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Odprli obnovljeni most čez Savo 
Na Lancovem so v petek tudi uradno odprli obnovljeni most čez Savo. 
Med obnovo je promet potekal po začasnem montažnem mostu. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Lancovo - Podjetje SCT je 
obnovo 84 metrov dolgega in 
devet metrov širokega mostu 
začelo marca lani in končalo 
aprila letos, v petek pa so ga 
tudi uradno odprli. Kot je de-
jal radovljiški župan Janko S. 
Stušek, je bila to lani druga 
največja državna naložba na 
območju občine, pri tem pa 
je občina zagotovila 265 tisoč 
evrov za lareditev pločnika in 
avtobusnih postajališč, 
vgradnjo komunalnih vodov 
prek mostu ter za montažni 
most, prek katerega je med 

obnovo potekal promet. Di-
rekcija za ceste, ministrstvo 
za obrambo in občina so na-
mreč še pred začetkom grad-
nje podpisali sporazum, po 
katerem je ministrstvo zago-
tovilo montažni most, direk-
cija ureditev temeljev, do-
stopne poti in nasipov za 
most (v vrednosti 196 tisoč 
evrov), občina pa zemljišča 
ter namestitev in odstranitev 
mostu. Začasni most je obča-
nom iz Lipniške doline skraj-
šal pot v primerjavi z vožnjo 
po obvozni poti za 26 kilo-
metrov. "Zadovoljen sem, da 
smo z mostom olajšali teža-

ve prebivalcem iz Lipniške 
doline," je dejal minister za 
obrambo Karel Erjavec, ki se 
je tudi udeležil slovesnosti. 
Sama obnova mostu je stala 
825 tisoč evrov, je povedal di-
rektor direkcije za ceste Gre-
gor Ficko in napovedal, da 
bo direkdja v dveh mesecih 
končala tudi sanadjo ceste v 
Kropi. Se letos bo nadaljeva-
la obnovo ceste po lipniški 
dolini, v letu 2010 bo med 
Radovljico in Lescami zgra-
dila povezovalno cesto med 
sedanjo magistralko in Upni-
ško cesto, načrtuje pa tudi 
obnovo mostu v Podnartu. 
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Na slovesnosti ob odprtju mostu na Lancovem / Foto: Anka Buiom 

Gorazd Trček prevzel 
vodenje Gorenjske banke 
Na položaj predsednika uprave ga je nadzorni svet imenoval io. aprila, 
član uprave ostaja Srečko Korber. Nasledil je Zlatka Kavčiča, ki je bil 
predsednik uprave Gorenjske banke kar osemnajst let. 

MARIJA VOLČJAK 

Kranj - Gorazd Trček je v Go-
renjsko banko prišel leta 
2004 in bil kot dan uprave 
zadolžen predvsem za trže-
nje. Z Gorenjsko banko je bil 
povezan že pred letom 1990, 
ko je sodeloval v njenem kre-
ditnem odbom, ki so ga ta-
krat sestavljali zunanji člani. 
Bil je predsednik kreditnega 
odbora, član izvršilnega od-
bora in predsednik skupšči-
ne banke. 

Gorazd Trček je imiverzi-
tetni diplomirani ekonomist, 
specializiral je management, 
vendar je 55-letni Kranjčan v 
javnosti znan predvsem kot 

Gorazd Trček, 
novi predsednik uprave 
Gorenjske banke 

finančni strokovnjak. Svoje 
delo je doslej opravljal v Iskri 
Kibemetiki Kranj, Iskri 
Commerce Ljubljana in v Ži-
vilih v Naklem, odkoder je 
pred štirimi leti prižd v Go-
renjsko banko. Gorazd Trček 
je bil v zadnjih letiJi najožji 
sodelavec Zlatka Kavčiča, ki 
je bil predsednik uprave Go-
renjske banke kar osemnajst 
let. Jeseni, ko se bo upokojil, 
mu bo začel teči mandat v 
nadzornem svetu Gorenjske 
banke. 

V javnosti je Gorazd Trček 
znan tudi kot športnik, še 
vedno rad kolesari, najraje z 
gorskim kolesom po Škofje-
loškem hribovju. 

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

Župan Štular izzval 
protest 

Krajani Podbrezij in Zvirč odločno 
nasprotujejo pobudi nakelskega žu-
pana Janeza Štularja, da bi regijski 
center za ravnanje z odpadki uredili v 
bližini krožnega križišča pri Podbrez-
jafi. Krajani so za možno lokacijo iz-
vedeli iz Gorenjskega glasa. 
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G O R E N J S K A 

Pod vodo v lov 
za odpadki 

Potapljači so letos že petnajsto leto 
zapored Sstili Blejski jezero. Z jezer-
skega dna so potegnili približno dve 
toni odpadkov - največ plastenk, plo-
čevink in steklenic pa tudi mrtvega 
krapa. Akcijo so končali z druženjem 
na kopnem. 
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K R O N I K A 

Zaradi Eura tudi 
notranja kontrola 

Avstiijski policisti so zaradi evropske-
ga nogometnega prvenstva, ki bo od 
7. do 29. junija v Avstriji in Švici, spet 
uvedli nadzor državne meje na vseh 
svojih notranjih mejah, tudi na meji s 
Slovenijo. S tem želijo zagotoviti več-
jo varnost. g 

Š P O R T 

Grega Bole junak Kranja 

Na sobotni Veliki nagradi Kranja in 
na nedeljski kolesarski dirki Po uli-
cah Kranja so bili na stopničkah isti 
kolesarji. Obakrat je zmagal Grega 
Bole, drugi je bil jure Kocjan, tretji pa 
Aldo Ino IleSič. "Uresničile so se mi 
sanje," je po dirki dejal Bole. 

i V R E M E 

; Pra?ladovalo bo spremenljivo do 
i pr^ežno oblačno s krajevnim 
I padavinami, deloma 
i nevihtami. V četrtek bo 
i prehodno še nekoliko hladnge. 

i jutri: spremen^ivo oblačno 
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L)UBL)ANA 

Sprejeli novelo zakona o plačah v javnem sektorju 

Državni zbor je sprejel novelo zakona o plačah v javnem sek-
torju, predstavniki delodajalcev in sindikatov pa so po dolgo-
trajnih pogajanjih slavnostno podpisali kolektivno pogodbo o 
uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač za leti 
2008 in 2009. Za 5. junij je predviden podpis splošne kolek-
tivne pogodbe za javni sektor, za 11. junij pa podpis kolektiv-
nih pogodb dejavnosti in poklicev. Zatika se pri sodnikih, saj 
bo upravno sodišče vložilo zahtevo za preizkus skladnosti za-
kona o plačah v javnem sektorju z ustavo. Tudi v največjem 
šolskem sindikatu SVIZ so v dvomih, ali zakon res odpravlja 
nesorazmerja med plačami v javnem sektorju, in bodo o pod-
pisu kolektivne pogodbe odločali te dni. D. Ž. 

UUBgANA 

Državni zbor danes o "tajkunih" 

Danes se bo državni zbor na izredni seji lotil obravnave kon-
centracije kapitala v podjetjih "poštnih nabiralnikih" in kon-
centraciji medijskega lastništva. Pred sejo se je že v soboto 
sestal parlamentarni odbor za gospodarstvo, ki je sejo nada-
ljeval včeraj popoldne. V vladajoči stranki SDS so prepričani, 
da je številne menedžerske prevzeme zakrivila načrtna politi-
ka v preteklosti vladajočih LDS in SD, v opoziciji pa, da se je 
koalicija začela na nepravilnosti v gospodarstvu odzivati šele 
pred kratkim, ko so se "tajkuni" sprli med seboj. D. Ž. 

BLED 

Posvet o ustanavljanju pokrajin 

Vlada ta teden začenja posvete o ustanavljanju pokrajin. V 
petek bo minister za lokalno samoupravo in regionalni 
razvoj Ivan Žagar s sodelavci v gosteh v bodoči Gorenjski 
pokrajini. Vladni predstavniki bodo na Bledu razpravljali o 
vidikih in pomenu ustanovitve pokrajin. D. Ž. 

nrilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme ŠTEFAN SMOLEJ z Jesenic. 

VSAK PRVI TOREK V MESECU 
1 

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

MALI O C U S junij/08 
Narodam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom: 

• prodam • kupim • oddam • najamem 

• podarim • ižiem • nudim • zamenjam 

Nečitljivih kuponov ne objavljamo. 

Četverica dvajset let pozneje 
Dvajsetletnica procesa JBTZ in Odbora za varstvo človekovih pravic. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana : Ob 20. obletnici 
procesa proti četverici so se 
v četrtek v prostorih mladin-
skega hotela Hostel CeUca 
srečali Janez Janša, Ivan 
Borštner, David Tasič in 
Franci Zavrl. Člani četverice 
JBTZ, ki jih je leta 1988 ta-
kratna JLA zaprla v vojaški 
zapor in jim sodila pred vo-
jaškim sodiščem, so si ogle-
dali hostel in nekdanje celi-
ce, ki so danes preurejene v 
sobe za popotnike, se vpisali 
v knjigo gostov, nato pa sre-
čanje nadaljevali z nefor-
malnim kosilom. Na sreča-
nju letos ni bilo tedanjega 
predsednika odbora za var-
stvo človekovih pravic Igorja 
Bavčarja. 

31. maja 1988 so aretirali 
Janeza Janšo, ta in nadaljnji 
dogodki pa so pomembno 
vplivali na slovensko politič-
no dogajanje ob koncu 
osemdesetih let. Janša je bil 
takrat novinar Mladine, za 
njim je protiobveščevalna 
služba JLA aretirala tudi za-
stavnika Ivana Borštnerja in 
notranjepolitičnega uredni-
ka Mladine Davida Tasiča. 
Obtožili so tudi odgovornega 
urednika Frandja Zavrla, ki 
pa se je branil s prostosti. So-
jenje trem civilistom in pri-

Janez Janša, David Tasič, Ivan Borštnar In Franci Zavri 20 let po aferi JBTZ 1 FOIO TIIK 

padniku JLA pred ljubljan-
skim vojaškim sodiščem, ker 
naj bi bili izdali vojaško 
skrivnost, je trajalo do konca 
junija 1988. Proces je sprožil 
silovit odziv v slovenski jav-
nosti. 3. jimija je bil ustanov-
ljen Odbor za varstvo člove-
kovih pravic, ki je pod vod-
stvom Igorja Bavčarja orga-
niziral množične proteste 
pred vojaškim sodiščem v 
Ljubljani. Bil je najmočnejša 
organizacija civilne družbe v 
času slovenske pomladi in 
velja za predhodi^a poznej-
šega strankarskega življenja 
v Sloveniji. Ljudje so tedaj 
protestirali proti postopku za 
zaprtimi vrati v srbskem jezi-
ku in sojenju civilistom pred 

vojaškim sodiščem, zahtevali 
pa tudi politične reforme in 
demokratične spremembe. 
Proces velja za pomemben 
vzvod nastanka Slovenije, 
kot jo poznamo danes. 

Četverica se ob obletnici 
procesa srečuje vsako leto, 
njihove poklicne poti pa so 
zelo različne: Janez Janša je 
predsednik SDS in predsed-
nik vlade, letos tudi predsed-
nik sveta EU. David Tasič je 
ustanovitelj založbe Karanta-
nija, Ivan Borštner se je upo-
kojil, Frand Zavrl pa je part-
ner v agendji Pristop. Ob le-
tošnji okrogli obletnid Odbo-
ra za varstvo človekovih pravic 
in procesa proti četverid že 
od začetka leta potekajo števil-

ne aktivnosti. Februarja je pri-
čd delovati zgodovinski splet-
ni portal Slovenske pomladi 
www.slovenskapomlad.si, ki 
je zasnovan kot virtualni mu-
zej obdobja od leta 1977 do 
leta 1990. V začetku maja je 
Mestni muzej Ljubljana v so-
delovanju s Tonetom Stoj-
kom pripravil razstavo doku-
mentarnih fotografij, ki si jo 
bo mogoče ogledati še do 6. 
julija. Društvo slovenskih pi-
sateljev je ob obletnid proce-
sa pripravilo okroglo mizo z 
naslovom Pisatelji o človeko-
vih pravicah, 12. junija pa bo 
v prostorih društva potekal 
še spominski literarni večer 
in javna seja Odbora za var-
stvo dovekovih pravic. 

Osrednja pokrajina je politični spaček 
Takšnega mnenja so župani občin Podjetne regije, ki so po predlogu vlade pristali v veliki 

osrednjesiovenski pokrajini. 

JASNA PAIADIN 

Kamnik - "Volivce želimo 
spodbuditi, da se udeležijo po-
svetovalnega referenduma in 
glasujejo proti tako oblikovani 
osrednjesiovenski pokrajini," 
je bilo glavno sporodlo z novi-
narske konference, Id so se je 
na pobudo kamnišk^ župa-
na Toneta Smolnikarja udele-
žili še trzinski župan Anton 
Peršak, domžalski podžupan 
Vinko Juhart ter po^pani iz 
Kamnika in Litije. 

Župani L i. Podjetne regi-
je, ki si že vse od začetka po-

stopka oblikovanja pokrajin 
skupaj z občinami Litija, Za-
gorje in nekaterimi drugimi 
sosedami enotno prizadeva-
jo za samostojno pokrajino, 
so mnenja, da je bila osred-
njeslovenska pokrajina pred-
lagana brez kakršnihkoli kri-
terijev, da je v primerjavi z 
drugimi pokrajinami tudi 
prostorsko nesmiselna in 
povsem neenotna, saj obsta-
jajo vsaj tri po razvojnih 
usmeritvah med seboj zelo 
različna območja. "Nismo 
proti pokrajinam, a vlada je 
vseskozi vztrajala pri številld 

14, zdaj pa je v načrtu kar na-
enkrat ena pokrajina manj, s 
tem, da župani sevemoljub-
Ijanskih občin s sklepi naših 
občinskih svetov že od same-
ga začetka vztrajamo pri sa-
mostojni pokrajini," je pove-
dal Peršak in predlagano po-
krajino z luknjo v sredini po-
imenoval politični spaček. 

Tudi Vinko Juhart je pred-
lagano pokrajino, ki sega 
skorajda od avstrijske do hr-
vaške meje, poimenoval za 
povsem nesmiselno in lju-
dem vsiljeno, Tone Smolni-
kar pa je poudaril, da trditve 

o oblikovanju pokrajin v 
skladu z željami občin in žu-
panov nikakor ne držijo, saj 
so prav vsi občinski sveti na 
tem področju jasno sprejeli 
sklep, da želijo ddovati v sa-
mostojni pokrajini. Za usta-
novitev samostojne pokraji-
ne sevemoljubljanskih občin 
so se v parlamentu doslej ne-
uspešno zavzemali tudi vsi 
poslana s tega območja, da 
pa je obstoj predlagane 
osrednje pokrajine še toliko 
bolj vprašljiv, dokazujejo 
tudi podobni pomisleki ob-
čin južno od prestolnice. 

ŽIRI 

S D ob svetovnem dnevu športa 

Na Breznici pri Žireh so člani občinskih odborov SD Žiri, 
Gorenja vas in Železniki pripravili športno-družabno sreča-
nje ob svetovnem dnevu športa. Člani stranke, simpatizerji 
in drugi krajani so se podali na krajši pohod iz Žirov na 
Breznico in si spotoma ogledali muzej v Žireh. Prireditve so 
se udeležili tudi vidni člani Socialnih demokratov, med nji-
mi glavni tajnik stranke Uroš Jauševec, poslanec državnega 
zbora Janko Veber, predsednica območne organizacije SD 
Mirjam jan Blažič ter podpredsednik območne organizacije 
SD Jurij Krvina. D. Ž. 

KRAN) 

Odkrili spominsko znamenje na gori San Pietro 

V soboto so na gori San Pietro na Korziki, kjer se je decem-
bra 1981 zgodila letalska nesreča, v kateri je umrlo i8o ljudi, 
odkrili spominsko znamenje. V maju je skupina 60 
strokovnjakov, ki jih je tja postalo ministrstvo za obrambo, 
v dveh tednih očistila goro razbitin letala, ki so bile tam 27 
let. Spominskega srečanja na žrtve letalske nesreče se je iz 
Slovenije udeležilo 178 ljudi, od tega 121 svojcev. Minister za 
obrambo Kari Erjavec in predstavnica svojcev Maja Meško 
sta odkrila spominsko znamenje, molitev za umrle pa je 
vodil stolni kanonik Peter Kvaternik. D. Ž. 

http://www.slovenskapomlad.si
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Župan Štular izzval protest 
Presenečeni krajani Podbrezij in Zvirč odločno proti novi idejni lokaciji regijskega centra za ravnanje 

z odpadki. 

MATJAŽ G R E G O R I Č 

Podbrezje - Kot je bilo napo-
vedano, je bil včeraj opoldne 
prvi ogled idejne lokacije re-
gijskega centra za ravnanje 2 
odpadki, ki jo je predlagal 
nakelski župan Janez Štular. 
Na ogled so bili vabljeni žu-
pani Jesenic, Radovljice, 
Kranja in Mengša, a se ga je 
udeležil le tržiški Borut Sajo-
vic s podžupanom Juretom 
Megličem, Štularju pa sta 
"krila hrbet" še občinski 
svetnik Stanislav Koselj in 
direktor občinske uprave 
Drago Goričan. Slednji se je 
tudi najbolj razburil zaradi 
glasnih protestov nekaj več 
kot dvajsetih krajanov Pod-
brezij in Zvirč, ki so bili ne-
prijetno presenečeni, ker 
jim nihče ni povedal za novo 
lokacijo in so za ogled izve-
deli v petkovem Gorenj-
skem glasu. Prebivalci obeh 
manj kot kilometer oddalje-
nih naselij so odločno proti, 
da bi za potrebe regijskega 
centra za ravnanje z odpadki 
uničili skoraj pet hektarov 
gozda v bližini krožnega kri-

Župan Stular je s predlagano novo lokacijo ponovno podžgal nezadovoljstvo pri prebivalcih 
Podbrezij. / Foto: rmi dom 

žišča pri Podbrezjah. Župan 
Štular je zagotovil, da gre le 
za ogled možne lokacije in 
da v občini v zvezi s tem ni 
nobenih drugih aktivnosti, 
pri tem pa priznal, da je na 
območju med regionalno in 
državno cesto od krožišča 

pri Podbrezjah proti Tržiču 
odličen gozd, vendar je ta lo-
kacija z vidika logistike in 
gospodarnosti po njegovem 
mnenju primernejša kot v 
industrijski coni Polica. Ob 
tem je tudi povedal, da po-
godba s kranjsko občino za 

Polico še ni podpisana. Bo-
rut Sajovic, ki je za ogled 
prav tako izvedel iz našega 
časopisa, pa je povedal, da tr-
žiš ka občina še naprej pod-
pira predvideno lokadjo na 
Polici pri Naklem, ki jo je 
podprl tudi konzorcij Cero. 

Varna hiša možen izhod iz nasilja 
Centri za socialno delo na območju Gorenjske, regijska koordinatorica za obravnavo nasilja in 

društvo za p o m o č ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske so pripravili posvet 

o nasilju v družini. 

D A N I C A ZAVRL Ž L E B I R 

Kranj - Strokovnemu posve-
tu je prisluhnilo okoli 90 
udeležencev iz vladnih in 
nevladnih ustanov, med pre-
davatelji in slušatelji so bili 
ljudje s področja sociale, 
zdravstva, polidje, sodstva... 
Množična udeležba je dokaz, 
kako se odzivamo na pojav-
nost nasilja v družini, je v 
uvodu dejal Marjan Podbev-
šek, direktor Centra za sod-
alno delo Kranj. Srečanje naj 
bi prispevalo k ozaveščanju 
javnosti o nasilju v družini, 
predstavilo možnosti pomo-
či, poudarilo medsebojno so; 
delovanje in povezovanje 
vseh, ki se pri svojem delu 
srečujejo z žrtvami in pov-
zročitelji nasilja in se vklju-

čujejo v obravnavanje in pre-
prečevanje te problematike. 
Namenjeno pa je bilo tudi 
praznovanju pete obletnice 
delovanja vame hiše na Go-
renjskem. Od letošnjega 
marca imamo v Sloveniji za-
kon o preprečevanju nasilja v 
družini, sedaj so v delu pod-
zakonski akti, je na posvetu 
dejala direktorica direktorata 
za družino na ministrstvu za 
delo Majda Erzar. Menila je, 
da si ne smemo zatiskati oči 
pred dejstvom, da nasilje v 
družini obstaja in da pri od-
krivanju tovrstnega nasilja 
ne gre za blatenje instituta 
družine, temveč jo želimo 
očistiti tega madeža. O pro-
blematiki družinskega nasi-
lja je spregovorila Aleksan-
dra C îrin, regijska koordina-

torica za obravnavo nasilja, 
ki je nanizala tudi podatke o 
obsegu tega pojava. Nasilje v 
družinah narašča, v petih le-
tih so policisti obravnavali 
prek 40 tisoč primerov to-
vrstnega nasilja, centri za so-
dalno delo povprečno letno 
obravnavajo 243 primerov. 
Število prepoznanih in pri-
javljenih primerov nasilja v 
družini se veča, kar kaže na 
večjo ozaveščenost družbe o 
tem problemu in možnostih, 
kako žrtvam (predvsem otro-
kom in ženskam) pomagati. 
Žal veliko primerov ostaja 
prikritih. 

Vama hiša je eden od 
možnih izhodov iz nasilja, je 
na posvetu dejala vodja Var-
ne hiše Gorenjske Vilma Re-
govc. V Sloveniji jih je enajst. 

gorenjska je bila ustanovlje-
na pred petimi leti, njeno 
delo poleg ministrstva za 
delo sofinancirajo vse go-
renjske občine, trenutao pa 
se z njimi dogovarjajo tudi 
za možnost, da bi z ureditvi-
jo stanovanja omogočili biva-
nje še sedmim uporabni-
cam. Sedaj v vami hiši lahko 
prebiva šest žensk z otroki, 
ki se imiaknejo nasilnežu v 
družini in ob strokovni po-
mod okrevajo od posledic, ki 
jim jih je pustilo nasUje, ter 
krepijo lastne mod za življe-
nje po odhodu iz hiše. V pe-
tih letih je v vami hiši prebi-
valo 111 žensk z otroki, sku-
paj 215 stanovalcev. Peto ob-
letnico Vame hiše Gorenjske 
bodo proslavili jutri v Pred-
dvoru. 

Zagotovili denar za cesto v Davčo 
A N A H A R T M A N 

Davča - Minuli petek je dr-
žavni zbor sprejel rebalans 
letošnjega državnega pro-
računa, ki predvideva tudi 
denar za zagotovitev začas-

ne prevoznosti ceste v Dav-
čo, ki je bila močno poško-
dovana v lanski ujmi in je 
ta čas uradno zaprta za pro-
met. "Za zasilno obnovo 
davške ceste je predvidenih 
330 tisoč evrov. Dela naj bi 

se pričela v enem mesecu, 
upamo pa, da bodo zaklju-
čena že do pričetka novega 
šolskega leta, da bodo otro-
ci na poti v šolo varnejši," 
je dejal župan Železnikov 
Mihael Prevc in še dodal. 

da je državni zbor s potrdit-
vijo rebalansa državnega 
proračuna zagotovil tudi 
sredstva v sklopu sanacij-
skega programa za odpravo 
posledic po ujmi, po kate-
rem občini Železniki za ob-
novo komunalne infra-
strtikture letos pripada 2,4 
milijona evrov. 

Koordinator odpusta 
v Bolnišnici Golnik 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Golnik - Koordinator odpu-
sta je novost v Bolnišnid 
Golnik, ta profil so uvedli 
tudi zaradi vse krajših ležal-
nih dob v bolnišnicah. Koor-
dinator odpusta predstavlja 
vezni člen obravnave bolni-
kov, ki imajo potrebo po na-
daljnji obravnavi v doma-
čem okolju ali institudonal-
nem varstvu. Koordinator 
komunicira z bolnikom ali 
družinskimi člani tudi prvi 
teden po odpustu iz bolniš-
nice, bolnika informira o ak-
tivnostih, Id so vezane na od-
pust, svetuje in se povezuje 
z bolnikovim izbranim 
zdravnikom in patronažno 

medicinsko sestro. Koordi-
nator odpusta se bo vključil 
v obravnavo pri vseh bolni-
kih, ki imajo kronično bole-
zen (KOPE, tuberkulozo, 
astmo, kronična srčna obo-
lenja, rak) in pri katerih je 
ob sprejemu in odpustu 
ugotovljena druga ali višja 
stopnja zahtevnosti zdrav-
stvene nege. 

Koordinator odpusta je iz-
kušena medicinska sestra, ki 
dobro pozna organiziranost 
Bolnišnice Golnik in tudi 
zdravstvenega sistema. Po-
zna specifičnosti obravnave 
bolnikov s kroničnimi stanji, 
ima veščine učinkovitega ko-
municiranja ter organizadj-
ske sposobnosti. 

ŠKOFJA LOKA 

Glasbena šola v Starološki grad 

župan občine Škofja Loka Igor Draksier je skupaj s sodelavko, 
ki se ukvarja tudi s področjem kulturne dediščine, pred kratkim 
obiskal ministrstvi za delo in kulturo, kjer sta tamkajšnjim stro-
kovnim službam predstavila idejo, da bi v prostore Starološke-
ga gradu preselili škô eloško glasbeno šolo. Glasbena šola se-
daj gostuje v puštalskem gradu, ki pa je bil vrnjen v denacio-
nalizacijskem postopku in sedaj lastnikom plačuje dokajšnjo 
najemnino. Obe ministrstvi sta zamisel načelno podprli in bo-
sta skupaj z občino Škofja Loka v ta projekt skušali vključiti 
tudi ministrstvo za šolstvo in šport Na ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve pa so zagotovili, da bodo do leta 
2009 obnovili tudi streho na Starološkem gradu. D. Ž. 

KRAN) 

Ravnik Tomanova ostaja direktorica 

Konec tega tedna bo direktorici Gorenjskega muzeja Kranj 
Barbari Ravnik Toman potekel mandat. Na nov razpis, ki je 
bil objavljen v mesecu aprilu, se je prijavila zgolj ona. Tako 
je minulo sredo svet MO Kranj mag. Barbaro Ravnik Toman 
brez daljše razprave znova imenoval za direktorico. V. S. 
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G O R E N J S K A 

Mladi gasilci tekmovali 
M A R J A N A A H A Č I Č 

Kranjska Gora - V soboto se 
je kar 31 ekip na že 20 regij-
skem srečanju društev Mla-
di gasilec pomerilo v teore-
tičnem in praktičnem zna-
nju. Organizacijo priredit-
ve, na kateri se je zbralo kar 
sto mladih gasilcev med os-
mim in petnajstim letom, 
je tokrat prevzela Gasilska 
zveza Kranjska Gora. "Ve-
seli smo dokaj velikega šte-
vila udeležencev," je pove-
dal predsednik organizacij-
skega odbora Ignac Šubic. 
V Kranjski Gori smo regij-
sko tekmovanje že pripravi-
li pred osmimi leti, leta 

1993 pa tudi državno." To-
krat bo državno tekmovanje 
jeseni v Semiču, tja pa iz 
Gorenjske odhajata prvi 
dve ekipi iz vsake kategorije 
s sobotnega regijskega tek-
movanja. To sta ekipi Ži-
rovnica 2 in Bohinjska Bela 
1 v mlajši skupini ter doma-
či ekipi Josipa Vandota 
Kranjska Gora 1 in 2 v sta-
rejši. 

Ob tej priložnosti pa so 
predstavili tudi zbornik 
Mladi gasilec, v katerem sta 
avtorja Zdenka in Jože Fre-
lih natančno popisala vsa 
gorenjska društva Mladi ga-
silec ter dvajset let njihovih 
srečevanj. 

Zmagovalna domača ekipa Josipa Vandota Kranjska Gora 1 
s predsednikom C Z S Antonom Korenom ter predsednikom 
C Z Kranjska Gora Robertom Plavčakom 

BOHINJSKA BISTRICA 

Nagrado je namenil Bohinjcem 

Na prireditvi ob začetku 2. Mednarodnega festivala alpske-
ga cvetja je idejni oče festivala lan Mitchell, ki prihaja z 
najbolj severne točke Škotske, bohinjskemu županu Francu 
Kramarju predal priznanje, ki mu gaje letos podelila škotska 
organizacija Forward Scotland. Gre za priznano škotsko 
organizacijo, ki se ukvarja s trajnostnim razvojem in 
pomaga lokalnim skupnostim izboljšati okolje. Doslej so 
pomagali škotskim lokalnim skupnostim, z delom lana 
Mitchella pri razvoju festivala alpskega cvetja pa je šlo prvič 
za mednarodno sodelovanje. Zato so letos prvič podelili 
tudi nagrado Champions for Sustainable Communities za 
mednarodne dosežke, in to prav Mitchellu. V obrazložitvi 
so zapisali, da je Mitchell v Bohinju veliko pripomogel pri 
varovanju in uporabi naravnega okolja za trajnostni 
ekonomski razvoj, kar med drugim poudarja tudi Festival 
alpskega cvetja. "Nagrado sem namenil Bohinjcem, ker so z 
lastnim trudom postavili festival na noge. Zadovoljen sem, 
da festival poteka že drugo leto in da postaja tradicionalna 
prireditev," je povedal lan Mitchell. P. L 

JESENICE 

V rebalansu tudi obnova Športne hale 
Podmežakla 

Jeseniški občinski svetniki so na seji prejšnji teden potrdili 
prvi letošnji rebalans proračuna. Z njim so zagotovili denar 
za nekaj pomembnih projektov. Tako so namenili nekaj več 
kot 957 tisoč evrov za odkup, dokončanje obnove in nakup 
dela opreme nekdanje Merkurjeve stavbe, v kateri že ureja-
jo prostore Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. Za 
projekt revitalizacije Fiproma so namenili nekaj več kot 406 
tisoč evrov dodatnega denarja. Velika postavka na strani od-
hodkov v rebalansu je tudi sofinanciranje mestnega prome-
ta - postavko so s prvotnih 42 tisoč evrov povečali na 132 
tisoč evrov. Dodatnih 55 tisoč evrov so z rebalansom zago-
tovili za obnovo Športne hale Podmežakla. Dodatnih 40 
tisoč evrov bo Občina Jesenice letos namenila za subvencije 
otroškega varstva, kajti število otrok, vključenih v vrtec, se 
bo jeseni povečalo za deset odstotkov. U. P. 

Stirijezični koledar dogodkov 
Dijaki z Jesenic, iz Beljaka in Trbiža so izdelali spletni koledar dogodkov Alpe-Jadran. 

U R Š A PETERNEL 

Beljak - Na spletni strani 
www.dreitretri.eu je prejšnji 
petek zaživel Stirijezični ko-
ledar dogodkov, na katerem 
je mogoče dobiti podatke o 
prireditvah, predstavitvah, 
zabavi in drugem na območ-
ju regije Alpe-Jadran. Kole-
dar je izdelan v slovenščini, 
nemščini, italijanščini in an-
gleščini in je rezultat dela di-
jakov treh šol - Gimnazije Je-
senice, St. Martin Beljak in 
Ingeborg Bachmann Trbiž. 
Nastal je pod okriljem pro-
jekta Dreitretri, katerega na-
men je povezovanje treh re-
gij, premagovanje jezikov-
nih ovir, zbiranje in izme-
njava podatkov ter medse-
bojno spoznavanje dijakov 
treh dežel. Zanj so ^jaki 
prejeli deset tisoč evrov na-
grade, saj je bil izbran za 
zmagovalni projekt na nate-

Dijaki so županom simbolično izročili koledarje dogodkov. 

čaju Brez meja v prihodno-
sti. Predstavitev spletnega 
koledarja so pripravili prejš-
nji petek v nalcupovalnem 
centm Atrio v Beljaku, ude-
ležili pa so se je tudi župan 

Beljaka Helmut Manzeiu-ei-
ter, župan Trbiža Roberto 
Carlatoni, župan Kranjske 
Gore Jure Žerjav in podžu-
pan Jesenic Boris Bregant. 
Vsi so poudarili pomen pri-

jateljskega sodelovanja med 
tremi sosednjimi državami, 
ki ga tovrstni projekti mladih 
še krepijo. Dijaki bodo jeseni 
spletni koledar dogodkov še 
nadgradili. 

Pod vodo v lov za odpadki 
Potapljači so letos že 15 . leto po vrsti čistili dno Blejskega jezera. 

M ATE JA R A N T 

Bled - Tradicionalno čistil-
no akcijo Blejskega jezera 
so letos združili tudi z dne-
vom potapljačev, tako da so 
se na Bledu zbrali potaplja-
či iz vse Slovenije. Čiščenja 
jezera se je tako v soboto lo-
tilo 145 potapljačev, ki so 
tako kot minula leta zbrali 
približno dve toni odpad-
kov. 

"Večinoma gre za odvrže-
ne plastenke, pločevinke in 
steklenice, letos pa so ven 
potegnili tudi mrtvega kra-
pa," je razložil predsednik 
blejskega društva za pod-
vodne dejavnosti Borut No-
vak in dodal, da je pod vodo 
sicer tudi precej gradbene-
ga materiala, vendar tega 
ne čistijo. "Predvsem pred 
leti je bilo veliko lesa in 
drugih gradbenih odpad-

kov okrog blejskega otoka. 
Občutek imamo, da se veli-
ko odpadkov pogrezne v 

mulj, potem pa počasi pri-
hajajo na piano." Ne glede 
na vse se po njegovih bese-

Jezersko dno skriva kup odpadkov, ki so vsako leto izziv za 
potapljače. 

dah že pozna, da je jezero 
bolj čisto, saj so znova opa-
zili potočnega raka, ki živi 
zgolj v čistih vodah. 

Čistilno akcijo so potap-
ljači končali z druženjem 
na kopnem. "Dan potaplja-
čev je vsako leto osrednji 
dogodek naše zveze, ki 
združuje 60 potapljaških 
društev oziroma okrog 
1500 potapljačev," je pojas-
nil predsednik Slovenske 
potapljaške zveze Mitja Sla-
vinec. Kot pravi, je zaupa-
nje podvodnemu partnerju 
bistvenega pomena, zato s 
tovrstnimi dogodki krepijo 
zaupanje tudi po potopu. 
Potapljači so se tako lahko 
med drugim zabavali ob ig-
rah "brez dna", v okviru ka-
terih so se recimo morali 
preskusiti v teku v plavut-
kah, plezanju čez ovire v 
plavutkah in podobno. 

RADOVLJICA 

Potujmo, rešujmo, tekmujmo 

OŠ Antona Janše Radovljica je v soboto že enajstič zapored 
pripravila državno tekmovanje Potujmo, rešujmo, tekmuj-
mo, na katerem se je 64 mladih iz dvajsetih slovenskih šol 
s prilagojenim programom pomerilo v znanju družboslovja. 
V Radovljico, kjer vsako leto zadnjo majsko soboto pripravi-
jo državno tekmovanje, so prišli učenci, ki so na šolskih tek-
movanjih dosegli največje število točk. "Cilji tovrstnih tek-
movanj so raznovrstni: učence želimo motivirati za pridobi-
vanje in utrjevanja znanja z aktivnejšimi oblikami, predvsem 
pa so takšne aktivnosti imenitna priložnost za utrjevanje sa-
mozavesti in izboljšanje samopodobe," je povedala Nataša 
Modrič, vodja tekmovanja. Ob koncu je komisija podelila 
priznanja za prvo, drugo in tretje mesto. Dovolj točk za prva 
tri mesta si je prislužilo kar 21 učencev. M. A. 

RADOVLJICA 

Prvi praznik KS Radovljica 

Rojstni dan v Radovljici rojenega arhitekta Ivana Vurnika 
1. junij je Radovljica izbrala za svoj krajevni praznik. Letos 
so ga praznovali prvič. V soboto, na predpraznični dan, je 
bilo mesto živahno kot že dolgo ne. Praznične prireditve 
so se pričele na vrtu gostilne Kunstelj, kjer so predsednik KS 
Radovljica Zvone Prezelj, župan Janko S. Stušek, predsednik 
društva Šparon Ciril Globočnik in skrbnik mariborske stare 
trte Tomislav Zafošnik posadili cepič najstarejše trte na 
svetu. Na Gorenjskem je posajena le še v bližnji Vrbi. 
Slovesnost se je nadaljevala v baročni dvorani radovljiške 
graščine, kjer so ob slovesnem nagovoru dekana fakultete 
za arhitekturo Petra Gabrijelčiča odprli razstavo o Ivanu 
Vurniku, in nadaljevala s koncertom skupine Bid Bang na 
Linhartovem trgu. M. A. 

http://www.dreitretri.eu
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Jubilej ljubenske šole 
v četrtek s o v Ljubnem slovesno praznovali 140-Ietnic0 tamkajšnje podružnične šole. 

MARJANA AHAČIČ 

Ljubno - Učenci in učitelji-
ce so ob tej priložnosti pri-
pravili živahno slovesnost, 
m kateri so obiskovalce po-
peljali skozi zgodovino pa 
vse do daljne prihodnosti. 
Pripravili so banket seda-
njosti in "dobrote iz gunga 
cajta" ter razstavo Šola sko-
zi čas, kjer si je bilo mogo-
če ogledati stare šolske 
predmete izpred stotih let, 
pokukati v stare učbenike 
in prelistati priprave na 
pouk, ki so si jih učitelji pi-
sali v davnih časih kraljevi-
ne SHS. Praznovanje so za-
okrožili z bogato publikaci-
jo, v kateri so predstavili 
šolo in njeno zgodovino pa 
tudi zgodovino Ljubnega, 
Otoč, Posavca in Praproš. 

Ljubensko šolo, podru-
žnico OS Antona Tomaža 
Linharta Radovljica, v tem 
šolskem letu v treh kombi-
niranih oddelkih obiskuje 
36 otrok od prvega do pe-

N a slovesnosti ob jubileju šole / FOIO: AOIU BUIOV« 

tega razreda. Pred komaj 
petnajstimi leti jih je bilo 
sicer še enkrat več, a je v 
šoli kljub temu živahno. 
Učenci in učiteljice so ak-
tivni in uspešni na številnih 
področjih, intenzivno pa se 

vključujejo tudi v življenje 
krajev, iz katerih prihajajo 
otroci. "140 let je dovolj, da 
napolnimo dve življenji, in 
ljubenska šola je prav takš-
na - deluje z dvojno močjo," 
je dejala vodja šole Lucija 

Nov oskrbnik pod Storžičem 
Planinski d o m pod Storžičem je spet odprt. Oskrbuje ga Marko Markič iz 
Tržiča. Kuhar popr ime tudi mizarska dela. 

