do 29.5.08; KARIERA. D.0.0 , DUNAJSKA 21.

UmjAHA

do 15.6.08: KMETIJSKA MEHANIZACUA TRBOJE O.O.O.. TRBOJE 10. KRANJ
(JO8.6.08: OGREX, O.O.O.. PODRECA 5. MAVČIČE
do 24.5.08: BORUT JURKOVIČ S.R. RiBČEV
LAZ 50. BOH, JEZERO
dO 2.6.08: PEKARSTVO KEP»C d.0.0.. VOPOVU E 5 A . CERKLJE
do 8.7.08: OBRAOTRMJNCVIČS.R. MLAKA
TRŽIČ
POMOŽNI DEUVEC
do 31.5.08. LEBEN. 0.00.. LETENICE 25.
GOLNIK
dO 21.5,08: NEROS. D.0.0,. VOJKOVA 2 B.
l£SCE
do 15.6.08: TOMAŽ SATl£R S.R. OLDHAMSKAM.KRANJ
OSNOVNOŠOLSKA IZOBR.
do 24.5.08: ALEKSANDER KRESALS.R, ALE$OVČeVA24. UUBLJANA
do 3,8.08: AGENCUA M SERVIS. D.0.0.. IGRIŠKA 14. LJUBLJANA
do 25.5.08; ANDREJA PODPEČAN S.R. L.
HR0VATA9.KRANJ
dO 12.6.08; DACAR ANTON S.P.. BREG OB
SAVI 28. MAVČIČE
do 23.5.08: MARKO PEROVŠEK S.R. VIKRČE
t. U.-ŠMARTNO
dO 24.5.08: BURGAR. D.O.O.. GORENJSKA
26. NAKLO
dO 31.5.08: INTECTIV. 0.0.0.. UUBLJANSKA
24 A. KRANJ
dO 26.5.08; ISKRA ISO - UVARNA. D.O.O..
SAVSKA LOKA 4, KRANJ
do31.5.08:tSKRAlSO-PlAST.d.o.o.. SAVSKA
LOKA 4. KRANJ
do 25.5.08; JAMNIK. D.O.O.. GORENJSKA 12.
MEDVODE
do 24.5.08; JEKO • IN. 0.0.0.. THOVA 51. JESENICE
dO 5.6.08; KARIERA, D.0.0,. DUNMSKA 21.
UUBUANA
do 12.8.08: KRAŠOVEC GABRUELS.P.. PODUUBEU 149. TRŽIČ
do 24.5.08; ULUA. 0.0.0.. PREŠKA19. MEDVODE
dO 12.6.08: MAIUS. D.O.O., LJUBLJANSKA 13
D. TRZIN
dO 30.5.08: MANPOWER. D.O.O.. K O R O ^
M.KRANJ
do 21.5.08; MANPOWEfi. O.O.O.. DUNAJSKA
49. LJUBLJANA
dO 24.5.08; MONSUN. 0.0.0.. POSLOVNA
CONA A 23. ŠENČUR
do 5.6.08: PETERUN. D.0.0 . DOBJE 3. POLJANE NAD ŠK. LOKO
dO 8.6.08: PROTON PROJEKT. D.O.O.. ALPSKA 43. LESCE
dO 21.5.08: ROBISSEC. 0.0.0.. F. PREŠERNA
16. JESENICE
dO 21.5.08; ROMAN ROSTOHAR S.P.. CANKARJEVA 23 C. BLED
dO5.6.08: SKSM. SAJE iSAJE. D.N.O.. ŠMIDOVA11. KRANJ
do 31.5.08: STKiMA<JEVNI SISTEMI. D.0.0..
M0TNtCA8.TRZIN

ELEKTROINŠTALATER; do 15.6.08: PIKA. :
D.O.O.. K/UAKASKA40. U.-ŠMARTW
ELEKTRIKAH EUKTRONIK: dO 27.5.08; VI- :
COMA. D.O.O.. ŠMARTINSKA 152, LJUBLIA- i
NA
TKALEC, do 24.5.08. SVILANfT. O.D.. KOVI- i:
:
NARSKA 4. KAMNIK
ŠIVILJA; do24.5.08:STANSLAVA JENKO S R. :
BRfFOF 329. KRANJ
:I
KROJAČ; do 4.6.08: ZORNIK. D.OO. POT NA ::
LISICE 17. BLED
:
SUKOPLESKAR •
•
dO 19.6.08: UP. D.O.O.. LJTOSTROJSKA 50. ::
UUBUANA
:
do 29.5.08: SAŠO ŽGAUN. S.P,. ŽURANČIČE- :i
VA3.KRA^iJ
:
FRIZER
i
do24.5.08; aiJ<ASATLERS.P, OLDHAMSKA ji
14. KRANJ
;;
do 19.6.08: L B « R T PIRC S.P.. S. ŽAGARJA :
40, KRANJ
:
do 21.8.08; MITJA. D.O.O.. PARTIZANSKA 69 i
A. SEŽANA
;
do 5.6.08: MfTJA, d.o.o.. V MESTNU.OG 84. •:
LJIBUANA
:
GRADBENIK; do 24.5.08; JEKO - IN. D.O.O., :
M TITA 51. JESENICE
:
TESAR
:
do 26 5.08; GRADNJA I8A. D.O.O.. SAVSKA i•:
22. KRANJ
i
do 5.6.08: RESPECT. D.O.O.. APAČE 179. ::
i
LOVRENC NA DRAVSKEM POUU
do 12.6.08: ROMAN RANGERC S P. BUKCM- i:
CAPRIVODICAH 18A.V00»C£
:
ZlOAR. do 26.5.08; GRADNJA IBA. D.0.0.. i
SAVSKA 22. KRAWJ
i
STROJNIK GRADBENE MEHANI2ACUE
i
do 22.5.08: CP. KRANJ. D.D.. JEZERSKA 20. :
KRANJ
i
do 25.5.08: ŽELEZNIKAR CONTROL, D.O.O.. :
K0TNIK0VA30. UUBLJANA
i
POUGALEC PODOV IN TUKOV; do :
19.6,08: UP. D.O.O.. UTOSTROJSKA 50. :
UUBLJANA
:
VOZNIK. dO 24.5.08. MIRAN KRUŠIČ S,R. KO- ;
STANJEVEC 37. ZG, LOŽNCA
:
PRODAJALEC
i
do 28,5.08; AVTO MARKOVIČ. D.O.O.. POLJA- i
NE 146, POLJANE NAD ŠK. LOKO
:
do 20.5.08; DARJAN BRESKVAR S.P. ZA- :
GREBŠKA 20. MARIBOR
i
do 26.5.08; KARIERA, D.O.O.. DUNAJSKA 21, :
LJUBUANA
i
dO 24.5.08: KIK TEXnUEN UNO N0Wf000, i
D.O.O.. RUSKA6. MARIBOR
:
dO 25.5.08: KLASJE. D.O.O.. NA KLANEC 9. :
KRANJ
:
dO 31.5.08: UON STVLE. D.O.O.. STEIETOVA i
8 KAMNIK
:
do24.5.08: UPE -AAT. D.0,0.. MEDANA22A. i
DOBROVO V BROIH
:
do 12.6.08; MAK PRAPROTNIK, D.0.0,. :
ŠKOFJELOŠKA 20. KRANJ
:
do 26.5.08: MANPOVVER. 0.0.0.. KOROŠKA i
14. KRANJ
:
do 30.5.08; MARJETA ŽAGAR S.P. SLAMNI- :
KARSKA 4. DOMŽALE
:
do 22.5.08; PROTON PROJEKT. D.O.O.. ALP- :
SKA 43. LESCE
i
dO 21.5.08: REBLA, D.O.O.. PUNGART 6. i
BLED
i
dO 24.&.0B; TIM - MLAKAR, D.O.O.. ARKOVA :
19. IDRUA
:
do 5.6.08: WTT B. D.O.O.. ŽEJE PRI KOMENOi :
112, KOMENDA
i
KUHAR
i
do 5.6.08: AJREST. 0,0.0.. ZG. BRNIK 130 A. :
BRNIK-AERODROM
i
do 15.6.08: SIMON ZGONC S.P, ŠLAJMERJE- i
STUDENEC. D.OO. STUDENEC 11. U -POLJE VA1 A. UUBLIANA
:
ELEKTROMONTER: do 14.6.08: STANtSUV
do 2.6.08: ŽKaATEHOVNIK S.P. SRGAŠI38 A. :
VOOLAN S.R. SUHAD(X£ 21. KOMENDA
ŠMARJE
:

dO 26.6.08; VOLENIK. DC.O . CaOVŠKA
170. UUBUANA
do 21.5.08; GRUDEN VLADIMIR. S.P.. BELCA
26. MOJSTRANA
OBDELOVALEC KOVIN, do 25.5.08: UTOSTROJ PTS D.0.0.. LrrOSTROJSKA42. LJUBLJANA
KUHARSKI POMOČNIK; do 1.6.08; SOOEXHO. D.O.O.. ŽELEZNA 16. LJUBUANA
NATAKARSKi POMOČNIK, do 28.5.08: BOHINJ. D.O.O.. TRIGLAVSKA 17. BOH BJSTRICA
NIŽJA POKUCNA IZOBR. (00 2 LET); dO
26.5.08: GORIČANE. D.D.. LADJA 10. MEDVODE
ROČNI OBDELOVALEC KOVIN: dO 20.5.08.
HUMER. D.O.O.. ZASAVSKA 45 D. KRARJ
MASER; do 12.6.08; KALAPČIEV SUBAN
OLGA S.P.. OBAU77. PORTOflOŽ
BOLNIČAR: do 24.5.08; DOM UPOKOJENCEV KFIANJ. 1. MAJA 59. KRANJ
NIŽJA POKUCNA IZOBR. (DO 3 LET)
do 26.5.08: GORiČANE. D.D.. LADJA 10.
MEDVODE
do 21.S.06; HOTEL KRIM, D.0.0,. UUBLJANSKA?, BLED
do 24.5.08: MANPOVVER. O.O.O.. KOROŠKA
14. KRANJ
do 3.6.08; MIP MALOPRODAJA. D.O.O.. PAN0VŠKA1. NOVA GORICA
KMETUEC. do 21.5.08: KŽK. 0.0.0.. KRANJSKA29. ŠENČUR
VRTNAR
dO 21.5.08: HUMKO. D.O.O.. SEBENJE 54.
BLED
do 12.6.08: KARIERA. 0.0.0.\ DUNAJSKA 21,
UUBLIANA
SLAŠČIČAR
do 24.5.08; NJAM NJAM SLAŠČICE. D.O.O..
JURČKOVA225. UUBLJAMA
dO 29.5.08: PEKARSTVO KEPKJ. d.o.o.. VOP0VUE5A.CERKUE
do 24.5.08: SAVA HOTEU BLED, D.O.O.. CANKARJEVA 6. BLED
MESAR
do 5.6.08: ANTON ČADEŽ S.P.. VISOKO 7 G.
VISOKO
dO 8 6.08: ŠTAJNBJRT. D.O.O.. KIDRIČEVA 22
A,ŠK LOKA
GOZDAR. dO 24.5,08; NEDEUKO BOGOANIČ
S.R. NA KRESU 19. ŽELEZNIKI
MIZAR; dO 19.6.08; UP. D.O.O.. LfTOSTROJSKA 50, LJUBUANA
KUUČAVNIČAR
do 12.6.08; AVP D.0,0.. BRAVNIČARJEVA 11.
UUBLiANA
dO 23.5.08; INDRAMAT ELEKTROMOTORJI.
D.O.O.. KIDRIČEVA 81. ŠK. LOKA
OBUKOVALEC KOVIN
dO 5.e.08; ISKRA - OTC, D.O.O., SAVSKA
LOKA 4. KRANJ
do 25.5.08; LOGAR TRADE, D.O.O.. POSLOVNA COWA A 41. ŠENČUR
dO 23.5.08: RAVNIKAR. D.0,0.. KIDRIČEVA 9.
ŠK.LJDM
STHUGAR: do 29.5.08: BVG. D.O.O.. SAVSKA
16, KRANJ
ORODJAR: do 12.6.08: K0VAČ1Č. D.O.O.,
VRH PRI ŠENTJERNEJU 10. ŠENTJERNEJ
STROJNIK
do 23.6.08: SVJLANfT, D.D., KOVINARSKA 4.
KAMNIK
dO 31.5.08; THTSSENKRUPP DVG OVJGALA.
0.0.0.. ŠPRUHA 19,TRZIN
STROJNI MEHANIK
dO 21.5.08: ETl D.O.. BAKOVNIK 4 A. KAMNIK
do 8.6.08; LITOSTROJ PTS. D.O.O.. UTOSTROJSKA42, UUBLJANA
AVTOMEHANIK; do 8.6.08; AVTO^VETEK

dO 21.5.08; HOTEL KRIM. D.O.O.. UUBLJANSKA?. BLED
do 15.6.08; INTERTREND. D.O.O.. HOTEMAŽE 50. PREDDVOR
do21.5.08: OŠ JAKOBA ALJAŽA. T DEŽMANA
I.KRANJ
do 24.5.08: BORUT JURKOVJČ S.P. RJBČEV
LAZ 50. BOH JEZERO
do21.7.08: ROK MAL/4Afl S.P. STARA FUŽINA
23. BOH JEZERO
dO 30.5.08; SOOBMO. O.O.O.. ŽELEZNA 16.
UUBLJANA
NATAKAR
dO 20.5.08; ERLAH. 0.0.0., SREDNJA VAS
132. SREDNJA VAS V BOHINJU
dO 15.6.08: JOHAN ŠIPEC MONIKA S.P, VELES0V0 56A.CERKUE
dO 22.5.08, KUT. D.O.O. MESTNI TRG 6. IDRUA
dO 21.5.08: MONSUN. 0.0.0.. POSLOVNA
CONA A 23. ŠENČUR
do 26.5.08: NJAM NJAM SLAŠČICE. D.O.O..
^RČKOVA 225, UUBLJANA
do8.6.08;MATEJASTARE-HRIBAR.S.P.KOROŠKA59. KRANJ
ARANŽER; do 19.6.08; ALEŠ BEUNA S.P. TOMAČEVSKA 13 A UUBLJANA
SREDNJA POKUCNA IZOBR.
do 24.5.08, ACRONI. D.O.O.. BORISA KIDRIČA44.JESENK:£
do 24.5.08; ADECCO H.R.. D.O.O. ZOISOVA
I.KRANJ
do 27.5.08; ADRIAPOOL O.O.O.. ŠUCEVA 27.
KRANJ
dO 24.5.08; AO£(XOH.R.. D.O.O. ADECCO
H R d.o.o. ZaSOVA I.KRANJ
dO 31.5.08; ANTON POKLUKAR S.P. POLJŠICAPRIGOR)AH45B.ZG.GORJE
do 8.6,08: AVT05VETEK STUDENEC. D.O.O..
STUDENEC 11. UUBLJANA-POUE
do 24.5.08: DAVIDOV HRAM. D.O.O., FRANČETA PREŠERNA 16. JESENICE
do 5.&,08: DEJAN FRANTAnS,P., STE MAfliE
AUX M INES 15. TRŽIČ
do 27.5.08; FRANC POZVEK S.P. ANDREJA
BfTENCA 198. UUBUANA
do 26.5 08: ISKRA ISO - STRUGARSTVO.
D.O.O.. SAVSKA LOKA 4. KRAfU
do21.5.08:ISKRAMEHANlZMI.D.D.. UPNICA
8. KROPA
dO 27.5.08; KATARINACEGNAR S.P. VIRMAŠE
163, ŠK. LOKA
do 2.6,08; KARIERA. D.O.O., DUNAJSKA ^1.
LJUBLJANA
dO 26.5.08: KN0V/4+0W. D.O.O.. ZG. PIRNI<:£68,MEDV(X>E
do23.5.08:LERKAMEDVEOS.P..KOČEVSKA
118,ŠK0RJ1CA
dO 28.5.08. BOHINJ. D.OO., TRIGLAVSKA
CESTA 17, BOH. BISTRICA
do 12.6,08; MAOJS, D.O.O., UUBUANSKA13
0. TRZIN
do24.6.08; MANPOVVER. D.O.O.DUNAJSKA
49. UUBUANA
do 12.6,08: MEUTASTARIČS.P. NOVI TRG 11,
NOVO MESTO
do21,5.08:MENClNGER.O.O.O,.ALPSKA68.
LESCE
dO 5.6.08; ANTON ČADEŽ S P. VISOKO 7 G.
VISOKO
do 24.5.08. MONSUN. 0.0.0.. POSLOVNA
CONA A 23. ŠENČUR
dO 8.6.08; ROK STARE. S.P, ZA QFV\OOM 2,
BLED
do 15.6.08: NATAN. D.O.O.. SAVSKA 34.
KRANJ
do 24 5.08; PROS«JNAL, 0.0.0,, KERSNIKOVA 19. C E L J E

