^ r

V/L

/»•P

G O R E N J S K I 6 V S N I K O D LETA 1 9 4 7
PRVI PREDHODNIKTBDNIKGORENJEC LETA 1900

Gorenjski Glas

TOREK,

TO. J U N I J A

2008

Leto LXI, št. 46, cena 1,25 EUR, 19

^ ^

HRK

|

ODGOVORNA UREDNICA.: MARIJA VOLČJAK

ČASOPIS IZHAJA OB TORKIH IN OB PETKIH

NAKLADA:

22.000 IZVODOV

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Predsednik Bush danes v Sloveniji
Sinoči je na letališču Jožeta Pučnika na Brniku pristalo letalo z ameriškim
predsednikom Georgom Bushom, ki ga na turneji po evropskih državah
spremlja številno spremstvo.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Brdo pri Kranju - Prva dama
Lama Bush je prispela že
dan prej. Predsednik Geoige
Bush se danes na Brdu udeležuje srečanja vrh Evropske
unije-ZDA, sinoči pa je tam
prespal v predsedniškem
apartmaju hotela Kokra. Še v
petek je na Brdu v okviru
predsedovanja Slovenije EU
potekalo zasedanje med trojko in Brazilijo, vmes pa so
potekale priprave na včerajšnji in današnji sprejem ameriškega predsednika. Varnostne ulaepe so močno poostrili, zaradi obiska je ome-

jeno gibanje na letališču in
zaprtih je nekaj cest v okolid
Brda, pa tudi tam je gibanje
osebja in obiskovalcev strogo
nadzorovano. Kako so se na
dogodek, ki šteje kot najpomembnejši v okviru slovenskega predsedovanja EU, pripravljali v protokolarnem
servisu na Brdu? Direktor Iztok Purič je o tem dejal: "Na
dogodek, ki je najpomembnejši tudi v zgodovini Brda,
smo se inten2dvno pripravljali in smo nanj res dobro pripravljeni, saj imamo že domala polletne izkušnje s
predsedovanjem. Predsednik Bush je pred sedmimi

leti že obiskal Brdo in se tu
sešel z ruskim predsednikom Putinom, vendar pa ni
prespal tako kot letos, ko
smo celoten hotel Kokra z 78
enotami namenili njemu in
njegovi delegaciji. V hotelu
imamo namreč tudi predsedniški apartma, velik 140
kvadratnih metrov. Dejstvo,
da je ameriški predsednik s
spremstvom naš gost, pa dokazuje, da smo dobri in imamo ustrezno ponudbo tudi
za obiske na najvišji ravni."
Danes na Brdu poteka vrh
med Evropsko unijo in
ZDA.
^ 3. stran

Ameriški predsednik Ceorge Bush je Slovenijo obiskal že leta 2ooi./ri>K>:TinaDokutii»ci>rcnisUgi»

Sodniki opozorilno stavkajo
G o r e n j s k a ^ Banka

Opozorilna stavka sodnikov bo potekala do jutri do 16.30. Sodniki zahtevajo sistemsko ureditev
svojih plač, ki morajo biti primerljive s poslanskimi in ministrskimi.
stavki sodelovalo 21 sodnic
in sodnikov, na okrajnih sodiščih na Jesenicah, v Radovljici, Škofji Loki in Kranju pa
36 sodnikov.
Med opozorilno stavko
sodniki opravljajo samo
nujne zadeve, kot so kazenske in prekrškovne zadeve,ki so pred zastaranjem, delajo dežurni sodniki v preiskovalnem oddelku in podobno. V času stavke lahko
stranke med uradnimi urami opravijo vsa dejanja, ki
ne zahtevajo prisotnosti
sodnika. To pomeni, da na
sodiščih normalno delajo
vse pisarne, zemljiška knjiga in sodni register.

SIMON ŠUBIC

Kranj - Včeraj ob 8. uri je večina sodnikov začela tridnevno opozorilno stavko, s katero želijo doseči, da sodniške
plače uredijo v zakonu o sodniški službi, da so te primerljive s poslanskimi in ministrskimi in da jim pripade
ustrezen dodatek za nezdružljivost. Po besedah vodje stavkovnega odbora Janje
Roblek stavko, s katero želijo
opozoriti tudi na aroganco
oblasti, podpira približno 80
odstotkov sodnikov. Na Gorenjskem so včeraj stavkale
vse sodnice in sodniki, razen
dveh, ki sta na bolniškem dopustu. Na okrožnem sodišču
v Kranju je tako v opozorilni
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Sodne dvorane na kranjskem sodišču so včeraj večinoma
samevale.
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Proti tovornemu prometu
JASNA PAIADIN

Zgornji Tuhinj - Krajani Tuhinjske doline se že nekaj
mesecev skupaj z Oljčino
Kairmik prizadevajo za ponovno omejitev tovornega
prometa skozi Tuhinjsko dolino, kjer cesta nikakor ni
primerna za voziia, težja od 7
ton in pol. Na nedavni tiskovni konferenci je Matej Tonin, krajan Zgornjega Tuhinja in kamniški svetnik,
predstavil rezultate peticije
Za omejitev tovornega prometa in za gradnjo pločnikov
v Tuhinjski dolini, ki jo je

podpisalo že tristo prizadetih
krajanov, ki se bojijo predvsem nemogočih šolskih
poti. Krajani s podpisi prometnemu ministru sporočajo, da njihova dolina za tovorni promet ni primerna, županu Antonu Smolnikarju
pa to, naj se čim prej loti
gradnje pločnikov, za katere
je v letošnjem proračunu namenjenih dvesto tisoč evrov.
V sporočilu za javnost je
kamniški župan zapisal, da
je občina v minulem letu vložila ogromne napore in da so
njihove zahteve pristojni le
začeli jemati resno.
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Na Krvavcu pobirali

Zaradi Busha zaprte

Obiskali domovino

Zmagala Kmečka lista

kamne

ceste

dedov

v soboto so na krvavS kih strminah že
Jetrtič zapored pobirali kamenje. Čeprav se sliši kot šala, so se tega opravila lotili čisto resno. Akcije so se
udeležili stalni obiskovalci Krvavca, ki
so zdnižili prijetno s koristnim.

Zaradi posebnih varnostnih ukrepov
ob obisku ameriškega predsednika
Ceorga Busha so zaprte številne ceste. Nofna mora na cestah okoli brniškega letališča in Brda pri Kranju bo
trajala še danes do poznega popoldneva.
g

Soričani so minuli konec tedna odkrivali izvorne tirolske korenine in obiskali mesto Innichen. Izjemen podvig
je uspel ultramaratoncu Poldetu Talerju, ki je pretekel 240-kilonnetr$ko
razdaljo od Innichena do Sorice.

Na nedeljskih volitvah v kmetijsko
gozdarsko zbomico, kjer je bila udeležba zelo nizka, povprečna je bila
n,68-odstotna, na Gorenjskem s 17
odstotki nekoliko višja kot drugod, je
po neuradnih rezultatih zmagala
Kmečka lista.

i Danes bo precgjasno. Jutri bo
; dopoldmjasno, popoldne pa
i qjremen^vo oblačno z de^em.
i VčetrtdcbooMačw,občasnobo
; d^emlo. Hladnge ho.
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POLITIKA
Slovesnost na
Trubarjevi domačiji
govornik je bil minister za
kulturo Vaško Simoniti, med
Rašica - V nedeljo so na do- udeleženci slovesnosti pa
mačiji Primoža Trubarja številni predstavniki poliproslavili 500. obletnico nje- tičnega življenja: predsednik
govega rojstva. Igralci Jurij države Danilo Tiirk, nekdanji
Souček, Tone Kuntner, predsednik Milan Kučan,
Gaber Terseglav in Gregor predsednik državnega zbora
Gruden ter učenec Teo Saksi- France Culcjati, ljubljanski
da so prikazovali prvaka nadškof in metropolit Alojz
slovenske pisane besede in Uran, škof evangeličanske
utemeljitelja slovenske kul- Cerkve Geza Emiša in drugi.
turne identitete skozi različna Osrednja slovesnost ob 500.
obdobja njegovega življenja, obletnici rojstva Primoža
vmes pa so se vrstile glasbene Trubarja bo ob dnevu reforin plesne točke. Slavnostni macije v Ljubljani.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

danica.zavri@g-glas.si

Vsi so za ustanovitev pokrajin
Minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Ivan Žagarje s sodelavci na posvetu s politiki in
gospodarstveniki na Bledu znova poudaril potrebo po ustanovitvi pokrajin.
DANICA ZAVRL 2LEBIR

Bled - Pokrajine potrebujemo, da se bo Slovenija enakomemeje razvijala, sedaj
namreč obstajajo velike razlike med statističnimi regijami, je na Bledu povedal minister Ivan Žagar. Da so pokrajine potrebne in da vmesna raven odločanja med občino in državo prinaša vrsto
prednosti, se strinjajo tako v
stroki kot v politiki. Tudi vsa
zakonodaja je v celoti pripravljena, je zatrdil minister
Žagar, odprta ostajajo le še
nekatera vprašanja, povezana s financiranjem, in pokrajinski zemljevid. Ta mora
biti sprejet z dvetretjinsko
večino, vendar sedaj tolikšne
politične podpore nima. Minister je še dejal, da v Sloveniji s pokrajinami ne ustanavljamo dežel, kot jih imata
denimo Avstrija in Nemčija,
pač pa bi bile primerljive denimo s švicarskimi kantoni.
Večje države imajo več ravni
Slovenski igralci so ponazorili različna obdobja iz
od države navzdol, z našimi
Trubarjevega življenja. /Foto:TitK(.«it
pokrajinami pa bi zadostili
uredbi Evropske unije, ki govori o enotah z okoli 150 tisoč
KRANJ
prebivalci. Koriščenje evropskih sredstev ni edini motiv
Kako rešiti probleme zdravstva
za pokrajine, za to bi bili doŽenski forum Socialnih demokratov Kranj pripravlja javno raz- volj že dve kohezijski regiji.
pravo Problemi zdravstva in kako jih rešiti. V ponedeljek, i6. Minister Žagar je s sodelavci
junija, bo obi8. url v prostorih Mestne občine Kranj problema- govoril o dodani vrednosti, ki
tiko predstavila poznavalka zdravstvenega področja Julijana bi jo pridobili s pokrajinami.
Bizjak Mlakar, ki bo odgovarjala tudi na vprašanja. Beseda bo Država bi na pokrajine preo zakonski ureditvi zdravstva, vrstah zdravstvenega varstva in nesla vrsto pristojnosti, z njiprispevkih, o problematiki čakalnih vrst, o etiki v zdravstvu ter mi tudi okoli štiristo zaposleo bolnikovih pravicah in načinih, kako jih uveljaviti. D. Ž.
nih, dobile pa bi tudi znatna
sredstva, in sicer iz primerne
porabe in iz davka na promet
UUBL|ANA
pravnih oseb. Gorenjska bi
Poskusno predvajajo parlamentarni program
od 1,2 milijarde evrov, koliTelevizija Slovenija je pred kratkim začela testno oddajati kor jih bo država razdelila
parlamentarni oziroma 3. program. Predvajajo ga v novi digitalni tehnologiji, spremljati pa ga je mogoče prek kabelskih sistemov, na satelitu ter na televizorjih, ki že sprejemajo digitalni signal. Osnova programa so zasedanja državnega zbora, njegovih delovnih teles, dogajanja v okviru državnega sveta in Evropskega parlamenta. Gledalci so si na tretjem TV programu lahko že ogledali odmevno izredno sejo
MATEVŽ PINTAR
državnega zbora o "tajkunih". D. Ž.

pokrajinam, dobila 102 milijona evrov.
Notranji minister Dragutin Mate in državni sekretarji Darko Žibema (zdravstvo),
Mitja Bricelj (okolje) in Robert Marolt (pravosodje) so
govorili o posameznih področjih, kd jih bodo lahko pokrajine bolje urejale, kot jih
sedaj država. Jeseniška bolnišnica na primer ob sedanjem centralnem odločanju
ne more zaživeti, kot bi lah-

gorenjskih občin ponovil
znano stališče do pokrajin.
Ti so skupaj z občinskimi
sveti že lani julija vladi poslali negativno mnenje do predlagane razdelitve Slovenije
na pokrajine. Predlagali so,
da se oblikuje samostojna
pokrajina Zgornja Gorenjska, vsaj v primeru, če bo
Slovenija razdeljena na 13
pokrajin. Po njihovem mnenjufaijih bilo dovolj največ
osem, ustanovljenih po me-

Od leve: Darko Žiberna, Dragutin Mate, Ivan Žagar in Mitja Bricelj / fom: conzd lovtič

ko. Upravljanje z vodami in
gospodarjenje z odpadki bosta učinkovitejša na pokrajinski ravni. Gospodarjenje s
prostorom bo pokrajinska
naloga, na pokrajine bi prenesli tudi zemljišča, s katerimi sedaj razpolaga sklad
kmetijskih zemljišč.

rilu, ali so se sposobne preživeti same. Ob taki odločitvi
bi se odpovedali Zgornji Gorenjski. Stušek je še dodal,
da gre pri vladnem predlogu
o pokrajinah izključno za evropski denar, in ne za dolgoročno razmišljanje. Župan
Kranjske Gore Jure Žerjav
pa je dejal, da država na pokrajine prenaša "kukavičja
Država pokrajinam
jajca", tako denimo gospopodtika kukavičja jajca
darjenje z vodami, Id je podMed razpravljavci se je hranjeno že v državni pristojprvi oglasil radovljiški župan nosti, ali pa inšpekcijske
Janko S. StuSek, ki je v ime- službe, ki jih državi ni uspenu sedmih županov zgornje- la učinkovito urediti, sedaj

Podpirajo ponovno uprizoritev

KRANJ

Podpirajo ustanovitev pokrajin
Na zadnjem srečanju regionalnih odborov SLS Gorenjske in
Zgornje Gorenjske so se pogovarjali tudi o pokrajinah. Oba
regionalna odbora podpirata ustanovitev pokrajin, saj menita, da z decentralizacijo Slovenije zagotovimo tudi hitrejši
razvoj posameznih regij, kar velja tudi za Gorenjsko, sta
sporočila Marko Zupančič In Marjan Babič, ki vodita regionalna odbora SLS Gorenjske. D. Ž.

^arilo

izžrebanemu

naročniku

časopisa

Gorenjski Glas
Knjigo prejme FRANC ANTONIN iz Kamnika.

pa jih predaja pokrajinam.
Igor Draksler iz Škofje Loke
pa je spomnil na veliko razvojno ambidjo Gorenjske, ki
je v okviru razvojnega sveta
izdelala lasten razvojni program, Id ni usmerjen le na
evropska sredstva. Žal se Gorenjci ne moremo nič zmeniti med seboj in naposled
vedno ugotovimo, da bi potrebovaU organe odločanja
na gorenjski ravni, ki bi presegli občinske "majhnosti".

Milan Čadež iz občine Gorenja vas-Poljane pa je vprašal,
ali je realno pričakovati, da bi
ob uspelem referendumu
Slovenija še v tem mandatu
prišla do pokrajin. Če bo politična volja, je projekt polaajin mogoče zaključiti še v
tem mandatu, je odgovoril
minister Žagar, volitve v pokrajinske organe pa bi bile
lahko z naslednjimi evropskimi ali lokalnimi. Če pa
pokrajine v tem mandatu ne
bodo potrjene, se bo v naslednjem vsa zgodba znova
začela.

Vsem, ki ste bili tako prijazni in ste si vzeh čas za
naša vprašanja, se lepo zahvaljujemo, 207 med vami
malo tudi mnenje Ločanov, je ne podpira in 4 odstotki smo se tudi oddolžili z brezali so policisti dovolj prisotni vprašanih so ostali neodloče- plačnimi izvodi Gorenjskega
Škofjeloški pasijon naj bi na področju prometne var- ni. Da so policisti premalo glasa. Spet vas pokličemo,
prisotni na področju promet- vas povprašamo po mnenju
se po letih 1999 in 2000 v nosti v Škofji Loki.
prihodnjem letu znova odviTokrat nam je uspelo pri- ne varnosti v Škofji Loki, je in vam ponudimo, da postajal na loških ulicah. Ločane dobiti mnenje kar 450 Lo- prepričanih 57 odstotkov nete naši naročniki. Lahko
smo povprašali, ali podpirajo čank in Ločanov. Dobre štiri vprašanih, 38 odstotkov jih pa nas v Klicni center slepih
ponovno uprizoritev Škofje- petine vprašanih podpira po- meni, da so prisotni dovolj, 5 na številko 04/5170000 pološkega pasijona. V drugem novno uprizoritev Škofjelo- odstotkov pa nam na to vpra- kličete tudi sami, veseli vas
bomo!
delu ankete pa nas je zani- škega pasijona, 15 odstotkov šanje ni znalo odgovoriti.
Ali menite, da so policisti dovolj prisotni na področju
prometne varnosti v Škofji Loki?

J-"
"^^SiS

Ali podpirate ponovno izvedbo
Škofjeloškega pasijona ?

AKTUALNO

info@g-^s.si

Predsednik Bush danes v Sloveniji
4 1. stran
Sopredsedujeta mu Janez
Janša, predsednik sveta EU,
in ameriški predsednik
George Bush. Srečanja se
udeležujejo tudi predsednik
Evropske komisije Jose Manuel Barroso, visoki predstavnik za skupno zunanjo
in varnostno politiko Javier
Šolana in nekateri evropski
komisarji. Pogovori potijo
o regionalnih in varnostnih
vprašanjih, ekonomskem
partnerstvu, globalnih izzivih, kot so podnebne spremembe in trgovinska pogajanja v okviru Svetovne trgovinske organizacije, pa tudi o
dvostranskih vprašanjih med
EU in ZDA glede ekonomskega sodelovanja, letalskega
prometa, varnosti, prostega
pretoka ljudi in blaga, energetski varnosti. Na Brdu pa
se ameriški predsednik sreča
tudi s predsednikom Slovenije Danilom Tiirkom. Po
zasedanjih bo skupno kosilo.
Ko smo konec tedna direktorja protokolarnega servisa
Brdo spraševali o jedilniku,
je dejal, da še ni dokončen,
zagotovo pa bodo nanj uvrstili tudi kako posebno slovensko jed. Popoldne si bodo
gostje ogledali nastop jahalne šole lipicancev.
O damskem programu je
bilo pred srečanjem prelitega

Odvisnost je
ozdravljiva bolezen
Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti
od prepovedanih drog Ljubljana je v Kamniku
začel akcijo o problematiki zasvojenosti.
JASNA P A I A D I N

Leta 2001 so obisk ameriškega predsednika ob srečanju Bush • Putin spremljali mnogi
domači in tuji novinarji. / fmo: nna doh,
corenjsH gi»s

največ črnila, saj se je ugibalo o tem, katera prva dama
bo gostila soprogo ameriškega predsednika Lauro Bush,
soproga predsednika države
Barbara Miklič TUrk ali zaročenka predsednika vlade Urška Bačovnik. Štiri prve
dame, poleg omenjenih še
soproga predsednika evropske komisije Margarida Sousa Uva Barroso, se danes
mudijo predvsem v Ljubljani, kjer so si najprej v Narodni galeriji ogledale razstavo
impresionistov. Laura Bush

in Barbara Ttirk sodelujeta v
razpravi o prostovoljnem
delu študentov, Urška Bačovnik in Margarida Barroso
pa sta na ogledu centra bolezni dojk na Onkološkem
inštitutu. Popoldne se bo
damska četverica pridružila
udeležencem vrha EU-ZDA
pri nastopu lipicancev. Preden bo ameriški predsednik
George Bush s spremstvom
popoldne odpotoval iz Slovenije, se bo v družbi Janeza
Janše na letališču srečal s pripadniki Slovenske vojske, ki

so sodelovali v mednarodnih
mirovnih misijah.
Ob obisku ameriškega
predsednika pa so napovedani tudi nekateri protesti, in
sicer danes v središču Kranja, protestnild napovedujejo tudi akcijo okoli Brda in
blokado avtoceste, protestna
zborovanja pa napovedujejo
tudi v nekaterih drugih mestih. Člani Akademije Izbruh v Kranju pa so bili kritični "do politike ZDA in
drugih arogantnih velesil v
svetu".

Sodniki opozorilno stavkajo

Kamnik - Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog je
razstavo fotografij in različnih misU, ki jo spremlja slogan Presekajmo vozel zasvojenosti, pripravil v sodelovanju s Psihiatrično bolnišnico
Ljubljana. Po Kamniku, kjer
se je kampanja v četrtek začela, pa bodo v prihodnjih
tednih obiskali vsa večja slovenska mesta.
"Ker v javnosti prevladuje
mnenje, da se v naših centrih deli droga in gre le za potuho zasvojencem, želimo s
splošno kampanjo problematiko predstaviti širši javnosti kot nekaj, kar zadeva
vse nas, in poudariti, da je
zdravljenje v centrih pozitivno. Radi bi spremenili zdaj
zelo negativno javno mnenje
o uživalcih drog in javnost
seznanili z resnostjo odvisnosti kot bolezni, ki je sicer
ozdravljiva kot večina drugih
bolezni," pravijo organizatorji, ki so razstavo pripravili
v sodelovanju z dr. Andrejem Kastelicem. Ta je poudaril, da kar polovica vseh odvisnikov zaradi strahu, sramu, stereotipov, da je to nemogoče, ali zaradi drugih izgovorov, pomoči in zdravljenja v centrih ne poišče. "Veli-

ko mladih, ki se je zdravilo
pri nas, nam je priznalo, da
bi se, če bi za naše programe
vedeli prej, že prej obrnili na
nas. Zato se nam zdi zelo pomembno promovirati našo
dejavnost navzven. Raziskave kažejo, da se mladi na nas
obmejo v povprečju šele po
treh letih uživanja maiihuane in treh letih uživanja trdih
drog, torej šele po šestih letih
zasvojenosti. Ljudi je preprosto treba spodbuditi, da
vstopijo v zdravljenje," je povedal Kastelic in dodal, da se
iz Kamnika v Ljubljano hodi
zdravit približno petdeset odvisnikov in da je slovenska
mladina pod 15. letom starosti v samem evropskem vrhu
po širjenju uživanja marihuane, saj se število kadilcev
trave med mladimi vsako
leto poveča za pet odstotkov.
Poudaril je tudi, da se starostna meja uživalcev različnih drog nenehno niža.
Na centru Of>ozarjajo, da bi
po Sloveniji potrebovali še
več ambulant in svetovalnic
Na Gorenjskem je odvisnikom na voljo Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih
drog Kranj in ambulanta na
Jesenicah, potreba pa se kaže
še v Kamniku, Radovljici, na
Bledu, v Tržiču in Škofji
Loki.

i 1. stran
Druge obravnave, ki so
bile razpisane za te tri dni, so
preklicali, o tem pa so morala sodišča pisno obvestiti vabljene stranke. V nasprotnem
primeru vabilo na obravnavo
sodišča velja. Vsi sodniki so
tako včeraj prišli na sodišče,
vendar niso delali sodnih
spisov ali pisali sodb. Študirali so strokovno literaturo in
delali druge stvari, za katere
sicer nimajo časa, ampak ne
v zvezi z delom samim, je
pojasnila Roblekova.
"Predvidevam, da je sklep
stavkovnega odbora zavezujoč za vse sodnike, tako da po
mojem vedenju na gorenjskih sodiščih stavkajo vsi
sodniki, razen tistih, ki so na
bolniški. Presoja za preklic
obravnav je bila prepuščena
vsakemu sodniku posebej,
upam pa, da vsi spoštujejo
navodila stavkovnega odbora. Za Okrožno sodišče v
Kranju lahko povem, da smo
preklicali 48 od 62 obravnav,
ki so bile na našem sodišču
sklicane od ponedeljka do
srede," je pojasnil predsednik Okrožnega sodišča v Kranju Mihael Kersnik. Kot zanimivost povejmo, da je vče-
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Jože Polhar iz Predoselj je včeraj javno protestiral pred kranjskim sodiščem.

raj na kranjskem okrožnem
sodišču potekala obravnava
zoper nekdanjega tržiškega
župana Pavla Ruparja. Sodnica Marjeta Dvornik sicer
podpira sodniško stavko,
vendar zaradi bojazni pred
zastaranjem zadeve včerajšnjega sojenja ni preklicala.
Po Kersnikovih besedah je
storilnost kranjskih okrožnih
sodnikov 134-odstotna, v prvih petih mesecih letošnjega
leta pa so zmanjšali zaostanek za deset odstotkov. V pro-

jekt Lukenda se je iz tega razlega vključila samo ena sodnica. Najstarejši primer, ki ga
rešujejo na kranjskem okrožnem sodišču, je star že 16 let
Gre za reševanje pravde zaradi plačila terjatve, zadevo pa je
leta 1992 prejelo radovljiško
okrajno sodišče, ki ga je nato
novembra 2006 odstopilo
okrožnemu sodišču.
Na podoben dolgotrajen
sodni proces je včeraj pred
kranjsko sodno palačo opozarjal tudi Jože Dolhar iz

Predoselj. "Če sodniki lahko
stavkajo proti državi, lahko
jaz proti sodnikom," je pojasnil. Na okrajno sodišče v Kranju je bila namreč že leta
2000 vložena pravda zaradi
motenja posesti, a je sodišče,
namesto da bi spor rešilo,
narok preložilo za nedoločen
čas, je pojasnil Dolhar. Ker
sam doživlja počasnost sodnih mlinov, se ne strinja z
zatrjevanjem sodnikov, da
rešujejo sodne zaostanke v
skladu z zakonodajo.
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Obnovili bodo vaši<o korito
Do dvanajstega srečanja vasi Selo-Sela-Sele, ki bo 28. junija
potekalo na Selu pri Žirovnici, nas ločita le še dobra dva
tedna. Da bodo kraji pod Stolom do prihoda številnih
obiskovalcev (organizatorji pričakujejo do 1,300 Selanov iz
okoli 50 vasi) še bolj urejeni, so pred kratkim na Selu pričeli
obnavljati vaško korito, ki je ena od znamenitosti te vasi.
Denar za obnovo, ki bo predvidoma stala pet tisoč evrov, bo
doniralo podjetje Jeko-in. A. H.

NAKLO

Pesmi iz Evrope
Osnovna šola Naklo prireja jutri, n. junija, ob 18. uri deseti
koncert otroških in mladinskih pevskih zborov iz občine
Naklo. Na jubilejnem koncertu z naslovom Evropski uniji bo
nastopilo osem pevskih skupin iz vrtcev in šol ter učiteljski
pevski zbor. Predstavili bodo pesmi vseh 27 članic Evropske
unije, nastope pa bo spremljala projekcija o značilnostih
posameznih držav. S. S.
Imenovali vaška odbora
Občinski svet Občine Naklo je potrdil predlog Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o sestavi
dveh vaških odborov. Izmed sedmih kandidatov za Vaški
odbor Okroglo bodo člani v njem Bojan Katrašnik, Marjan
Kalan in Marijan Triler. Tudi za Vaški odbor Polica so predlagali enako število kandidatov. Imenovani so bili Robert
Kotenko, CinI Ovsenik in jože Urankar. Občinski svet je
določil tudi dodatna člana Nadzornega odbora Občine
Naklo. To sta Branko Uranič iz Naklega in Maja Škrjanc
iz Spodnjih Dupelj. S. S.

Bled v srednjeveškem utripu
Gorenjski biser se je za nekaj časa prelevil v srednjeveško mesto s čisto pravimi vitezi, srednjeveško
tržnico in srednjeveškim turnirjem.
POLONA PEGAN

Bled - Minuli vikend so
Bled zavzeli vitezi, dvome
dame in dvomi norčki, saj
so se odvijali 2. srednjeveški dnevi, ki sta jih organizirala igralska skupina viteza Gašperja Lambergerja in
Zavod za kulturo Bled. Poleg domačih vitezov Gašperja Lambergarja so se v
soboto predstavili še viteški
red iz Žužemberka, vitezi
Ostrovrharji in karantanski
vitezi okrogle mize, s spektakularnimi programi so
navdušile tudi gostujoče
skupine iz Italije, Romunije in Madžarske. Skupine
so se predstavile z zanimivimi srednjeveškimi plesi,
vitezi pa so merili svoje
moči v mečevanju, boju s
sekirami in palicami. Gostje iz Italije so poskrbeli za
prav poseben šov z zastavami. Celotno dogajanje je
popestrila še srednjeveška
tržnica.
Pravi srednjeveški viteški
turnir je prišel na vrsto v
nedeljo, ko so se pomerile
konjenica z Lancovega, Po-

Mci Skj^ebšKcn-i
pr^ditaviV'

ic i j c r
'.seb lojkih

0 5 LV-E'KF5 G A B R I . I . 0 5

ir'.;

Mužan je povedal: "Že
dvajset let delujemo na tem
področju, veliko nastopamo
tudi drugod po Sloveniji in
tujini, zato bi bil že skoraj
greh, da tu na Bledu, kjer
imamo dobro skupino in
izreden ambient, ne bi
organizirali take prireditve.
Sedaj, ko je ustanovljen Za-

vod za kulturo Bled, je celotna stvar malo lažja, saj je
prireditev tudi finančno
podprta." Tudi v prihodnje
nameravajo kljub zahtevni
organizaciji prirejati srednjeveške dneve. "Mislim,
da se bo prireditev prijela
in da bo vsako leto več obiska," je še povedal Mužan.

Radovljiški občinski svet je potrdil višjo vodarino, a je letos še ne bodo mogli uveljaviti.