STOJAN SAJE 

Tržič - Poklicni kuhar v 
Osnovni Šoli Bistrica Marko 
Markič je ljubitelj gora in 
dan Planinskega društva Tr-
žič. Zadnjih pet let je večkrat 
pomagal v kuhinji Doma 
pod Storžičem. Občasno je 
kuhal tudi za kočo na Zeleni-
ci. Tam je izrazil željo za so-
delovanje pri oskrbovanju 
katere od društvenih koč. 
Predsednica društva Erna 
Anderle ga je zaradi odhoda 
prejšnje oskrbnice povabila, 
naj znova oživi Dom pod 
Storžičem. 

"Dom je bil vso zimo za-
prt, zato so nujne priprave 
na novo sezono. Morali smo 
ga počistiti, začeti pripravlja-
ti drva in dopolniti posodo v 
kuhinji. Žal je kuhinja slabo 
opremljena, potrebovali pa 
bi tudi nove krožnike in pri-
bor. Nujnih bo nekaj popra-

vil, predvsem dimnikov in 
oken. Pri slednjem bom lah-
ko pomagal, saj sem tudi 
izučen mizar. Načrtujem iz-
delavo miz, stolov in postelj 
in macesna, a se mora les 
še posušiti. V sobah in na 
skupnih ležiščih lahko pre-
nočimo 40 oseb. V dveh 
jedilnicah je prostora še za 
deset ljudi več. Dom oskrbu-
jeva skupaj z ženo Karmen. 
Od začetka maja je odprt 
ob sobotah in nedeljah. Med 
15. junijem in 15. septem-
brom bo stalno oskrbovan. 
Do doma se je možno pripe-
ljati z avtom, a je cesta na več 
mestih slaba. Dom je izho-
dišče za vzpone na Storžič 
s severne strani, ki pa je za-
enkrat še težko prehodna 
zaradi snega," je povedal 
Marko Markič iz Tržiča. 

Novi oskrbnik je razkril 
tudi nekaj svojih kuharskih 
skrivnosti. Nad Lomom je 

Marko Markič 

odkril čemaž, iz katerega 
kuha juho s skutnimi štruk-
Iji. Skuto, kruh iz kmečke 
pefi in še kaj kupi pri doma-
činih. V ponudbi ne bodo 
manjkale tradicionalne jedi 
na žlico, postregel pa bo tudi 
s sladicami. Posebnost bo 
grmada v obliki Storžiča. 

Dolge čakalne vrste pri zobozdravniku 
ANAHARTMAN 

Žirovnica - Občina Žirovni-
ca bo po sklepu občinskega 
sveta zdravstveno zavaroval-
nico zaprosila za povečanje 
kvot zobozdravstvenih stori-
tev v njihovi občini. Na zad-
nji seji občinskega sveta je 

namreč zobozdravnica Mar-
gita Zupane Porenta, ki ji je 
občina Žirovnica podelila 
koncesijo za javno zoboz-
dravstveno službo, predstavi-
la poročilo za lani. Pojasnila 
je tudi, da se zaradi omeje-
nega obsega zobozdravstve-
nih storitev, ki jih krijeta ob-

vezno in prostovoljno zdrav-
stveno zavarovanje, soočajo s 
čakalnimi dobami. Slednja 
za plombiranje znaša do 90 
dni, za protetiko do 150 dni, 
za registracijo novih pacien-
tov pa kar od 365 do 550 dni. 
Lani je imela 859 pacientov, 
opravila pa je 5.627 storitev. 

Rakovec. "Sporočilo, ki veje 
že iz starih zapiskov šolske 
kronike, govori o veliki pre-
danosti in skrbi za otroke." 
Prav to pa je vodilo učiteljic 
podružnične šole Ljubno 
tudi danes. 
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Med blejskimi gosti 
vse več Američanov 
N a Bledu so lani našteli 540 tisoč nočitev, 

kar je pet odstotkov več kot leto prej. 

MATEJA RANT 

Bled - Po številu nočitev se 
tako počasi spet približuje-
jo letu 1990, ko so imeli na 
Bledu kar 581 tisoč nočitev, 
je s podatki postregla direk-
torica Turizma Bled Eva 
Štravs Podlogar. V povpre-
čju gostje na Bledu ostane-
jo tri dni. 

dodala, da bodo zato še na-
prej poskušali razvijati zim-
sko ponudbo, v okviru katere 
med drugim zagotavljajo 
enotne smučarske vozovnice 
za osem smučarskih središč 
in smučarski avtobus, ki po-
vezuje Bled z Voglom, Koblo 
in Krvavcem. Letos so se pri-
družili tudi združenju Alpi-
ne Pearls, ki povezuje dvaj-

Med gosti so na prvem mestu še vedno Angleži, 
sledijo jim Nemci, Bled pa postaja vse privlačnejši 
tudi za Američane in Japonce. 

Z izkupičkom lanske turi-
stične sezone so zato v Tu-
rizmu Bled zelo zadovoljni; 
soUdni, ocenjuje Eva Štravs 
Podlĉ ar, so bili tudi letošnji 
prvomajski prazniki. V pri-
merjavi z lani so namreč 
ustvarili kar za 12 odstotkov 
več nočitev. "Še vedno pa 
nam največji izziv predstav-
lja zima, saj k r̂ 60 odstot-
kov nočitev ustvarimo v šti-
rih poletnih mesedh od ju-
nija do septembra," je pojas-
nila Eva Štravs Podlogar in 

set alpskih turističnih krajev. 
Poleg izmenjave izkušenj ra-
čunajo tudi na skupno pro-
mocijo pod enotno blagovno 
znamko. 

Z namenom, da bi goste 
na Bled privabili tudi za dlje 
časa, letos načrtujejo nekate-
re spremembe tudi pri pole-
tnih prireditvah. Dogajanje 
bodo poskušali raztegniti na 
več dni, sicer so tovrstne pri-
reditve po besedah Eve 
Štravs Podlogar prevelika 
obremenitev za Bled. 

Privoščite si! 

NE ODLAŠAJTE, IZBERrTE GOTOVINSKI KREDtr. 

Privoščimo vam (dealrto poletje, zato vam za vse vaše poletne nakupe ponujmno gotovinski 
kredit v^evrih z ugodno obrestno mero in 50-odstotnlm znižanjem stroškov odobritve 

Poleg tega latiko svojemu otroku poklonite darilo, saj vam bomo ob najemu gotovinskega kredita 
zari| brezplačno odprli otroški, mladinski ali študentski bančni paket in nanj položili 20 evrov 

Ponudba velja do 31. julija 2008. 

^UnlCredlt Bank 

http://www.gorenjslcigUs.si
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Za varčevanje 
energije 
v Cerkljah nameravajo s primerno energetsko 

politiko povečati rabo obnovljivih virov energije, 

po drugi strani pa zmanjšati porabo energije. 

S I M O N Š U B I C 

Cerklje - Občina Cerklje na 
Gorenjskem bo v prihodnjih 
letih spodbujala uporabo 
okolju prijaznih in obnovlji-
vih virov energije, hkrati pa 
tudi čim manjšo porabo 
energije, je vodilo energet-
ske politike občine, zapisano 
v Energetskem konceptu 
Občine Cerklje na Gorenj-
skem, ki ga je pripravilo ljub-
ljansko podjetje Eco Consul-
ting, na zadnji seji pa so ga 
sprejeli tudi občinski svetni-
ki. 

Po dostopnih podatkih se 
v občini Cerklje 51 odstotkov 
stanovanj ogreva s kurilnim 
oljem, 46 odstotkov pa z le-
som in lesnimi odpadki, 
glavna šibkost pa je, da pov-
sod uporabljajo individualne 
kurilne naprave, zaradi nji-
hove starosti pa je izraba 
predvsem lesne biomase 
manjša od želene. V občin-
skih stavbah je ogrevanje 
urejeno na kurilno olje, v 
podjetjih pa večinoma na 
ekstra lahko kurilno olje in 
utekočinjen naftni plin. Vsi 
našteti letno porabijo 2,1 mi-
lijona litrov kurilnega olja, 
8.130 kubičnih metrov lesa 
in lesnih ostankov, 218 tisoč 
litrov utekočinjenega naftne-
ga plina in 39 ton rjavega 
premoga. Celotna raba pri-
marne energije v občini Cer-
klje je tako ocenjena na oko-
li 38 tisoč megavatnih ur na 

leto, pri čemer pa poraba 
elektrike ni upoštevana. 

Glavni dolgoročni dlji do 
leta 2018, ki jih predvideva 
energetski koncept, so pove-
čanje deleža gospodinjstev, 
ki se ogreva na lesno bioma-
so, zmanjšanje rabe toplotne 
energije v gospodinjstvih za 
deset odstotkov, spodbujanje 
večje izrabe sončne energije 
za pripravo tople sanitarne 
vode ter povečanje uporabe 
obnovljivih virov energije in 
energetske učinkovitosti v 
občinskih javnih stavbah. 
Prav tako bodo po dograditvi 
omrežja zemeljskega plina 
spodbujali gospodinjstva in 
podjetja, da se jih čim več 
priključi nanj, podpirali pa 
bodo tudi skupno ogrevanje 
na lesno biomaso, kjer je to 
mogoče. 

Za dosego {»stavljenih ci-
ljev bo občina med drugim 
poskrbela za sofinanciranje 
vgradnje dveh solarnih siste-
mov na izbrani šoli oziroma 
vrtcu in petnajstih solarnih 
sistemov na individualnih 
objektih. Poskušali bodo po-
iskati primemo lokacijo 2a 
postavitev sončne elektrame, 
sofinancirali pa naj bi tudi 
demonstracijski kotel na les-
no biomaso in vgradnjo to-
plotne črpalke na geosondo 
za izkoriščanje geotermalne 
energije. Vsi predlagani pro-
jekti so vredni 118.500 evrov, 
od tega bo občina prispevala 
66 tisoč evrov. 

NAKLO 

Krstili gasilski avto 

Zadnji majski dan je bil za člane Prostovoljnega gasilskega 
društva Naklo prazničen. Pripravili so slovesnost ob prevze-
mu novega vozila za prevoz moštva, ki je z dodatno opremo 
stal okrog 37 tisoč evrov. Predsednik Mitja Valentič se je za-
hvalil Ministrstvu za obrambo RS, Občini Naklo in drugim 
donatorjem za darovani denar. Avto bodo uporabljali za pre-
voz mladine na vaje in tekmovanja ter za manjše intervenci-
je, zato ga želijo opremiti z novo motorno brizgalno. Botra 
sta bila Marija Potočnik in novi častni predsednik društva 
Vinko Cale (na sliki), ki sta avto krstila s šampanjcem, žup-
nik Janez Zupane pa ga je blagoslovil. Slavje so začeli z 
gasilsko parado, sklenili pa so ga z veselico. Zaslužek bodo 
namenili za novo brizgalno. S. S. 

Nov gospodar reliefa Kranja 
N a s lovesnem sestanku Lions kluba Kranj so lastništvo makete reliefa mesta Kranj prenesli na občino. 

S T H A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Lions klub Kranj je 
imel v četrtek slovesni sesta-
nek v prostorih kranjske ob-
čine. Ob tej priložnosti sta 
predsednik Uons kluba 
Kranj Peter Mam in župan 
kranjske občine Damijan 
Peme podpisala pogodbo o 
prenosu lastništva makete 
reliefa mesta Kranj na obči-
no. Uons klub Kranj je lani 
ob deseti obletnid delovanja 
podaril mestu ter slepim in 
slabovidnim bronasto make-
to Kranja v velikosti 275-krat 
172, delo akademskega ki-
parja Staneta Kolmana in li-
varja Romana Kamška, zdra-
vilec Martin Borišek pa je 
pod njo vgradil energetske 
kroge. Relief je stal dobrih 
petdeset tisoč evrov, zbiranje 
denarja je bUa skrb članov 
Lions kluba Kranj. "Huma-
nitarnost in pripravljenost 
pomagati nekomu, ki po-
moč potrebuje, so dejanja, ki 

Feter Marn in Damijan Perne sta podpisala pogodbo, s katero je Lions klub Kranj prenesel 
lastništvo makete reliefa Kranja na občino. /FO»: TINA DOM 

človeka delajo velikega. S to 
maketo odpiramo pogled 
tudi tistim, ki sicer ne bi ni-
koli vedeli, kakšno je me-
sto," je povedal Damijan 
Perne in dodal, da občina 
kot nov gospodar prevzema 

KRANJ 

Obupna cesta in neživljenjski predpisi 

"Cesta na Laborah je sicer državna cesta, je pa v obupnem 
stanju," je na sredini seji Mestne občine Kranj opozoril svet-
nik Jure Kristan ter odgovorne na občini spodbudil, naj ven-
darle še enkrat opozorijo pristojne, da se odsek ceste pri Re-
montu, ki je še slabši, odkar je urejen nov uvoz, vendarle 
uredi. Prav tako so svetniki opozarjali, da je trava v nekate-
rih križiščih moteče visoka (država daje denar le za dve 
košnji letno), kar je lahko tudi nevarno. Svetnik Stane Bošt-
jančič je opozoril tudi na dejstvo, da so nekateri predpisi na 
cestah neživljenjski, saj na primer lepo urejena cesta s 
pločnikom proti Besnici in skozi kraj predpisuje hitrost zgolj 
50 kilometrov na uro. V. S. 

Na Laborah je cesta zelo slaba, od dograditve novega uvoza 
pri Remontu pa vozila zanaša že pri nizkih hitrostih. 

MENGEŠ 

V Mengšu odprli krajevni urad 

Na občinski praznik, ki so ga praznovali 29. maja, so 
Mengšani po 26 letih spet dobili svoj Krajevni urad, ki so ga 
zaradi premalo obiska zaprli leta 1982. Tokrat je Upravna 
enota Domžale, ki jo vodi načelnik Branko Heferle, ponovno 
prisluhnila Občini Mengeš, ki si je nekaj let prizadevala, da 
bi storitve upravne enote občani spet lahko koristili v do-
mačem kraju. Krajevni urad, ki bo od 3. junija posloval vsak 
torek od 8. do 15. ure, je svoje prostore dobil v pritličju 
občinske stavbe, v njem pa bo mogoče koristiti 31 storitev, 
med drugim tudi oddaja vlog za osebno izkaznico in potni 
list, spremembe naslova v potnem listu in drugo. J. P. 

vso odgovomost za skrb nad 
tem lepim objektom. 

Peter Mam je ob tej prilož-
nosti spomnil na še en pri-
spevek članic in članov Uons 
kluba Kranj v zadnjem času: 
"Prispevali smo k ustanovitvi 

Leo kluba Kranj, ki je v maju 
na Bledu izpeljal dobrodelni 
koncert; na njem so zbrali šti-
ri tisoč evrov in s tem omogo-
čili letovanje kar nekaj otro-
kom v organizaciji Društva 
prijateljev mladine Jesenice." 
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KROPA 

Novi igrišči za odbojko na mivki 

Športno društvo Kropa je v petek na letnem kopališču v 
Kropi odprlo igrišči za odbojko na mivki ter razsvetljavo, ki 
bo omogočala igranje tudi v večernem oz. nočnem času. 
Kot je v imenu društva povedal Tine Peternel, jim je igrišče 
uredilo Cestno podjetje Kranj, ki je sicer tudi eden od spon-
zorjev odbojkarskega kluba Uko Kropa. Prihodnji teden se 
bo predvidoma začela tudi kopalna sezona, cena vstopnic 
pa bo enaka kot lani. C. Z. 

LESCE 

Izšla je knjiga o letalstvu na Gorenjskem 

Na letališču v Lescah so v petek slovesno predstavili izid 
knjige Letalstvo na Gorenjskem in Alpski letalski center 
Lesce-Bled avtorja Franceta Primožiča, dolgoletnega direk-
torja ALC Lesce. Bogato publikacijo in februarja preminule-
ga avtorja so predstavili njegov brat Jože Primožič, dolgolet-
ni predsednik Aerokluba Kranj Baldomir Bizjak ter Primoži-
čev vrstnik v ALC Lesce Leon Mesarič. Primožič je v svoji ob-
sežni publikaciji natančno in zavzeto predstavil vse, ki so 
ustvarjali Alpski letalski center v Lescah, pa tudi različna po-
dročja letalstva, vsa velika tekmovanja, pomembne obisko-
valce in opisal celo gradnjo letal. V zborniku je, kot je sam 
zapisal v uvodu v knjigo, skušal zajeti ves razvoj in po-
membne dogodke na področju športnega letalstva na Go-
renjskem. Knjiga je izšla v nakladi tisoč izvodov. M. A. 
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Jubilej vrtca V Železnikih 
v Železnikih so minulo soboto proslavili 40-letnico ustanovitve vrtca. 

ANA HARTMAN 

Železniki - "Vrtec v Železni-
kih je v 40 letih prerasel v so-
doben in v prihodnost 
usmerjen javni zavod. To nas 
zavezuje, da tudi v bodoče 
sledimo zahtevam časa. Prvi 
večji izziv je zagotovitev do-
datnih prostorov, saj so želje 
po vpisu znatno presegle 
naše prostorske zmožnosti. 
Še pomembnejše je kako-
vostno izvajanje programa, 
znotraj katerega dajemo 
otrokom osnovo za vstop v 
šolo. Najdragocenejše darilo, 
ki ga lahko damo otrokom, je 
navdušenje. Brez sodelova-
nja s starši kaj takega ne bi 
bilo mogoče. Naj gresta vrtec 
in dom z roko v roki," je rav-
natelj Franc Rant poudaril na 
proslavi ob 40-letnid vrtca v 
Železnikih, ki so jo naslovili 
Vrtec in dom z roko v roki za 
srečno otroštvo. Sobotno pri-
reditev v nabito polni športni 
dvorani so sooblikovali vzgo-
jiteljice, starši in otrod; sled-
nji so se predstavili z dekla-
madjami, petjem in plesom. 

Vrtec v letošnjem šolskem 
letu obiskuje 176 otrok. Se-
dern oddelkov je organizira-

, 4 , 

Otroci so z deklamacijami, petjem in plesom obogatili prireditev ob 40-letnici vrtca. 

nih v Železnikih, dva pa v 
podružnični šoli v Selcih. 
Kot kaže, bodo jeseni morali 
zavrniti čez trideset otrok. 
"Do vse večjega vpisa prihaja 
zaradi podpore staršem pri 
financiranju varstva otrok 
ter velike kakovosti vzgoje in 
izobraževanja," meni župan 
Mihael Prevc. Za ublažitev 
prostorske stiske namerava-
jo do novega leta odpreti nov 

oddelek v vrtcu v Selcih, do-
datne prostore naj bi prido-
bili tudi pri prenovi šole v 
Železnikih. 

Eden najsvetlejših trenut-
kov v 40-letni zgodovini vrt-
ca je bil zagotovo leta 1996, 
ko so se po dolgoletnih pri-
zadevanjih veselili novega 
vrtca ob šoli v Železnikih, ki 
pa se je že po nekaj letih iz-
kazal za premajhnega. Prvi 

vrtec so pred 40 leti odprli v 
prostorih šole, vanj je bilo 
vključenih 12 otrok. Potrebe 
po varstvu so se povečevale, 
zato je vrtec leta 1972 dobil 
nove prostore za 72 otrok v 
preurejeni stanovanjski hiši 
v bližini šole. A že leta 1978 
je bil vrtec prvič polno zase-
den, leta 1982 pa so se potre-
be po organiziranem varstvu 
pokazale tudi v Selcih. 

Franc Novinc bo častni občan 
Občinski svet v Škofji Loki je potrdil predloge za letošnje občinske nagrade. 

DANICA ZAVRI Ž I E B I R 

Škofja Loka - Komisija za 
mandatna vprašanja, volit-
ve in imenovanja je izmed 
desetih predlogov za letoš-
nja občinska priznanja iz-
glasovala sedem imen in 
jih predlagala občinskemu 
svetu. Ta je sklenil, da letos 
naziv častnega občana po-
delijo akademskemu slikar-
ju Francu Novincu, zlati 
grb občine Škofja Loka 
zdravniku diabetologu To-

mažu Camleku, srebrni grb 
Rokometnemu društvu 
Knauf Insulation in Cirilu 
Peteraelu za aktivno delo v 
KS Trata. Dobitniki treh 
bronastih grbov pa so Mir-
jam Jan Blažič, sedaj pod-
županja občine Škofja 
Loka, prej pa uspešna go-
spodarstvenica in nosilka 
več nalog v javnem življe-
nju, Rok Potočnik za aktiv-
no sodelovanje v PGD Bu-
kovica in v KS Bukovica-
Bukovščica ter Stanislav 

Ferle za požrtvovalno delo v 
KS Zminec. 

Svetnik Blaž Kujundžič je 
dejal, da bi morala Mirjam 
Jan Blažič dobiti vsaj srebrni 
grb, saj bi bronasti pomenil 
razvrednotenje njenega dela, 
vendar je Jan Blažičeva me-
nila, naj ostane tako, kot je 
predlagano. Tina Nastran pa 
je ocenila, da bi morali eno 
od priznanj podeliti tudi če-
belarskemu društvu iz Škof-
je Loke za dosedanje zasluge 
(dogradili so čebelarski 

dom), za pomen njihovega 
dela s čebelami (ko bodo te 
izumrle, se tudi človeštvu 
slabo piše) in za spodbudo 
(za vse, kar ob pomorih če-
bel doživljajo zadnje čase). 
Ker je kvota občinskih pri-
znanj že napolnjena in ker 
so svetniki pritrdili vsem 
predlogom, novega župan ni 
uvrstil na glasovanje. 

Priznanja bodo podelili na 
osrednji prireditvi ob počas-
titvi občinskega praznika, ki 
bo 27. jimija. 

S programom nad odpadke 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Gorenja vas - Z operativnim 
programom za ravnanje z 
odpadki do leta 2012 so 
gorenj evaško-poljanski svet-
niki potrdili željo po poveča-
nju količine odpadkov za po-
novno predelavo, njihovo 
energetsko izrabo in zmanj-
šanje količine, ki roma na 
deponijo. S strategijo so do-
lošli visoke dlje, med njimi 
tudi, da bo cena storitev 

"smetarine" nižja od povpre-
čja v Sloveniji. 

Med projekti, ki so jih ali 
bodo še uvedli, je temeljito 
obveščanje prebivalcev, nad-
zor nad zbiranjem odpad-
kov, uveljavitev t i. rumene 
vreče za zbiranje embalaže, 
prikazi hišnega kompostira-
nja, jeseni ali najkasneje pri-
hodnjo pomlad bo začel de-
lovati zbirni center za odpad-
ke (v Todražu), vzpostavili 
bodo tudi natančne evidence 

odpadkov in radonalizirali 
zbiranje odpadkov iz gospo-
dinjstev. 

"Danes imamo v občini 50 
ekoloških otokov, ki so čeda-
lje bolj polni. Po uvedbi ru-
menih vreč in zbirnega cen-
tra bo prostora več," je pove-
dala Kristina Knific iz občin-
ske uprave in pojasnila, da 
bo za odpadke tudi v prihod-
nje skrbela občinska javna 
gospodarska služba. Svetni-
ke je zanimalo, zakaj pri po-

skusnem uvajanju rumenih 
vreč na Hotavljah in Hotovlji 
ni bil točno določen čas od-
voza in so ležale ob cestah po 
več dni, zakaj odvažajo iz 
hribovskih predelov občine 
manjkrat kot iz dolinskih, 
kdaj bi lahko ločevali odpad-
ke na pokopališčih. Kristina 
Knific je odgovorila, da se bo 
odvoz rumenih vreč uredil z 
njihovo polno uveljavitvijo 
po vsej občini, da na podeže-
lju gospodinjstva proizvede-
jo manj odpadkov, na poko-
pališčih pa morajo za ločeno 
zbiranje odpadkov poskrbeti 
upravljavci - najveŠaat kra-
jevne skupnosti. 

t f v i v • l a v « 

V solo ze najmlajši 
MATEJA RANT 

Gorje - "V Gorjah je bilo že 
lani v vrtec prijavljenih pre-
več otrok, tako da so nekate-
ri starši morali svoje otroke 
voziti v vrtec na Bled. Letos 
pa bo treba odpreti celo do-
daten oddelek," je na pros-
torsko stisko gorjanskega 
vrtca opozorila ravnateljica 
Vrtca Bled Darja Vemig. V 
oddelke na Bledu in Bohinj-
ski Beli je bUo tako letos 
vključenih tudi 16 otrok z 
območja občine Gorje. 

V zadnjih letih, ugotavlja 
Darja Vemig, se število 
otrok, vključenih v vrtec, tudi 
na splošno povečuje. Tako 
sta bila lani v Vrtec Bled vpi-
sana 302 otroka, letos je šte-

vilka narasla na 332. Medtem 
ko so oddelke na Bledu in 
Bohinjski Beli zapolnili do 
zadnjih zmogljivosti, pa 
bodo v Gorjah morali do sep-
tembra zagotoviti še dodaten 
oddelek. "Prisluhnili smo 
predlogu ravnateljice, da bi 
prostor za en oddelek vrtca 
zagotovili v osnovni šoli. Za 
ureditev in opremo smo v re-
balansu proračuna namenili 
deset tisoč evrov," je pojasnil 
župan občine Gorje Peter 
Torkar. V Gorjah bodo imeli 
tako letos prvič kar šest vrt-
čevskih oddelkov, je poudari-
la Darja Vemig. Medtem ko 
je bila lani vključenost otrok 
v občini Gorje 55-odstoma, 
bo letos 57-odstotna, je še do-
dala. 

KRAN) 

Letovalo bo prek sedemsto otrok 

V otroškem letovišču v Novigradu se bodo 23. junija začele 
izmene letošnjih počitniških kolonij za otroke. Prva je pred-
šolska, nato pa od 3. julija do 28. avgusta sledijo štiri za šol-
ske otroke, ki trajajo po dva tedna. Rajko Kožar, direktor Pi-
neste iz Kranja, ki je tudi letos dobila koncesijo za letovanja 
otrok, je povedal, da vsako sezono letuje okoli 750 otrok. 
Poleg šolarjev letos pričakujejo okoli dvesto otrok iz vrtcev, 
v Novigrad pa prihajajo tudi člani različnih društev, od inva-
lidskih do športnih. V izmeni je na voljo 350 ležišč za otro-
ke in vzgojitelje ter še 69 postelj v bungalovih. 2. junija bodo 
v Pineti letovali že prvi gostje, sicer pa tudi že sprejemajo 
prijave za izmene v juliju in avgustu. Za zdravstveno letova-
nje starši pridobijo pri otrokovem zdravniku napotnico in v 
teh primerih počitnice sofinancira zdravstvena zavarovalni-
ca. Otrokom s socialno indikacijo pa del letovanja lahko pla-
ča tudi njegova matična občina. Le iz kranjskega okoliša le-
tuje okoli sto otrok s socialno indikacijo, pove Rajko Kožar. 
Lani pa je blizu dvesto otrok iz socialno slabše situiranih 
družin letovalo popolnoma zastonj. V kolonijo pa lahko pri-
dejo tudi otroci, kjer ni niti zdravstvenega niti socialnega 
razloga za letovanje, v tem primeru pa starši za dva tedna 
plačajo 332 evrov. D. Ž. 

CERKUE 

Pridne in uspešne gasilke iz Cerkelj 
članice A iz Prostovoljnega gasilskega društva Cerklje so 
bile zadnjo soboto zelo pridne. Najprej so nastopile na 21. 
Barletovem memorialu, ki ga je v Cerkljah pripravilo njihovo 
društvo, nato so odhitele na tekmovanje ustanovnih članov 
na Kokrici pri Kranju, nazadnje pa še v Hajdoše (blizu Ptu-
ja), kjer so nastopile še na pokalnem tekmovanju. Njihova 
vnema je razumljiva, saj so dekleta v konkurenci 51 ekip 
zmagale na letošnjem državnem članskem gasilskem tek-
movanju, ki je bilo sredi maja v Ravnah na Koroškem, kar je 
njihova druga zmaga na tem tekmovanju. Z zmago so si pri-
borile tudi nastop na kvalifikacijah za gasilsko olimpijado, ki 
bo prihodnje leto na Češkem. S. Š. 

Cerkljanske gasilke so 18. maja že drugič zmagale na 
državnem gasilskem tekmovanju. 
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JESENICE 

Spet rop na jesenicah 

V soboto zvečer je neznani storilec na jesenicah oropal var-
nostnika. Policija poroča, da je ob 22.30 neznan moški pri 
bankomatu na Cesti maršala Tita pristopil do varnostnika in 
ga udaril. Udarec je bil tako močan, da je varnostnik padel 
na tla, ropar pa mu je tedaj iz rok vzel vrečko z denarjem in 
zbežal. Policija išče okoli 30 let starega moškega, visokega 
od 185 do 190 centimetrov, svetlih oči in temnega obraza. 
Napadeni varnostnik je povedal, da je ropar na glavi nosil 
temno kapo brez šiita, oblečen pa je bil v pulover temne bar-
ve z dolgimi rokavi ter kratke hlače, ki so bile nad koleni sve-
tle ali bež barve. 

CERKgE 

Vlomili v bencinski servis 

V noči na petek je nekdo vlomil v bencinski servis v Cerkljah 
ter odnesel blagajno z denarjem in telefonskimi karticami. 
Lastnika je tat oškodoval za okoli 2.500 evrov. S. Š. 

NESRECE 

Propadli podjetnik želi resnico 
"Zadeva naj se zaključi in na dan naj pride resnica," je v petek na kranjskenn sodišču dejal propadli podjetnik 
Cregori Debelak, ki mu je nekdanji tržiški župan Pavel Rupar domnevno grozil s strelom v koleno. 

S I M O N ŠUBIC 

KRANJSKA GORA 

Med turno smuko sprožili plaz 

V nedeljo ob 15.25 se je 35-letni Ljubljančan skupaj s tremi 
prijateljicami s turnimi smučmi spustil po zasneženem 
plazišču Kačji jezik pod Špikom. Po približno sto metrih 
smučanja so po vsej verjetnosti sprožili manjši snežni plaz, 
ki se mu Ljubljančan ni mogel izogniti. Izgubil je ravnotežje, 
zato je padel in po hrbtu drsel približno sedemdeset 
metrov. Pri tem je utrpel hude rane, zato so ga reševalci s 
helikopterjem odpeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. 

JEZERSKO 

Padel med smuko 

v nedeljo se je pri smučanju na snežišču Ledenika pod 
Skuto poškodoval 55-letnlk z Zgornjega Jezerskega. Sodelo-
val je na smučarskem tekmovanju, a pri tem padel In si 
poškodoval nogo. Na kraj je poletel helikopter Slovenske 
vojske s policistom, pripadnikom gorske enote in reševal-
cem letalcem, ki so poškodovanega oskrbeli in ga prepeljali 
v jeseniško bolnišnico. 

ZBigE 

Sekal ovinek 

V četrtek popoldne okoli 15. ure se je na regionalni cesti pri 
Zbiljah zgodila huda prometna nesreča. 24-letni Litijan je 
vozil motorno kolo Vamaha od Medvod proti Zbiljam. V 
desnem nepreglednem ovinku je zapeljal na nasprotni pas 
In trčil v osebni avtomobil Opel Astra, s katerim se je Iz 
smeri Zbilj pripeljal 23-letnik iz Vodic. Motorist je v promet-
ni nesreči utrpel hude rane, njegov 22-letni sopotnik pa 
lažje. Oba so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski 
klinični center. S. S. 

Kranj - V petek so na Okrož-
nem sodišču v Kranju z za-
slišanjem prič nadaljevali so-
jenje nekdanjemu tržiške-
mu županu Pavlu Rupaiju. 
Kranjsko tožilstvo mu očita 
zlorabo položaja v prime-
ru "marmor", jemanje pod-
kupnine od gradbenika Gre-
gorija Debelaka, kateremu 
naj bi tudi grozil s strelom v 
koleno, in neupravičeno ob-
račimavanje stroškov za bi-
vanje v pobratenem franco-
skem mestu Saint Maiie aux 
Mineš. Občina Tilič ga sub-
sidiamo še toži, da je Ladu 
Rotu neupravičeno podpiso-
val študentske napotnice. 

Zgodbo o domnevnih 
grožnjah, ki naj bi jih leta 
2004 izrekel Gregoriju De-
belaku, tedaj lastniku grad-
benega podjetja Elkoterm, 
ki je vmes že propadlo, je 
najprej pomagal osvetliti di-
rektor Stanovanjske zadru-
ge Gorenjske Franci Teran. 
Potrdil je, da je mu je Rupar 
v gostišču Dežman na Ko-
krici naročil, naj Debelaku 
sporoči, da bo samo še en-
krat prišel na Brezje in ga 
ustrelil v koleno. "Vprašal 

Pavel Rupar (levo) in zagovornik Janez Koščak 

me je še, ali lahko od Debe-
laka priskrbim izjavo, da je 
tisti denar posojilo. Kakšen 
denar, ga nisem spraševal. 
Dejal je še, da bo poskrbel, 
da bo Debelak ostal brez 
dela. To sem kasneje Debe-
laku tudi povedal," je razlo-
žil Teran. Pri pričanju si je 
pomagal z listinami, za ka-
tere se je kasneje ugotovilo, 
da so kopije dokumentov, ki 
so v sodnem spisu, kar se je 
Ruparjevemu zagovorniku 
Janezu Koščaku zdelo zelo 
sumljivo. Odvetnik je tedaj 
kot dokaz sodišču ponudil 
zgoščenko, na kateri da je 

posnetek pogovora med Ru-
parjem in Teranom. Priča 
je odvrnila, da ne verjame, 
da ga je Rupar tedaj sne-
mal, mu je pa kasneje Ru-
parjev prijatelj res prinesel 
neko zgoščenko s pogovo-
rom. Obdolženi je večkrat 
protestiral, da Teran, laže, 
slednji pa se je nato razbu-
ril, da ga samo želijo pred-
staviti kot lažnivca. 

Gregori Debelak je sodiš-
ču opisoval precej zapletene 
odnose med njegovim pod-
jetjem ter občino Tržič. Po-
jasnil je tudi, da mu je Rupar 
posodil denar, on pa ga je 

vračal, nekaj tudi na roke, za 
kar pa nima dokazov. Prav 
zaradi slednjega naj bi ga 
kasneje prisili, da je podpisal 
še asignacijsko pogodbo 
med Elkotermom, SGP Tr-
žič in občino, zaradi česar je 
bil (in Rupar) lani obsojen 
zaradi navideznega posojila. 
"Kmalu po tem, ko sta me 
zaradi te pogodbe obiskala 
kriminalista, me je poklical 
Rupar in dejal, naj vse 
umaknem. Grozil mi je, da 
bo šlo vse v nič, če ne bom 
pameten. Tedaj sem se 
ustrašil, saj sem imel pre-
moženje, danes pa se ne bi 
več, saj imam samo še golo 
življenje. Zadeva naj se zato 
zaključi in na dan naj pride 
resnica," je pripovedoval 
sodnici Marjeti DvomiL 

Zaslišali so tudi nekdanje 
občinske uslužbence Borisa 
Tomažiča, Izidorja Jeralo in 
Marto Jarc. Povedali so, da 
študentskih napotnic Ladu 
Rotu, ki jih je podpisal žu-
pan Rupar, niso posebej pre-
verjali, da pa je bilo vse v 
skladu s predpisi. Rota so v 
Tržiču videli samo enkrat. 
Kaj je delal za občino oziro-
ma župana, nihče ni znal na-
tančno povedati. 

ŽIROVNICA 

Trening varne vožnje za mopediste 

Minulo soboto je na poligonu pred OŠ Žirovnica potekal 
trening varne vožnje za voznike koles z motorjem, ki sta ga 
priredila žirovniška občina in svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu v sodelovanju s policijo, AMD Žirovnica, 
Avtošolo B&.B in Zavarovalnico Triglav. Inštruktorji Iz avto-
šole in prometni policisti so mopedistom prikazali varno in 
spretnostno vožnjo ter jih opozarjali na najpogostejše napa-
ke. "Pogosto jih naredijo pri pogledih, ker ponavadi gledajo 
le meter ali dva pred sebe, čeprav bi morali gledati čim dlje. 
Problem je tudi pri zaviranju. Na ovinkih In predelih, kjer 
je pesek ali makadam, se ne sme zavirati na prvo zavoro, ker 
prvi del motorja zanese in motorist pogosto pade. Tretji 
problem je neprilagojena hitrost," je opozoril Tomaž 
Hafnar, vodja patrulje prometne policije. A. H. 

Kalejdoskop J 
5. - 7. junij 2008, Kranj 

2008 
Mednarodni Poscival odrsko, pouliine In 
vizualna umecnosci 
IncernoGlonol Fescival oP PerPormIng Arcs, 
Screec PerPormance and Vlsual Arcs 

Produkcija OUCEnjl^ 

S. 6. / Cecrcek 6. 6. / Petjek 7. 6. / Sobota 
18.00 is.oo 
POVEZOVAHJE - poulKno gibalno ALJA IN PAVUHEC -
predscova 0 PreJemovo ulico tSIl luckovno predstavo 
19.00 zo otroke « Preiernovo ulica (SI) 
PACOnOE - lutkovno predstavo za 19.00 
otroke In odrosle « PungerC [FR] TEKMOVANJE ZA NAJBOUŠEOA 
20.00 
PLESNA DELAVNICA BRAZILSKEGA 
PLESA, Pedagog: Renan Manclns de 
Ollvelra. 0 Qalerl|a Ooll [8R] 
21.30 
SAMMANAKHA, PRINAŠALKA VOJNE • perPormons 
gledališko predstovo « Prešernovo gledalli£e (SU 
0 Khiselsteln [THJ 21.30 

SAPUCAL MOJA ULK:A -
plesfto predseovo e KhlseteBeln (Bffl 

KLOVNA - gledolISko Igro 
0 Pungert (Sil 
20M 
OA TE 8 0 U E SUŠIM - JE TO DOVOLJ 
ZA ROEČO KAPTCO - plesni 

o r n a G s S S I 

L Gorenjski Oas 

11.00 
ZMAJ IN MARJETICA - poulKno 
predstovo 0 Pungert [81] 
12.00 
XS MINIATURE - krotke plesne 
koreogroPIJe plesolcev do 12 leto 
starosti 
0 Prešernovo gledalliiie (SI) 
18.00 
XL MINIATURE - krotke plesne 
koreogroPlje plesolcev od 13 leto 
storosti e Prešernovo gledollšie ISI) 
21.00 
SPREMUEVALNI PROGRAM - Vizualne 
umetnosti. Otvoritev PotogroPske 
rozseove KalejdograPIlo, 
Predstavitev krotkih Pllmov 
®GoleH)oDall (SI) 
23.00 
DICK S GRETA SHOW - sodobni 
kabaret 0 Izbruh - Bozen (81) 

(BRl - Brozililo IFRl - Franci|o (SI) - Sk>ve<il|a [TH] Tajsko 

Zaradi Eura poostrena kontrola 
Policija bo zaradi evropskega prvenstva v nogometu poostrila mejno kontrolo. 