VRTNARSKI TEHNIK; do 21.5.08: HUMKO.
D.O.O.. SEBENJE 54. BLH)
LESARSKI TEHNIK; do 25.5.08; O O m ,
D.OO.. POHORSKEGA BATALJONA 211,
UUBLJANA

STROJNI TEHNIK
do 3.6.08: AGENCUA M SERVIS. D.O.O,. IGRIŠKA 14. UUBLJANA
do 5.6.06. ISKRA ISO - STRUGARSTVO.
0.0.0.. SAVSKA LOKA 4. KRANJ
do 8.6.08: UTOSTROJ PTS. D,O O., UTOSTROJSKA 42. LJUBLJANA
ELEKTROTEHNIK
do 26.5.08; MANPOVVER. 0.0.0,. KOROŠKA
14. KRANJ
dO 17.6,08. THTSSENKRUPP OVG DVIGALA.
OO.O., ŠPRUHA 19, TRZIN
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK
do 12.6.08; AVP. 0.0.0.. BRAVNIČARJEVA 11.
LJUBUANA
dO 2.6,08, DIMPEX LESN<X)BOELOVALNl
STROJI, D.O.O.. ZG. BfTNJE 284. ŽABNICA
FARMACEVTSKI TEHNIK: do 26.5 08; LEKARNA PlAVl CIRILA TAVČARJA 3 B. JESENICE
GRADBENI TEHNIK; do 25.5.08; UP. D.0.0..
UTOSTROJSKA 50. UUBLJANA
TRGOVINSKI POSLOVODJA: do 31.5.08;
UON STVLE. D.O.O.. STELETOVA 8, KAMNIK
GOSTINSKO TURISTIČNI TEHNIK, do
21.5.08; MARINA PORTOROŽ. 0.0.. SOUNARJEV8.P(DRT0R0Ž
GOSTINSKI TEHNIK
do 23.5.08: BOŠTJAN MAU S.P. NA BRDO
33. KRANJ
dO 15.6.08; INTERTREND. D.O.O.. HOTEMAŽE 50. PREDDVOR
dO 31.5.08; MAMCOM GOSTINSTVO, 0 0 - 0 ,
PREČNA 4 6. UUBUANA
TURISTIČNI TEHNIK: dO 24.5.08; CENTER
ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, FRANK0PANSKA9. UUBUANA
EKONOMSKI TEHNIK
do 26,5.08: A1.REM0NT KRANJ, d.o.o.. UUBLJANSKA 22. KRANJ
dO Ž1.S.08; CEUSKE MESNINE. D.D. V I R NOVUE 17.3000CEUE
dO 29.5.08: KARIERA. 0.0.0.. DUNAJSKA 21.
LJUBUANA
25.5.08: BIM UNE, 0.0.0.. I. BORŠTNIKA 15,
CERKLJE
dO 26.5.08; MERKUR ZAVAROVALNICA. D.D..
DUNAJSKA 58, UUBUANA
dO 24.5.08: SBJESENlCiE. MARŠALA TITA 112,
JESENICE
do 24.5.08: SPORTINA BLED. D.O.O.. ALPSKA
43, LESCE
EKONOMSKI TEHNIK ZA RAČUNOVODSTVO;
dO 30.5.08: REPUKA. D.0.0.. TRŽAŠKA 42,
UUBLJANA
EKONOMSKO KOMEROALIII TEHNIK
do 24.5.08, AVTOTRANSPORT KOVAČIČ.
D.O.O.. GRM 12. TREBNJE
do 15.6.08; PRIMA ZASTOPSTVO. D.O.O..
PARTCANSKA 19. UUBLJANA
UPRAVNI TEHNIK; do 24.5.08; OKROŽNO
SODiŠČE V KRAKJU, ZOISOVA 2. KRANJ
ADMINISTRATIVNI TEHNIK
dO 25.5.08, OiAMEO. D.O.O.. BARJANSKA 58.
LJUBLJANA
do 25.5.08; KADRiAL. D.O.O.. STRAH1NJ 110,
NAKLO
ZDRAVSTVENI TEHNIK; dO 21.5.08; CSSŠK.
LOKA. STARA LOKA 31. ŠK. LOKA
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE: do 24.5.08;
OZG, OE 20 KRANJ. GOSPOSVETSKA 10.
KRANJ
SREDNJA STROK AU SPLOŠNA IZOBR.
do 22.5,08. GRAVVE. 00., KOMENSKEGA 4.
UUBLJANA
do 26.5.08: IMPACTO. D.O.O. ROGOZNIŠKA
33. PTUJ
dO 26.5,08; INTELEKTA D,0.0., PREŽIHOVA
5. MURSKA SOBOTA
do 26.5.08; KARIERA, D.O.O., DUNAJSKA 21,
UUBUANA

do 20.5.08; SIGR, D.O.O.. SP, PLAVŽ 14 F. JESENICE
EKONOMIST ZA ANAUZE IN PUNIRANJE:
do 20.5.08; PROR.I.S.K. D.O.O.. ERBEŽNIKOVA 2. UUBUANA
RADIOLOŠKI INl: do 24.5.08; OZG. OE ZD
ŠK. LOKA. STARA 10. ŠK. LOKA
VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA: do 31.5.08
IGOR JAGODIC S P. LAHOVČE 81. CERKUE
UNIV. DIPL INŽ. STROJNIŠTVA, do 26.5.08
ISKRA-OTC. KRANJ. D.O.O.. SAVSKA L0KA4
KRANJ
DIPL INŽ. STROJNIŠTVA (VS); do 15.6.08
AVP, 0.0.0. BRAVNIČARJEVA 11. UUBUANA
DIPL INŽ. GRADBENIŠTVA (VS); do 29.5.08
SGP TEHNIK D.O.. STARA 2. ŠK LOKA
UNIV. DIPL EKONOMIST, do 24.5.08: MOUTO. D.O.O.. POSLOVNACONA A 41. ŠENČUR
DIPL EKONOMIST (VS); do 21.5.06; PEKO.
D.D.. STE MARIE AUX MlNES 5. TRŽIČ
UNIV. DIPL PRAVNIK
dO 12.6.08: MAKJS. D.O O . UUBUANSKA 13
D. TRZIN
dO 4.6.08: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU.
Z0IS0VA2.KRANJ
PROF. ANGLEŠČINE; dO 24,5,08, OŠ ŠK,
LOKA - MESTO. ŠOLSKA I, ŠK LOKA
PROF. FIZIKE: do 21.5.03; OŠ JAKOBA ALJAŽA. TONČKA OEŽMANA 1. KRANJ
PROF. ŠPORTNE VZGOJE: do 24.5.08; ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLAD<NE SLOVENIJE. CEU3VŠKA 25. UUBLJANA
UNIV. DIPL NEMCIST; do 10.6.08. HORIZONT. D.O.O. BEZENŠK(3VA35. UUBUANA
UNIV. DIPL nZlK; dO 10.6.08; HORIZONT.
D.O.O.. BEZENŠKOVA 35. UUBLJANA
DR. MEDICINE
dO 25.5.08; DIAMED. D.O.O.. BARJANSKA 56.
UUBLJANA
do 5.6.08. OZG. ZD BOHINJ. MLADINSKA 1.
BLED
do6.608;O2G.0eZ0jE$ENK)E.M TnA78.
JESENKE
do 22.5.08: OZG. OE ZD KRANJ. GOSPOSVETSKA 10. KRANJ
do 15.6.08; OZG, OEZDŠK LOKA, STARA 10.
ŠKLOKA
DR. DENTALNE MEOiaNE; do 15.6.08: OZG.
OE 20 TRŽIČ. BLEJSKA 10. TRŽKi
OIPL MED. SESTRA (VS>; do 24,5.08; OZG.
OEZD KRANJ. GOSPOSVETSKA 10. KRANJ
DR. MED. SPEC. SPLOŠNE MEDICINE: do
5.6.08: OZG. ZD BOHINJ. MLADINSKA 1.
BLED
o a MED. SPEC. MEOiCLNE DELA, PR0ME>
TA, ŠPORTA: dO 5.6.08; OZG. OE ZD JESENICE, MARŠAU TITA 78. JESENCE
DR. MED. SPEC. PEDIATRUE; do 5.6.08;
OZG. OE ZD RADOVUlCA. KOPAUŠKA 7. RADOVUICA
VISOKOŠOLSKA STROK. IZOBRAZBA, do
23.5.08. RNPRO C D.O.O. SLAMNIKARSKA
3. DOMŽAU
DR. VETERINARSKE MED.; do 21.5.08; VETERINARSKI DOM DOMŽALE. D.O.O.. TALCEV
10 DOMŽALE
Prosta delovna mesta ob)avllamo po podatkih Zavoda RS za zapos^^nje. Zaradi pomanjkanja prostora niso obj^jena vsa. Prav
tako zaradi preglednosti objav Izpuičamo
pogole, ki jih postavljajo delodajalci (d«k> za
določen
zahtevane d«lovno tzkuinje. posebno znanje in morebHne druge zahteve).
Vsi navederti in manjkajoči podatki so dostopnk
• na oglasnih deskah obnnočnih služb in uradov za delo zavoda;
• na domaČi strani Zavoda RS za zaposlovanje: http://www.e8&gov.si;
-prideloddiakih
Bralce opozarjamo, da so morebitne napake
pri objavi mogoče.
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www.lidl.si
Aluminijasta
zložljiva miza
'Snemljiva mizna plošča iz 2 1

aluminijastih letev • Teža: pribl.
9 kg • Velikost sestavljene mize:
pribl. 1 1 4 x 8 0 x 7 2 cm

' Vključno z nosilno
torbico

Paradižnik
v grozdu

Jagode
• razred I

• razred I
• cena za
500-g-posodica

SOO-g-iMSodica
24.5.2008

19. 5. - 2 4 . 5. 2008

Kupolasti šotor
za 3 osebe

Petunje v visečem lončku
•
•
•
•

•Velikost postavljenega šotora:
{ 2 1 0 + 1 3 0 ) X 2 1 0 x 1 3 0 cm
• Z 2 ventilacijskima oknoma in
zaščitno mrežo proti komanem
na vhodu * Notranji šotor iz
zračnega poliestra • Vključno
s klini in vrvmi za pritrditev
• Varjeni šivi

več barv
0 : 2 1 cm
V: 3 0 cm
cena za kos

Nektarine
M«riio za prepustnost vod«
v mm. Medto pomeni, koliko
vod« se lahko t«or«t>6no
nahaja m povriint, bna ds
bi jo matenal prepu&ti).

• razred I
• cena za
1-kg-posodlca
1 9 . S. • 24. 5 . 2 0 0 8

1 9 . 5 . • 2 4 . 5 . 2008

Navadni jogurt

Cela 2 oranžado

3 , 5 % m.m,
6Kl50-g
C - . 7 7 . kg

1 9 . 5 . - 2 1 . 5 . 2008
Izdelki so dobavljivi samo v oniSjenili količinah V pnmeru. da bodo kljiib skiboeniu načnovariju zalos pn nepričakovano velikemu povpiaSevanju h pivi dan lazpiodani. cenjene ktipce prosimo za razumevanje
Prodaja samo v koliCinaii. običainih la gospodinjstva Siike so simbolične. Vse cene veljajo za izdelke bre2 dekorativnih elementov do razpiodaje zalog. Vse cene so v EUR s pripadajočim DDV. 2!a tiskarske napake ne odgovarjamo

{
'I •
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V Sožitju
že štirideset let
D r u š t v o Sožitje Kranj - društvo za p o m o č
d u š e v n o prizadetim je v jubilejnem letu
pripravilo več d o g o d k o v .
SUZANA P. KOVAČIČ

Kranj - Društvo Sožitje
Kranj - društvo za pomoč
duševno prizadetim letos
praznuje štiridesetletnico
delovanja. Prireditve ob jubileju so potekale od 12. do
15. maja. V ponedeljek je bil
Dan odprtih vrat, ko so
predstavili delo članov druš
tva v razvojem oddelku vrtca Mojca, na Osnovni šoli
Helene Puhar in v Varstve
no delovnem centru Kranj
"Obiskovalci so dobili neposreden stik s člani društva,
si ogledali prostore in vsakodnevne dejavnosti," je povedala Branka Peme, predsednica Društva Sožitje
Kranj. V sredo je bEo odprtje prodajne likovne razstave
članov društva v Šmartinskem domu v Stražišču, v
programu sta nastopila Eva
Pirnat z baletno toČko in
Luka Perne z glasbenim nastopom. "Ustvarjali smo

PLANINSKI KOTIČEK: CJANOVCA ( 1 8 2 0

Avtorji slik v družbi Branke Perne in Tatjane Ferengja

Po legendi je ta hrib obiskal hudiček. Razlog je bil tipičen slovenski "kreh": kaj je moje oz. kaj je tvoje.