Radovljica - Občinski svet je
na seji v sredo sicer potrdil
povišanje vodarine s i. julijem s 0,3183 na o,}537 evra
za kubični meter oz. za 11,05
odstotka, vendar jo bo javno
podjetje Komunala Radovljica lahko uveljavilo šele en
mesec po tem, ko bo sklep o
tem sprejela tudi vlada. Kot
je pojasnil direktor Drago
Finžgar, mora odredbo o višji ceni še pred sprejetjem
vladnega sklepa pregledati

ODER
MLADIH

horska ter Valvasorjeva
konjenica. Med premori so
za popestritev poskrbeli domači vitezi Gašperja Lambergarja s prikazom srednjeveških plesov in mečevanja.
Pobudnik in glavni organizator srednjeveških dnevov ter prvi vitez Gašper
Lambergar oziroma Rado

Še dolga pot do višje cene
CVETO ZAPLOTNIK

Projektna sUupiria in projek:ni svet "Pisana Loka" in
loške osnovne šole vas vabiio na

Sbandieratori di Lanciano Iz Italije / Fcto: Kija pogaor

ministrstvo za okolje in
prostor in jo odobriti ministrstvo za gospodarstvo. V
normalnih razmerah bi celoten postopek trajal od pet do
šest mesecev, tokrat bo zaradi menjave vlade in brzdanja
podražitev verjetno precej
daljši. "Realno pričakujemo,
da bomo višjo ceno lahko
uveljavili šele po enem letu,"
pravi Finžgar in poudarja, da
so ceno nazadnje zvišali
pred tremi leti in da s fxxlražitvijo "lovijo" le inflacijo, ki
je v tem obdobju znašala do-
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brih enajst odstotkov. Pri
vodi ugotavljajo izgubo že od
leta 2001, lani je narasla na
več kot 120 tisoč evrov, načrtujejo jo tudi za letos.
Po podatkih Komunale je
bila predlani povprečna prodajna cena vode v radovljiški
oWini za dobrih 40 odstotkov nižja od slovenskega
povprečja in za 14 odstotkov
nižja od povprečne na Gorenjskem. Za gospodinjstva
je bila skoraj ji odstotkov
pod slovenskim povprečjem
in 3,5 odstotka pod gorenj-

skim, za gospodarstvo pa 56
odstotkov pod slovenskim in
32 odstotkov pod gorenjskim
povprečjem. Nova, višja cena
je še vedno precej nižja od
lastne cene 0,4399 ^^^ za
kubični meter in tudi nižja
kot v večini drugih gorenjskih občin. Nekatere med
njimi so tudi že začele postopek za zvišanje cene, ponekod pa razmišljajo o uvedbi
"investicijskega evra" za financiranje naložb, s katerimi kandidirajo za kohezijska
sredstva.
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Oblačila narodov evropske skupnosti v glini
'

I

Pisana I oka

Na Blejskem otoku si je do konca oktobra mogoče ogledati
razstavo Ladine Korbar, ki v glini predstavlja oblačila
narodov evropske skupnosti. "Za razstavo smo se odločili
na podlagi velikega zanimanja in navdušenja ob lanski
razstavi iste avtorice, ko je predstavljala oblačilni videz
naših prednikov po posameznih pokrajinah," je pojasnil
Župnik janež Ambrožič. Zato so že lani avtorici predlagali,
naj ob letošnjem predsedovanju Slovenije Evropski uniji
v glini predstavi še oblačila narodov evropske skupnosti. Glinene figure, je pojasnil Ambrožič, je avtorica
izdelala na podlagi slikovnega gradiva, ki sta ji ga posredovala evropska poslanka Ljudmila Novak in predsednik
Zveze ljudskih tradicijskih skupin Slovenije dr. Bruno
Ravnikar. M. R.

RADOV4ICA

Z a desetino dražja socialna oskrba na d o m u
Občinski svet je na nedavni seji soglašal s predlogom Doma
dr. Janka Benedika Radovljica, da se cene socialne oskrbe na
domu s 1. junijem zvišajo za 9,82 odstotka. Skupna cena
oskrbe na domu po novem znaša na delavni dan 14,56 evra
na uro, na nedeljo 19,48 evra in na državni praznik 20,71
evra. Ker polovico stroškov neposredne oskrbe na domu in
še stroške vodenja krije občir>a, uporabniki plačajo na delovni
dan 6,15 evra na uro, v nedeljo 8,61 evra in na državni
praznik 9,23 evra. Podražitev je posledica naraščanja
stroškov dela, materiala, storitev in vodenja. V domu je pet
socialnih oskrbovalk, ki pomagajo povprečno 35 uporabnikom, med katerimi prevladujejo starejši nad 65 let, nekaj
pa je tudi invalidov in kronično bolnih. Storitev obsega
gospodinjsko pomoč, ki vključuje tudi pripravo, dostavo in
postrežbo kosila, ter pomoč pri osebni higieni in ohranjanju
socialnih stikov. C. Z.
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Po Italijanih prihajajo Ciprčani Izdali knjigo o krompirju
v okviru projekta Barve Evropske unije je kranjski župan Damijan Perne sprejel tudi delegacijo
pobratenega Rivolija.

študijski krožek iz Vogel) je pred kratkim dosegel
svoj akcijski cilj: izdal je knjigo o krompirju. Kako
ga Slovenci ceninno, pove že podatek, da zanj
poznamo kar 135 imen.

VILMA STANOVNIK
SIMON

Kranj - Kranj, ki se zadnje
mesece vsak teden odene v
barve ene od držav Evropske unije, je minule dni živel s sosednjo Italijo. Potem
ko so v sredo v Kranjski hiši
pripravili pravljično delavnico Gospod kokot in razstavo o videnju Italije skozi
otroške oči, ki so jo pripravili učenci OŠ Šenčur, je v
petek domači župan Damijan Peme s sodelavci sprejel
delegacijo italijanske pobratene občine Rivoli, ki je
Kranj obiskala prav z namenom, da se udeleži prireditev ob predstavitvi Italije. V
petek so tako prisluhnili
koncertu Daria de Seppa
acoustic banda iz Rivolija, v
soboto pa so si ogledali pestro dogajanje na Glavnem
trgu, kjer je bila postavljena
tudi stojnica s ponudbo italijanskih jedi, pijače in prospektov, nastopila pa je tudi
folklorna skupina iz italijanske Gorice Gruppo folcloristico Santa Gorizia. Popoldne so nato odšli še na
ogled Škofje Loke in pri-

Kranjski župan Damijan Perne s sodelavci je delegacijo pobratenega Rivolija sprejel tudi v
občinskih prostorih.

sliihnili koncertu ob' odprtju letošnjega festivala Carniola.
Po slovesu Italijanov (še
danes si je mogoče ogledati
razstavo v Kranjski hiši) pa
se v Kranju že jutri začenja
teden Cipra. Tako bodo ob
18. uri v galeriji Kranjske

hiše odprli razstavo fotografij z naslovom Ciper skozi
fotografski objektiv, hkrati
pa si bo mogoče ogledati ciprske narodne noše. Ob 19.
uri bo v Modri dvorani na
gradu Khislstein predavanje
o Cipru, o geografskih ter
pokrajinskih značilnostih ter

utripu vsakdanjega življenja
na Cipru pa bo obiskovalcem pripovedoval Andrej
Kianjc. Tudi to soboto pa bo
možno od 10. ure dopoldne
naprej Ciper ter značilne
jedi in pijače Ciprčanov spoznavati na stojnici pred
Kranjsko hišo.

ŠUBIC

Šenčur - Ob robu praznika
krompirja konec maja v
Šenčurju so v tukajšnjem
muzeju predstavili tudi
knjigo o kroTnpirju. Knjiga
Krompir iz Šenčurja, Krompirjeve jedi je uresničitev
akdjskega cilja študijskega
krožka, ki je od začetka leta
2007 potekal v Vogljah, vodila pa ga je domačinka Barba Štembergar Zupan. Knjigo so s pomočjo Občine
Šenčur izdali v slovenskem
in angleškem jeziku.
Kot so povedali na predstavitvi knjige, želijo z njo
pripomoči k ozaveščanju o
vrednosti krompirja kot
prehranskega produkta, kot
zdravilne rasriine in kot
možnost zaslužka za pridelovalce, hkrati pa bo knjiga
promovirala tudi kraje v občini Šenčur, znane po pridelavi rjavega gomolja.

Prav krompirju iz Šenčurja
je posvečeno posebno poglavje, enako pa velja za nekdanji Laboratorij za fiziologijo in bolezni krompirja,
ki ga je na povabilo udeleženk študijskega krožka sestavil dr. Miloš Kus, nekdanji vodja Centra za krompir
pri KŽK Kranj.
V preostalih poglavjih
predstavljajo pot krompirja
iz Južne Amerike v Evropo
(najprej v Italijo in Španijo)
ter tako tudi v Slovenijo.
Knjiga bralca seznanja tudi
s sestavo, zdravilno in hranilno vrednostjo krompirja,
s poimenovanjem (Slovenci
imamo zanj 135 imen) in z
drugimi zanimivostmi. V
drugem delu knjige so objavljeni še recepti za krompirjeve jedi. Posebno poglavje so posvetili tudi Tinetu Roglju iz Vogelj, pokojnemu članu študijskega
krožka.

Jubilej slepih in slabovidnih Kranj
S U Z A N A P . KOVAČTČ

Kranj - Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih
Kranj letos praznuje šestdeseto obletnico delovanja.
Osrednji dogodek je bil v
petek v Domu krajanov na
Primskovem. Slavnostni
govornik je bil predsednik
Državnega sveta Blaž Kavčič, ki je poudaril pomen
vrednot, ki nas povezujejo,
kot sta sočutje in solidarnost. Povedal je še: "Državni zbor je 2. aprila 2008
sprejel zakon o ratifikaciji
Konvencije o pravicah invalidov, s tem se je Slovenija
zavezala, da bo razvijala politiko, s katero bodo invaM
polnopravno uveljavljali
svoje pravice in da bo poskrbela za dobre pogoje za socialno vključevanje državljanov s posebnimi potrebami.
Čeprav naša država že stimulira zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, pa zaboli dejstvo,
da imajo delodajalci še vedno predsodke." Kavčič je še
poudaril, kako pomemben
je tehnološki razvoj, saj slepim in slabovidnim ravno
informacijska neodvisnost
omogoča
samostojnost,
tako pri zaposlovanju kot
pri čisto vsakdanjem življenju. Velik jx)men je pripisal

izobraževanju mladih slepih in slabovidnih, še posebej v predšolskem obdobju.
Obiskovalce slovesnega
dogodka sta nagovorila tudi
kranjski podžupan in poslanec Bojan Homan ter predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih
Kranj Frand Pire. "Leta 1946
so ustanovili Odbor Združenja slepih in slabovidnih Slovenije. Da bi se ljudem še
bolj približali, so leta 1948

mlajša Članica ima 6 let, najstarejša pa 103 leta," je povedal Frand Pire. Največ prihodkov društvo za svoje delovanje dobi od Fundadje za financiranje invalidnih in humanitarnih organizacij, nekaj denarja dobijo preko javnih razpisov lokalnih skupnosti, pa tudi od ministrstva
za delo, družino in sodalne
zadeve, Lions in leo klubov,
gospodarskih organizacij in
prostovoljnih prispevkov.

sled, Ciril Drinovec. Srebrna priznanja so prejeli tiflopedagog in dolgoletni sodelavec Stane Florjančič, koordinatorka Lions in leo
klubov Gorenjske Vanda
Pečjak, novinarka Gorenjskega glasa Danica Zavrl
Žlebir, oftamologinja dr.
Nevenka Hodnik, Center
slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Zveza
društev slepih in slabovidnih Slovenije ter MO Kranj.

Del članov študijskega krožka ob predstavitvi svoje knjige
o krompirju.
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Ko vam zaigra
domišljija ...

mali

oglasi

04/20142 47,^pošta: mali0glasi@g-gl3s.sl

www.gorenjskiglas.si

... in bi radi oživili skrite sanje,
vam Poštna banka Slovenije
do konca avgusta ponuja
ugoden potrošniški kredit:
• plačate samo polovica stioSkov
odobritve kicdiia,
• brezplačno lahko pristopite
k uporabi elektronske banke.
• če zaprosite za plačilno kartico,
prvo teto ne plačate članarine.

Nepozabno polete nij se začne
na vaši pošti!

Z leve: Franci Pire in Stane Florjančič / Foto: mmic zorman

ustanovili društva v Skofji
Loki, Kranju in na Jesenicah.
Te tri organizadje so se združile v medobčinsko društvo,
ki v taki obliki deluje še danes. Imamo 429 članov, povprečna starost je 65 let. Naj-

Zlati priznanji društva
sta prejela prva predsednica medobčinskega društva
in dolgoletna aktivistka Milica Debeljak ter dolgoletni
aktivni član društva, ki je
prav tako pustil globoko

Dodatne infonnacije:
• www.ife.si
•ICL. 02 228 83 72,01 243 19 72
• in na vsaki poŠti
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ŽELEZNIKI

Višje plače, dražji vrtec
S sklepom občinskega sveta v Železnikih so se cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri osnovni šoli zvišale za
2,44 odstotka. Do podražitve je prišlo, ker so se s spremenjenim zakonom o sistemu plač v javnem sektorju z letošnjim letom povečale plače. Po novem bo tako cena programa za prvo starostno obdobje znašala 354,35 evra na mesec,
za drugo starostno obdobje pa 287,88 evra. Povišanje cen
staršev ne bo dodatno udarilo po žepu, saj bodo razliko
med potrjeno ceno programov in ceno za starše pokrili Iz
občinskega proračuna. A. H.

ŠKOFJA LOKA

jutri slovesnost ob jubileju muzejskega društva
Muzejsko društvo Škofja Loka, ki je lani praznovalo 70 let
svojega delovanja, jutri, n. junija, vabi na Škofjeloški grad,
kjer bo slovesnost ob okroglem jubileju. Za društvo je značilna tudi bogata publicistična dejavnost, saj vsako leto izdajo Loške razglede, občasno Vodnike In Doneske, ob posebnih priložnostih pa tudi knjige. Takšna priložnost je tudi
tokratna obletnica, ob njej pa je izšla monografija Pisana
Loka Škofja Loka avtorja Franceta Steleta, ki jo bodo predstavili ob jutrišnji slovesnosti. Ob tej priložnosti bodo podelili listino častnega člana dr. Francetu Štuklu. Dogodek bodo
z glasbo oplemenitili še mladi glasbeniki Glasbene šole
Škofja Loka. D. Ž.

SREDNJA VAS

Letni koncert Šenčurskega zvona
Mešani pevski zbor Šenčurski zvon je v petek drugič zapored v cerkvici svete Radegunde v Srednji vasi priredil letni
koncert. Zbor se je tokrat predstavil z novim imenom, saj je
bil prej znan pod imenom sv. jurij. Kot je pojasnila predsednica društva Jolanda Peternel, so si novo ime poiskali, ker
največkrat zapojejo pesem Večerni zvon, zbor pa tudi v resnici izhaja izpod šenčurskega zvona, saj Ima svoje korenine
na koru šenčurske cerkve. Pod taktirko zborovodja Milana
Bajžlja so zapeli različne pesmi, od ljudskih In umetnih pesmi do filmske glasbe: npr. Na zelem travniku, Klic pomladni, Kadar dižej, snih gre, Šenčurska, Larina pesem, Beli cvet.
Večerni zvon. Koncert je povezovala Medeja Peternel, s citrami pa ga je dopolnil basist zbora Zvone Horvat S. Š.
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Na Krvavcu pobirali kamne
v soboto so na krvavških strminah pobirali kamne. Čeprav se sliši kot šala, so se tega opravila lotili
čisto resno.
SIMON ŠUBIC

Krvavec - Kdor je mislil, da
so krvavška pobočja poleti
idealna samo za nabiranje
zdravilnih rastlin, se moti.
Minulo soboto dopoldne,
ko se je na Krvavcu uradno
začela poletna sezona in so
zato prvič pognali kabinsko
žičnico, smo namreč na
tamkajšnjih pašnikih ugledali približno sto ljudi, ki so
pobirali - če verjamete ali ne
- kamne. "Pobiramo jih
zato, da kravam ne bo vse
poletje škripalo med zobmi," se je pošalil LuJca Vrančič iz RTC Krvavec. Tudi direktor Srečko Retuznik je
imel podobno na zalogi:
"Včasih se že vprašam, ali je
gnoj, s katerim včasih pognojimo pašnike, sploh pravi, ker tu raste predvsem kamenje."
Akcijo pobiranja kamenja
je RTC Krvavec v sodelovanju s pašnima skupnostma
Jezerca in Kriška planina
organiziral s ciljem, da bo
Krvavec tudi poleti urejen,
pozimi pa bo z manj kamenja tudli smuka boljša, je naposled razložil Retuznik.
"Na ta način smo poletno sezono začeli že četrto leto zapored. Vsi vabljeni na Krvavec tudi poleti, saj ponuja vrsto možnosti za pohodništvo, tu je enkratna narava,
domača hrana, pa še veliko
lažje je prenašati vroče sonce
kot v dolini," je dejal.
Čeprav je bilo vsem jasno,
da je pobiranje kamnov na
Krvavcu sizifovo delo, ni v
soboto niti eden od stotih
udeležencev te nenavadne
akcije pomislil, da njihovo
delo ni koristno. Med pobiralci kamnov smo ugledali
tudi nekdanjega rektorja

Kamne bodo lahko na Krvavcu pobirali še stoletja.

Skupina, ki je kamne pobirala od zgornje postaje kabinske žičnice do Tihe doline.

ljubljanske univerze Jožeta
Mencingerja: "Letos sem se
prvič odzval povabilu RTC
Krvavec in se v prijetni družbi zelo v redu počutim. Kamnov bo najbrž prihodnje leto
še več, a štos je v tem, da pašnike kamnov čistimo in ne
očistimo." Jože Mencinger
je sicer imetnik sezonske

smučarske karte za Krvavec,
tako kot tudi Mihael Koder
iz Ljubljane: "Tokrat sem
drugič na akciji pobiranja
kamnov in uživam v naravi
ter rekreaciji, pa še nekaj koristnega zraven počnem. To
zimo sem sicer na Krvavcu
kar veliko smučal in moram
reči, da nisem niti enega

kamna pod snegom odkril,
kar je sicer moja specialiteta."
Kamnov se je v nekaj urah
nabralo kar precej, izvedeli
pa smo, da ga bodo večinoma zdrobili ter porabili za
posipanje makadamskih
poti in ob različnih gradbenih delih na Krvavcu.

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu

Častni občan bo Janez Božič

500 strani ohsega/oča knjiga, ki govori o življenju
"viharnika", ki gaje življenje premetavalo in utrdilo.

Med predlogi za priznanja občine Železniki se je znašla tudi Slovenija.

Zelo zanimiva knjiga
za Gorenjce,
saj se največ dogaja prav
v naših krajih.

SADOVANIflUSr

VIHARNIK

NA RAZPOTJIH ČASA

Prvi Slovenec,
ki je bil dvakrat zaprt
na Golem otoku.
Cena za bralce

.

i

Corenjskega glasa z

20% popustom
samo
2 3 , 2
+ pogina

Gorenjski Glas

Za vas beležimo Ca s

ANAHAKTMAN

Železniki - Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je izmed dvanajstih predlogov za občinska
priznanja v potrditev občinskemu svetu v Železnikih
predlagala šest dobitnikov.
Svetniki so sklenili, da bodo
konec meseca ob občinskem
prazniku naziv častni občan
podelili podžupanu v prvih
letih novonastale občine Železniki in nekdanjemu prometnemu ministru Janezu
Božiču za pomoč pri reševa-

nju največjih problemov v
občini, še zlasti na področju
cestne infrastrukture. Plaketo občine bosta prejela Prostovoljno gasilsko društvo Železniki ob 110-letnid delovanja in smučarski strokovnjak
Filip Gartner za prispevek k
razvoju športa ter prepoznavnosti Slovenije in Selške doline. Priznanja občine bodo
podelili Andreju Rantu, kd je
bil 12 let predsednik Društva
upokojencev za Selško dolino in je zelo dejaven na
družbeno-političnem področju, Prostovoljnemu gasil-

skemu društvu Zali Log ob
70-Ietnid delovanja in uspešnemu podjetniku Marku Lotriču, Id je dejaven tudi v številnih odborih in društvih.
Med predlogi za občinska
priznanja se je znašla tudi
Slovenija. Po mnenju predlagatelja Mladinskega sveta
Železniki si namreč Slovenci zaslužijo plaketo za veliko
solidarnost ob lanski ujmi:
"Vsi, Id so prispevali svoj kamenček v mozaiku obnove
domov in kraja, si zaslužijo
plaketo." Komisija za mandatna vprašanja, volitve in

imenovanja te pobude ni
predlagala v potrditev občinskemu svetu, zato je svetnik
Peter Mesec (Zveza neodvisnih Slovenije), sicer predsednik Mladinskega sveta, v razpravi znova poudaril, da bi
se na ta način Slovencem
lahko zahvalili za pomoč po
poplavah. Enakega mnenja
je bil tudi Franc Žaberl (SD),
medtem ko je župan Mihael
Prevc predlog mladinskega
sveta označil za čudnega in
dodal, da so se v medijih Slovencem že velikokrat zahvalili za solidarnost

GORENJSKA

Kolesarili zaradi Mirka

Jubilej planincev

v nedeljo je bil tradicionalni kolesarski maraton v spomin na nekdanjega kolesarja Mirka Krakerja.

Medvode - Letos mineva
šest desetletij od ustanovitve
Planinskega društva Medvode. Obletnico so proslaviU
pri Slavkovem domu na Golem Brdu in jo združili s planinskim taborom MDO PD
Ljubljana.
Planinsko društvo Medvode ima nekaj več kot 270 aktivnih članov. "Število Članov
se povečuje, seveda pa smo
še daleč od številke 1100. Približno toliko članov je društvo imelo pred okrog tremi
desetletji," je povedal Branko
Stropnik, od letošnjega ob-

MIROSLAV BRACO
CvjEnČANIN

Kranj, jezersko - V Gorenjskem glasu smo sestavili kolesarsko sekcijo, ki kolesari

vsak torek. Nabralo se nas je
zagotovo 18. To je bilo zadosti, da smo na 5. kolesarskem maratonu Kraiij-Jezersko, ki je tudi 4. memorial
ML'ka Krakarja, prejeli pokal
kot najštevilnejša ekipa!
Verjetno bo direktorica
zdaj zmajevala z glavo, ker
ob taki številki menedžerji
že kalkulirajo, kaj se splača
in kaj ne. Naj jo pomirim in

obvestim, naj si ne beli glave, tudi če nas bo 118. Smo
sami skromneži, ki bi samo
radi vkup kolesarili.
Turistična organizacija
Kranj in kolesarski klub Sava
Kranj sta odlično organizirala to kolesarsko prireditev, in
Čeprav je še zjutraj kazalo na
dež, je prišlo kar lepo število
tistih, ki jim je pri srcu naš
kranjski turizem, kolesarski
klub Sava, tisti, ki smo se prišli prikloniti Mirku, in jasno
tisti, ki so prišli le uživati v
kolesarjenju. Užitke bi moral
dati v narekovaje, ker je ta
trasa, po kilometrih sodeč,

precej nedolžna, vendar po
konfiguraciji zahteva zelo dobro pripravljenega kolesarja.
Ekipa Gorenjskega glasa spada za zdaj med tiste srednje,
ampak napreduje. Zavod Ta
turizem je vsako leto boljši
organizator kolesarskih prireditev. Kolesarski klub Sava
je že itak "stari maček", obvlada vse, kar je povezano s
tako množično organizacijo.
Zaradi Mirka Krakarja je ta
maraton postal drugačen od
drugih. V nedeljo nas je kar
nekaj kilometrov pral dež, in
ko sem malce zijal po kolesarjih okr<^ sebe, nisem opa-

zil kislega 'ksihta". Ko so
kaplje izvedle najhujši desant, je skupina tiho, brez besed in slabe volje obračala pedala in puščala kilometre za
sabo. Organiratorji maratona so nekaj posebnega.
Tudi posvečen je človeku, ki
je bil vse svoje življenje nekaj
posebnega. Nedeljska, ki
smo jo preživeli, je bila enkratna, dež se je umaknil
soncu, mi smo napadli makarone in "vodo" in nihče ni
bil resno poSkodovan, vsi pa
smo bili srečni, da smo prevozili tako težko pot, zato, da
smo se imeli fajn.

Ekipa Gorenjskega glasa in najboljši na maratonu z županoma Kranja in jezerskega Damijanom Pernetom in Milanom
Kocjanom ob Planšarskem jezeru

MAJA BERTONCELJ

čnega zbora novi predsednik
PD Medvode.
Ob praznovanju obletnice
so pripravili zanimiv program, v katerem so sodelovali člani PD Medvode, Lovski
pevski zbor Medvode in folklorna skupina OŠ Simona
Jenka Smlednik. Prireditve se
je udeležil tudi predsednik
Planinske zveze Slovenije
mag. Franci Ekar, ki je podelil priznanja PZ Slovenije
Zlato priznanje sta prejela
Miro Plešec in Lado Ločni
škar, bronaste pa Jože Krši
nar, Aleš Jelen. PD Medvode
Dušan Brekič, Marjan Bečan
Marjana Jelen in Jože Kosec.

Prejemniki priznanj PZS (z leve spodaj): Jože Kršinar, Miro
Plešec, Aleš Jelen, zgoraj Marjana Jelen, Marjan Bečan,
Franci Ekar, ki je podelil priznanja, Dušan Brekič, Lado
Ločniškar in PD Medvode (zanj predsednik Branko
Stropnik). Manjka Jože Kosec.

www.lidl.si
Omarica za pod umivalnik
• 2 2 vrati in praktičnim izreram za sifon
• Izjemna odpornost proti praskam zaradi
premaza iz melaminske smole
• Z materialom za montažo
• Mere: približno
65 X 57 X 3 5 cm
1...
(Š X V X G)
^

LGAn
taitad

€39.99'

I Elel<trične škarje za živo mejo
• Dolžina ureza približno 6 0 cm, debelina ureza približno 2 0 mm
• Dvoroino varnostno stikalo s hitro zaustavitvijo rezila
• Rezilo iz lasersko obdelanega jekla • S tulcem za zaJčIto rezil
• Protismemo vamostno rezilo s stabilnim nerjavečim aijminijastim
glavnim trakom • Velika zaščita za roke • Moč: 6 0 0 W

Kavni kolač
več vrst
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Bencina ni plačal
Neznani storilec je v soboto na bencinskem servisu v Kranju
v rezervoar svojega vozila natočil gorivo, nato pa se je
odpeljal, ne da bi poravnal računa za 51 evrov.
V Mercator po avtodom
Neznani storilec je pred dnevi s parkirišča trgovskega centra Mercator na Primskovem odpeljal v avtodom predelan
kombi Peugeot Boxer bele barve in z registrsko številko Lj
90-7RX. Lastnik je vrednost ukradenega vozila ocenil na približno sedemnajst tisoč evrov.
JESENICE

Odnesli vrsto električnega orodja
Neznani storilci so pred dnevi iz objekta na Prešernovi cesti na Jesenicah odnesli deset akumulatorskih vrtalnikov s
polnilci in baterijami, vrtalnika z nastavki, vbodno žago,
žago "aligator", pnevmatski kotni brusilnik, pnevmatski
spenkač, štiri električne polirne stroje. Vse ukradeno orodje
je znamke VVuerth. Poleg tega so vzeli še skobeljni ročni
stroj in vibracijska brusilnika znamke Festool, pnevmatska
vibracijska brusilnika Mirka, električni polirni stroj Iskra,
električni vrtalni stroj in tri električne kotne brusilne znamke
Bosch, šest vodnih tehtnic, tri električne podaljške, štiri brizgalne pištole znamke Sata jet s kompletom desetih različnih
diz, tlačno posodo Sata Jet, hidravlično dvigalko, prenosni
računalnik in drugo ročno orodje. Lastnika so tatovi
oškodovali za najmanj dvajset tisoč evrov.
LJUBLJANA

V Ljubljani oropali Žirovca
Štiriinštiridesetletni Žirovec je v nedeljo okoli 3. ure v Ljubljani ustavil dvema štoparjema, ki sta ga kasneje oropala.
Na Večni poti sta namreč zahtevala, da ustavi avto, nato pa
sta ga začela pretepati, razbila pa sta mu tudi steklo na
vozilu. Na koncu sta mu vzela denar In mobilni telefon,
skupaj vredno 250 evrov. Žirovec je zaradi hudih ran poiskal
pomoč v kliničnem centru. S. S.

NESRECE
BREC O B SAVI

simon.subic@g-glas.si

Zaradi Busha zaprte ceste
Zaradi posebnih varnostnih ukrepov ob obisku ameriškega predsednika Georga Busha so zaprte
številne ceste. Nočna mora na cestah okoli brniškega letališča in Brda pri Kranju bo trajala še danes
do poznega popoldneva.
SIMON

ŠUBIC

Kranj • Včerajšnji prihod
ameriškega predsednika Georga Busha na dvodnevno
zasedanje Vrh EU-ZDA na
Brdu pri Kranju je na Gorenjskem zaradi posebnih
varnostnih ukrepov povzročil
pravi prometni kaos. Že včeraj dopoldne, več ur pred prihodom predsednika Busha v
Slovenijo, so se proti brniškemu letališču vile dolge kolone vozil, premalo poučeni pa
SO 2ato celo zamudili na plačane lete. Zaprte so bile tudi
vse ceste proti letališču in ceste, po katerih so peljali ameriškega predsedniika.
Za ves promet bo tudi danes do 17. ure zaprta lokalna
cesta Kokrica-Brdo-Britof. Popolna zapora prometa bo
med 13. in 17. uro veljala tudi
na odseku avtoceste od Podtabora do Vodic, na glavni cesti Kranj-Mengeš, na cestnem odseku od Kranja do
Spodnjega Brnika, na regionalni cesti Kranj-Tržič, na odseku Kranj-Kokrica-Brdo in
na lokalni cesti Polica-Kokrica. V tem času je na teh cestah prepovedano tudi parkiranje in ustavljanje vseh vozil. Kratkotrajne zapore prometa se pojavljajo tudi na re-

Na brniškem letališču bombne preglede izvajajo že od nedelje zvečer. / F«» TI™ DOM

ladji od Brda do Ljubljane in
v ožjem središču Ljubljane.
Posebni ukrepi veljajo tudi na
območju Letališča Jožeta
Pučnika Ljubljana. Od včeraj
od 6. ure naprej je tako prepovedano parkiranje in ustavljanje vozO neposredno pred
potniškim terminalom, petnajst minut pred pristankom
letala predsednika ZDA (ob
21. uri) pa je bilo na celotnem
območju letališča prepovedano vsakršno gjbanje oseb in
vozil. Enako bo veljalo tudi ob

njegovem odhodu, ko bodo
že nekaj ur prej zaprli tudi
vse dostope do letališča. Policija zato opozarja, da bo promet do letališča danes močno
moten vsaj od 12. ure naprej.
Na letališču so že v nedeljo
postavili štiri začasne varnostne kontrole: pred vhodom na terminal, pred vstopom na servisno območje,
pred vstopom na odprto parkirišče in pred vstopom v
parkirno hišo. Na teh točkah
policisti izvajajo bombne

preglede avtomobilov in prtljage.
Polidja voznike opozarja,
da morajo ob srečanju poUdjskih vozal za spremstvo varovane kolone, ki so označena z rdečimi in modrimi lučmi, ustaviti, se po možnosti
umakniti z vozišča in varovani koloni omogočiti neoviran in prost prehod. Vožnjo
lahko nadaljujejo takoj, ko
mimo njih zapelje zadnje
polidjsko vozilo, označeno z
zeleno in modro lučjo.