S I M O N ŠUBIC 

Kranj - Zaradi bližnjega ev-
ropskega prvenstva v nogo-
metu, ki bo od 7. junija do 
29. junija v Avstriji in Švid, 
so včeraj severni sosedi spet 
uvedli nadzor državne meje 
na vseh svojih notranjih me-
jah, tudi na kopenski s Slove-
nijo, tako da bodo na posa-
meznih mejnih prehodih vse 
do 1. julija izvajali mejno 
kontrolo. V skladu z bilateral-
nimi sporazumi bodo v posa-
meznih primerih avstrijski 
policisti mejno kontrolo izva-

jali tudi na t L conah na slo-
venskem ozemlju, tako kot 
so to izvajali pred vstopom 
Slovenije v šengenski sistem. 
Kot je v petek pojasnil pred-
stavnik avstrijske policije 
Bemdt Koemer, so se za tak 
ukrep odločili zaradi zagoto-
vitve večje varnosti na prizo-
riščih evropskega prvenstva. 

Iz istega razloga bo sloven-
ska policija v tem obdobju 
na zunanji šengenski meji 
opravljala temeljito mejno 
kontrolo, vključno s prever-
janjem v nacionalni evidend 
in v šengenskem informadj-

skem sistemu, pri državlja-
nih tretjih držav, ki za vstop 
potrebujejo vizum (npr. iz 
Turčije), pa bodo preverjali 
tudi posedovanje posebnega 
vizuma z oznako Euro 
2008, ki ga izdajata Avstrija 
in Švica, pa je pojasnil Dani-
jel Lorbek iz slovenske poli-
dje. Med nogometnim pr-
venstvom bo na zunanjih 
mejah potekala skupna akd-
ja Eurocup 2008, zato bo na 
nekaterih mejnih prehodih 
j)oleg slovenskih tudi večje 
število avstrijskih in drugih 
tujih policistov. 
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Grega Bole junak Kranja 
Na sobotni V N Kranja in nedeljski dirki Po ulicah Kranja so bili na stopničkah isti kolesarji. Obakrat 

je zmagal Grega Bole, drugi je bil jure Kocjan, tretji pa Aldo Ino Ilešič. 

MAJA BERTONCELJ 

Kranj - Konec tedna sta bili v 
Kranju dve mednarodni ko-
lesarski dirki. Sobotna VN 
Kranja - Memorial Filipa 
Majcna je bila UCl 1.1 kate-
gorije z udeležbo 16 ekip, od 
tega 12 tujih. Kandidatov za 
zmago je bilo kar nekaj. "Da 
zmagaš na takšni dirki, mo-
raš biti hiter, dober sprinter 
kot tudi vzdržjiv. To je prilož-
nost za kompletnega kolesar-
ja," je bil nmenja Franc Hva-
sti, trikratni zmagovalec dir-
ke. 

Kot najbolj kompleten ko-
lesar se je izkazal G r ^ Bole 
(Adria Mobil), ki je še lani 
dirkal v dresu Save. V sprin-
tu je bil močnejši od Jureta 
Kocjana (Perutnina) in do-
mačega aduta Alda Ina Ileši-
ča (Sava). Bole se je veselil 
prve zmage na VN Kranja. 
"Seveda sem vesel. Jasno je, 
da brez take ekipe, kot sem 
jo imel danes na startu, dirke 
ne bi mogel zmagati. Vedeli 
smo, da moramo narediti 
vse, da pripeljem v zadnjih 
200 m v ospredju. V krogih 
po prihodu v Kranj so se sko-
ki vrstili drug za drxigim. 
Vedno, ko je bilo težko, sem 
bil zraven. Dobro sem se po-
čutil. V zadnjem krogu nis-
mo dopustili nobenega po-
bega, ki bi ogrozil sprint 
glavnine, nato me je Uroš 
Mum potegnil do pod klan-
ca, Marko Kump pa do zavo-
ja pred sprintom. Zmaga ni 
bila dilema. S tako ekipo veli-
ko lažje zmagaš dirko," je so-
tekmovalce hvalil kolesar iz 
Begunj na Gorenjskem, nje-
gov oče pa j e zabeležil zmago 
številka 181. Na vprašanje, če 
bi bilo slavje še slajše, če bi 
zmago dosegel v dresu do-
mače Save, je Bole odgovoril: 
"Vsekakor sem si v preteklih 
letih močno želel zmagati to 
dirko, vendar sem vedno 
imel smolo. Lani sem zbolel. 
Letos se je končno vse poklo-
pilo. Današnja zmaga je 
eden mojih največjih uspe-
hov. Zmagati dirko kategori-
je 1.1 ni lahko, sploh v dresu 
slovenske ekipe." 

Večino dirke so bili na čelu 
glavnine kolesarji domače 
Save, ki so držali zmerno 
razdaljo do ubežne skupine, 
ki je bila potem v krogih po 
Kranju brez težav ujeta. Na 
zadovoljstvo navijačev je v 
sprintu tretje mesto za Savo 
osvojil Aldo Ino Ilešič. Za 
Ptujčana je bil to sploh prvi 
nastop na VN Kranja: "Sem 
zelo zadovoljen, predvsem 
za ekipo, ki je delala zame. 
To je tudi njihovo 3. mesto. 
Jelenov klanec mi kar ustre-
za, nimam pa tukaj izkušenj 

Enak razplet na sobotni in na nedeljski dirki: prvi Grega Bole, drugi jure Kocjan in tretji 
A l d o I n o I l e š i č . T i n « Doki 

in sem s sprintom začel 
malo prepozno, 200 metrov 
pred ciljem, ko sta imela 
prva dva že kar lepo pred-
nost. Sicer sem ju lovil, ven-
dar je zmanjkalo metrov." 

V nedeljo ponovitev 
sobotnega scenarija, na 
dirki tudi )ani Brajkovič 

Zdi se skoraj neverjetno, 
vendar se je scenarij s sobot-
ne dirke ponovil tudi na ne-
deljski Po ulicah Kranja, ko 
so morali kolesarji kar 25-
krat prek Jelenovega klanca. 
Znova smo videli sprint glav-

lige NHL," je bil navdušen 
Bole, ki je imel v dlju manj 
prednosti pred Kocjanom 
kot v soboto. Zadovoljen je 
bil tudi tretjeuvrščeni Ilešič, 
ki ni mislil, da bo na tej dirki 
tako visoko: "Dirka je bila ve-
liko težja. Zaključek je bil 
enak kot v soboto, znova sem 
začel sprintati prepozno. Ni-
sem imel možnosti priti v 
pravi položaj za sprint. Na tej 
dirki sprinta glavnine nisem 
pričakoval." Trener in šport-
ni direktor pri Savi Miran 
Kavaš je o razpletu povedal: 
"Ne pomnim, da bi na dirki 
Po ulicah Kranja odločal 

Dvojna zmaga za Savo pri mlajših mladincih: Jan Polanc 
(v ospredju) pred Blažem Bogatajem / FOTO:T™ DOM 

nine: prvi Bole, drugi Kocjan 
in tretji Ilešič. Za Boleta dve 
zmagi v dveh dneh. "To sem 
si želel. Uspelo mi je in sem 
brez besed. Uresničile so se 
mi sanje. Sicer pa je bilo na 
danainji dirld veliko težje kot 
včeraj. Prisotna je bila utruje-
nost, tudi spanec je bil zelo 
kratek. Vstal sem že ob treh 
zjutraj. Po sobotni zmagi ni-
sem mogel spati, obnavljal 
sem dirko in si ogledal finale 

sprint glavnine. Kljub vsemu 
smo pred dirko predvidevali, 
da za to tokrat obstaja velika 
verjetnost. Fantje so dirkali 
do maksimuma. Z dvema 
tretjima mestoma smo lah-
ko zadovoljni." 

Po prihodu v cilj je bil v 
središču pozornosti Jani 
Brajkovič (Astana), ki je dir-
kal le v nedeljo. Na Gorenj-
skem se dobro počuti. 
"Večinoma se pripravljam v 

Planici oziroma v Ratečah, 
ker je teren za treniranje ve-
liko boljši kot na Dolenj-
skem. Tudi klima mi ugaja. 
V Ratečah sem bil deset dni 
na pripravah pred Kataloni-
jo in sedaj bom tam deset 
ali dvanajst dni. Več sem na 
Gorenjskem kot doma v No-
vem mestu," je povedal 
Brajkovič, katerega srčna iz-
voljenka je s Predoselj. O 
razlogih za start v Kranju je 
dejal: "Ta dirka je zame do-
bra, ker je ritem vedno vi-
sok, hitrosti so visoke in 
prav to mi manjka. Z vese-
ljem sem prišel." Pokomen-
tiral je tudi dvojno zmago 
Grege Boleta, ki sedaj dirka 
v dresu njegove nekdanje 
ekipe: "Grega je res v vrhim-
ski formi. Tudi ekipo je 
imel fenomenalno. Včeraj 
in danes se je vse poklopilo. 
Zasluženo je zmagal." 

Pred kolesarji kategorije 
elite so nastopili mladinci. 
Jan Polanc in Blaž Bogataj 
sta pri mlajših mladincih 
Savi privozila dvojno zmago. 
Tudi tu pa je odločil sprint. 
"Sprint je na tej dirld težji, 
saj sledi po Jelenovem klan-
cu, tako da sem tudi jaz kot 
ne ravno sprinter lahko več 
pokazal. Prvič sem zmagal 
na domači dirki in to je res 
dober občutek," je bil na-
smejan Polanc, Bogataj pa je 
dodal: "Zadovoljen sem z 2. 
mestom. Jan je bil močnejši. 
Upam, da bo do državnega 
prvenstva pripravljenost še 
boljša." Pri starejših mladin-
cih je bil izmed Gorenjcev 
na 5. mestu najboljši Gorjan 
Mark Džamastagič (Perf-
tech Bled), ki mu kolesarji 
tokrat niso dopustili solo po-
bega, kot ga je uprizoril na 
Bledu. 

Domžalčani slavili, 
Kranjčani izpadli 
VILMA STANOVNIK 

Kranj - Minulo soboto so bile 
odigrane še zadnje tekme v 
slovenskih nogometnih li-
gah. V Prvi ligi Telekom je 
bil prvak znan že kar nekaj 
časa, svojo premoč pa so ig-
ralci iz Domžal dokazali tudi 
na tekmi pri Dravi na Ptuju, 
kjer so domači prvakom mo-
rali priznati premoč kar z re-
zultatom o : 6. Tako so 
Domžalčani pjostali prvaki s 
76 točkami, drugouvrščeni 
Koper pa jih je zbral 64. 
Tudi prvi strelec lige je član 
Domžal: Dario Zahora, ki je 
zabil 22 golov. 

Sklonjenih glav pa so z 
zadnje tekme 2. SNL v Zavr-
ču odhajali nogometaši Tri-
glava Gorenjske, saj so jih 
domačini premagali z 1 : o, 
poraz pa je hkrati pomenil 
tudi slovo od drugoligaške 
konkurence, saj so s 35 točka-
mi osvojili predzadnje, 9. 
mesto. V zadnjih petih kolih 
so Kranjčani namreč osvojili 
zgolj eno točko, ta pa je bila 
premalo, da bi v izenačeni 
konkurenci ekip od petega 
do devetega mesta ostali v 

ligi. Takoj po tekmi je svoj 
odstop sporočil predsednik 
kluba Brane Šv^elj. Miran 
Šubic pa ostaja direktor in se 
bo z ekipo trudil za vrnitev 
med drugohgaše. Iz dmge 
lige je v prvo napredovala 
ekipa Rudarja Velenja, za 
mesto med prvoligaši pa se 
bo potegovala tudi ekipa 
Bonfike, ki se bo pomerila s 
predzadnjo ekipo prve lige, 
ekipo Drave. Iz prve lige je 
izpadla ekipa Livarja. 

Odigran je bil tudi zadnji 
krog v 3. ligi - zahod Ekipa 
Olimpije Bežigrad je z zma-
go 8 : 1 proti ekipi Roltek 
Dob potrila prvo mesto in 
napredovanje med drugoh-
gaše, ekipa Tinex Šenčurja 
(bila je prosta) je osvojila 2. 
mesto, ekipa Kranja pa je na 
zadnji tekmi pri ekipi Avto-
plus Korte igr^a 1:1 in osvo-
jila 3. mesto. 

Žal pa se med prvoligaško 
mladinsko konkurenco ni 
uspelo obdržati mladim no-
gometašem Britofa, saj so na 
zadnji tekmi s Hit Gorico iz-
gubili 2 : 5. Prvaki med mla-
dinci so Mariborčani, med 
kadeti pa Koprčani. 

Tretji naskok 
na finale lige EBEL 
JANKO RABIČ 

Jesenice - Kljub prihajajoče-
mu času dopustov in počit-
nic so pri Hokejskem Mubu 
Acroni že krepko z mislimi v 
novi sezoni. "Uspelo nam je 
obdržati jedro moštva, ki si je 
pridobilo pomembne izkuš-
nje v pretekli sezoni. Izredno 
smo veseli, da smo nazaj v 
klub pripeljali odlične napa-
dalce Tomaža Razingarja ter 
Davida in Marcela Rodmana. 
Prvi dlj sezone je uvrstitev v 
finale lige EBEL. Prepričan 
sem, da je moštvo sposobno 
to doseči. Kot aktualni držav-
ni prvaki se bomo borili, da 
naslov ostane na Jesenicah," 
je na tiskovni konferenci mi-
nuU četrtek povedal športni 
direktor kluba Matjaž Mah-
kovec. 

Vratarja v moštvu bosta 
Gaber Glavič in Andrej Ho-
čevar, na Roberta Kristana pa 
ne računajo, saj bo kariero 
zagotovo nadaljeval v tujini. 
Jean Philippe Pare in CoDny 
Stromberg bosta za zdaj edi-
na tujca, morda bodo kasneje 

iskali še kakšnega branilca. S 
trenerjem Dougom Bradley-
jem imajo podpisano pogod-
bo še za prihodnjo sezono. 
Na širšem seznamu je 32 
igralcev, priložnost v moštvu 
pa bodo lahko dobili tudi ne-
kateri mlajši igralci, ki so se 
že izkazali. Resne priprave se 
bodo začele po 1. avgustu, do 
začetka lige EBEL pa bo moš-
tvo odigralo deset pripravljal-
nih tekem. Na domačem 
ledu bo prva tekma 24. avgu-
sta z moštvom VSV iz Belja-
ka. Ob tem je podpredsednik 
HK Jesenice Matjaž Skube 
poudaril, da uspešno poteka 
fmančna sanacija kluba. 
Igralci redno dobivajo plače, 
le nagrade za osvojeni naslov 
državnih prvakov morajo še 
dobiti. Stari dolg jim je uspe-
lo zmanjšati na manj kot dve-
sto tisoč evrov. Proračun klu-
ba v novi sezoni bo največji v 
zgodovini kluba, saj bo zna-
šal več kot dva milijona ev-
rov. Je pa to še vedno manj, 
kot znaša proračun avstrij-
skih klubov, ki igrajo v ligi 
EBEL 

Občni zbor H K Jesenice 

V dvorani gasilskega doma na Cesti železarjev bo jutri, v sre-
do, za začetkom ob 17. uri reden letni občni zbor Hokej-
skega kluba Jesenice. Začel se bo s poročili o minulem delu, 
se nadaljeval s predstavitvijo programa dela in zaključil z 
volitvami. V. S. 
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GORENJSKI SEMAFOR 

NOGOMET 

Prva liga Telekom, 36. krog: Drava: Domžale o : 6. Prvaki so 
Domžalčani. 2. SNL, 27. krog: Zavrč : Triglav Gorenjska i : 
o. Prvak je ekipa Rudarja Velenja, Triglav Gorenjska je na 9. 
mestu in izpade iz 2. SNL 3. SNL - zahod, 26. krt^. Olimpi-
ja Ljubljana : Roitek Dob 8 : i, Kalcer Vodoterm : Slovan 2 : 
2, Avtoplus Korte: Kranj i : i, Tinex Šenčur - prost. Prvak je 
Union Olimpija. i . gorenjska liga, 21. krog: Bled Hirter: Bo-
hinj 1 : 5, Šobec Lesce : Polet 7 : 2, Naklo: Kranjska Gora 4 
: o, Alpina Žiri: Ločan 2 :1, Sava : Britof i : i, Niko Železni-
ki : Velesovo 2: o. Na lestvici vodi Sava 2 51 točkami, 49 točk 
ima Šobec Lesce. 22. krog bo na sporedu 7. junija, le Britof 
in Alpina Žiri igrata že v sredo, 4. junija, ob 18. urf. 2. gorenj-
ska liga, 20. krog: H rastje: Bitnje 6 : 1 , Trboje: Visoko o : i, 
Preddvor: Kondor 3 : 1 . Na lestvici vodi Visoko s 46 točka-
mi, 21. krog pa bo na sporedu v soboto. V. S. 

KOŠARKA 

2. tekma finala lige UPC Tdemach: Helios: Union Olimpija 
93:88. V zmagah je sedaj i : i, jutri, v sredo, pa je tretja tek-
ma ob 20. uri v Tivoliju. Ekipi igrata na tri zmage. V. S. 

BALINANJE 

Člani, 7. krog, 1. državna liga - Radovljica Alpetour: Bistrica 
16:6, Primskovo: Sloga 14:8. Vrstni red: Planina Petrič 18, 
Postojna 17, Brdo 13, Kolektor Idrija 12, Radovljica Alpetour 
11, EIS Budničar 10, Sloga in Jadran Izola po 9, Bistrica in 
Primskovo po 3.2. liga - vzhod: Veličina: Čirče Van-Den 14 
: 8, Center Kranj: Rogaška Car System 19:3 , Velenje Pre-
mogovnik : Tržič 10:12 . Vrstni red: Čirče Van-Den 17, Cen-
ter Kranj i6, Svoboda 15, Velenje Premogovnik in Rogaška 
Car System po 12, Veličina 11, Tržič 9, Sodček 6, Angel Be-
sednjak 4 in Tezno Cimos 3. Ženska državna liga, zadnji 
krog: vzhod - Krim : Milje 15:3, zahod - Deskle: Bistrica 12 
: 6. Četrtfinalni pari (31. avgusta, 7. septembra): Krim: Des-
kle, Kolektor: Voličina, Milje: Tivoli, Svoboda: Šiška. S. Š. 

KOLESARSTVO 

41. VN Kranja - Memorial Filipa Majcna (UCI i6r,6 km, 
povpr. hitrost 42,92 km/h): ir Bole (Adria MobH), 2. Kocjari' -
(Perutnina Ptuj), 3. Ilešič (Sava, vsi Slo), 4. Sydlik (Ger, 
Team Viassenroot), 5. Gnezda, 6. Strgar (oba Slo, Radenska 
KD Finančna točka), 7. Zampilli (Ita, Katay), 8. Rossi (Ita, 
NGC Medical), 9. Serry (Ita), io. Sz<2awinski (Pol, oba Mic-
he); dirka Po ulkah Kranja: elite/pod 23 let (87,5 km, povpr. 
hitrost 45,23 km/h): i. Bole (Adria Mobil), 2. Kocjan (Perut-
nina), 3. Ilešič (Sava), 4. Tratnik (Radenska KD Finančna 
točka, vsi Slo). 5. Callegarin (Ita, Centri della Calzatura), 6. 
Koren (Slo, Perutnina Ptuj); st mladinci: i. Baunnan (Perut-
nina), 2. Kleč (HIT Gorica), 3. Petek (Adria Mobil), 5. Dža-
mastagič (Perftech Bled), n . Bitenc (Sava); ml. mladinci: i. 
Polanc, 2. Bogataj (oba Sava), 3. Kuhar (Perutnina Ptuj), 5. 
Mikelj (Sava); dečki A: 1. Komperšak (TBP Lenart), 2. Curk 
(HIT Gorica), 3. Gabrovšek, 4. Mohorič, 7. Jagodic, 9. Koro-
šec, 10. P. Mav (vsi Sava); dcdd B: 1. Per (Adria), 2. Vidmar 
(HIT Gorica), 3. Ručigaj (Radenska KD Finančna točka), 5. 
Košnik, 10. Šinkovec (oba Sava); dečki C: 1. Božič, 2. Sivec 
(oba Adria), 3. Zupanič, 6. Šolar (oba Sava). M. B. 

TEKI 

Gorenjski pokal v rekreativnih tekih, 10. Visoški tek (štel 
tudi za slovenski pokal v rekreativnih tekih): absolutno 
(9,7 km): moški: 1. Pintar (ŠD Sorica) 32:58, 2. Ferlic (Go-
renjski glas) + 46, 3. Kalan (Okrepčevalnica Kozolc) -1-
1:00, ženske: i . Gashi (AD Posočje) 38:59. 2. Rakušček 
(ŠD Tabor Žiri) + i: i6, 3. Race (AK Bled) + 1:37. M. B. 

LOKOSTRELSTVO 

ST. MICHAEL 

Feniksi odlični, Arne rekordno 

Člani Lokostrelskega kluba Feniks iz Kranja so se prejšnji 
teden udeležili lokostrelske tekme FITA stern v avstrijskem 
St. Michaelu pri Pliberku in se odlično odrezali. Damjan Ma-
jer je zmagal pri članih v sestavljenem loku, Arne Černe pa 
je postavil nov državni rekord na razdalji 10 metrov, saj je 
naredil 359 krogov od 360 možnih in zmagal med mlajšimi 
dečki. Med veterani v golem loku je zmagal Drago Novak, 
Aja Janežič pa je bila najboljša med kadetinjami v sestav-
ljenem loku. Drugi mesti sta osvojila Toja Černe med kade-
tinjami v sestavljenem loku in Žan Novak med dečki v ses-
tavljenem loku. V. S. 

S tekmo proslavili jubilej 
Pred dvajsetimi leti so pri Športnem društvu Partizan v Škofji Loki ustanovili lokostrelsko sekcijo, 
zato so ob sobotnem tekmovanju pripravili tudi priložnostno slovesnost. 

VILMA STANOVNIK 

Škofja Loka - Člani lokostrel-
ske sekcije SD Partisan 
Škofja Loka so zadnja leta 
svoj poligon uredili na Kam-
nitniku za nekdanjo vojašni-
co, na njem pa so minulo so-
boto pripra\ili tudi tumir v 
disciplini arrovvhead 12 + 12 
v enem krogu. Na njem se je 
zbralo 123 tekmovalcev in 
tekmovalk vseh starosti in 
stilov, ki so se pomerili na 
tekmi slovenskega pokala, ki 
je hkrati štela tudi za uvrsti-
tev na svetovno rang lestvico 
in za doseganje značk. 

Streljati so začeli že zgodaj 
dopoldne, druženje pa so 
sredi popoldneva zaključili s 
piknikom in slovesno razgla-
sitvijo rezultatov. Ta je bila 
tokrat res nekaj posebnega, 
saj je ob zasluženih meda-
ljah zmagovalcem pokale 
podelil eden najmpešnejših 
škofjeloških lokostrelcev Loj-
ze Mrak, ki se je odločil, da 
bo ob letošnjem praznova-
nju razdal svoje z leti piislu-
žene pokale. "Nabralo se jih 
je kar veliko in z njimi sem 
želel razveseliti zlasti naj-
mlajše, ki so dobili največje. 
Sedaj bo doma spet dovolj 
prostora za nove," je povedal 
prvi slovenski državni prvak 
Lojze Mrak, ki se je po treh 
letih odmora odločil, da zno-
va začne tekmovati. 

Tako je Lojze v roke segel 
vsem zmagovalcem in zma-
govalkam vseh kategorij in 
stilov. To so bili: Ana Kosta-
njevec (VLV Vilijem), Rok 

Lojze Mrak je radodarno razdal svoje pokale, največje pa so dobili najmlajši lokostrelci 
in lokostrelke. 

Stoševski (DL Logatec), Ame 
Črne (LK Feliks), Peter Požar 
(LK Mins), Luka Stoševski 
(DL Logatec), Nika Janežič 
(DL Šmarna Gora), Gašper 
Jug (LK Tolmin), i m Novak 
(LK Feniks), Nina Vičič (LK 
Ilirska Bistrica), Klemen Sto-
ševski (DL Logatec), Katja Krt 
(LK Šenčur), Gašper Trilar 
(LK Šenčur), Toja Čeme (LK 
Feliks), Urban Koglenik (LK 
Muta), Špela Pajdiga (LK 
Mins), Klemen Pavadč. Nina 
Vavtar, Aljaž Mavsar (vsi VLR 
Vilijem), Žiga Osenar (LS 
Škof]a Loka), Vanda Nadačen 

(LK Mins), Marjan Kocman 
(LK Turjak), Andreja Izgor-
šek, Marjan Podržaj (oba LK 
Šenčur), Dragica To&j Gut-
man (LK Amor), Uroš Krička, 
Dolores Čekada (oba LK Va-
ring), Ivan Muzik (LK Most 
na Soči), Dora Oblak (DLLL 
Mobitel Ljubljana). Božo Ko-
vačič (LK Turjak), Marija Ju-
stin (LS Škofja Loka), Drago 
Novak (LK Feniks). Jurij Voj-
voda (KL Kranj). Alenka Štru-
kelj in Sandi Štrukelj (LS 
Škofja Loka). 

Poleg domačega predsed-
nika lokostrelske sekdje Vla-

da Justina je najboljšim na 
zmagovalnem odru čestitala 
tudi predsednica Lokostrel-
ske zveze Slovenije Irena 
Rosa, ki je v čestitkah tekmo-
valcem poudarila tudi veliko 
vlogo loških lokostrelcev pri 
tekmovalnih in organizacij-
skih uspehih slovenskega lo-
kostrelstva. Vsi zbrani pa so 
se ob tekmi v Škofji Loki raz-
veselili tudi sporočila iz Tur-
čije, kjer je naš najboljši lo-
kostrelec Dejan Sitar iz Dvo-
rij pri Cerkljah na tretji letoš-
nji tekmi svetovnega pokala 
osvojil srebmo kolajno. 

Zmagati letos ne bo lahko 
Dirka Po ulicah Kranja se je za dečke točkovala tudi za Pokal Gorenjskega glasa. Kolesarjem Save dve 
tretji mesti: Patriku Cabrovšku in Žanu Zupaniču. 

MAJA BERTONCELJ 

Kranj - Nedeljsko kolesarsko 
dirko Po ulicah Kranja, ki je 
štela za slovenski pokal in je 
bila hkrati tretja v nizu letoš-
nje novosti. Pokala Gorenj-
skega glasa, so odprli naj-
mlajši kolesarji, deČki C. Po 
dveh krogih, skupaj 7 kilome-
trih, je bU prvi v dlju Jon Bo-
žič (Adria Mobil), stopničke 
za Savo je privozil Žan Zupa-
nič, ki je bil tretji. Petkrat so 
morali v Jelenov klanec dečki 
B in A (17,5 km). Pri dečkih B 
je zmagal David Per (Adria 
Mobil), 5. je bil Jan Košnik 
(Sava), pri dečkih A pa je bil 
najboljši Simon Komperšak 
(TBP Lenart), Patrik Gabrov-
šek (Sava) je bil fretji. Božič, 
Per in Komperšak so bili naj-
boljši tudi v Trsteniku in na 

Bledu, na obeh dirkah za Po-
kal Gorenjskega glasa pred 
Kranjem. 

"Dirka je bila kar težka, 
sploh vzpon v Jelenov kla-
nec. S 3. mestom sem zado-
voljen, lahko pa bi bilo še bo-
lje. V tednu pred dirko sem 
premalo treniral, saj se bliža 
konec šolskega leta in sem se 
moral malce več učiti za 
šolo." je povedal Škoi^eločan 
Gabrovšek, učenec 8. razre-
da, o dosedanji sezoni pa do-
dal: "Z rezultati sem kar za-
dovoljen, tudi pripravljenost 
je v redu. Cilj je osvojiti skup-
no 2. mesto v pokalu. Kon-
kurenca je letos večja, kar je 
po eni strani za nas bolje, da 
ne zmagujemo samo mi." 

Ce so bili v preteklih sezo-
nah najmlajši kolesarji Save 
vedno v ospredju, dosegali 

Savčana Patrik Gabrovšek (levo) in Matej Mohorič sta pri 
dečkih A osvojila 3. in 4. mesto. 1 foio: nn. oow 

celo trojne zmage, pa bo to 
letos težje ponoviti. "Z mla-
dimi dobro delajo tudi v 
Adrii in v Radenski, pri deč-
kih A je Komperšak za raz-

red boljši od drugih, ki j im 
ostane boj za 2. mesto. Prav 
lahko letos ne bo zmagati," je 
pojasnil Matjaž Zevnik, tre-
ner dečkov pri Savi. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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Napolnili so tržiške ulice 
Tek po ulicah Tržiča in tek čez Kamnek sta privabila številne ljubitelje gibanja v naravi, največ pa je 

bilo otrok s starši. 

VILMA STANOVNIK 

Tržič - Prejšnji petek sta 
VVZ Tržič in domača Šport-
na zveza pripravila 2. tek po 
ulicah Tržiča, hkrati pa je 
PD Tržič organiziralo tek 
Čez Kamnek. "Ideja za tek se 
je prvič porodila v vrtcu Tr-
žič, saj smo želeli h gibanju 
in zdravemu načinu življe-
nja privabiti čim več ljudi, 
Tek je taka oblika in odločili 
smo se, da organiziramo de-
javnost, kjer starši in otroci 
tečejo skupaj. Zaradi želje 
mnogih pa smo s pomočjo 
Športne zveze organizirali 
tudi tek na daljših razdaljah," 
je po prireditvi povedala rav-
nateljica VVZ Tržič Ana Jer-
man, ki je bila navdušena 
zlasti nad nmožično udelež-
bo na teku staršev in otrok, ki 
so skupaj pretekli 400 me-
trov. Prišlo jih je prek petsto, 
vsi skupaj pa so napolnili tr-
žiške glavne ulice in ceste. 
Ob prihodu v cilj jih je čakalo 
lepo presenečenje, saj so 
prav vsi dobili spominske 

Na tek je prišlo tudi prek petsto otrok in staršev, kar je navdušilo organizatorje. 

medalje, kuharji iz vrtca so 
pekli palačinke, zabaval jih je 
čarovnik Grega, pridružil pa 
se jim je tudi eden najboljših 
smukačev na svetu, domačin 
Andrej Jerman. 

Med otroško zabavo pa se 
je nadaljeval tekaški pro-
gram. Na rekreativnem teku 
na 1400 metrov je bila abso-
lutna zmagovalka Anita Kle-
menčič, na 2100 metrov je 

slavil Marjan Kiempl, na 
teku na deset kilometrov sta 
bila najboljša Jana Strahinič 
in Tomaž Kalan, čez Kam-
nek pa sta slavila Tea Femc 
in Tomaž Soklič. Tek na de-
set kilometrov je hkrati štel 
tudi za državno prvenstvo v 
cestnih tekih za veterane, za-
nimanje zanj pa je bilo še to-
liko večje (prišlo je kar 71 te-
kačev iz vse Slovenije), saj bo 

julija v Ljubljani evropsko ve-
teransko prvenstvo v atletiki, 
tek pa je bU dober trening in 
priprava na prvenstvo. 

"Vsi, ki smo bili v petek po-
poldne na ulicah Tržiča, smo 
bili na koncu enotnega mne-
nja, da prihodnje leto priredi-
tev ponovimo. Torej, nasvi-
denje maja 2009, na tretjem 
teku po ulicah Tržiča," so za 
konec dodali organizatorji. 

ROKOMET 

NAKLO 

Loški rokometaši s podporo Merkurja 

Škofjeloški rokometni klub, edini na Gorenjskem, katerega 
člansko moštvo nastopa v najmočnejši slovenski konkuren-
ci (letos so osvojili 8. mesto), ima pa tudi odlične mlade 
rokometaše (mladinci so pred kratkim postali državni prva-
ki), bo po novem nosil ime Merkurja. Vodilni pri Merkurju 
so se namreč odločili, da kar 257-članski rokometni kolektiv 
podprejo prav ob 50-letnici rokometa v Škofji Loki. Tako sta 
predsednik uprave Merkurja Bine Kordež in predsednik 
loškega rokometnega društva Srečo Barbič prejšnji teden 
podpisala sponzorsko pogodbo, kot je ob tem povedal Bine 
Kordež, pa so se pri največjem slovenskem trgovcu s 
tehničnim blagom za podporo loškim rokometašem odločili 
zato, ker podpirajo njihovo trdo delo in so prepričani, da bo 
pripomoglo k vrhunskim športnim rezultatom. V. S. 

AVTO MOTO ŠPORT 

TRŽIČ 

Uspeh tržiških motoristov 

V Pardubicah na Češkem je bil v drugi polovici maja 27. med-
narodni rall/ starodobnih vozil. Sodelovalo je 88 posadk iz 
štirih držav, ki so se pomerili na 80 kilometrov dolgi progi v 
Šestih kategorijah motorjev, motorjev s prikolico in avtomo-
bilov od letnika 1930 do 1965. Iz AMD Tržič je sodelovala 10-
članska ekipa, ki je dosegla dobre uvrstitve. V kategoriji Mi je 
med šestimi posadkami osvojil 2. mesto ježe Komljanec s 
sovoznico Anko Hrast na motorju s prikolico Indian 1924. V 
skupini M3 se je že drugič uvrstila na 3. mesto Janja Budič z 
motorjem Puch 1954. V tej skupini je bil med 21 udeleženci 
četrti Ruda Ribič, 8. mesto je zasedel Janez Ahačič, 10. mesto 
Marjan Markič in 14. mesto Jože Meglič. Ob tekmovanju so 
pripravili razstavo starih prevoznih sredstev, s katero so se 
spomnili stoletnice cestnega prometa. S. S. 
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TENIS 

KRŠKO 

Gregor Žemlja najboljši v Krškem 

Grega Žemlja je zmagovalec ITF Futures turnirja z nagradnim 
skladom deset tisoč ameriških dolarjev minuli teden v Kr-
škem. Na prvem izmed treh slovenskih turnirjev serije Futu-
res, sledita še v Mariboru in Kopru, je Grega spet prikazal od-
lično igro in se uvrstil v finale. V polfinalu se je pomeril z Mar-
kom Tl(alcem ter ga ugnal z rezultatom 6:3; 7:5, finalni dvo-
boj pa je dobil proti nemškemu igralcu Zimmermanu. Ta je 
bil v drugem polfinalu boljši od na ATP lestvici Blaža Kavčiča. 

Triglavu dvakrat remi 

Ženski ekipi kranjskega Triglava in Teniškega kluba Medvode 
sta v preteklem tednu odigrali uvodni srečanji v prvi slovenski 
ženski teniški ligi. V prvem krogu sta se pomerili med seboj, 
rezultat pa je bil po dvobojih posameznic 2 : i za Kranjčanke. 
Zmagi sta pripadli Urši Jerman in Barbari Mulej iz Triglava ter 
Tajdi Bastijanič iz Medvod. Med dvojicami pa je slavila med-
voška naveza Romina Jarc - Tajda Bastijabič v tie breaku tretje-
ga niza ter končni izid izenačila. V drugem krogu je Triglav sre-
čanje proti ŽTK iz Maribora prav tako zaključil z rezultatom 2 
: 2. Tokrat je zmaga med posameznicami pripadla le Mulejevi, 
zmagoslavje naveze Mulej-Šuvak pa je po zmagi nad parom 
Reberšak-Lukič končni rezultat zaključilo na 2:2. Medvode so 
proti Ptuju dosegle svojo prvo letošnjo zmago. B. M. 

28. T E K N A M O H O R 

7,5 km, višinska razlika 450 m 
Tek za Gorenjski pokal mladine 
Sobota, 7. junija 2008, ob i6. uri, 
Nemilje 
Info: Andraž Potočnik, 
05 1 /354-904-

andraz.potocnik(g)siol.net 
wviw.agp-pro.si/tek_mohor/ 
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Gorenjski Glas 

GIBAJTE SE Z N A M I 
MIROSLAV BRACO CVJETIČANIN 

Čudovito' 
Prgšnji tordc je bil čudovit dan 

za kolesaijenje. Kazalo Je že, da 
zna biti cdo prevroče, vendar je 
ob ij uri termometer kazal 25 
stopinj - ugadngše temperature si 
kdesar skoraj rte more ždeti. 

Za nami je krasen teden. V 
Kranju smo si ogledali dve vr-
hunski dirki in ofUiHne uspehe go-
renjskih tekmovalcev. Končal se 

je Giro z imenitnim dosežkom 
Tadga Valjavca, pred nami sta 
Memorial Mirka Krakerja in 
maraton Franja. {^}lesarska se-
zona je tonj na vrhuncu. Naša 
kolesarska skupina je že skoraj 

Jormirana. Štirinajst dni nazaj 
smo bentili, da je Šlo prehitro, 
vendar sme zda; ^ na takih hi-
trostih, ki so za vse nas pritneme. 
Nc^ konstanten tempo pod jo 
km/h bo ostal Se napng, vse do-
kler sami ne bomo začutili, da so 
naše noff. zmoirx hitrgšega ob-
ra&mja pedal. Hitn^ za WJS tre-
nutno ni pomembna. Bolj po-
membno je, da se znebimo stra-
hu pred vožnjo v skupini, da ob-

sabo, alije varno za manever cele 
skupine. Zadnji par komunidm 
z vozniki avtomobilov. Jasno jim 
mora z mko nakazati smer, v ka-
tero bo zavila cda skupim, inpo-
tem še vsem drugim sporočiti, da 
bo zavijanje, sprememba smeri 
vama. Zadnji par se seveda ved-
no tudi zahvali vozniku avtomo-
bila, ki je njegovo kretnjo upošte-
val, tako da dvigne palec. Zadrgi 
par ima najboljši pre^ed nad 
cdo skupino, zato ^i dostikrat 
opozarja na morebitne napake, 
kijih delajo kolesarji v sredici. 