Sveti Jakob nad Preddvorom je eden tistih kudjev, ki
dnevno privablja številne pohodnike. Nekaterim je to le
trening, drugim je vzpon na
Jakob že pravi podvig. Za Jakobom se dviguje hrib, ki
pozornost zbuja predvsem
zaradi osamljenega gozdička. T. i. Hudičev boršt je na
hribu imenovanem Cjanovca (1820 m), a ljudje mu ponavadi, zaradi zapuščenega
gozda, rečejo kar Zaplata.
Gozd meri okrog sedem
hektarov in je sekundami
pragozd. Kako je nastal, še
danes ni jasno, legenda pa
pravi, da sta se nekoč, v davnih časih, dva kmeta s Suhe
pri Škof) i Loki prepirala o
lastništvu nad gozdom. Vse
skupaj je pripeljalo celo tako
daleč, da sta šla pravico iskat
pred sodnika na Škofjeloški
grad. A tudi on ni razsodil,
saj sta oba kmeta trmarila
vsak na svojo stran. Ko je
enemu od njiju prekipelo, je
dejal: "Hudič naj ga vzame!"
In ga je res. Vragec je ponoči prišel in si gozd naložil na
ramo. Ob zori je pozvonilo v
cerkvici sv. Jakoba, vrag, prijatelj teme, je izgubil moč in
izpustil gozd na pobočju
Cjanovce.
Verjemo je bila Cjanovca
nekdaj do vrha porasla z bukovim gozdom, ki so ga izsekavali, morda so ga celo požgali. Kdo bi vedel? Na izsekanih površinah je dež hitro
spral prst, zato se gozd ni
mogel obnoviti; zarasla se je
alpska trava. Gozd zaradi oddaljene lege ni zanimiv za
gospodarsko izkoriščanje.
Pod gosto krošnjo velikih
bukev uspeva skromna podrast, ki cveti večinoma zgodaj spomladi, še preden bukev ozeleni. Vredno si je

ogledati tudi drevesa na
zgornjem gozdnem robu,
saj so popolnoma skrivljena
in žilava. Kaj ne bodo, ko pa
iz leta v leto prestrezajo
snežne plazove.
Izhodišče vzpona je Preddvor. Z avtomobilom se pripeljemo do gradu Hrib, lahko še malo višje mimo gradu
Turn. Čaka nas približno
ura vzpona do Jakoba. Lahko
gremo po širši gozdni cesti,
ali pa po gozdni poti naravnost navzgor. V vmesnem
delu se pot kar strmo dviguje skozi gozd. Na vrhu strmega dela je razpotje. Ni
važno, po kateri poti greste,
obe vas bosta pripeljali do
koče; spodnja v 15, zgornja
pa v 10 minutah. Od koče se
odpravite proti vzhodu, v
smeri markacij za Potoško
planino. Na manjšem sedlu
vas smerokaz usmeri desno
na Potoško planino, vi pa nadaljujete naravnost v smeri
Hudičevega boršta. Pot se
zlagoma vzpenja, morda boste imeli celo občutek, da se
rahlo vleče. Vendar ni zahtevna, temveč prav udobna
in prijetna. Sli boste tudi
mimo odcepa za Javorov vrh,
tako da nadaljujete kar po
spodnji poti. Dobro markirana steza vas bo pripeljala do
naslednjega
smerokaza.
Levo gre pot proti Kališču,
skozi Hudičev boršt, vi pa
krenete desno. Hodite po
robu, lahko rečem po grebenu. Na desni strani se vam
bo odpiral povsem drugačen
pogled proti Jezerskemu. Ko
sem se vzpenjala proti vrhu,
sem imela občutek, da vrha
kar noče in noče biti. Zadnje
pol ure boste hodili po ruševju, med pritlikavimi borovd.
In tukaj velja opozorilo, ki
naj vas ne prestraši. Na začetku aprila, ko je bila večina
poti še prekrite s snegom.

SLOVENSKE
B O Ž J E POTI
Cena; 6 5 € + poštnina
[narointki Gorenjskega
gissa
popusta)
Na rciianje: 04/201 4 2 4 ) ali po
e-pp5!i; nafocnine@g-glas.si

Gorenjski Glas
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Hrib, ki ga krasi gozdiček

JELENA JUSTIN

dva meseca in pol v OS Helene Puhar enkrat na teden,
nastalo je trideset slik različnih motivov," je povedala
mentorica likovnih srečanj
Tatjana Ferengja. Vsaka slika po svoje govori o razpoloženju avtorja, denar od
prodanih slik pa jim bo
omogočil nadaljnje likovno
ustvarjanje in koristno preživljanje prostega časa.
V č e t r t i je bila v Šmartinskem domu osrednja slovesnost Zapojmo, zaigrajmo,
zaplešimo, na kateri so nastopili člani društva. "Poznati osebe s posebnimi potrebami in z njimi sodelovati, je
hvaležno, ker lahko sprevidimo, da osebe z motnjami v
razvoju niso nekakšni kovčki, ki bi jih skrili ali pa kam
poslali. Ko na primer vidimo
njihove slike, dobimo premisleka vreden odgovor: Za
temi vrati je še marsikaj, le
odpreti jih je treba," je povedala Branka Peme.

info@g-glas.si

Za vos beležimo £as
Cjanovca z javorovega vrha / foio:

lusun

Tole je pa vrh. / fmo: jcitn> lustin

Z vrha Cjanovce je do Srednjega vrha le l o minut
Do Storžiča je še daleč./Foio:ictenaju«in
sem na enem od suhih in s
soncem obsijanih mest videla tri gade na kupu, ki so se
sončili. Dva sta bila čma,
eden je bil vzorčast. In bili so
že dobro segreti, saj so se neverjetno hitro skrili.
Na vrhu Cjanovce, žal, ni
nič. No, je! Klopca in palica v
kupu kamenja. Znak, da ste
na vrhu. Ni skrinjice, niti
žiga. S svojo višino vam nudi
čudovit razgled proti Kranju,
proli Jezerskemu. Kočna je
kot na dlani, ravno tako Storžič na drugi strani. Če imate
čas, se sprehodite še do
Srednjega vrha, ki je oddaljen 10 minut hoje.

Sestopite po poti vzpona,
lahko pa se povzpnete še na
Javorov vrh in Potoško planino. Do Jakoba boste porabili približno eno uro, od Jakoba do vrha Cjanovce pa
približno 2 uri; za celotno
pot pa med 5 in 6 ur. Računajte pa, da se bo tura podaljšala, Če boste obiskali
še Hudičev boršt. Obisk letega je najlepši junija, ko na
pobočju zarumenijo nešteti
cvetovi pogačic.
Nadmorska višina: 1820 m
Trajanje: 5 do 6 ur
Višinska razlika: 1300 m
Zahtevnost
•

EKONOMIJA

stefan.zargi@g-glas.si

V Naklem bodo gradili hote
v Smledniku igrišče za golf

Petrol bo voden
po starem
BOŠTJAN BOGATA;

Gorenjska podjetja s o bila tudi na zadnjem razpisu za sofinanciranje turistične infrastrukture
uspešna - tokrat dve podjetji, ki sta skupaj pridobili približno 2,25 milijona evrov.

BOSIJAN BOGATAJ,
MAJA BERTONCELJ

Naklo, Smlednik - V začetku
meseca je gospodarsko ministrstvo objavilo rezultate četrtega odpiranja vlog javnega
razpisa za dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva turistična
infrastruktura.
Ugodili so petim vlogam,
med njimi tudi dvema na
Gorenjskem - gradnji prizidka pri Hotelu Marinšek v Naklem in gradnji golfskega
igrišča z devetimi jamicami,
Idubskega objekta in pripadajoče infrastrukture v Smledniku v režiji podjetja Golf
projekt. Skupna vrednost petih investicij v turizem, ki so
tokrat sofinancirane iz evropskega sklada za razvoj regij
znaša skoraj 20 milijonov evrov, delež sofinanciranja pa

ki, športniki in prehodni
gostje, na kosilu pa se ustavijo tako domačini kot številni
tuji gostje. Prav nič nenavadnega ni, če je pred Gostilno
Marinšek naenkrat parkiranih tudi več avtobusov s tujo
registracijo, saj tudi petsto
postreženih kosil v enem
dnevu ni nič nenavadnega.
Danes imajo pri Marinšku
urejenih 50 postelj v 21 sobah, s 3,7 milijona evrov vredno investicijo (od tega bo skoraj 1,15 milijona evrov nepovratnih) pa že prihodnji teden
začeli graditi novih 41 sob s
110 posteljami. Na razpis so
se pri Marinšku prijavili dvakrat, saj v prvem poskusu
lansko jesen niso bili uspešni. Lastnik pojasnjuje, da vloga zahtevna za pripravo, saj
mora biti prijava jasna in točna, projekt pa zanimiv. Z vlo-

ideji, da bi izkoristil prostor
za sedanjim objektom, sem
imel v mislih željo, da lahko
turistom jjonudimo šport v
zaprtih prostorih tudi v primeru slabega vremena," je
dejal lastnik, ki je prepričan,
da bo ponudba vsaj tako zanimiva, kot je v drugih krajih
po Sloveniji.
Nova investicija je drug veliki premik v zadnjih letih pri
Marinšku. Pred leti, ko so
mimo Naklega zgradili avtocesto, se je celo govorilo, da
bo gostilna s prenočišči propadla. "Boriti se je treba za
vsakega gosta, z novim projektom pa jih pričakujemo še
nekaj več," razmišlja Marjan
Marinšek in dodaja: "Poskusili se bomo s ponudbo za seminarje, spodbuditi bomo
skušali tudi druge lokalne ponudnike, organizirali nove
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tos pa pridobili pravnomočno
gradbeno dovoljenje
gradnjo klubskega objekta in pripadajoče infrastrukture.
"Vrednost celotnega projekta z nakupom zemljišč je
7,9 milijonov evrov. Projekt v
večji meri izvajamo s krediti.
Zadovoljen sem, da smo
uspeli na razpisu in za gradnjo klubskega objekta, pripadajoče infrastrukture in devetih jamic na golfški akademiji pridobili tudi denar iz Evropske unije v višini 1,109
milijona evrov. Na tretjem
odpiranju vlog nismo bili
uspešni, tokrat pa je bilo drugače, ker imamo gradbeno
dovoljenje in ker so našo vlogo pripravili strokovnjaki," je
povedal Marko Štim, predsednik uprave Golf projekti,
ter dodal, da odprtje igrišča
načrtujejo že oktobra letos.

Kranj - Nadzorni svet
Petrola, ki ga vodi Viktor
Baraga, je na seji prejšnji
teden potrdil uspešne rezultate poslovanja Skupine
Petrol v prvih treh mesecih
leta, predlog uvedbe enotirnega sistema vodenja
družbe pa so umaknili in o
njem niso niti razpravljali.
Prvotni predlog uprave je
bil, da bi imel upravni odbor Petrola enajst članov,
od katerih bi jih osem
predstavljajo delničarje,
trije bi bili predstavniki delavcev. Izvoljeni bi bili za
šest let, imenovali pa bi še
najmanj tri in največ sedem izvršnih direktorjev,
ki bi vodili tekoče posle. Po
mnenju Kristjana Verbiča
iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev, ki je
na skupščini zastopal 2,23
odstotka kapitala, se v Petrolu zavedajo moči malih
delničarjev, ki v tej družbi
skupaj predstavljajo četrtino lastriikov: "Enotirni si-

stem upravljanja bi podprli
le v primeru, če bi v upravnem odboru imeli svojega
člana tudi mali delničarji."
Skupina Petrol je v prvih
treh mesedh leta ustvarila
za 647 mihjonov evrov čistih prihodkov od prodaje
oziroma za 52 odstotkov
več kot v enakem obdobju
leta 2007. Čisti poslovni
izid je znašal 15,6 milijona
evrov oziroma za 59 odstotkov več kot v prvih treh
mesecih lani. Večji del prihodkov in rezultatov predstavlja poslovanje delniške
družbe Petrola, ki je ustvarila prihodke od prodaje v
višini 561 milijonov evrov,
čisti poslovni izid v tem obdobju pa znaša 12,2 milijona ali kar za 81 odstotkov
več kot v enakem obdobju
lani. Vse to je šlo na račun
za četrtino boljše prodaje,
prodaja dopolnilnega programa pa se je povečala za
kar 45 odstotkov. Danes
ima Petrol 412 bencinskih
servisov, večino (308) v
Sloveniji.

Marjan Marinšek s sinom pred znano gonilno Marinšek v Naklem. Že prihodnji teden
bodo za tem objektom začeli graditi objekt s 1 1 0 posteljami, sedem bowllng stez, vveliness
in fitnes, uredili bodo tudi dvorano za seminarje. /Foio:corudKiv(ie

skupaj znaša skoraj 5 4 milijona evrov. Nova odpiranja
ministrstvo napoveduje v začetku junija in novembra letos.
Turistična priložnost za
Naklo
"Razlog, da smo se za investicijo v povečanje kapacitet
odločili sedaj, je prav gotovo
možnost pridobitve nepovratnega denarja iz evropskih
skladov. Tudi sedaj nam gre
dobro, vendar sem o dograditvi premišljeval že dalj
časa," nam je povedal Marjan
Marinšek iz Naklega, Id že vrsto let vodi Gostilno s prenočišči in pivovarno Marinšek z
dolgoletno tradicijo, ki ga obiskujejo predvsem podjetni-

go je treba tudi dokazati, da je
evropska pomoč bistvena za
realizacijo projekta in brez
nje investitor sploh ne bi začel gradnje. V tem primeru
so pomoč poiskali pri finančnem svetovalcu. "Prizidek s
tremi nadstropji bomo postavali za glavnim objektom,
kjer je bil včasih diskont, in
vse skupaj povezali v en objekt," razloži Marinšek in
preseneti z dodatno ponudbo.
V sklopu svojega turističnega objekta veliko priložnost vidi tudi v trženju športnih prireditev, zato bo v kleti
novega objekta sedem bowling stez, uredili bodo vveliness in fitnes, v pritličju bo
tudi več miz za biljard in lokal z enostavno hrano. "Ob

kolesarske in pešpoti. Zagotovo pa se mora naša investicija poznati tudi v kraju." Ta
se bo, saj se bo število zaposlenih s 17 čez 14 mesecev
podvojilo, razočarani bodo le
ljubitelji domačega piva, saj v
kleti za pivovarno ne bo več
prostora.
V Smledniku novo igrišče
za golf
Podjetja Golf projekti je
gradnjo golf igrišča pri
Smledniku, ki se bo po generalnem pokrovitelju imenovalo Golf igrišče Diners dub
Ljubljana, začela lani februarja. Razprostiralo se bo na 60
hektarjih. V preteklem letu so
izvedli zemeljska dela in del
igrišča zatravili, februarja le-

MODRE ODLOČITVE
Izkoristite jih lahko do 31. maja.
č e v a š a finančna sredstva v e ž e t e od 3 m e s e c e v do 2 let,

vam nudimo obrestno mero med 4 , 4 % do 5 , 0 % .
Ponudba v e l j a za z n e s k e nad 5 . 0 0 1 € .

Goren]ska^^ Banka
Banka

d podlabom

http://www.gbkr.sl
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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 kratkim so nekaj primerkov
svojih malih živali pokazali tudi na razstavi ob občinskem
prazniku Komende. "Takšne razstave so priložnost za to, da
v svoje vrste privabimo nove člane in da pokažemo, s čim se
ukvarjamo," je povedal dolgoletni član Roman Torkar iz Kamnika, ki redi predvsem kunce. Obiskovalcem je razložil, da
sodniki na tekmovanjih ocenjujejo predvsem telesno obliko,
težo, kožuh, obliko glave, barvo in uhlje živali. 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 23letni študent zoologije Andrej Crašič iz Šmarce, ki ima doma
vse od konja do hrčka. Na razstavo je prinesel pokazat kanadskega divjega purana in diamantnega fazana, j. P.

cveto.zaplotnik@g-^s.si

Praznik slovenskih čebelarjev
N a čebelarskem prazniku na Brdu s o odkrili d o p r s n i kip Valentina Benedičiča.