Mladi voznik trčil v pešca
V četrtek ob 18.30 je na lokalni cesti na Bregu ob Savi voznik zbil 77-letnega domačina. Policija poroča, da je 19-letni
voznik z osebnim avtomobilom vozil iz smeri Kranja proti
Bregu ob Savi. Ko je pripeljal v neposredno bližino stanovanjske hiše Breg ob Savi 50, je na desni strani vozišča stal
tovorni avto, na katerega so z viličarjem nakladali tovor. Ob
tovornem vozilu je na vozišču stal 77-ietni domačin, ki je
umirjal in usmerjal promet. Voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti ni mogel pravočasno ustaviti, zato je s
prednjim delom vozila zadel pešca in trčil v viličar. Pri tem
je pešec utrpel hude rane in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Klinični center Ljubljana, kjer je ostal na zdravljenju.
Prav tako je lažje rane utrpel 38-letni voznik viličarja. S. Š.

KRATKE N O V I C E
KRAN)

Napihala le dva voznika
Gorenjski policisti so v noči s petka na soboto znova izvedli
poostren nadzor prometa po metodologiji Promil. Kontrolirali So 191 voznikov, od katerih sta dva vozila pod vplivom
alkohola. Najvišja izmerjena koncentracija je bila 0,57 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Trem voznikom so
na kraju izrekli globe, enega pa so pridržali do streznitve.

KRANJ

Napoved radarskih kontrol
Kranjski prometni polfcisti za ta. teden napovedujejo
nove meritve hitrosti z radarjem, ki je nameščen v belem
Renault Kangooju. Danes se bodo z njim vozili po vsej Gorenjski, jutri med 7. in 15. uro bodo na območju PP Kranjska
Gora, v četrtek med 6. In 14. uro na območju PP Kranj, v
petek med 12. in 20. uro bodo na območju PP Škofja Loka,
v soboto in nedeljo pa bodo zopet lovili prehitre voznike
po vsej Gorenjski. S. Š.

Ruparju sodili kljub stavki
Na včerajšnji glavni obravnavi zoper nekdanjega tržiškega župana Pavla Ruparja, ki je potekala
v njegovi odsotnosti, so zaslišali vodjo občinskega oddelka za finance Marjeto Maček.
SIMON

ŠUBIC

Kranj - Kljub sodniški stavki
se je včeraj na kranjskem sodišču nadaljevalo sojenje zoper nekdanjega tržiškega župana in poslanca Pavla Ruparja. Sodnica Marjeta Dvornik obravnave ni želela preklicati, ker bo eno od kaznivih dejanj, ki jih Ruparju očitajo v obtožbi, prihodnje leto
že zastaralo. Obdolženih Ruparja in Lada Rota iz Ljubljane včeraj ni bilortasodišče,
zato so obravnavo izvedli v
njuni odsotnosti.
Poročali smo že, da kranjsko tožilstvo Ruparju očita
zlorabo svojega položaja v
primeru "marmor", jemanje
podkupnine od gradbenika
Cregorija Debelaka, kateremu naj bi tudi grozil s strelom v koleno, in neupravičeno obračunavanje stroškov
za bivanje v pobratenem
francoskem mestu Saint
Marie.atuc Mineš. Občina Tržič ga subsidiamo še toži, da

je Ladu Rotu neupravičeno
podpisoval študentske napotnice.
Včeraj bi morali zaslišati
nekdanjega vodjo občinskega
urada za gospodarstvo Lada
Srečnika, kateremu naj bi
leta 1999 na stroške občine
vgradili marmome stopnice
v vrednosti približno 6.700
evrov, kar da je z zlorabo položaja omogočil tedanji župan Rupar. Srečnika na obravnavo ni bilo, zato je sodnica
zanj odredila privedbo, ki pa
je niso izvršili, saj so naknadno ugotovili, da je imel pred
dnevi operadjo in tako ni bil
sposoben'sodelovati na sojenju. Senat je nameraval na
predlog obrambe zaslišati še
državnega poslanca Jožefe
Jerovška in nekdanjega poslanca Branka Kelemino, ki
naj bi potrdila, da se je obdolženi Rupar v Ljubljani večkrat ses^ z Ladom Rotom.
Vabljeni priči sta se zaradi
odsotnosti opravičili, zato ju
bodo zaslišali prihodnjič.

Zaman so čakali na Lada Srečnika (z leve): Ruparjev
odvetnik Janez Koščak, tožilka Renata Vodnjov In Rotov
zagovornik Corazd Flšer.

Na koncu so tako zaslišali
samo vodjo oddelka za finance na tržiški občini Marjeto Maček, ki je dejala, da je
Lada Rota v Tržiču videla
samo enkrat. Precej napotnic zanj je izpolnil župan
Rupar sam, je pojasnila:
"Vedeli smo, da je župan v
tem primeru naročnik dela
in da samo on te račime tudi
podpisuje. Tako nam je bilo

v oddelku zafinancetudi naročeno, kdo pa je dal tako naročilo, se ne spomnim več.
Morda tedanja direktorica
občinske uprave Marta Jarc
ali pa župan sam." Ugotovitev, da so bili nekateri sporni
računi izplačani predčasno,
je obrazložila z besedami, da
je taka možnost obstajala, se
je pa kaj takega na njihovi
obdni zgodilo le izjemoma.
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Naslov prvakov iz
Domžal nazaj v Tivoli
Košarkarji domžalskega Heliosa so v četrti tekmi velikega finala državnega prvenstva morali še tretjič
priznati premoč ekipe Uniona Olimpije in se posloviti od naslova državnih prvakov.
VILMA STANOVNIK

Domžale - Minulo soboto
pozno zvečer se je v Domžalah končalo letošnje državno
prvenstvo v košarki. V velikemfinalusta se pričakovano pomerili ekipi aktualnih
prvakov, domžalskega Heliosa, in nosilci največjih slovenskih lovorik, košarkarji
Uniona Olimpije.
Po prvi tekmi, ko je ekipa
Uniona Olimpije v Tivoliju s
kar 87 : 64 premagala Helios, so mnogi napovedovali
kratek finale, ki naj bi ga igralci iz Tivolija zanesljivo dobili že po treh srečanjih.
Toda že druga tekma v Domžalah je potrdila, da so napovedi nehvaležne, saj so košarkarji Heliosa na domačem parketu zmagali 93:88.
Sledila je najbolj "vroča" tretja tekma v Tivoliju, ki jo je
zaznamoval pretepaški vložek in izključitev nekaterih
akterjev (Ronell Taylor, Maurice Baily, Christoper Booker
pri Unionu Olimpiji in Robert Troha pri Heliosu), na
koncu pa je zmaga z 99 : 81
in skupno vodstvo 2 : 1 pripadlo Unionu Olimpiji.
Tako je bila sobotna tekma
v Domžalah, ki si jo je ogledalo dva tisoč navijačev, že

Košarkarji Uniona Olimpije so se že štirinajstič veselili naslova državnih prvakov. / FOU: NM DOM

prva odločilna, saj sta ekipi v
finalu igrali na tri zmage.
Kljub "kratki klopi" zaradi izključenih igralcev so varovanci trenerja Uniona Olimpije Aleksandra Džikida že
na sredini tekme krepko vodili ter se na koncu zasluženo veselili zmage. Domžalčani, ki so izgubili preveč žog
in slabo zadevali, so jim sledili le v prvem delu igre, na
koncu pa so izgubili s 60 :

84 (43 : 65, 28 :43, 22 : 21).
"Že v prvem polčasu smo
izgubili trinajst žog, prejeli
smo veliko lahkih košev in
nismo zadevali z zunanjih
po2ddj. Tega si proti tako izkušeni ekipi ne bi smeli privoščiti. Tako je Union o W pija zasluženo zmagala, mi
pa smo tudi zadovoljni s sezono, saj smo izpolnili cilje,
od obstanka v ligi NLB, do igranja v finalu slovenskega

pokala in državnega prvenstva," je po tekmi razmišljal
trener Heliosa Zoran Martič.
Veliko slavje v domžalski
dvorani pa so uprizorili košarkarji Uniona Olimpije, ki
so že štirinajstič v samostojni Sloveniji dvignili pokal prvakov. Od sezone 1991/92
jim ga je le dvakrat odvzela
Krka (v sezonah 1999/2000
in 2002/2003) ter v lanski
sezoni 2006/2007 Helios.

Šenčur v znamenju košarke
v Šenčurju so v soboto dvanajst ur igrali košarko, vsi pa že nestrpno pričakujejo prijateljsko tekmo
med košarkarskima reprezentancama Slovenije in Hrvaške, ki bo 28. junija v šenčurski dvorani.
SIMON ŠUBIC

Šenčur - Minulo soboto je Košarkarski klub Šenčur pripravil 12 ur košarke, kar je bil
uspešen uvod v pester košarkarski mesec v Šenčurju. 28.
junija (ob 20. uri) se namreč
v športni dvorani obeta prava
košarkarska poslastica; v prijateljskem srečanju se bosta
pomerili članski reprezentanci Slovenije in Hrvaške, ki
se pripravljata na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre v
Pekingu. Karte po deset evrov že prodajajo v šenčurskih
gostinskih lokalih - Amadeus, Alo-Alo, G bar in Lager
bar. Istega dne bo na zunanjih igriščih potekal tudi regijski turnir v ulični košarki,
ki bo sestavni del državnega
prvenstva v Samsung ulični

Sobotnih 1 2 ur košarke je bil uvod v košarkarsko obarvan
mesec v Šenčurju. / P««:D<>I<I

košarki 2008 (prijave prek
intemeta). V soboto pa je na
zunanjih igriščih ob šenčurski športni dvorani potekala
prireditev 12 ur košarke, na
kateri se je med dvema obročema v rumenih in modrih
majicah potilo približno 120
košarkarjev iz ekip, ki so sodelovale v ulični košarki. Pridružila se jim je še košarkarska ekipa Iskraemeco, predstavili pa sta se tudi obe članski ekipi Košarkarskega kluba Šenčur CP Kranj, ki igrata
VI. B in 3. državni ligi. V Šenčurju zelo resno delajo tudi z
mlajšimi selekcijami, zato so
ob tej priložnosti predstavili
tudi košarkarski krožek v OŠ
Šenčur, košarkarsko šolo Romana Horvata, v katero hodi
okoli 80 otrok, in mlajše selekcije kluba.

Naši padalci kraljevali
na hrvaškem nebu
ZORAN RAČIČ

Mali Lošinj - Letošnja uvodna tekma padalcev za svetovni pokal v skokih na cilj je
potekala na Malem Lošinju.
Razmere so bile precej spremenljive, v njih pa so se najbolje znašli naši tekmovalci,
ki sicer še niso v optimalni
formi, toda z izkušnjami so
nadoknadili marsikaj in na
koncu povsem zasluženo
osvojili dve mesti med deseterico in enega tik pod njo.
Zmaga in drugo mesto sta
odšli v Lesce z moštvoma
Elan (Roman Karun, Uroš
Ban, Senad Salkič, Borut Erjavec in Domen Vodišek) in
Flycom (Gorazd Lah, Matej
Bečan, Irena Avbelj, Jurij
Kozjek in Maja Sajovic),
Ptujčani (Peter Balta, Gorazd
Vindiš, Boris Janžekovič, Milan Jurič in Aleksander Čuš)
pa so pristali na enajstem.
Tudi v posamični konkurenci so bili naši izjemni.
Obe dekleti, Maja Sajovic kot

ALPSKO

prva in Irena Avbelj kot tretja sta stali na zmagovalnem
odru, med moškimi pa sta
prav tako izjemno uspešna
Senad Salkič in Jurij Kozjek
z drugim oz. tretjim mestom. "Razmere so bile zares
nenavadne, precej je bilo turbulence, mi pa smo imovčili
svoje izkušnje, ki jUi imamo
precej. Tekma je bil težka, a
ko na koncu osvojiš tako visoka mesta, hitro pozabiš na
vse neprijetnosti ob posameznem skoku. Veseli smo,
saj je to tudi lepa popotnica
in hkrati obveza za prihodnje
tekme," je zadovoljno dejal
po tekmi na Hrvaškem Senad Salkič. Sodeč po številu
udeleženih ekip že na uvodni tekmi in na število prijavljenih za naslednja tekmovanja, se nam obeta izjemna
sezona, naši pa so že v uvodu
vrgli rokavico tekmecem in
vnovič napovedali boj za najvišja mesta. Naslednje tekmovanje bo konec tega meseca v Lescah.

SMUČANJE

KRANJ

Ana in Urška ne bosta več tekmovali
članica SK Radovljica, 25-letna Ana Kobal se je po daljšem
premisleku odločila, da zaključi tekmovalno smučarsko kariero. Ana, ki je v svoji karieri trikrat dosegla točke svetovnega pokala, trikrat je stala na stopničkah evropskega pokala,
dobre rezultate pa je dosegala tudi na mladinskih svetovnih
prvenstvih, je nastopila tudi na olimpijskih igrah v Torinu
leta 2006 ter v slalomu osvojila 25. mesto. Prav tako pa se
je za konec tekmovalne kariere odločila članica ASK Kranjska Gora, 23-letna Urška Rabič, ki je v svoji karieri desetkrat
dosegla točke svetovnega pokala, najvišje se je povzpela na
12. mesto v super kombinaciji v sezoni 2006/2007 v Trbižu.
Urška je nastopila tudi na dveh svetovnih prvenstvih (Santa
Caterina, Aare) in na olimpijskih igrah v Torinu leta 2006 ter
v super veleslalomu osvojila 18. mesto. V. S.

ODBOJKA
RADOVGICA

s turnirjem zaključili sezono
V dvorani SGŠ v Radovljici je Odbojkarski klub ACH Volley
minuli konec tedna pripravil tradicionalni 7. Mednarodni
odbojkarski turnir za kadetinje in kadete. Udeležilo se ga je
devet ekip, pet v ženski in štiri v moški konkurenci, za mednarodno udeležbo pa so poskrbele ekipe iz Italije, Hrvaške
in Srbije. V kategoriji kadetov so s tremi zmagami slavili igralci beograjskega Blokauta, pri kadetinjah pa je najboljšo
igro prikazala zagrebška Mladost. S turnirjem se je tudi
uradno zaključila uspešna sezona Odbojkarskega kluba
ACH Volley. V. S.

VATERPOLO
KRANJ

N a evropsko prvenstvo še mladinci
Čeprav na kvalifikacije za uvrstitev na evropsko prvenstvo
zaradi šolskih obveznosti niso mogli vsi igralci, je naši
mladinski vaterpolski reprezentanci uspelo in se je kot prva
v skupini A uvrstila na letošnje EP, ki bo septembra v Istanbulu. V Makedoniji so namreč ugnali prav vse ekipe, šele na
tekmi proti domači Makedoniji, ko so že bili zmagovalci
turnirja, so izgubili.). M.
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GORENJSKJ SEMAFOR
PADALSTVO
Prva tekma svetovnega pokala, rezultati iz Malega Lošinja
- Ekipno: i. Elan (Karun, Ban, Salkič, Erjavec, Vodišek) 54, 2. Flycom (Lah, Bečan, Avbelj, Kozjek, Sajovic) - 66, 3.
Szolnok 1 (Mad) - 78 ...n. Ptuj (Balta, Vindiš, Janžekovič,
jurič, Čuš) - io6; Moški: i. Gečnuk (Češ) - 3, 2. Salkič - 5,
3. Kozjek (oba Slo) - 6; Ženske: 1. Sajovic (Slo) - n , 2. Turavina (Rus) -13, 3. Avbelj (oba Slo) -14. Z. R.
ŠAH
7. turnir ŠK Jedro Tržič, 13. krogov, 5 minut - Končni vrstni red: i. Matej Keršič 13 ŠK Stari Mayr Kranj, 2. Arif Begulič n ŠK Trebnje BMP, 3. Tase Ristov 10,5 Šk Stari Mayr
Kranj, 4. janež Marko 8,5,5. Marko Žugelj 8,6. Štefan Gubič 7,5 ŠD Tržič Jedro Itd. O. O.
TEK
28. Tek na Mohor (Gorenjski pokal v rekreativnih tekih),
absolutno (7,5 km, 450 m v. r.): moški: i. Horvat (THB)
30:17,2. Pintar (ŠD Sorica) +44,3. Soklič (Gorenjski glas)
+ 1:38, 4. Podobnik (ŠD Tabor Žiri) + 2:06, 5. R. Šolar
(TSK Merkur Kranj) + 2:15, 6. Zupane (TS Gorenje) + 2:27,
7. Ferlic (Gorenjski glas) + 2:28, 8. Katrašnik (ŠD Bela Peč
- Podblica) +2:35, 9. Maček (Paty Adergas) i 2:37,10. Kalan (Okrepčevalnica Kozolc) + 2:50; ženske: i. Gashi (AD
Posočje) 37:53,2. Mravlje (ŠD Megašport) +1:02,3. Tušar
(ŠD Nanos - Podnanos) + 1:27, 4. Šolar (TSK Merkur
Kranj) + 3:46, 5. T. Peternelj (Žabnica) + 4:09, 6. N.
Peternelj (Fakulteta za šport) + 5:10. M. B.
BALINANJE
Člani, 8. krog: 1. državna liga • Sloga : Radovljica Alpetour
8:14, Kolektor Idrija: Bistrica 12:10, EIS Budničar: Primskovo 14:8. Vrstni red: Postojna 20, Planina Petriči8, Kolektor Idrija 15, Radovljica Alpetour 14, Brdo in EIS Budničar 113, Jadran Izola 12, Sloga 9, Bistrica in Primskovo po
3.2. liga • vzhod: Čirče Van-Den : Sodček 1 6 : 6 , Tržič: VoliCina 14 : 8, Center Kranj : Velenje Premogovnik 1 6 : 6 .
Vrstni red: Čirče Van-Den 20,. Center Kranj 19,. Rogaška
Car System in Svoboda po 15, Velenje Premogovnik in Tr-'
žič po 12, Voličina 11, Tezno Cimos in Sodček po 6, Angel
Besednjak 4. S. Š.

TEK
JFSFNICE

D e ž ni pregnal tekačev
Člani Športnega društva Karavanke so po sedmih izvedbah
na bivšem cestnem mejnem prehodu na HruSici olimpijski
tek letos preselili v športni park Podmežakla. Kljub dežju je
prirediteljem v okviru jeseniške regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije uspelo izvesti celodnevni športni
program. Najprej so na krajših progah tekli najmlajši iz jeseniških vrtcev, člani športnih društev in športniki s posebnimi potrebami. Na glavnem olimpijskem teku pa je nato na
21 kilometrov dolgi progi zmagal Simon Spruk iz Stahovice
pred Sindijem Trpinom s Hrušice in Markom Kogovškom iz
Žirovnice. Na 7 kilometrov je pri moških prvi na cilj pritekel
Mirko Janjatovič iz Radovljice, drugi je bil Dejan Zorman iz
Mojstrane in tretji Uroš Komac iz Podkorena. Pogum za tek
na tej progi sta zbrali tudi dve tekmovalki. Zmagala je
Amadeja Teraž iz Mojstrane pred Vesno Dolinar z Jesenic.
Skupaj je na vseh tekih nastopilo 200 tekmovalcev. J. R.

GORSKO

KOLESARSTVO

KRAN)

v Peking gre Blaža Klemenčič
Gorska kolesarka Blaža Klemenčič si je na zadnji izmed petih tekem svetovnega pokala v krosu v Fort Wiliamu na Škotskem prikolesarila vstopnico za olimpijske igre v Pekingu. Za
eno prosto mesto so se borile kar tri: poleg Klemenčičeve Še
Tanja Žakelj in Nina Homovec. Že pred sezono je bilo jasno,
da bo v Peking potovala tista, ki bo na eni izmed petih tekem
svetovnega pokala dosegla najboljšo uvrstitev. Po prvih treh
tekmah je najbolje kazalo Klemenčičevi, po četrti Homovčevi, dvomov pa je bilo konec šele po zadnji, peti tekmi, na kateri je Blaža Klemenčič osvojila 7. mesto, kar je hkrati najboljša članska uvrstitev na dirki za svetovni pokal. M. 8.
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Novo ime, trener in načrti
Pri loškem moškem rokometnem klubu so si ob petdesetletnici zastavili ambiciozne načrte, pri
uresničevanju pa jim bo pomagal novi sponzor Merkur, pa tudi novi trener Urban Šile.
VILMA STANOVNIK

Crngrob - Kar nekaj ambicioznih načrtov so si ob sklepu
letošnje rokometne sezone
na tradicionalnem članskem zboru zadali vodilni v
loškem moškem rokometnem kolektivu, ki se po novem imenuje RD Merkur.
Že prejšnji teden sta namreč predsednik uprave
Merkurja Bine Kordež in
predsednik rokometnega
društva Srečko Barbič podpisala sponzorsko pogodbo,
ime največjega slovenskega
trgovca s tehničnim blagom
pa loški rokometaši nosijo
od petkove potrditve naprej.
"Naš dosedanji pokrovitelj
Knauf Insulation ni želel
podaljšati pogodbe, ki bi
nam finančno zagotavljala
uresničitev ambidoznili ciljev, zato pa bo ta mogoča z
novim generalnim sponzorjem. Seveda med pomembnimi sponzorji kot zlati
sponzor kluba še vedno
ostaja tudi Knauf Insulation," je povedal direktor kluba Jože Galof, ki je ponosen.

da prav ob petdesetletnici
klub doživlja nov razcvet.
Kar dve mladi selekciji, mladinci in starejši dečki A, so
namreč pred kratkim postali
državni prvaki, poleg tega so
se z mesti med najboljšimi
štirimi odrezale druge mlade selekcije, v elitni slovenski ligi pa se je z 8. mestom
uspelo obdržati tudi članskemu moštu.
Kot je na petkovem druženju poudaril predsednik kluba Srečo Barbič, si v novi sezoni želijo potrditi sloves najboljšega kluba v državi, ki so
si ga priborili v minuli sezoni, s člansko ekipo se želijo
boriti za mesta med najboljšimi šestimi v državi, uspešno pa želijo sodelovati tudi v
evropskem pokalu EHF.
"V pogodbi z novim sponzorjem smo se zavezali, da
se bomo borili za mesta med
najboljšimi šestimi v državnem prvenstvu. Temu smo
bili kot povratniki v pravi ligi
blizu že letos, v novi sezoni
pa se bomo okrepili s petimi
novimi igralci, mesto trenerja pa je že prevzel naš nekda-

Letos je kariero zaključil Sergej Sokolov. / fo<o; co,Mti Kav«
nji igralec Urban Sile. Zelo
dobro so se v moštvo vkljufili naši mladinci, zaradi službenih obveznosti pa bodo
prenehali igrati nekateri do-

sedanji starejši domači igralci," pravi direktor Jože Galof,
v klubu pa dodajajo, da si na
tekmah želijo še bolj polne
tribune.

Gorenjski prvaki so nogometaši Save
Končal se je redni del tekmovanja v obeh gorenjskih članskih ligah, kjer so v prvi ligi slavili
nogometaši Save, v drugi pa so bili najboljši nogometaši Visokega. V kvalifikacije za prvo ligo
ekipi Kranjske Gore in Hrastja.

V I L M A STANOVNIK

1. GORENJSKA LICA ČLANI

Kranj - Minulo soboto se je
končal redni del v obeh gorenjskih nogometnih ligah.
V 22. krogu v 1. gorenjski
ligi je ekipa Britofa s 3 : 4
izgubila proti ekipi Alpine
Žiri, Polet je z 1: 3 izgubil z
ekipo Bled Hirter, ekipa
Bohinja je bila z 2 : 1 boljša
od ekipe Nika Železnikov,
Velesovo je z 1 : 2 priznalo
premoč ekipi Save, ekipa
Ločana je s kar 1 : 1 1 izgubila proti ekipi Nakla, ekipa
Kranjske Gore pa je z 1 : 5
izgubila proti ekipi Šobca
Lesce. Tako je prvak postala
ekipa NK Save, saj je osvojila 54 točk, dve več, kot drugo uvrščena ekipa Šobca
Lesce. Na tretje mesto se je
uvrstila ekipa Bohinja s 35
točkami, sledijo pa Naklo,
Velesovo, Alpina Žiri, Bled
Hirter, Niko Železniki, Polet, Ločan, Kranjska Gora
in kot zadnji, dvanajsti, Britof, ki je izpadel iz 1. gorenjske lige.
Prvak v 2. gorenjski ligi je
postala ekipa Visokega, ki
je v zadnjem, 21. krogu, z 1
: 4 izgubila z ekipo Hrastja.

Uvrstitev, klub
število tekem
I.Sava
22
2. Šobec Lesce
22
3. Bohinj
22
4. Naklo
22
5. Velesovo
22
6. Alpina Žiri
22
7. Bled Hirter
22
8. Niko Železniki
22
9. Polet
22
10. Ločan
22
11. Kranjska Gora
22
12. Britof
22
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porazi
2

11
8

4
3
3
4
6

3
7
8
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3
8
6

9
9
6
8
8
10
12
11
IS •
15

goli

točke

49:20

54
52

73:33
57:42
48:37
43:26
27:22
28:39
29:33

35
33
32
30
28
26

35:52
31:66
31:51
30:60

24
23
19
15

goli
56:18
41 :23

točke

2. GORENJSKA LIGA ČLANI
Uvrstitev, klub
1. Visoko
2. H rastje
3. Preddvor
4. Trboje
5. Bitnje
6. Kondor
7. Podbrezje

Število tekem
18
18
18
18
18
18
18

Ekipi Podbrezij in Preddvora
sta se razšli z neodločenim
rezultatom 2 : 2, ekipa Kondorja pa je s 5 : 1 premagala

7
5
4
0

ekipo Trboj. Tako je drugo
mesto na lestvid osvojila ekipa Hrastja, ki se bo s predzadnjo ekipo 1. lige, ekipo

9
8

34:34
31:32
33:41
42:49
23:63

46
37
27
24
19
18
5

Kranjske Gore, pomerila v
kvalifikadjah za 1. ligo. Prva
tekma bo že jutri, v sredo, ob
18. uri v Hrastju.

•••••• **

tivnts,

Naslov Z Dinamiti V Horju

'E

GIBAJTE SE Z N A M I

MIROSLAV BRACO

s finalnimi tekmami v elitni in prvi ligi se je minulo s o b o t o končalo letošnje državno prvenstvo
hokeju na rolerjih, naslov najboljših pa je osvojila ekipa Dinamitov iz Horjula, ki je v velikem finalu
ugnala Gorenjce iz ekipe Troha Pub.
VILMA STANOVNIK
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Maratoni

CVJETIČANIN

maratoni...

Kolesarska sezona je f polni dovdj časa boste imdi prekolesaformi intisti,ki bi radi prevozili riti ceh brez neželenih težav. Poprav vse vsak vikend, smo v tem membno je, da vse formalnosti
času nekdiko živčni.
prijave ter priprave na štart
Ne razumite t^a resno, am- opravimo nMiko pty in ne čapak včasih se zgodi, da sta tako kamo na zadnji trenutek. Tako
se bomo la^e osredotočili na vožkot na tdeviziji hkrati na dveh
programih dva odlična fihna in njo, ki je pred nami.
potem ... imaš težave. No, če se
Drugi nasvet:
moraš odločati med memoriaZa tako množične prireditve
lom Mirka Krakaija, Kranj-]e- je zelo pomembno, da imamo
zersko in Treharyskim maratonom, kije tudi z^ lep, potem ni janjem okoli sebe. To pomeni, da
take dUme, ker usi dobro vemo, moramo stalno opazovati, kaj se
kdo je bil Mirko, in zato njemu dogaja nekaj deset ali nekaj sto
na čast pač ihvek mora odkck- metrov pred nami. Ne prerivajsariti njemu v spomin. To in kak moseza prostor v množid brez
prižig sveče na grobu je vse, kar potrebe, saj ne smemo pozabiti,
lahko storimo mi, ki smo ga ime- daje proga do^a in bomo imeli
li radi in ki imamo radi kolesar- dovolj časa, da bomo posamezstvo.
nika, ki nas mogoče ovira, na
Hočem opozoriti na še en ma- primernem kraju prehiteli. Varraton, ki bo ta vikend. Maraton nostna razdalja med zadnjim
Franja BTC City, seveda. Vele- kolesom kolesaija pred nami in
dogodek in rekreativni vrh sezo- našim sprednjim kolesom, ki
ne je pred durmi in spoddii se, naj bi bila dokaj majhna, se v
takih skupinskih vožnjah Se doda make predebatirmo, kaj je
V finalni tekmi so bili Dinamiti iz Horjula boljši od ekipe Troha Pub./Foto TmaDoid
pomembno in kaj ni pomembno datno skrajša. Ne bojte se je popetek določili pare, saj sta
po enkrat pa Tadej Nabei^j bo to soboto in nedeljo, 14. ob tako dolgem in množičnem večati, ko pride na razdaljo, katere niste vajeni ali za katero
imeli dve ekipi enako število in Eric Pance. Za Shot tam je in 15. junija, v njej potekel maratonu.
boste imeli občutek, daje nevarPrvi nasvet se 0asi:
točk. Tako sta najprej za tret- Jakob Milovanovič zadel dva- turnir za pokal občine Kranj,
Ne precenjujte svojih zrru^i- na. V takih primerih ne iščite
je mesto igrali moštvi City
krat, Žiga Pavlin, Anže Mar- ki se ga bo udeležilo kar šestpark strele in domača ekipa kovič, Jernej Ankele in Aleš
najst ekip, v soboto 28. juni- vosti in ne podcenjujte Franje! zavetrja za vsako ceno. Poiščite

Kranj - Nova hokejska dvorana Arena Zlato polje je minulo soboto gostila hokejiste
v tako imenovanem in line
hokeju oziroma hokeju na
rolerjih, ki so se pomerili v
velikem finalu elitne in prve
lige.
Tekmovanje se je začelo z
obračunom za 3. mesto v
prvi ligi, pomerili pa sta se
domača ekipa Sebbri team
orli in Strele tigersL Boljša je
bila ekipa Strel tigersov, ki je
zmagala 57:4, gole za zmagovalce pa so dosegli: po tri
Jure Sotlar in Rok Petrca ter
enega Uroš Kristan. Za ekipo Sebbri team orli je trikrat
zadel Tim Jurajevčič, enkrat
pa Andraž Istenič. V tekmi
za prvo mesto je ekipa Kengo Kingsov nato 3 6 : 4 ugnala moštvo TNT Dinamitov.
Za Kengo Kingse so zadeli
Rok Košir, Anže Florjančič,
Aleš Pirjevec, Blaž Javomik,
Jaka Plečko in Uroš Haler,
za Horjul TNT pa Boštjan
Breznik, Rok Jecelj in dvakrat Luka Ščap.
Shot team, z 8 : 6 pa je slaviŠe bolj zanimivi so bili ob- la ekipa City park strel, saj je
račimi za naslov prvakov v
razpoloženi Nejc Sotlar zadel
elitni ligi, kjer so šele minuli štirikrat. Rok Simšič dvakrat.

Razinger pa po enkrat.
Kljub zaključku državnega
prvenstva pa bo v Areni Zlato polje te dni še živahno, saj

ja, pa bo v dvorani Arena še
mednarodni turnir Paulaner, na njem pa bo igralo 8
ekip.