Če povzamemo ali če smo si 
zapomnili, kakšne naloge ima 
vodUni par, kako se vozimo V sre-
dici in kako na repu, potem srtK> 
teoretično že za na cesto. Teore-
tično že, kaj pa praktično? No, 
zato imamo pa skupne vadbe, 
na katerih bomo začdi vse to pre-
izkušati in se kar se da hitro na-
učiti. Na cesti so nevarnosti pov-
sod in vedno. Prgšnji teden smo 
doživeli kar dva padca, vendar 
hvala bogu ni bih nič hujšega. 

vladamo kclesuijaye v zavOiju v 
spustih, skozi ovinke in seveda, 
davemo, kako se kolesari navkre-
ber. 

Danes kaže, da bo zopet kra-
sen dan za koiesarjenje. 

če se vrnemo na začeto temo o 
vožiyi v !«§» skleni, smo priSli 
do repa. 

Na repu je zadnji par v skupi-
ni. Verjetno ste midUi, daje zad-
njem paru ru^epše in ruyudob-
nqše izmed vseh v skupini. Pa 
zopet ni tako. Zadnji par mora 
vzdrževati stik z "zunanjim sve-
tom". Ko dobi iriformacyo, da bo 

V nedeljo bo "odpadli" mara-
ton Kranj-jezersko, Memorial 
Mirka Krakarja. Na Startu bo 
veliko kolesarjev, zato moramo 
biti še posebg pozorni na prav 
we dga\mike, ki lahko pripe^go 
do nesreče. Pozorni bodite na ko-
lesarje pred sabo, ob sebi in za 
sabo. Tisti, ki še niste i>ešči kole-
sarjenja v tako veliki skupini, se 
raje držite skrajno Jmga ali des-
n^a roba cestišča. Poskrbite, da 
boste vsaj rui eni strarti "jr^", to-
rej brez kolesarja ob sebi. To je 

jinta, ki vam bo dala vei^i obču-
tek varnosti. 

Trasa za danes: ogled trase maratona Kranj-Jezersko, 
s tem da bomo šli le do gostilne Kanonir. Zakaj? 
Ker se bomo klanca na Jezersko "najedli" v nedeljo, 
8. junija. 

skupina spremenila smer, se 
mora zadtiji par obrniti in se pre-
pričati, cdi je to dovolj vamo za 
cdo skupno. Ponavadi je od tre-
nutka, ko se vodilni par pr^riča, 
ali lahko spremeni smer, in do 
trenutka, ko injormadjo dobi za-
dnji par, kar nekaj sekund, zato 
se IcMo stanje na cesti spremeni. 
V tem lahko pride vozilo za 
nami, nepričakovano ali prehi-
tro, in mora v takem primeru za-
dnji par obvestiti kolesarje pred 

V primeru, da se temperatura 
dvigne nad 25 stopirtj, nikar ne 
pozabite na dodatno osvežitev. 
Pri tako visokih temperaturah je 
en bidon že premalo. Pripravite 
si še enega, če dučajno še nima-
te Montiranih dveh košaric za 
plastenke. Obledte se v svetlgša 
oblačila in rte pozabite na sortč-
na očaki. Sonce in močna sve-
tloba, ki se odbija od as^,je 
vedno zelo moteč dgavnik pri 
vožnji. 

mailto:vilma.stanovmk@g-gfas.si
http://WWW.CORENjSKIGLAS.SI
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IČ MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

. / K 

Dobre navade za zdravje (1) 

K o sem pred kratkim gle-
dala male in velike te-
kače, ki so tekmovali 

na Zalem Logu, v vasici za 
sosednjim hribčkom, si nisem 
mogla kaj, da ne bi razmišlja-
la o popotnici, ki jo s športom 
dajemo otrokom. Če sta tekla 
oče in mama, je skoraj gotovo 
tekmoval tudi otrok. Spodbu-

jali so drug drugega in bili vi-
deti povezani bolj kot vsi, ki 
so se tistega dopoldneva spre-
hajali v nakupovalnih cen-
trih. Še mene so navdušili in 
tokrat zares upam, da ne 
samo do prvega dežja. Zdi se 
mi, da lahko človek največ da 
svojemu otroku, če mu poka-
že, kako se živi. Ne da govori, 
kako se živi in kako bo neke-
ga dne začel živeti in kako se-
daj še ne more, ker nima 
časa, talenta ali osebnega tre-
nerja. Gibanje je prav gotovo 
ena izmed pametnih in dol-
goročnih naložb. Pri tem se 
sprašujem, ali nima otrok 
celo več od splošne rekreativne 
vadbe, s katero se ukvarja vsa 
družina, kot pa od nekega in-
tenzivnega treniranja, ki je 
samo njegova naloga, ostala 
družina pa pasivno ali aktiv-
no spremlja njegovo športno 

pot. Čeprav nisem športna 
strokovnjakinja, sem rajši za-
govornica rekreacije za vso 
družino kot pa izbranega 
športa samo za enega člana 
družine. Vsaj tja do devetega 
leta je bolje, da otrok spozna 
čim več različnih športov in 
vzljubi gibanje na splošno. 
Saj vem, da ne smemo spre-
gledati talentov, saj se mora-
mo z njimi načrtno ukvarjati 
... Pa kljub temu ne pretira-
vajmo - otrok naj ima kljub 
svoji nadarjenosti vse otroš-
tvo, ki mu pripada. Tja od 
devetega leta naprej pa tako 
in tako že ve, kaj mu ustreza. 
V vsem predšolskem in tudi v 
šolskem obdobju pa imamo 
starši vsekakor veliko vlogo, 
saj kažemo otrokom naš od-
nos do športa. Če smo bolj 
lene sorte, potem nam ustre-
za, da trenira samo otrok, mi 
pa smo njegovi navijači in šo-
ferji. Če smo bolj aktivni, pa 
prevzamemo tudi boy aktiv-
no vlogo, kar budnemu otro-
kovemu očesu ne uide in mu 
pomeni več kot samo šport. 
Otroci imajo radi našo bliži-
no - čim bolj aktivno seveda. 
'Ne z rumenim tiskom v eni 
roki in z daljincem v drugi. 

Prisluhnite nam-
polepšali vam bomo 
dan. 

•r;;91,0 MHz 
TU ISTIČHI 

Z mačeho nad mozolje 
Divja mačeha oz. divja vijolica je eno tistih zelišč, ki imajo čistilno moč, ki jo je moč izkoristiti 
pri raznih kožnih ekcemih, mozoljavosti, aknah, kožnem zdrobu. Ima pa tudi to moč, da pomladi in 
napne uvelo in starikavo kožo. 

P A V I A K L I N E R 

Vijolica in mačeha 

Obstaja nešteto vrst vijoli-
ce, o kateri smo v naši rubri-
ki pred časom že pisali. Dru-
žino Viola na splošno lahko 
razdelimo v dve vdiki skupi-
ni: v prvo sodijo tiste, ki ima-
jo cvetove s tremi cvetnimi li-
sti zgoraj in dvema spodaj -
sem sodi najbolj čislana med 
vijolicami dišeča vijolica (Vi-
ola odorata), v drugo pa je 
moč uvrstiti tiste, ki imajo 
zgoraj štiri cvetne liste, spo-
daj pa samo enega - mačehe 
(Viola tricolor). Tako kot 
vijolice, so tudi mačehe 
zdravju nadvse koristne. 

Ljubi vrtove in njive 

Divja vijolica raste v tem 
času kot plevel po vrtovih in 
njivah, tu in tam pa jo sreča-
mo tudi med "potepom" po 

travnikih in poljih. A ni je 
čez obdelano zemljo in veli-
ko sonca, bi rekla mačeha, če 
bi lahko govorila. Brhko ras-
tlinico trgamo v cvetenju 
med majem in septembrom. 
Cvetni listi so neenaki, beli 
in rumeni ter vijolični, vča-
sih tudi tribarvni (tricolor). 
Za zdravilno rabo so primer-
ni sveži ali posušeni nad-
zemni deli divje mačehe, na-
trgani v času cvetenja. Hitro 
jih je treba posušiti in hrani-
ti v dobro zaprtih posodah. 

Pri mozoljih in drugih 
kožnih obolenjih 

Divjo mačeho uporablja 
ljudska medicina v prvi vrsti 
zoper kožne bolezni. Kot 6-
stilno zelišče se obnese pri 
raznih kožnih ekcemih, pri 
mozoljavosti, vnetjih z gnoj-
nimi mehurčki oz. impetin-
gu, pri nervodermatitisu in 
luskavici. Poparek iz divje 

uiuiui.potepuh.com 
Koristijo najstnikom in dojenčkom pri težavah s kožo. 

Mačehe so prava paša za oči 

mačehe povrne sijaj in pro-
žnost uveli in starikavi koži. 
Treba je popiti po eno skode-
lico tega poparka na dan. 
Zlasti pa naj ta čaj pijejo naj-
stniki, ki jih mučijo nadležni 
mozolji in otrod oz. dojenčki 
z rahlo vlažnimi kožnimi 
obolenji in kožnim zdro-
bom. Poleg tega, da ga pijejo, 
naj ga uporabijo tudi zuna-
nje - za umivanje in za oblo-
ge pri kožnih obolenjih. 

Ž e n e na vodo 

V ljudskem zdravilstvu ce-
nijo mačeho kot zelišče, ki 
žene na vodo, spodbuja pote-
nje, čisti kri in blaži bolečine. 
Po njej segajo pri motnjah 
presnove, pri boleznih sečil, 
cistisu, revmatizmu, proti-
nu, aterosklerozi, izčrpanosti 
in živčnih težavah s srcem. 
Koristna je tudi pri zastaja-
nju vode v telesu in pri zate-
kanju. Njena uporaba se pri-

poroča tudi pri nervozi, noč-
nih morah, astmi in srčnih 
boleznih. Tako kot vijolica je 
tudi mačeha odvajalna rastli-
nica. Pospešuje še izkašljeva-
nje, zato z njo zdravimo 
bronhitis in oslovski kašelj. 

Možnosti priprave čaja 

Čaj lahko pripravimo kot 
poparek ali preliv. Če se odlo-
čimo za prvi način, dve žlički 
cvetov mačehe prelijemo s 
skodelico vrele vode, pusti-
mo stati deset minut in pre-
cedimo, pri drugem pa dene-
mo dve žlički mačehe v sko-
delico hladne vode in pusti-
mo, da stoji osem do deset 
ur. Spijemo lahko dve do tri 
skodelice poparka ali preliva 
na dan. V tem času je pose-
bej dobrodejen za spomla-
danske čistilne kure, saj iz te-
lesa odstrani vse nezaželene 
snovi in pomaga zoper naj-
stniško mozoljavost. 

Strpnost je lepa čednost 47 v R A K O V I H K L E Š Č A H 

MARJETA SMOLNIKAR 

Zdrav Človek ima tisoč raz-
ličnih želja, bolan eno samo: 
ozdraveti. Kdo je to misel prvi 
izrekel, ne vem, vsekakor drži. 

Torek, 19 , junija 

v sprejemni ordinaciji dr. 
Petra Papuge je precej živah-
no oziroma ni prav nič dolgo-
časno niti zamorjeno. Poleg 
mene čakata na sprejem še 
neka gospa srednjih let in sta-
rgši gospod. Se razume, vsak 
od njiju ima svojo življenjsko 
zgodbo in, kot se v klepetu i* 
troje izkaže, tudi vsak svojo 
življenjsko preizkušnjo. Vze-
mimo, gospoda. Je nadpovpre-
čno visok, slok, zagorel, tako, 
na oko, mu jih pripišem šest-
deset (in se za petrtajst let 

uStejem). Pred tremi leti je 
zbolel za rakom. Po njegovem 
pripovedovanju je bolezen pri-
šla kot strela z jasnega, saj do 
takrat tako rekoč ni vedel, kaj 
pomeni biti bolan. Njegovemu 
osebnemu zdravniku se je 
zdelo nekaj na njem sumljivo 
in ga je poslal na preiskave k 
specialistu. Ta je odkril raka 
in napotil pacienta nazaj k 
osebnemu zdravniku. Ker je 
bil slednji prav takrat na let-
nem dopustu, moj sogovornik 
ni izgubljal časa in je začel 
strogi dvainštiridesetdnevni 
post. (Mimogrede, tudi meni 
je naprg padel na misel post, 
a mi ga je dr. Petar Papuga 
absolutno odsvetoval. Med 
drugim tudi zaradi mojega 
"Svohotnega" telesnega sta-

nja.) Med postom se je zdrav-
nik vrnil in se strinjal, da 
opravi pacient začeto do kon-
ca. Po dvainštiridesetih dneh 
so zunanji znaki bolezni tako 
rekoč izginili. Kar je ostalo, je 
uradna medicina odstranila z 
operacijo. Od končanega po-
sta naprej gospod uživa v 
glavnem presno hrano. Ko 
gre, recimo, na Tri^av, ne je 
nič drugega kot jabolka, (ja-
bolka so zlata vredna hrana, 
a se tega, žal, ne zavedamo 
dovolj; raje kot po domaiih ja-
bolkih segamo po uvoženem, 
eksotičnem sadju. In to je, ne 
bom rekla življenjska, velika 
napaka pa zagotovo.) Sprva 
so bili prijatelji do njegove pre-
hrane skeptični. Kratko malo 
niso mogli verjeti, da lahko 

dajo jabolka človeku dovolj 
potrebne energije, po prvem 
skupnem izletu na Tro^av 
pa so se na lastne oči prepriča-
li, da so bili v skrbeh čisto po 
nepotrebnem. Skratka, gospod 

je pr^el na Trig/av in s Trigla-
va, ne da bi zaužil kaj druge-
ga, kot jabolka. Razen tekoči-
ne, se razume. Vsaj na videz 
zgleda zdrav kot dren in tudi 
počuti se tako, za vsak primer 
pa je še vedno pod strogim 
nadzorom uradne medicine 
in, kajpada, dr, Petra Papuge, 
ki mu, vsaj kar se mene tiče, 
stoodstotno zaupam. (Trdno 
pa sem prepričana, da v nje-
govo znanje, strokovne sposo-
bnosti in nenazadnje pošte-
nje, zaupajo vsi njegovi paci-
enti in teh je izjemno veliko.) 

V tem trenutku sem na vr-
sti. Uležem se na hrbet in se 
prepustim znanju ter izkuš-
njam dr. Petra Papuge. Med-
tem ko mi v akupunkturne 
točke na nogah, y rokah in na 
glavi zabada igle, česar sploh 
ne čutim, mi nevsiljivo svetu-

je, kako naj se vedem v svetu 
uradne medicine, kako naj 
sprejemam in se odzivam na 
kemoterapijo, se pravi na 
zdravljenje na Golniku. Ti-
sto, kar mi posebej položi na 
srce, Je, da na Golniku nika-
kor ne bom edina pacientka, 
da se torej ne bo vse vrtelo 
okrog mene, in da se moram 
temu primerno odzivati na 
okolje. Skratka, strpnost je 
lepa čednost. 

(Se nadaljuje.) 
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Dobrodošel mladi krompir 
BORIS BERGAKT 

Krompir je najbolj vse-
stranska zelenjavnica, ki je 
zelo priljubljena in pomeni 
marsikje celo omamno ži-
vilo. Krompir med vsemi 
živili povzroča najmanj 
zdravstvenih težav, kot so 
problemi s črevesjem, mi-
grena, ekcemi in slabosti. 
Prav poseben pa je mladi 
krompir, ki vsebuje nekaj 
manj škroba in je zato naj-
bolj primeren za pečenje in 
solate, medtem ko se pri 
kuhanju malce slabše ob-
nese. Mladega krompirčka 
praviloma ne lupimo, od-
stranimo le morebitna 
očesca ali poškodovane in 
zelene dele. Pred pečenjem 
ga le temeljito operemo, po 
potrebi pa zdrgnemo tudi s 
krtačko. Pozeleneli deli 
krompirja, zlasti pri mla-
dem krompirju, vsebujejo 
večje količine strupenega 
alkaloida solanin. Zato te 
dele s krompirja pred pri-
pravo temeljito obrežemo. 

Mladi krompir 
z zelenjavo v pečici 

Za 5 oseh potrebujemo: 60 dag 
mladega krompiTja, 40 dag 
bučk, 1 čebulo, 1 rdečo papriko, 
40 dag paradižnika, j stroke 
česna, 1 dl ekstra deviSkega olj-
čnega olja, nekaj svežih žaj-
bljevih lističev, 1 žlico svežega 
sesekljanega peteršilja, sol in 
sveže mlet poper. 

Krompir oščetkajte ter 
operite, ga narežite na kolo-
barje ter ga stresite v pekač. 
Dodajte oprane in na kolo-
barje narezane bučke, na 
trakove narezano čebulo in 
na kocke narezano papriko 
ter paradižnik. Začinite s se-
sekljanim česnom, žaj-

bljem, soljo in poprom. Pre-
lijte z oljčnim oljem, preme-
šajte, enakomerno porazde-
lite po pekaču in postavite v 
na 190 stopinj Celzija ogre-
to pečico in pedte eno uro. 
Po eni uri vzemite iz pečice, 
vmešajte še sesekljan peter-
šilj in postavite še za 15 mi-
nut nazaj v pečico, ki ste ji 
zvišali temperaturo na 200 
stopinj Celzija, da se bo 
krompir lepo zapekel. Ko je 
pečeno, narežite na več de-
lov in ponudite kot samo-
stojno jed s kislo smetano 
ali pa kot prilogo k pečene-
mu mesu ali ribam. 

Cratiniran mladi krompir 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg 
kuhanega mladca krompiija, 
1 strok česna, 1 žlico masla, 15 
dag naribanega poljubnega 
sira, sol, sivže mleti poper, 0,5 
1 sladke smetane, 2 dl mleka in 
2 rumenjaka. 

Krompir olupite in ga na-
režite na tanke rezine. Og-
njevaren keramični ali ste-
kleni pekač namastite z mas-
lom in ga obsujte s seseklja-
nim česnom. Tretjino krom-
pirja položite v pekač, začini-
te s soljo in poprom ter po-
tresite s tretjino sira. Prekrij-
te z naslednjo tretjino krom-
pirja in postopek nadaljujte, 
dokler ne porabite vsega sira 
in krompirja. Zmešajte slad-
ko smetano, mleko in rume-
njaka ter preliv enakomemo 
prelij te po krompirju. Pedte 
40 minut v na 170 stopinj 
Celzija ogreti pečid, nato 
temperaturo pečice zvišajte 
na 220 stopinj Celzija in po-
vršino v 15 minutah zlato rja-
vo zapedte. Jed lahko postre-
žete samostojno ali pa kot 
prilogo k na žaru pečenemu 
mesu. 

Pečen mladi krompir 
s piščancem 

Za 4 osebe potrebujemo: 8 ve-
likih mladih krompirjev, 70 
dag piščančjih prsi brez kosti, 
1 žlico olja, 2 dl navadnega 

jogurta, 1 šop sveže bazilike, 1 
strok česna, 2 žlici ekstra de-
viškega oljčnega olja, sol in 
sveže mlet poper. 

Krompirje operite, jih za-
vijte v alu folijo in jih v na 
200 stopinj Cdzdja ogreti pe-
čid pedte 1 uro oziroma tako 
dolgo, da je notranjost krom-
pirja mehka (preizkusite z 
zobotrebcem). Medtem na-
solite piščančje prsi in jih na-
trite z oljem. Zadnje pol lu« 
jih pedte skupaj s krompir-
jem. Medtem sesekljajte ba-
ziliko in česen ter ju zmešaj-
te z jogurtom in oljčnim ol-
jem. Po okusu solite in popo-
prajte. Pečene krompirje od-
vijte iz folije, jih vzdolžno do 
polovice prerežite in razprite. 
Notranjost krompirja posoli-
te, nadevajte z rezinami piš-
čanca in prelijte z jogurtovim 
prelivom ter postrezite. 

Mlad krompir in orada 
v pečici 

Za 4 osebe potrebujemo: 40 
dag mladega krompiija, z 
oradi težki pol kilograma, 1 
manjšo čebulo, 1 paradižnik, 
5 žlic oljčnega olja, 0,5 dl su-
hega belega vina, 4 stroke čes-
na, 1 žlico sveže sesekljanega 
peteršilja, sol in sveže mlet 
poper. 

Mladi krompir oščetkajte 
in operite ter ga narežite na 
tanjša kolesca. Dodajte na 
kocke narezan paradižnik 
in čebulo, oljčno olje, vino, 
strt česen, peteršilj, sol in 
sveže mlet poper. Vse sku-
paj zmešajte in stresite v 
pekač ter postavite za 20 
min v na 190 stopinj Celzi-
ja ogreto pečico. Oradi oči-
stimo, operemo in posuši-
mo s papirnatimi kuhinj-
skimi brisačami. Posušeni 
premažemo z oljčnim ol-
jem. Skoraj pečen krompir 
rahlo premešajte, nanj po-
ložite pripravljeni oradi in 
vse skupaj pecite še 20 mi-
nut. 

KUHARSKI RECEPTI 
ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 

N e d e l j a - Kosilo: belušna kremna juha z mesn imi tortelini, pe-
čenka iz mletega mesa v porovih listih in mrežici , glavnata so-
lata z rukolo in redkvicami, j a g o d e s piškoti in skuto; Večerja: 

pikantna solata s sa lamo (mortadela ...), zrnat kruh, sladoled-
ne kupe s kivijem. 
Ponedel jek - Kosi lo: rižota z morskimi sadeži (ali s teletino), 
rdeča pesa v solati ; Večerja: toast z ol jčnim oljem in č e s n o m , 
n a m a z Iz dušenih bučk, paradižnikova solata s s irom. 
T o r e k - Kosilo: zelenjavna enolončnica (krompir, s ladko zelje, 
paprika, koleraba, korenja, gomol j zelene, cvetača ...) s kranjsko 
klobaso, črn kruh, bezgov sok; Večerja: piščančja jetrca na Salot-
ki, glavnata solata s f ižolom in drobnjakom, toast. 
S r e d a - Kosilo: f ižolova gosta juha s šetra jem, puranovi zrezki v 
d u š e n i ze lenjav i , m e š a n a so lata ; V e č e r j a : ocvrti krompir jevi 
svaljki s p a r m e z a n o m , jogurt ali solata. 
Četrtek • Kosilo: piščančja obara z g rahom, palačinke z jagod-
no skuto in to lčeno smetano; Večerja: šparglj i z drobtinami in 
jajci , riževa solata s šunko. 

Petek - Kosilo: šp inačna kremna juha s sirovimi tortelini, fileji 
morskega lista p o pariško, ocvrte bučke z ma jonezno o m a k o , 
paradižnikova solata ; Večer ja : ocvrti bezgovi cvetovi, v išnjev 
kompot , drobno pecivo. 

S o b o t a - Kosik>: goveji golaž s papriko in krompirjem, franco-
ska štruca, rabarbarin zavitek; Večerja: m e š a n o m e s o na žaru, 
bučke na žaru v marinadi, pečena paprika v solati. 

Šparglji z drobtinami 

75 dag špargljev, 2 kuhani jajci, 2 celi jajci, 20 dag naribanega trde-
ga sira, košček masla, drobtine. 
Kuhane in odce jene šparglje naložimo v p o m a š č e n o j ensko po-
s o d o in p o t r e s e m o z drobtinami. Jajca razžvrkljamo, pol i jemo 
po špargljih ter potresemo trdi naribani s ir in zdrobljeni trdo 
kuhani jajci. Na vrh d a m o m a n j š e koščke mas la . Nato p o s o d o 
postav imo za 15 minut v vročo pečico. Ponudimo k pečenemu 
m e s u ali riževi solati . 

jagode s piškoti in skuto 

1 kg jagod, 25 dag otroških piškotov, 500 g skute, sol, 250 ml sme-
tane za stepanje, 1 limona, 1 zavitek vonilin sladkorja, sladkor, 2 
žlici pomarančnega likeija. 
j a g o d e očist imo in operemo. Polovico j agod narežemo. Pokap-
I jamo jih z l imoninim sokom. Druge j a g o d e pretlačimo, sladka-
m o po okusu ter v m e š a m o pomarančni liker. 
S m e t a n o s t e p e m o z vanilin sladkorjem ter z m e š a m o s skuto, 
ki s m o jo osolili. Po želji d o d a m o žličko ali d v e sladkorja. V pra-
vokotno p o s o d o naložimo plast piškotov, pokri jemo jih s plast-
jo pretlačenih j agod , nadal jujemo s skuto in zakl jučimo z nare-
zanimi j agodami . Ponovimo, da porabimo v s e sestav ine . Pre-
den postrežemo, sladico za kratek čas pos tav imo v hladilnik. 

Recept za šparglje z drobtinami smo vzeli iz najnovejše knjige 
"Šparglji divji In gojeni", za jagode s piškoti in skuto pa Iz velike 
knjige sladic "Po Božiču diši" Andreja Frica. 
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JANEZ ŠTRUKELJ 

juha iz kislice 

Sestavine: 35 dag krompiija, 4 
mlade čebule, pol I zelenjavne 

juhe, 3 dag oljčnega olja, 25 dag 
mlade kislice, 1 gomolj kolera-
bice, 4 žlice sesekljane kreše, 
sol, poper, 1 rumenjak, 1 dl kis-
le smetane, muSkatni orešček, 
mala vgica rožmarina. 

Priprava: Liste kislice do-
bro operemo in osušimo. 
Mladim čebulam odrežemo 
nastavke, jih operemo in po-
sušimo. Ziežemo jih na kolo-
barje. Krompir olupimo, ope-
remo in zrežemo na kocke. 
Zelenjavno juho ogrejemo. V 
posodi segrejemo olje in na 
njem ovenimo čebulo, doda-
mo krompir, prilijemo segre-
to juho in vse skupaj kuhamo 
nekaj minut. V juho damo še 

narezane liste kislice. Kolera-
bo olupimo in nastrgamo, li-
ste pa sesekljamo. Ko je juha 
kuhana, dodamo še kolerabi-
co, krešo in vse začimbe. Na 
rahlo kuhamo še nekaj mi-
nut. Posebej smetano raz-
žvrkljamo z rumenjakom. 
Tik pred serviranjem doda-
mo juhi razžvrkljano smeta-
no in nomenjak. Potresemo 
jo z drobno narezano krešo. 

Sirovi štruklji 

Sestavine: 40 dag moke, 
mlačna, slana okisana voda 
po potrebi, 40 dag skute, 8 
dag masla ali margarine, pol 
dl kisle smetane, 3 jajca, peh-
tran ali drobnjak. 

Priprava: Naredimo vleče-
no testo, pustimo ga počivati, 

da se dobro odpočije. Med-
tem umešamo maslo z ru-
menjaki, da naraste, dodamo 
sneg beljakov, pretlačeno 
skuto in smetano. Testo raz-
vlečemo, ga namažemo, zvi-
jemo in povijemo v pomaš-
čeno alufolijo. Štruklje kuha-
mo v slani vodi od 30 do 35 
minut. Kuhane štruldje odvi-
jemo, jih narežemo ter preli-
jemo s prepraženimi drobti-
nami. Po vrhu potresemo 
narezan drobnjak. 

Kmečki golaž 

Sestavine: 80 daggovgega hod-
nika, 40 dag rdeče čebule, 4 
stroki česna, 20 dag pora, zele-
na, pol kg krompiija, malo ze-
lja, 20 dag svežih paradižni-
kov, 1 žlica paprike, kumina. 

majaron, timijan, rožmarin, 
lovorov list. 

Priprava: Meso operemo in 
zrežemo na enake kose. Če-
bulo grobo sesekljamo in na 
maSčobi spiažimo, s česnom 
vred dodamo meso in rdečo 
papriko ter druge golaževe 
začimbe. Zalijemo s kostno 
juho in solimo. Na polovid 
dušenja dodamo še narezano 
zdenjavo in dušimo do meh-
kega, nazadnje dodamo malo 
rdečega vina. Jed po okusu 
začinimo. Poleg ponudimo 
široke rezance ali polento. 

Kavni krofi 

Sestavine: 8 dag masla, 10 dag 
moke, 3 jajca, 2 dl vode. 
Vanilina krema: četrt I mleka, 
2 rumenjaka, sneg beljakov, 7 

dag sladkoija, 3 dag moke, 
strok vani^e. 

Priprava: Vodo in maslo 
zavremo, dodamo moko in 
hitro mešamo na ognju. Ko 
se masa loči od kotlička, 
ga odstavimo in ohladimo. 
Ohlajeni masi dodamo eno 
za drugim cela jajca. Testo 
nabrizgamo na pomaščen pe-
kač in zlato rumeno spečemo 
v pečid pri 200 stopinj Celzi-
ja. Vaniljevo kremo pripravi-
mo tako, da umešamo nune-
njake s sladkorjem, dodamo 
ostro moko in zalijemo z vre-
lim mlekom, ki smo mu do-
dali pol dl kuhane kave. Ku-
hamo nad ognjem in kuhano 
odstavimo. Kuhani kremi do-
damo tolčene beljake. S kre-
mo nadevamo pečene krofe. 
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Uspešno krstili novo floto jadrnic 

V soboto je Jadralni klub Bohinj, ki obstaja šele pol leta, spla-
vil 14 novih tekmovalnih jadrnic MINI 12. Vsak član, k!ub jih 
ima namreč toliko kot jadrnic, je izdelal svojo popolnoma od 
začetka. Vanje so vložili prek Štiri tisoč ur dela. "jadralni klub 
Bohinj je bil ustanovljen z namenom, da zastrupi z jadra-
njem poleg nas še koga, vsem pa bomo pomagali^ da čim-
prej osvojijo vse veščine jadranja in se lahko potem mirno 
podajo na morje jadrat z večjimi barkami," je povedal pred-
sednik kluba Marjan Arh. Klub poučuje veščine jadranja, te-
oretično in praktično, organizira tečaj za voditelja čolna, 
organizira regate za državno prvenstvo razreda Mini 12 in re-
gate za podjetja, ki bi želela aktivno preživeti dan na vodi. V 
prihodnjem letu pa bodo poskusili zopet zagnati modelarski 
krožek na osnovni šoli, ki zna biti prva odskočna deska v 
modelarski poklic. Jadrnice sta s steklenico šampanjca krsti-
la boter in botra, bohinjski župan Franc Kramar in občinska 
svetnica Matilda Arh. Oba sta sedanjim in prihodnjim čla-
nom zaželela obilo veselja in ugodnega vetra za jadranje na 
Bohinjskem jezeru, ki bo po mnenju vseh navzočih z malimi 
jadrnicami na svoji gladini še bolj vabljivo. P. L 

jadrnice Mini 12 popestrijo dogajanje na jezeru. 

Mojster obdelave lesa 
Gabrijel Pagon je prvi leseni izdelek, to je bil žehtar, naredil že pri svojih dvanajstih letih. 

S U Z A N A P . KOVAČIČ 

Bistrica pri Tržiču - Gabrijel 
Pagon iz Bistrice pri Tržiču, 
po rodu pa Primorec, je moj-
ster obdelave lesa. Domačo 
hišo krasijo unikatni leseni 
krožniki, sklede, skrinje, zi-
belke, možnai. lesena sme-
tišnica, šuštarski stol... V les 
tudi žge. "Živim v mestu s 
čevljarsko tradidjo, zato tudi 
taki izdelki, kot je šuštarski 
stol, ne smejo iti v pozabo," 
pove Gabrijel Pagon. Doma 
hrani žehtar (po primorsko) 
oziroma golido, to je posoda 
z enim ročem, v katero so 
molzli mleko. "Žehtar sem 
naredil pri svojih dvanajstih 
letih. Mama je imela star 
žehtar, pa sem rekel, da ji 
bom naredil novega," se spo-
minja Pagon. Za mizarja se 
je izučil v letih 1953-1956 v 
Solkanu, zatem je odšel v 
Poljane s trebuhom za kru-
hom. Po vojaščini je službo-
val v Kranju v trgovini s po-
hištvom, že kmalu je postal 
pomočnik poslovodje, zato 

Gabrijel Pagon ohranja tradicijo z unikatnimi lesenimi 
izdelki. V rokah ima star ž e h t a r / Foto: Tina do« 

se je prekvalificiral v trgovca. 
Leta 1967 je v domači hiši v 
Bistrid pri Tržiču odprl obrt. 
"Doma sem imel obrt, pazil 
sem na sina in hčerko, ko je 

bila žena v službi, zraven 
sem uspešno končal še sred-
njo komercialno šolo. Do-
brih sedem let sem imel 
mizarsko obrt, potem sem 

šel za prodajnega referenta 
v Jelovico. Upokojitev leta 
1991 sem dočakal v tržiškem 
Peku kot revizor trgovin," 
pripoveduje. 

Upokojitev je prinesla ti-
sto, kar si je že dolgo želel: 
čas za svoj najljubši hobi, 
obdelavo lesa. "To je tisto, 
čemur pravimo za dušo," 
pove. Na zalogi ima kar se-
demindvajset vrst lesa. "Zelo 
rad obdelujem oreh in javor, 
nekaj posebnega sta jelša in 
češnja. Kot zanimivost naj 
povem, da imam skodelice 
iz dpresovine." Skuha tudi 
žganje iz domačih hrušk, 
steklenico žganega pa zape-
čati z unikatnim lesenim za-
maškom. Omenil je še eno 
zanimivo podrobnost: vse 
lesene izdelke, ki služijo za 
prehranske namene, prepoji 
in spolira z oljčnim oljem. 
"Ne spomnim se, da bi kate-
ro zimo tako užival, kot sem 
letošnjo. Zunaj je bil mraz, 
jaz pa sem bU na toplem, v 
objemu lesa," še pove Gabri-
jel Pagon. 

MojeDeloxom 
Izberi prihodnost 

MOJE DELO, spletni marketing, d.0.0. 
Podutiška 92,1000 Ljubljana. Slovenija. T: 01 51 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH O G U S O V ( 3 0 0 - 500) 
NA: www.moiedeio.com. lnfo<§mojedeloxom 

Kandidati z a poslovodje in oddelkovodja m/ž 
(Kranj) 
Poleg ustrezne izobrazbe (Icandidat za poslovodjo. 5 . 
stopnja ekonomske, komercialne ali druge smeri), dr-
žavijanstva Republike Slovenije ter nekaznovanosti od 
vas pričakujemo, predvsem da ste učinkoviti, ambicioz-
ni in prijazni. Engrc>tuš. d. o. o. . Cesta v Tmovlje 10A. 
3 0 0 0 Celje, prijave zbiramo do 1 1 . 6 . 2 0 0 8 . Več na 
www. mojedelo. com. 

Blagajnik in prodajalci mesarji m/ž (Kranj) 
Poleg ustrezne izobrazbe (4. stopnja katerekoli smeri), 
državljanstva Republike Slovenije ter nekazrK)vanosti od 
vas pričakujsmo, predvsem da ste učinkoviti, ambicioz-
ni in prijazni. Engrotuš, d. o. o . . Cesta vTrnovlje 10A. 
3 0 0 0 Celje, prijave zbiramo d o 1 1 . 6 . 2 0 0 8 . Več na 
www.mojedelo.com. 

Prodajalec • svetovalec m/ž <Kranj) 
Podjetje Obi. d. o. o., v svoj kolektiv vabi novega sode-
lavca: prodajaJec - svetovalec m/ž. Od novega sodelav-
ca pričakujemo veselje do timskega dela. fleksibilnost, 
prijaznost in ustrežljivost do strank oz. kupcev, pozitiven 
odnos do deta 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 do 
1 3 . 6. 2 0 0 8 . Več na www.mojedelo.com. 

Prevzemnik blaga m/ž (Kranj) 
Podjetje Obi. d. o. o., v svoj kolektiv vabi novega sode-
lavca: prevzemnik blaga m/ž . Od novega sode lavca 
pričakujemo veselje do Umskega dela, fleksibilnost, pn~ 
jaznost in ustrežijivost do strank oz. kupcev, pozitiven 
odnos do dela in sodelavcev, komunikativnost, delovne 
izkušnje na podobnih delovnih mestih. OBI. d. o. o. . 
Jurčkova ces ta 2 2 6 . 1 0 0 0 Ljubljana, prijave zbiramo do 
1 3 . 6. 2 0 0 8 . Več na www.mojedelo.com. 

Upravljavec strojev - m / ž • t O de lavcev (na lokaci-
jah v M e n g š u in Škofjf Loki) 
Smo dinamično in inovativno podjetje s 70-letno tradici-
jo, zelo uspešno poslujemo na evropskih trgih, širimo 
proizvodne kapacitete na visoko zmogljivih procesnih 
linijah, Za d&lo v proizvodnji na lokacijah v Mengšu 
in Škofji Loki iščemo/zaposl imo deset inovativnih ter 
zanesljivih kandidatov Kandidatom nudimo varno prihod-
nost, stimulativno, nagrajeno dobro opravljeno delo, 
možnost napredovanja,... Filc, d. d.. Mengeš. Sloven-
ska cesta 40 , 1 2 3 4 Mengeš, prijave zbiramo d o 26 . 6. 
2 0 0 8 . Več na www.mojedelo.com. 

Svetovalec za poslovanje z občani m/ž - PE Kranj 
(Kranj) 
Od kandidatov pričakujemo: VII. stopnjo izobrazbe eko-
nomske ali druge ustrezne smeri, poznavanje Worda. 
Excela, Interneta in e-pošte, zaželen je vozniški izpit 
kategorije B. natančnost, ažurnost, zanesljivost. Kaj 
ponujamo: zaposlitev za določen čas , prijetno delovno 
okolje, dinamično in kreativno delo. možnost izobraže-

vanja in osebnega razvoja. Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 
ulica 2 . IOOO Ljubljana, prijave zbkamo do 2 8 . 6 . 
2 0 0 8 . Več na www.mojedelo.com. 

Strokovnjak s področja kalkulacij in kooperacij m/ž 
(Škofja Loka) 
Od v a s pričakujemo: višješolsko ali srednje šolsko izob-
razbo tehnične ali druge ustrezne smeri; dobro poznava-
nje dela z računalnikom, predvsem programa £ x c e l ; 
vozniški izpit kategorije B; znanje vsaj enega tujega jezi-
ka, angleščine ali nemščine; doslednost, natančnost in 
sposobnost analitičnega razmišljanja. S G P Tehnik, 
d. d . . Stara cesta 2 , 4 2 2 0 Ško^a Loka. prijave zbiramo 
do 3 . 6. 2 0 0 8 . Več na vAvw.moiedGlo.com. 

Sk ladiščnik - p o m o č n i k administraci je m/ž (Kranj) 
Podjetje Rappold VVinterthur brusilna tehnika, d. o. o., v 
svoj kolektiva vabi novega sodelavca: skladiščnik - po-
močnik administracije m/ž. Pričakujemo: srednjo izob-
razbo IV. ali V stopnje. 2 leti delovnih izkušenj v skladiš-
ču. znanje nemškega ali angleškega jezika, sposobnost 
samostojnega dela, natančnost, vestnost, urejenost, 
znanje upravljanja ročnega viličarja, z r ^ j e p r o g r a n ^ h 
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.moiedelo.com. 