JASNA P A I A D I N

Brdo pri Lukovici - Okoli
1500 čebelarjev iz vse Slovenije se je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, Čebelarskega društva Lukovica in
Občin? Lukovica v soboto
zbralo na šestem tradicionalnem srečanju, ki ga čebelarji

vsako leto praznujejo okoli
20. maja, na rojstni dan slovenskega čebelarja Antona
Janše. Tokratno druženje je
zaznamovalo aktualno dogajanje okoli pomorov čebel,
saj sta tako nekdanji predsednik Lojze Peterle kot tudi
sedanji Bc^tjan Noč obsodila
dogodke minulih tednov in

opozorila na pomen slovenskega čebelarstva. Srečanje
pa so zbrani izkoristili tudi
za svečano odkritje spomenika Valentinu Benedičiču.
"Če ne bi bilo Benedičiča, ne
bi imela tega, kar imamo
zdaj. Neverjetno srečo imamo, da je deloval na čebelarski zvezi, saj je bil neverjeten

entuziast Živel je za slovensko čebelo in za čebelarstvo,"
je povedal Avgust Grli. Doprsni kip tega zaslužnega čebelarja, ki ga je izdelal kamniški kipar Miha Kač, se bo v
čebelarskem centru na Brdu
pridružil sedmim obeležjem
velikim slovenskim čebelarjem.

Andrej Gradič in Roman Torkar

Čebelarji so na stojnicah predstavili svoje izdelke.

DOBRA IN ZDRAVA
ZELENJAVA

Na srečanju se je zbralo okoli 1500 čebelarjev.

Podelili priznanja

Praktični nasveti za vrtičkcuje

O b d n e v u kmetijsko g o z d a r s k e zbornice s o podelili priznanja, z
Gorenjskega sta ga prejela Tilka Klinar in Marijan Roblek.
Za naročnike
Gorenjskega glasa
20% popusta

CVETO ZAPLOTNIK

Bf

Ljubljana • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je
ob osmi obletnid pripravila v
petek v Ljubljani tradicionalni dan zbornice, na katerem
je podelila tudi priznanja članom, zaposlenim in funkcionarjem, ki so pomembno
prispevali k uveljavljanju in
razvoju zbornice ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva.
Nagrado za življenjsko delo
je prejel Peter Vrisk, ki vodi
zbornico že vse od ustanovitve. Priznanja za uspešno
delo je poleg organizacijskega odbora Dobrote slovenskih kmetij prejelo še devetnajst posameznikov, med
njimi Marijan Roblek, dva
mandata predsednik sveta

I

~
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I naročanje; telefon: 0 4 2 0 1 4 2 41
L i O r e n j S K l t i i a s | e-posta: narocnine@g-^as.si

Tilka Klinar
kranjske območne enote
zbornice, in Tilka Klinar,
kmetijska svetovalka in strokovna tajnica jeseniškega odbora izpostave.

"Zbornica je postala močna nevladna organizacija, ki
s svojim razmišljanjem zmore preseči meje Slovenije in
interese slovenskega kmetijstva suvereno zastopati tudi v
okviru evropskih povezav.
Pomembno je, da se zaveda
svoje vloge stičišča strokovnih in celovitih razvojnih načrtov ne zgolj za področje
kmetijstva, gozdarstva in ribištva, ampak tudi celotnega
slovenskega podeželja," je
dejal slavnostni govornik,
predsednik državnega sveta
Blaž Kavčič. Navzoče je nagovoril tudi predsednik zbornice Peter Vrisk, ki je ob tem
poudaril, da zbornici dobro
organiziranost strokovnih
služb zavidajo mnoge diuge
države.

KRANJ

Zadnji rok: 23. maj
Mestna občina Kranj bo letos za ohranitev In razvoj
kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v občini namenila
121.850 evrov. Po razpisu, ki
je bil objavljen marca, bo denar namenila za naložbe na
kmetijah, v dopolnilne dejavnosti ter v stroje in opremo za delo v gozdu, za prilagajanje dobrega počutja živali evropskim standardom,
za varstvo tradicionalnih
krajin in stavb, pomoč pri
plačilu zavarovalne premije
in zaokroževanju zemljišč,
izobraževanje kmetov, šolanje na poklicnih in srednjih
kmetijskih in gozdarskih šolah, delovanje društev... Za
naložbe v osnovno kmetijsko pridelavo in v dopolnilne dejavnosti, za varstvo tradicionalnih stavb ter za nove
investicije za delo v gozdu je
vlogo treba oddati na občino
najkasneje do 23. maja, za
vse ostale namene pa do 15.
septembra. C. Z.
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Zamudniki imajo čas še do 9. junija

Mlečne kvote niso izpolnili

V četrtek, 15. maja, se je končal redni rok za oddajo zbirne
vloge in zahtevkov za kmetijska plačila. Vlogo je oddalo
okrog 60.600 kmetij in drugih kmetijskih gospodarstev, ki
bodo letos vlagali zahtevke za ukrepe kmetijske politike.
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je v elektronski obliki prejela 87 odstotkov vlog, ostale pa po pošti. Za
oddajo vloge preko interneta se je odločilo le 50 kmetov, vsi
ostali so vloge elektronsko izpolnili na lokacijah kmetijske
svetovalne službe. Zamudniki imajo zdaj čas, da vložijo vlogo do 9. junija, vendar bodo za vsak delovni dan zamude
prejeli za en odstotek nižje plačilo. C. Z.

Slovenski govedorejci so v minulem mlečnem oz. kvotnem
letu, ki je trajalo od 1. aprila 2007 do 31. marca 2008, oddali
529,6 milijona kilogramov mleka ali dobrih 11 milijonov kilogramov več kot leto prej. Nacionalno kvoto za oddajo, ki je
znašala 553,5 milijona kilogramov, so s tem izpolnili 95,7odstotno. In kolikšna je letošnja kvota ? Potem ko jo je Evropska konnisija vsem članicam in tudi Sloveniji povečala za
dva odstotka, znaša kvota za oddajo in neposredno prodajo
588,2 milijona kilogramov. Dobri poznavalci razmer ocenjujejo, da Slovenija ob sedanjem naraščanju količine oddanega
mleka nacionalne kvote ne bo presegla še vsaj tri leta. C. Z.

FINANCE

info@g-glas.si
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Odprli prenovljene prostore

Banke prilagajajo
ponudbo

Deželna banka Slovenije je v torek odprla prenovljene prostore poslovne enote v Kranju.
Banke imajo pri odobravanju stanovanjskih
posojil vse bolj prilagodljivo ponudbo, med drugim

CVETO ZAPIOTNIK

o m o g o č a j o najetje posojila za trideset let.

Kranj - Deželna banka Slovenije, ki je nastala z združitvijo Zveze hranilno kreditnih
služb Slovenije in Slovenske
zadružne kmetijske banke,
pospešeno prenavlja poslovno mrežo z osenainosemdesetimi enotami po vsej Sloveniji. V okviru prenove odpira
nove enote, prenavlja obstoječe ali jih s ^ na boljše lokacije. Lani je prenovila sedem
enot, med njimi tudi v Medvodah, letos je doslej prenovila štiri, pred kratkim v Lescah, v torek je prenovljene
prostore poslovne enote odprla še v poslovni stavbi
Kmetijsko gozdarske zadruge Sloga v Kranju. Na slovesnosti so navzoče nagovorili
predsednik uprave Deželne

CVETO ZAPLOTNIK

Kranj - Po podatkih iz lanskega porodila Banke Slovenije o finančni stabilnosti v
Sloveniji se je zadolženost
gospodinjstev pri bankah
zvišala, pri tem pa so se najbolj povečala stanovanjska
posojila, ki jih banke ponujajo za gradnjo ali nakup
hiše, za nakup stanovanja,
prenovo starega stanovanja
ali hiše, nakup zemljišč, odkup dednih deležev, izplačilo zakonskega partnerja ob
razvezi, poplačilo neugodnega stanovanjskega posojila...

Posojilojemalec najlažje primerja ponudbe različnih

Med slovesnim odprtjem prenovljenih prostorov: Marijan Roblek, Damijan Perne In
Dražko Veselinovič / foto: corjid Kavi.s
Deželna banka ima na
Gorenjskem deset poslovalnic, po besedah direktorja k r a n j s k e poslovne
enote D a m i j a n a Ažbeta
sta zdaj prenove najbolj
potrebni poslovalnici v
Šenčurju in Bohinju.

tna mera, ki jo velike mednarodne banke v Londonu
vzajemno obračunavajo za
naložbe in jo uporabljajo pri
različnih kreditaih poslih.
Pri najetju posojila s fiksno
obrestno mero so obroki
znani vnaprej, pri posojilih s
spremenljivo obrestno mero
nosi posojilojemalec tudi obrestno tveganje, saj se mu
ob morebitnem dvigu obrestnih mer povečajo tudi mesečni obroki in s tem obremenitev njegove plače.
Stanovanjsko posojilo je
možno zavarovati s poroki,
plačilom zavarovalne premi-

bank na podlagi E n o t n e o b r e s t n e m e r e (EOM), ki
poleg obrestne mere vključuje tudi stroške zavarova-

banke Slovenije dr. Draško
Veselinovič, kranjski župan
Damijan Perae in direktor
zadruge Marijan Roblek, ki
so potlej tudi družno odprli
prenovljene prostore.
V banki so ob odprtju
prostorov ponudili strankam
posebne ugodnosti, pripravili finančni dan in predali ček

v vrednosti dva tisoč evrov
kranjski bolnišnici za porodništvo in ginekologijo, ki ho
denar po besedah direktorice
Andreje Cerkvenik Škafar
porabila za nakup aparata za
merjenje življenjskih fiinkdj. Na finančnem dnevu so
obiskovalcem
predstavili
bančno ponudbo, med dru-

gim stanovanjska posojila z
obrestno mero od Euribor +
1,1 odstotka dalje in z odplačilno dobo do trideset let,
brezplačno zamenjavo tolarske gotovine v evrsko še do
konca leta, brezplačno dvigovanje gotovine na bankomatih drugih bank, hitra posojila za kmete...

KRANJ

Še nekaj dni časa za
nakup delnic
Mali vlagatelji bodo lahko le
še danes, jutri in v četrtek oddali naročilo za nakup delnic
Pozavarovalnice Save, vsak
največ za znesek 30 tisoč evrov. Koliko delnic bo dobil
vsak in po kakšni ceni, bo odvisno od zanimanja za vplačila in bo predvidoma znano v
ponedeljek; okvirna cena za
delnico pa znaša od 28 do 38
evrov. Delnice bodo uvrstili
na Ljubljansko borzo. C. Z.

nja, odobritve in vodenja posojila.

Banke imajo pri odobravanju tovrstnih posojil vse bolj
prilagodljivo ponudbo, med
drugim ponujajo posojila v
evrih in švicarskih firankih, s
spremenljivo in nespremenljivo obrestno mero, z različnimi oblikami zavarovanja
posojila in tudi z vse daljšo
posojiho dobo. Mlajšim posojilojemalcem omogočajo
najem posojila za daljše časovno obdobje, tudi za trideset let. Po podatkih Banke
Slovenije je bilo leta 2003 le
4,4 odstotka novo odobrenih
posojil z ročnostjo nad dvajset let, leto kasneje 10,6 odstotka, v letu 2005 že 25,6
odstotka, predlani 34,2 odstotka. Posojila s spremenljivo obrestno mero so vezana
na Euribor in Libor, prvo je
referenčna obrestna mera
Evropske denarne unije,
drugo je referenčna obres-

je ter zastavo denarja, vrednostnih papirjev ali nepremičnine, posojilojemalec pa
se lahko tudi življenjsko zavamje in s tem prepreči, da
bi ob smrti odplačevanje stanovanjskega posojila bremenilo dediče. Od oblike zavarovanja posojila sta odvisni
tudi obremenitev plače in izplačilo posojila v gotovini.
Na splošno velja, da mesečni obrok posojila lahko obremeni do ene tretjine plače,
praviloma pa je obremenitev
lahko višja, če ima posojilojemalec višjo plačo ali je posojilo zavarovano z zastavo
nepremičnine. V nekaterih
primerih banke izplačajo posojilojemalcu celotni znesek
posojila v gotovini. Posebni
pogoji kreditiranja veljajo za
varčevalce Nacionalne stanovanjske varčevalne she-

NI naključje.

Privoščite si!
N E ODLAŠAJTE. IZBERrTE GOTOVINSKI KREDrr.

JE NA KLJUČ!

Privo^fmo vam idealno poletje, zato vam za vse vaše poletne nakupe ponutamo gotovinski
kredit v evrih z ugodno obrestno mero m 50-odstotnlm znižanjem stroškov odobritve
Poleg tega lahko svolemu otroku poklonite darilo, saj vam bomo ob naiemu gotovinskega kredita
zanj brezpfaino odprti otroški, mladinski ali študentski t>ančnl paket In rtanj potožili 20 evrov
Ponudt>3 velja do 31. julija 2008.

Stanovanjski kredit z akcijsko obrestno mero

Že o d E u r i b o r + 1 , 1 0 % '

^UniCredit Bank

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE

• %I.««ITU GOTM-U MTN «RF* A
U N>«(» MIMR« »0»
(K-«/«^ [Ksiov:
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NAKLO

Mojca je svetovna prvakinja

GORENJSKA

Nova hiša otrok na Senici
N a Senici s o odprli dva dislocirana oddelka Vrtca Medvode. N a sprejem v vrtec čaka še skoraj sto
otrok. Prihodnje leto se obeta gradnja vrtca v Smledniku.
MAJA BEBTONCELJ

Članica Kinološkega društva Naklo Mojca Temine iz Ljubljane se je prvič udeležila 14. svetovnega prvenstva belgijskih
ovčarjev, ki je bilo od 9. do 11. maja v Ribnici in Kočevju. Na
njem je sodelovalo 270 vodnikov iz Evrope, Združenih držav
Amerike in Japonske. Preizkusili so se v treh disciplinah: tekmovanju šolanih psov (IPO), agilityju in mondioringu (specialni belgijsko francoski panogi). V prvi panogi sta Mojca in
njena belgijska ovčarka Senna Smreška dosegli vseh sto
točk na sledi, 94 na poslušnosti in 99 točk na obrambi. S
tem dosežkom si je 33-letna Mojca priborila naslov najboljše vodnice belgijskih ovčarjev, štiriletna Senna pa /e postala
najboljši pes te pasme na svetu. Prvakinja je povedala, da je
uspeh potrditev dobrega dela s trenerjem Milošem Kovačem. Je tudi spodbuda za naprej, saj čaka na tekmovanja še
mlajši belgijski ovčar Dago. Kot je sporočila Živa Broder, so
v Kinološkem društvu Naklo ponosni, da imajo v svojih vrstah še svetovno prvakinjo. S. S.
TRŽIČ

Dela v dvorani se nadaljujejo
Občina Tržič je lani zaupala obnovo kulturne dvorane na Cankarjevi cesti v Tržiču podjetju Lesnina inženiring iz Ljubljane.
Med gradbenimi deli, ki so se začela avgusta lani, so se pojavili problemi s statike, zaščito objekta pred vlago in ureditvijo
celotne kanalizacije. Največji zastoj je povzročila ugotovitev,
da je strop nad dvorano neprimeren. Občina je morala izseliti prebivalce Iz treh stanovanj. Šele nato so lahko izdelali novi
betonski plošči nad dvorano in nekdanjimi stanovanji. Zaradi
dodatnih del se je projekt podražil za dobrih 177 tisoč evrov.
Kot je povedala Mateja Hafner Malovrh iz urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti, bodo že prihodnji mesec začeli
opremljati dvorano. Uporabno dovoljenje bi radi pridobili do
avgusta, dvorano pa bodo odprli jeseni. S. S.