Kraljevska etapa na Krvavec
jutri se začenja kolesarska dirka Po Sloveniji, največji kolesarski dogodek pri nas. O z m a g o v a l c u naj
bi odločala 3. etapa v petek s startom v Škofji Loki in ciljem na Krvavcu.

nastopilo 16 ekip, med njimi
štiri slovenske: Sava Kranj,
Kranj - Od jutri, 11., do 14. juAdria Mobil, Perutnina Ptuj
nija bo potekala 15. mednain Radenska KD Finančna
rodna kolesarska dirka po točka. Nastopili bosta tudi
Sloveniji, dirka prve kategoPro Tour ekipi Lampre in Lirije, ki bo glede na preteklo quigas.
leto prinesla nekaj novosti
Letos kolesarji ne bodo voglede poteka same trase. V
zili na Vršič. Kraljevska etaštirih etapah (Ljubljana-Pos- pa bo v petek, 13. junija, s
tojna, Piran-Koper, Škofja
startom ob 12. uri v Škofji
Loka Krvavec, Celje-Novo
Loki in predvidenim ciljem
mesto) bodo kolesarji prevo- na Krvavcu okrog 16. ure,
zili 633 kilometrov. Na dirki,
skupaj v dolžini 153 km. V tej
Id se bo začela v Ljubljani in
etapi bodo kolesarji najprej
končala v Novem mestu, bo naredili dva kroga na relaciji
MAJA BERTONCELJ

GORSKO

Škofja Loka-Goričane-Med- quigas, 30-letni Franco Pellivode-Jeprca-Škofja Loka, zotti, ki je bil na letošnjem
Giru d' Italia četrti. Zanimiv
tretjič bodo šli iz Medvod
skozi Jeprco v Kranj, v Tržič, bo na dirki tudi obračun
sprinterjev, med katere sodi
proti Cerkljam, sledil bo
vzpon na Ravne, naprej pro- Ptujčan v dresu kranjske
ti. Kamniku, nazaj v Cerklje Save Aldo Ino Uešič: "Priložnost bo v 1. in v 4. etapi. Moj
in proti dlju na Krvavcu.
dlj je zmagati vsaj eno ali pa
Lani je dirko Po Sloveniji
kar obe." Odlično je seveda
dobil Tomaž Nese (Adria
MobU), ki ga jutri zaradi pre- pripravljen dvakratni zmakinitve kariere ne bo na star- govalec Kranja Grega Bole
(Adria Mobil). Od jutri do
tu. Favoritov za letošnjo
skupno zmago je kar nekaj, sobote se na slovenskih cestah zagotovo obeta zanimiv
med njimi zagotovo tudi
prvi mož italijanske ekipe Li- kolesarski dogodek.

KOLESARSTVO
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MOŠENjSKI TEK

KAMNIK

Na Kamniškem krosu najboljši Ukrajinci
V Kamniku je potekala druga dirka slovenskega pokala v krosu za gorske kolesarje, ki je hkrati štela za pokal Alpe-Adria.
Največ uspeha je imela reprezentanca Ukrajine, ki se pri nas
pripravlja na bližnje svetovno prvenstvo. V absolutni razvrstitvi so Ukrajinci dosegli kar trojno zmago, najboljši je bil
Sergij Risenko, za njimi pa je v cilj kot prvi Slovenec na 4. me-

stu prišel Lenart Noč (Ganesha), tretji v kategoriji elite. Skupno sedmi je bil Luka Mezgec (Bam.Bi), četrti med člani do 23

let. Tudi pri članicah je Šla zmaga v Ukrajino. Najboljša je bila
Natalija Krompets pred Ano Zupan (Energija). M. B.

6 km, višinska razlika +/-12 om
Tek za Gorenjski pokal mladine
Sobota, 14. junija 2008,
ob 17.00 uri, Mošnje
Info: Slavko Sitar,
041/556-204,
zvone.potocnik@telemach.net
vww.klub-trmastih.si
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Gorenjski Glas

Če preberete natančno program si pozicijo, na kateri se boste pona dan 14. junija 2008, boste
čutili predvsem varno. Torej,
opazili, da sta na pr<^amu dve
vklopite oči in ušesa okoli cele
Franji: ena krajša (^T km) in
čelade!
ena daljša (1^6 km). Če spadate
Tre^i nasvet:
med tiste, ki imajo v zadnjih
Tako kot vse druge dobro
dveh ali treh mesecih le 1000 km organizirane množične kolesarna števcu, potem si izberite tiste- ske prireditve ima tudi Franja
ga krajšega in zagotavljam, da vzdolž trase okrepčevalne postane boste izpustili nobenega čara je. Tisti, ki boste šli "na izlet",
prireditve.
jih boste opazili. Ustavite se, od-

Trasa za danes: Prodajalna Aha-Škof)a Loka-HostaPungert-Gosteče-Draga-Goričane-Medvode-PirničeSmlednik-Trboje-Kranj
Pri tako številni udeležbi je
zelo pomembna uvidevnost do
soddiyočih in poMično opozarjanje na vse nenadne spremembe na cestišču in ob tyem, kar bi
lahko zmotilo potek vame vožnje. Med ogromno množico ne
gre vse vedno po naših že^ah oz.
načrtih in je zelo zaželeno, da
ohranimo dokaj mimo kri in
trezno glavo. Če boste Franjo
vzeli za izlet, potem ne silite v
ospredje in se ne prerivajte zgolj
zaradi
da boste štartali minuto, dve prg. Trasa je dolga in

počijte si, če vas je kak del opreme oviral pri vožnji, ga popravite, osvežite se z ponujenimi
okrepčili in krenite naprej. Tisti,
ki se ne mislite ustavljati, poskrbite, da imate v žepih dresa dovdj okrepčil za celotno traso. Če
bo vreme vroče, kot je bilo lani,
seveda priporočamo dva bidona
tekočine. Ne pozabite na hrano
in pijačo. Prav tako je pomemben obrok večer prg. Napolnite
(vendar ne pretiravajte) skladišča energije. Potrebovalijih boste
že po prvih dveh urah vožnje.

NASVETI
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Ič

MOJ POGLED
DAMJANA

ŠMID

info@g-glas.si

Rman zavira vnetja
Novejše raziskave s o potrdile, kar je ljudska medicina ugotovila že davno tega - da r m a n

(Achiilea millefolium) deluje protivnetno in celilno - tako zunanje kot notranje. Znižuje tudi
Dobre navade za zdravje (2) krvni
tlak in vročino, blaži krče, spodbuja tek, izločanje žolča ...
ečina nasvetov, ki se tičejo zdravja. Je znana.
Prav tako, kot so znani. so tudi preprosti. Bolj ko
so preprosti, manjJih uporabljamo, kajti večji učinek se
nam zdi, £e vsakdanje stvari
make zakompliciramo. Tako
nikakor ne bom še kmalu doumela uporabe nekaterih pripomočkov, poštenja, čiščenja
črevesja in vsako leto bolj čudnih diet. Zgolj za boljše
zdravje. Če bi malce bolj normalno živeli, ne bi potrebovali ničesar, kar nam ponujajo
različni
proizvajalci
za
zdravje. Vsako leto Je moderno piti ene vrste pijačo, naj ho
to poseben sok ali posebna
voda ... Potem nas vsakič
znova razsvetlijo z novimi in
novimi prehranskimi dopolnili, s katerimi se nam bo izboljšal bodisi vid ali sluh. Vse
pogosteje nas spominjajo tudi
na posledice stresa, slabši spomin in koncentracijo. Poleg
tega si lahko s posebnimi tabletami povečamo oprsje ali
zmanjšamo obseg stegen. No,
ne hkrati in ne z istimi tabletami ... Prepričujejo nas, da

V

zaslužimo same posebne stvari, ker smo tako zelo posebni.
Količina nekoč normalnih
stvari okrog nas se vidno
manjša, količina posebnih
produktov za boljše zdravje
pa veča. Seveda imajo vsi ti
posebni produkti tudi posebno ceno. Tako delamo dan za
dnem, da si lahko kupujemo
vse te posebne stvari kot nadomestke za normalne in preproste obroke. Grdo ravnamo
sami s seboj, prav zares. Vsak
plačuje ceno zase in vsak ima
za to svoje izgovore. Pa kljub
temu pomislimo vsaj na otroke. V vrtcih in osnovnih šolah
je za njihovo zdravo hrano,
poskrbljeno bolj, kot pohvalimo in povemo naglas. Vestno
bedimo nad tem, koliko in kaj
otrok poje druge. Ko je govor
o hrani z domačega ognjišča,
pa nismo več tako zelo natančni. Lažje Je gledati v tuje
lonce kot v svoje. Ne vem,
kako misli stroka. Po moje je
takole preprosto: jejmo sezonsko hrano, jejmo čim več jedi
"na žlico", omejimo meso in
konzerve in povečajmo količino vsega, kar je zdravo.

PAVLA K U N E R

Tu pa tam ga že videvamo
in zdaj, zdaj, samo da mine
tale mokrota, bo popestril in
obogatil naše travnike, potke,
pašnike in okolico njiv. Povem vam, da je pametno, da
siganaberetevsaj "škmicelj"
in ga hranite v važi domači
lekarni. Ja, "škmicelj škarocIja" vam bo gotovo prav prišel. Pardon, škarocelj pravijo
ponekod rmanu. Pa tudi jezičec, korencelj, krvavnik, kaček, oškerc, skokotec, zavrelec, jerman, mezinec ... Ker
ga po videzu vsi dobro poznate, ga ne bomo opisovali.
Povejmo le, da imate vse poletje čas, da ga naberete.
Kako pa je dobil botanično
ime oz. njegov prvi del.^ Ko je
bojevitega Ahila med obleganjem Troje smrtno zadela v
peto zastrupljena puščica lepotca Parisa, mu je boginja
Afrodita v solzah predlagala,
naj si ublaži bolečine s to rastlino. In res, menda rmanu
pri zdravljenju ran, povzročenih S hladnim orožjem, ni
para.
Z a vnete dlesni
in otečene noge

Prisluhnite n a m polepšali vam bomo
dan.

TU ISTIČNI

' " " " 9 1 , 0 MHz

uiuiw.potepuh.com

»

Ime po Ahilu

Rman je ena najstarejših
zdravilnih rastlin, ki so jo
naši predniki pogosto in s
pridom uporabljali. Že Dioskurid in Plinij sta hvalila
njegove uspehe pri krvavitvah in celjenju ran. Srednjeveški zdravniki so ga predpisovali pri zunanjih in notra-

Rman ljubi suhe travnike, mokrote pa ne prenaša.
njih poškodbah ter za spodbujanje teka in prebave. Iz
cvetov rmana so naši predniki pripravljali čaj, s katerim
so zdravili vnete dlesni in si
umivali otečene noge. Pili so
ga tudi, kadar so jih mučili
želodčni krči in bolečine v
trebuhu. Ljudsko zdravilstvo
ga uporablja za ustavljanje
krvavitev, z njim zdravi krvavečo zlato žilo, menstruacijske težave, vse vrste krčev in
močno potenje. Z njim spodbujajo apetit in prebavo, izločanje žolča, delovanje ledvic.
Poživlja krvni obtok, znižuje
vročino ter čisti kri.
Znižuje vročino
in krvni tlak
Znanstveniki so potrdih,
da je rman eno boljših zeliščnih potilnih sredstev, ki se
obnese pri zbijanju vročine.
Pa tudi, da širi periferne krvne žile ter tako znižuje povišan krvni tlak. Je učinkovit

spodbujevalec prebave in
razkuževalec sečil, zato z
njim zdravimo vnetje sečnega mehurja. Strokovnjaki
priporočajo uporabo rmana
pri izgubi apetita, motnjah v
prebavi in boleznih ženskih
spolnih organov. Rman pa je
znan predvsem po tem, da
pospešuje izločanje prebavnih sokov, sprošča krče in,
podobno kot kamilica, preprečuje vnetja. Rmanov čaj
bo zelo koristil pri težavah s
krči želodca, črevesja in žolčnih izvodil. Ublažil bo bolečo
menstruacijo. Rman velja
tudi za pomirjevalo in uspavalo, po^jša pa tudi učinek
drugih uspaval in zdravil
proti epilepsiji.
Poparek trikrat na dan
Čaj zoper vse te tegobe pripravimo v obliki poparka. S
skodelico vrele vode prelijemo žličko do dve posušenih
rmanovih cvetov in namaka-

Oh pravem času na pravem mestu 4 8
v

Zdrav človek ima tisoč
različnih želja, bolan eno
samo: ozdraveti. Kdo je to
misel prvi izrekel, ne vem,
vsekakor drži.

MARJETA SMOLNIKAR
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Torek, 19. junija
Čeprav nisem samovšečna
in nisem nikdar niti sanjala
o tem, da sem center sveta,
da se vse vrti le okrog mene
ali celo samo zaradi mene,
sprejmem besede dr. Petra
Papuge kot nasvet, vreden
pozornosti. Če ne zaradi
drugega, pa za vsak primer.
Ne nazadnje nisem bila še
nikdar v življenju
bolna
oziroma pred tako neznano
in zato tudi nepredvidljivo

življenjsko preizkušnjo kot
zdaj. Med vožnjo domov v
mislih obnavljam izkušnje
Louise L. Hay. Takole pravi:
"Ko se učimo ljubiti sebe in
zaupati svoji notranji moči,
postanemo soustvaijaki neskončnega duha ljubečega
sveta. Ljubezen do sebe nas
premakne iz položaja žrtve v
položaj zmagovalca. Ljubezen do sebe privabi čudovite
izkušnje. Ste že kdaj opazili,
da so ljudje, ki se v svoji koži
dobra počutijo, naravno privlačni? Navadno izžarevajo
nekaj čudovitega. Srečni so s
svojimi življenji. Vse se jim
dogaja zlahka in ne da bi se
trudili." In naprej: "Že kar
dolgo je tega, kar sem spo-

znala, da sem bitje enosti s
prisotnostjo in močjo Boga.
Vem, da v meni biva modrost duha, torej me v odnosih
z drugimi ljudmi na tem
planetu vodi božje, ki je v
meni. Tako kot zvezde in
planeti potujejo po svoji
pravi orbiti, sem tudi jaz na
pravem božjem mestu. Morebiti s svojim omejenim človekovim umom vsega ne razumem; vendar vem, da sem na
kozmični ravni na pravem
mestu, ob pravem času, da
delam pravo stvar. MoJe trenutno izkustvo je odskočna
deska za novo zavedanje in
nove priložnosti." In ne nazadnje: "Kdo ste vi? Kaj ste
se prišli naučit? Kaj ste prišli

RAKOVIH

mo deset do petnajst minuL
Pijemo ga trikrat do štirikrat
dnevno med jedjo, pri povišani temperaturi pa ga lahko
vsako uro. Zoper povišan
krvni tlak se splača pripraviti
čajno mešanico iz rmana,
gloga {Crataegus oxyachanta)
in bele omele (Viscum album).
Obkladki, izpiranja, kopeli
Rman se silno obnese za
obkladke ali izpiranje ran, Id
se slabo celijo. Zunanje ga
uporabimo pri vnetnih kožnih obolenjih, za celjenje ran
in za sedeče kopeli pri menstruacijskih težavah, krvavitvah in krčevitih bolečinah
psihovegativnega izvora pri
ženskah. Za sedežno kopel
uporabimo sto gramov svežega ali suhega rmana na liter vode, ki ga prav tako pripravimo v obliki poparka.
Pokrit naj stoji dvajset minut, nato ga dodamo kopeli.

KLEŠČAH

učit ? Vsak od nas ima edinstven namen. Smo več kot le
svoje osebnosti, težave, strahovi in bolezni. Mnogo več
smo kot le svoja telesa. Vsak
od nas je povezan z vsemi na
planetu in z vsem življenjem. Vsi smo duh, svetloba,
«'»ergya, vibracija in ljubezen, vsi imamo moč, da živimo svoja življenja z namenom in s pomenom."
Do zdaj se nisem mučila z
vprašanji, zakaj, zakaj prav
jaz, sem kaznovana, s čim
naj bi si bila kazen zaslužila
in s podobnimi konfuznimi
nesmisli. Niti v prihodnje se s
tem ne mislim nadlegovati.
Niti zato ne, ker zaupam
sebi. Vesolju, Bogu, če hočete.

Ker verjamem, da je prišla
moja življenjska preizkušnja
ali, če hočete, moja bolezen, v
čisto pravem trenutku in v
čisto pravi obliki. Ker vidim
na koncu poti, ki je pred
menoj in ki jo moram prehoditi, eno samo, veliko, žarečo
srečo. Pravzaprav sem srečna
že zdaj in moja življenjska
preizkušnja je čisto enakovreden del moje vsesplošne sreče
in naklonjenosti življenju. Se
mi že meša? Ne. Ne meša
se mi. Sto odstotno sem pri
sebi. Sto odstotno vem, kaj
trdim, kaj čutim, kaj si želim
in kaj pričakujem. In karkoli
pričakujem, pričakujem iz
sebe in od sebe.
(Se nadaljuje.)

RADOSTI ŽIVLJENJA

Koprive
BORIS B E R G A N T

Kot kopriva je pravzaprav
mišljena velika kopriva, ker
obstaja še mala kopriva in
mrtve koprive. Mala kopriva
je sestra velike koprive in je
prav tako uporabna, mrtve
koprive pa še sestrične niso,
kajti s koprivami jih družijo
le podobni listi. Koprivo štejemo med najboljša čistila
za kri, obenem pa tudi spodbuja presnovo in je zato še
posebej dobrodošla v predjedeh. Koprive so vedno pri
roki in imajo rade z dušikom bogata tla, zato rade rastejo tudi ob pripotjih smetišč, tako da velja biti pozoren, kje jih nabiramo. Za
prehrano nabiramo mlade
poganjke in vršičke večjih kopriv, dokler le te ne vzcvetijo.
Nabiramo jih sproti, po možnosti zjutraj, ko je še rosa, pa
tudi rokavice nam pridejo
zelo prav, v hladilniku pa jih
hranimo le kakšen dan. Koprive so najbolj "mesna" rastlina, saj se po okusu in vsebnosti sestavin nagibajo že k
hrani živalskega izvora. Vsebujejo neverjetno veliko beljakovin in železa. Zmlete
koprive brez pekoče vesti
zmešamo v prelive za solate
ali soparjeno zelenjavo. Lahko jih prav na kratko skuhamo ter začinimo z oljčnim
oljem in česnom. Pripravljamo jih lahko kot špinačo ali
blitvo. V družbi s pečenim
ali kuhanim krompirjem je
pravšnja popestritev času
med zimo in pomladjo. Iz
kopriv pa pripravljamo tudi
pivo in šabeso.
Skutni namaz
s koprivami
Potrehujemo: jo dag skute, 4
žlice kisle smetane, 10 dag

sveže zmletih, kopriv, 1 strt
strok česna, sol, sveže mleti
poper.
Skuto spasirajte, ji dodajte
kislo smetano, koprive, česen in solite ter popoprajte
po okusu. Vse skupaj dobro
premešajte in postrezite s
toastom ali s\ežim kruhom.
Česnova juha s
koprivami in krompirjem
Za 5 oseb potrebujemo: 2 žlici oljčnega olja, 5 strokov česna, 1 grobo sesekljano čebulo,
1,21 mesne julie, 40 dag olupIjenega in na kocke narezanega krompirja, 1 žlico koruzne
moke, 1,5 dl sladke smetane,
20 dag grobo narezanih kopriv, sol, sveže mleti poper.

jo juho. Dušite toliko časa,
da riž vpije vso tekočino in
vmes občasno premešajte.
Odstavite, po potrebi solite
in popoprajte ter vme5ajte
maslo in naribano goigonzolo. Takoj postrezite.
Ravioli s skuto
in koprivami
Za 4 osebe potrebujemo: za
testo: 20 dag moke, 3 jajca, 1
ščep soli, za nadev: 20 dag
kuhanih in odcejenih kopriv,
15 dag skute, 5 dag drobno
naribanega parmezana, sol,
sveže mleti poper.
Iz moke, jajc in ščepa soli
ugnetite testo in ga pustite
počivati v hladilniku. Medtem spasirajte skuto in ji
primešajte sesekljane koprive ter parmezan. Solite

V večji kožici segrejte oljčno olje in na njem 5 minut
pražite čebulo in na kolobarje narezan česen. Zalijte
z juho in dodajte krompir.
Zavrite in kuhajte, da se
krompir zmehča. Dodajte
koprive in sladko smetano,
v katero ste zmešali koruzno moko. Med mešanjem
dobro prevrite, solite in popoprajte po okusu ter takoj
postrezite.
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KUHARSKI RECEPTI
Z A VAS IZBIRA D A N I C A D O L E N C

Tedenski jedilnik
Nedelja - Kosilo: goveja juha s koruznimi žličniki, pečena puranja bedra v zeliščni omal<i z mladim maslenim krompirčkom,
glavnata solata z drobnjakom, pehtranova potica; Večerja:
šparglji z mlado čebulo v solati, govedina iz juhe, ržen kruh.
Ponedeljek - Kosilo: polenta s parmezanom, vampi po tržaško,
mešana solata; Ve&rja: jajčno cvrtje z blitvo, špinačo in sirom,
paradižnikova solata.
Torek - Kosik>: porova kremna juha s kruhovimi ocvrtki, polpeti
iz mletega mesa in zelenjave, grahov riž, rdeča pesa v solati;
Večerja: ocvrti osličevi fileji, krompirjeva solata.
Sreda - Kosilo: špinačna juha s tortelini, kruhovi cmoki s slanino in zelišči, radič s fižolom; Večerja: hrenovke, gorčica, glavnata solata s krompirjem in majonezo.
Četrtek - Kosib: rižota s piščančjim mesom, berivka z rukolo in
jajcem; Večerja: jetrna pašteta, zrnat kruh, jogurt.
Petek - Kosilo: cvetačna kremna juha, narastek s kruhom, jajci
in sardelami, glavnata solata z lečo, jagodna sadna kupa; Večerja: skutni cmoki, kompot.
Sobota - Kosilo: korenčkova juha s kosmiči, piščančji kosi in
nabodala s papriko na žaru, zeljnata solata s krompirjem in
majonezo; Večerja: jajca s čebulo in slanino, čebulni kmh, jogurt
Šparglji z m l a d o čebulo v solati
Šparglje operemo, jim odstranimo olesenele dele in povrhnjico
in jih nato skuhamo v vreli slani vodi. Odcejene in ohlajene
Sparglje narežemo na kolobarje. Na kolobarje narežemo tudi
spomladansko čebulo in vse skupaj pomešamo z oljčnim
oljem, kisom, limoninim sokom, soljo in poprom. Na krožnik
položimo list mehke zelene solate, nanj pa mešanico špargljev,
čebule in začimb. Preden jed postrežemo, jo prelijemo še z
malce jogurta ali s kislo smetano.
Recept smo vzeli iz najnovejSe knjige "Šparglji, divji in gojeni"
znanega slovenskega kuharja Andreja Frica.

Narastek s kruhom, jajci in sardelami
Rižota s koprivami
in gorgonzoio

6 jajc, 1 dl mleka, sardelni jileti, sesekljane kapre in oljke, lističi
rožmarina, maslo, 12 kosov kruha, nekaj rezin sira, poper po okusu.

Za 4 osebe potrebujemo: 1
čebulo, 3 žlice oljčnega olja,
20 dag kopriv, 20 dag riža
arborio, 7 dl kokošje juhe,
5 dag masla, 10 dag gorgonzole, sol, sveže mleti poper.

Jajca močno stepemo v mleku. Posodo za narastke dobro
namastimo. Šest rezin kruha, ki naj bodo debele po pol centimetra, namočimo v stepena jajca z mlekom in jih naložimo na
dno posode. Po njih porazdelimo sardelne fllete, potresemo
sesekljane kapre in oljke in obložimo z nekaj rezinami sira.
Dodamo še nekaj kosmov masla in pokrijemo s preostalimi
šestimi rezirami kruha, ki smo jih prav tako povaljali v jajcih.
Ostalo mešanico mleka in jajc, ki smo ji dodali še malo popra
in nekaj rožmarinovih lističev, polijemo po jedi. Pustimo stati
četrt ure, da se ves kruh dobro napoji. Povrhu porazdelimo še
koščke masla in posodo damo v vročo pečico, segreto na 200
stopinj Celzija. Pečemo i o minut, da se zgornja plast kruha
rjavo obarva, nato pa jed še toplo ponudimo s poljubno solato.

Na oljčnem olju prepražite naseldjano čebulo, dodajte kuhane in sesekljane koprive ter vse skupaj malo
popražite. Dodajte riž, malo
popražite in zaUjte s kokoš-

Jedi za poletne dni

JAKEZ ŠTRUKELJ

in poprajte po okusu. Testo
razdelite na dva dela in oba
razvaljajte 1 milimeter na
debelo. Razvaljana kosa testa razrežite na 5 centimetrov široke trakove. Na polovico trakov naložite po
žličko nadeva in sicer v razmakih po 5 centimetrov.
Trakove z nadevom pokrijte s trakovi brez nadeva in
jih rahlo pritisnemo, da iztisnemo zračne žepke. Trakove narežite na kvadrate z
nadevom v sredini. Če se
robovi ne držijo dovolj tesno, jih navlažite z mlekom
in stisnite skupaj, da se zlepijo. Tako pripravljene raviole skuhajte v slanem kropu, jih odcedite in prelijte z
maslom ali oljčnim oljem,
na katerem ste prepražili
nekaj vejic žajblja.

~

Jagodna juha
s kruhovimi kockami
Sestavine: 40 dag jagod, t
liter in pol vode ali juhe, dišave po okusu, 2 dag moke za
prežganje, malo vina.
Priprava: Oprane jagode kuhamo, dodamo malo cimeta,
limonine lupine, dva klinčka, malo sladkorja in malo
vina. V ponev damo malo
masla, žličko sladkorja in ko
se speni, dodamo še žlico
moke. Prežganje zalijemo in
ga damo h kuhanim jago-

dam. Če želimo, lahko jagode pretlačimo ali pustimo
cele. Na juhi serviramo še
popečene kruhove kocke.
Rižev narastek z gobami
in mladim grahom
Sestavine: 20 dag riža, 11 zelenjavne juhe, 1 jajce, 6 dag
graha, 8 dag gob, 4 dag maščobe, sol, poper, peterSilj, 1
srednje debela čebula.
Priprava: Riž skuhamo v
vreli zelenjavni juhi in na
pol ohlajenemu zamešamo

29
jajce in solimo. Grah nekoliko podušimo na malo
vode, dodamo poparjene
gobe (če so suhe, jih nekaj
časa namakamo in nato narežemo). V jensko posodo
nalagamo izmenoma riž,
potem grah, malo riža,
gobe in riž itd. Končamo z
rižem. Vse skupaj prelijemo s prepraženo čebulo,
potresemo s sesekljanim
peteršiljem in v pečici zapečemo. Poleg ponudimo zeleno solato z narezanimi
redkvicami in na krhlje narezanim paradižnikom.

KUHARSKI

RECEPTI

Domača metina potica
Sestavine: pol kg navadnega
kmečkega kruha
Nadev: ocvirki, gosta kisla
smetana, jajce in sveže posušena meta.
Priprava: Kadar peče kmečka gospodinja kruh, naredi
navadno tudi potico, ki je
običajno prej pečena kol
kruh. Za hlebec testa razvaIjamo na tanko, ga namažemo z naslednjimi sestavinami: segrejemo žlico ocvirkov, dodamo nekaj žlic goste kisle smetane, eno jajce

in eno ali d/e žlici sveže posušenih listov mete. Vse
skupaj dobro premešamo,
namažemo po razvaljanem
testu. Zvijemo v štrukelj in
ga damo v pomaščen pekač.
Spečemo v pečici h b a t i s
kruhom. Poleg ponudimo
kislo mleko ali sadjevec.
Drage gospodinje, tako sc
je kaihalo nekdaj tudi na
Gorenjskem. To so jedi, Id
so jih dobro poznale naše
babice in gredo že v pozabo.
Tega ne bomo dovolili, zato
jih obnavljamo.

ZANIMIVOSTI
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Obiskali domovino dedov
Soričani so minuli konec tedna odkrivali izvorne tirolske korenine in obiskali mesto Innichen.
Izjemen podvig je uspel ultramaratoncu Poldetu Talerju, ki je pretekel 240-kilometrsko razdaljo od
Innichena do Sorice.
ANA

HARTMAN

Soričani so minuli
konec tedna odkrivali izvor
ne tirolske korenine. Njiho
va zgodovinska sled se zače
nja v tirolskem mestu Inni
chen, zdaj San Candidu v
Pustriški dolini, od koder je
leta 1283 freisinški škof 80
družin preselil na soriško
ozemlje, kjer je imel svojo
posest. V soboto je prek 40
Soričanov obiskalo domovino dedov, ob tem pa so si
domači tekači in kolesarji
zadali prav p ) O s e b e n podvig
- premagati prek 240-kilometrsko razdaljo od Innichena do Sorice. Na cilju so
športnikom z ultramaratoncem Poldetom Talerjem na
čelu, ki je bil pobudnik podviga in je edini v celoti pretekel pot svojih prednikov,
domačini v nedeljo zvečer
pripravili sprejem.
Ideja za podvig se je 65lememu T^erju, ki je tudi
član tekaške ekipe GorenjSorica -

Pred mestno hišo v Innichenu, kjer sta tekače sprejela
tamkajšnji župan in podžupan.

SORICA

Obisk Innichena uvod v Groharjev teden
Prizadevanja Sorižanov pri odkrivanju izvornih tirolskih
korenin je na nedeljskem sprejemu športnikov pohvalil
tudi župan Železnikov Mihael Prevc In dodsl, da tako
lepega uvoda v mesec občinskega praznovanja še niso imeli. Obisk Innichena in izje,men športni podvig so obenem
združili s pričetkom Groharjevega tedna, ki bi se uradno
moral pričeti v nedeljo zvečer s koncertom domačega
orkestra Orfej, vendar je ta je zaradi slabega vremena odpadel in je zdaj predviden za 21. junij. V sklopu Groharjevega
tedna bo v SoricI od četrtka do nedelje potekala tradicionalna likovna kolonija, dela bodo od sobote zvečer na ogled
v Groharjevi hiši. To nedeljo ob 14. uri izpred Macesna
načrtujejo voden pohod v Geblarje, kjer stoji Groharjeva
rojstna hiša. A. H.