Terenski komercialist m/ž (Škofja Loka) 
Pogoji: zaželena V. ali VII. stopnja izobrazbe ustrezne 
smeri, delovne Izkušnje v komerciali, znanje program-
skih orodij MS Office, vozniški izpit kategorije B. ambici-
oznost. komunikativnost, samostojnost, razvita ekonom-
ska logika. Nudimo pogodbeno / honorarno zaposlitev, 
polni delovnik. urejene delovne razmere in prijetno delo-
vno okolje. Media partner, d. o. o. , Kapucinski trg 8 . 
4 2 2 0 ŠkoQa Loka. prijave zbiramo do 1 1 . 6. 2 0 0 8 . Več 
na vvww.mojedelo.com. 

Vodja prodaje programa sponk m/ž (Železniki) 
Pri svojem delu boste vodili prodajo programa sponk in 
boste odgovorni za sklepanje pogodb ter vodenje od-
delka. Imate morda VI. ali VII. stopnjo gradbene, druge 
tehnične, komercialne ali ekonomske smeri in vsaj 3 leta 
delovnih izkušenj na področju prodaje, ste dober poga-
jalec in odličen organizator ter vas odlikuje zavzetost in 
predanost delu. Niko. d. d., Železniki, Otoki 1 6 . 4 2 2 8 
Železniki, prijave zbiramo do 1 1 . 6 . 2 0 0 8 . Več na 
www.mojedelo.com. 

Gradbeni de lovod ja m/ž (Škof ja L o k a - Sloveni ja) 
Ponujamo vam: poklicni izziv, samostojno In dinamično 
delo. ustvarjalno in ambictozno delovno okolje, stimula-
tivno plačilo in nagrajevanje za uspešrK) opravljeno delo. 
odlične možnosti za v a š osebni in kariemi razvoj v sodo-
bnem delovnem okolju z jasno zastavijenimi cilji, stro-
kovno nadgradnjo vaših znanj ter ostalih znanj, ki so po-
membna za doseganje ciljev. S G P T&hnik, d. d., Stara 
cesta 2 . 4 2 2 0 Š k o ^ Loka. prijave zbiramo do 1 2 . 6 . 
2 0 0 8 . Več na www.nrK>iedelo.com. 

i % 
KOLESARSKI MARATON K r a n j - lezersho, 8 . j u i f t i j 2 0 0 8 

PriJndte se nam na že tradicionatnem 5. kolesarskemmaratonu KranJ-Jezersko, Memorial Mirka fCrakerJa 
s išariom na Slovmkem trgm y cenim Kraiga ob 19.39 mri m cBjem oh PtaiOarskem Jeierm na Jetmitem, 

mjbrmacije ^de maratona, prgav m predpripv: 

ZavoJ za tarizam Mrmi9 

T^ $423994 50; Fax:042i$$4SlH^ 
« E-pttmmmUš^f^HmUmi^ 

Vpred^a^/akit^fftninazmcSa 1$ €, na dan prirtdkvepa JS€. Ža imHnikeOtimp^kekartice 
Uartnina /5 €. Poskrtijeno bo za zabavno kuUurai pmgrmi, ma lioo. pnJoične spmU^ • 

W in nagrade lavtemdeležaKe. Hxi 

Gorenjski Glas 

Moltsmki Umb SAVA Krnj 
^ SU/fetoiks catM 14,4999irai; 
» Ftx:942U 21 rijE-ptAM: kJamm@SSjiei 

U m ^ ^ t r i g l a v Q 

AKA 

' ^ L O V Š E 
C B 

t ^ ^ — 

r^fa^SSgm 

cukrama 
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ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 
NA GORENJSKEM (m/Ž) 

OEL 8AEZ POKLICA 
14.6.08: MBA MOJSTRANA. DO.O. A. RASiČA 37. ! 
MOJSTRANA 
19 6 06. CaOVnE STORITVE. D.0.0. TRG L $TUK-
UAS.MARBOR 
9.6.«. CaOVTTE STORITVE. 00.0.. TRG L ŠTUK-
LIAS, MARIBOR 
29.6.06. • ei£SK KRANJ. 0 0 0 . SAVSKA 
C KRANJ 
4.6 06; JEKO • M. 0.0 O.. TITOVA 51. JESENICE 
11 6.06: KARCRA, D.0.0. DUNAJSKA C. 21. IJU6-
UANA 
tS6,08. KMETUSKA MEHANiZACUA TRSOJE. 
O.O.O. TRSOJE 10. KRANJ 
7.6.06, MAK PRAPROTMA O.O.O , ŠKOFJBJOŠKA C. 
20, KRANJ 
4.6.06.MANJCOM, d.0.0., POVŠCTOVAX 65. LJUS-
UANA 
4.6.08: MOORJVALD.0.0.. C 1. MAJA 999. KRANJ 
6.6 06; OOfiDC. OO.O. POORECAS. M^ČKiE 
4.6.0«; SOOCCHO. D.O.O.. ŽELfZNA C 16. LJU&-
UANA 
POMOŽNI DEL 
4.6 08: DREJO KOZJEK Sf», OKOftNOVA UL 4. 
KRANJ 
14.6.06.8EKEM. O.O.O.. BEliAKOVAUL 2. PTUJ 
22 6 06. VURNK FRANC S.P.. CRAOtŠKA POT 6. RA-
OCMJCA 
76 08: KLANŠEK. O.O.O.. BREZJE 76 D. BREZJE 
19.6 08: DAVORIN MARJNOViC S P.. PLANINA 2 6 / 
KRAMJ 
15 6.08. TOMAŽ SATl£R S.P.. OLDKAMSKA C. U . 
KRANU 
SNAŽILKA 
4.6 08. NATASA VJOtC S.R. HRuSKiA 14. HRUŠCA 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
13.6.08. ACENOJA M SERVIS. 0 .00 . . iCndKA UL 
14.UU6UANA 
4.8 08; ATAMA. D.O.O.. SUD^CNSKA C. 65 C. LAJB-
UANA 
12 6.06; DACAR ANTON S.P.. BREG OB SAVI 28. 
MAVČIČE 
4 6 08: MARKO PEROVSEKS P. VIKRČE 1. UUBLIA-
NA.SMtfTTNO 
6.6 06:0(S 21. D.0.0. DUNAJSKA C. S. LXJ8UANA, 
9.6.06; OA ŽAALSKAINOUSTRUA. OD.. KAJUHOVA 
POT 4, KAMNIK 
29.6.08: ROBERT ZORKO S.P. HRASTJE 52 M, 
KRANJ 
4 6 08: FTTTiM. D.O.O.. JERNEJEVAUL 12. KAANJ 
l9 6 08;HrrAlPINEA.0D.8OROVŠKAC. 99. KR 
GORA 
4.606. INTERM. 0.0.0 KI, D.0.0. ŽELEZNA C U . 
UU6UANA 
14.6.08. ISKRA ISO • lî ARNA. D.0.0. SAVSKA LOKA 
4. KRANJ 
14.6.08: >SKRAISO • PLAST. d.O.O.. SAVSKA LOKA 4, 
KRAMJ 
29.6.08. JURE ŽAGAR S.P. BEGUNJSKAC. 4. LESCE 
5.6.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C. LJUB-
LlANUk 
4 6 08: KOMPAS HOTEU BLED. D.O.. CANKARJEVA 
C 2, BLED 
12 6.08: KRA$OVEC GAfiRU&SP,. P0DUU6£U 
149. TRŽlC 
12.6.08; MAIUS. 0-0.0 . UUBUANSKA C. 13 0. 
TRZIN 
7,6.08. MANPOVVER. D.O.O.. DUNAJSKA C. 49. 
UUBLIANA 
7.6,08; MITJA STLUARS.P. DETELICA6. TRŽlC 
4.6.08. PEKARNA ZEVNIK. 0 .0 .0 . LJU8UANSKA 
C 36 A. KRANJ 
id.&.Oe: PCTtftJN. D.O.O.. DOBJC 3. POLJANE 
NAOSK.LOKO 
7.6.06: PROSEN COM. 0 .0 .0 . SP DUPLJE8. DUP-
UE 
6.6.06. PROTON PROJEKT. D.O.O., ALPSKAC. 43. 
L£SCE 
14.6.06; ROMAN ROSTOHAR S.P, CANKARJEVA C. 
23 C. BLED 
7.6.06: SINTAL O.O.. UTOSTROJSKA C. 38. LJU3-
UAMA 

5.6.08: SKSM. SAJE & SAJE. D N O.. SMIDOVA UL 
11, KRANJ 
4.6.08. TLS. D.O.O,. TRUBARJEVA UL 5. LAŠKO 
2660e:VOi£NlK.D.O.O,CEU>./ŠKAC. l70.Llue> 
UANA 
76.08; VOVKMAFTIANS P. 0(XIE 10A, MOJSTRANA 
ŽMLSKI DEL V MESARSTVU 
7.6 06.TUSSUPERMARKET.PERCW027.KAMNK 
LIČAR 
t9.6.08: FRANC NOVAK S P. A U ^ C. 43. LESCE 
KUHARSKI POMOČNIK 
22 6.06; MILOŠIČ MIIAN S.P. ZG. JEZERSKO 125 A. 
2G. JEZERSKO 
4.6.08: Hora MANTOVA. D.O.O . CANKARJEV TRG 
6.VRHNKA 
NATAKARSKI POMOČNIK 
29.6.08; BOHWJ. 0.0.0.. TRK31AVSKA C 17. BOH 
BISTRICA 
NIŽJA POKL IZOBRAZBA (DO 2 L£T) 
4.808: ACFLOM. D.O.O.. B. K)0FTČA44. JESENICE 
7.6.08. TUŠ SUPERMARKET. PERCVO 27. KAMNIK 
13.6.08; POiXOM ŠK. LOKA, 0.0,0 , POUANE 76. 
POUANE NAD ŠK LOKO 
POŠTNI MANIPULANT 
7.6.08. POSTA SLOSTNLE, D O.O.. ČOPOVA UL 11. 
UUBUANA 
MASER 
J2 6.08:KALAPČIEVSUeAN0tQASP. 06ALA77. 
PORTOROŽ 
NIŽJA POKL IZOBRAZBA (DO 3 LET) 
11.6.06; ACRONI. 0.0.0 . B. KIDRIČA 44, JESENICE 
3.6.06: MIP MALOPRODAJA. 0.0.0.. MMOVŠKAC 
I. NOVA GORICA 
VRTNAR 
12.6.08; KARIERA. 0.0.0 . DUNAJSKA C, 21. UUB-
UANA 
CVETUČAR 
14 6.08. MARJAN PLANTNŠEK S.P. VALVAZORJEV 
TRG17.UTUA 
16 6.06: KMETUAAG. D.O.O.. MOSTE 99. KOMENDA 
PEK 
7 6.06; TUŠ SUP€RMARKET. PEROVO 27. KAMNK 
MESAR 
5.6,06; ANTON ČADEŽ S.P.. WSOKO 7 G. VISOKO 
8.6.08. ŠUJNBIRR. 0.0.0.. NORIČEVA C 22 A. ŠK 
LOKA 
MIZAR 
76.08.EMSSEJMI.DO.O..SAVSKAC, U.KRANJ 
19.6.08. UP. D.O.O.. i;rOSTROJSKAC. SO. UUBUA-
NA 
KLJUČAVNIČAR 
>2.6,06; AVP. D.O.O., BRAVMČARJCVA UL 11. UUB-
UANA 
14,6.08: BEKEM. 0.0.0. BELŠAKO^A UL 2. PTUL 
14.6.06: COP. D.O.O . UUBUANSKAC. 45, KAMNIK 
9,6.06: ETA ŽRN.£KA INOUSTRUA. 0,0.. KAJUHOVA 
P0T4.KAMNK ^ 
4,6.08; KCMNC, O.O.O, LAHOVČE 87. CERKUE 
STAVBNI KLJUČAVNIČAR 
29.8,08: SGP TEHNIK. D O.. STARA C, 2. ŠK. LOKA 
OBLIKOVALEC KOVIN 
13.6.08; ISKRA-OTC. KRANJ. D.0.0,. SAVSKA LOKA 
4, KRANJ 
13,6 08: RAVNHAR. D.O.O.. MORIČEVA C. 9. ^ 
LOKA 
STINIOAR 
3.7.06. BVGFO.O.O.. SAVSKAC. 16. KRAHJ 
<3.6 08. ISKRA ISO • STRUGARSTVO. 0.0.0 . SAV-
SKA IJOKA 4. KRANJ 
ORODJAR 
12.6.08; KOVAČIČ. D.O.O. VRH PRI ŠENTJERNEJU 
10, ŠCHTJERNEJ 
VABILEC 
14.6.06: BEKEM, D.0.0..8ELSAK0VAUL 2.PNJJ 
MONTER VODOVODNIH NAPRAV 
22.6.08: SAZA, D.0.0,. KOROŠKAC. 33. KRANJ 
MONTER OGREVALNIH NAPRAV 
II,6.06; ZUMNC MATJAŽ S.P. ZG. PTRNIČE 45 6. 
MEDVODE 
STROJNI MEHANIK 
8.8.06: UTOSTTKJJ PTS. D.O.O. UTOSTROJSKA C. 
42. UUBUANA 
AVTOMEHANIK 
8.6 08. AVTO^VETEK STUDENEC, D.0,0.. STUDE-
NEC 11. UUBUANA - POUE 
4 6.06; KARIERA. O.O.O. DUN«SKA C 21. UUB-
UANA 
ELEKTRIKAH ENCRGETIK 
8,6,08; ETA ŽMLSKAINDUSTRUA. 0,0. KMUHOVA 
P0R4. KAMNIK 

7.6,08. MARINA PORTOROŽ. D.O..C.SOUNARJEV8. 
PORTOROŽ 
ELEKT-ROMONTER 
29.6.08: P l A N ^ , D.O.O,, KAMNIK POD KRI.K)M 8 
e. PftESEft£ 
14 6,08: STANBIAVVOOLAN s.p . SUHAOOIE 2». 
KOMENDA 
ELEKTROmŠTAUTlR 
15 6.06: PIKA, D.O.O.. KAJAKAŠKA C 40. UUBUA-
NA-ŠMARTNO 
SiVlUA 
7.6.08: MARUA GUBANC S.P. Pf/KA 14. NAKLO 
16 6 M: ZUIA. 0.0,0., f / m B. MAVOČE 
KROJAČ 
4 6.09: ZORMK. O.O.O. POT NA USCE 17. B1£D 
SLIKOPLESKAR 
19.6.08, UP. D.0.0. LHOSTROJSKAC, 50. UUBUA-
NA 
7.6.06: TIA TUANA RAMJC S P . POOLUBNK 152. ŠK 
LOKA 
FRIZER 
14.6.08.8ARBARAKAF0LS.P.FRAM<CKA? NAS 68. 
ŠK LOKA 
22.6,08; BOŠTJAN KEPIC S P.. TRG SVOBODE 25. 
TRŽKl 
19.6 08; EXL£SK)R, 0.0.0. , DETELOVA UL »0. 
KRANJ 
46.06: BARTOLACMOJCASP.PREDOiAŠKAC 16. 
T T ^ 
18,0.08; IfNAm"PRC S P. S. ŽM^ARJA 40. KRATU 
21,6.(»; MITJA. d oo,. C. V MESTNI LOG 84. UUB-
UANA 
29.6.08: TAMARA JANŽA S.P. ŠTUOEKTOVSKA UL 
13. UUBUANA 
22.6.08; T1CUANA GRŽMiC S.P. OBAUK 77. PORTO-
ROŽ 
TESAR 
76.08: PRIMOŽ KAŠTRUN S.P. SREDNJA VAS 17. 
ŠENČUR 
5-808; RESPECT, D.O.O.. AWČ£ 179. LOVRENC NA 
DRAVSKEM POUU 
12.6.08; 90MW PANGERC S.P. BUKOVCA PRI VO-
DICAH 18 A, W0ICE 
POLAGALEC PODOV IN TLAKOV 
19.6,08; UP. 0 .0 .0 . UTOSTROJSKAC. 50. UUBUA-
NA 
VOZNIK 
7.6 06. MRSAOA REKlC S P., DOBRAVSKAUL 7. JE-
SENICE 
22.708: TROOOOM NO. 1.0,0.0, ZARIŽE 10 B. BE-
GUNJE 
PRODAJALEC 
29.6.08: ALPAPET. D.O.O., LETAUŠKAC. 29. UUB-
UANA 
4.6.06: BABIČIN KRUHEK. D.O.O.. VAŠE 6. MEDVO-
DE 
76,08: GACHO. 0,0.0., PODfMRT 64. POONART 
12,6.08. MAK PfVPROTNK. 0.0.0,. ŠKOFJELOŠKA 
C. 20, KRANJ 
7 6 03: MMAELA KAVČIČ S P.. GREGORČIČEVA UL 
27. ž n 
4 6,06; SLOVENUAŠPORT. NAS S ČERNETA 34. KR. 
GORA 
3.6,06: M0NKX)10FI. D.O.O., DRAŽ(»ŠKA UL 2. 
KRANJ 
5.6 08: VVTT B. D.OO. ŽEJE PRI KOMEND1112. KO-
MENDA 
KimAR 
5.6.06; A f ^ . O.O.O,. ZG BRNIK 130 A, BRNIK -
AEROOROM 
4.6,08; BGP. KIORK^A C, 38 A. KRANJ 
15.6.06, SIMON ZGONC S.P.. ŠlAMEfUEVA UL 1 A, 
UUBLIANA 
22.8.06. BRANKO BEŽEK S. P. MOKRAŠKA VAS I. 
SPIOAUA 
19.6.08; HIT AlPINEA. D.D.. BOROVŠKA C. 99. KR 
GORA 
15 8.06. INTERTREND. D.O.O.. HOTEMAŽE 50. 
PREOOVOR 
76.06; MARINA PORTOROt O D,. C. SOUNABJEVS. 
P(»TOf»Ž 
4 6 08. PANATOP. O 0 . 0 . ŠMARTNO 06 ORETJ 70. 
ŠMARITNOOBDREn 
21.7.08. ROK MALNAR S P. STARA FUŽINA 23. BOH 
JEZEFO 
NATAKAR 
11,6.08; KUSTCRLE JAKA S.P.. SREDNJA VAS 87. 
SREONiAVASVBOHNJU 
14.6.08; MiKEU PRIMOŽ S.P. REBR Ž9. BLED 
22,8 06:2A. 0.0 O.. ZG BITNJE 32. ŽABNCA 

19.8.06. HIT ALP1NEA. D.O.. BORO./ŠKA C. 99. KR. 
GORA 
15.6 06. JOKAN ŠPEC M0N4KA S.R, VELESOVO 56 
A. CERKUE 
8.6.06; STARE - HRLBAFL. S P.. KOROŠKA C. 
59. KRANJ 
ARAKŽER 
19.6.08. ALEŠ BELINA S.P. TOMAČEVSKA C 13 A, 
UUBUANA 
SREDNJA POKL IZOBRAZBA 
11 6.06; ACRONI. D.0.0,. B. KJORTČA 44. JESENICE 
6.6.08; AIREST, D.O.O., ZQ. BRNIK 130 A. BRNK • 
AERODROM 
8.6.06; AVTOSVCTEK STUDENEC. D.O.O.. STUDE-
NECII. UUBUANA • POUE 
5.6.08: DEJAN FRANTAR S.P. C. STE MARIE AUX MI-
NEŠ 15. TRŽIČ 
76.08. TUŠ SUPEPMARKET. PERCKO 27. KAMNIK 
22.6.08. aOfUAN KOSEU S P. POTOKI 5 A. ŽIROV-
NICA 
20.6.06; FRANC POZVEK S.P. A BITENCA 198. 
UUBUANA 
11.8.08. ZURWC MATJAŽ S.P. Zd. PIRNIČE 45 B. 
MEDVODE 
9 6.08. KARIERA. D 0.0.. DUNAJSKA C 21. UUB-
UANA 
76.06: KOPT, BL£D. D.0,0. ALPSKAC, 43. LESCE 
12.6.06. MAVS, D0.0,. UUBUANSKAC. 13 0. TR-
ZIN 
12,6.08. MEUTASTABCSP, NOVI TRG 11. N O « 
MESTO 
7.6.06. MERCATOR. D.D.. DUNAJSKA C. 107. UUB-
UANA 
5.6.08: ANTON ČA£)EŽS P. VISOKO 7 G. VISOKO 
8 6.08; ROK S1ARE. S.P, ZA GRADOM 2, BLED 
15.608. NATAN. D.O.O.. SAVSKAC. 34. K F M I 
6 6.08; MARJETA ŽANKOS.P. HRASTJE 52, KRANJ 
11.6.08: PLANINSKO DRUŠTVO. C ŽELEZARJEV 1. 
JESENCE 
10.6.08; RAVNIKAR. 0-0.0.. KIDRIČEVA C. 9. ŠK. 
LOKA 
14.6.08: SLNTAL O D.. LTTOSTROJSKA C. 38. UUB-
UANA 
6.6.08: DAVID JURKOVIČ S P. BRNČIČEVA UL 31, 
LJUBUANA-ČRNUČE 
19.6.08; TOMAŽ JERJČ. ŠTEFANJA GORA 19. CER-
KUE 
VETERINARSKI TEHNIK 
13.6.06. VETERINARSTVO TRSTENJAK • ZAJC. 
D O.O.. UL PADUH BORCEV23. UUBUANA 
LESARSKI TEHNIK 
7706; INTERCET. D.O.O., POSLOVNA CONA A 24. 
ŠENČUR 
STROJNI TEHNIK 
13.6.06: AGENCUA M SERVIS. 0.0.0.. IGRIŠKA UL 
14. UUBLIANA 
13 6.08. ISKRA-OTC. KRAW. 0,0 O., SAVSKA LOKA 
4. KRANJ 
14 6.08. ISKRA ISO • UVARNA. D.O.O.. SAVSKA LOKA 
4, KRANJ 
5.6.08: TSKRAISO -STRUGARSTNO. D.O.O.. SAVSKA 
L0KA4,KRMIJ 
76 08. KLANŠEK. 0,0 O.. BREZJE 78 0. BREZJE 
4,6 OB: KCWNC, O.O.O.. LAHOVČE 87, CERKUE 
22.6.06: UBER. D.O.O.. KOPALIŠKA UL T5 A. ŠK 
LOKA 
8.608. UTOSTROJ PTS. D.O.O.. UTOSTROJSKA C. 
42. UUBUANA 
ELEKTROTEHNIK ENERGETTK 
29.6.08.PL>NWET. D.0.0,. KAMNIK PODKRIM0M8 
B.PRESERJE 
ELEKTROTEHNIK 
22.6.06; JFTNEZVAUER S P. ZG, OUPUE 24. DUPUE 
76.08. KREATA. 0.0.0. GOREH.ISKAC. 39. NAKLO 
29.6 08: P I A N ^ . 0,0.0.. KAMMK POD KRIMOM 8 
B.PRESERJE 
176,08; THVSSEHKRUPP DVG DVKSAIA, D.O.O, 
ŠPRUHA 19. TRZIN 
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK 
12.6,08: AVP, 0 0.0.. BRAVNIČARJEVA UL 11. UUB-
LIANA 
RAČUNALNIŠKI TEHNIK 
76.06: BOLNTŠNCA GOLNK. GOINK 36. GOOFLK 
TEKSTILNO MEHANSKI TEHNIK 
76 08: ODEJA. Š K LOKA. D.D.. KIDRIČEVA C. 60. 
ŠK.LOKA 
TEKSTILNO KONFEKCUSK) TEHNIK 
9.6.08: SVKANRT. 0.0.. KOVINARSKA C, 4, KAMNK 
KONFEKCUSKi MODELAR 
13.606; SVTANTT. D.O., KOVMARSKAC «, KAMNIK 

GOSTINSKO TUmSTIČNI TEHNIK 
13.6.06: UMT, D.O.O.. PRUŠNtKOVA UL 95. UU8-
UANA>Š£NTVIO 
GOSTMSKI TEHNIK 
19.6.08: MilOŠlČ MLAN S P.. 2G. JEZERSKO 12S A. 
ZG JEZERSKO 
15.6.08; INTERTREND. D.O.O , HOTEMAŽE 50. 
PREDDVOR 
4.6 08. MNATOP. 0.0,0,. ŠMARTNO 70, ŠMARTNO 
06 DRETI 
13,6.08: UMT. D.0,0., PRUŠMIKOVA UL 95. UUB-
UANA-ŠENTVIO 
EKONOMSKI TEHNIK 
76.08; AGROMEHANIKA. 0.0.. HRASTJE 52 A 
KRANJ 
76.06; DCVŽAN. 0.0.0.. PODLJUBEU 272. JPSot 
22.6 08. KUEHNE NAGEL 00 .0 . . POSLOVNA 
CONA A 19. ŠENČUR 
26.6.08; PEKARNA POSIOJNA. 0 ,0 ,0 . KOLODWfl-
SKAC. 5C. POSTOJNA 
7.6.06; ZAVARCIVALJ4ICATILIA.RUČIGAJEVA C 10 A. 
KRANJ 
EKONOMSKO KOMERC. TEHNIK 
12,6,08; MEOIA WRTNER. d.0,0.. KAPUCMSKJ TRG 
6.ŠKLDKA 
15 6.08; PRAAA ZASTOPSTVO. D.O.O. PARTZANSKA 
UL 19. UUBUANA 
KOMERCIALIST 
25.6 08; 10.0.0,0.. ŠTtiCVA UL 26, UUBLJANA 
VZOOJrTEU PREDŠOLSKIH OTROK 
9,6.06. VVZTR2)Č. C STE MARlE AUX MMES 28. TR-
ŽIČ 
ZDRAVSTVENI TEHNIK 
16,6.08; STANISLAV SEDLAK • SP AMBULANTA. GLA-
VARJEVAC. 61 A, KOMENDA 
SREDNJA STROK. AU SPL IZOBRAZBA 
9.6.08; ADECCOH.R..O.O.O. BRN&ČEVAUL 15B. 
UUBLtANA. ČRNUČE 
20.6.08. ACENCUA M SERUtS. 0 0 , 0 . IGRtŠKA UL 
14, UUBUANA 
76.06. AGROMEHANIKA. 0 . 0 . HRASTJE 52 A. 
KRANJ 
14.6.08; BEKEM, D.O.O., BELŠAKCVAUL 2. PTUJ 
7.6.08. B0HINJ.0.0.0..TRIGIAVSKAC.17,B0H Bl-
STRCA 
7.6 08: FU»A. D.0,0.. ZG, BITTiJE 133. ŽABNCA 
7.8.08: KAMERA. O.O.O.. OUNAJSKAC. 21. UU8UA-
NA 
76 08: KLANŠEK D.O O.. BREZJE 76 D. BREZJE 
INŽ. GOZDARSTVA 
76.06. ZAVOD ZA GCZDOVE. C. STANETA ŽAGARJA 
27. KRANJ 
INt STROJNIŠTVA 
3.708; UTOSTROJ PTS, D.O.O.. UTOSTROJSKA C 
42. UUBUANA 
IN l ELEKTROTEHNIKE 
7.6.08; BOLNIŠNICA GOlNtC. GOLNIK 38. GOtW< 
13.6.06, POî COM ŠK LOKA. D.O.O.. POUANE 76. 
POUANE NAD ŠKUOKO 
M l GEODEZIJE 
78.06; GEONEP. 0 ,0 .0 . CEUOVŠKA C 150, UUB-
UANA 
INŽ. GRADBENIŠTVA 
11.6.08: N»(0, D,D.. OTON 16. ŽELEZNN 
EKONOMIST ZA ANALIZE IN PLANIRANJE 
14.6,08; IBE. O.D.. HAJDRIHOVAUL 4. UUBUANA 
PROGRAMERSKI I N l 
14.708: K & O MIKROSfSTEMI. KRANJ. 0 .0 .0 . BER-
TONCLJEVAUL I.KRAKJ 
VIŠJI UPRAVNI DEUVEC 
7.6.06; OKRAJNO SODIŠČE V KRANAJ. ZOlSOt/A UL 
2, KRANJ 
VIŠJA STROK. IZOBRAZBA 
11.6.08: KAAERA. D O.O.. DUNAJSKA C. 21. UUB-
UANA 
4.6.08, LE-TEHNIKA. D.O.O.. ŠUCEVAUL 27. KRANJ 
UNIV. DIPL INŽ. METALURGIJE IN MATERIALOV 
76.06; ELEKTRODE JESENK^. D 0.0,. C. ŽELEZAR-
JEV8.JESEMCE 
DIPL I N l STROJNIŠTVA 
15.6.06: AVP. D.0.0,. SftAVTVČAfljeVA UL ll, UU8-
UANA 
UNIV. DIPL INŽ. RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE 
9 6.08: OZG. ZD KRANJ. GOSPOSVETSKA UL 10. 
KRANJ 
DIPL I N l RAČUNALMIŠTVA 
76.08: BOLNIŠNICA GOLNK. GOLNIK 36. GOLNIK 
DIPL I N l LABORATORIJSKE 8K>MEDK:tNE 
14.6,06. ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VAiOOLTRA, 
JADRANSKA C. 31. ANKARAN 

UNIV. DTPL EKONOMIST 
14 6 06; MAIUS, D.O.O.. UUBUANSKAC. « D, TR-
ZIN 
7.6 08. ZAVARCP/ALNCA TUA. RUČIGAJEVA C. 10 A. 
KRANJ 
UNIV. DIPL EKONOMIST SPECIALIST 
76.08; ELEKTRODE JESEHCE. D O.O.. C.ŽELEZAR-
JEV 8. JESENICE 
UNIV. DIPL PRAVNIK 
4,6 08: EML MOZETIČ -ODVETNIK. L*. TOLWNSKIH 
PUNTARJEV 4, NOVA GORICA 
14.6.06. MAIUS. D.O O.. UUBUANSKA C. 13 0. TR-

76.08. OKRAJNO SODIŠČE V KRANJU. ZOISOVA UL 
2. KRANJ 
4 6 08: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU. ZOISOVA 
UL 2. KRAMJ 
PROf. RAZREDNEGA POUKA 
4.6.08; OŠ F. PREŠERNA. KIDRIČEVA C. 49. KRANJ 
PROF. OEFEKTOLOGUE ZA DUŠEVNO MOTENE 
7.6.08;OŠJ.JANe2lČA.POOUIBNlK I. ŠK. IjOKA 
PROF. BK}LOGUE 
4 6.08:0$ POOBROO, POOBROO 32. POOeflOO 
PROF. GLASBENE VZGOJE 
7.6.08:OŠJ.JANEŽ)ČA.POOLU6ND(t,ŠK LOKA 
AKADEMSKI GLASBENIK PROf. ZA KUVIAT, WSTR. 
6.6 06: GLASBENA ŠOLA. PUŠTAL21. ŠK LOKA 
PROF. TEHNIKE 
76.08. OS J, JANEŽIČA. POOLUBNK I. ŠK LOKA 
UNIV. DIPL HEMOST 
10-6 06; HORIZONT, D.OO.. BEZENŠKOVA UL 35. 
UUBUANA 
UNIV. DIPL FIZIK 
10.606. HORIZONT. 0.0.0 . BEZENŠKOVA UL 35. 
UUBUANA 
DR. MEDK̂ INE 
5 6.06; OZG BLED. ZD BOHINJ, MU^NSKA C. I. 
BLED 
5 6 08; OZG. ZD JESEMCE. TITOVA 78. JESENICE 
26,6.06; OZG. ZD KRANJ, GOSPOSVETSKA UL 10. 
KRAKJ 
15.6.06; OZG. ZD ŠK. LOKA. STARA C. 10. tK. LOKA 
DR.DENTAINEMEDK:INE 
15.6.08: OZG. ZD TRŽIČ, BLEJSKA C lO.TDŽIČ 
29.6.08. ZOBCZDftAVNK - MATANK5 JASENKA. MO-
R0VAUL6A.IZ0CA 
DIPL SANITARNIMI 
4.8.06: ZZV KRANJ. GOSPOSVETSKA UL 12. KRANJ 
DIPL MED. SESTRA 
7,6 06: BOLNIŠNICA GOLNK. GOLMK 36. GOLWK 
DIPLBABK:A 
11,6.06, BGP. KJDRIČEVAC 38A, KRANJ 
DIPL IN l RADK^LOGUE 
76.08: BOLNIŠNICA GOLMK. O O i m 36. GOLNIK 
DR. MED. SPEC. SPL MEDK:INE 
5.6.06: OZG. ZD BLED. ZDBOHIN), MLAONSKAC, t. 
BLED 
19.608.OZG.ZOŠK LOKA.STARAC. lO.^LOKA 
DR MED. SPEC, MEDK:1NE OEU, PROMETA. ŠPOR-
TA 
5.6.08. OZG. ZD JE-SENK^E, TTfOVA 78, JESENCE 
OR.MeD.SPEC.PEDIATRUE 
5.6 08; OZG. ZD nADOVUK:A. KORAUŠKA C, 7, RA-
OOVUCA 
DR. MED, SPEC. PStHtATRUE 
76.08; PSIHIATRIČNA BOLÎ lŠNKM. BEGUNJE 55. 
BEGUNJE 
DR. MED. SPEC. INTERNE MEDICINE 
7.6 08. BOLNIŠNICA GOlWK, GOtNK 38. GOLNIK 
VISOKOŠOLSKA STROK. IZOBRAZBA 
4 6,08: OBČINA LOGAfTEC, TT̂ ŽAŠKA C. 1«, LOGA-
TEC 
DR. VETERINARSKE MEDK:tNE 
29.6.08: MZVET. D.O.O.. PESNICA 21 A, PESNICA 
PRI MARIBORU 

ProilA dtloma me«U objavljamo po podaticih Zavo-
da RS za zaposloval^. Žatadi pomaoihanja pfotlo-
ra niso obiailifna vsa. Pnv lako žara« pre^MnotU 
o6tw (zpuKamo poge^, ki iih postavijo (Modai* 
cl (dalo za dotoŽMi ^as. zahitvvM d«lovne iDoiint«, 
poMbno znan^ In morabitna dnija zahttve). Val na-

k) mar«(a|o£i podatU ao dostopnt 
-na oglasnih območna) shilb h uradov za 
deh> zavoda; 

• na domači »tranJ Zavoda RS za zaposlovan}«: 

• pri dolodaiaicih 
Braic« opoiadtmo. <t« lo mortbltn« napike pel ob> 
Javi mogoč*. 

www.lidl.si 
Vrtna klop 

L a Ola 

6 3 0 - g 

C 6 . 3 3 / k e 

Od 2. 6. do razprodaje zalog 

' Uijoboa visokokakovostna klop 
za 2 osebi - idealna za na vrt 
ali teraso • Iz masivnega trdega 
lesa, odpornega na vremenske 
vplive • Mere: približno 
1 17x69x87 0̂ 1 
(ŠxGxV) 

Bazen 
• Iz 3-slojnega PVC materiala 

z napihljivim stabilizacijskim 
obročem 

•Z 220-240 V filter črpalko, 
zmô jivost črpalke: 1249 l/uro 

• Se hitro in enostavrto sestavi in 
razstavi 

• Vključno Z rezervnimi zaplatami 
za popravila 

• Mere: premer približno 3 m. 
višina približno 76 cm 

llf-T:!!-!'] G u m i j e v i b o n b o n i 

2 6. - 4 . 6. 2 0 0 8 2 . 6. • 4 . 6 . 2 0 0 8 

Izdelki so dobavl|IVI sa mo v omcjonih knii^innh V priim>ru. (ia bodo kl|iilj sK(bni;mii naf.t)ovaii|ii /;)I<IK iiti i ic| i f i i '^tano vGlik«:(iiii iKiviKa^uvtmiu h: |HVI dan rajpiodurii. LCii|';IH: kup«:*; piOMino (u/umc^vdiijo 

Prodaja jamo v količin ali. običajnih za gospodinjstva Slike so simbolične. Vse cene vcljaio za izdelke brez dckoiativnih etomentov do ra^piodajC zalog. Vso cene so v EUR s prKKidajoCini DDV. Ia tiskar'vkb napake ni; <xlg(iviiiiHriiu LidI d.o.o. k.d. 

http://www.lidl.si
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Nov konjeniški center 
v Lokarjah pri Vod icah so po letu in pol priprav 

tudi uradno odprl i konjeniški center. 

JASNA PALADIN 

Lokarje - Konjeniški center 
so dani Konjeniškega kluba 
Vodice na čelu s samostoj-
nim športnim delavcem in 
treneqem Duškom Tasko-
vom uredili na kmetiji Logar, 
kjer so jim omogočili posta-
vitev objektov za konje in 
ureditev zunanjih površin. 

"Navdušenci konjeniškega 
športa bodo lahko uporablja-
li 1600 kv. metrov veliko zu-
nanje jahališče s kremenče-
vo mivko, kjer imamo tudi 

ovire za preskakovanje, ter 
pokrito jahališče, primemo 
za vsako vreme. Uredili smo 
tudi hleve za šestnajst konj 
in tako pridobili odlične raz-
mere za razvoj tega športa 
ter tudi za tekmovanje," je 
povedal Duško Taskov, glav-
ni pobudnik investicije, h ka-
teri je z dobrim sodelova-
njem pristopila tudi Občina 
Vodice, in dodal, da si bodo 
že prihodnje leto prizadevali 
organizirati večje mednarod-
no tekmovanje v preskakova-
nju ovir. 

O b odprtju centra so zbranim obiskovalcem predstavili 
dejavnosti kluba In preskakovanje ovir. 

® 

Roclio Triolcir 
Raso TiisfOT Jtmm. d O.O.. Trglbnota Cdhn» *. Ji—nfc« 

Gorenj ska 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 

zahtevni 

CtnalOnrov, 
za naročnike 15 evrov 
•fpoitniiu 
NaroiH^«: po telefonu itOV201-42-41 
al p« d. pob: MnoihntPf^lasji 

PLANINSKI KOTIČEK: STOL (2236 M) 

Naslanjač V Karavankah 
Najvišji vrh Karavank. Nanj vodijo številne privlačne in različno zahtevne poti; od p o v s e m 

nezahtevne d o zelo zahtevne zavarovane plezalne poti. Pri v seh pa je potrebna dobra kondicija. 