ŠENČUR

Odprtje razstave o kipu Marije Terezije
Prihodnjo nedeljo, 25. maja, bodo v Šenčurju slovesno odkrili spomenik, posvečen krompirju. Gre za kip avstroogrske cesarice Marije Terezije, ki je leta 1767 ukazala sajenje in pridelovanje krompirja tudi v naših krajih in tako tudi
Slovence rešila pred lakoto. Kako je nastajal spomenik,
lahko izveste danes ob 20. uri v muzeju Občine Šenčur, kjer
bo odprtje razstave akademskega kiparja Janeza Pirnata, avtorja spomenika. V četrtek ob 19. uri bo v šenčurskem
muzeju še predstavitev nove knjige Krompir iz Šenčurja,
Krompirjeve jedi. S. Š.

Zg. Senica - Na Zg. Senid pri
Medvodah sta v petek župan
Medvod Stanislav Žagar in
ravnateljica Vrtca Medvode
Romana Epih slavnostno odprla dva dislocirana oddelka
vrtca, v katerih je prostora za
28 otrok prvega starostnega
obdobja. Sta v prenovljenih
prostorih nekdanje trgovine,
katerih lastnik je Krajevna
skupnost Senica. Na odprtju
so nastopili Godba Medvode
in otrod vrtca iz enot v Preski
in Smledniku.
"Za Vrtec Medvode dislodrana oddelka na Senid predstavljata veUko pridobitev,
sploh glede zato, ko: je v občini vedno več otrok. Kljub temu
pa ta dva nova oddelka stvari
seveda dokončno ne rešujeta.
Na sprejem namreč čaka še
skoraj sto otrok, tako da bo nujno potrebno širjenje dejavnosti," je povedala ravnateljica
vrtca Romana Epih. Na vprašanje, kako bodo v Medvodah re-

Medvoški župan Stanislav Žagar in ravnateljica Vrtca Medvode Romana Epih sta odprla
dva dislocirana oddelka vrtca na Senici.
šili problematiko pomanjkanja
prostorov v vrtcu, pa je odgovoril župan Stanislav Žagar. "S
KS Senica, ki je lastnik tega objekta na Senid, se pogovarjamo, da bi še sosednji objekt
predelali v dva oddelka, ker bi
bilo to najhitreje. Če bi prišlo

do dogovora, bi delati začeli še
letos. S tem bi dobili prostor še
za okr(^ 30 otrok V Smledniku je ob šoli nujno tieba zgraditi petoddelčni vrtec, ki ima v
proračunu 2009 prioriteto in
bo nadomestil se<^ji vrtec v
Valbuigi. V Preski načrtujemo

v objektu, ki ga bodo začeli graditi letos, kupiti štiri stanovanja za štiri oddelke vrtca, seveda če se bodo s tem strinjali
tudi svetniki. Leta 2009 bi morali tako po naših načrtih pomanjkanje prostora v vrtcih
dokončno rešiti."

Krvodajalstvo ostaja prva skrb
O b m o č n o združenje Rdečega križa Kranj daje poudarek delu z mladimi, pridobivanju prostovoljcev
in humanitarnim akcijam. Krvodajalstvo ostaja glavna dejavnost.
SUZANA P . KOVAČIČ

Kranj - Območno združenje
Rdečega križa (OZ RK) Kranj
deluje na območju Mestne
občine Kranj, občin Cerklje,
Jezersko, Naklo, Preddvor in
Šenčur. Ob Tednu Rdečega
kiiža od 8. do 13. maja so na
OZ RK Kranj predstavili aktualne projekte, delo z mladimi, krvodajalske akcije ter
medobčinsko in mednarodno sodelovanje. "V združenju
deluje 40 krajevnih organizadj, zelo dejavnih prostovoljcev imamo 320, vseh prostovoljcev skupaj je približno
šeststo. Krajevne organizadje
so bolj dejavne na podeželju,
manj jih je tam, kjer je največja koncentradja prebi-valcev. Veliko delamo na pridobivanju prostovoljcev in oživitvi krajevnih organizacij v
mestu in primestju," je povedal Marjan Gantar, pre^ednik OZ RK Kranj. Med dejavnostmi Rdečega križa prednjači krvodajalstvo, sledijo
zdravstveno prosvetna v ^ o ja, prva pomoč, socialna dejavnost, letovanje otrok, pomoč starejšim občanom,
mednarodno sodelovanje,
delo krajevnih organizacij.
"Letos želimo doseči 3600
odvzemov krvi, od tega naj bi
pridobili tristo novih mladih

Od leve: Vid Močnik, Biljana Djakovič, Marjan Gantar in Stanislava Ceč, predsednica
Krajevne organizacije RK Stražišče / foio: iin. oou
krvodajalcev. Do zdaj je kri že
darovalo 2054 krvodajalcev,
od tega je 280 mladih kri darovalo prvič. Večja krvodajalska akdja bo v sredo, 4. junija, na Dan krvodajalcev; potekala bo v Domu krajanov na
Primskovem v Kranju od 7.
do 13. ure," je povedal Vid
Močnik, predsednik Komisije za krvodajalstvo na OZ RK
Kranj.
V programu je tudi načrtno
delo z mladimi. Biljana Djakovič, predsednica Komisije
za socialo in članica Komisije
za prvo pomoč in delo z mladimi na OZ RK Kranj je po-

vedala, da na več osnovnih
šolah uspešno delujejo podmladki Rdečega križa. "Mladi
tako spoznavajo dejavnost
organizadje, razvijajo čut do
humanitarnega dela, do sočloveka in do samega sebe.
Obiskujejo starejše, brezdomcem pečejo pedvo, zbirajo šolske potrebščine za sovrstnike. To so lahko tudi
naši bodoči prostovoljd in krvodajald," je povedala Djakovičeva. Marjan Gantar je
omenil še dve večji akdji; od
1. junija do 30. septembra
bodo zbirali denar za letovanje več sto otrok z območja

Gorenjske, druga akcija je
zbiranje denarja za Martino
Pavlovič, ki se je pred osmimi
leti ponesrečila s padalom in
je postala tetraplegik v najtežji obliki. "Martina potrebuje
kombi, ki bo njeno okno v
svet, saj si močno želi imeti
stik z ljudmi. Do zdaj smo
zbrali io.8io evrov, za nakup
kombija potrebuje od 25 do
30 tisoč evrov," je povedal
Gantar. Martini lahko pomagate s humanitarnim prispevkom na ttansakdjski ra6 m 07000-0000100776, s
sklicno številko 0 0 271107 in
pripisom "za Martino".

ZANIMIVOSTI, PISMA

info@g-glas.si

Vaško korito na fotografijah
ANA HARTMAN

Selo pri Žirovnici - V Fotogaleriji Jake Čopa v avli zdravstvene postaje na Selu pri Žirovnici bo do 1 0 . junija na
ogled deseta samostojna razstava fotografij Francija Jamarja z naslovom Ob vaškem koritu. Posvečena je
80-letnici vaškega korita na
Breznid. Večina fotografij je
nastala pred petimi leti ob obnovi korita, sicer pa je avtor
nad vasjo v Rebru naredil
tudi posnetek betonskega
vodnega
zbiiabiika
aJi
'kašce', pridobil pa je še star
posnetek korita iz leta 1968,

ki ga čistijo štirje vaščani.
"Vaško korito že od nekdaj
povezuje vaščane, ki skrbijo,
da ni zanemarjeno in ga redno čistijo," pravi Jamar, sicer
domačin z Breznice. Z a fotografiranje se je navdiašil že v
mladosti, po upokojitvi pred
16 leti pa se mu je znova začel bolj posvečati. Najraje fotografira dogajanje v vaseh
pod Stolom, naravo, ljudi, fotoaparat pa je njegov reden
spremljevalec tudi na poho(ih planinske sekdje žirovniškega upokojenskega društva. Jamar je član Fotografskega društva Jesenice in
vodja Fotogalerije Jake Čopa.

N«t5(ilo (i otijs*? sprejemjmo po i«lt(oini 04/201-42-00, faksu 04/201-42-1} jll wtHio n« 8ltiwtii«vi (tsii 4,
v Kranju (tt. po poit - do powd<l|ka m imiu lio 11.00 ure! Cma ogla«* in pom«fli v rubnki:totdnou^odoj

RADOVgiCA, T E L : 0 4 / 5 3 1 5 249. FAX: 04/53 0 4 230

MADŽARSKE TOPLICE: 22. 5. - 25. 5., 21. 6. - 24. 6., 26. 6. 29.6., 7.8 - lo. 8.; TRST: 30.5.; PEIJESAC 15. 9. • 22. 9., 22. 9. -29. 9.

OBVESTILA O D O G O D K I H OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT.

PRIREDITVE
Jesenice Fest

Obujanje spominov ob ogledu fotografij v a š k ^ a korita z
Breznice 1 fom: k>ji Pog>«a.

DOMŽALE

Raubritterji vabijo na moto zbor

Predstavljajo pastirsko dediščino

Moto klub Raubritter bo ta konec tedna, od petka do nedelje, organizator sedaj že tradicionalnega 5. moto zbora. Motoristom je tako znano tudi že prizorišče na travniku ob gozdu v Zgornji Besnici pri Kranju (dostop do prostora je dobro
označen tudi z glavne ceste), člani kluba pa obljubljajo obilo motoristične zabave, od motorističnih iger, striptiza,
glasbe in skupinske vožnje. Seveda bo poskrbljeno tudi za
dobro pijačo in hrano z žara, prost pa je tako vstop kot kampiranje. V. S.

Mercator center v Domžalah so minuli konec tedna poživili
pastirji z Velike planine. Nekdanja upraviteljica muzejske
Preskarjeve pastirske bajte na planini Iva Šubelj Kramar je v
okviru svojega podjetja Dednina Šubelj pripravila predstavitev
pastirske dediščine. "Odziv obiskovalcev je zelo dober in
upam, da bomo tudi na tak način pripomogli tudi k ohranitvi
Preskarjeve bajte, ki nezadržno pripada," je povedala Šubljeva. Na stojnicah so prikazali skromno opremo pastirjev, sire
ter izdelovanje tradicionalnih sirčkov - trničev. J. P.

Jesenice - V Mladinskem centru Jesenice v sodelovanju z Zavodom za šport Jesenice pripravljajo v soboto, 24. maja, z
začetkom ob 9. uri v Športnem parku Podmežakla dogodek
pod naslovom Vsi drugačni, a v športu vsi enotni. Čakajo
vas prijateljski turnirji v različnih športnih panogah, kot so
mali nogomet na umetni travi, košarkarske trojke, vlečenje
vrvi in pikado. Za mlajše udeležence pripravljajo športno
obarvane animacijske igre. V primeru dežja se bodo dogodki odvijali v Športni dvorani Podmežakla.

Kulturna mavrica Jesenic

RADENCI

Jesenice - Iz Mladinskega kulturnega centra Jesenice vabijo
v nedeljo, 25. maja, ob 17. uri na Trg na Stari Savi, kjer bo
potekala predstavitev različnih kultur, živečih na območju
mesta Jesenic in bližnje okolice.

Mladost je letni čas veselja
Radovljica - Lokalna akcijska skupina za preventivo odvisnosti Občine Radovljica organizira prireditev Mladost je letni čas veselja, ki bo v Radovljici na Linhartovem trgu v petek,
23. maja, ob i8. uri. Program bodo popestrili znani športniki in glasbeniki.

V knjižnicah za otroke

Ferlic tretji na polmaratonu
Na 28. maratonu Treh src v Radencih je na 21 km odlično
nastopil Janez Ferlic, vodja tekaške ekipe Gorenjskega glasa.
Tekač iz Besnice je progo pretekel v času 1:16:38 in zasedel
3. mesto. Zaostal je le za Damjanom Slapnikom in Andrejem
Medvedom. Zadovoljen je bil predvsem z uvrstitvijo, manj
pa s časom: "V drugem delu je pihal veter, tako da se ni dalo
teči hitreje. To je moj najslabši čas na tej razdalji. Jeseni
imam v načrtu maraton na 4 2 km v Firenzah." Dobro so tekli tudi ostali Gorenjci. Pri polmaratonkah je zmagala Jana
Strahinič pred Špelo Novak, med maratonkami, tekma je
štela za DP, pa je bila druga Neža Mravlje. M. B.

Jesenice - V sreda, 21. maja, bo od 16. do 17.30 v knjižnici
delavnica Izdelajmo modno torbico, ura pravljic pa bo v
četrtek, 22. maja, ob 17. uri.
Slovenski Javomik - V knjižnici na Slovenskem Javorniku bo
ustvarjalna delavnica danes, v torek, 20. maja, od 16. do 16.45.
Bohinjska Bistrica - Z Angelino na baletno predstavo je
naslov ustvarjalne delavnice, ki se bo v knjižnici začela jutri,
v sredo, 21. maja, ob 17. uri in je primerna za otroke, ki so
stari vsaj 4 leta.

pa kmalu že tako veliki kot lubenica. Mimo vrtov ves čas vozijo avtomobili, ampak svinec
na vrtninah se tako ali tako ne
vidi. Samo, daje domače, k(yti v
tr^jvinije tako ali tako vse umetno in zastrupljeno.
Oprosdte, te ljudije treha ustaviti. V ve&tti so popolnoma neuJd, njihovo znarye seje končalo
pri hlevskem gfioju. Njihovi produkti SO vdiko Mj nevarni, kot
tisti, ki jih kupimo, saj so sledryi
ves čas pod strogo kontrolo.
Kadilci nas ne smejo več zostrup^ati z dimom, za antibiotike moramo dobiti recept, ti strupi se pa lahko kupijo v prosti
prodaji. To je skregano z vsako
logiko.
Naj imajo svoje vrtičke, naj
jim fižolovke štrlijo v nebo, ne
smemo pa jim dovoliti, da zastrupljajo živelj okrog sebe.
Letos so bile čebele, kdo bo
pa naslednji?
BIANKA Š.,

Mengeš

Radovljica - Z Angelino na baletno predstavo je naslov ustvarjalne delavnice, ki se bo v knjižnici začela v četrtek, 22. maja,
ob 17. uri in je primerna za otroke, ki so stari vsaj 4 leta.

Andrej Prešeren in Iva Šubelj Kramar.