MoJeDeloxom
Izberi prihodnost

skega glasa, utrnila že lansko jesen, ko je pretekel
35o-kilometrski tek ZagrebVukovar, a je zaradi slabega
vremena podvig moral prestaviti na letošnji junij, V
petek se je v družbi osmih
domačih tekačev in predsednika krajevne skupnosti
Matjaža Č e m a ž a r j a odpravil
V Innichen, kjer jih je sprejel župan Josef Passler, ob
pol treh popoldne pa se je
podal na 240-kilometrski
tek proti Sorici. V težkih
razmerah in deževnem vremenu so ga izmenjaje za
spodbudo na poti spremljali domači tekači. "Dež je začel padati takoj po startu. V
petek sem tekel do enajstih
zvečer, nato pol ure podremal in tekel naprej do petih
zjutraj. V soboto sem spal
od enih do dveh popoldne, v
noči na nedeljo pa sem v
Kranjski gori zaradi dežja
spal štiii iu:e. Počitka je bilo
malo, le takrat, ko smo vedrili," je potek strnil Taler,

ki se z dolgimi teki ukvarja
že 35 let. Tekači so na cilj
v Sorico v družbi desetih
domačih kolesarjev, ki so
240-kilometrsko pot začeli
premagovati v soboto, pritekli v nedeljo nekaj pred
19. uro. Taler je na cilju
poudaril, da je pri takšnem
podvigu zelo pomembno,
da si 'trden v glavi'.
Slednjega se zelo dobro
zaveda t u i maratonec Roman Kejžar, ki je Talerja
spremljal zadnjih pet kilometrov. "Zaradi priprav na
olimpijske igre ga nisem
mogel spremljati na celotni
poti. Naredil je zgodovinski
projekt v Sorici. Ko bo na
olimpijskih igrah prišla kriza, se bom spomnil na Poldeta, ki je prav tako garal,
stisnil zobe in poskušal čim
bolje odteči maraton," je
Kejžar čestital rojaku. Obema so Soričani na cilju pripravili presenečenje in jima
simbolično izročili svečo.
Spomin na prvotno domo-

vino so namreč soriški dedje do pr/e svetovne vojne
ohranjali tako, da so vsaka
tri leta odhajali na božjo pot
v Innichen, kjer so v cerkvi
darovali veliko svečo in denar za mašo, ki je veljala kot
prošnja, da Bog varuje njihovo zemljo pred mrčesom.
Domačini iz Sorice so po
dolgih letih v soboto obudili
običaj prednikov in v stolno
cerkev v Innichenu ponesli
svečo. Kot je povedal Matjaž
Čemažar, predsednik krajevne skupnosti, so bih na
Tirolskem njihovega obiska
zelo veseli: "Pripravili so
nam lep sprejem. Ogledah
smo si cerkve, muzej, izvir
Drave. 2e sami so razmišljali, da bi navezali stike s
potomci v Sorid, a smo jih
mi prehiteli. Stike želimo
ohranjati. Sami bomo obisk,
tako kot naši predniki, ki
so odhajali na božjo pot,
ponavljali na tri leta, v Iimichenu pa obisk Sorice načrtujejo čez dve leti."
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Serviser o p r e m e za predelavo plastike m/2 (Liubliana)
S m o zastopnik prinanih svetovnili proizvaiakjev opreme
za predelavo plastil®. Pniakujemo: V. st. izobrazbe eleKtrotehnik elektronik. dobro znanje angleškega jezika, obviadovanje računainSkih p r o g r a m a Wofd in Exoel. vozniški izpit B-kategorite. samoiniciativnost, izkušnje niso potrebre. Ponujamo zanesljivo dek>, urejene d e k : ^ razmere ter usposabljanje v tujini. Uniplast Inženiring, d. o. o.,
Dunajska 1 1 6 , 1 0 0 0 Ljubljana, pn.ave zbiramo do 2 0 . 6.
2 0 0 8 . Več na wwwjnojedek).com.
Prodajalec m/ž (Vrhpolje)
Od VSs pričakujemo: najmanj V. stopnjo izobrazbe strojne,
elektrotehnične ali živilske smeri - zaželena pekarska
usmeritev, delovne izkušnje s p o d a j a pekarstva, dela s
strankami in prodaje, vozniški izpit B-kategorije, poznavanje cela z računalnikom (Microsoft Office), sposobnost
ustnega in pisnega izražanja v stovenščini in v tujih jezikih,
prilagodljivost, organizacijske sposobnosti... Uršič, d. o.
o., vmpdje 2 5 1 , 1241 Kamnik, prijave zbiramo do 2 1 . 6.
2 0 0 8 . Več na www.mojedek).com.
Serviser m/ž (Vrhpolje)
Od Vas pričakujemo: srednješolsko izobrazbo elektrotehnične smeri, vozniški Izpit B4(alegorije, poznavanje dela z
računalnikom (Mk:rosoft Oftice). sposotmosl ustnega in
pisnega izražanja v slovenskem in tujih jezikih, prilagodljivost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost in pripravljenost na delo v timu. Ponujamo vam: možncst zaposlitve za nedotočen čas, samostojno deto ... Uršič, d. o.
o., VrtipoljB S 5 1 , 1 ? 4 1 Kamnik, prijavp 7biramo do 2 1 6
2(X)8. Več na www.moiedelo.com
Strokovni s o d e l a v e c m/ž (Vrhpolje)
Od Vas pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe živilske smeri zaželena pekarska usmeritev, delovne izkušnje s področja
pekarstva, dela s strankami in prodaje, vozniški izpit &4<ategoile, poznavanje dela z računalnikom (Mk:rosoft Office), sposobnost ustnega In pisnega izražanja v tujih jezikih,
prilagodljivost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost m pripravljenost na dek} v tirna Uršič, d. o. o., VrtipoIje 2 5 1 , 1 2 4 1 Kamnik, prijave zbirano do 2 1 . 6 . 2 ( X ) 8 , Več
na wivw.nioiedeto.com.
Skladiščnik - vUliarist m/ž (Kranj)
Iščemoskladiščnika-viličaristazaskladiščevKraniu. Deto
je za dok)čen č a s 6 mesecev z možnostjo podaljšanja. Pričaku,«mo resno in odgovorno oset)o, zaželene izkušnie
na enakem delovnem mestu. Zahtevan ie izpit B-lcategoriie in izpit za viličaija. Niko transport, d. o. o., Moste 2F,
1 2 1 8 Komenda, prijave zbiramo do 2 5 . 6. 2 0 0 8 Več na
www moiedeto.com.
Voznik - pomočnik v s k l a d i š č u m/ž (Kranj)
Pričakujemo: zaželeno je vsai leto dni Izkušenj na podobnem delovnem mestu, vozniški izpit B kategorije, izpit za
villčaia, komunikativnost, zanesljivost, vesten odnos do
dela. Prednost inK(io kandkJati iz Kranja in bližnje okolice.
Novega sodelavca zaposlimo takcj za nedotočen č a s , s

paskusno dobo 8 mesecev. Ddnov, d. o. o.. Suceva 2 3 .
4 0 0 0 Kranj, prijave zbiramo do 5 . 7. 2 0 0 8 . V e č na
www.mojedeto.com.
Prodajalec m/ž (Kranj)
Podjetje Stovvatch je zastopnik za ure prestižrVii blagovnih
znamk. Iščemo kandidata za detovno mesto prodajalca
ra/ž za poslovaintoo v Kranju. Pričakujemo ustrezno izot>naziJo ustrezne smeri, ambictoznost pri svojem delu in najmanj 2 leti delovnih izkušenj. Detovno razmerje bomo sklenil za dotočen čas. z možnostjo kasnejše z a j ^ i t v e za nedotočen čas. SkMvatch, d. o. o., Gosposvetska 5 , 1 0 0 0
Ljubljana, prijave zbiramo do 1 5 . 6. 2 0 C 8 . V e č na
www.mojedeto.com.
Inženir oz. tehnik v o p e r a t M m/i ( Š k o ^ a Loka)
Ponujamo vam: poklicni Izziv, samostojno In dinamično
deto pri vodenju ambtotoznega tima v odličnem podpornem okolju, stimulativno plačilD in trendovsko nagrajevanje za uspešno opravljeno deto, odfične možnosti za osebni in kariemi razvoj v ;»dobnem delovnem oknJjii 7 ja.sno
zastavljenimi clji, strokovno nadgradnio znanja, ki j e
pomembno za doseganje ciljev. S G P Tehnik d. d.. Stara
cesta 2 , 4 2 2 0 Škofla Loka, prijave zbiramo do 1 8 . 6.
2 0 0 8 . Več na www.moiedeto.com.

Premagovanje zadnjih metrov pred ciljem /Foto:Tin>Dou

Komercialist m/ž (več izvajatoev) (Škofla Loka)
Od kandidatov pričakujemo: zahtevana stopnja izobrazbe: V. ali VI. slopnja (prednost bodo imeli kandidati s
poklicem gimnazijski maturant), aktivno znanje slovens k e g a jezika, aktivno znanje dveh tujih jezikov: angleški,
španski jezik ali z znanjem katerihkoli drugh tujih jezikov, znanje računalniških programov: poznavanje Microsoft Office, kompetence: komunikativnost, dinamično
,.. Alpetour špedicija in transport, d. d., Kidričeva c e s t a
5 6 . 4 2 2 0 Škofla Loka. prijave zbiramo do 1 8 . 6. 2 0 0 8 .
Vač na www.moiedelo.com.
Arhitekt s strokovnim izpitom m / ž - za projektiranje vtšokih g r a d e n j (Šenčur)
Podietie Protim Ftžišnlk Pere, d. o. o., v svoi knjg vabi
novega sodelavca: arhitekt s saokovnim izpitom m/ž - za
p-oiektiranie visokih gradenj. Pričakujenm: univerzitetni
diplomirani inžerir arhitekture, strokovni izpit, obvladovanje
računalniških orodij M S Offtee In A-Cad, zažetene s o Izkušnie na podrcčiu projektirana visokih gradenj. Ponujairo kreativno delo... Ržišnik Pere skupina. Delavska cesta
2 4 . 4 2 0 8 Šenčur, prijave zbirano do 2 0 . 6 . 2 0 0 8 . Več na
www.moiedeto.com.
R e f e r e n t z a p r o d a j o turističnih a r a n ž m a j e v m / ž
(Kranj)
Od Vas pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe tjristične ali
d-uge ustrezne smeri, 1 leto detovnih izkušenj na področju
pfodaie hjrističnli aranžmajev v turistični agenciji. Ponuiari« vam: samostojno in dinamično deto, stimulatrvno plačSto, ustvarjalno datovno okolje. TGT56 - Odisej, d. o. o.,
K/aistrov trg 2 , 4 0 0 0 Kranj, prijave zbiramo do 2 2 . 6.
2 3 0 8 . Več na w/vw.mojedeto.oom.

Ultramaratonca PoUeta Talerja so na cilju pričakali številni Soričani. Taler se je sicer po poroki
preselil v Gorje, a se namerava vmiti nazaj v rodno vas: "Sorica je najlepši kraj."/FOIO:TI„, DOU

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
- PROSTA DELOVNA MESTA
NA GORENJSKEM (m/žl

NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA DO 2 LET
aae.oe; AIREST. 0.0.0.. ZG. BRNK 130 A. BRNK AEOOOOOM
136.08; POLVCOM ŠK. UOKA. O.O.O.. PCUANE 76.
POUANE NAD ŠK. LOKO
POŠTNI MANIPUUKT
146.08; POŠTA SLOVENUE. D.O.O.. ORAŽGOŠKA
C€UVEC8REZP0KUCA
UL 8. KRANJ
M.6.08:
MOJSTONA, D.O.O.. A SABiCA 3?.
MASER
MOJSTRANA
126.08; KAIAPČCV SUBAN OLGA S.P,. OBALA 77.
19.6,08; CELCMTE STORTTVfE. D.O.O.. TRG L£ONA PORTOROŽ
ŠTUKUAS.MARSOR
NIŽJA POKLKNA IZOBRAZBA 0 0 3 LET
29.6.08: HRBAR • a£SK. KRAW. O.O.O., SAVSKA 116.08; ACRONi. D.aO.. B. KCRIČA 44. JESEMCE
C. 34. KRANJ
14.6.08; ACRONI. D.C.O.. B. KI0n(!A44. JESBACE
14.6.08; fiS F A C m S S M C E S , D.O.O.. PTUISKA
VPTNAR
C. flfi MARfflOR
1^8.08; KARAOLA. O.O.O.. DUNAJSKA C, 21. UUB11.6.08; KARIERA, Q0.0.. OUN^SKAC. 21.
LUNA
UANA
aFručAA
21.6.08; KARieRA, O.O.O.. DUNAJSKA C. 21. LiUB146.08; MARJAN PLANINŠEK S.P. VALVAZORJEV
UANA
TnGl7.LmJA
14.6.08; KLADVAR ŽM. O.D., INDUSTRUSKA UL 2.
1&6.08; KMETUAAG O.O.O.. MOSTE 99. K0MB4ŽflJ
OA
t&.6.06: KMC7USKA MDIANIZACU^ TROOJC.
PtK
C.O.O..TRBOJ610. KRANJ
2S.6.08; NIKOLAJ UMNtK S.P.. KRANJSKA C. 38.
a7.08; MARKO 008f<IKAR S.R. LAHOVCC 84. CERŠENČUR
nJE
IS16.O6: PEKARNA ZEVNIK. 0,0.0.. UU3L1ANSKA
POMOŽNI OEUVEC
C. 36 A. KRANJ
14.6.08; BEKEM. O.O.O.. BELŠAKOVA U - 2. PTUJ
6.'.08; SONJA BABNK S.P. TOMAČEVO 33. UUB22.6.06; VURNiK FRANC S.R. QRAD)ŠKA POT6, RAI.UNA
COVUlCA
SUŠČIČAR
19.6.08; OAVORIN UARINOViC S.R. PJV4INA 26.
2C.6.08; METROPOLGROUR 0.0.. OBAIA 77. POKRANJ
RTOROŽ
« 6,08; TOMAŽ SA^IER S.P.. OIDHAMSKA C, 14.
SLAŠČIČAR KONDITOR
mANJ
1t6.08:ŽITO.O.O,.SMARTINSKAC. 154.UUeiJA.
OSNOVNOŠOLSKA Z0BRAZ8A
m
14.e.08:AOeCCOHR.. 0,0.0.. BflNČtČEVAUL 16
MZAFT
e.UUBUANA-ČRNJd^E
25.7.08; JURU ZUPANC S.P. DOLENJA V « 70. S a 13.6.08; AGENOIA U SERVIS. 0.0.0,. ISnŠKA UL
CA
14. UUBUANA
1S.6.08: UP. O.O.O.. UTOSTROJSKA C. 50, LJUB12.8.08; DACAR ANTON S P.. BREG CB SAVI 28.
LANA
MAVčiCS
KLIUČAVMCAR
29.6.08; ROBERT JORKO S.P.. HRASTJE 52 M.
12.6.08;AVP.O.O.O..BRAVN(ČARJEVAUL II.LiUBKRM^J
LANA
19.6.08; HfT ALPIN«. 00,. BOROVŠKA C. 99. KR.
146.08; BEKEM. D.OO.. BELŠAKOVA UL 2. PTUJ
GORA
14.8.08; COP. 0.0.0, LJUBLJANSKA C. 45. KAW<IK
U.6,08;I.SS..O.O.O,.KOROŠKAC. S3C.KRAMJ
14.6.08; KLADNAR2|% 0.0.. iNOUSTnJSKAUL 2.
U,6.08: ISKRA ISO • JVARNA. 0.0,0.. SAVSKA LOKA
žm
4, KRANJ
116.08; MOTVOZ PLAST, 0.0.0., TABORSKA C. 34.
14.6 08; ISKRA ISO • PLAST d o o . SAVSKA LOKA 4.
GPOSUPUE
HRANJ
1C.7,08: MPPTUJ. 0.0.0,. OORNAVSKAC 7 B. PTUJ
H.6.08;IGORJAQOOlCS.R.UtNOVČ£8l,C£RKUE
II.6.08; TIRALMONT d.0.0.. STELETOWV C. 23 A.
29.6.08; JURE ŽAGAR S.R. BEGUNJSKA C 4. LESKAMNIK
CE
STAVBNI KLJU6AVN^^
12.6.08, KRAŠOVEC GASRUa S.R. POOUUBEU 2d.6.08; SGPTEHra<. 0.0,. ST3W\C. 2, SK LOKA
OBUKOVALfC KOVIN
lO.O.Od; UUJA. D.O.D.. MEOVOŠKA C. 4. MEDVODE
iSKRA-OTC.i&HAKJ. O.O.O.. SAVSKA UJKA
12.6.08; MARJS. O.C.O.. UUBtMNSKAC. 13 D. m
4. KRANJ
2IN
14.6.08; KLADIVAR 2 » . 0.0.. MOUSTRL;^ UL 2.
19.6.08; PETERUN 0.0.0., OOBJE S. POLJANE
žn
KADŠK.UDKO
ie.6.08; UOR. 0.0.0., C. V PROO 9, L ^ J A N A •
21.6.08; PUJSORBflA. D.O.O.. VRTNAU- 24. KRIŽE
POUE
14.6.08; ROMAN ROSTOHAR S.P. CAN<ARJEVAC.
18.6.08; NKO. 0.0., OTOK 16. ŽELEZNM
23C.Bl£0
13.6.08; RAVNIHAR. 0.0.0.. KIORKiEVA C. 9. ŠK.
14.6.08; VtSJA STRCK. SOlA ZA GOST, IN TURIZEM.
LOKA
PREŠERNOVA C. 32 BLEO
SmKSAR
26.6.08; VDl£NIK. C.O.O,. CELOVŠKA C. 170. UUB37.08; BVG.D.O.O-.SAVSKAC. J6,WWU
UANA
13.6.08; ISKRA ISO • STRUGARSTVO. OJO.O., SAVOBDELOVALEC LESA
SKA LOKA 4. KRANJ
n.6.08; JELOVCA. O.D.. HRSO t. PKDtNOR
ORODJAR
J4.6.08; JELOVICA 0.0,. KIDRIČEVA C. 58. ŠK.
1f.6.08; KOVAČIČ. 00.0.. VRH PRI ŠENTJERNEJU
LOKA
10. ŠENTJERNEJ
UČAfl
VARILEC
19.6.08; FRANC NO/AK S.R. ALPSKA C. 43. LESCE
14.6.08; BEKEM. O.C.O., BELŠAKOVA UL 2. PIUJ
KUHARSKI POMOČUIK
MONTER VODOVODNIH NAPRAV
22.6.08; MiLOSfC MlAN S.P., 2Q. JEZERSK0125 A.
2?,6.08; SAZA. O.O.O.. KOROŠKA C. 33. KRANJ
ZQ. JEZERSKO
MONTER OGREVALNH NAPRAV
•5.6.08^ METROPOL GROUR 0.0.. OBMJV 77. PO11.6.08; ZUPANC MATJAŽ S.P, ZG. PlTOiČE 45 B.
MEDVODE
•1,6.08; SODeXHO.O.O.O..ŽEl£ZNAC. 16. LWBSTROJNIK
UANA
13.6.08; SVILANTT. O.O.. KOVINARSKA C. 4. KAMNIK
NATAKARSKIPOMCČNIK
STROJNI MEHANIK
29,6.08: BOHI^U. DO.O.. TRIGLAVSKAC. 17. BOH.
2-,6.06: LAJ0VICTU3A. O.O.O.. VEROVŠKOVAUL
BISTRK>
6(. LJUBUANA
4«ST!LEC OBJEKTOV
AVTOMEHANIK
11.6.08; OŠ JELA iANEŽlČA. POOLU8NIK 1. Š K
10.7.08; PIRANHA. ŠK. LOKA. O.O.O. RDOtUBNiK
JOKA
99. ŠK. LOKA

ELEKTRIKAH ENERGETIK
11.6,08; a-TEC MULEJ. D.O.O.. POT NA USICE 7,
ELEKTROMONTER
29.6.08; PUWJ£T. 0.0.0,, KAMNIK POO KRIMOM
88PRESERJE
14,8.08: STANISUV VOOIAN S.p., SUHADOLE 21,
KOMENDA
21.6.08: ŠMAJO. O.O.O.. JEZERSKA C. 13^ KRANJ
ELUCTROINŠTAUTER
6.7.08; ZVONE KUŠA=l S.P.. KAJAKAŠKA C. 52.
LJUBUANA-ŠMARTNO
15.6.06: PJKA. O.O.O.. KAJAKAŠKA C. 40. JUBUANA-ŠMARTNO
ŠIVLIA
le.e.oo; zujA, O.O,O,.MC;^O. MAVČIČC
TAFCTNIK
18.6.08; TRGOOOM tO. 1. O.O.O.. ZAPUŽE 10 B.
BEGUNJE
SU<OPLESKAR
19.6.08; LF.O.O.O .LJTOSmOJSKAC SO.UUBUANA
IZVJUALEC POVRŠINSKE ZAŠČITE
14.6.08; KiAUCVAKŽiK. U.L)., MUUUlKUiiKAUL 2,
2IR1
FRIZER
14.6.08: BARBARA KAF3LS.P. FRANKOVONAS. 68.
ŠK.U3KA
22.3.08;; BOŠTJAN KEPIC S.P. TRG SV0600E 25,
19.5.08; EJ^SIOH. O.O.O.. OETELOVA UL 10.
KRANJ
6.7.08; BARTOLAC MOJCAS P. PR£DIINIŠ<AC. 16,
TRŽ)Č
15.6.08; L£NAflTP5fiCS.P. S. ŽAGARJA 40. KRANJ
19.6.06; LENART PffKJS.R. S. ŽAGARJA 40. KRANJ
21,0,06; MrrJA, U.O.U.. C. V MESTNI LOG 64. UU5UANA
3.708; SNJEŽANA KOŽUH S,P. C. NA EROO 47.
KRANJ
29.3.08; TAMARA MCA S.R. ŠTUDENTO/SKA UL
13, LJUBUANA
22.3.08; TTCUANAGRŽIMC S.P. OBAIA 77. PORTOROŽ
TESAR
12.6.08; ROMAN PANCERC S.R. B U K M t t PRI VODICAH 16 A. VOOtCE
POLAGAUC POOOV I« TLAKOV
19.5,08; UP, 0,0.0., IfTOSTROJSKA C.
UUBUANA
VOZNIK AVTOI«HANIK
11.6.08; VEOUA TRANSPORT UUBUANA. O.O..
SREDIŠKAUL4.LIU8JfNA
VOZMK
22708; TRGOOOM NO 1. 0.0.0,. ZAPUŽE 10 B,
BEfiUNje
3./08; IH-TfcAM. 0.0.0., C. JAKA Pl/TIŠE 21.
KRANJ
PROOAJALfC
295.08; ALFAPET, O.O.O.. IflAliŽKA C. 29, UUBUANA
12.5.08; MAKPRAPRCTND(. O.O.O.. ŠKOFJELOŠKA
C. 20. KRANJ
KLHAR
15.6.06; SftAON ZGONC S.P, ŠLAJMERJEVA UL 1
A.UUeUANA
22J6.08; BRANKO BEZEK S.P, MOKRAŠKA VAS 1.
SP.IORUA
I9i.08; HfTALPWEA.O.O., BOfiOVŠKAC. 99. KR.
GCrtA
15J6.08; INTERTRENO. O.O.O.. HOTENAŽE 50,
PREDDVOR
14B.08; MARCHE, D.O.O.. GASILSKA C. 53, ŠENČU^
20J6.08: METROPOL GROUP, 0.0.. OBAIA 77, PO3.7.06; MIlfNKO GR8GORIC, S.R. BEGUNJE 160,
6&3U^iJE
21.7.08; ROK MALNARS.P, STARA FUŽINA23, BOK.
JEZERO
11.6.06; SOD£)<HO. 0 0 . 0 . . ŽELEZNA C, 16. UUB-

um

18J6.08: TAJO-TEAM, O.O.O.. AMBROŽ PCD KRVAVCEM 31. CERKUE
NATAKAR
11.6.08; KUSTERLE sftKA S.P. SREDNJA VAS 87.
SREDNJA VAS V BOHSUU

14,606; MIKEU PRIMOŽ S.R, REBR 29, BLEO
22.608; 2A. D.O.O., ZG Bm4JE32, ŽABNICA
18.600; tflTAUtNCA. aO., BOROVŠKAC. 98, KR.
GOl*
14.6 08; JGZ BROO. PREDOSUE 39, KRAN.
15.608: JOHAN ŠIPEC MONIKA S.R. VELESOVO 56
A.CERKUE
20.6.08; METROPOL GfiOUP. D.O.. OBALA 77, PORTOROŽ
18.606; TAJO-TEAM. 0.0.0., AMBROŽ POO KRVAVCEM31,CERKLE
ARAHŽER
15.608; ALEŠ BEUNA S.P. TOMAČEVSKA C. 13 A.
UUeUANA
19.608; ALEŠ BEUNA S.P. TOMAČEVSKA C. 13 A.
UUCUAN^
BOL«nČARNEQOVAUC
11.608; ZORA PLUS. 0 0 . 0 . . ZEMLJEMERSKA UL
10, UUBUANA
SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
11.6j0e: ACRONI. 0.0.0. B. KIORICA 44. JESENCE
14,608; OOINOV, D.O.O,, ŠUCEVA UL 23, KRANJ
22.(IUB; hlX)KWNKOi}fcU S.P, POlOKJ b A žiHUVMCA
13.&08; FlWlC POZVEK S.P, A. BITENCA 198,
UUBUANA
20.6.08; FRANC POZViK S P,. A BITENCA 198,
UUBUANA
11 60fl: GAr>«:). D O O., P00NARTe4. POONART
11.608; ZURANC MATJAŽ S P . ZG, PRNIČE 45 B,
MEDVODE
16,a08: KARIERA. O.O.O., DUNAJSKA C, 21, UUBUANA
12.6,08; MAIUS, D.0,0.. UUBUANSKA C. 13 D, TRZiN
20.fl.08. MAT-JPOVVER. D.O.O.. KOROŠKA C. 14,
KRAMJ
12.6.08; MELTfA STARIČ S.P. NOVI TRG 11 NOVO
MESTO
14.606; MERKUR. O.D..SP. AAVŽSB. JESENICE
15.6.08: NATAN. 0,0.0.. SAVSKA C, 34. KRANJ
4 7.(8; FERKO TEHTNCE, O.O.O.. ZALOG 2. GOLNIK
11.608; PLAN»4SK0 ORUSTVO, C. ZELEZAfUEV 1.
JESENICE
11 608; POlJrEX, 0.0.0,. C. BORCEV 1. RAOOMUE
10.608; RAVNIHAR. 0.0.0., KIORKSEVAC 9. ŠK
UOKA
14.6.08; S>NWi. O.O., UTOSTROJSKAC. 38, UUBUANA
16.608;S»», ZOISOVAUL 1. KRANJ
25.6.08; ŠENK TRAOE, O.O.O.. BftITOF 23. <R«iJ
19.6108; TOMAŽ JER»Č. ŠIEFANJA GORA 19. CERKUE
VETERINARSKI TEHNIK
20.6.08: MZ VET. D.O.O., PESMCA 21 A. F€SNICA
PfaiWD80f«J
13.6.08; VETERINARSTVO TRSTENJAK • ZAJC.
0 . 0 0 . . UL MDUH BOFCEV 23, UUBUANA
LESARSKI TEHMK
77.C8; NTERCET. D.O.O.. POSLOVNA CONA A 24.
ŠENČUR
11.608; JELOWCA. 0.0, HR® 1. PRE00VW
25.6.08; ŠENK TRADE, D.O.O.. BRTTOF 23. <RAMJ
STROJNI TEHNIK
13.608: AGENCUA M SERVIS. 0.0.0,. IGRŠKA UL
14 UUBUANA
13.608; (SKRA-OTC, KRANJ. 0,0.0.. SAVSKA LOKA
4.KfWU
U.aOB: ISKRA ISO lAVRNA. D.0.0.. SAVSW LOKA
4.KWiJ
13.8.08: ISKRA ISO-UVARNA. 0.0.0.. SAVSICALOKA
4KfW4J
21.e08; UUOWC "mBA. D.O.O,, VEROVŠKDVA UL
66. UUBUANA
22.6.08: UBER. D.O.O, KOPAUŠKA UL 15 A. ŠK
LOKA
16.6.08: URŠIČ. 0.0.0. PREŠERNOVA C. 31, DOMŽALE
ELEKTROTEHNIK ENEF6ETIK
• 29.6.08: aAN^ET. O.O.O.. KAMNIK POO KRIMOM
8B,PRESEftJE
ELEKTROTEHNIK
22.6.08; JANEZ VALTER S.P, ZG. DUPUE 24, DUPLJE
29.6.08: PIAN-NET, O.O.O.. KAMN»< POO KRIMOM
8B,PRESERJE