JELENA JUSTIN 

Naš današnji dlj je prvak 
Karavank, ena najbolj zna-
nih slovenskih gora. Foto-
grafija Blejskega jezera z 
otokom in gradom bi bUa 
brez fantastičnega ozadja 
Stola precej prazna. S svoji-
mi 2236 metri nadmorske 
višine zahteva dokaj dobro 
fizično pripravljenost gorni-
ka; pa ni važno, iz katere 
smeri se odpravi nanj. Pre-
magati je potrebno precejš-
njo višinsko razliko, kljub 
strmini pa je prat lepo spelja-
na in vzpon nanj pravi uži-
tek. Le v visokem poletju se 
na pot odpravite čim prej, 
kajti pot poteka po soncu, 
kjer ni ne duha ne sluha o 
kakšni senci. 

Običajen pristop, ki je ne-
zahteven, je mimo Valvasor-
jevega doma. Zahtevnejši in 
daljši je tisti iz Ljubelja, pre-
ko Zelenice, najzahtevnejša 
pa je zavarovana plezalna 
pot, ki se na Stol povzpne iz 
Trat (Joharmsenruhe) iz Av-
strije. Mi bomo izbrali neza-
htevno pot 

Pot na Stol se običajno za-
čne v dolini Završnice. Malo 
naprej od Lovskega doma so 
običajno ob makadamski ce-
sti, ki pelje naravnost v Za-
vršnico, levo pa zavija proti 
Ajdni, parkirani jekleni ko-
njički. Na travniku na levi 
strani se začne markirana 
pot V spodnjem delu poteka 
po gozdu. Sledite markaci-
jam, ki vas pripeljejo do ce-
ste, ki pelje proti Ajdni. Od 
tod do Valvasorjevega doma 
je še 15 minut Ni skrivnost, 
da se do sem da pripeljati z 
avtom, vendar, če gremo v 
hribe, izkoristimo lep dan in 
uživajmo v naravi. 

Greben Karavank proti zahodu /Foto jcienajustin 

Valvasorjev dom leži na 
nadmorski višini 1171 me-
trov. Markirana pot na Stol 
gre mimo doma v smeri 
vzhoda. Prečite gozd in po 
10 minutah pridete do Ži-
rovniške planine. Od tod na-
prej se pot strmo vzpenja, 
vendar kljub strmini tega 
niti ni občutiti, saj je lepo 
speljana v okljukih. Z vsa-
k ^ višinskim metrom se bo 
spreminjala podrast okoli 
vas. Vse bolj boste dobivali 
občutek pravega visokogorja. 
Visoka trava in pritlikavi bo-
rovci, brez zavetja sence, vas 
bodo močno segreli. Vmes 
se bo pojavila kakšna klopca, 
na kateri si boste lahko za 
trenutek oddahnili, spili po-
žirek vode in nadaljevali pot 
V zadnjem delu strmina pri-
dobi na naklonu. Travnati 
greben, na desni strani žle-
bu, vas bo pripeljal direktno 

do Prešernove koče, na nad-
morski višini 2174 metrov. 
Naš današnji vrh je blizu. Vi-
dite ga za kočo in do njega je 
še 15 minut. Od koče se po-
date do sedla, kjer je Mali 
Stol. Z desne strani pride 
znana pot na Stol iz Ljubelja, 
pot, ki smo jo prehodili pred 
leti. S sedla se povzpnemo 
na vrh Stola, 2236 metrov vi-
sokega velikana Karavank. 

Stol nudi obiskovalcu izje-
men razgled. Kot na dlani so 
ostri vrhovi JuHjskih Alp. 
Triglav z Rjavino, Bovški 
Gamsovec, Stenar, Škrlatica, 
Špik itd. Pred nami se raz-
prostira greben Karavank; 
Belščica z Vajnežem, Stm-
ška, Golica, Dovška Baba, 
dominantna Kepa. Na 
vzhodni strani pa Vrtača, Be-
gunjščica, Storžič, Kamni-
ške Alpe, Menina planina ... 
Južna stran je geografsko 

Pogled na Stol Iz Zake /Foto jcicmiusUn 

Vroč čaj ob Prešernovi koči 
/ Foto: Jdcna justin 

barvita; Ljubljanska kotlina, 
gorenjska ravnina, notranj-
sko hribovje s Snežnikom, 
Polhograjsko in Škofjeloško 
hribovje, Porezen, Ratitovec, 
Jelovica. Severno je Koroška, 
z Vrbskim jezerom in Celov-
cem. Severozahodno kipijo 
proti nebu Nizke in Visoke 
Ture. Z vrha Stola se Prešer-
novo kočo vidi, kot bi jo ne-
kdo izstrelil na rob gore, kjer 
se neutrudno bori z vetrovi, 
mrazom in snegom. 

Svetujem vam, da se vrne-
te po poti vzpona. Če ste se 
logistično dobro organizirali, 
pa se spustite mimo Srednje 
Peči do sedla Šija, 1693 me-
trov, ter mimo Doma pri iz-
viru Završnice in Doma na 
Zelenici do Ljubelja. A tja 
vas mora priti nekdo iskat V 
vsakem primeru: trden ko-
rak! 

Nadmorska višina: 2236 m 
Trajanje: 6 ur 
Višinska razlika: 1586 m 
Zahtevnost • • • • • 
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Ustvarimo manjšo vrednost 
skupni dobiček gorenjskih gospodarskih družb je po deležu v Sloveniji manjši od deleža zaposlenih, 
manjša je neto dodana vrednost, delež izgub pa večji. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - Konec preteklega ted-
na je izpostava Agencije za 
javnopravne evidence in sto-
ritve (AJPES) v Kranju izdala 
vsakoletno informacijo o po-
slovanju gospodarskih družb 
in zadrug ter Informacijo o 
poslovanju samostojnih pod-
jetnikov posameznikov na 
Gorenjskem v lanskem letu 
na osnovi podatkov iz poslov-
nih poročil. Slika gorenjske-
ga gospodarstva iz teh infor-
macij ni rožnata, pa čeprav je 
bilo lansko leto po gospodar-
ski rasti v Sloveniji rekordno. 

Prihodke povečali 
za šestino 

Delitev gospodarskih 
družb po velikosti kaže na 
Gorenjskem podobno struk-
turo kor v državi. Od skupno 
4.585 družb, ki so predložile 
poslovno poročilo (nekaj 
manj kot pet odstotkov tega 
ni storilo), imamo na Gorenj-
skem 94 odstotkov mikro, 
štiri odstotke majhnih in po 
dober odstotek srednjih in ve-
likih podjetij. V njih je zapo-
slenih 44.577 ljudi, kar je bilo 
za 2,8 odstotka več kot leto 
poprej, predstavlja pa to 8,9-
odstotni delež v Sloveniji. 
Največje družbe na Gorenj-
skem so Merkur, Sava Tires, 
Acroni, TCG Unitech in 
Iskraemeco. Lani so ustvarile 
6,2 milijarde evrov prihod-
kov, kar je 15-odstotno pove-

Deleži gospodarskih družb Gorenjske v Sloveniji 
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čanje, to pa predstavlja osem-
odstotni delež v državi. 

Pri dodani vrednosti 
zaostajamo 
za štiri odstotke 

Cisti dobiček je ustvarilo 70 
odstotkov oziroma 3.059 go-
renjskih družb in je bil skup-
no za kar 31 odstotkov večji 
kot v letu 200G, vendar kljub 
temu predstavlja le 7,9 odstot-
ka ustvarjenega dobička v dr-
žavi, saj se je tam povečal za 
36 odstotkov. Izguto je ustva-
rilo 1.125 <lružb in je za 19 od-
stotkov večja kot leto poprej 
ter predstavlja 10,8 odstotka 
izgub v Sloveniji. Po dobičku 
so vodilna podjetja Acroni, 
Merkur in Sava Tires, po iz-
gubi pa Veyance technologies 
Europe (družba za proizvod-
njo gumenih tehni&ih izdel-
kov Kranj), Iskraemeco in be-
gunjski Elan. Na Gorenjskem 
zaostajamo tudi po doseženi 
dodani vrednosti na zaposle-

nega, ki je v letu 2007 znaSa-
la 32.184 evrov, ali 14,7 odstot-
ka več kot v letu 2006, med-
tem ko je bila v Sloveniji dose-
žena 33.538 evrov, ali sedem 
odstotkov več kot leto poprej. 
Premoženje gospodarskih 
družb na Gorenjskem se je 
lani povečalo, saj je bil kapital 
s skoraj tremi milijardami ev-
rov za 12 odstotkov večji. 

Tretjina zadrug z izgubo 

Na Gorenjskem imamo 
tudi 28 zadrug (večina sodi 
med mikro zadruge), ki so 
lani zaposlovale 265 delavcev, 
kar je za 28 odstotkov manj 
kot v letu 2006. Pozitivno je 
poslovalo 18 zadrug, v desetih 
pa so ustvarili izgubo. 

Na Gorenjskem le dva 
srednja podjetnika 

Tudi lani je bilo v registru 
samostojnih podjetnikov ve-
liko sprememb. Nanovo se je 

registriralo 1.003 podjetni-
kov, izbrisalo pa 649. Po-
slovna poročila jih je oddalo 
6.157, ^ zaposlujejo 5.132 de-
lavcev ali 7,7 odstotka več kot 
v letu 2006.195 je takih, ki 
jih bodo na AJPES-u izbrisa-
li po uradni dolžnosti. Med 
gorenjskimi samostojnimi 
podjetniki sta po številu za-
poslenih le dva v kategoriji 
srednjih podjetnikov, skupaj 
zaposlujeta 142 delavcev. 

Samostojni podjetniki so 
lani ustvarili za dobre pol mi-
lijarde evrov prihodkov ali za 
22 odstotkov več kot leto po-
prej. Dodana vrednost je bila 
z 28.489 evii za 18 odstotkov 
višja od dosežene v letu 
2006, kar pa je občutno manj 
od tiste dosežene v družbah. 
Dobrih 86 odstotkov samo-
stojnih podjetnikov je lani po-
slovalo pozitivno. Skupni do-
hodek podjetnikov je bil za 25 
odstotkov višji, izgube pa so 
se povečale glede na leto 
2006 za kar 48 odstotkov. 

Potrebujemo moralno prenovo 
Nekdanji minister za razvoj Jože P. Damijan je predaval škofjeloškim obrtnikom in podjetnikom. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Škofja Loka - V četrtek je bil 
v okviru Tedna obrti in pod-
jetništva, ki ga organizirata 
Območna obrtno-podjetniš-
ka zbornica Škofja Loka in 
Razvojna agencija Sora, na-
povedan podjetniški debatni 
večer z naslovom "Ali je Slo-
venija gospodarsko konku-
renčna?", ki pa ob skromni 
udeležbi ni zaslužil tega ime-
na. Bolj je šlo za predavanje 
znanega univerzitetnega 
profesorja Ekonomske fakul-
tete v Ljubljani dr. Jožeta P. 
Damijana, morda še bolj 
znanega po tem, da je bil le 
tri mesece slovenski mini-
ster za razvoj. 

V svojem nastopu je pred-
stavil nastanek Strategije raz-
voja Slovenije in na tej osno-
vi pred dvema letoma pri-
pravljene reforme, ki so 
predvidele kar 67 različnih 

Dr. Jože P. Damijan 

ukrepov. Ugotovil je, da je 
bilo 90 odstotkov predvide-
ne zakonodaje tudi sprejete, 
in analiziral dosežene učin-
ke. Največje razočaranje je 
po njegovem mnenju neza-
dostno spremenjeni Zakon o 
delovnih razmerjih, kot naj-
večji dosežek pa je označil re-
forme, Id jih je v državni 

upravi dosegel minister Vi 
rant Makroekonomska poli 
tika je po njegovem mnenju 
razen problema inflacije 
uspešna, zelo nezadovoljen 
je z dogajanji v visokem šol 
stvu (nove fakultete se odpi 
rajo političnim prijateljem 
kakovost pa pada), davki so 
bili deležni le delnih poprav-

kov, v sodalni politiki ključ-
ne reforme niso bile sprejete, 
v zdravstvu imamo zlasti s 
privatizacijo povsem napač-
no politiko. 

Prisotnim je dr. Jože P. 
Damijan ponudil deset raz-
vojnih premislekov: moral-
na prenova družbe (zmanj-
šanje korupcije), uvedba 
enotne lestvice za socialne 
transferje,.nadaljnja raciona-
lizacija državne uprave, 
spodbujanje ustvarjalnosti 
od vrtcev prek celotaega izo-
braževanja do podjetij ter 
nadaljnja informatizacija, 
nujna je nova prometna vizi-
ja Slovenije (ustanovitev lo-
gističnega holdinga), uredi-
tev učinkovite pravne drža-
ve, poprava napak v zunanji 
politiki, dobro premišljen 
zaključek privatizacije, dru-
gačna medijska politika in 
več kulture - Slovenija, kul-
turna prestolnica. 

Gorenjska oblačila 
so likvidirana 
ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - Leto po sklepu o likvi-
daciji in zapiranju kranjske 
konfekcijske družbe Gorenj-
ska oblačila čakajo le na iz-
bris iz sodnega registra. S 
prodajo poslovnih prostorov, 
ki jih je kupilo podjetje Mon-
sun iz Šenčurja za neurad-
nih 3,5 milijona evrov, so po-
plačali odpravnine nekdaj za-
poslenih v viSini šeststo tisoč 
evrov in upnike z milijonom 
evrov, v času likvidacije pa so 
po besedah likvidacijskega 
upravitelja Izidorja Bajca 
ustvarili še za 1.3 milijona ev-

rov prihodka, s katerimi so 
poplačali lastnike Modro li-
nijo, GBD in samega Bajca, 
ki je imel štiriodstotni lastni-
ški delež. Izdelavo konfekcije 
uspešno nadaljuje podjetje 
Intima Design, v katerem so 
dobile delo vse šivilje, ki so to 
želele, delajo pa na lokaciji 
tovarne IBI. Podjetje Mon-
sun namerava postaviti na 
elitni lokaciji nekdanjih Go-
renjskih oblačil stanovanj-
sko-poslovni objekt s pri-
bližno 80 nadstandardnimi 
stanovanji in prostori za ne-
kaj mirnih spremljajočih sto-
ritvenih dejavnosti. 

NAKLO 

Merkur tudi letos uspešen 

Kot s o sporočili iz Merkurja, j e nadzorni svet pred dobr im 
t e d n o m že obravnaval nerevidirano poročilo o pos lovanju 
pos lovne skupine v prvem tr imeseč ju letos. Čeprav je prvo 
t r imeseč je v tehnični trgovini p o obsegu poslovanja v e d n o 
najbol j s k r o m n o , sa j v povpreč ju d o s e g a le 75 odstotkov 
proda je ali razlike v ceni drugih treh kvartalov, je uprava 
družbe Merkur letošnji začetek leta ocenila kot uspešen. Pri-
hodki iz prodaje Merkur G r o u p so namreč z 277, 1 milijona 
evrov za 1 4 odstotkov presegli dosežene v enakem obdobju 
leta poprej , kar j e tudi n odstotkov več o d načrtovanega. 
Ker obvladuje jo stroške, z n a š a dobiček v t e m obdobju 8,i 
milijona evrov ali za 58 odstotkov več kot v enakem obdobju 
lani. 

V prihajajočih mesec ih bo Merkur Group odprla gradbišča 
na lokacijah novih trgovskih centrov v Ljubljani v Vižmarjah, 
Škofji Loki, Splitu, Varaždinu ter v Beogradu, kjer bodo pri-
čeli graditi drugi center v srbski prestolnici. V zaključni fazi 
pa je gradnja centra v Sarajevu. 13 . junija bodo tam odprli 
prvi trgovski center v Bosni in Hercegovini , ki bo hkrati naj-
večji trgovski center v Merkur G r o u p . V skladu z načrtom te-
čejo dela tudi v Mariboru, kjer naj bi nov trgovski center od-
prli š e pred koncem leta 2 0 0 8 . Š . Ž . 

mailto:2orgi@g-gJfls.si
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Propadlo že 70 tisoč 
čebeljih družin 
čebelarska zveza Slovenije zahteva od vlade, 

da zaradi propadanja čebeljih družin razglasi 

ekološko katastrofo. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Brdo pri Lukovici - Kot je na 
četrtkovi novinarski konfe-
renci dejal predsednik čebe-
larske zveze Boštjan Noč, je 
slovenskim čebelarjem v zad-
njem letu propadlo okrog 
70 tisoč čebeljih družin ali 
skoraj polovico vseh. Za to je 
več razlogov, poleg pomorov 
čebel še izginjanje čebeljih 
družin preko zime, kar je 
lahko posledica klimatskih 
sprememb (krajše pašne 
dobe), onesnaženja okolja, 
novih vrst pesticidov, gensko 
spremenjene hrane, varoze 
in drugih vplivov. Na zmanj-
ševanje števila čebeljih dru-
žin posredno vpliva tudi 
davčna zakonodaja, ki je po 
mnenju čebelarjev nepravič-
na in nepoštena. Od države 
zahtevajo, da vsem ne glede 
na višino katastrskega do-
hodka in velikost čebelarstva 
prizna za štirideset panje 
delo v korist narave, saj čebe-

le z opraševanjem pomemb-
no prispevajo k večjemu pri-
delku. 

"Če je čebela prvi kazalec 
stanja v okolju, potem se 
nam v Sloveniji obeta ekolo-
ška katastrofa," je dejal Noč 
in poudaril: "Ker je število 
čebeljih družin zdaj že na 
meji, ki še zagotavlja zados-
tno opraševanje rastlin, pri-
čakujemo od države, da bo 
razglasila ekološko katastro-
fo in da bo z vsemi možnimi 
ukrepi zaščitila kranjsko če-
belo. Kar zadeva zadnje po-
more čebel, v čebelarski zve-
zi pričakujejo od kmetijske-
ga ministrstva, da bo raziska-
lo primere in kaznovalo krši-
telje, pri tem pa se ne strinja-
jo, da bi bila za pomore lah-
ko kriva uporaba fluvalinata 
(v kombinaciji s klotianidi-
nom). Uporaba tega sredstva 
pri nas resda ni dovoljena, 
vendar pa je uradno registri-
rano v večini držav Evropske 
unije. 

OBČINA JESENICE 
ŽUPAN 
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice 
Tel.: 04/58 69 231 / fax: 04/58 69 270 
e-pošta: tom.mencinger@jesenice.si 
Internet: http://vvww.iesenlce.sl 

Župan Občine Jesenice, na podlagi 8. člena Zakona o 
volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 
41/2007) 

objavlja 

P O G O J E ZA PRIDOBITEV PRAVICE 
DO U P O R A B E PLAKATNIH M E S T V OBČINI 

J E S E N I C E ZA POSVETOVALNI R E F E R E N D U M 
O POKRAJINAH 

1 . Občina J e s e n i c e ponuja organizatorjem volilne kampanje (v 
nadaljnjem besedilu: organizatorji) plakatna mesta na plakat-
nih panojih brezplačno. Plakatna mesta bodo enakomerno 
razporejena po celotnem območju občine J e s e n i c e , katerih 
število in skupna površina morata posameznemu organiza-
torju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje 
volivcev. 

2 . Občina b o po potrebi določila tudi dodatna plakatna mesta, 
ki bodo organizatorjem na razpolago le pod določenimi po-
goji in proti plačilu. 

3 . Plakatiranje s e izvaja v času volilne kampanje, ki s e na pod-
lagi določil Zakona o volilni in referendumski kampanji lahko 
začne najprej 3 0 dni pred dnevom gfasovanja, končati pa s e 
mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja. 

4. Organizatorji morajo vloge poslati n a j k a s n e j e d o 10 . 0 6 . 
2 0 0 8 na naslov: Občina J e s e n i c e . Komunalna direkcija, 
Cesta železarjev 6, 4 2 7 0 J e s e n i c e . Kasnejših vlog ne bomo 
upoštevali. 
V vlogi j e potrebno navesti sedež , telefonsko številko, kon-
taktno o s e b o , že leno število plakatnih mest in dimenzijo 
plakatov. 

5 . Občina J e s e n i c e , Komunalna direkcija bo zbrala v loge orga-
nizatorjev ter jim posredovala podrobne informacije za ne-
moten potek plakatiranja (izvajalca plakatiranja, seznam lo-
kacij, cenik za dodatno plakatiranje, kontaktne o s e b e , itd.) 
ter na podlagi načela enakopravnosti določila število plakat-
nih mest. 

6. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih bo mogoče od 
12. 06. 2 0 0 8 dalje. 

Tomaž Tom Mencinger 
ŽUPAN 

Gozdovi v Naturi 2000 
v kranjskem zavodu za gozdove so ob tednu gozdov predstavili gospodarjenje z gozdovi na območju 

Nature 2 0 0 0 in naravno vrednoto - stebrasto smreko, ki ima obliko ciprese. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Zgornja Besnica - Krajevna 
enota zavoda za gozdove 
Kranj je prejšnji torek, ob 
Tednu gozdov v Sloveniji, v 
gozdni učilni v Zgornji Bes-
nid predstavila gospodarje-
nje z gozdovi na območju 
Nature 2000 in naravno 
drevesno vrednoto - stebra-
sto smreko. Kot je povedal 
vodja enote Martin Umek, je 

Na Gorenjskem so v ob-
močje Natura 2000 uvr-
stili tudi hrib Rovnik nad 
Besnico, to je geološki 
osamelec z znano kraško 
jamo Bidovčevo luknjo. 

Evropska imija na močno 
zmanjševanje biotske razno-
vrstnosti odgovorila z Natu-
ro 2000, to je z vzpostavijo 
ekološko pomembnih ob-
močij, ki jih je določila na 
podlagi direktiv o pticah in 
habitatih. Slovenija je v Na-
turo uvrstila 35 odstotkov ce-
lotnega ozemlja, s tem dele-
žem pa je na prvem mestu 
med petindvajsetimi država-
mi Evropske unije. "Čeprav 
je to dokaz, da je narava v 
Sloveniji bogata in dobro 
ohranjena, to še ne pomeni, 
da pri nas ni pritiskov na na-

Stebrasta smreka v obliki ciprese v gozdu Marka Mohoriča 
južno od Zgornje Besnice 

ravo. Nasprotno: urbanizaci-
ja, intenzivno kmetovanje, 
infrastruktumi in turistični 
razvoj se v zadnjem desedet-
ju še krepijo," je dejal Umek 
in poudaril, da Natura 2000 
niso zavarovana območja s 

strogim varstvenim reži-
mom, ampak območja, kjer 
pri gospodarjenju upoštevajo 
tako razvojne možnosti kot 
varovanje narave in okolja. 
In kako Natura 2000 vpliva 
na gospodarjenje z gozdovi? 

Kot sta pojasnila Umek in 
Dair Arimaspu iz kranjske 
območne enote zavoda za 
varstvo narave, je za večje po-
sege, kot so gradnja gozdnih 
prometnic ter krčitve gozda, 
treba pridobiti soglasje zavo-
da, to pa nekoliko podaljšuje 
postopek. Za lastnike gozdov 
so že ob razglasitvi območij 
Natura 2000 pripravili več 
predstavitev, vendar je bil od-
ziv bolj skromen. 

Smreka v obliki ciprese 

Ko je Martin Umek še kot 
revimi gozdar hodil po goz-
dovih v revirju Nemilje, je 
odkril tudi dva gozdna po-
sebneža - v bližini Jamnika 
kačasto smreko, južno od 
Zgornje Besnice pa še pri-
bližno dvajset metrov visoko 
stebrasto smreko, ki ima ob-
liko ciprese. To je redek mu-
tant navadne smreke, po do-
slej znanih podatkih naj bi 
bila to četrta doslej poznana 
stebrasta smreka v Sloveniji. 
Kranjski zavod za varstvo 
narave predlaga, da bi jo raz-
glasili za naravno vrednoto 
in da bi jo občina skupaj z 
drugimi drevesnimi poseb-
neži zavarovala z odlokom. 
Zavod za gozdove je pot do 
nje označil s smerokazi, ob 
njej pa postavil informativ-
no tablo. 

Sprevod starih traktorjev 
Društvo Stari traktor Mos te je pripravilo prvo mednarodno srečanje starih traktorjev. 

JASNA P A I A D I N 

Komenda - Prvega medna-
rodnega srečanja starih trak-
torjev se je na komendskem 
hipodromu udeležilo kar 119 
lastnikov starih traktorjev iz 
vse Slovenije, Italije, Avstrije 
in Nemfije. 

Dolga kolona teh starih le-
potcev, med katerimi so bili 
najbolj zanimivi stari tudi 
več kot sedemdeset let, se je 
podala na 13 kilometrov dolg 
sprevod iz Komende skozi 
Potok, Klanec, Podboršt, 
Mlako, Gmajnico, Križ, Mo-
ste in nazaj na hipodrom, 
kjer jih je pozdravilo več kot 
tisoč obiskovalcev. Pridružilo 
se jim je tudi nekaj starih av-
tomobilov in motorjev, za 
dobro razpoloženje pa je po-
skrbela godba s starinskimi 
glasbili iz Str^j pri Kamni-
ku. Organizatorji so vsak 
traktor, med katerimi je bilo 
tudi nekaj takšnih s prvimi 
dizelskimi motorji in nekaj 
izjemnih primerkov, ki jih 
pri nas še ni bilo mogoče vi-

V Komendi si je bilo mogoče ogledati več kot sto starih traktorjev iz Slovenije In tujine. 

deti, posebej predstavili, 
zbrani udeleženci pa so se 
nato pomerili še v spretnost-
ni vožnji in različnih igrah. 

"Od udeležencev in obis-
kovalcev smo dobili že toliko 
pohval, da bo srečanje goto-
vo postalo tradicionalno. V 
Sloveniji je takšnih priredi-
tev več, a nikjer nimajo spre-
voda in toliko udeležencev iz 
tujine," je povedal Lojze Ga-

šperlin, predsednik Društva 
Stari traktor Moste, ki se za-
htevne organizacije ni usbra-
šUo, čeprav združuje le tride-
set članov. 

Tovrstne prireditve na do-
mačem terenu se je razvese-
lil tudi Janez Lončar s Pod-
boršta, ki v domači zbirki sta-
rih predmetov in orodja hra-
ni kar šest starih traktorjev. 
"Danes sem na ogled pripe-

ljal štiri. Na najstarejšem je 
zapisana letnica 1954, njego-
va posebnost pa je dvotakten 
dizelski motor in zavore na 
vseh štirih kolesih," je pove-
dal Lončar, ki je traktor, kup-
ljen v Šenčurju, pred leti sam 
restavriral, na komendski hi-
podrom pa se je tokrat pripe-
ljal tudi s svojim najljubšim 
motorjem, s katerim ga dru-
ži ista letnica rojstva -1943. 

mailto:zaplotnik@g-gfas.si
mailto:tom.mencinger@jesenice.si
http://vvww.iesenlce.sl


FINANCE, PISMA cvelo.zaplotnik @g-glas.si 
1 9 

Prodali polovico delnic 
Nova Ljubljanska banka (NLB) je v drugem krogu prodala le 20.845 delnic, 
skupno doslej nekaj manj kot 55 odstotkov. Tretji krog bo od 10. do i6. junija. 

CVFTO Z APLOTNIK 

Ljubljana - Nova Ljubljanska 
banka je v okviru dokapitali-
zacije v znesku 300 milijo-
nov evrov izdala 898.204 
navadne delnice, ki jih pro-
daja po ceni 334 evrov za 
delnico. V prvem krogu, ki 
je trajal od 17. do 30. aprila, 
so obstojefi delničarji oz. ti-
sti, ki so imeli 19. marca le-
tos vsaj pet delnic, vplačali 
471.696 delnic. Ker vsi niso 
izkoristili prednostne pravice 

pri nakupu delnic, je banka 
preostale delnice v drugem 
krogu, ki se je začel 9. maja 
in sklenil v četrtek, ponudila 
domačim in tujim fizičnim 
in pravnim osebam. Odziv 
je bil skromen, saj prodali le 
20.845 delnic. Banka bo 
preostalih 405.663 delnic 
poskušala prodati v tretjem 
krogu javne prodaje, ki bo 
trajal od 10. do 16. junija in 
v katerem bodo lahko sode-
lovali le dobro poučeni vla-
gatelji oz. finančne družbe -

kreditne ustanove, investi-
cijska podjetja, zavarovalni-
ce, pozavarovalnice, pokoj-
ninske družbe, družbe za 
upravljanje, pokojninski 
skladi ... Delnice bodo lah-
ko vpisovali le na enem me-
stu, v NLB-jevi poslovalnici 
za hitre storitve in svetova-
nje Podružnice Ljubljana 
Center v Ljubljani. Če NLB 
v tretjem krogu ne bo pro-
dala vseh novo izdanih del-
nic, dokapitalizacija ne bo 
veljavna. 

LJUBLJANA 

Telekom: 12,8 evra 
dividende 

Delničarji Telekoma Sloveni-
je bodo na skupščini 30. ju-
nija med druginn sklepali o 
uporabi bilančnega dobička. 
Družba je ob koncu lanske-
ga leta imela 200,2 milijona 
evrov bilančnega dobička, 
uprava pa predlaga, da bi ga 
n6,8 milijona evrov nameni-
li za rezerve, 135.000 evrov 
za izplačilo članom nadzor-
nega sveta in 83,3 milijona 
evrov za izplačilo dividend. 
Če bodo na skupščini sogla-
šali S tem predlogom, bodo 
delničarji prejeli 12,8 evra 
bruto dividende na delnico. 
Družba jim jo bo izplačala 
najkasneje v 60 dneh po 
skupščini. C. Z. 

DOMŽALE 

V Heliosu predlagajo 12,04 ^vra dividende 

Družba Helios iz Domžal je ob koncu lanskega leta imela 
14,7 milijona evrov bilančnega dobička. Po predlogu uprave 
in nadzornega sveta naj bi ga 3,35 milijona evrov namenili 
za izplačilo dividend, 269.529 evrov za udeležbo uprave in 
nadzornega sveta na dobičku, ii,i milijona evrov pa naj bi 
ga prenesli v naslednjo leto. Če bodo na skupščini 4. julija 
podprli predlog, bodo delničarji v 90 dneh po skupščini 
prejeli 12,04 evra bruto dividende na delnico. Na skupščini 
naj bi spremenili tudi statut, med drugim naj bi vnesli 
določbo, po kateri bodo v družbi del bilančnega dobička 
lahko namenili tudi za udeležbo delavcev pri dobičku. 
Članom nadzornega sveta Antonu jurgetzu, Aleksandru 
Kokotu in Heleni Bešter bo junija potekel manj, v družbi pa 
predlagajo, da bi jih imenovali še za naslednji štiriletni man-
dat. C. Z. 

LjUSgANA 

Petina se je odločila za donacijo 

Med davčnimi zavezanci, ki so prejeli Informativni izračun 
dohodnine za leto 2007, se jih je dobra petina odločila za 
to, da največ 0,5 odstotka dohodnine nameni kot donacijo 
različnim humanitarnim in drugim organizacijam. Skupno 
naj bi jim namenili 2,66 milijona evrov dohodnine, pri tem 
pa je treba poudariti, da podatki niso dokončni, saj ugovor 
na informativni izračun dohodnine zadrži tudi izplačilo do-
nacije. Skoraj dve petini vseh donacij sta za upravičence s 
področja obrambe, zaščite, reševanja in pomoči, slaba tret-
jina za upravičence s področja dela, družine in socialnih za-
dev, nekaj manj kot osem odstotkov pa za upravičence s po-
dročja verskih skupnosti. Med posameznimi upravičenci so 
po števili donacij in po znesku na prvih treh mestih Sloven-
ska Karitas, Društvo Unlcef Slovenija in Sonček - Zveza dru-
štev za cerebralno paralizo Slovenije. C. Z. 

Odgovor Županu 
s tem prispevkom Mimo od-

govoriti na neupravičene napa-
de rta CIS in njene posamezne 
dane. Komey veijamemo, da se 
po osemnajstih letih plebiscitne 
odločitve Slovencev za samostoj-
no pot v demdcratično družbo še 
vedno dogyajo nedemokratični 
pritiski na civilno družbo in nje-
ne dane, še posebno to, da se v 
zastraševanje posameznikov 
vpleta državno pravobranilstvo 
RS z namenom, da zaščiti in-
terese politike in kapitala. 

Po našem trdnem pr^ričanju 
vso krivdo za ustavitev del na 
Poljanski obvoznici nosi izključ-
no vodstvo občine Škq§a Loka, 
kerne vodi postopkov v skladu z 
zakonodajo oziroma jih vodi po 
postopku, kot bi se gradila (Min-
ska cesta. Iger zadostuje že ustni 
(čeprav protizakonit) dogovor z 
lastniki zemlje, le zato ker ni dr-
žavnega nadzora. Žal je takim 
postopkom ali iz nevednosti ali 
iz nezrumja nasedlo tudi Minis-
trstvo za promet (takrat še mini-
ster Božič). Dir^a RS za ce-
ste, Ministrstvo za okolfe in pros-
tor je 20. marca 2008 z odločbo 
št.: 3S108-7/2008-8/BL kot ne-
popolno zavrnilo odločbo za 
gradbeno dovoljenje, ki jo je iz-
dala Upravna enota Škofa 
Loka, iSt. jp - m/200j, 10.12. 
2007 in zadevo podalo v jwno-
ven postopek. Kar pomeni za-
ustavitev dd in to ne po krivdi 
CIS. 

Naj poudarimo, da MOP še 
ni obravnavcdo drugega odseka 

obvoznice, Iger potekajo gradbe-
na dela za izgradnjo krožišča, 
za katerega občinska uprava 
nima niti lokacijske^ odloka. 

Tako se krožišče v Zmincu 
gradi brez ustreznega gradberte-
ga dovoljenja, oziroma "na 
črno", ker je v Odloku o bkadj-
skem načrtu za izgradnjo 
Poljanske obvoznice Škofe Lofee 
(Ri-201, odsek 107S, R1-210, od-
sek 1110), v 6 alinei n. Člena 
prgšnjega odloka zapisano: 
"KRIŽIŠČE (s cesto Zminec-
Podpuljiva), km 3,660. Predvi-
deno je klasično, štirikrako, ni-
vojsko, nesemc^zirano križiš-
če, brez posebg urgeruh preho-
dov za peš in kolesardd promei." 

To pomeni, na kar Šani CIS 
ie ves Čas opozarjamo, da občin-
ska politika vodi nepravilne po-
stopke, ker ne upošteva mnety, 
zakonMi predpisov in ne opo-
zoril CIS, scy smo bili v preteklo-
sti s strani občinskih organov in 
politikov vedno grobo zavrnjeni 
z izgovorom, češ, da so naše pri-
pombe prišle prepozno in da 
smo le skupina nevednih in na-
gajivih ob&mov. 

Da to ni res, naj navedemo 
nov dokaz in sicer povzetek iz 
zapisnika ene izmed Javnih ob-
mvnav, ki jih je otganiziral ta-
kratni Sekretariat za družbeni 
razvoj Občine Škofa Loka. Iz 
Zapisnika, dne jo. novembra 
tgc)2,je razvidno, da seje javne 
razprave udeS^Mo okoU sto ofc-
čanov. Njihove pripombe in za-
htevki ter sklepi so v cdoti zapi-
sani in se cdo ujemajo s predlogi 
CIS. 

Naj ruivedemo samo kratek 
povzetek: "Prouči naj se ustrez-
nost nasipa ob ČN (Čistilna na-
prava) Suha, zaradi pogostih 
poplav, oziroma nasip naj se na-
domesti z mostom. Prouči rug se 
varianta, ki jo je predlagal g. 
Oman. (To je modra varianta, 
ki preseka Bodov^sko po^e ne-
posredno tik mimo vasi Bodovlje. 
Pripomba je povzeta iz omerge-
negi zapisnika, odroma iz nje-
goMe vsebine. Pripomba CIS.) S 
prizadetimi občani naj se navde 
stik in se o prMemih osebno po-
govori. G. Kalan predlaga, da se 
cesta spelje preko njegove hiše. 
Pripombe glede avtobusnega 
prometa, pd prehodov, pločni-
kov, kolesarske steze, prehodov 
za kmetijske stroje naj se dodat-
no preučijo." 

Po naših nadaljnjih ugotovit-
vah so se tudi pri odkupu zem-
ljišč in nekaterih stanovanjskih 
objektih dogijale neenakosti že v 
samem pristopu in plačilu. Zato 
ni čudno, da si mnogi občani še 
vedno ne upajo javno izraziti 
svojih staliSč in mnenj. Blatenje 
in kazar^e na krivce s priimki in 
imeni, zaradi katerih naj hi ddo 
na obvoznici obstalo, je skmjno 
nepoiSteno in giede na varovanje 
osebnih podatkov celo kaznivo 
dganje. Vnašanje nenehne ddit^ 
ve občanov na "za" in "proti" 
obvoznici Je v cdoti zlagano. 
Prq>ričani smo, da ni občana, ki 
bi nasprotoval obvoznici, kot 
tudi ne, ki bi nasprotoval našim 
pobudam, če bi imeli resnične in 
celovite informacije o nada^njih 
postopkih in njihovih posledicah 

zaradi prg naSetih objektov na 
trasi. 

Naj znova omenimo le neka-
tere: 

- Krožišče na Suhi podedično 
zahteva tudi širitev SuŠke ceste 
do Zdravstvenega doma. To po-
meni poseganje v sedanje hišne 
vrtove in parkirišča in aJo ruše-
nje nekaterih stanovanjMi ob-

jektov na Suški cesti. 
- Nasip ob Čistilni napravi 

Suha pa predstavlja veliko ne-
varnost stoletnih poplav obeh 
Sor in posledično poplavljanje 
Sorškega predmes^a in Spodnje-

- Kot tre^e naj navedemo 
uničenje Bodoveljsk^a polja 
prav v času, ko se vsa Evropa 
zavzema za varovanje kmetij-
skih zemlji in okolja. Pri tem je 
kot vodilna y EU in nosilka pro-

jekta Slovenija z ministri SLS, iz 
katere Sanje tudi župan Škofe 
Loke. Obremenitev vasi Bodov^e 

je veliko ekološko vprašanje pri-
hodnosti zaradi cestnega hrupa 
in strupenih plinov, ki bodo po 
izgradnji na sedariji trasi prav 
na pragu samega naselja. 

Poljanska obvoznica je del 
"Četrte razvojne osi (cestna po-
vezava), Iju^ana-Škq§a Loto-
Pdjan^ doUna-Robič, ki jo je 
slovenska vlada, d) obisku na se-
vernem Primorskem, v prete-
klem letu, uvrstila med priori-
tetne naložbe državnih cest. 
Zdi se nam nedopustno, daje 
občina in načrtovalci tega dg'-
stva pri načrtih niso upoštevali. 