Odziv na članek
'Med sosedi'

PREJEU S M O

Spomnim se, da je bilo prošnja leta v noji okolici polno os
in čebel. Ko smo sedeli zunaj
na vrtu, smo se jih komaj otepali. Letos jih ni. Nobene.
Pa vendar midim, da so krivca začeli iskati na napačnem
koncu. Ne verjamem, da so krivi kmetje in vinogradniki. Pogjgte ofcoii sebe in videli boste,
kaj poCntjo naši vrii vrtičkatji in ti so v večini.
Že februarja začnejo za tistih nekaj kvadratov zemlje
skupaj vlačiti cele vreče gruijil.
Škropiv, pospeševalcev rasti,
zvarkov za lepši cvei, pa za debel gomolj... Sadno drevje Škropijo pred in med cvetenjem ter
po njem. Zjutraj, opoldne, ali
zvečer, saj ni važno. In potem veselo sadijo,
gnojijo,
škropijo, pa dognojujejo. Za
veliko noč pridelajo že solato,
katere primerek tdita vsaj dva
kilograma, paradižniki bodo

HALO - HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 2 0 1 42 00

J A N E Z R O Z M A N S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 9 1 , 4 2 4 0

ZCORNIA BESNICA

Pomori čebel
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v zvezi s člankom 'Med
sosedi', objavljenim v časniku
Gorenjski glas, 9. maja 2008,
želimo podati dodatna pojasnila:
Vlada Republike Slovenije
dobro pozna
problematiko
zadolženosti slovenskega študentskega doma in kulturnega centra Korotan na Dunaju, ki izvira iz časa obnove te
nepremičnine v 90. letih 20.
stoletja, in jo tudi obravnava
z ustrezno pozornostjo. Sedanja vlada je tako na podlagi
mnenja strokovnih služb že
pripravila
ustrezne
pravne
podlage za reSitev problema,
ki bi omogočile odkup nepremičnine s strani
Republike
Slovenije. Te pravne podlage
so bile predstavljene tudi Mohorjevi družbi, ki je doslej
razpolagala
s študentskim
domom Korotan in z njim
tudi upravljala, a ji v preteklem desetletju ni uspelo sanirati dolgov.

Vlada Republike Slovenije
je pravočasno zagotovila sredstva za nakup oziroma rešitev problematike
Korotana.
Žal seje reševanje tega vprašanja zapletlo zaradi vztrajanja Mohorjeve družbe, da pri
ruidaljnjem upravljanju z nepremičnino zadrži vet^i vpliv,
kot pa bi ji ga zagotavljal
lastninski delež.
Strokovne
službe
Vlade
Republike
Slovenye za takšno neustrezno pravno rešitev niso dale soglasja, zato tudi Vlada RS ne
more potrditi takšne rešitve,
saj bi v tem primeru ravnala
nezakonito. Takoj, ko bodo
zakonski pogoji
izpolnjeni,
bo vlada pogodbo tudi potrdila.
Vlada RS tudi ocenjuje,
da je kampanja, ki se zaradi
materialnih interesov nekaterih posameznikov
trenutno
vodi proti njej, rte prispeva k
razrditvi problema.

URAD VLADE R S
ZA KOMUNICIRANJE

Tek Udin Boršt
Kokrica - Narnesto načrtovanega XIV. Mednarodnega duatlona in VI. Poletnega teka na Brdu bo zaradi letošnjih prireditev ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji, ki potekajo
na Brdu, bo v soboto, 24. maja 2008 na Kokrici pri Kranju le
VI. Poletni tek na 6 in 1 2 km. Start bo ob 10. uri. Tekmovanje bo v vsakem vremenu.

V Domu dr. Janka Benedika
Radovljica - V Domu dr. janka Benedika bodo ta teden
potekale prireditve: danes, v torek, 20. maja, bo ob 16. uri
predstavitev starih glasbenih inštrumentov, jutri, v sredo, 2i.
maja, se bo ob 16. uri začela delavnica z naslovom Pravilni
položaj bolnika v postelji s poudarkom na ohranitvi zdrave
hrbtenice negovalca, v četrtek, 22. maja, pa se bo ob 16. uri začelo predavanje Danice Kranjc Ložnar Vse o demenci.

Srečanje članov kluba 11235
Žiri - Planinsko društvo Žiri vabi vse člane kluba U235 in njihove simpatizerje na skupno srečanje, ki bo v soboto, 24.
maja, ob i6. uri pred Lovsko kočo na Javorču. V primeru
dežja bo prireditev prestavljena na soboto, 31. maja.

IZLETI
N a Šentviško planoto
Škofla Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka vabi v sredo,
4. junija, na Šentviško planoto. Odhod ob 7. uri zjutraj
izpred avtobusne postaje Prijave sprejemajo v pisarni društva od objave dalje vsako sredo in petek od 9. do 11. ure do
zasedbe avtobusa.
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KAŽIPOT, MALI OGLASI

Na Ojstrnik
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice vabi v soboto, 24.
maja, na planinski izlet na Ojstrnik. Odhod kombija bo ob 7.
uri zjutraj s Koroške Bele (pred trgovino). Prijave z vplačili
sprejemamo na upravi društva do petka, 23. maja, do 10.
ure. Dodatne informacije 051/369 353.

Na Adama in Evo
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vas vabi v soboto, 14.
junija, na Adama in Evo (tura M-programa PD Iskra Kranj).
Odhod s posebnim avtobusom izpred hotela Creina bo ob
5. uri. Prijave in dodatne informacije: tel. 051/693 294 (Klemen) S M S prijave; e-naslov: klemen.ruciga3@gmail.com ali
v pisarni društva (nova lokacija), Iskratel, vhod na škofjeloški strani pri ambulanti, ob sredah med 17. in 18. uro. Rok za
prijavo je 11. junij.

V Prekmurje
Kranj - Kulturno društvo Kranjčani materam obvešča, da je
še nekaj prostih mest za avtobusni izlet v Prekmurje v
soboto 31. maja 2008. Točne informacije in prijave: ga. Sonja Bakovnik, tel. 0 4 / 2 0 41 821

do narave in o razpetosti med sodobnim slikarstvom in
odnosom do narave.

Na Veliki Draški vrh
Preddvor - Planinska sekcija Preddvor vabi svoje člane v
soboto, 24. maja, na planinski izlet na Veliki Draški vrh.
Odhod posebnega avtobusa bo iz Preddvora ob 6.30 in iz
Kranja - Mercator Primskovo ob 6.45. Prijave in dodatne informacije: Janez Planine, tel. 0 4 0 / 2 6 0 930, do srede, 21.
maja.

Na Kraljevsko špico
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vas v nedeljo, 8. junija,
vabi na Kraljevsko špico - samotno kopasto goro, z zelo strmimi pobočji, visoko nad Rabljem. Odhod z minibusom
izpred hotela Creina bo ob 5. uri. Prijave in dodatne informacije: sms 041/435 858 ali e-pošta marjanina@gmail.com
(Marjana) ali v pisarni društva, na lokaciji Iskratela, vhod na
škofjeloški strani pri ambulanti, ob sredah od 17. do 18. ure.

Radensko polje - Kopanj
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 29.
maja, na pohod Radensko polje-Kopanj. Odhod posebnega
avtobusa bo ob 7. uri izpred Creine. Hoje bo za 4 ure. Prijave
z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 26.
maja.

OBVESTILA
Delavnica priprave sladic
Škofja Loka - V Škofji Loki bo potekala v torek, 27. maja,
delavnica priprava štrukljev, zavitkov in žgancev, 30. maja
pa priprava tort. Prijave na 051/352 597 do 23. maja. Informacije tudi na www.kulinarika-krista.com.

Raziskava o samozdravljenju alkoholikov
Ste pred več kot enim letom koreniteje zmanjšali količino
zaužitega alkohola zaradi težav, ki ste jih imeli zaradi pitja,
morebiti celo prekinili z uživanjem le-tega? Ste to naredili
brez pomoči strokovnjakov zdravstvenih služb ali drugih
skupin za samopomoč (anonimnih alkoholikov, ipd.)? Č e je
odgovor na obe vprašanji "Da", vas pozivajo, da se javite in
sodelujte v prostovoljni raziskavi o samozdravljenju težav z
alkoholom. Pokličite: 0 4 1 / 9 2 4 521, ali pišite na elektronski
naslov: naravni.potek@gmail.com, kjer boste pridobili podrobnejše informacije.

PREDAVANJA

Kranj - V sredo, 2 i . maja, bo ob 18. uri v veliki dvorani Doma
krajanov Primskovo predavanje mag. Marka Lovšina, dr.
med. spec. urologije, z naslovom Težave s prostato. Vabi
Koronarno društvo Gorenjske.

Mostovi med moškim in žensko
Radovljica - V četrtek, 22. maja, se bo ob 19. uri v prostorih
Ljudske univerze Radovljica začelo predavanje dr. Braneta
Brinška Mostovi med moškim in žensko.

Velika narava
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se bo danes, v torek,
20. maja, ob 19'.30 začelo predavanje Velika narava, razmišljanje o razmerju do narave slikarke Brigite Požegar.

IVAN RAN I S AVL J E VI Č
rojen 1943

Od njega se bomo poslovili danes, v torek,
20. maja 2008, ob 15. uri na pokopališču v Kranju.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

KOLEKTIV SAVATIRES

Po južni Indiji

LOTO
Rezultati 40. kroga - 1 8 . maja 2008

KONCERTI

3. 13.18. 22. 24, 30. 31 in 20
Lotko: 9 3 9 7 9 2

Arije, samospevi in romance
Kranj - Jutri, v sredo, 21. maja, se bo ob 20. uri v avli Mestne
občine Kranj začel koncert opernih arij, samospevov, španskih in ruskih romanc. Ljudmila Vechova, Barbara Sorč,
Alfonz Kodrič, Edita Garčevič Koželj, Zorica Fatur, Jure Bolka, Sebastjan Savnik, Marja Filipčič, Al Vrezec.

N i s m o se uklonili
Radovljica, Jesenice - Veteranski pevski zbor O Z VVS Zgornja Gorenjska vabi na večera partizanskih pesmi Nismo se
uklonili, ki bosta v petek, 23. maja, ob 19. uri v Linhartovi
dvorani v Radovljici in v sredo, 28. maja, ob 19. uri v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. Koncerta sta posvečena
60-letnici ustanovitve organizacije Z Z B N O B .

RAZSTAVE
Stare fotografije in razglednice Tržiča in okolice
Tržič - V galeriji Atrij Občine Tržič bodo v četrtek, 22. maja,
ob 18. uri odprli razstavo starih fotografij in razglednic mesta Tržič in okolice zbiratelja Jureta Smoleja.

Panjske končnice
Rodine - V Jalnovi rojstni hiši bo v soboto, 24. maja, ob 13.
uri odprtje razstave panjskih končnic. Prireditev bo posvečena obletnici rojstva Janeza Jalna.

Likovna delavnica in razstava Stanke Golob
Trenta - Triglavski narodni park vabi na predstavitev tehnike
slikanja s peskom in odprtje samostojne razstave slik iz
peska ljubiteljske likovne ustvarjalke Stanke Golob z
naslovom Mehka stena v petek, 23. maja, ob 18. uri v info
središču T N P D o m Trenta, Na Logu.

Sosedi Draga Videmška
Radovljica - V četrtek, 22. maja, bo ob 18. uri v prostorih
Ljudske univerze Radovljica Odprtje fotografske razstave
Draga Videmška Sosedi.

PREDSTAVE
v samoti bombažnih polj
škofja Loka - Predstavo V samoti bombažnih polj Teatra
Frnikula si lahko vedno ob 20. uri v MKC Pri rdeči ostrigi
ogledate danes, v torek, 20., in jutri, v sredo, 21. maja.
Vstopnice za posamezno predstavo so omejene, zato
so rezervacije zaželene in sicer na e-poštni naslov:
pr@zavodo.org ali na telefonsko številko 0 4 0 / 4 7 7 641.

Kdo vam je pa to delu?

Jesenice - V petek, 23. maja, se bo ob 19. uri v dvorani MCJ
začelo potopisno predavanje Camino de Santiago (800 km)
Izola na Floris Šabiča, ki obenem napovedal njegov naslednji izziv - s kolesom od Izole do Londona, julija 2008.

Jesenice - V Kinu Železar se bo v petek, 23. maja, ob 20. uri,
in v četrtek, 29. maja, ob 19.30 začela predstava Cafe teatra
z Borisom Kobalom Kdo vam je pa to delu?.

Radovljica - Sodobna slikarka Brigita Požegar bo danes, v
torek, ob 19.30 v radovljiški knjižnici razmišljala o razmerju

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni
sodelavec iz PC ALFA (Mešalnica)

Radovljica - V prostorih Ljudske univerze Radovljica se bo v
petek, 23. maja, ob 19. uri začelo predavanje Benjamina
Vrankarja Po južni Indiji.

Potopisno predavanje Camino de Santiago

Velika narava

OSMRTNICA

Težave s prostato

Šola feratanja
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj v soboto, 31. maja, vabi
na v šolo feratanja v Avstriji. Izvedli boste celodnevni tečaj
feratanja za začetnike in za vse tiste, ki jih to zanima. Odhod
z osebnimi avtomobili izpred hotela Creina bo ob 6.30. Prijave in dodatne informacije: S M S na telefon 041 350 2 0 4 ali
na e-pošta: rucigajm@volja.net.

info@g-^as.si

Z A P O P O L N P R E G L E D SI OGLEJTE
WWW.C0RENJSKICUS.SI/KA2IP0T

Predvideni sklad 41. kroga za Sedmico: 400.000 EUR
Predvideni sklad 41. kroga za Lotka: 275.000 EUR

FESST, d. o. a ,
nepremičninska
družba.

Koroška C 2, Kranj.