17.6.08; THVSSENKRUPP OVG OVKSALA. O.O.O..
ŠPRUHA 19. TRZIN
ia0.ce; UBSKb, D.O.O.. FREŠERNOVAC. 31,OOMŽAL£
ELEK^OTEHNIK ELEIOBONK
12.8.C8;AVP.0.0.0..8RA.MČARJEVAUL 11,UUBUANA
KEMLSKI TEHNIK
6.7.0S: KEMOMEO, D.O.C.. KAUŠKA UL 9. KRANJ
20.6,08: MANPOVVER. D.O.O., KOROŠKA C. 14.
KRANJ
KONFEKCUSKJ MODELAR
13.6.Ce; SVIANIT. O.O.. KOVINARSKA C. 4 KAMNK
GOSTINSKO TURISTIČNI TEHNIK
13.8.08: UMT, D.O.O.. PRUŠNKOVA UL 95. UUBUANA-ČCNTVIO
GOSTINSKI TEHNIK
19,6.08; MlOŠIČ MlAN S.P, ZG. JEZERSK0125 A,
ZG.JBERSKO
15,6.08: iNTERTRENO. D.O.O., HOTEMAŽE 50,
PREOCMM
6.7,06 SONIABABrt^SP.TOMM^SVO 33. UJBUANA
13.6.08; UMI. D.O.O.. PKUŠN0«3VA UL 95. UUBUANA-ŠENTVID
TEHNKSTREŽBE
14.6.C8; JGZ BROO. PREDOSUE 39. KRANJ
EKONOMSKI TEHNIK
11.6.06; AfiANKA. 0.0.. CANKARJEVA C. 1 A. TRŽIČ
67»>:RiRnM-14.DOO.KA.RJHOVAUI U.MUR.
SKA SOBOTA
6.7.06; KOROTAN. D.O.O., STRUŽEVO 20. KFANJ
22.6.08; KUEHNE + NAŠEL. O.O.O., POSLOVNA
CONAA19. ŠENČUR
6.7.0fi; MERKUR ZAVAROVALNICA. 0.0., DUNAJSKA
C.58.UUBUANA
26.6,08; PCKARNA POSTOJNA, D.O.O.. KOLODVORSKA C. 5 C. POSTOJNA
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK
12.6.C8; MEOA PARTNER, d.0.0., KAPUCINSKI TRG
8 ŠK.LOKA
15.6.08; PRIMA ZASTOPSTVO. O.O.O.. PARTEANSKA L L 19. UUBUANA
KOMfRCIAUST
25.8.08; IG. O.O.O.. ŠTVCVA UL 25, LJUBUANA
14.6.08; m m A KAVČIČS.P, GREGORČIČEVA UL
27. ž n
21.8,08: VIDEOTOP, D.O.O.. TRG REVOLUCUE 2.
MARIBOR
ADMHMSTRATIVNI TEHNIK
11.6.C8: OKROŽNO SODIŠČEVCEUU, PREŠERNOVA UL 22, CEUE
ZDRAVSTVENI TEHNIK
14.6.08; OOM STAREJŠH OBČANOV. POTOČE 2.
PRED^CR
16.6.08; STANISLAV SEDLAK • S P L AMBUtANTA.
GIAVAR£VA C. 61 A. KUMtNUA
GIMNAZUSKI MATURANT
14.6.08; IGMA CAR. d.a«.. DELAVSKA C. 24. ŠENČUR
SREDNJA STROK. AU SPL EZOBRAZBA
20.6.08; ACENCUA M SERVtS. O.O.O., IGRIŠKA UL
14 UUBUANA
U.6.08: BEKEM. D.O.O., BELŠAKOVA UL 2, TUJ
11.6.08; FOKUS-STOPAfi-FINŽGAR K.O.. NTtHOV
OOL9,UMBUŠ
16.6.08; HIT ALPINEA. O.3., BOROVŠKA C. £9, KR.
GORA
14.6.08; H O T a JELOVK> 8t£D. 0.0.0., C, S « B O DE8.BL£D
21.6.08: VIGA. D.O.O., 80JANJAVAS3C, METUKA
WŽ. STROJNIŠTVA
3.7,08; LiTOSTROJ PTS, 3.O.O., UTOSTROJSKAC.
42, LU8UANA
MtaEKTROTEHNIKE
13.6.08; POLVCOM Š K LOKA. O.O.O, POLW€ 76,
POLJANE NAD SK, LOKO
INŽ. GRADBENIŠTVA
11.6.Ce; NIKO, O.O.. OTOK116, ŽEl£ZNW
EKOhOMIST ZA ANAUZE IN PLANIRANJE
14.6.08; IBE. O.O.. HAJORIHOVA UL 4. LJUBUANA
PROGRAMERSKI INŽ.
147.C«: K&O M X R O S I S ^ . KRANJ. O.O.C. BERTONOJEVAUL I.KRANJ
MŽ. MEOICINSKE BtOKBflJE
20.6.D8; MANPOWER. O.O.O.. KOROŠKA C. 14.
KRANJ

VIŠJA STROK. IZOBRAZBA
21.6.08; G. BREDA. 0.0,0., TRG IZGNANCEV 2.
ll.e.Oa KARERA. D.O.O.. DUNAJSKA C. 21, UUBUANA
DR. VETERINARSKE MEOKIINE. DODIPIOMSKI
10.6.08: LEK VETERINA. D.0,0.. UPOVCI 251 A.
8aT)N>:i
UNIV. CIPL I N l STROJNICA
14.6.06: KLADIVAR ŽiRl. 0,3.. INDUSTRIJSKA UL 2.
žn
DIPL INŽ. STROJNIŠTVA
15.6.0S:AVP. 0 . 0 . 0 . BRAW1ČARJEVAUL 11, UUBUANA
146.08; KLADIVAR Žm. DO., INDUSTRUSKA UL 2.
žn
20.6.08: MANPOVVER. O.D.O.. KOROŠKA C. 14.
KRANJ
DIPL I N l LABORATORIJSKE BIOMEDICINE
14.6.06; ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA.
JADRANSKA C. 31. ANKAR/^
UNIV. OIPL EKONOMIST
14.6.08: A8ANKA. O.D., BLiTMEBOVAC. 14, KRANJ
14.6.08; MAIUS. D.O.O.. UUBUANSKA C. 13 0.
TRZW
3.7.08; MOUTO. O.O.O., POSLOVNA CONA A 41.
ŠENČUR
14.6.06; SUZ. O.O.O., B. KOAČA44. JESENICE
t m FKONOMISr
3.7.08; EUROCOM. 0.0,0. SAVSKA C, 22. KRVU
UNIV. EIPL PRAVNIK
12.6.06: MAiUS, O.O.O., UUBUANSKA C. 13 0.
TRZ2N
14,6.06; MAIUS. 0.0.0,. UUBUANSKA C. >3 0.
TRZIN
PROP. 4EZ1KA S KNJtŽEVNOSTJO
11.6,06; OŠF. PREŠERNA, KIDRIČEVAC. 49. KRANJ
PROF. SPECIALNE IN REHiBILHACUSKE PEDAGOGIKE
11.6.08; OUOV RAOOVUlCA. C. NA JEZERCA 17.
RADOVLfiCA
UNIV.ttPLNEMCIST
10.6.08; HORIZONT. O.O.O.. BEZENSKOVA UL 35.
UUBDVNA
UNIV. n P L FIZIK
10.6.08; HORIZONT. D.O.O., BEZENŠKOVA UL 35,
UUBU^
ORMEOK^tNE
28,6,0«; OZC. ZO KRANJ. SOSPOSVCTSKA UL 10.
KRANJ
15.6.08: OZG. ZD ŠK. LOKA. STARA C. 10. ŠK. LOKA
OROENTALNEMEOK^INE
11.6,08; OENTAL ŠflWPF N ORUGI. O.N.O.. SONČ^
NA UL 7. ROGAŠKA SLAT1IIA
15.6.06: OZG. ZO TRŽIČ. BJEJSKA C. 10. TRŽI5
3, f.W: U^ti.
HULmjJNIKA KKANJ,
VETSKAULS.KRANJ
29.6.03: ZOBOZDRAVNIK - MATANIČ JASENKA.
M0R0VAUL6A. IZOLA
DIPLOMIRANA BABICA
11.6.08; BGP KIORIČEVAC. 38 A. KRANJ
DIPLRZK)TERAPEVT
25.6.08: ZAVOD KORAK. TUPAUCE 45 A. fftEOtJVOR
DR. MED. SPEC. SPLOŠNE MEDK:INE
19.6.08: OZG, ZD Š K LOKA. STARA C. 10, ŠKU3KA
VISOKOŠOLSKA STROK. COBRAZBA
6.7.06; MOJ PROFTT, O.O.O..TRINKOVAUL 6, ZOIA
OR. VETERINARSKE MEDICINE
29.6.06; MZVET, D.O.O.. PESNICA 21 A, PESNCA
PR1MAW^
Prosta Movna mesta ob^iljaino po podatkih Zavoda RS 2a zaposlovanje. Z a ^ i pomanjkanja prostora niso objavljena vsa. Prav tako zaradi prednosti
objav i ^ u s č ^ pogo^, <1 jtti postavljaj d«iodaiald (delo za določen eas, uhtavarra delovne izku^
rije, posebno znanje bi morebitne druge zaNeve).
Vsi navedeni In manjkajoči podatki so dostopni:
• na ogissr^ deskah območnih služt) in uradov za
delo zavoda;
• na dcmači strani Zavoda RS za zaposlovanje:
htlp-7/viww.«ss.90v.si:
.prideoda^
Bralce opozarjamo, da so morebitne napaiie pri
objavi nogote.
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SNOVI K

PLANINSKI KOTIČEK: VELIKI JAVORNIK OZ. ŽENIKLOVEC ( 1 7 1 5 M)

Tekmovanje v pripravi postrvi

Travnati razglednik

Turistično društvo Tuhinjska dolina je v T e r m a h Snovik pripravilo tradicionalno, že 6. kuharsko t e k m o v a n j e v pripravi
postrvi, na katerem s e je pomerilo o s e m amaterskih kuharjev in bližnje in daljne okolice. P o s e b n a komisija, ki je pri
tekmovalcih ocenjevala pripravo, postopek, okusnost, izvirnost, o s e b n o urejenost in ureditev prostora, je za z m a g o v a l ni določila dve jedi, z m a g o v a l e c občinstva p a je postal najmlajši udeleženec, desetletni Mitja O m e r z u . T e k m o v a n j a je

Travnati vrh, ki je idealen za turnosmučarsko vijuganje, v poletni sezoni pa je to vrh, ki s svojo
planino ob vznožju privablja številne ljubitelje planšarij in gorskega kolesarjenja.

imelo tudi letos d o b r o d e l n o noto, saj s o v s e pripravljene
jedi prodali na licitaciji, s katero s o zbrali 2 5 0 evrov. Podari-

JELENA JUSHN

li s o jih društvu Sožitje iz Lok pri K a m n i k u . ) . P.

m č e r slovenskih
viž v narečju
ŠKOFJA LOKA
\mloptijo

• ans. ROKA ŽLINDRE
• POgANSKI KOLEDNIKI
. MLADI UPI
. KRAJCARJI
. VASOVALCI

Obilna Škofja Lolu
Gorenjski glas
OFJINIUTOR.

• MODRI VAL
. NOTRANJCI
. TRIO ŠUBIC
•ZARJA
• J A N I IN F R A N C I PIRŠ
Z ANSAMBLOM

Radio Sora

Miu.

Coslje uma

• ans. ŠTAJERSKIH 7
* gledaiiika skupina U R Z A H , KUD Trau Gorenja vas
Voditrfiaprif«)««: Saša Pivk Avsec in Jure Sešek

13. junij

ob 19.30 na Mestnem trgu

Če se planinec iz tržiške
strani odpravi na Stegovnik,
običajno turo začne v bližini
našega današnjega končnega cilja. Odpravili se bomo
na Veliki Javornik ali Ženiklovec, travnat vrh na severni strani Storfiča, ki v zimskem času privablja številne
tume smučarje, poleti pa se
na planini ustavljajo ljubitelji planšarij in gorskega kolesarjenja. Tik pred začetkom
pašne sezone je morda opis
današnjega cilja ena od možnosti, da preživite čudovit
dan v osrčju osrednjih Karavank, ki s svojo prijaznostjo
kar vabijo, da jih obiščete.
Tiiro na Ženiklovec bomo
začeli pri Domu pod Storžičem. Do tja se pripeljemo
skozi Lom pod Storžičem,
mimo vasi Hrib in Slaparske
vasi. Pri Domu parkiramo,
se obrnemo v smeri Storžiča
in na levi strani zagledamo
markacijo in smerokaz za
Planino Javornik. Na začetku pot poteka po gozdnem
kolovozu, ki je za nekatere
avtomobile tudi prevozen.
Po 15 minutah hoje pot zavije strmo desno navzgor. Hodite ob hudourniku. Svet je
blaten in spolzek, zato previdno, če boste tukaj hodili
po večji količini dežja. Omenjena pot je pravzaprav bližnjica, ki se na vrhu sreča s
cesto, po kateri ste hodili
prej. Na sedlu Javomiški
preval je smerokaz; levo gre
pot proti Planini Javornik,
desno oz. naravnost pa proti
Stegovniku in Močnikovemu sedlu. Krenete v smeri
Stegovnika. Ko iz gozda pridete na piano, se vam bo na
desni strani odprl razgled na
Storžič, vi pa še kar hodite v
smeri Stegovnika. Prek travnika dosežete gozd in kmalu
pridete na sedlo pod Malim
Javomikom, na višini 1562
m. Mah Javornik je pred
vami, vi pa krenete levo nav-

Pogled na Stegovnik /Foto:)dena)usiin

zgor, po travnatem pobočju.
Neoznačena pot na Veliki Javornik vas bo v okljukdh pripeljala na vrh. Svetujem
vam, da se, ko pridete na vrh
strmine, ustavite in razgledate po okolid, čeprav še niste na samem vrhu Ženiklovca. Odprl se vam bo čudovit razgled na jezerski konec. Pred seboj boste imeli
nam dobro znani Stegovnik,
Vimikov Grintovec, Pristovški Storžič, na avstrijski strani Obir, Goli vrh, KamniškoSavinjske Alpe.
Sledil bo rahel spust in
končni vzpon na vrh, kjer
vas bosta čakala žig ter vpisna knjiga in lep razgled na

severno stran Storžiča, na

Košuto, Vrtačo, Stol in v ozadju na Julijce. Z vrha Ženiklovca se po travi spustite do
Planine Javornik, na nadmorski višini 1448 m. Omenjena strmina je v zimskih
mesecih tumosmučarski raj,
smučina, Id ni zahtevna in
kjer se človek lahko nauči

Storžič z vrha V e l i k ^ a Javomlka oz. Ženiklovca / fom^ leienj luiun

tudi prvih tumosmučarskih
"korakov".
Planina Javornik je zelo
aktivna, saj se na njej vsako
leto pase ogromno govedi in
ovac. Na planšariji vam bodo
o postregli s čudovitim kislim mlekom. Zraven boste
lahko dobili tudi žgance; ajdove ali koruzne,- kakršne
boste želeli. Skuto ali pa sir
pa lahko kupite tudi za domov.
Ker vem, da marsikdo od
vas, ki bere Planinski kotiček, ne more hoditi, a rad
preživi kakšno urico v čudoviti naravi, naj vam zaupam
sledeče: s tržiške smeri je
Planina Javornik najlažje dostopna iz Loma prek Grahovš. Naj vas opozorim le,
da je na cesti, ki pelje proti
Javomiku, zapora, kajti cesta
je privatna, zato raje uporabljajte javno cesto, ki pelje
mimo Kmetije Tič.
Planina Javornik je tudi
priljubljena tura med gorskimi kolesarji. Ko sem jo pred

več kot desetimi leti odkrivala skupaj s prijatelji, smo
vmes neprijetno zašli, a tura
je na koncu uspela, kislo
mleko na Javomiku pa je
bilo pravi balzam za razgreto
telo in prazen želodec. Ena
od variant je, da z jezerske
strani pri Kanonirju zavijete
levo in se s kolesom povzpnete skoraj pod Stegovnikov
masiv. Pot nekaj časa poteka
po cesti, nekaj časa po gozdnih stezicah. Vsekakor imejte s seboj zemljevid, ki ga
morate znati brati, sicer se
vam lahko pripeti, da boste
morali kolo dati na ramo.
Druga varianta je, da obvozite Planino Konjščico in se
oglasite še na Planini Javornik. Sledil bo spust proti
Grahovšam ter mimo Loma
in Tržiča nazaj v Kranj. Čelado na glavo in srečno!
Nadmorska višina: 1715 m
Trajanje: 3 ure in 30 minut
Višinska razlika: 592 m
Zahtevnost • • * • •

S Planine Javornik proti v r h u javornlka /Foio:|cinia|uitin

EKONOMIJA

stefan.zargi(g)g-^s.si

V Savi z največjim donosom

BLED

O scenariju za vodenje EU

Delničarji Save so se tudi uradno seznanili z janskim uspešnim poslovanjem, ki je delnicam te
družbe na borzi lani tudi prispevalo največji - kar i6i-odstotni donos.
ŠTEFAN Ž A R G I

Lastniki Save

Stražišče pri Kranju - Kot smo

v petek že na kratko poročali,
je bila v Šmartinskem domu
v Stražišču minuli teden 14.
redna -skupščina družbe
Sava, na kateri so se delničarji tudi uradno seznanili z revidiranim konsolidiranim
letnim poročilom o lanskem
poslovanju in odločali o delitvi dobička. Predsednik uprave delniške družba Sava Janez Bohorič je v uvodu k obravnavi letnega poročila leto
2007 ocenil kot zelo uspešno, saj so bili zastavljeni dlji
Poslovne skupine Sava in
njene matične družbe Sava,
d. d., ne samo doseženi, ampak tudi znatno preseženi.
PremoŽenje Poslovne skupine Sava je lani močno naraslo. Doseglo je 951,7 milijona
evrov, kar je 26 odstotkov bolje od načrta in 41 odstotkov
več kot v letu 2006.
Družbe Poslovne skupine
Sava so v letu 2007 ustvarile
dobrih 188 milijonov evrov

D KAD 1 8 , 7 %
• NFDhol<Jing9,s%
•

Finetol4%

B Merkur 2,1 %
• SOD 1 1 , 1 %
• NFDinvesL Sklad 4 . 2 %
• Gorenjska banka 2,6 %
• druge pravne osebe 14,2 %
• Klub Modrih 9 , 5 %

i3NFD4.2%
• Zvon ena 2 , 5 %
• fiziine osebe 1 7 . 4 %

prihodkov od prodaje, s čimer
so za 11 odstotkov izboljšale
prodajne dosežke predhodnega leta in za 2 odstotka presegle poslovni načrt Poslovna
skupina Sava je v letu 2007
ustvarila 41,6 milijona evrov

celotnega dobička pred davki

in 39,3 milijona evrov čistega
dobička. Celotni dobiček pred
davki je bil 24 odstotkov višji
od načrtovanega, čisti dobiček
Poslovne skupine Sava pa je
bil 28 odstotkov nad načrtovanim in tudi 15 odstotkov višji
glede na leto 2006.

Ob teh dosežkih je bila
vrednost naložb v nadaljnji
razvoj Poslovne skupine
Sava lani še posebej visoka,
saj je skupaj znašala kar 181
milijonov evrov oziroma 45
odstotkov več glede na leto
2006, največ v dejavnosti
Turizem. Za finančne naložbe, ki jih izvajajo v okviru
delniške družbe Sava, so v
letu 2007 namenili 144 milijonov evrov, od tega dobršen
del, 106 milijonov evrov, za
pridobitev 23,8 odstotka lastniškega deleža v Abanki
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Vipa, povečali so tudi lastni
ški delež v Gorenjski banki
kjer je Sava sedaj 45,9
odstotna lastnica. Savina na
daljnja ambicija je povezova
nje Abanke Vipa in Gorenj
ske banke, s čimer bi nastala
druga največja banka v Sloveniji.
Edini predlog, ki na skupščini delničarjev Save ni bil
sprejet, je zadeval volitve v
nadzorni svet. Skupščina je
namreč s skromno večino
sprejela protipredlog delničarjev Finetola, Maksime Invest, Fidine in NFD, po katerem so bili v nadzorni svet izvoljeni Tomaž Toplak, Miran
Kaldč, Jože Obersnel, Marko
Pogačnik, Janko Kastelic in
Stanislav Valant, svet delavcev pa je v ta organ izvolil Janeza Justina, Boštjana Luznarja in Miho Resmana. "Samoimenovanje" Tomaža Toplaka, predsednika paradržavne Kapitalske družbe
(KAD), v nadzorni svet Save
je v vladnih krogih izzvalo
precejšnje presenečenje.

V okviru Evropskega centra za voditeljstvo, ki deluje pri
lEDC - Poslovni šoli Bled, se je v petek uspešno zaključila 6.
dvodnevna mednarodna konferenca z naslovom Scenariji
za vodenje evropske prihodnosti. Na konferenci, ki je potekala pod pokroviteljstvom Ministra RS za razvoj Žiga Turka,
je 72 predstavnikov poslovnega sveta, vlad, nevladnih organizacij, medijev, dekanov in direktorjev poslovnih šol ter
strokovnjakov za vprašanja voditeljstva iz 20 držav, razpravljalo o vlogi in prihodnosti voditeljstva v Evropi ter o izzivih
in priložnostih na področju vodenja, ki jih prinaša prihodnost Evrope. Jan Truszczjrnskl, pomočnik direktorja na direktoratu Evropske komisije za širitev, je izpostavil in pojasnil pet osrednjih izzivov, s katerimi se bo morala Evropa
spopasti, in izrazil upanje, da bo EU ubrala takšen scenarij
evropske prihodnosti, po katerem se bo kot dobro delujoča
integracija uspešno odzivala na vse večje izzive. "Dejstvo pa
je, da bo brez boljšega voditeljstva težko obvladovati izzive
prihodnosti in obdržati Evropo močno," je zaključil. Š. Ž.

LJUBLJANA

Trgovinska zbornica si želi del premoženja C Z S
Konec maja je upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije
(T2S) razpravljal tudi o doseganju zahtev, ki jih Zakon o gospodarskih zbornicah nalaga za priznanje reprezentativnosti.
Upravni odbor se je seznanil tudi s stanjem članstva, ki trenutno dosega več kot 22 odstotkov prihodkov, glede na prihodke
celotnega slovenskega gospodarstva, oziroma več kot 62 odstotkov v prihodkih, ki jih ustvari celotna slovenska trgovina.
Delež zaposlenih pri članih TZS že več kot 59 odstotkov v celotni dejavnosti. Zakon o gospodarskih zbornicah kot reprezentativno zbornico obravnava tisto,, ki ima nad pet odstotkov
gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Upravni odbor TZS ocenjuje, da bo TZS cilj dosegla v
roku, ki ga opredeljuje zakon. Največja dodana vrednost izpolnjenega kriterija je pravica do razdelitve premoženja GZS. Rok
za izdajo odločbe o reprezentativnosti poteče 24. junija. Š. Ž.

Dobili Register nepremičnin
Na osnovi popisa nepremičnin in podatkov iz javnih evidenc je Geodetska
uprava RS vzpostavila Register nepremičnin.
ŠTEFAN Ž A R G I

Ljubljana - V petek so na
Geodetski upravi Republike
Slovenije (GURS) objavili, da
so na osnovi popisa nepremičnin, ki je potekal v letih
2006 in 2007, preverili in
dopolnili podatke uradnih
evidenc in vzpostavili novo
enomo javno evidenco poda-

komercialne namene. Register vsebuje podatke o skoraj
šestih milijonih nepremičnin , od tega 4,6 milijona parcel, 1,1 milijona parcel s stavbami aU deli stavb in približno 250 tisoč nepremičnin,
pri katerih ni znan lastnik
parcele. Register nepremičnin bo seveda treba vzdrževati, za kar bodo uporabljali

Aleš Seliškar

tkov o nepremičninah v naši
državi, imenovano Register
nepremičnin. Register je za
zdaj dostopen le v geodetskih pisarnah, do konca leta
pa bo na voljo tudi na svetovnem spletu. Dostop bo
brezplačen, razen za tiste, ki
bodo podatke uporabljali v

javne evidence, odgovore na
vprašalnike, naslovljene na
lastnike, pa tudi podatke iz
geodetski meritev, ogledov,
aeroposnetkov in drugih
strokovnih podlag. Na zahtevo informacijske pooblaščenke podatki o lastnikih, ki
so fizične osebe, javno ne

bodo dostopni. Na tiskovni
konferenci smo slišali opozorilo, da se lahko podatki
med registrom nepremičnin, zemljiškim katastrom
in katastrom stavb razlikujejo, zato je za varen nakup
nepremičnine treba podatke
preveriti in urediti, kakor
tudi vpis stvamopravnih
pravic.
Generalni direktor GURS
Aleš Seliškar je ob tej priložnosti povedal, da je popis nepremičnin, ki je stal 10,9 milijona evrov (sama priprava
Registra nepremičnin pa je
stala poleg tega še 497 tisoč
evrov) po njihovi oceni zelo
uspel. Zelo malo je namreč
lastnikov, ki podatkov niso
oddali - pozval jih je, da to ob
priliki storijo v najbližji geodetski pisamL Kvaliteto podatkov je na osnovi p r ^
analiz potrdila tudi direktorica Urada za statistiko, kar bo
precej olajšalo popis prebivalstva v letu 2011.
Direktor Seliškar je tudi
dodal, da imajo že tudi pripravljene modele za vrednotenje nepremičnin, kar vse
bo lahko dobra osnova za
uvedbo davka na nepremičnine. Pri tem je dodal, da je
uvedbo davka sedanja vlada
odložila za nedoločen čas,
zato to ostaja vprašanje za
novo vlado.

MODRE ODLOČITVE
Izkoristite jih lahko d o f ^ f i .
i I

Če vaša finančna sredstva vežete od 3 mesecev do 2 let,
vam nudimo obrestno mero med 4 , 4 5 % in 5 , 0 % .
Ponudba velja za ziieske nad 5.001 €.

G o r e n j s k a ^ Banka
Banka d podlubom

http://www.gblur.si

KMETIJSTVO
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Pogubna ukinitev
mlečnih kvot
Govedorejsko poslovno združenje (GPZ)
nasprotuje ukinitvi mlečnih kvot.
CVETO ZAPLOTNIK

Domžale - "Evropski kmetijska pobtika se liberalizira, na
trgu bodo ostali le tisti kmetje, ki bodo zdržali veliko konkurenco. Predvidena odprava mlečnih kvot bo pomenila
konec slovenskega kmetijstva, saj bo le od sto do dvesto kmetij lahko konkuriralo
zahodnoevropskim," je na
sredini novinarski konferenci dejal direktor GPZ-ja dr.
Teodor Zor in poudaril, da je
od tega tudi odvisno, ali bodo
potrošniki v prihodnje jedli
zdravo in vame ali ceneno
hrano. V GPZ-ju kot krovni
organizaciji slovenskih rejcev goved tudi podpirajo
nemške in druge evropske
kmete v njihovi zahtevi za
odkupno ceno mleka najmanj 43 centov za liter, pri
tem pa navajajo, da so se nafta, žita in krmila podražila od
40 do 80 odstotkov, da je
mleko že cenejše kot voda v

trgovinah, da ena kava v lokalu stane tri litre mleka, eno
pivo šest litrov...
"Slovenski rejci že od vsega
začetka nasprotujemo ukinitvi mlečnih kvot, saj menimo,
da Slovenija in tudi druge
alpske države ne bodo prenesle liberalizacije trga. Mleko bi po ukinitvi kvot pridelovali le še na ravninskih območjih Evrope, kjer pa imajo
že zdaj probleme z zagotavljanjem kakovostne vode za
živino in z onesnaženostjo
zemljišč," je dejal predsednik
združenja Janez Slevec in dodal: "Ukinitev kvot bi bila velika napaka evropske kmetijske politike. Od Slovenije pričakujem, da bo kot enakopravna članica unije nasprotovala ukinitvi kvot in da bo
opozorila na pogubne posledice takšne politike. Kratkoročno bi se z ukinitvijo kvot
mleko pocenilo, dolgoročno,
s propadom družinskih kmetij, pa bi se podražilo."

DAVČA

Demo Gozd in BioEnergija
Zveza strojnih l<rožkov Slovenije bo v sodelovanju z lokalnimi strojnimi krožki ter z organizacijsko in finančno pomočjo različnih organizacij pripravila v soboto in v nedeljo od
10. do 17. ure na kmetiji Vrhove v Davči prireditev Demo
Gozd in BioEnergija. Predstavili bodo delovanje gozdarske
mehanizacije, gradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic,
sodobne stroje za energetsko rabo lesa, varno uporabo gozdarskega orodja, gorsko kmetijsko mehanizacijo, nekdanji
način spravila lesa in goveda cikaste pasme. V soboto ob i i .
uri bo srečanje hribovskih kmetov in pogovor o prihodnosti
hribovskega kmetijstva. C. Z.

Roclio Tfiolciv
Gorenjska
R A D I O
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DOBRA IN ZDRAVA
ZELENJAVA
PmktiČni nasveti za

CENA:

3.70 €
Za naročnike
Gorenjskega glasa

20% popusta

vrtičkarf

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Na volitvah v zbornico
zmagala Kmečka lista
Na nedeljskih volitvah v kmetijsko gozdarsko zbornico je po neuradnih rezultatih zmagala Kmečka lista.
C v E i o ZAPLOTNIK

Kranj - Kmetje in drugi člani
prve volilne skupine so v nedeljo volili svoje predstavnike v orgatie kmetijsko gozdarske zbornice, včeraj so
jih še pravne osebe - večinoma kmetijske zadruge, podjetja in župnije. Udeležba
na nedeljskih volitvah je bila
še nekoliko slabša kot pred
štirimi leti, po neuradnih
rezultatih n,68-odstotna,
od 112.171 upravičencev jih
je volilo le 13.104. Na Gorenjskem oz. območni enoti
Kranj je bila udeležba nad
slovenskim povprečjem, nekaj več kot 17-odstotna. Najboljša je bila v jeseniški izpostavi, več kot 25-odstotna,
le malo slabša, blizu 25odstotna, v tržiški, v kranjski je presegla 17 odstotkov,
v Škofji Loki je bila nekaj
več kot 16-odstotna in v radovljiški izpostavi 14-odstotna. Po neuradnih rezultatih
je na državni ravni tako kot
na prvih in drugih volitvah v
zbomico zmagala Kmečka
lista - Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja z 39
odstotki glasov, na drugo
mesto se je s 34 odstotki glasov uvrstilo Društvo SKZ Slovenska kmečka zveza, Id

Volitve v organe zbornice: na volišču v Križah / fou:corazd Kav«;

je pred štirimi leti dobilo le
dobrih 13 odstotkov glasov.
In kakšen je bil razplet volitev na Gorenjskem oz. v območni enoti Kranj? Med šestimi listami, ki so se potegovale za tri člane sveta
zbornice, so po neuradnih
podatkih enega svetnika dobile Kmečka lista (Bogomir
Bajd), Društvo SKZ (Albin
Rehberger) in Kmečko dmštvo Nova Slovenija (Ivan Ti-

čar). V svetu območne enote
Kranj bodo štirje svetniki
Kmečke liste (Bogomir
Bajd, Tomaž Šifrer, Dušan
Pintar, Janez Sebat), trije iz
Društva SKZ ()anko Jeglič,
Vincenc Mumik, Viktor
Markelj), dva iz Društva
Glas dežele (Mirko Rimahazi, Anton Šenk) in eden iz
Kmečkega društva Nova Slovenija (Ivan Tičar). V odbom kranjske izpostave bosta

"Gamsi" na Ledinah
Lovci so na smučišču na Ledinah tekmovali za Pokal kristalnega gamsa.
CVETO ZAPLOTNIK

Zgomje jezersko - Skoraj 150
"kozlov, gamsov in gamsovk"
iz 35 lovskih družin je prejšnjo nedeljo na Ledinah tekmovalo na petnajstem veleslalomu za pokal kristalnega
gamsa, ki ga je pripravila domača lovska družina v sodelovanju z Občino Jezersko in
Lovsko zvezo Slovenijo. Kot
je povedal starešina lovske
družine Franc Ekar, je skoraj
devetsto meh-ov dolgo progo
z 210 metii višinske razlike
postavil Davo Kamičar, ki pa
tokrat zaradi poškodovanega
kolena ni mogel tekmovati.
Vsi lovci so progo srečno in
varno presmučali, le Marjan
Tepina z jezerskega si je pri
padcu poškodoval koleno.
Tudi na tekmovanju se je pokazalo, da se lovske vrste starajo, mladi pa imajo za to dejavnost vse manj časa.
In kdo so bili najboljši.'
Ekipno je zmagala lovska

Z i m s k a idila na lovskem tekmovanju na Ledinah

družina Bistra pred DovjemMojstrano, Kobaridom, Jezerskim in Lučami. Pri
"gamsovkah" je bila najhitirejša Janja Lukanc (Bled) pred
Petro Kamičar (Jezersko), pri
"gamsih veteranih" (nad 70
let) pa Branko Jaklič (Jošt).
Pri "modrostnih gamsih" (do
7 0 let) je bil od gorenjskih
lovcev najboljši Jože Meško

(Jezersko) na tretjem mestu,
med starimi "kozli" je bil prvi
Bomt Torkar (Bled) in dmgi
Franc Rabič (Dovje). Vse starejše "kozle" je ugnal Robert
Kralj (Tržič), med srednje
starimi je bil Gregor Mertelj
(Dovje) tretji, med mladimi
"kozli" je zmagal Anže Pintar (Stahovica) pred Jernejem
Legatom (Dovje).

po dva člana iz Društva Glas
dežele in Kmečke liste in
eden iz Društva SKZ, v škofjeloškem trije iz Kmečke liste in dva iz Društva SKZ, v
jeseniškem štirje iz Kmečke
Uste in eden iz Društva
SKZ, v radovljiškem dva iz
Društva SKZ in trije iz
Kmečke liste, v tržiškem pa
trije iz Kmečke liste ter po
eden iz Društva Glas dežele
in Društva SKZ.