CIVILNA INICIATTVA S U H A 

Velik padec NFD1 
CVETO Z A P I O T N I K 

Kranj - Med vsemi indeksi 
Ljubljanske borze je minuli 
teden pridobil na vrednosti 
le obvezniški indeks BIO, vsi 
drugi so se znižali, najbolj 
med njimi indeks investicij-
skih družb PIX, ki je padel za 

temu prispevala delnica 
NFD 1, ki je že v začetku ted-
na "štrbunknila" za 16 
odstotkov in se potlej ni več 
opomogla. Tečaj Petrola se je 
znižal za 4,2 odstotka, Save 
za 3,8 odstotka in Mercatorja 
za dva odstotka, tečaj Teleko-
ma Slovenije pa se je zvišal 

4,8 odstotka. Največ je k za 2 4 odstotka. 

Delnica Enotni tečaj (v evrih) 
50.5.2007 23.5.2008 30.5.2008 

Gorenje Velenje 35.98 35.78 34.22 
Intereuropa Koper 41,01 30,19 30,04 
Krka Novo mesto 90,17 94.75 96,96 
Luka Koper 91.30 63,50 62,15 
Mercator Ljubljana 314.15 260,28 255.11 
Petrol Ljubljana 650.59 666,52 638,45 
Telekom Slovenije 439,00 246,61 252.59 
Aerodrom Ljubljana 90.73 102,61 102,61 
Istrabenz Koper 77,88 86,01 86,97 
Nova KBM - 29-74 30,01 
Pivovarna Laško 67.17 80,15 80,00 
Sava Kranj 484,66 445.70 428,98 
Žito 225,01 237,26 240,00 
Infond ID 1 6,62 6,86 6,86 
Infond ID 13.68 12,98 12,00 
I DKD 12.44 1045 10,43 
ID Maksima 14.97 13.85 13.47 
NFD i 2.35 2.44 2,04 
SBI TOP 2.041,01 1.876,82 1.865,69 

SBI20 9-471.64 8.501,59 8415,07 

PIK 6.282,70 6.080,83 5.789,12 

BIO 776,95 116,6} 116,^7 

KRANJ 

Dividenda za delničarje N F D 1 

Delničarji Investicijske družbe NFD 1 so na nedavni skupšči-
ni sklenili, da bo družba več kot 62 milijonov evrov bi-
lančnega dobička namenila za izplačilo dividend. Dividenda 
znaša 39 centov (bruto) na delnico. Imetniki delnic jo bodo 
prejeli najkasneje do 30. novembra. C. Z. 

Novorojenčki 

Minuli teden je na Gorenjskem prvič zajokalo 54 novoro-
jenčkov, od tega enkrat več dečkov kot deklic. V Kranju se je 
rodilo 23 dečkov in 13 deklic. Najtežji je bil deček s 4.460 
grami, najlažji pa je tehtal 2.630 gramov. Na Jesenicah se je 
rodilo 13 dečkov In 5 deklic. Najtežji deček je tehtal 4.400 
gramov, najlažjemu pa je tehtnica pokazala 2.900 gramov. 

Mladoporočenci 

v Kranju so se 24. maja poročili Stojan Bervar In Janja Koci-
jančič, Aleš Selan in Nadia Vusilma Delvalle Ciron ter Igor 
Velov in Nada Kastelic, v Preddvoru Rok Suhadolc in Petra 
Lipovec, v Bistrici pri Tržiču Ana Koder in Andrej Leontič, na 
Bledu Domen Kozjek in Nina Košir, Joško Jakopič In Meta 
Dornik, Matej Kovačič in Nensi Aupič, Aleš Pačnik in Jana 
Šmid, Želimir Bjelanovič in Vesna Jungič, v Radovljici pa An-
drej Miklič in Marjanca Širovnik, Metod Repinc In Jana Koc-
janc ter Andraž Bergant in Špela Zamik. V Skofli Loki so se 
31. maja poročili Mojca Hudolin in Metod Balantič ter Irma 
Jeruc in Tomaž Praprotnik, v Cor«nji vasi Polona Andreuzzi 
in Tomaž Sokol, v Bistrici pri Tržiču pa Tanja Kiinar in Da-
vor Matijaševič, Martina Štern in Domen GraSlč ter Darja 
Pavič In Bojan Repnik. Mladoporočencem čestitamo In jim 
podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 

89.8 91.1 96.3 

RADIO SORA 

Gorenjski prijatelj 

Radio Sora d.0.0.. 
Kapucinski trg 4,4220 Škofja Loka, 
teL: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info@radio-sora.si 

mailto:info@radio-sora.si
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KRAN) 

Pokradli rože iz korita 

Namesto da bi vodenke krasile dve koriti pred stolpnico na 
Zoisovi 15 v Kranju, so očitno sedaj posajene nekje drugje, 
še slabše pa je, če jih je malopridnež, ki jih je izruval iz 
cvetličnega korita, kje odvrgel. "V dve cvetlični koriti sem 
posadil v vsakega po deset lončnic vodenk, danes zjutraj pa 
so iz enega že izginile. To sem prijavil na policiji, saj se mi 
zdi takšno početje nedopustno. Že lani so nam večkrat 
ukradli po nekaj rož in dva okrasna grmička, pred leti pa 
celo klop," se je prejšnji teden hudoval gospodar stolpnice 
j a n e ž Z u p a n , ki se trudi, da bi stanovalci živeli v urejenem 
okolju. Očitno pa tega vsi ne razumejo. V . S. 

Rože v dveh cvetličnih koritih naj bi do jeseni razveseljevale 
stanovalce, vendar so jih neznanci iz enega že poruvali. 
/ Foto: Tina Doki 

GG naročnine 
04/201 42 4 1 , e-| 
www.gorenjskigl 

lošta: narocnine@g-glas.si 
as.si 
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OBVESTILA O D O G O D K I H OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV 

KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Brihtin dan 
jesenice - Občinska knjižnica Jesenice v četrtek, 5. junija, ob 
17. uri vabi na Brihtin dan v Občinsko knjižnico Jesenice. 
Gost bo priljubljen mladinski pisatelj Primož Suhodolčan. 

BIOTEHNIŠKI 
CENTER NAKLO 

Strahinj 99, 4202 NAKLO 
Tel.: 04 /277 21 00 
Faks: 04/277 zi 14 

K sodelovanju vabimo kandidate za delovno mesto 

R A Č U N O V O D J A (m/ž) 

Pogoji za sprejem: 
- VI. ali VII. stopnja izobrazbe ekonomske smeri 

(računovodstvo in finance) 

• organizaci jske s p o s o b n o s t i 

- natančnost, resnost in odgovornost 
- zaželene delovne izkušnje 
- dobro poznavanje dela s programi za računovodstvo 

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. 

Vabimo vas, da ponudbo z življenjepisom, potrebnimi 
dokazili o izpolnjevanju pogojev ter op i som delovnih 
izkušenj pošljete v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Biotehniški centSr Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo. 

Najbolj vestnim obiskovalcem otroških dejavnosti bodo 
podelili priznanja in diplome, vse otroke pa čaka Brihtino 
presenečenje. Ne pozabiti tudi na aerobiko s Petrom No-
som. 

IZLETI 

37. srečanje obmejnih planinskih društev 
jesenice - Planinsko društvo Jesenice vabi v nedeljo, 8. juni-
ja, na planinski izlet v Mavhinje pri Trstu, kjer se boste 
udeležili 37. srečanja obmejnih planinskih društev. Na izbiro 
sta dve možnosti pohoda in sicer daljša (okrog 4 do 4 ure In 
pol zložne hoje) in krajša (približno 2 uri). Odhod avtobusa 
bo ob 6. uri z zgornje postaje na Hrušici s postanki do 
Radovljice. Prijave z vplačili sprejemajo na upravi društva do 
petka, 6. junija, do 10. ure. 

Na Krašni vrh v Beli krajini 
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi ob 
dnevu slovenskih planincev na Krašni vrh v Beli krajini. Izlet 
bo v soboto, 7. junija. Pridružili se boste planincem iz Moj-
strane, ki organizira tudi prevoz z avtobusom. Odhod avto-
busa bo iz Mojstrane ob 5. uri. podrobne informacije in pri-
jave takoj po tel. 041/749 051 - Anton Oman. 

jezersko - slap Čedca 
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 12. 
junija, na pohod do slapu Čedca. Hoje bo za približno 3 ure. 
Avtobus bo izpred Creine odpeljal ob 7. uri. Prijave zbirajo v 
društveni pisarni do ponedeljka, 9. junija. 

Kolesarski izlet 
Kranj - Iz kolesarske sekcije kranjskih upokojencev vabijo na 

kolesarski izlet na relaciji Kranj-Tupaliče-Preddvor-Sv. Jakob-

Bela-Kranj. Vožnje bo za 7 do 8 ur. Izlet bo v torek, io. junija. 

OBVESTILA 

Debata o novem prometnem zakonu 
J e s e n i c e - V četrtek, 5. junija, ob 19. uri v dvorani 
Mladinskega centra Jesenice Zavod za šport Jesenice -
Mladinski center Jesenice v sodelovanju s Policijsko Postajo 
Jesenice organizira debato o novem prometnem zakonu. 
Sogovornik bo g. Simon Sušanj, pomočnik komandirja Poli-
cijske postaje Jesenice. 

PREDAVANJA 

Predavanje Humane 
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi na predavanje na temo Predstavitev nalog 
skupine za reševanje težav posameznikov in konkretnih 
primerov v družini. Predavanje bo vodila Marta Hain, dipl. 
soc. delavka, samostojna svetovalka. Predavanje bo danes, v 
torek, 3. junija, ob 16. uri v prostorih društvene pisarne v 
Kranju. Informacije po tel.: 04/20117 20. 

KONCERTI 

Nastop skupine Perpetuum jazzile 
B e s n i c a - V okviru tedna harmonikarjev bo v soboto, 7. juni-
ja, ob 21, uri pred podružnično šolo v Besnici nastopila 
vokalna skupina Perpetuum jazzile. Rezervacije vstopnic po 
e-pošti: robert.obed@gmail.com. 

Letni koncert Šenčurskega zvona 
Srednja v a s - M e P Z Šenčurski zvon vabi na letni koncert, ki 
bo v petek, 6. junija, v cerkvici sv. Radegunde v Srednji vasi 
po večerni maši ob 20. uri. 

RAZSTAVE 

Skupinska razstava likovnih del 
j e s e n i c e - V Razstavnem salonu Dolik Jesenice bodo v petek, 
6. junija, ob i8. uri odprli skupinsko razstavo članic in 
članov likovnega kluba Dolik. 

Sodobna slovenska arhitektura 
Ljubl jana - V Mednarodnem grafičnem likovnem centru v 
gradu Tivoli bodo danes, v torek, 3. junija, ob 20. uri odprli 

razstavo Sodobna slovenska arhitektura, ki si jo lahko ogle-

date do 22. junija. 

PREDSTAVE 

Dokumentarec Poti k ljudem 
j e s e n i c e - Jutri, v sredo, 4. junija, ob 17. uri bo v Kasarni na 
Stari Savi premierna predstavitev igrano-dokumentarnega 
filma Angele Boškin Poti k ljudem. Scenaristka filma, ki je v 
sodelovanju z GMJ nastal v Izobraževalnem programu TV 
Slovenija, je Metka Jakšič, režiserka pa Petra Hauc. 

Z A P O P O L N P R E G L E D SI OGLEJTE 

WWW.GORENJSKIGLAS.SI/KAZIPOT 

FESST, d. o. o , 
nepremičninska 
družba, 
KoroSka c 2, Kranj, 
Telefon: 236 73 73 

Fax:236 73 70 
E-poSU: 
info@fesst.si 
Internet: 
www.fesstsj 

STANOVANJA PRODAMtt 
KRANJ - Vodovodni stolp: garsonjera, 
25^7 rtU, 2/4.1. izgr. 19^, 66.900,00 
EUR 
SKOFJA LOKA- Frankom nasdje: gar-
sotJjera, j i m2, 2./3, I. izgr. 1982. 
68.500,00 EUR. 
KRANJ - Vodovodni stolp: dvosobno, 
S7,1i> ms. 4./4, I. izgr. 1964, 
99.500,OO£UR. 
RADOVLJICA: dvosobno, 49,61 m2, 
4./4. L izgr. 1976,100.000,00 EUR. 
KRANJ - PtANINA I: dvosobno, 56,00 
mz, VP/2,1. izgr. 1950.90.500,00 EUR. 
KRANJ • SmJŽEVO: trisobno v hiSi, 85 
m2, obnovljeno I. 2007, 135.000,00 
EUR. 
KRANJ - MLAKA: štirisobno, 89,60 rra, 
I. nadst, I izgr, 2002,149.000,00 EUR. 
PARCH£: 
BLED - PODHOM: v smeri proti Vint-
garju, zazidljivo zemljii(e v izmeri 
1.324,00 m2,176 EUR /m2. 
DUPljE • Breg ob Bisirid: zazidljiva par-
cela, m2,145,00 EUR/m2. 
MOJSTRANA: zazidljiva parcela 726 
m2, 160 EUR/m2. 
HISE: 

KRANJ - BRITOF: enodmiinska, bival-
ne površine 177 m2, zemljišča 853 m2,1. 
izgr. 1997, 395.000,00 EUR, v račun 
vzamemo stanovanje do vrednosti 
180.000,00 EUR. 
ODDAMO VEČ STANOVANJ IN 
POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM. 

w w w . f e s s t . $ 

F R ^ S T <1.0. g Krta; 
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Jrcmk* C. 

0 4 1 / 7 3 4 198, 0 4 0 / 5 1 9 0 7 3 

0 4 / 2 3 4 4 0 8 0 

STANOVANjA PRODAMO 
Planina: 45 m2,1 .2007, lepa kopalni-
ca,atrij, 88.000 EUR, 
Podlubnik 2: dvosobno, 6 0 mz, 
odlična lega, I. 74 , 100 .000 EUR. 
Zlato polje: enosobno. 36 m2,1. nad, 
1-52. 

73.000 EUR. 
Planina 1: štirisobno, 93 m2, I. 74, 
130.000 EUR, takoj vseljivo. 
Ribno pri Bledu: Stirisobno, 91 m2 s 
teraso, odlično, 1,98, :i3.ooo EUR. 
HISE PRODAMO 
RUPA: hiSka, 40 m2. 1 . 1973, parcela 
v klančini, 528 m2, 103.000 EUR 
(odlična menjava za stanovanje) 
BRNIK: atrijska, 1.1977, lepo zasaje-
na okolica, parcela 875 mz, 340.000 
EUR. 
Podvin: hiša, 1.1974, podkletena, dva 
vhoda, 170 m2, možnost izdelave 
mansarde, 240.000.00 EUR. 
KUPIMO: 

- Več zazidljivih parcel za znane 
stranke, 
- dvosobno, i. nad. ali višje 
- atrijsko stanovanje 3-4SS, 
- sodobno hišo do 400.000,00 EUR 
- 1SS in iss na Planina 3 
Dodatna ponudba na: 

w w w . r r a s t . s i 

GG 
mali oglasi 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 7 , 

e-po5ta: malioglasi@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

LOTO 
Rezultati 44. kroga 

• 1. junija 2008 

12,15, 20. 22, 33, 37, 38 
in 29 

Lotko: 4 7 0 4 0 8 

Predvideni sklad 
45. kroga za Sedmico: 

700.000 EUR 

Predvideni sklad 
45. kroga za Lotka: 

470.000 EUR 

J U R T A N 

JUR-TAN, nepremičnine, d. o. o. 
PE Cankarjeva uHca 03 
(staro-mestno jedro), 

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

e-pošta: info®jur tan,si 

STANOVANJE 
KRANJ - C. 1 . AVGUSTA, prodamo 
zelo lepo enosobno stanovat>je v 4. 
nad./4, stanovanjske površine 36,80 
mz, v celoti adaptirano I. 2003, zelo 
funkcionalr>a razporeditev, delno 
opremljeno, balkon, okna PVC, vsi 
priključki, vpisano v Z.K., prevzem 
september 2008. CENA- 87.000,00 
EUR. 
KRANJ - OKOLICA, za nam 2e 
znanega najemnika, najamemo 
opremljeno dvosobno ali trisobno 
stanovanje, zaželen balkon, cena do 
cca. 400,00 EUR/mesečno. 
HIŠE 
ZGORNJE BITNJE • na robu gozda v 
nizu novo zgrajenih hiš, prodamo 
dve enaki samostojni enodružinski 
hiši, v 3. gradbeni lazi, zaprti z okni 
in vhodnimi vrati, prva hiša ima 384 
m2 zemljišča, druga pa 450 m2 
zemljišča, vsaka hiša zase ima 
163,94 "12 uporabne površine, za-
četek gradnje obeh hiš je I. 2007, 
elektrika, voda, plin, tel., KATV na 
hišah, nadstrešek za avto, prevzem 
možen takoj. CENA hiše s 384 m2 
zemljišča: 184.000,00 EUR, CENA 
hiše s 450 m2 zemljišča: 190.000.00 
EUR. 

KRANJ • Z OKOLICO, na dobro 
firekventni lokaciji kupimo za nam že 
znanega kupca, 2 .000 - 3 .000 mz 
nezazidanega stavbnega zemljišča, 
namenjenega gradnji poslovno-tr-
govskega objekta. 
Na različnih kjkacijah, nujno kupimo 
več različnih nepremičnin za nam že 
znane kupce. Aktualna ponudba 
nepremičnin na: 

w'ww.jur>tan.si 

http://www.gorenjskigl
mailto:narocnine@g-glas.si
mailto:robert.obed@gmail.com
http://www.gorenjskiglas.si/kazipot
mailto:info@fesst.si
http://www.fesstsj
http://www.rrast.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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Odstopanja pri velikosti objektov: 
Tlorisni gabariti 
Dopustna so odstopanja tlorisnih dimenzij objektov navzdol do omejitve s faktorjem 
pozidanosti min. 30%. Odstopanje navzgor lahko presega predvidene gabarite ob 
pogoju, da so zagotovljeni minimalni odmiki ter da hi presežen faktor pozidanosti 
50 % na posamezni gradbeni parceli ter da je hkrati zagotovljeno ustrezno števito 
parkirnih mest glede na dejavnosti v objektu. Glede na tako odstopanje tkmsnih dh 
menzij je dovoljeno tudi odstopanje pri dok>čitvi fiksnih točk pri zakoličbi objektov. 
Višinski gabariti 
Višinski gabarit objekta je K+P+2 ob pogoju, da noben del objekta ne sme segati 
nad nadtTKHBko višino 408 m. omejitev navzdol ni. Dopustna je vecetažna klet. 
Odstopanja pri legi objektov: 
Znotraj predvidenih gabaritov je dopustna gradnja več objektov ob pogoju, da so 
zagotovljeni minimalni odmiki ter da je zagotovljeno ustrezno števito parWmih mest 
glede na dejavnosti v objektih. 
Odstopanja pri izgradnji komunalne infrastrukture: 
Dopustne so prilagoditve tras posameznih komunalnih naprav in priključnih mest. 
če je zagotovljena ohranitev oziroma izboljšanje funkcije ter pridobljeno soglasje 
lastnikov zemljišč za izvedbo po spremenjeni trasi. Dopustna so tista odstopanja od 
predlaganih rešitev, ki zagotavljajo ustreznejše tehnične rešitve in so usklajene z 
r>osik:i urejanja prostora in ob upoštevanju pogoja, da spremembe bistveno ne 
spngminjajo načrtovanih rešitev OPPN in ne poslabšujejo okoljevarstvenih pogojev. 

XI. USMERITVE Z A DOLOČrTEV MERIL IN P O G O J E V PO PRENEHANJU 
V E U A V N O S n OPPN 

2 9 . Člen 

Po prenehanju veljavnosti OPPN ŠenčurHug OPC P3-1. faza so dovoljeni vsi pose-
gi v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji občine oziroma z občinskim prostor-
skim načrtom. 

XII. S E Z N A M PRILOG K LOKACIJSKEM NAČRTU 

3 0 . člen 

Občinski podrobni prostorski načrt ima naslednje pribge. ki so njegov sestavni 
del: 
1. Izvleček iz hierarhično viSiega prostorskega akta 
2. Prikaz stanja prostora 
3. Strokovne podlage: 

- IDZ za poslovni objekt A z zunanjo in komunalno ureditvijo na območju 
ŠenčurHug O P C P3 (izdelal: Protim Ržišnik Perc. d. o. o., jajiuar 2008) 

- Požamovarstveno ponDČito, št. 05-PVP/08 (izdelal: CPZT. d. o. o., febaiar 
2008) 

- Poročita o vplivu načrtovanih prostorskih ureditev na okolje, št. 6/1-2008 
(Izdelal: Mait)o. d. o. o. Bled. lebaiar 2008) 

4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 
5. Obrazbžitev in utemeljitev občir>skega podrobnega prostorskega načrta 
6. Povzetek za javnost 
7. Spis postopka priprave in sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega 

načrta 

XIII. K O N Č N E D O L O Č B E 

3 1 . člen 
(vpogled) 

Občinski podrobni prostorski načrt jo na vpogled na Občini Šenčur. Kranjska ce-
sta 1 1 . 4 2 0 8 Šenčur. 

3 2 . člen 

(nadzorstvo) 

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odtoka opravlja pristojna inšpekcijska služba. 

3 3 . člen (veljavnost) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Št.: 350-001/2008-1 
Šenčur, dne 21. 05. 2008 

ŽUPAN 
Miro Koželj 

Na podlagi 14. In 55. člena Zakona o prostorskem načrtovanju <Uradni list RS. št. 
33/07), 24. člena Statuta Občine Šenčur {Uradni vestnik Gorenjske, štev. 9/04 in 
25/06) ter Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev odloka o občinskem tokactj-
skem načrtu ofc>močja Britof sever Voge S 12/4 (Uradni vestnik Gorenjske, štev. 
2/08), je Občinski svet občine Šenčur, na 14. redni seji, dne 21. 05. 2008 sprejel » 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu 

območja Brttof sever Voge S 1 2 / 4 

I. UVODNE DOLOČBE 

1.člen 
S tem odlokom se sprejemajo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lo-
kacijskem načrtu območja Britof sever Voge S 12/4-(Uradni vestnik Gorenjske, št. 
34/05, 27/06 in 22/07,32/07), zazemljišče v lokacijskem načrtu z oznako B i l . 
Spremembe in dopolnitve je izdelaj Domplan. d. d., pod številko projekta UD/411-
44/08, v maju 2008. 

2. člen 
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo pogojev za gradnjo načrto-
vanega objekta na zemljišču parc. št. 2128 k.o. Visoko, oznaka zemljišča v loka-
cijskem načrtu B i l , na katerem je bila predvklena gradnja individualne stanovanj-
ske hiše. ki bo spremenjena z gradnjo stanovanjskega dvojčka. 

3. člen 
Spremembe in dopolnitve vsebujejo: 
1. Odlok 
2. Grafični del: 

- načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije 
- načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor 

- ureditvena situacija 
- pnometna. komunalna, energetska infrastruktura 

3. Priloge 
- povzetek za javnost 
- obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev občinskega lokacijske-

ga načrta 
- smemice in mnenja nosilcev urejanja prostora 
- spis postopka 

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

4. člen 
V 5. Členu se v drugem odstavku, prvi stavek spremeni In nadomesti: 
"Območje bo pozidano s prosto stoječimi Individualnimi hišami tlorisne di-
menzije 1 2 , 3 0 m X 8 , 0 0 m In šestimi pari dvojčkov tlorisne dimenzije enote 
1 0 , 0 0 m X 7 , 0 0 m ter individualno hlŠo tlorisne dimenzije 1 0 , 0 0 m x 1 5 , 0 0 
m." 

5. aen 
V 6. členu se tretji odstavek spremeni in se glasi: 
"Na gradbenih parcelah je dovoljena gradnja in postavitev pomožnih objek-
tov za lastne potrebe. Vsi pomožni objekti morajo btti izvedeni skladno z ob-
likovanjem in materiali 08n0vr>e stavbe, razen nadstreškov, ki imajo lahko 
položnejSl naklon oziroma minimalni naklon (ravna streha)." 

6. člen 
V19. čienu se v prvem odstavku 1. Stanovanjski ot^ekti: 
- iz pn« alineie črta oznaka " B i l " , 

- šesta alineja se spremeni in se glasi: "-enotam dvojčkov B 1 1 in E 4 so dovo-

ljena odstopanja v dolžino + 1 5 % In v Širino - m i -

lil. KONČNE DOLOČBE 

7. člen 
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta so na vpogled vsem zainteresiranim 
na Občini Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur In na Upravni enoti Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj. 

8. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni inšpektor. 

9. člen 
Ta odlok začne veljali petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 350^3/05-3/3 
Šenčur, dne 21. 06. 2008 

Miro Koželj 
ŽUPAN 

S O 
S o 

v s Gorenjski Glas Uradni vestnik Gorenjske 
LETO: XU 

V S E B I N A 

O B Č I N A Š E N Č U R 

ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM P R O S T O R S K E M NAČRTU ZA 
O B M O Č J E Š E N Č U R - J U G O P C P 3 - 1 . FAZA 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O O B Č I N S K E M 
L O K A C U S K E M N A Č R T U OBMOČJA BRITOF S E V E R V O G E S 1 2 / 4 

O B Č I N A Š E N Č U R 

OeČMA ŠENCU R. KRANJSKA CCSTA11.4208 dENCUR 

Na podlagi 55 do 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. I. RS, 
št. 33/07). 24. člena statuta Občine Šenčur (Uradni vestni Gorenjske št. 9/04, 
25/06), Programa priprave za občinski tokacijskl načrt Šenčur-jug OPC P3 (Urad-
ni vestnik Gorenjske, št. 20-21/206) in S M e ^ o nadaljevanju postopka za spre-
jem občinskega podrobnega prostorskega načrta za obnx)cie Šenčur-iug OPC P3 
(Uradni vestnik Gorenjske, 21/07) je Občinski svet Občine Šenčur na svoji 14. 
redni seji. dne 21. 05. 2008 sprejel 

ODLOK 
O O B Č I N S K E M PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA O B M O Č J E 

Š E N Č U R J U G O P C P 3 - 1 . FAZA 

I. S P L O Š N E D O L O Č B E 

1.člen 
(predn>et odtoka) 

S tem odlokom se v skladu s prostorskimi sestavinami Daižbenega plana občine 
Kranj (Ur, I. RS, št. 41/92. 55/92. 43/93, 70/94, 27/96 in Uradni vestnik Go-
renjske, št. 7/86, 13/88. 3/89, 38/96, 44/96, 5/97, 43/97, 28/98, 33/98, 
5/04. 19/04) sprejme Občinski podrobni pnostorski načrt za območje sen/isno 
proizvodne cone z oznako Šenčur-jug OPC P3-1. faza (v nadaljevanju OPPN 
Šenčur-jug OPC P3-1. faza), ki ga je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. 
pod št. P 109130. 

2. člen 

(vsebir>a podrobnega prostorskega načrta) 

Občinski podrobni prostorski načrt Šenčur-jug OPC P3-1. faza vsebuje: 

1 . Besedilo, ki obsega: 
I. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim prostorskim načr-

tom; 
II. Umestitev načrtovane ureditve v prostor; 
III. Zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na 

gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro; 
IV. Rešitve in ukrepe za cek>stno ohranjanje kulturne dediščine; 
V. Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje nara-

ve; 
VI. Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi ne-

srečami, vključno z varstvom prad požarom; 
VII. EtaprK>st izvedbe prostorske ureditve; 
VIII. Velikost dopustnih odstopanj od funkctonalnih, oblikovalskih in tehničnih 

rešitev; 
IX. Usmeritve za dok>črtev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podro-

bnega prostorskega načrta. 

2. Kartografski del, ki vsebuje: 
1 . Načrt namenske rabe prostora: 
1 . 1 , Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega 

3. junija 2 0 0 8 Številka 1 1 

1.2. 
prostorskega načrta 
Lega prostorske ureditve na širšem območju 

M 1:4500 
M 1:2000 

2. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije: 
2.1. Načrt parcel M 1:2500 
2.2. Geodetski posnetek M 1:500 
2.3. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem M 1:500 
2.4. Načrt nove parcelacije M 1:500 

bO 3. Načrt prostorske ureditve 
3.1 . Ureditvena situacija M 1:500 

3.2. Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro M 1:500 

3.3. Prometna ureditev M 1:500 
3.4. Zakoličbena situacija M 1:500 
3.5. Vplivi in povezave s sosednjimi območji M 1:2000 
3.6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom 
pred požarom M 1:500 

II. O P I S OBMOČJA 

3. člen 
(opis prostorske ureditve) 

Z OPPN se določajo merila In pogoji za prostorsko ureditev oziroma za gradnjo 
prve faze servisno proizvodne cone z oznako Šenčur^ug OPC P3, kjer je predvi-
dena gradnja objektov s pripadajočo prometno, energetsko in komunalno infra-
strukturo. 
Območje OPPN Šenčur-jug OPC P3-1. faza leži na južnem robu naselja Šenčur, 
južno od državne ceste G2-104/1136 Kranj-Spodn)! Brnik, severovzhodno od že 
izvedenega dela OPC Šenčur z ozr^ako P2A in vzhodno od že izvedenega dela 
OPC Šenčur z oznako P2B. 
Območje je po namenski rabi namenjeno postovni, obrtni, storitveni in Industrijski 
dejavnosti. 
Obravnavano zemljišče je v naravi nepozkian travnik. 

4. člen 
(ureditveno obnročje) 

Ureditveno območje je opredeljeno v prostorskih sestavinah Daiži^enega plana 
občine Kranj kot prostorska enota z oznako Šenčur-jug OPC P3. 
Zaradi racionalne izvedbe predvidene prostorske ureditve sta predvkleni dve f ^ 
spreijemania OPPN In zaporednost njune realizacije, pri čemer morata posamezni 
fazi predstavljati zaključeno prostorsko in funkctonalno cekito. Faznost realizacije 
OPPN je opredeljena v Sklepu o nadaljevanju postopka za sprejem občinskega 
podrot>nega prostorskega načrta za območje Šenčur-jug OPC P3 (Uradni vestnik 
Gorenjske. 21/07). 
Celotno območje pnostorske enote Šenčur-jug OPC P3 obsega zemljišča s par-
celnimi številkami: 1334/1, 1333/2, 1893/2^1 in 1892/5, vse k.o. Šenčur in 
mericca. 1,8 ha. 
Predmet 1. faze OPPN je zahodni del ot^močja Šenčur-jug OPC P3. Obn>očje ure-
janja OPPN Šenčuriug OPC P3-1. faza obsega del zemljišča s parc. št. 1334/1 
In meri cca. 9400 m2. 
Zahodna, severna in južna meja območja poteka po parcelni meji zemljišča parc. 
št. 1334/1, k.o. Šenčur. Na vzhodni strani meja območja poteka po robu novo 
predvidene Interne ceste, ki bo ločevala območje Šenčur-jug OPC P3-1. faza in 
območje Šenčur-jug OPC P3-2.faza. 
Na območju je načrtovana gradnja objektov vključno s površinami, potrebnimi za 
njihovo nemoteno delovanje. 
Ureditveno območje obsega zemljišča, na katerih so predvkieni posegi oziroma 
gradnje zaradi realizacije predvidene prostorske ureditve. 
Širše območje OPPN obsega tudi zemljišča, na katera sega predvidena gradnja in-
frastruktumlh priključkov. Poleg ureditvenega območja sega gradnja infrastruktur-
nih priključkov tudi na zemljišča parc. št. 1892/1. 1336, 1892/2, 1103/4, 
1103/10,1104/2,1104/1,1105/3,1106,1022/6 in 1334/2, vse k.o. Šenčur. 

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V P R O S T O R 

5. člen 
(vplivi in povezave načrtovane ureditve s sosednjimi območji) 

Načrtovana prostorska ureditev je nadaljevanje urejanja obstoječe servisno proiz-
vodne cone Šenčur. Načrtovana uraditev leži severovzhodno od obstoječe servis-
no proizvodne cone OPC P2A ter vzhodno od obstoječe servisno proizvodne cone 
O P C P2B, ki sta že opremljeni s komunalno Infrastrukturo. 
Območje OPPN Šenčur-iug OPC P3-1. faza bo prometno In infrastruktumo veza-
no na obstoječi del OPC P2A in OPC P2B. Za realizacijo OPPN bo potrebno do-
graditi nove dovode in priključke na obstoječo infrastrukturo ter urediti dostop iz ob-
stoječe ceste Poskivna cona A. 
Glavna cestna povezava med OPC P2A in območjem OPPN Šenčur-iug OPC P3-
1. faza je predvklena preko rekonstruirane občinske poti (parc. št. 1892/1, k.o. 
Šenčur) z oznako " A l C e s t a "Al" se prometno navezuje na obstoječe križišče v 
servisno proizvodni coni P2A. 
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Ureditev na obnx)čiu OPPN Šenčur-jug OPC P3-1. faza ne posega in ne vpliva na 
način priključevanja OPC Šenčur na glavno cesto G2-104/1136 Kranj-Spodnji Br-
nik, ki je opredeljen z Odlokom o OLN za območje Šenčur^ug OPC P2B. 

6. člen 
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin) 

Na obravnavanem območju je predvidena gradnja objektov, ki bodo namenjeni po-
slovni, obrtni, storitveni in industrijski dejavnosti. 
Gabariti objektov: 
Objekt A 
Tlorisni gabariti objekta: 33,0 m x 31,0 m + 53,0 m x 50,0 m 
Etažnost: K+ P+2 

IV. P O G O J I IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO 

7. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 

Območje je namenjeno poslovni, obrtni, storitveni, gostinski, trgovski, skladiščni in 
industrijski dejavnosti. Stanovanjska nan>embnost je izključena. 

8. člen 
(vrste dopustnih gradenj) 

Dopustne so naslednje vrste prostorskih ureditev in gradenj: 
- gradnja novih objektov, 
- gradnja in ureditev zunanjih površin. 
- spremembe namembnosti, 
- postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov. 
- hortikultume ureditve, 
- gradnja gospodarske javne infrastnjkture in daigih omrežij. 

9. člen 
(oblikovanje objektov) 

Morfotoško naj se objekt prilagodi zazidavi v obstoječi servisno proizvodni coni 
P2A in P2B tako, da se upošteva faktor zazidanosti in način gradbene strukture ob-
stoječe okoliške zazidave. 
Kota tlaka pritličja t 0,00 objekta je lahko na absolutni koti od + 394,60 m do 
395,30 m n.v. oziroma 15 cm - 50 cm nad koto uvoza na gradberK) parcek>. 
Dopustni vertikalni gabarit objekta je: K+P+2. 
Višina slemena oziroma venca strehe objekta je lahko max. 12.50 m nad koto pri-
tličja, ob pogoju, da noben del objekta (velja tudi za k l i n i k e naprave, antene in 
dnjga morebrtr^ zvišanja osnovne višine objekta) ne presega nadmorske višine 
408 m. 
Objekt je lahko masivne ali montažne izvedbe. 
Streha objekta je lahko ravna ali simetrična dvokapnica z naktonom strešin 10-12 
%, skrita za strešnim vencem. 
Fasada je lahko kombinacija betonske, ometane, steklene, lesene, pločevinaste 
oz. obk>žene z dnjgimi fasadnimi oblogami. 
Na objektu je možna postavitev reklamnih tabel. 
Na gradbeni parceli objekta je možna postavitev reklamnih ot>eliskov in gradnja od-
prtih nadstrešnk; in nadstreškov z razponom nosilnih elementov do 5,00 m, veiv 
dar v predpisanih minimalnih odmikih od parcelnih mej tn občinskih cest. 
Deli kleti, ki so vkopani v zemljo, so lahko tudi večjih gabaritov od predvkJenih v na-
črtu Ureditvene situacije, ob pogoju, da so zagotovljeni predpisani minimalni od-
miki od parcelnih meja in sosednjih objektov. Dopustna je gradnja vecetažne kleti. 
Za vse objekte v javni rabi je p*otrebno zagotoviti neovirano uporabo in gibanje funk-
cionalno oviranim osebam, tako zunaj kot znotraj objekta. 

1 0 . člen 
(lega objektov na 2emliiŠču) 

Lega objekta je prikazana na načrtu Ureditvena situacija (list št.3.1.). 
Za objekt A je v grafičnem delu podana fiksna točka za zakolrčbo (Zakoličbena si-
tuacija - list št3.4,). 
Odmiki objekta od parcelnih meja (meja gradbene parcele) morajo biti v skladu z 
ureditverK) situacijo oz. v okviai dopustnih odstopanj, pod pogojem, da so usklaje-
ni s predpisi s področja graditve objektov in varstva pred požat^. 
Na gradbeni parceli je možna podzemna izraba in gradnja enostavnih in nezahtev-
nih objektov, pod pogojem, da se ne posega v trase komunalnih vodov in območ-
ja varovanj. 
Objekt, zunanje ureditve in parkirišča morajo biti ustrezno odntaknjeni od roba vo-
zišča občinske ceste. 

1 1 . člen 
(faktor pozidanosti) 

Najmanjši zahtevan faktor pozidanosti na obravnavanem območju je 30 %. čemur 
predvidena pozidava ustreza. 

12. člen 
(ureditev okolice) 

Gradbena parcela objekta bo namenjena parkiriščem, dovozu, dostavi in manipu-
lath/nim površinam, delno bo zazelenjena In hortikultumo urejena (trava, drevesa, 
gmiičevje). 
Parkiranje bo zagotovljeno znotraj gradbene parcele objekta. Znotraj gradbene 
parcele objekta je potrebno zagotoviti ustrezno števito parkirnih mest glede na de-
javnosti v objektu. Predvideni objekt ima del parkirišč zagotovljenih v sklopu nriani-
pulativnih površin, del parkirišč je možno zagotoviti v kleti objekta. 
Utrjene površine namenjene parkiriščem, dovozom in manipulacijske površine 
fciodo asfaltirane ter izvedene v ustreznih naklonih z urejenim odvodnjavanjem in 
Opremljene z lovilcem olj. 
Okoli zemljišča objekta je možna postavitev ograje (kovinska, žična), višine do 2,00 
m. Ograjo je možno postaviti na mejo gradbene parcele ali znotraj same gradbene 
parcete oziroma v skladu z zakonodajo s področja graditve objektov. Od roba utr-
jene bankine oziroma parcelnih meja javnih cest mofaio biti ograje odmaknjene 
najmanj 0.5 m. 
Po zaključku del je Investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni grad-
beni in izkopani material odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabi-
ti za ponovno ureditev zelenih površin. 
Na gradbeni parceli se v skladu z Ureditveno situaci/o {list št3.1.) uredi travnate 
površine z zasaditvijo dreves. Predvidena je zasaditev s srednjevisokimi avtohtona 
mi drevesnimi vrstami, ki služijo tudi zasenčenju parkirnih mest. 
V obnK>čju prometnic hortikultume ureditve ne smejo ovirati preglednosti na cesti. 