Tetefbfi: 236 73 73
Far 236 73 70
E-pošta:
infog>fesstsi
Internet
www.fesst,si
STANOVANJA PRODAMO.
KRANJ . SAVSKA CESTA: enosobno
stanovanje, 44,13 m2, I. izgr. 1962,
63.000,00 EUR.
KRANJ PLANINA I: enoinpolsobno,
41,87 m2. L izgr. 1977,99.000,00 EUR.
ŠKOFJA LOKA: garsonjera, 23,27 m2,1.
izgr. 1980,63000,00 EUR.
KRANJ - PLANINA I: dvosobno, 59,08
ni2,5./7, L izgr. 1975,104.000,00 EUR.
KRANJ • Zhlo poSe: dvosobno, 55 m2,
2/5.1. izgr. 1960,99.000,00 EUR.
KRANJ - PLANINA III: dvosobno, 66
m2, L izgr. 1986,108.000.00 EUR.
KRANJ - STRUŽEVO: trisobno stanovanje; 85 m2,1 izgr. 1950,135.000,00 EUR.
HISA
KRANJ - OKOUCA; enodnižinska hiša
v III. etaiah, bivalne površine 260 m2,
parcela 520 mz, I. izgr. 1987,
395.000,00 EUR.
ODDAJA
ŠENČUR: trisobno, 75,00 ni2 + terasa,
popolnoma opremljeno, I. izgr. 1980,
najemnina 700,00 EUR s stroški, varščna, takoj vseljivo.
ŠENČUR: štirisobno, VP, 100 nu + terasa. L izgr. 1980, popolnoma opremljeno, najemnina 1.000,00 EUR s stroški,
varšSna, takoj vseljivo.
ŠKOFJA LOKA: dvosobno stanovanje,
62 rm. I. izgr. 1975, najemnina 400,00
EUR + stroški, varŠGna.

www,fessl.si

LOIS^
n e p r e m i č n i n s k a o

družba

I

Zc\'nil(ova ul i». Kran;. PE Stritarjeva ul 8 .
Kranj, tel 041/547 32J. 04/2362 8 9 0

STANOVANJE PRODAMO
KRANJ, Zoisova ulica, dvosobno,
58.36 mt, 3. nad./4, )Z lega, balkon,
CK plin, letnik 1970, vpisano v ZK,
prazno, takoj vseljivo. Cena:
99.000,00 EUR.
KRANJ, Ul. Tončka Dežmana, garsonjera 22 mz, letnik 1975, brez balkona, 5. nad./g. Cena: 55.000,00 EUR.
KRANJ, Valjavčeva ulica, dvosobno,
60 ma, 4. nad./4, letnik 1965, ohranjeno in funkcionalno (dve sobi + bivalna kuhinja) z večjinn balkonom,
CK plin. Vseljivo takoj, cena: 102.000
EUR.
HISE PRODAMO
DUPLJE, novogradnja, III. pod. gr.
feza, samostojna enostan. hiša 150
nn2 (pritličje -t- mansarda), s pokrito

teraso (pergola) in nadstreškom za
dve vozili, vse na parceli 550 mz. Mirna lokacija na robu vasi! Cena:
233.000,00 EUR. Prevzem možen
tudi takoj!
PREDDVOR, bližina, manjša posest
2000 m2, na njej stoji zelo stara
kmečka hiša z gospodarskim poslopjem in vsemi kom. priključki, lokacija v urejenem naselju. Primerno
za nadomestno gradnjo ene ali več
stan. hiš. Cena: 330.000,00 EUR.
PARCELE PRODAMO
TUPAUČE pri Preddvoru, prodamo
tri parcele z naklonom, po 700 mz,
namenjene za gradnjo enostan. hiš
ali dvojčkov. Lo^cija je izredna, mirna, na robu vasi, ob zelenem pasu, z
razgledom na Julijce in Karavanke,
dostop iz dveh urejenih cest. Cena:
150 EUR/m2.
Šla: l o m d n ® v o l i l . n e - t

nepremičnine
Ul. Juleta Cabrovška 34,4000 Kranj
emait: infb(g)ida-nepremicnine.si
PE Kranj, Planina 03, Kranj
tel.: 04/2351 ocx3, GSM 041/331 886,
051/391100, fax: 04/2351 001
STANOVANJA PRODAMO:
KRANJ, LEVSTIKOVA ULICA: 135,88
mz, petsobno, I, 2006, prIL, v vila
bloku v Kranju, atrij, dva parkirna
prostora, novo, cena: 212.000 EUR.
KRANJ, gUBgANSKA CESTA: 56,1 rra.
trisobno, 1.1952, cena: 69.000 EUR.
POSLOVNI PROSTORI
KRANJ, 116 m2, pisarna, adaptirana I.
2008, prodamo oziroma oddamo povsem prenovljen posk>vni prostor, z lastnim vhodom, prostori so primerni za več
vrst dejavnosti, cena: 1800 EUR/mz.
KRANJ, 190 m2. pisama, adaptirana I,
1999, pr(^mo ali oddamo 12 pisam,
vsaka v velikosti 15.96 mj, vse so klimatizirane, cena najema je 170 EUR/pisarno -f ddv, cena prodaje: 1190 EUR/m2.
VIKEND
8UŽINA SV. JOSTA NAD KRANJEM, 150 m2, bivalen, zgrajen I.
2001,350 m2 zemljišča, bivalen, dvostanovanjski vikend na idilični lokaciji s pravim panoramskim razgledom,
raj za ljubitelje narave, gobarjenja,
pohodništva, gorskega kolesarjenja,
cena: 330.000 EUR
Na naši spletni strani si lahko ogledate široko ponudbo nepremičnin
na Hrvaškem. Tudi na atraktivnih lokacijah ob morju.
KUPIMa
Kranj okolica kupimo kmetijsko zemljišče.
Kupimo zazidljivo parcelo 120010.000 mz v Kranju ali okolici In v
Medvodah in okolici.
Na območju Gorenjske kupimo stanovanja, hiše in parcele. Pla^lo takoj.
Za več in<brmadj nas pokličite.
.ida-nepremicnine.&

MALI OGLASI, ZAHVALE
I T D N E P R E M I Č N I N E , d.o.o.
MAISTROV TRG 7.
4000 KRAN)
TEL: 04/23-81-120,
04/23-66'670
lUE p RE MI £ nia M E
Agendja za promet z nepremičninami
Na skali A. 4000 Kmnj
tel. . 04/2363 388. 2363 389.
gam 041/860 938.040/839 118

PRODAM:
Kian), trisobno, VP, 1.6i, 66 m2, delno pren. 05, etažna plin, 1 1 6 . 0 0 0
EUR.
Kranj, enosobno, 43 m2,1. 8$, prenovljeno I. 07, 6. n., 90.000,00 EUR.
Skdja Loka, garsonjera. 30 ms. 2. n.,
I. 82. prenovljena v celoti 2004,
7 4 0 0 0 EUR.
NaMo, stan. hiSa, 2 ločeni stanovanji
(140+80 m2), ločeni vhodi. I. 30,
prenov. I. 94, 220 m?, parcela 423
m2, 2 garaži, 240.000 EUR.
Naklo, manjSa hiSa, 120 m2, vrt 280
m2,1.58,150.000 EUR.
Hotemaže, nezaz. par., 3 0 0 0 m2,
ravna, odprta, 55,00 EUR/m2.
Medno, raz. pare. za turistične objekte, 4 0 0 0 ni2. ravna, sončna, priklj.
ob parceli, 190,00 EUR/m2.
HrvaŠka, Pa^, 16 apartmajev od 41
m2 do 90 rT>2,1. 0 8 , 1 7 0 0 EUR/m2.
KUPIM

041/755-^96. 0 4 0 / 2 0 4 - 6 6 1 ,
04i/90<>K>09
e-po$ta: (td.nepremknlnei^siol.net

HIŠE
PRODAM
P R E D D V O R stanovanjski dvojček,
vselitev možna konec poletja 2 0 0 8 ,
051/38&622
8003764

STANOVANJA
PRODAM
NOVO D V O S O B N O Stanovanje, nadstandardno, opremljeno na ključ v Izmeri 60 m2 v Šorlijevem naselju, cena
po dogovoru 040/151-332
8003674
STANOVANJE Planina III, 68,47 kv.m,
leto izd: 1985, preurejeno v dvosobnega s kabinetom, prvi lastnik, Z K urejena, V lega, ddino zastekljen balkon,
priključki T2, vseljfvo maj 2 0 0 9 . Cena
126.000. 9 051/322-804
eooarsr
ODDAM
V BISTRICI pri Tržiču oddamo za daljše obdobje, delno opremljeno tnsot>
no stanovanje. 040/699-540 fioo38oi

PRODAM

GRADBENI

8003766

ŠKOFJA LOKA - Hafnarjevo naselje,
stanovanjski dvojček. 041/784-021
8003767

MATERIAL

8003800

KUPIM

932

B A U R K O za oknagle bale CIaas 160
ati menjam za manjšo, « 0 4 1 / 5 0 3 776
eoo37S9
K R O M P I R za krmo. «
08,04/231-15-12

04/231-1980037?e

NOVO. vinska klet v OrehovIJah 15 a,
prodaja bizeljskih, dolenjskih in primorskih odprtih vin. 041/730-939 8003780
VINO sauvigncn, rizfii^. cabemfit. baibera, dostavim, c e n ^ l<ot v bližnjem vinotoč u , « 041/650-662
eoo334i

V 2 R E J N E ŽIVALI
PRODAM

8003797

B I K C A simentalca, starega 14 dni, 9
04/58^2-044
6003802

KURIVO
PRODAM
DRVA, metrska ali razžagana. možnost
dostave, 04-1/718^19

T E U C O In bikca simentalca, težkega
150 kg. 9 041/284-609
aooaaos
T E L I Č K E - bikce Č B . stare 7 dni, «
040/750-993

NKPRKMIČMNSKA

Ili&A

27, Kraaj

0 4 1 / 7 3 4 198,
0 4 1 / 6 2 6 581
nepremlcnine@frast.si
vvvvv/.frast.si

800379i

2 5 m 3 suhih, bukovih drv. 50 EUR/m3,
9 041/607-376. Nakto
• 8003784

T E L I Č K O , staro 5 mesecev za nadaljnjo rejo. 9 04/25-61 -464
8003&06

S U H A bukova drva. Poljanska dolina.
• 04/610-75-50.041/642-257. zve-

KUPIM

čer

B I K C A do 4 0 kg in brejo telk;o ČB, 9
031/604-918
8003704

8003776

S U H A drva, bližina Škofje Loke, 9
04/512-05-59. 031/536-765

OSTALO

6003783

PRODAM
V P O D R E Č I prodam stanovanjsko novogradnjo. 051/388-822

GARAŽE

•

NAJAMEM

POHIŠTVO

G A R A Ž O zaprto, najraje v Šorlijevem
naselju ali pii nebotičniku.
•
041/236-078
800379»

PRODAM

KsKERN
N EPREMICNINE

Maistrov trg 12, 4000 Kranj
Tel. 04/20213 53,202 25 66
CSM 051/320 700, Email: infb^lg-kem.sš

P L A Č I L N E pravk^ za približno 1,5 ha.

STANOVANJSKA
OPREMA

9

S P A L N I C O mahagoni, komplet. 9
031/289-824
8003796

GOSPODINJSKI

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM
FANTA ali dekte za strežbo za posJimo

za občasna deta B-Bar, Reteče 99.

APARATI

ŠkoOa Loka, 9 041 /510-375 eoo3e«2

PRODAM
Š T E D I L N I K 2 + 2 in hladBnIk Gorenje,
»041/87&-494
8003792

041/315^19

A U D I A4 1.9 TDi, I. 0 3 , 200.000 km
servisna knjiga. 1. lastnik, 040/151332
eoo387&

8003807

Ž E N S K O . mestTK) kolo na tri prestave,
skoraj novo. cena 2 0 0 EUR.
*
051/212-890

6003798

A U D I A4 1.9 TDi, I. 0 3 , 200.000 km
servisna knjiga. 1. lastnik, cena:
15.900.00 EUR. « 040/161-332
eoo2soo

TURIZEM

HVUNDAI Bantra 1.6.1.03.36.000 km
srebrne ban«, m 040/291-443 aooaeoa

NA O T O K U Krku oddam aprtma. «
0590/12-905.041/390-422 eooseos

P E U G E O T 3 0 6 1.6, L 99. 5 vrat, klima, abs, sv., el. paket, servisna knjiga.
Cena 2 8 5 0 EUR. 9 041/727-128

O D D A M apartmaje v Metajni, v bližini
Novalje, hiša je na sami plaži, 9
00385/989-230^82
eoo337o

R 5 five, t. 9 4 5 vrat. « 041/389-229
800370&

OPREMA

KMETIJSTVO
KMETIJSKI

STROJI

PRODAM

PRODAM

P N E V M A T I K E letne Sava 165/70-13,
cena 4 5 E U R za vse ^ r i , « 031 /406-

C I S T E R N O za gnojevko creina 3 2 0 0
I. hidravlični izpust, 1500 EUR, 9
041/503-776
8003790

410

800378«

8003613

NOVO. žensko, gorsko kok), nerabljeno 18 prestav. 9 04/253-17-59.

PRODAM

AVTODELIIH

041/761-153

G O S T I L N A Adrian, Črnivec 27a, Brezje honorarno zaposli kuharja/ico za 4x
tedensko, plačilo po dogovoru, 9
040/611-101

8003777

I Z V A J A M O sanacije dimnikov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravila starih. nudimo dimne obloge, dimne
kape. Novak & Co. d.n.o.. Ljubljanska
89. Domžale. 9 031/422-800800322e

Z A P O M O Č v delikatesni trgovini Iščemo mlajšo upokojenko. Trava, d.o.o..
Mestni trg 24. Škofe Loka. 9 04/51-

P O L A G A N J E keramičnih oblog, obnova kopalnk; in ostala keramična d«la,
Sebastjan Sekardi s.p., Zg Radovna
4 6 a. Mojstrana. 9 051/451-316

80038S5

8002903

8003131

Z A P O S L I M natakarja/ico in kuharja/ico, zaželene izkušnje, samostojnost pri delu, Erjavšek Zvonko s.p..
Slovenska e. 39: Cerklje, inf., S
041/353-659
0003460
Z A P O S L I M dekle za deto v strežbi,
del. čas in plačilo po dogovonj ter dekle v času letnih počitnic, Johan Šipec
Monika s.p., Velesovo 56, Cerklje, 9
0 4 0 / 3 3 ^ 0 ^ 0 , Mortika
800387»
Z A P O S L I M kuharja Velimir Ercegovlč
s.p.. Goričica 1, Preddvor,
9
041/375-931
R E D N O zaposlimo terenskega komercialista za območje Gorenjsto. nudrmo
stimulativen 0 0 , vozilo, izobraževanje,
pisne prišnje pošljite na nastov: Matmar line, d.o.o.. Ljubljana. Bmčičeva
13, Lj.-Čmuče
8003774
Z A N E D O L O Č E N čas zaposlimo zastopnike za terensko prodajo artiklov
za varovanje zdravje. Oglejte si
wvwi/.$inkcpa.sl, SInkopa, d.o.o., Žirovnica 8 7 , Žirovnica. 9 0 4 1 / 7 9 3 367
8003S1S
Z A P O S L I M O glavno računovodkinjo z
delovnimi izkušnjami in delavko v računovodstvu. Pisne prošnje na naslov:
Tramin, d.o.o., Naklo, Ul. bratov Praprotnik 21, 4 2 0 2 Naklo
8003990
K O S E U Duplje, d.o.o., Zg. Duplje 91.
Duplje zaposli delavca za izdelavo in
montažo kovinskih izd.. Pogoji: oblikovalec kovin ali delavec brez pokfica za
priučitev. Pisne ponudbe ali. 9

PREKRIVANJE
S T R E H od 3,5
EUR/m2, možna dobava 3 0 % cenejše
krttine. Marko Oerlink s.p.. Glavna cesta 12, Naklo. 040/484-118 BOO3378
RTV S E R V I S ŠinKo Marko s.p.. C. na
KJanec 53. Kranj. pop. TV. vWeo. malih
gos. aparatov. 04/233-11-99
T E S N J E N J E O K E N IN VRAT uvožena
tesnila do 3 0 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan
hrup. 10 let garancije. B E & MA.
d.o.o., Eksierjeva 6. Kamnik, 01/8315-057.041/694-229
800337e
V R T N E ograje, žične ali kovane fn zaščitne mreže (gavtre). Goldi, d.o.o.,
Francarija 8, Preddvor, 9 04/255-1129.041/684-389
8O03779

POSLOVNI STIKI
KREDITI D O 1 0 LET Z A V S E
ZAP., T U D I Z A D O L O Č E N
ČAS, I N U P O K O J E N C E
do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplaSla na položnice: Pridemo tudi na dom.
NUMERO U N O Robert
Kukovec s. p., Mlinska u l 22,
Maribor, telefon:
02/252-48-26,041/750560.

8003388

O V Č A R S K I odbor Agrarne skupnosti
Planina pod Golroo 73, Jesenk^e, išče
pastirja za pašo ovc na Gotici, •
041/350-197
8003781
Z A P O S U M slikopleskarja za slikopleskarska in fasaderska dela, S a š o Žgalin. s.p., Župančičeva 3 . Kranj, •
041/226-622
8003420
Z A P O S U M O šiviljo za 6 mesecev z
možnostjo podaljšanja dek>vnega razmer^. Pisne prošnje posiftte na naslov:
Vidafiag, d.o.o.. Sora 46. Medvode.
«041/639-511
800^

8003729

STORITVE

040/811-180

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škan>e, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z na^m aH vašim inatef1ak>m.
S G P Bytyqi d.n.o., Struževo 3a, Kranj.