POLJANE

Gozdarski načrt
javno razgrnjen
v kranjski območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije so
pripravili osnutek gozdnogospodarskega načrta enote
Poljane za desetletno obdobje 2008-2017. Načrt bo še
do 16. junija vsak delovni dan
od sedmih do devetih dopoldne javno razgrnjen v prostorih krajevne enote zavoda v
Poljanah, v četrtek ob pol osmih zvečer pa bo v domu lovske družine Poljane še javna
obravnava. Lastniki gozdov in
drugi lahko dajo predloge in
pripombe na načrt med javno
razgrnitvijo ali na javni obravnavi, lahko pa jih pošljejo
tudi na naslov krajevne enote
ali na elektronski naslov
vill.potocnik@zgs.gov.si. Načrt predstavlja stanje gozdov, analizo gospodarjenje z
gozdovi v preteklem desetletnem obdobju, izpostavlja
glavne probleme v gozdnogospodarski enoti in določa
usmeritve za prihodnje desetletno ob.dobje. Eden glavnih
problemov v enoti je premajhen posek in prevelik delež
debelega drevja. C. Z.

FINANCE

cveto.zaplotnik@g-g^s.si

Davek na certifikate

Borzni indeksi še navzdol

Ljubljana - Ko je vlada pred
leti pripravljala zakon o dohodnini, izvedeni finančni
instrumenti še niso predstavljali pomembne finančne naložbe občanov. Banka
Slovenije je v poročilu o finančni stabilnosti v letu
2007 že ugotavljala, da gospodinjstva v 2adnjem obdobju izrazito povečujejo naložbe v tovrstne vrednostne
papirje, med katerimi prevladujejo certifikati, in da so avgusta lani imela že za 37 milijonov evrov takih naložb.
Število certifikatov, izdanih
na posamezne delnice slo-

venskih blue-chipov in različne indekse, se povečuje, s
tem narašča tudi njihov vpliv
na tečaje na Ljubljanski terzi, med izdajatelji pa prevladujejo velike tuje banke. Konec marca letos je na Stuttgarlski bond, kjer kotira večina certiBkatov na slovenske
delnice, kotiralo 75 certifikatov neposredno na slovenske
delnice in 133 certifikatov na
indekse ali košarice, ki vključujejo slovenske delnice.
Veliko zanimanje slovenskih gospodinjstev za tovrstne finančne instrumente naj
bi bila tudi posledica neobdavčenih kapitalskih dobičkov. Da bi vlada zapolnila vr-

zel in s tem zagotovila večjo
davčno enakost med različnimi finančnimi naložbami

ve se bo za vsakih pet let lastništva tovrstnih instrumentov znižala: po petih letih na

Certifikati so dolžniški vrednostni papirji, vezani na
delnico, košarico delnic, indekse, cene surovin, valutna razmerja ... Izdajajo jih poslovne banke, ki tudi
jamčijo za izpIačUo. Z njimi trgujejo na borzi.
občanov, predlaga državnemu zboru sprejetje zakona, s
katerim bi obdavčili dobičke
od prodaje tovrstnih finančnili insUiunentov. Č e b o dr-

žavni zbor potrdil predlagani
zakon, bo letos stopnja davka
znašala 22 odstotkov, prihodnje leto 21, potlej pa 20
odstotkov. Stopnja obdavčit-

15 odstotkov, po desetih letih
na 10 odstotkov, po petnajstih na 5 odstotkov, po dvajsetih pa dobiček ne bo več
obdavčen. Kapitalske dobičke iz t i. špekulativnih izvedenih finančnih instrumentov, to je dosežene pred enim
letom, bodo obdavčili po 40odstotni stopnji.

KRANJ

KRANJ

Podaljšali ponudbo višjih obrestnih mer

Delnice Pozavarovalnice Sava kmalu na borzi

V Gorenjski banki so posebno ponudbo za vezane vloge občanov podaljšali do konca junija, hkrati pa so še za 0,05 oz.
0,15 odstotne točke dvignili obrestno mero za depozite, vezane nad tri in šest mcscccv. Vsem, ki bodo do 30. junija letos sklenili pogodbo o vezavi najmanj 5.001 evra za obdobje
od 91 dni do enega leta, zagotavljajo letno obrestno mero
od 4,45 do 5 odstotkov, ki se v času vezave ne bo spreminjala. Za vezavo od 91 do i8i dni je obrestna mera 4,45-odstotna, za vezavo od i8i do 270 dni 4,75-cdstotna, za vezavo od
271 dni do enega leta 4,8-odstotna in za vezavo do 13 do 23
mesecev 5-odstotna. C. Z.

javna ponudba delnic Pozavarovalnice Sava, v kateri je bilo
1,5 milijona novo Izdanih delnic In 5.511.388 obstoječih delnic, ki jih je ponudila Slovenska odškodninska družba, se je
uspešno končala. Prodali so vse delnice, od tega )8 odetotkov malim vlagateljem, 78 odstotkov domačim dobro poučenim vlagateljem, preostalo pa tujim. Malim vlagateljem
so dodelili toliko delnic, kolikor so jih vplačali, vrnili jim
bodo le razliko iz zaokroževanja pri preračunu števila delnic.
V ponudbi je bila okvirna cena za delnico od 28 do 38 evrov,
upravni odbor Slovenske odškodninske družbe in uprava
Pozavarovalnice Sava sta po koncu javne ponudbe potrdili
ceno 28 evrov za delnico. Delnice bodo uvrstili na Ljubljansko borzo, v petek naj bi z njimi že prvič trgovali. Pozavarovalnica bo denar od prodanih delnic porabila za financiranje
prevzemov In širitev poslovanja, odškodninska družba, ki je
ostala lastnica 25 odstotkov in ene delnice pozavarovalnice,
pa za izpolnjevanje zakonskih obveznosti. C. Z.

cestno podjetje
kranjf družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
takoj zaposli delavce/delavke za potrebe Inženiringa:

KS Sr. Dobrava daje v najem poslovni prostor za:

1. VODJA PROJEKTOV ZA NIZKE
IN VISOKE GRADNJE

"TRGOVINO" (z živili).

2. NADZORNIK NAD GRADNJAMI
O d kandidatov pričakujemo visoko ali višjo izobrazbo gradbene smeri s strokovnim izpitom in najmanj petletnimi delovnimi izkušnjami kot odgovorni vodja gradbišč na visokih
gradnjah oz. nadzora.

3. KALKULANTI
O d kandidatov pričakujemo visoko ali višjo izobrazbo gradbene smeri In najmanj petletnimi, delovnimi izkušnjami na
področju kaikiiacij in komerciale.

4. DOKUiNENTALIST ZA TEHNIČNO
DOKUMENTACIJO
O d kandidatov pričakujemo v i ^ ali srednjo izobfaztx) gradbene, ekonomske ali administrativno smeri z najnnanj potletnimi ustreznimi izkušnjami.
Vabimo vse zainteresirane kandidate, da pošljete ponudbe
z dokazili o izobrazbi in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na naslov C e s t n o podjetje Kranj, d m ž b a za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d., Jezerska cesta 2 0 . Kranj.
Delovno razmerje b o m o sklenili za določen č a s z možnostjo sklenitve nove p o g o d b e o zaposliM<podali3anje detovneg a razmerja) oz. za nedoločen č a s s poskusnim dek>m.
Z a dodatne Infonnacije s m o vam na voljo v kadrovski službi
-tel.: 0 4 / 2 8 0 6 0 1 4 .

rov, prav tako tudi debica Intereurope. Enotni tečaj deklice Save se je znižal za dobrih
12 evrov, nekaj vrednosti sta
zgubili tudi Krkina in Mercatorjeva debica. Delnica NFD
1 se je še nekoliko znižala,
njen tečaj se je ustavil pri
dveh evrih. Delnica Telekoma
se je v primerjavi s tednom
prej zvišala za 2,4 evra.

CVETO ZAPLOTNIK

Vlada predlaga državnemu zboru sprejetje zakona, s katerim bi obdavčili tudi dobiček od prodaje
certifikatov in drugih izvedenih finančnih instrumentov.
CVETO ZAPLOTNIK
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Svoje p o n u d b e pošljite na naslov: KS Sr. Dobrava,

Sr. Dobrava la, 4245 Kropa s pripisom za razpis: Trgovina.
Ponudbo lahko oddate v roku 14 dni po objavi razpisa.
Več Informacij dobite na tel. št: 031/320 548.

Kranj - Vsi štirje indeksi ljubljanske borze so se minuli teden še znižali, najbolj med
njimi indeks investicijskih
družb, ki je zgubil dobra dva
odstotka vrednosti. Dehiica
Aerodroma se je še obdržala
nad mejo sto evrov, delnica
Nove KBM je padla pod 30 evDelnica
CJorenje Velenje
Intereuropa Koper
Krka Novo meslo
Luka Koper
Mercator Ljubljana
Petrol Ljubljana
Telekom Slovenije
Aerodrom Ljubljana
Istrabenz Koper
Nova KBM
Pivovarna Laško
Sava Kranj
Žito
Infond ID i
Infond ID
IDKD
ID Maksima
NFDi
Krona Senior
Zvon Ena ID
SBI TOP
SBI20
PIK
BIO

Enotni tečaj (v evrih)
6 . 6 . 2 0 0 7 30.5.2008 6 . 6 . 2 0 0 8
36,11
34,22
35.73
30,04
45.82
29.83
91,07
96,96
94.54
91,28
62,15
61,13
331.22
663,70
441,02
97-95
78,57
-

67.34
493.77
224,89
6,90
13,79
12,32
15,16
2.35
9,69
19.57
2-077.53
9.641,19
6.386.32
117,28

255.11
638,45
252,59
102,61
86,97
30,01
80,00
428,98
240,00
6,86
12,00
10,43
13.47
2,04
9.73
16,94
1.865,69
8.415'°7
3.78^,12
116,97

Delničarjem Nove KBM 20 centov dividende
Delničarji Nove KBM bodo skupščini 8. julija odločali tudi o
uporabi dessetih milijonov evrov bilančnega dobička. Nadzorni
svet predlaga, da bi 4,67 milijona evrov oz. 20 centov bruto na
delnico namenili za izplačilo dividend, 135 tisoč evrov za nagrade članom nadzomega sveta In 5,26 milijona za rezerve. C. Z.

FESTIVAL S
AVSENIKS
H.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo:
"za javni natečaj - občinski inšpektor", na naslov: Občina Železniki.
Češnjica 48, 4228 Železniki, in sicer do 30. Junija 2008. Objava
celotrega javnega natečaja je na spletnih straneh občine Železniki
(www.zelezniki.si. pod razpisi) in občine Cerkno (wviw.cerkno.si).
Inforniacije daje Jolanda Plntar, tel. 04/500-0000.
OBCINA ŽELEZNIKI
ŽUPAN MIHAEL PREVC. I.r.

dHIN^

h

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- n^manj visoka strokovna izobrazba,
- smeri Izobrazbe: gradbena, pravna, upravna
- najmanj 4 leta delovnih izkušenj.
- ztranje uradnega jezika.
- strokovni izpit iz upravnega postopka,
- strokovni izpit za inšpektorja.
- državni izpit iz javne uprave
- vozniški izpit B.kategorije,
- državljanstvo Republike Slovenije.
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti In ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
- ^op«r njih iiu &ine biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kazntirega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

OBČINA CERKNO
ŽUPAN JURIJ KAVČIČ, I.r.

9.92
16,93
1.846.1^
8.335.22
5.670.74
116,69

KRANJ

Občina Železniki. Medobčinski Inšpektorat občin Cerkno In Železniki,
objavlja Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

OBČINSKI INŠPEKTOR (m/ž)

252.59
638,17
254,89
100,11
86,07
29,14
80,10
416,88
238,48
6,28
11,69
10,28
13,10
2,00

20. - 24. avgust 2008

v šotoru, Begunje na Gorenjskem
OftN MlAOIM • P
' ^HMalU. CiUnma ptihtv^T
23.2J00S &VSCN)KOV DAN . KaUotepoit t^ti mvtikanr
MMSe-t-SK N M 5 » M « 0 , 1
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mali oglasi
04/20142 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

ZANIMIVOSTI, OGLASI
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Republika Slovenija
UPRAVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA
Poljanska cesta 2, 4 2 2 1 Školja Loka
http://uptavneenote.gov.si/skofiajoka/
% p. p. 664, ue.skoQaloka@gov.si
telefon: (04) 5 1 1 2 360, fax: (04) 5 1 2 4 4 2 3
Upravna enota Škofja Loka, Poljanska cesta 2 . Škofia Loka,
objavlja prosto uradniško delovno mesto

SVETOVALEC (m/ž)
v Oddelku za upravne notranje zadeve
Javni uslužt3enec bo delo opravljal na uradniškem dekMiem mestu
svetovalec, brez imenovanja v naziv. Pravice in obveznosti s e bodo
določile glede na naziv svetovalec III.
Kcindidati/ke, ki s e bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
• splošni pogoji po Zakonu o delovnih razmerjih,
• najmanj visoka strokovna izobrazila pravne, upravne ali dnjge
družboslovne smeri,
• znanje uradnega jezika,
• najmanj 7 mesecev ustreznih delovnih izkušenj,
• strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kot delovne izkušnje s e šteje delovna doba na delovnem mestu, za
katero s e zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajateu. Za delovne izkušnje s e štejejo tudi dekMie izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu,
za katero s e zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje s e
upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira.
Delovno področje:
• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje
zahtevnejših gradiv,
• samostojno oblikovanje zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
• vodenje zahtevnih upravnih postopKov na prvi stopnji,
• vodenje evidenc,
• opravljanje drugih nalog po nalogu vodje in načelnika.
K prijavi morajo kandidati/ke obvezno priložiti naslednja dokazila
ali izjave:
1. fotokopijo dokazila o Izobrazbi oz. izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja
in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
2. fotokopijo delovne k n p c e oz. opis dekjvnih izkušenj, iz katerega
je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih
izkušenj (čas opravljanja dela in stopnja zahtevnosti dekMiega
mesta);
3 . fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu oz. izjavo o izpolnjevanju
pogoja opravljenega izpita iz splošnega upravnega postopka:
4. potrdilo oz. izjavo kandidata, da:
• je državljan Republike Slovenije,
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
• zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožntea zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki s e preganja po uradni
dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje
Republiki Sloveniji, Upravni enoti ikofla Loka pridobitev
podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.

Zahtevna gasilska tekma
Prostovoljni gasilci so se v nedeljo ob svetovnem dnevu gasilcev pomerili v zahtevni gasilski
disciplini, ki je bila doslej rezervirana samo za njihove poklicne kolege.
SIMON ŠUBIC

Kranj • Minulo nedeljo (8. junij) je bil svetovni dan gasilcev, kaj- so nekatere gasilske
organizacije na Gorenjskem
praznovale z organizacijo
različnih tekmovanj. Gasilska zveza Mestne občine
Kranj je že v soboto izpeljala
gasilsko tekmovanje, istega
dne je na Štefanji Gori potekalo orientacijsko tekmovanje mladine Gasilske zveze
Cerklje, prav posebno tekmovaiije pa je v nedeljo pred
Qlandio v Kranju pripravilo
Prostovoljno gasilsko društvo Britof. Prostovoljni gasilci so se namreč prvič v Sloveniji pomerili v zahtevnem
tekmovanju, poimenovanem
Gasilska disciplina.
Gasilska disciplina je bila
do sedaj rezervirana samo za
poklicne gasilce, saj gre za izredno težko fizično preizkušnjo, v kateri morata gasilca v
polni opremi z dihalnim
aparatom in masko na poligonu v paru premagati fizične ovire, uporabiti vrvno tehniko, prenašati breme, vlačiti
cevovod in na koncu vaje še
gasiti. "Za takšno tekmovanje smo se odločili, ker je za
prostovoljce precejšnja no-

89.8 91.1 96.3

C a s i l s k a disciplina je pošteno utrudila prostovoljne gasilce. /Foto:T,„,o„ki

vost, hkrati pa je atraktivno
za gledalce. Organizirali smo
ga z veliko pomočjo združenja poklicnih gasilcev in Gasilsko reševalne službe
Kranj," je pojasnil poveljnik
PGD Britof Rudi Gomboc.
Izziv je sprejelo šest prostovoljnih gasilskih društev
(Britof, Škofja Loka, Stara
Loka, Trata, Stražišče in Lavrica), ki so v ogenj poslala
trinajst ekip. "Odziv je zadovoljiv, saj so se nekateri

Go C

prjntelj
Radio Sora d.0.0..

Kapucinski trg 4 , 4 2 2 0 Škofja Loka,
teL: 04/506 50 50, fasc: 04/506 50 50,

RADIO SORA

e-maU: tnfo^radio-sora.si

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njei, poleg fomialne izobrazbe, navede tudi dnjgo znanje in
veščine, ki jih je pridobil.
Strokoi/na usposobljenost kandidatov s e bo presojala na poda^ prikJženSi dokazil, na podlagi razgovora s kandidati, ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem karididatovega znanja, kolikor bo to potrebrio.
Formalno nepopolne prijave s e o b smiselni uporabi 2 1 . člena
Uredbe o postopku za zasedbo detovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, š t
1 3 9 / 2 0 0 6 ) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za č a s
nadomeščanja odsotne javne uslužbenke, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a na sedežu Upravne
enote Škofia Loka, Poljanska, c. 2, Školja Loka, oziroma dmgih
njenih uradnih prostorih.
Kandkiati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih dekjvnih izkušenj na naskjv: Upravna enota Škofia Loka, Poljanska, c. 2, Škofia Loka v roku osem (8) dni.
Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi. Za pisno obliko
prijave s e šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ue.skofialoka@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate bonno o izbiri pisno obvestiB v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Maruši
Bizovičar, tel. 04/511-24-39, ali Petri Sever, tel.: 04/511-24-48.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, s o
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

info@g-glas.si

CorenjsklCIas

Za vas beležimo čas

prostovoljni gasilci verjetao
nekoliko ustrašili zahtevnosti gasilske discipline. Glede
na to koliko sem jih danes
videl med gledalci, se mi dozdeva, da se bo prihodnje
leto še kdo ojunačil," je ob
tem dejal Gomboc. Na koncu je bila najuspešnejša gasilska ' dvojica ŠtremfeljSušnik iz Škofje Loke, drugi
je bil par Ažbe-Košir s Trate,
tretja pa dvojica Kolman-Falmoga iz Stare Loke. "Razlika

v izvedbi vaje med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci je opazna. Če jo poklicni
opravijo v približno dveh minutah in pol, so jo prostovoljci za poldrugo minuto
počasneje. Vidi se, da prostovoljni gasilci niso vajeni
vrvne tehnike, kjer je bilo
tudi največ kazenskih pribitkov," je na koncu ocenil glavni sodnik tekmovanja Uroš
Petrič, sicer poklicni gasilec v
Kranju.

Srednji vek v Kamniku
JASNA PALADIN

Kamnik - Kamnik se je minuli petek in soboto, tako kot
že dvanajstkrat doslej v začetku junija, odel v srednjeveško preobleko in v staro
mestno jedro privabil nekaj
vitezov, grajskih dam, plesalcev, mečevalcev in mojstrov
starih obrti, a žal nekoliko
manj obiskovalcev, kot so si
organizatorji želeli.
Rekordno je bila sicer zapolnjena srednjeveška tržnica, saj je s prodajo in prikazom starih obrti sodelovali
kar 4 6 razstavljavcev. S poudarkom na tisku in knjigi je
bil napolnjen tudi Trg svobode, in čeprav so za nekaj akdje na dvorišču Malega gradu
poskrbeli tudi viteza iz KD Vi-

teza Gašperja Lambergerja
Jesenice s prikazom mečevanja in nastopom z ognjem,
plesalci iz renesančne plesne
skupine Lonca iz Škofle Loke
in glasbeniki iz skupoine
Gallenberg Vaganti in Glasbenega ateljeja Carla Orifa iz
Kamnika - se tokrat v Kamniku ni trlo obiskovalcev. Žal so
jo zaradi slabega vremena
organizatorjem zagodle tudi
ekipe, ki bi morale tekmovati
za Vrtomirjev prstan v nekakšnih srednjeveških igrah
brez meja, saj sta se v boj s
katapulti namesto lanskih šestih ekip letos podali le dve branilci lanskega naslova in
tudi letošnji zmagovalci - ekipa iz Šolskega centra Rudolfa
Maistra, in ekipa iz pobratenega Trofaiacha.

ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT
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Ko pesem srca vname

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA IVIA.NAGEMENT KOPER
razpisuje v Škofji Loki dodiplomske in
podiplomske študijske programe

Na srečanju pevskih zborov v Arboretumu se je letos zbralo blizu 800 pevcev.
JASNA PAIADIN

Volčji Potok - Tudi 12. srečanje pevskih zborov in skupin
Od Čedada do Monoštra z
naslovom Ko pesem srca
vname, je organiziralo Kulturno humanitarno društvo
Alvador iz Cerknega, ki ga
vodi Peter Razpet
Prireditve se je v vseh dvanajstih letih udeležilo že blizu deset tisoč pevcev iz vse
Slovenije in tudi zamejstva
in tudi letošnje slabo vreme
ni pokvarilo prijetnega druženja. "Naše srečanje pevskih zborov v vseh teh letih
ni le pognalo, ampak je zraslo v mogočno drevo, saj vsako leto združi ljubitelje petja
iz vse države. To je naš praz-

V en glas je zapelo skoraj 8 0 0 pevcev iz vse Slovenije.

nik, saj ne pojemo za gledalce, ampak predvsem zase,"
je poudaril slavnostni govornik Rudi Šimac. Pevci, ki so

KRAN)

Praznovanje planincev
Pred šestdesetimi leti so ustanovili v Ljubljani Planinsko
zvezo Slovenije. Na ustanovni skupščini so sklenili, da oblikujejo samostojna planinska društva in jih povežejo v
krovno organizacijo. Prvi predsednik PZS, v kateri je bilo
tedaj 12.498 članov, je postal Fedor Košir. Za njinn je planince vodil v letih 1961-1980 Miha Potočnik. Nato so bili

srečanje začeli z dvema
skupnima pesmima, so s
svojimi zbori zapeli vsak po
dve pesmi iz svojih pokra-

Dodiplomski štud^:
jin, letošnje srečanje pa so
posvetili 500. obletnici rojstva Primoža Trubarja.
Med 29 zbori, med katerimi so bili letos trije tudi iz
Hrvaške, eden pa iz Trsta,
jih je bilo kar nekaj tudi iz
Gorenjske, največ iz Kamnika. V večumem koncertu,
ki m u je pošteno ponagajal
dež, so zapeli tudi pevci
MEPZ Odmev Kamnik,
MEPZ Lipa iz Domžal,
MOPZ Solidarnost iz Kamnika in njihov podmladek
Vrabčki
in
Cicibančki,
MEPZ DU Kamnik, Ljudske
pevke Predice in Ljudski
godci Veseli Kamničani,
MEPZ Srebrni glas iz Žirov
in otroški pevski zbor iz OŠ
Stranje.

Ljudska (
Skolja l.okn
INtdliilitiik i»
422U Smis l .rik»
icl.: 04/506 I.? t)0
fa\: 04/512 fhS SK
n»».lu>Nk<ifjj|<ika.si

vpisujemo v 1. letnik visokošolskega
strokovnega študijskega programa
Management; kandidatom za univerzitetni
študij, ki zanj izpolnjujejo vpisni pogoj,
priporočamo, da se vpišejo v visokošolski
strokovni program, ker se bodo po
zaključenem 2. letnibi lahko prepisali na
univerzitetni program.
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik - pokličite
in pošljemo vam informativno brošuro.

Podiplomski študij:
še zadnjič vpisujemo v specialistični
študijski program Management
(smeri: Splošni management. Management
kadrov in Management informacijskih
sistemov), ki je enakovreden 1. letniku
znanstvenega magistrskega programa:
diplomanti specialističnega programa bodo
imeli možnost vpisa v 2. letnik znanstvenega
magistrskega programa.
Vse programe izvajamo kot izredni študij in
so zato prilagojeni zaposlenim študentom.
INFORIVIATIVNI DAN:
četrtek, 19. junija, ob 17. uri
v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka,
Partizanska cesta I, Škofja Loka
(nekdanja vojašnica).

HALO - HALO GORENJSKI GLAS

Informacije: 04/506 13 70 ali 04/506 13 03
www.fm-kp.si, www.liKkof]aloka.si

telefon: 04 201 42 00

Niiofilo M obiJvo t|»q«Tumo po Kirionu IM/'20M2'00, fiku 04/201-42-1! ali«(!»»lu Biclw(isi>vi c«1i 4.
v Krinju <M. po poili - (tu poodld^ in Itttfii do 11.00 uiti C«u ogUsm In po<«xlb v nilmki' Mno ugoitru.
JANEZ R O Z M A N S.P. - R O Z M A N BUS, LANCOVO 9 1 , 4 2 4 0

RADOVLJICA, TEL: 04/53 15 249, FAX: 04/5J 04 230

predsedniki Tomaž Banovec, Marjan Oblak in Andrej Brvar.

MADŽARSKE TOPLICE: 21. 6. - 24. 6., 2 6 . 6. - 29. 6., 30. 6 - 6.7.;

Od leta 2001 je na tej dolžnosti predsednik PD Kranj Franc

P E L J E Š A C 1 5 . 9. - 22. 9., 2 2 . 9 . - 29. 9.; TRST: 2 4 . 6 . ; KOPALNI IZLET

Ekar. S. S.

IZOLA: 2 3 . 6 . ; CARDALAND 25. 6.

Vse o Švici... in jezikih
Kranj - Jezikovna šola Švicarska šola. Pot v Bitnje Kranj 16,
Kranj, vabi danes, v torek, 10. junija, ob 19. uri na kulturni
večer. Predhodne prijave po tel.: 04/23 12 520 ali GSM
041/440793-

Pogovor z Valentinom Pivkom
LjUBgANA

Delovni zvezki za velike družine
Škofijska Karitas Ljubljana organizira letos v sodelovanju z
nekaterimi založbami že četrtič zapored dobrodelno akcijo z
naslovom Za družine s petimi ali več otroki - delovni zvezki
brezplačno. Stroški ob vstopu v šolo še posebej bremenijo
družine z več otroki. Lani so prejele pomoč družine, ki so imele
skupaj 964 otrok. Navodila za starše in obrazec za objavljena
na spletnih straneh Škofijske Karitas Ljubljana in Slovenske
Karitas. Obrazce je treba posredovati Karitas najkasneje do 19.
Julija. |. K.

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO v RUBRIKI GLASOV
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT.

PRIREDITVE
Turnir v roler hokeju
Koroška Bela - V četrtek, 12. junija, bo od 16. ure naprej za
Osnovno šolo Koroška Bela potekal turnir v roler hokeju.
Najboljše bo z medaljami okronal uspešen profesionalni
hokejist HK Acroni Jesenic Aleš Remar.

Klovnijada 08
KOMENDA

Zapora vode s Krvavca
Režijski obrat občine Komenda in upravljavec vodovodnega
omrežja v občini, Komunalno podjetje Kamnik obveščata
občane Komende, da bo v četrtek, 12. junija, od 12. do 19.
ure prišlo do popolne zapore vode iz vodovodnega sistema
Krvavec, saj želijo po številnih investicijah v obnovitev
vodovodnega sistema na ta način ugotoviti natančno število
uporabnikov, ki so še priključeni na magistralni cevovod v
smeri proti Mengšu. J. P.

Mladoporočenci
V Kranju sta se 4. junija poročila Boštjan Volčjak in Urška
Roblek. V Skofli Loki pa so se 7. junija poročili Peter Bogataj
in Lidija Peternel, Uroš Pogačnik in Mateja Trojar, Damijan
Osterman in Milena Frelih, Branko Jedrejčič in Andreja
Ravnikar, Mirko Ovčak in Elizabeta Basarac, Jaka Matek in
Saša Ferdin ter Davor Narandža Štanta in Polona Černilec,
v Bistrici pri Tržiču pa Primož Šolar in Alenka Pesjak ter Grega Bizjak in Teja Leban. Mladoporočencem čestitamo in jim
s čestitko, prejeto na matičnem uradu, podarjamo polletno
naročnino na Gorenjski glas.

Novorojenčki
Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 43 novih prebivalcev. V Kranju se je rodilo 20 dečkov, med njimi tudi bratca,
ter 12 deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4.250 gramov,
najlažji deklici pa je tehtnica pokazala 2.740 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 7 deklic in 4 dečki. Najlažja je bila
deklica z 2.&50 grami, najtežji deček pa je tehtal 3.640 gra-

Kranj • Od 13. junija do 4. julija bodo v Kricah kračah vsak
petek potekale prireditve pod skupnim naslovom Klovnijada
2008. V petek, 13. junija, bo ob 17. uri odprtje z ustvarjalnico klovnoklobuki - izdelava klovnovskih klobukov skupaj z
lasmi in poslikava klovnčkov, ob 18.30 bo klovnovska predstava Čarobna hišica. V petek, 20. junija, bo ob 17. uri ustvarjalnica klovnozmaji - izdelava letečih zmajev in klovnoigre, ob 18.30 bo predstava Pismonoša Aljoša in čarobni
paket - Magično gledališče Jaba-daba-du; v petek, 27. junija,
bo ob 17. uri ustvarjalnica klovnoobleke ter klovnoples Plesni klub Tinča - plešemo z Ano ter lutkovna predstava
Alja in Pavlihec; v petek, 4. julija, bo ob 17. uri ustvarjalnica
izdelovanja čarovniških rekvizitov, ob 18.30 pa čarovniška
predstava Klovnočarovnik na obisku.

Pesniški večer

Kranj - V četrtek, 12. junija, se bo ob 18. uri na Glavnem trgu
ob glasbeni spremljavi Viva voxa začel Pesniški večer s
pesmimi Jurija Marussiga, Janeza Sagadina, Alje Kump in
Natalije Herlec.