13. člen 
(načrt parcelacije) 

Olotno obravnavno območje obsega del zemljišča pare. št. 1334/1. k. o. Šen-
čur. 
Na obravnavanem obrTK>čju bo izvedena nova parcelacija zemljišč. Po parcelaciji 
so v skladu z ureditveno situacijo predvidene tri gradl>ene parcele (gradbena par-
cela objekta z zunanjo ureditvijo, gradbena parcela inteme ceste in gradbena par-
cela dela ceste "Al"). 
Velikost, oblika in razporeditev gradbenih parcel ter javnih površin je razvidna iz Na-
črta nove parcelacije (list Št 2.4.). 

V. Z A S N O V E PROJEKTNIH REŠITEV IN P O G O J E V G L E D E 
P R I K U U Č E V A N J A O B J E K T O V NA G O S P O D A R S K O JAVNO 

INFRASTRUKTURO IN G R A J E N O JAVNO DOBRO 

1 4 . člen 
(opremljenost s komunalno infrastrukturo) 

Na območju je načrtovana nova ureditev komunalne infrastrukture v obsegu: cest-
no omrežje z odvodniavanjem, vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za 
gašenje, fekalna In meteorna kanalizacija, energetsko omrežje (plin, elektrika) in 
o m r e ^ zvez (telekomunikacije). 
Načrtovane rešitve prometne, komunalne in energetske infrastrukture so razvidne 
iz načrtov Potek omrežij in priMjučev^nja objektov na gospodarsko javno infra-
strukturo ter grajeno/avno dobro (list št 3.2.) in Prormtna ureditev (list št 3.3.). 
Predvidene objekte je potrebno priključiti na cestno, električno in vodovodno 
omre^, fekalno kanalizacijo ter plinovod. 
Južno od obravnavanega obnročja poteka primarni vod kanalizacije. Za priktop na 
ostalo komunalno infrastrukturo za realizacijo predvidenega OPPN bo potrebno 
zgraditi nove priključke na obstoječo infrastruktumo omrežje na območju OPC 
P2A in OPC P2B ter urediti dostop s ceste Poslovna cona A. 
Novo načrtovani razvodi komunalne opreme bodo potekali v trasi rekonstruirane 
občinske poti z oznako "Al 

15. člen 
(cestne in dnjg« prometne površine) 

Cestno omrežje: 
Glavna cestna povezava med OPC P2A in območjem OPPN Šenčur-jug OPC P3-
1. faza je predvkiena preko rekonstruirane občinske poti (parc. št. 1892/1. k.o. 
Šenčur) z oznako " A l C e s t a "Al" se prometno navezuje na obstoječe križišče v 
obrtno poskMii coni P2A. 
Prometna navezava območja je predvidena preko dveh uvozov s cesta "Al" na juž-
ni strani obravnavanega območja. 
Znotrai ot>ravnavanega območja je predvideno cestno omrežje s krožnim tovornim 
prometom ter dostopi za osebna in lažja dostavna vozila do pari^rišč. 
Dostop do kletne etaže je urejen preko dovozne rampe na severovzhodni strani ol>-
močja. 
Minjjoči promet: 
Pri načrtovanju objekta in njegove zunanje ureditve je poleg splošnih pogojev in 
predpisov potrebno minimalno zagotoviti naslednji standard za parkiranje: 
- skladišča, odlagališča, razstavni in prodajni prostori: 1PM/80-100 m2 neto po-

vršin ali 1PM/3 zaposlene 
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- pisarniški in upravni prostori: 1PM/30-40 m2 neto površin + 2 0 % za obiskovakje 
- trgovine: 1 PM/30-40 m2 koristnih prodajnih povrSin ali 1 PM/60 m2 etažnih 

površin + 7 5 % za obiskovatee. 

16 . člen 
(vodovodno In hidrantno omrežje) 

Vodovod za potrebe obravnavanega območja se bo v obstoječem jašku navezoval 
na obstoječi razvod, ki poteka po cesti Poslovna cona A. 
Zaradi fazne gradnje območja OPPN Šenčur-Jug OPC P3 je v prvi fazi predvidena 
le izgradnja hišnega priključka. V drugi fazi gradnje OPPN Šenčur-iug OPC P3 je 
predvkiena krožna povezava vodovoda na obstoječe vodovodno omrežje. 
Vodomerni jašek mora biti lociran znotraj gradbene parcele predvkfenega objekta. 
Voda za gašenje se zagotovi iz zunanjega hidrantnega omrežja, ki t>o vezano na 
nov vodovodni priključek na cesti " A l z ustreznim tlakom in pretokom. Na priključ-
nem vodu je predvidena postavitev dveh nadzemnih hidrantov. 

17. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 

Fekalna kanalizacija: 
Južno od obravnavanega območja poteka povezovalni kanal javne kanalizacije 
Šenčur-Kranj, ki povezuje prispevno otimočje Šenčurja s čistilno napravo v Kranju, 
v katerega se bodo vodile komunalne odpadne vode iz objektov. 
Meteorna kanalizacija: 
Meteorne vode s strešin objektov in čistih površin se morajo odvajati v ponikoval ni-
če. zgrajene na gradbeni parceli objekta. Meteorne vode z manipulativnih površin 
in parkirišč se morajo v ponikovalnice voditi preko tovik^ olj. Meteorne vode z in-
temih cest se bodo vodile v novo predvkieno meteorno kanalizacijo z iztokom v po-
nikovalnrce. 
Parkirišča in manipulativne površine se odvodn)ava v skladu s predpisi. Meteorne 
vode s parkirišč in ostalih manipulativnih površin na gradbeni parceli ne smejo od-
tekati na javne površine. 
Tehnološke odpadne vode: 
V primeru nastajanja tehnotoških odpadnih vod. ki v skladu s predpisi niso primer-
ne za odvod v javno kanalizacijo, mora povzročitelj na svoji gradiseni parceli zago-
toviti ustrezno predčiščenje industrijske odpadne vode. 

18. člen 
(električno omrežje) 

Na obravnavanem območju ni obstoječih elektroenergetskih naprav. Zahodno od 
območja potekata trasi 20 kV kablovodov, ki napajata obstoječo transfonmatorsKo 
postajo, locirano na območju OPC P2A. 
Predvideni objekti na obravnavanem zemljišču se bodo napajali iz nove transforma-
torske postaje, ki bo locirana južno od območja OPPN Šenčur-jug OPC P3-1. faza. 
Nova transformatorska postaja bo vključena v S N omrežje preko novo predvidene-
ga 20 k^ kabk)voda. 
Od transfonnatorske postaje bodo izvedeni nizkonapetostni vodi za priključevanje 
objektov. 

19 . člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 

Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja telekomunikacijske infrastnjk-
ture, ki bo omogočala povezavo predvidenih objektov na obstoječe telekomunika-
cijske naprave. 
Novo predvkiena kabelska kanalizacija se tx) v obstoječem jašku navezovala na 
obstoječi TK vod, ki poteka v cesti Poslovna cona A. 

20. člen 
(plinovodno omrežje) 

Na ot>močiu servisno proizvodne cone Šenčur je zgrajeno plinovodno omrežje, ki 
je povezano z merilno regulacijsko postajo Šeričur. Za potrebe ol^ktov na obra-
vnavanem zemljišču je predvklen nov plinovod, ki se priključi na obstoječi plinovod 
v OPC P2A, na območju obstoječega križišča v obrtno postavni coni P2A. 

2 1 . člen 
(ravnanje z odpadki) 

Za odlaganje komunalnih odpadkov se mora na gradbeni parceli urediti pnostor s 
tipskimi zabojniki za odpadke, ki bo dostopen pooblaščeni organizaciji za odvoz. 
Odpadke je potrebno odstraniti v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki. Ure-
diti je potrebno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov in predajo pooblaščenim zbiral-
cem. 

22. člen 
(križanja in približevanja komunalnih vodov) 

Pri izgradnji komunalne infrastnjkture je potrebno upoštevati priporočljive minimal-
ne razdalje približevanja In križanja komunalnih vodov po veljavnih predpisih. 

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA C E L O S T N O OHRANJANE KULTURNE 
D E D I Š Č I N E 

2 3 . č len 
(varstvo kultunne dediščine) 

Na obravnavanem območju ni evidentiranih vrednot kulturne dediščine. 

VII. REŠITEV IN UKREPI ZA VARSTVO O K O U A IN NARAVNIH VIROV T E R 
OHRANJANJE NARAVE 

24. č len 
(varstvo okolja) 

Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih obnK>čij, ekološko 
pomembnih območij, pornembnih območij za ohranjanje bk>tske raznovrstnosti in 
območij, predvkJenih za zavarovanje. Na obravnavanem območju ni evidentiranih 
površin gozdov. 
Rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zrr^anjšanje negativ-
nih vplivov na okolje so zbrane v Poročilu o vplivu načrtovanih prostorskih ureditev 
na okolje, št. 6/1-2008 (izdelal MARBO, d. o. o. Bled. februar 2008), kjer je opi-
sano in ocenjeno obstoječe stanje v prostoru, značilnosti posegov in so ovredno-
teni njihovi vplivi m okolje. 
Iz navedenega poročila izhaja, da je izvedba OPPN Šenčur-jug OPC P3-1. faza 
sprejemljiv poseg v okolje. Predvkiena gradnja v obravnavani enoti urejanja ter ure-
ditev kot cetota ob upoievanju vseh predlaganih okoljevarstvenih ukrepov In osta-
lih predpisov, ki urejajo obratovanje tovrstnih objektov, pri normalnih pogojih obra-
tovanja, rednem vzdrževanju objektov in rednem opravljanju predpisanega monito-
ringa ne bo presegla dopustr>e stopnje obremenjevanja okolja. 

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI, V K U U Č N O Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

2 5 . člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom) 

V OPPN so upoštevane smernice Uprave R S za zaščito in reševanje. 
Na obravnavanem območju ni poplavne, erozijske in plazovite ogroženosti ter po-
žarne ogroženosti naravnega otMuočja. 
V OPPN so upoštevane zahteve Zakona o varstvu pred požarom, smernice Inšpek-
torata R S za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zahteve iz Požarnovar-
nostnega poročila, ki je bilo izdelano v sktopu strokovnih podlag. 
Voda za gašenje požarov se zagotovi iz hidrantnega omrežja, ki bo vezano na vo-
dovodni priključek z ustreznim tlakom in pretokom. Pre<tvklena sta dva zur^ja 
nadtalna hkiranta. Manipulacijske površine ob objektu morajo zagotavljati ustrezen 
dovoz in najn^anj eno detovno površino za intervencijska vozila. 
Pri projektiranju objektov je potrebno predvideti vse pashme in aktivne ukiepe var-
stva pred požarom v skladu z zakonodajo s področja varstva pred požarom. 

Obravnavano območje OPPN Šenčur-jug OPC P3 je locirano pod notranjo hori-
zontalno onoejitveno ravnino Letališča Jožeta Pučnika, ki se n a l ^ na nadmorski 
višini 408 m, in velja za vse objekte, ki so od letališča odmaknjeni nranj kot 4000 
m. Najvišji deli objektov na obravnavanem območju ne smejo presegati omenjene 
nadmorske višine 408 m. 
V OPPN so upoštevane smemtee Direktorata za civilno letalstvo. 

IX. ETAPNOST IZVEDBE P R O S T O R S K E UREDITVE 

26. č len 
(etapnost izvedtje) 

Dopustna je fazna izgradnja objektov, če zgrajeni del objekta predstavlja zaključe-
no funkcionalno cek)to. 
Sočasno z izgradnjo objekta mora biti zagotovljena izgradnja za obratovanje objek-
ta potrebne komunalne Ir* prometne infrastnjkture. 

27. člen 
(drugi pogoji in zahteve) 

Za izvajanje OPPN je potrebna izvedba nove parcelacije zemljišč. 

X. V E U K O S T DOPUSTNIH ODSTOPAMJ OD FUNKCIONALNIH, OBUKOVAL-
SKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV 

28. člen 
(dopustna odstopanja) 

Odstopanja pri funkciji objektov: 
V objektih so možne tudi druge dejavnosti v okviai predvkJene namembnosti ot)-
močja, v kolikor je njihov vpliv na okolje manjši ali enak predvkJenim vplivom v izde-
lanem Ponjčilu o vplivu načrtovanih prostorskih ureditev na okolje. 
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PE Kranj, Planina 03, Kranj 
Id.: 04/2351 000, GSM 041/331 886. 
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STANOVANjA PRODAMO: 
KRANJ, LEVSTIKOVA UUCA: 135.88 
mz, petsobno. I. 2006. prit., v vila 
bloku v Kranju, atrij, dva parkirna 
prostora, novo. cena: 212.000 EUR. 
KRAN), gUBLJANSKA CESTA: 56.1 
m2, trisobno, I. 1952. cena: 69.000 
EUR. 

POSLOVNI PROSTORI 
KRANJ, 116 mz, poslovni prostori, 
adaptirana I. 2008, prodamo oziro-
ma oddamo povsem prenovljen po-
slovni prostor, z lastnim vhodom, 
prostori so primerni za ve^ vrst de-
javnosti. cena: 1800 EUR/ma. 
KRANJ, 190 m2. pisarna, adaptirana 
1.1999, prodamo ali oddamo 12 pi-
sam, vsaka v velikosti 15,96 m2, vse 
so klimatizirane, cena najema je 170 
EUR/pisarno -t- ddv. cena prodaje: 
1190 EUR/m2-
VIKEND 

BLIŽINA SV. )0STA NAD KRA-
NJEM, 150 m2, bivalen, zgrajen I. 
2001,350 m2 zemljiSča, dvostano-
vanjski vikend na idilični lokaciji s 
pravim panoramskim razgledom, raj 
za ljubitelje narave, gcbarjenja. po-
hodniStva. gorskega kolesarjenja, 
Cena: 330.000 EUR. 
Na naši spletni strani si lahko ogle-
date iiroko ponudbo nepremičnin 
na HrvaŠkem. Tudi na atraktivnih lo-
kacijah ob morju. 
KUPIMa 

Kranj okolica kupimo kmetijsko zem-
ljišče. 
Kupimo zazidljivo parcelo 1200-
10.000 m2 v Kranju ali okolici in v 
Medvodah in okolici. 
Na območju Corenjsk« kupimo sta-
novanja, htie in parcele. Pbčik) takoj. 
Za več informacij nas poUičite. 

www. ida-nepremicn ine . 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax: 201 4213 
e-mail: malioglasi@g-glas.si 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13 JO in za 
objavo v torek do petka do 
14.00! Delovni ^as: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8. -19. ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 

P R O D A M 

ZLATO POUE, Gosposvetska, trisob-
no. 7 0 m2. 1961 . CK zemeljski plin. 
urejena ZK, obnovljeno, popolnoma 
opremljeno, vseljivo takoj. « 
0 5 1 / 3 2 1 - 6 6 4 800405® 

O D D A M 

SOBO v hiši pri Kranju samski osebi-
nekadilki, « 03 1 /805-412 8004062 

Umag, Bašanija, 200 m od morske 

obale na edinstveni lokaciji pro-

damo nove apartmaje 84*90 m2, 

možen ogled. 

Pokličite: 041/612 935, 041/ 

311 878, www.livada-savudriia.sl 

(Tehnokem. d. o. o.. Jastrebarsko). 

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANJ 
TEL: 04/25-8M20, 

04/23-66-670 

041/755.296, 040/204-661, 
0 4 1 / 9 0 0 0 0 9 

e-poSta: rtd.nepremknina^siol.net 
wvvw.ttd-plus.si 

IVIIVU, u . v . v . 

lUJ 
SKUPINI oddajn v najem tri sobe. ku-
hinjo, sanitarije In skladiščni pn^stor v 
okoltei Tržiča. » 0 4 1 / 4 2 1 - 6 1 6 sotnoeo 

H I Š E 

PRODAM 

DVOSTANOVANJSKO samostojno hišo, 
1. 85. 2x 90 m2 stanovanjske p o v i ^ . 
1 1 0 m2 kleti. 3 0 m2 pokrite terase na 
pancefi 570 m2, Šenčur pri Kranju, cena 
290.000 EUR, « 0 3 1 / 6 2 1 - 8 6 7 eoMoee 

K(KERNi 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53,202 25 66 

CSM 05VJ20 700, Email: Infb@lc3-kem.si 

STAREJŠO hišo, v Šenčurju, potrebno 
temeljite obnove, na parceB 550 m2, iz-
jemno lepa k>kac^, vsi prik^ki rta par-
ceti. možnost tudi gradnje eno ali dvosta-
novanjske hiše. cena 129.000 EUR. » 
04 1 /42&698 6003952 

NAJAMEM 

V OKOUCI Š k o ^ Loke ali Kranja naj-
amem manjšo, starejšo hišo, S 
040/265-283 6003846 

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

ODDAM 

GOSTINSKI LOKAL v obrtmar^. ostalo 
po dogovoru. « 0 3 1 / 2 5 0 ^ eoo3e>o 

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

PRODAM 

C r r a o e N SAXO. I. 97. 100.000 km 
bele barve. 1 . lastnica. +4 zimske 
pnevmatike, cena: 1 . 100 ,00 EUR. « 
0 3 1 / 5 7 2 - 6 7 3 6O(mo«4 

HONDA CRV 2.0, bencši, 1. 99 avtoma-
tik. kiinDa, nove gume, p i a ^ . kcvinsko 
srebrn, « 031/442-038 6004072 

ROVER 25 . I. 00. 55 .000 km 5 vrat. 
bež barve. 9 0 3 1 /387-^97 SOCMOT? 

AVTODEL I IN O P R E M A 

PRODAM 

ALU PLATIŠČA 8JX 18H2 alessio, 
razmak 1 1 2 . 040/452-741 eoosras 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

ŠEPING 490 EUR. kiparsko^raverski 
voz. nov 390 EUR. grafična preša za viso-
ki tisk 390 E U R . « 040/60^46004oee 

GRADBENI 
MATERIAL 
G R A D B E N I M A T E R I A L 

KUP IM 

ODKUPU0AO hlodovino in ceUozrv les 
iglavcev ter k o s t a r ^ drogove.« 04/51-
30<341. dopoldan, 04 1/758^32 aoo3?S7 

ODKUPUJEMO hlodovino sušice, pla-
čilo takoj. « 041 /442-151 6003870 

S T A V B N O P O H I Š T V O 

PRODAM 

TRI kovinska okna s termopan ste-
klom. dim. 1 2 0 x 1 3 5 In 40 1 posodo za 
mleko .« 040/981 -046 

K U R I V O 

PRODAM 

ŽAMANJE, vezano v butare, približno 
4 m3. cena 3 6 EUR, « 0 4 / 2 3 1 - 2 2 -
90 6003wr 

STANOVANJSKA 
OPREMA 

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

PRODAM 

ELEKTRIČNI štedinik Gorenje S stekto-
keramično plo§co ter pomivafê i stnoj Can-
dy. « 04/512-14-14.041/506-274 

eooiioe 

PROSTOSTOJEČ. električni štedilnik 
Gorenje s steklokeramično ploščo. « 
0 4 / 5 1 2 - 1 4 - 1 4 . 0 4 1 / 5 0 6 - 2 7 4 e0O4O3e 

ZAMRZOVALNO omaro Gorenje, več 
rabljenih koles (gorska. pony, otroška). 
9 040/285-748 eoo^oee 

TURIZEM 
MEDULIN. klimatiziran apartma, ugod-
no oddam. • 041 /426-496 80040«0 

TERME ČATEŽ najem apartmaja od 
8. 6. do 1 3 . 6. samo 1 2 0 EUR. « 
0 4 1 / 6 5 2 - 9 2 0 800407s 

HOBI 
P R O D A M 

KOMPLET slovenskih znamk 1 9 9 1 -
2008 v albumu merina. cena 1 . 5 0 0 
£UR. « 041/544-699 8004061 

KMETIJSTVO 
K M E T I J S K I S T R O J I 

PRODAM 

PUHALNIK Tajfun z motorjem. « 
04/51-97-082 eoo4oai 

TRAKTORSKO prikolico za manjši 
traktor. nI kiper in zapravljlvček. « 
041/364-504 ao0407! 

KUP IM 

TRAKTOR Ursus C 3 3 5 ali Ferguson 
539. « 031 /427-626 800«023 

P R I D E L K I 

P R O D A M 

VINO sauvignon. rizling, cabemet. 
barbera. dostavim, ceneje kot v bliž-
njem vinotoču. • 04 1 /650-662 

e003341 

V Z R E J N E Ž IVAL I 

P R O D A M 

BIKOA simentalca. starega 2 meseca 
In §m«$to kozo, ki bo s^pternbra koiii-
la. 9 041/912-801 8004063 

TELIČKO simentalko. 
1 7 5 

04/5 1 -46-
80040&5 

TEUČKO staro 1 0 dni. « 04/533 - 15 -
67 8004074 

TRI MESECE starega bikca ekološke 
reje, cena po dogovoru, 9 04/5 10 -
16-90 eoo4oeo 

PODAR IM 

KOKOŠI nGsn\ce za zaKol ali nadaljnjo 
rejo. Koprivnikar, Golnik 1 5 . 9 
0 4 1 / 3 3 7 - 6 7 8 aoo4or6 

OSTALO 

P R O D A M 

V E Č J O in manjšo kletko za domače 
male živali, cena po dogovoru, • 
0 3 1 / 5 7 8 - 8 4 0 80040?0 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUD IM 

REDNO ali honorarno zaposlimo nata-
karja/ico ali osebo z (zk. v gostinstvu. 
Delo je v Koči na Gozdu. Vršič. Zažele-
no je znanje vsaj enega tuj. jezika. Pre-
zJc. d.o.o.. Nas. pod hribom 9a. Gozd 
Martuljek. • 041 682 704 eoo40&8 

TAKOJ zaposlimo prodajalko. Kmetij-
ska trgovina Cegnar. Virmaše 163 , Šk. 
Loka. • 0 4 1 / 2 7 5 0 5 8 eoo4063 

ZA NEDOLOČEN č a s zaposlimo ku-
harja. lahko začetnik. Cibašek Olga 
s .p. . Moste l e . Komenda. 9 
040/952-803 8004087 

ZAPOSUM dekle v strežbi, redno ali 
začasno. Sirena pub. Kidričeva 67. 
Škofia Loka. 9 0 4 1 / 7 1 9 0 1 8 

6004034 

ZAPOSLIM kuharja/lco,-redno ali ho-
norarno. Laterum, d.o.o. . Grad 1 5 , 
Cerklje, 9 040/647-663 boo4W7 

ZAPOSUM picopeka/kuhana, možna 
prIučHev. Picerija Silvester. Cesta tal-
cev 4 1 . Kranj. 9 040/307-404 

8004040 

SlAPOSLIMO kuhinjsko pomočnico, 
Preša. d.o.o.. Cerklje. Slovenska c. 
5 1 . 4 2 0 7 Cerklje. Za informacije pokli-
čite. 9 04/255-62-50, 03 1 /637-088 

6004013 

ZA NEDOLOČEN č a s zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravje. Oglejte si 
www.sinkopa.si, Sinkopa. d.o.o., Ži-
rovnica 87 , Žirovnica, 9 0 4 1 / 7 9 3 -
367 6003510 

K O S E L J Duplje, d.o.o.. Zg. Duplje 
91 . Dupl^ zaposli delavca za izdelavo 
in montažo kovinskih izd.. Pogoji: obli-
kovalec kovin ali delavec brez poklica 
za priučitev. Pisne ponudbe ali. 9 
0 3 1 / 6 1 9 - 2 8 2 8004060 

ZAPOSLIM cfelavcd v krovstvu in kie-
parstvu. Primož Eržen s.p.. Praše 55 . 
Mavčiče. « 0 5 1 / 3 0 8 - 9 4 2 

600361S 

ZAPOSLIM delavca/ko. lahko tudi 
brez poklica. Franc Novak s.p.. Alpska 
cesta 43. Lesce. 9 0 4 / 5 3 - 6 3 ^ 0 0 

6004062 

ZAPOSLIMO delavca pri izdelavi in 
montaži balkonskih ograj. Mlinar, 
d.o.o., Sp. Bitnje 3 1 . Žabnica. 9 
04/23 1 -22 -90 eoo3we 

FRIZERSKI SALON Išče nove sode-
lavke/ce zaradi povečanja obsega del. 
Delo je dvolzmensko, plačilo je stimu-
lativno. Bart>ara Kafol s.p., Frankovo 
nas. 68. Škofia Loka. Za razgovor po-
kličite. 9 040/539-988 

6004007 

NA ZGOŠI pri Begunjah potrebujem 
pomoč pri obiranju jagod, osebe od 
3 0 do 5 0 let. Kmetija Čufank, Zgoša 
23 . Begunje. 04/53-33-63 1 . po 20. 
uri 6004076 

t i Č E M 

IŠČEM DELO kot varuška otrok na 
mojem domu, imam izkušnje z dek>m v 
vrtcu, 9 0 3 1 / 8 7 8 - 7 0 7 

6004066 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDIT 1 .000 EUR dO 
24 mesecev. Izplačilo takoj. Za vse za-
poslene In upokojene. Morebitni od-
tegljaji niso ovira.Kreditna točka, 
d.o.o., Gregorčičeva 8. Kranj. 0 4 / 2 3 
66 808, 0 5 1 / 3 8 7 7 5 3 

60039S6 

K R E D m D O i o L E T Z A V S E 
Z A P ^ T U D I Z A D O L O Č E N 

Č A S . I N U P O K O ) E N C E 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozi la in leasingi. 

Možnost odplaf i la na položni -
ce: Pridemo tudi na dom. 

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

Maribor, telefon: 
0 2 / 2 S 2 - 4 8 - 2 6 , 0 4 i / 7 5 0 ^ 6 a 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materiak>m, 
SGP Bytyql d.n.o.. Stniievo 3 a , Kranj, 
041/222-741 

6003377 

ADAPTACIJE KOPALNIC sanacije 
balkonov in teras. ADAPSA. Milan Na-
dižar s.p.. Šoriijeva ul. 22, Kranj. 9 
041/860-993 

6004006 

A G R O M E H A N I K A , d.d., 
Hrastje 5 2 a , 4 0 0 0 Kranj 

TAKOJ zaposli sodelavca 

za SKLADIŠČNA DELA v proizvodnji traktorjev in škropilne 
tehnike s srednjo strokovno oziroma poklteno izobrazlx) ter 

PRODAJALCA v trgovini rezervnih delov s srednjo ekononv 
sko izobraztX) oziroma srednjo izobrazbo dnjgih smeri. 

Lahko sta tudi začetnika. Delo je za nedoločen č a s z 
dvo-mesečnim poskusnim delom. 

Pisne prošnje z žK/ijenjepisom pošljite na gonnji naslov. 
Kontaktna oseba: S a š a Friič, tel. 0 4 / 2 3 7 1 3 6 6 . 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih plošč. izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovte & Co. d.n.o.. Jekjv-
škova 10 . Kamnik, 0 1 / 8 3 9 - 4 6 - 1 4 . 
041/680-751 

B003e«0 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter. 
8. p. , Senično 7. Krire. tel.: 59-55-
170. 04 1 /733-709 ; žaluzije, rotoji. ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki. markize, www.asteriks.net 

80040e7 

BARVANJE fasad, beljenje not. pros-
torov^ glajenje sten in stropov, premazi 
oken, vrat In napuščev, odstranjevanje 
tapet, dekorativni ometi in o p l e ^ , Pa-
vec Ivan s.p.. Podbrezje 179, Naklo. 
9 03 1 /39-29-09 eoo3wr 

DA Bt IMELI jasnejši pogled skozi 
vaše okno. pridemo in vam ijh očistimo 
po ugodni ceni. Marija Cof s.p.. J.Pu-
harja 5 . Kranj. 9 040/41&<393 

S003d48 

FLORIJANI, d.o.o.. C . na Brdo 4 1 , 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite Skanpe. tlakova-
nje dvorišč. 04 1 /557-87 1 

8003772 

NOVOGRADNJE, adaptacije, tlakova-
nje d^r i šč in ostale gradbene storitve, 
tudi manjše. Odgovorno, kvalitetno tn 
ugodno, Stanko Sarafimov s.p.. R. Pa-
peža 6, Kranj. • 04 1/47-85-35 

a0040&6 

PREKRIVANJE STREH od 3 , 5 
EUR/m2. možna dobava 30% cenejše 
kritine. Marko Deriink s.p,, Glavna ce-
sta 1 2 . Naklo. • 040/484- 1 18 

6004079 

RTV SERVIS Sinko Marko s.p., C. na 
Klanec 53 , Kranj, pop. TV. video, ma-
lih gos. aparatov, 0 4 / 2 3 3 - 1 1 - 8 9 

TESNJEHJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnita do 3 0 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in p r ^ u ni več! Zmanjšan 
hrup. 1 0 let garancije. BE & MA. 
d.o.o., Ekslerjeva 6. Kamnik, 0 1 / 8 3 -
1 5 ^ ) 5 7 . 0 4 1 / 6 9 4 - 2 2 9 80040«8 

IZOBRAŽEVANJE 
HUDIM 

SMO MLADO podjetje In nudimo kva-
Irtetne mizarske storitve za notranjo 
opremo vašega doma ali lokala. S e pri-
poročamo. Magnavel d.o.o.. Visoko 
1 19 . Visoko. 9 040/244-551 

8003934 

STROKOVNA In učinkovita pomoč pri 
učenju ang., fran. in nem. jezika, indi-
vidualno učenje slovenščine za tujce. 
Mentor. Miriana Trbič s.p., ŽarK>va ul. 
34 . Kranj, • 04 1 /656-053 eoo4084 

GG 
naročnine 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 

e-po§ta: narocnine@g-gld5.si 
www.gorenjskiglas.si 

ZASEBHI STIKI 
35.000 POSREDOVANJ, 1 1 . 0 0 0 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženltne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo. 0 3 / 5 7 - 2 6 - 3 1 9 . 0 3 1 / 5 0 5 -
4 9 5 , 0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8 eooooo* 

37-LETNI preprost fant išče skromno 
dekle za skupno življenje, 9 
0 4 1 / 9 5 9 - 1 9 2 8003763 

38-LETNI moški sam z otrokom sem 
ostal, za trajno zvezo bi vas rad spo-
znal. 9 03 1 /807-376 8003762 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države. 0 3 1 / 8 3 8 - 3 7 8 eooooos 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi dragega moža 

JURETA HORVATIČA 
J/ roj. 23. 4 . 1 9 3 4 

^b^JL se zahvaljujem vsem. ki ste ga pospremili na zadnji poti. 

Za vedno z bolečino v srcu žena Zalka 

Z A H V A L A 

V 95. letu starosti nas je zapustila naša mama, 
tašča, stara mama in prababica 

M A R I J A JANŠA 
£ 4 . 1 . 1 9 1 4 • i&. 5 . 2 0 0 8 

F R A N C JANŠA 
2 9 . l o . 1 9 1 5 - 3 0 . 9 . 1 9 8 1 

Iskreno se zahvaljujemo vsem dobrim sosedom, 
sorodnikom, prijateljem in znancem za pomoč, 
darovano cv^e, sveče, izraze sožalja. Zahvala 

gospodu župniku za lep cerkveni obred in sveto 
mašo. Zahvala govornicama za lepa govora ob 

grobu, za lepo petje v cerkvi in ob grobu. Zahvala 
Krajevni skupnosti Lancovo in Krajevni skupnosti 

Kamna Gorica. 21ahvala Društvu upokojencev 
Lancovo in pogrebni službi Novak za lepo opravljen 

pogrebni obred in za lepo zaigrano TiSino. 
Se enkrat HVALA! 

Spominjamo se tudi očetove smrti. 
Žalujoči vsi njeni 

mailto:info@g-glas.si
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.ida-nepremicnine
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.livada-savudriia.sl
mailto:Infb@lc3-kem.si
http://www.sinkopa.si
http://www.asteriks.net
mailto:narocnine@g-gld5.si
http://www.gorenjskiglas.si


24 GG info@g-gjlas.si 

A N K E T A 

Rekreacija jim 
veliko pomeni 
VIU-IA STANOVNIK 

V športnem parku za OŠ 
Škofja Loka - Mesto so mi-
nuli petek prvič pripravili 
družinski In dobrodelni tek, 
s katerim so zbirali denar 
za športni sklad. Udeležen-
ce smo povprašali, kaj jim 
pomeni rekreacija. 

Iztok Brelih: 

"Za rekreacijo, največkrat 
tek, si vsak dan vzamem 
vsaj pol ure, četudi je to šele 
pozno zvečer. Tako laže 
premagujem delovni stres. 
Rad pa hodim tudi na rekre-
ativne prireditve." 

Snežna Šušteršič: 

"Otroci uživajo v gibanju In 
športu, pa tudi sama dva-
krat do trikrat na teden ho-
dim na rekreacijo. Pozimi je 
to fltnes, pilates aH aerobi-
ka, prek poletja pa veliko ko-
lesarimo In hodimo." 

Jure PIpp: 

"Če je le mogoče, tečem 
vsaj trikrat na teden, zelo 
rad pa zadnje čase tudi 
kolesarim. Zame je to spro-
stitev, hkrati pa rekreacijo 
z družino izkoristimo za 
druženje In zabavo." 

Tadeja Bergant 

"Rada imam tek in rekreaci-
jo, čeprav vem, da si za to 
še vedno vzamem premalo 
časa. Na današnji tek pa 
smo prišli, ker vsi radi miga-
mo In ker otrokom takšno 
druženje veliko pomeni." 

Marko Primožič: 

"Čas za rekreacijo si vza-
mem trikrat do štirikrat te-
densko. Najraje Imam tek, 
kolesarjenje In rolanje, pozi-
mi pa različne dvoranske 
športe. Ob rekreaciji je po-
membno tudi druženje." 

Starodobniki na dveh kolesih 
škofja Loka, vajena srečanj s tarodobnih smučarjev, je dobila svojo poletno različico. Prvič s o se 

namreč srečali s tarodobni kolesarji. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Škofja Loka - Tudi tega je 
pripravilo društvo Rovtarji, 
že prvega pa se je udeležilo 
okoli 80 kolesarjev. Ker so v 
tisočletno Škofjo Loko prišii 
tudi Hrvatje iz Koprivnice, 
se je srečanje štelo kot med-
naiodno. "Prijatelji iz. mon-
denega avstrijskega mesta 
Zeli am See, s katerimi pe 
poznamo s srečanj smučar-
jev starodobnikov, so nas 
lani povabili na res lepo sre-
čanje, ki bi mi, če ne bi bil s 
kmetov doma, zvabilo solze 
v oči," se pošali predsednik 
Rovtarjev Brane Tavčar. "V 
Avstriji smo zvedeli za klub 
starodobnih kolesarjev v 
Beltincih po imenu Dimek 
in z njimi smo navezali sti-
ke. Povabili so nas na svoje 
srečanje z več kot dvesto 
udeleženci. Kar malce jim 
zavidamo starodobne pri-
merke na dveh kolesih in 
obžalujemo, da smo Go-
renjci prehitro pospravili 
svoja podstrešja." 

Na prvem srečanju staro-
dobnih kolesarjev, za katero 
Rovtarji želijo, da bi postalo 
enako tradicionalno kot nji-
hova zimska različica, se je 
izkazalo, da niso vsi zavrgli 
starih primerkov s podstre-
šij. Ljudje premorejo zelo 
stara in zelo posebna kole-
sa. Zelo zanimivo kolo z le-

Ana Žorž s sinom in vnukinjama na starodobnih kolesih / FOU: RMI DOM 

senimi platišči, narejenimi 
iz pušpanovega lesa, ki ga 
je v preteklosti za bogatejše 
naročnike izdelovaJo pod-
jetje Miirer iz Trsta, je vozi-
la Marta Svojšak. Povedala 
je, da je kolo last njene dru-
žine 60 let in je bilo kuplje-
no že rabljeno. "To je moja 
prva javna predstavitev ko-
lesa, saj bi bilo škoda, da 
ljudje takšne redkosti ne bi 
videli," je menila sogovor-
nica, odeta v oblačila, ki so 
se po starosti ujemala s pre-
voznim sredstvom. Tudi 

Ana Žorž, znana kot zbira-
teljica starih oblačil, prire-
diteljica modnih revij in 
smučarka na starodobnih 
smučeh, je bila s svojo dru-
žino vsa "v stilu". Vozila pa 
je kolo na kardanski pogon 
iz leta 1900. Kranjčan Vin-
ko Jensterle, ki si pozimi 
rad nadene starodobne 
smuči in krplje, se je pripe-
ljal na dvokolesnem staro-
dobniku. Kolo je iz leta 
1928. Ker pa je mož tudi 
muzikant pri Suhi špagi, 
mu je dodal še prikolico za 

prevoz inštrumentov. Kole-
sarji so se na svojih muzej-
skih primerkih z datumi iz-
delave, zgodnejših od nji-
hovih rojstnih, popeljali po 
starodavnem mestu, pri 
tem pa prečkali tudi tri mo-
stove. Meščani in obiskoval-
ci so se navduševali nad nji-
hovo slikovitostjo, med nji-
mi tudi Slavko Stanonik, ki 
mu je kar žal, da je njegovo 
prvo kolo končalo med sta-
ro šaro. "Leta 1947 sem 
zanj dal letno plačo," se je 
spomnil Ločan. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno s 
krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. V četrtek bo 
prehodno še nekoliko hladneje. 

T O R E K i S R E D A 
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Agencija RS za okolje. Urad za Meteoflogijo 
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Vesela dogodka v Corenjskenn glasu 

Prejšnji teden smo v naši časopisni hiši zabeležili dva vese-
la dogodka. Prekaljeni kronist Simon Šubic je na Fakulteti za 
družbene vede uspešno zagovarjal diplomsko nalogo z 
naslovom Politika in lokalni mediji In s tem kronal svoj 
dolgoletni trud. Na porodniški dopust pa se je odpravila 
komerclallstka Renata Frakelj, ki smo jI sodelavci pripravili še 
nekaj koristnih napotkov za prvorojenca(-ko); veseli dogodek 
se Ima zgoditi v drugI polovici prihodnjega meseca. M. G. 

KRAN) 

Nova podražitev naftnih derivatov 

Z današnjim dnem se je 95-oktanskl motorni bencin po-
dražil za tri cente, na 1,187 evra za liter, 98-oktanskl za 3,3 
centa, na 1,198 evra, dizelsko gorivo za 3,9 centa, na 1,298 
evra, In kurilno olje za 3,3 centa, na 0,957 evra za liter. C. Z. 
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