8003536

Zaposlimo
SKLADIŠČNEGA
MANIPULAMTA (m/^

NUDIM

041/222-741

8003377

za delo n a skladišču
žagar>ega l e s a L E S C O M ,
d. 0 . 0 , Medvode, Sp. Pimiče
28/c. 1 8 1 : 0 1 / 3 6 1 74 4 0

A S F A L T I R A N J E tlakovanje dvorišč,
dovoz, poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč. izd. betonskih in kamnitih škarp. Adrovte & Co, d.n.o., Jetovškova 10. Kamnik, 01/839-46-14,
041/680-751

I Š Č E M O pomoč v strežbi. Logar Igor
s.p., Hotemaže 3 a. Preddvor. 9

A S T E R I K S S E N Č I L A Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe, tel.: 69-6$170,041/733-709; žaluzlle, roloji, rolete, larr>elne zavese, plise zavese, komamiki. n^r)d2». vv^.asteriks.net

041/369-051

6003773

R E D N O ali honorarno zaposlim natakaria/lco za delo v gostinskem lokalu.
Bojan Brišniks.p., Klanec 38. Komenda, 9 041 /570-937
aoo3S73

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM
MATEMATIKA. FIZIKA pomoč za vse
smeri nudi profesor. Enačba-izobraževanje, ResnikW\kos.p., Milje 67, Visoko. 9
04/253-11-45,041/564-991

Z A S E B N I STIKI

495. 031/836-378

38-LETNI moški sam z otrokom sem
ostal, za trajno zvezo bi vas rad spoznal. « 0 3 1 / 6 0 7 - 3 7 6
aooa/sz
DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vse države. 031 /836-378
dooooo«
S E M 5 2 - L E T N A Gorenjka, samska,
ijrez obveznosti in W rada spoznala gospoda starega do 6 0 let. ki je doma z
dežele in je fjubftelj narave in vsega lepega, 9 P O M L A D
8003793

HOTEL Grad Podvin v Mošnjah nudi deto
tržnioj hote)sk»i in gostinskih storite/. Maxicom hoteli o, d.o.o.. Prečna ul. 4 . 1 0 0 0
Ljubfena, 040/811-180
eoo377i

B A R V A N J E fasad, beljenje not. prostorov, glajenje sten In s t r o ^ . premazi
oken, vrat in r^apuščev, odstranjevanje
tapet, dekorativni ometi in opleskl, Pavec Ivan s.p., Podbrezje 179. Naklo.
9 031/39-29-09
8oo3687

R E S T A V R A C I J A Podvin v Mošnjah
nudi delo samostojnemu kuharju s poznavanjem priprave a la cart jedi, Maxicom gostinstvo, d.o.o., Prečna ul. 4,
1000 Ljubljana. 040/811-180 800378e

F L O R I J A N I , d.o.o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škanpe, tlakovanje dvorišč, 041 /557-871
8O03772

IZGUBUENO,
NAJDENO
N A J D I T E U A registerske tablice K R
5 4 - 8 9 A prosim, naj pokliče, *
0 4 / 2 3 - 2 8 0 5 9 , Bizjak
80038O8
\ v u w.po^rcl>nik.«.om

ZAHVALA
V 86. letu n a s je za vedno zapustil oče, ded, brat, tast in stric

ANTONA KLEMENČIČA
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, enoti Poveljstva za podporo, 23 V T P . enoti
EVOJ vojašnice Kranj in vsem posameznikom, ki ste n a m ob
težkih trenutkih kakorkoli p o m a g a l i . P o s e b n a zahvala dr.
Ravniharjevi. o s e b j u bolnišnice )esenice, p o g r e b n i službi,
pevcem in gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred.
Hvala za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče in hvala
vsem, ki ste ga pospremili k večnemu počitku.
Žalujoči vsi njegovi

8000004

3 7 - L E T N I preprost fant išče skromno
dekle za skupno življenje,
9
041/959-192
8003763

8003376

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, atija in starega ata

8003«85

3 5 . 0 0 0 P O S R E D O V A N J , 11.000 p<^
zr\anstev v preteklem letu je karakter^
stika ženttne posredovalnice Zaupanje
za vse generacije, ki posreduje po
vsej Slo, 03/57-26-319, 0 3 1 / 5 0 5 -

RESTAVRACIJA Podvin, Mošr>Je 1, Radovljk^, nudimo redno delo natakanu z
znanjem strežbe ^ cart jedi ter poznsManjem vin. zaželeno znanje ang., nem. in
itaJ. jez. plača 8 0 0 EUR bruto, 9

PRODAM

AVTOMOBILI

R E S T A V R A C I J A Podvin v Mošnjah
nudi delo samostojnemu natakarju s
poznavanjem ang. ali nem. jezika, Maxteom gostinstvo, d.o.o.. Prečna ul. 4,
1000 Ljubljana, 040/811-180 8003770

031/619-282

ŠPORT,
REKREACIJA

MOTORNA
VOZILA

I Z D E L A V A podstrešnih stanovanj s
knauf ali lesenimi oblogami ter polaganje laminatov, Planinšek k.d., Šinkov
Tum 23, Vodice. 9 031/206-724

Z E M U O - humus. « 0 3 1 / 2 5 3 - 5 7 9

8003810

Umag, Bašanija, 200 m od morske
obale na edinstveni lokaciji prodamo nove apartmaje 84-90 m2,
možen ogted.
Pokličite: 041/612 935, 041/
311 878, www.livada-savu<inja.si
(Tehnokem. d. o. o.. Jastrebarsko).

PRIDELKI

R E S T A V R A C I J A Podvin v Mošnjah
nudi delo pomočniku kuharja s poznavanjem priprave a !a cart jedi, Maxk;om
gostinstvo, d.o.o.. Prečna iil. 4. 1000
Ljubljana. 040/811-180
6OO3760

20-994

O D K U P U J E M O hlodovino In celulozni
les iglavcev ter kostanjeve drogove. 9
04/51-30-341. dopoldan, 0 4 1 / 7 5 8 -

SKOPJA LOKA - Vlrmaše, stanovanjski cJvojdek, 031/488-420

8003610

6 SILAŽNIH bal in 4 bale suhe. ječn>enove slame. 9 041/262-342 eoo37«2

GRADBENI
MATERIAL

031/840-290

8003765

NEPREMIČNINE

BARVNI TV 5 5 cm, star dve leti in DVD
player, star prav tako dve teti, 9
051/427-837
800377s

Z I D A R S K E železne stoltee. 3 kose. 9

www.gorenjskiglas.si

Mali oglasi

M a l e oglase sprejemamo: za objavo
v petek - v sredo do 1330 in za
objavo v torek do petka do
14.00! Delovni ^as: o d ponedeljka do
petka neprekinjeno od 8. - 1 9 . ure.

051/639-777

naročnine
e-pošta: n3r0cnine@g-glas.si

tel.: 2 0 1 4 2 4 7
e-mail: m a t i o g l a s i @ g - g i a s . s i

PRODAM

D V O R I Š Č N A , drsna vrata. dol. 5 m. «
04/234-35-01
e0O38O4

J n m k i C. 5 4 « , P E

fax:201 4 2 1 3

T R A K T O R Ursus ali mali Ferguson, S

GG
04/201 4 2 4 1

P R I K U U Č E K za kultMranje zemlje in
kolesne uteži za motokultivator, «
040/364-721
60037es
KUPIM

TEHNIKA

PRODAM

Za znane stranke iSčem za2idljive
parcele od 500 do 700 m2 v bližini in
okolici Kranja.
www.trid3nepremicnine-ij.si

A L U P L A T I Š Č A 8JX 18H2 alessro,
razmak 112. 040/462-741
eoo3788

23
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JANKO TAVČAR

iz Stare Loke

Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem, ki ste našega očeta pospremili na njegovi zadnji poti k večnemu počitku, darovali za sv.
maše, cvetje in številne sveče. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in sosedom ter znancem za izrečena pisna in ustna sožalja. Zahvaljujemo se njegovi osebni zdravnici in patronažni službi Medvode. Prisrčna hvala duhovnikoma za
lep poslovilni obred, pogrebnemu zavodu Akris, pevcem in trobentaču. Vsem imenovanim in neimenovanim najlepša hvala.
Vsi njegovi
Stara Loka, Škofja Loka, Luša, Medvode, Toronto

GG
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ANKETA
^

Nekateri zadovoijni>
drugi icritični
ANAHARTMAK

Sogovornike smo tokrat
povprašali, kako so zadovoljni z informativnimi izračuni dohodnine za leto
2007 in poenostavljenim sistemom, ki je odpravil ročno izpolnjevanje obrazcev.

v

t - '
Martin Cjini, Kranj:

Enisa Šmrkovič, Kranj:

Primož Kosec, Cerklje:

Marija Strniša, Kranj:

Amel Bešič, Kranj:

"Zadovoljen sem z novim
sistemom, po katerem dobiš
že izpolnjen obrazec z informativnim izračunom. Sam
sem dobil nazaj približno toliko denarja kot v preteklih
letih. Bistvene raziike ni."

"Nisem zadovoljna,
mi upoštevali stanovanj
olajšav. Lani, ko z možem
nisva imela otroka, sva do
la nazaj več denarja. Na
je obdavčen srednji sloj,
ške imamo pa vsi enake.

"jaz nisem dobil odločbe,
sem še študent. Drugi v
družini so bili zadovoljni z
informativnimi izračuni. To
se mi zdi dober način, saj
nimaš dela z izpolnjevanjem."

"Zelo v redu je, da prejmeš
že izpolnjen informativni izračun dohodnine. Sama
večjih pripomb nimam, sem
pa dala ugovor glede vzdrževanih družinskih članov."

"Nov sistem se mi zdi slab,
bolje je bilo, ko si sam izpolnil obrazec za dohodnino. Sem študent in sem v
preteklih letih nazaj dobival
po 300, 400 evrov, zdaj pa
moram toliko plačati."

Rekord tudi na Gorenjskem
Četvorko je letos v Kranju plesalo 1748 plesalcev, v Škofji Loki pa 248.
MATEJA RANT

Kranj, Ško^a Loka • le tradicionalni maturantski paradi,
ki jo organizira plesna Sola
Urška, so se tudi letos pridružili tudi gorenjski maturantje. Točno opoldne so
tako v petek četvorko zaplesali v Kranju in Škofji Loki.
Pred začetkom četvorke pa
so skupaj s soplesalci v še
šestih slovenskih mestih
najprej ponovili prisego o izbiri nenasilja.
V Škofji Loki se je Straussovi glasbi prepustilo 248 plesalcev, v Kranju pa so presegli lanski rekord 1516 plesalcev, saj je zaplesalo kar 1748
maturantov. Pri tem so maturantom petih kranjskih šol
pomagali maturantje dveh
šol z Jesenic in ene iz Radovljice. V petek opoldne je sicer
četvorko plesalo 26.924
plesalcev v 43 mestih šestih
držav. Četvorka je namreč
slovenske maturante povezala z njihovimi vrstniki v
Srbiji, Makedoniji, C m i
gori, Bosni in Hercegovini
ter na Hrvaškem v največji
hkraten ples na svetu. Tako
so letos spet presegli dosedanji Guirmessov rekord v sinhrbnem plesanju iz leta
2006, ko je četvorico zaplesalo 23.628 maturantov.
Četvorko so v Kranju končali z zabavnim programom
na Slovenskem trgu.

ŽELEZNIKI

Z a obnovo ^ s a d milijon evrov
Na humanitarnem računu občine Železniki je po lanski ujmi
ostalo še 1,3 milijona evrov, precejšen delež tega pa bodo namenili za obnovo poškodovanih fasad v naseljih med Češnjico in Zalim Logom. "Projektanti so pod vodstvom Jerneja
Hudolina, vodje restavratorskega centra Ljubljana, pripravili
projekt za obnovo fasad 120 poplavljenih hiš, ki niso spomeniško zaščitene. To bo vključno z davkom stalo skoraj milijon evrov. Pomoč oškodovancem se bo gibala med tri in
dvajset tisoč evrov. Spomeniško zaščiteni objekti, teh je 60,
so v pristojnosti ministrstva za kulturo," je povedal župan
Železnikov Mihael Prevc. Dodal je, da naj bi država ta teden
oškodovancem pričela pošiljati posebne obrazce za pomoč
pri obnovi nepremičnin: "Z računi bodo dokazali, kakšne
stroške so imeli s tem, na osnovi tega pa naj bi jim država
pokrila približno 40 odstotkov od ocenjene škode." A. H.

KRANJ

Po tednu Češke teden Portugalske
Potem ko se je minuli teden v Kranju predstavljala Češka,
bomo v okviru projekta Barve Evropske unije prihodnje dni
lahko spoznavali Portugalsko. Teden Portugalske se bo začel jutri, v sredo, ko se ob 17.30 začne pravljična delavnica,
ob i8. uri bodo v Kranjski hiši predstavili portugalsko glasbo in umetnost, na ogled pa bo tudi razstava o pogledu na
Portugalsko skozi otroške oči. V. S.

Rekordno četvorko so plesali tudi maturantje v Ško^i Loki .../Foto: viimi stanovmic

O b č u t n a podražitev naftnih derivatov
Danes so se v skladu z vladno uredbo spet spremenile
maloprodajne cene naftnih derivatov, tokrat so se vse
zvišale. 95-oktanski motorni bencin se je podražil za 4,3
centa, na 1,157 evra za liter, 98-oktanski bencin za 4,2 centa,
na 1,165 6vra, dizelsko gorivo za 7,1 centa, na 1,259 evra, in
kurilno olje za 7,5 centa, na 0,924 evra za liter. C. Z.

Novorojenčki
Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 49 novih prebivalcev, od tega v Kranju 31, na Jesenicah pa i8. V Kranju se je
rodilo 12 deklic in 19 dečkov. Najlažja je bila deklica, ki je
tehtala 2.780 gramov, najtežji pa deček, ki mu je tehtnica
pokazala 4.450 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 9
dečkov in 9 deklic, med njimi tudi dvojčici. Najlažja je bila
deklica, ki je tehtala 1.930 gramov, najtežji pa je bil deček s
3.880 grami porodne teže.

, in K r a n j u . /F«o;C<>rH<)Kav6J

vremenska napoved

o Cdovec
15/101

f A

Napoved za Gorenjsko

m .

• pjjT NA6

reLFFON;
(M) 281-2220
(O«) 2 S 1 - 2 2 2 1
(04) 2 0 2 2 - 2 2 2
(051) 303-S0S

V torek bo oblačno in deževno ter razmeroma hladno. V
sredo bo tudi še oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami.
V četrtek bo spremenljivo oblačno z jutranjo meglo.
Predvsem popoldne bodo še plohe. Malo topleje bo.
Agencija RS 2» okolje , Urad za Meteorlogijo
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RADIO K R A N J d.0.0.

Strilarjovo ul. 6. K R A N J

(imumi

E poilo:
radlokranJGradlo-kranJ.sl

www.radio-kranj.si