Predstavitev slovenske vasi in razstava fotografij
Dunaj - SKC Korotan vabi na predstavitev slovenske vasi
Volčji Grad in odprtje razstave fotografij Siniša Rančova, ki
bo v sredo, 18. junija, ob 19. uri v dunajskem Korotanu, Albertgasse 48.

Velika gasilska veselica
Virmaše, Sveti Duh - Prostovoljno gasilsko društvo VirmašeSv. Duh tudi letos prireja veliko gasilsko veselico z ansamblom Čuki. Prireditev bo v soboto, 14. junija, na Grencu od
19. ure dalje, ko se bo začel otroški Živ-žav. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.

Kranj - Na Gimnaziji Kranj je pustil svoj pečat in rezultat. In
kaj počne danes? Mag. Valentin Pivk vam bo jutri, v sredo,
11. junija, ob 19. uri v Kranjski hiši na Glavnem trgu 2
poskušal odgovoriti na vprašanja.

Srečanje za partnerje izvenzakonskih skupnosti
Kranj - Dekanijski odbor za zakon in družino dekanije Kranj
vabi starše in zakonce, ki živijo v izvenzakonski skupnosti, na
srečanje s patrom Jožetom Pucijem, ki bo v petek, 13. junija, ob
20. uri v dvorani župnijskega urada Kranj, na Tavčarjevi 43.

IZLETI
v Baško grapo
Ško^a Loka - Društvo upokojencev Škof/a Loka vabi svoje
člane na izlet v Baško grapo, na Dan odprtih vrat po objektih tehnične dediščine gornjega dela Baške grape. Izlet bo v
soboto, 5. julija, odhod avtobusa z avtobusne postaje v
Škofji Loki bo ob 13. uri. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni društva vsako sredo in petek med 9. in i i . uro do
zasedbe mest v avtobusu.

Na Goli vrh
Kokrica • Pohodniška sekcija pri Društvu upokojencev Kokrica
organizira v soboto, 14. junija, planinski izlet na Goli vrh nad
Jezerskim. Zbor bo ob 8. uri pred Domom kulture na Kokrici,
nato pa se boste s svojimi vozili odpeljali na Zgornje Jezersko.
Pot je nekoliko daljša in primerna za planince s primerno kondicijo in ustrezno planinsko opremo. S seboj vzemite malico.

Na Višarje
Jesenice - Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča
člane, ki so se prijavili za izlet na Višarje, da bo izlet v
Četrtek, 19. junija. Avtobus bo odpeljal ob 7.30 iz Žirovnice.
Vplačila sprejemajo danes, v torek, i o. junija, od 16. do 18.
ure. Obenem obveščajo, da že sprejemajo prijave z vplačili
na izlet k pobratenemu Društvu invalidov Ravne na Koroškem, ki bo v soboto, 21. junija.

V Strunjan
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 1. julija, na
kopalni izlet v Strunjan. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred
Creine. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni društva do
zasedbe mest v avtobusu.

KAŽIPOT, MALI OGLASI
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Na Kalški greben
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 19.
junija, na pohod na Kalški greben. Odhod avtobusa bo
izpred Creine ob 6. uri. Hoje bo za 7 do 8 ur, je pa sicer
tehnično lažja, vendar kondicijsko zahtevna tura. Prijave
sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, i6. junija.
V Železno Kaplo
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane
na avtobusni izlet v Železno Kaplo. izlet bo v četrtek, 26. junija, odhod avtobusa z Bele bo ob 7.50, iz Preddvora ob 8.
uri in iz Hotemaž ob 8.05. Prijave sprejemajo poverjeniki, v
pisarni društva pa v sredo, 18. junija, ob io. uri.

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

naročnine
04/201 4 2 4 1
e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Male oglase sprejemamo: za objavo
v petek - v sredo do t3.30 in za
objavo v torek do petka do
14.00! Delovni fas: od ponedeljka do
petka neprekinjeno od 8. - 1 9 . ure.

PRODAM
4iOXL

Planinske postojanke
Planinsko društvo javornik-Koroška Bela obvešča, da je Prešernova koča na Stolu odprta od 7. junija dalje. Informacije na
GSM številki osi/345 806 -društvo, ali na 051/611 366.

PREDAVANJA
S kolesarjenja po Kubi
Jesenice - V petek, 13. junija, se bo ob 19. uri v dvorani
Mladinskega centra jesenice začelo-potopisno predavanje o
kolesarjenju družine Sajovic po Kubi.

RAZSTAVE
Razstave v kranjski knjižnici
Kranj - Osrednja knjižnica Kranj vabi na razstave: Delimo si
zgodbe - razstava v avli Študijskega oddelka na Tavčarjevi 41
predstavlja s fotografijami, članki in izbranimi knjigami
zgodovino in sedanje delovanje bralnih krožkov v Kranju in
okolici; Proti zlorabi drog - z razstavo izbranih knjig in
prispevkov knjižnica praznuje 26. junij - mednarodni dan
proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami, razstava je na ogled v Pionirskem oddelku v
Delavskem domu; 500 let rojstva Primoža Trubarja - razstava predstavlja s sliko in tiskano besedo avtorja prve
slovenske knjige. Na ogled so knjige o njegovem življenju in
delu ter faksimiiiranje izdaje njegovih knjig.

Medvode - Igralska skupina Kulturno umetniško društvo
Franc Šaleški Fižgar Senica vabi na ogled njihove veseloigre
Poročit se bom s svojo ženo. Predstava bo na prostem, pri
Domu KS Senica na Spodnji Senici 23 pri Medvodah v petek,
13., in soboto, 14. junija, ob 21. uri.

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

LOIS^
nepremičninskao
u ž b a ul 8I
Zevnikova ul it. Kranj.dPEr Stritaijeva
Kunf, t(H. 041/347 323.04/2362 890

5. 9.10. n . 16, 21. 38,

Lotko:
1 60S05
Predvideni sklad 47.
kroga za Sedmico:
900.000 EUR
Predvideni sklad 47.
kroga za Lotka:
600.000 EUR

P O S L O V N I PROSTORI
KRANJ, 116 m2. poslovni prostori,
adaptirana I. 200^, prodamo oziroma oddamo povsem prenovljen poslovni prostor, z lastnim vhodom,
prostori so primerni za več vrst dejavnosti, cena: 1800 EUR/m2.
KRANJ, 190 m2, pisarna, adaptirana
1.1999, prodamo ali oddamo 12 pisam, vsaka v velikosti 15,96 ma, vse
s o klimatizirane, cena najema je 1 7 0
EUR/pisarno + ddv, cena prodaje:
1 1 9 0 EUR/m2.
VIKEND
B U Ž I N A SV. ) 0 $ T A N A D KRANJEM, 150 m2, zgrajen 1. 2001, 350
m 2 zemljišča, bivalen, dvostanovanjski vikend na idiliCni lokaciji s pravim
panoramskim razgledom, raj za ljubitelje narave, gobarjenja, pohodniŠtva, gorskega kolesarjenja. Cena:
330.000 EUR.
N a na$i spletni strani si lahko ogledate široko ponudbo nepremičnin
na Hrvaškem. Tudi na atraktivnih lokacijah ob morju.
KUPIMO:
Kranj okolica kupimo kmetijsko zemljišče.

yfww.ida-nepremicnine.si

Poročil se bom s svojo ženo

Rezultati 46. kroga
- 8. junija 2008

STANOVANJA P R O D A M a
KRANJ, LEVSTIKOVA UUCA: 135.88
mz, petsobno, I. 2006, prit., v vila
bloku v Kranju, atrij, dva parkirna
prostora, novo, cena: 212.000 EUR.
KRANJ, LJUBLJANSKA CESTA: 56,1
m2, trisobno, I. 1952, cena: 69.000
EUR.

Kupimo zazidljivo parcelo 1200lo.ooo m2 v Kranju ali okolici In v
Medvodah in okolici.
N a območju Gorenjske kupimo stanovanja, hiše in parcele. Plačilo takoj.
Z a več informacij nas poktičrte.

PREDSTAVE

LOTO

Ul. juleta CabrovSka 3 4 , 4 0 0 0 Kranj
emaih info(g>ida-nepremicnine.si
PE Kranj, Planina 03, Kranj
tel.: 04/2351 000, G S M 041/331 886,
051/391100, fiax: 04/2351001

STANOVANJEPRODAMO
KRANJ, Zoisova uiica. dvosobno. 38,36
m2,3. nad./4, jZ tega. balkon. CK plin,
letnik 1970. vpisano v ZK, prazno, takoj
vseljivo. C ^ a : 95.000,00 EUR.
KRAN), Valavčeva uBca, dvosobno 60
m2,4. rwd/4, letnik 1965, ohranjeno in
ftinkck>nalro (dve sobi + bivalna kuhinja) z ve^^im balkonom, CK plin. Vseljivo
takoj, cena: 95.000 EUR.
PARCELE P R O D A M O
TUPAUČE pri Preddvofu, prodamo tri
zazidljive parcete {769 ma, 801 ma, 783
m2), namenjene za gradnjo enostan.
hiš ali dvojčkov. Lokacija je izredna, mirna, na robu vasi, ob zelenem pasu, z
razgledom na julijce in Karavanke,
dostop z dveh urejenih cest Cena: 150
EUR/mz.
e - p o S t a : loman@)volia.net

FESST, d o. o.,
nepremičninska
družba.
Koroška C 2, Kranj.
Telefon: 236 73 73
Fax: 236 73 70
E-pošta:
info(g)fiKstsi
Internet:
www.fesst.si
STANOVANJA P R O D A M O :
KRANJ • Vodovodni stolp: garsonjera, 25,27 m2. 2/4, I. izgr. 1966,
66.900,00 EUR.
5KOFJA LOKA - Frankovo naselje:
garsonjera, 31 ma, 2./3,1. izgr. 1982,
68.500,00 EUR.
KRANJ. Vodovodni stdp: dvosobno.
57.10 mz, 4-/4, I, izgr. 1964.
99.500.00 EUR.
KRANJ - P U N r N A I: enosobno.
43.08 m2, 9./12. I. izgr. 1974,
89.000,00 EUR.
TRŽIČ: dvoinpolsobno, 51,00 n>2,
1./2,1. izgr. 1900, 79.000,00 EUR.
KRANJ • HUJE: štirisobno, 1 0 1 , 0 0
mi,
PR/i, obnova
I. 2002.
135.000.00 EUR.
PARCELE:
N A K L O - v okolici Naklega zazidljivo
zemljišče v izmeri 2.100,00 m i , 150
EUR/ma.
MOJSTRANA: zazidljiva parcela 726
m 2 . 1 6 0 EUR/m2.
HISE:
Š e n č u r samostojna hiša, I. izgr.
«985, 250 m2, zemljišče 560 m2,
290.000,00 EUR.
O D D A M O VEČ STANOVANJ IN POS L O V N I H PROSTOROV V NAJEM.
www.fesst.si

NOVO DVOSOBNO stanovanje, natJstandardno, opremi)eno na ključ v tzmdri 60 m 2 v Šorlijevem nasdlju, 9
040/151-332
8004237
KUPIH
G A R S O N J E R O na območju Škofje
Loka. Kranja ali Medvod za gotovino,
«041/632-577
bow2M
ODDAM
OPREMLJENO garsonjero v Kranju,
Šorlijevo n a s e l j e , « 0 4 / 2 5 - 2 6 - 8 0 0

PRODAM

POHIŠTVO

PROSTORE v trgovski hiši MAK, I.
nadstropje za trgovsko ali poslovno dejavnost, MAK, Škofjeloška 2 0 . Kranj,
9 041/834-913
8004i9S
GOSTILNA Sora Falklandi, Brekovice
Žiri oddamo v nai^m z odkupom inventarja. t r 041 /77-47-37
8004119
GOSTINSKI LOKAL v obrtovanju,
ostato po dogovoru, t r 0 3 1 / 2 5 0 - 9 6 8
8003810

MOTORNA
VOZILA

XANTIA 2 . 0 , 9 8 , črna, cena 2 . 5 0 0
EUR.
Preša, d.o.o., Cerklje, t r
04/281-57-00
e«M54S
CLIO DYN 1 . 2 3V, I. 0 8 , kov. viola,
cena 8 . 9 0 0 EUR. Preša. d.o.o., Cerklje. t r 0 4 / 2 8 1 - 5 7 ^
8004244
Umag, Bašanlja, 2 0 0 m od morske
Obale n a edinstveni lokaciji prodamo nove apartmaje 84-90 m2,
možen ogled.
935,

041/

311 878, www.livada-savudrija.si
(Tehnokem, d. o. o., Jastrebarsko).
STANOVANJE In lokal v centru Tržiča,
«040/625-298
600*^3*

HIŠE
PRODAM
PREDDVOR stanovanjski dvojček,
vselitev možna konec poletja 2 0 0 8 , t r
051/388^22
6004274
S T A R E J Š O hižo,V Šenčurju, potrebno temeljite obnove, na parceli 5 5 0
m2, izjemno lepa lokacija, vsi priključki
na parceli, možnost tudi gradnje eno
aH dvostanovanjske hiše.
cena
1 2 9 . 0 0 0 EUR. n 0 4 1 / 4 2 6 - 8 9 8

d.0.0. KJWI

NKPRKMICNINSKA

HIŠA

iemska c. 54«, f C §«ccva 27. KniJ

041/734 198.
041/626 581
nepremicnine@fra5t.si
vww.frast.si
SKOPJA LOKA - Virmaše, stanovanj
skl dvojček, n 0 3 1 / 4 8 8 - 4 2 0
6004?7e
S K O F J A LOKA - Hafnarjevo naselje,
stanovanjski dvojček, 9
041/784021
8004277

KsKERN

N E P R E M I Č N I N E
Maistrov trg i2,4000 Kranj
Td. 04/20213 53.202 25 66
GSM 051/320 700, Email: info(g>k3-kem.si
V PODREČI prodam stanovanjsko novogradnjo. t r 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2
0004275
KUPIM
HIŠO atl zemljišče v
031/87»-532

J UR

SUHA mešana drva (bukev - hrast),
cena 4 0 EUR/m3. i r 031/280-774
8004220

POSLOVNI PROSTORI

PRODAM

FR^T

BUKOVA drva. 5 0 m. t r 0 4 1 / 7 7 2 647
8004260

STANOVANJSKA
OPREMA

AVTOMOBILI

Pokličite: 041/612

B U K O V A in mešana drva z dostavo, t r
041/705-177
80042»2

PRODAM
PRODAM savno. 9

ODDAM

STANOVANJA

nepremičnine

MAISTROV TRG 7.
4000 KRANJ
TEL: 04/23-81-120,
04/23-66-670
041/755-296, 0 4 0 / 2 0 4 - 6 6 1 ,
041/900-009
e*poSta: itd.nepremicnine^sioi.net
www.itd-plus.si

AU ODDAM gostinski lokal s piceiljo v
Škofli Loki. t r 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 8004278

NEPREMIČNINE

OBVESTILA

liAJ

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o.

Mali oglasi

GG

info@g'^s.si

Kranju,
9
eoo423t

T AN

CLIO GT 1 . 2 TCE, I. 08. siva, c e n a
1 2 . 6 8 0 EUR. Preša. d.o.o.. Cerklje,
tr 04/281-57-00
aoo4253
CUO 1 . 2 5V. 1 . 0 6 , rdeča, cena 8 . 7 5 0
EUR. Preša, d.o.o., CerkJje, i r
04/281-57-00
aoo425o
ESPACE 1 . 9 . 1 . 0 3 , kov. srebrn, cena
1 1 . 9 0 0 EUR. Preša, d.o.o., Cerklje,
tr 04/281-57-00
6004246
MEGANE 1 . 5 5V. I. 04, modra, cena
8 . 2 9 0 EUR. Preša. d.o.o., Cerklje, 9
04/281-57-00
800424®
MEGANE 1 . 5 5V. I. 0 7 . zlata, c e n a
1 4 . 5 9 0 EUR. Preša. d.o.o.. Cerklje,
tr 04/281-57-00
8004251
MEGANE 1 . 9 L 0 2 . kov. zlata, cena
6.890 EUR, Preša, d.o.o., Cerklje, 9
04/281-57-00
6004246
MODUS ELAN 1 . 2 I. 08, viola, cena
1 0 . 7 3 0 EUR. Preša, d.o.o., Cerklje,
tr 04/281-57-00
6004262
R CUO 1 - 2 , 1 6 V , 1. 0 2 . 1 1 5 . 0 0 0 km
vsa dodatna oprema, lepo ohranjen,
cena po dogovoru, t r 041 / 7 5 0 - 9 6 6
8004264
S C E N I C 1 . 5 grand, 1. 0 4 , srebrna,
cena 9 . 9 0 0 EUR. Preša. d.o.o., Cerklje. i r 0 4 / 2 8 1 - 5 7 - 0 0
8004247
TWINGO 1 . 5 DCI I. 0 7 . kov., c e n a
1 0 . 9 9 0 EUR. Pneša, d.o.o., CerkJje.
9 04/281-57-00
8004243
ŠKODA Felicia LXi. t. 95, 1 1 7 . 0 0 0 km
1 . lastnik, i r 0 5 1 / 3 4 7 - 1 9 2
eoo4267
VOLKSWAGEN Polo 1 . 3 , I. 9 5 .
1 8 5 . 0 0 0 km reg. do 6 / 0 8 , rdeč, t r
041/578-656
eoo4206
KUPIM

Na radknth lokacijah nujno kupimo
vec različnih nepremičnin za nam že
znane kupce. Aktualna ponudba
napremknin na:
www.jur-tan.si

GOSPODINJSKI
APARATI
PRODAM
ELEKTRIČNI štedilnik Gorenje s stekjokeramično ploščo ter pomivalni stroj
Candy. t r 0 4 / 5 1 2 - 1 4 - 1 4 , 0 4 1 / 5 0 6 274
80onoe
KUHALNO plosdo, napo. ugodno in
podarim uporabno kuhinjo, pečico,
pomivalni stroj, t r 0 4 / 2 0 - 2 1 - 4 9 9
B004269
POMIVALNI stroj Candy in sušitec Gorenje WT 841. t r 04/250^36-88
9004224
PROSTOSTOJEČ, električni štedilnik
Gorenje s stektokeramično ploščo, t r
04/512-14-14, 041/506-274
8004038
ŠTEDILNIK na trda goriva 6 0 x 7 0 .
lepo ohranjen, za simboJično ceno, t r
040/332-590
eo042t8

VRTNA OPREMA
PRODAM
VRTNO GARNITURO iz masivnega
lesa. miza. 2 klopi z naslonom, 9
040/74&-156
8004285

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM
POPOLNOMA novo kolo, zelo ugodno, 9 0 3 1 / 3 2 6 - 7 3 2 . BI. Dobrava

TURIZEM
APARTMAJI Pag - Metajna. pogled na
morje, 2-t-l osebe, ugodno oddamo,
tr 00385/917301720
NA OTOKU Krku oddam apartma,
0590/12-905, tr 0 4 1 / 3 9 0 4 2 2

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
PRODAM
MASAŽNI aparat za zdravljenje živcev,
mišic, stresa
t r 051 / 0 1 4 - 3 4 0
8004218

PULZNI oksimeter Nellcor NP8 4 0
maks, star 3 leta, t r 0 4 0 / 8 3 5 - 7 1 1
8004214

MANJŠI avto, avtomatik, invalid, t r
040/205-935
8004107

ŽIVALI
IN RASTLINE

A V T O D E L I IN O P R E M A

PRODAM

PRODAM
NOVA ALU PIJ^TIŠČA 8 J X 1 8 H 2 alessto, razmak 1 1 2 . t r 0 4 0 / 4 5 2 - 7 4 1
6003786
ZIMSKE gume s platišči 1 8 5 / 6 0 / 1 4
za Hyundai, strešni prtljažnik in cerado. ugodno, t r 0 3 1 / 6 3 5 - 7 8 9 $004222

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

JUR-TAN, nepremičnine, d. a o.
PE Cankarjeva ulica o j
(staro-mestno jedro),
4 0 0 0 Kranj, lel.: 04/236-92-14.
mobi: 041/451-857
e-po5ta: info@jur-tan.si

031/206-724
8004U8

SUHE. smrekove deske, plohe in tram©, 9 0 4 / 2 5 0 1 - 1 6 3
80042?»
KUPIM
ODKUPUJEMO hlodovino suštce. ptaeik> takoj. « 0 4 1 / 4 4 2 - 1 5 1

KURIVO
PRODAM
DRVA metrska ali razžagana, možnost
dostave, t r 0 4 1 / 7 1 8 - 0 1 9
8004122

M L A D E volčjake, dobrih staršev, brez
rodovnika, za simbolično ceno. t r
0 4 / 2 ^ 2 8 - 0 8 0 . Q40/32(>-585 eow.72
PRODAM PAVE. t r 0 3 1 / 7 9 1 - 6 4 8
8004239
PODARIM
MEŠANČKE od zlatega prinašalca. t r
041/347-475
8004273
4 MLADE mucke, sivo bele. vajene
doma, t r 0 4 / 2 5 - 5 1 - 7 1 4 . 0 4 1 / 5 8 2 274
8004238

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM
HIDRAVLIČNI cepilnik za drva. traktorski
pogon,
tr
04/20-41-322,
031/202-639
soo426t
KOSILNICO Gorenje Muta, greben

130 cm. 9 04/512-2&-55, 041/874181

8004226

NAKLADALKO SIP 2 8 24. silažno,
cena po dogovonj in bikca simentalca,
strega 7 mes., t r 0 4 / 2 5 - 2 2 - 1 1 5
«004270

M A L I OGLASI, ZAHVALE
OBRAČALNIK na dve vreteni in tate za
kozolec, t r 0 4 1 / 5 8 9 - 8 9 4

V PRENOVUENEM lokalu v Tržiču zaposlimo več študentov oz. študentk za
dek> v strežbi. Potona Brodar s.p.. Trg
svobode 24, Triič, t r 0 4 0 / 5 1 5 - 2 1 9

PRIDELKI
PRODAV
JEČMENOVO slamo v dvaiset kg balah. i r 0 4 / 5 9 5 - 8 2 - 6 3
8004?32
ZGODNJI In krmni krompir, krnetija J e raJa. Podbrezie 2 1 8 , t r 0 3 1 / 3 1 1 - 4 1 7

V Z R E J N E ŽIVALI

ZAPOSUMO delavce za preprosta deta v
pahwne(n vrtnarstvu. Rsne pročnie z
njeptsom p o ^ na naslov: FLOR\ d.o.o..
Zg. Binje 133.4209 Žabnica
eoo428i

ZA DELO v gostinskem lokalu zaposli^
mo natakarja/ico In kuharja - picopeka. WEKO International trgovina,
d.OiO., Stara c. 1 7 . Škofja Loka. t *

FRIZERSKI SALON Išče nove sodelavke/ce zaradi povečanja obsega del.
Dek> je dvoiznnensko, plačilo je stimulativno. Barbara Kafo) s . p . . Frankovo
nas. 68. Š k o f e Loka. Za razgovor pokličite. t r 0 4 0 / 5 3 9 - 9 8 8
eoo4007

8004i06

ZAPOSLIMO kuhinjsko pomočnico,
Preša, d.o.o.. Cerklje, Slovenska c .
5 1 . 4 2 0 7 Cerklje. Z a infomiacije pokllčile. t r 0 4 / 2 5 5 - 6 2 - 5 0 . 0 3 1 / 6 3 7 -

BiKA brejo telico alt kravo s teletom,
Piber. Sp. Gorje, t r 0 4 1 / 9 3 3 - 3 4 1

0 8 8

8004221

BIKCA križanca, starega 3 tedr>e. Triter. Okroglo 6. « 0 4 0 / 3 0 1 - 0 6 4
BIKCA In teličko, stara 1 0 dni. Podbrezie. t r 0 4 / 5 3 3 - 1 3 - 1 0
a<»«ž23

ZAPOSLIMO ing. strojništva/strojnega teh. za delo in programiranje CNC
prebijalnega stroja, strojnika/str. kljifčavničaija za dek> v proiz.. varilca, Petal Pečnik. d.o.o,. Strahinj 3 1 . Naklo,
tr 031/359-525
8004142

BIKCA LS-lim.. starega en mesec, t r
041/353-876
8004242
Č B BIKCA, starega en teden, t r
031/803-521
8004240

IŠČEMO tri terenske komercialiste, nudimo redno zaposiitev, stimulativen OD.
vozilo, izobrževanje. Ambiciozni, odgovorni javite se. Matmar line, d.o.o.. Bmčičeva 1 3 . Lj- - Črnuče
boo423B

ČB BIKCA starega 1 0 dni, t r 0 4 / 2 5 8004255

ČB BIKCA, Debeljak. Podbrezje 1 5 0 ,
tr 051/601-795
80042C6

IZKUŠENIM v direktni prodaji nudimo
možnost red. ali honor. dela z odličninn
prodajnim programom. Vabljeni tudi
vodje skupin na terenu. Baidrijan.
d.o.o., M. Vadnova 1 9 , Kranj, t *
0590/41-575. 041/41-55-56

KOZO mlekarico. brez rogov, i r
04/588-01-24
8004210
TELETA simentalca in limuzin, primerna za rejo ali za zakol, t r 0 4 / 5 3 3 - 6 4 -

8004004

MORDA J E POSEL, ki ga nudimo ravno za vas. Ne potrebujete začetnega
kapitala, potrebujete samovoljo, vztrai*
nosi in čas. Pisne prošnje: Posredništvo Zdene Brovč s.p.. Virntaše 1 7 0 .
Škofja Loka
8004097

80042)5

T E U C O simentaiko, brejo 7 mesecev,
tr 04/25-01-163
8004272
TELIČKA bikca simenlatea, starega 8
dni. t r 0 3 1 / 7 3 8 - 5 0 6
8004236

IŠČEMO KNJIGOVODKINJO v računovodskem servisu v Kranju. Pogoj
končana ekonomska sr. šola. 5 let
prakse v računovodstvu. Prošnje pošljite v 1 5 dneh na: DADA. d.o.o., Trg
Prešernove brigade 1 0 , Kranj

TELIČKO simentalko. staro 7 dni.
Žabnica 6 1 , V 0 4 1 / 3 7 8 - 9 1 1
TELIČKO staro 1 4 dni. cena 2 3 0
EUR. n 0 4 / 2 5 - 0 1 -371
8004257

800427«

T E Ž J O telico simentalko, v 9 . mes.
brejosti, t r 0 4 0 / 8 0 4 - 3 3 6

K O S E U Duplje, d.o.o.. Zg. Duplje
91, Duplje zaposli delavca za izdelavo
in montažo kovinskih izd.. Pogoji: oblikovalec kovin ali delavec brez poklica
za priučitev. Pisne ponudbe ali, t r
031/619-282
80040&0

ŽREBIČKA starega 2 teti. mešar>ec lipicanec arabec vihar 1 4 5 cm. urejen,
tr 031/513-961
8004229

ZAPOSLIM mehanika za popravilo
motornih žag in Kosilnic, motnost priučitve. Založni, d.o.o., Kokra 3 2 a .
Preddvor, t r 041 / 3 3 1 -890

ZAPOSLITVE (m/ž)

8004234

NUDIM
ZAPOSUM delavca v krovstvu In kteparstvu. Primož Eržen s.p.. Praše 5 5 .
Mavčiče, t r 0 5 1 / 3 0 8 - 9 4 2

iŠČEMO prijetno dekle za dek> v kava
baru, delo je dvoizmensko, ob vikendih, Jakelj in ostali d.n.o., Benedikova
1. Kranj, t r 0 3 1 / 7 6 4 - 3 9 9
8004i20

PEKARNA MAČEK. Britof 99. Kranj
zaposli delavca v nočnem času. t r
040/971-137
©004137

8004013

ZAPOSLIM voznika kategorije C. Avtoprevoznik. Zabret Gregor s.p., Bobovek 4. Kranj, t r 0 4 1 / 6 7 1 - 9 0 2 eoo4io8

8004217

48

V RESTAVRACIJI Okarina na Bledu.
Ljubljanska c . 8 9 . zaposlimo delavko/ca za pomoč v kuhinji in v strežbi.
Inf na, t r 041 / 6 3 2 - 3 6 9
8004ie-i

041/634-643

PRODAM

61-600

8004174

ZAPOSUMO vzdfzevatee - monterje
otroških igral, za nedotočen čas. Pisne
prošnje z življenjepisom pošljite na naslov: FLORA, d.o.o.. Zg. Bitnje 1 3 3 ,
4 2 0 9 Žabnica
d004280

ZAPOSUM frizerko z izkušnjami, Cilka
Satler s . p . , Oldhamska c, 14, Kranj,
t r 040/562-919
»»4256
IŽČEM
IŠČEM delo kot inštruktor matematike
za OŠ irv angleščine za S Š . tr
031/323-235
8004230

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI
GOTOVINSKI KREDm.OOOEURdo
24 mesecev. Izplačilo takoj. Za vse zaposlene In upokojene. Morebitni odtegljaji niso ovira. Kreditna točka,
d.o.o., Gregorčičeva 8 . Kranj, t r

04/23 66 808. 051/387 753 8003958
HARMONIKAR išče kHarista basista ali
klarinetista za trio. lahko starejši,
tr
031/796004
8004227

S m o mlado podjetje In n u d i m o
kvalitetne M I Z A R S K E S T O R I T V E
za notranjo o p r e m o vašega
doma ali lokala. Se priporočamo.
Magnavel, d. o . o.. Visoko 119,
Visoko, 040/244-551
ADAPTACIJE KOPALNIC sanacije
balkonov in teras. AOAPSA, Milan Nadižars.p.. Soriijeva ul. 2 2 , Kranj, t r
041/880-993
800400S
ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč,
dovoz, poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kannnitih škarp. Adrovic & Co. d.n.o., Jelovškova 1 0 . Kamnik, t r 0 1 / 8 3 9 - 4 6 - 1 4 ,
041/680-761
ASTERIKS S E N 6 U Rozman Peter, s.
p.. Seničrto 7. Križe, tel.: 5 9 - 5 5 - 1 7 0 ,
0 4 1 / 7 3 3 - 7 0 9 : žaluz^je. nstoji. rolete, lamelr)e zavese, plise zavese, komamiki,
nrwkize, www.asteTiks.net
eooooe?
BARVANJE fasad, beljenje not. prostorov, glajenje sten In stropov, prennazi
oken, vrat in t ^ u š č e v . odstranjevanje
tapet, dekorativni ometi in opleski. Pav e c Ivan s.p., Podbrezje 1 7 9 . Naklo,
t r 031/39-29-09
6003687
DRAGI STARŠI, nudim varstvo otrok,
na KocnI. Imam izkušnje z detom v vrtcu. zaposlena pri Boštjan Mirtič s.p.,
Kočna 4. Blejska Dobrava,
tr
031/878-707
60O42O8
FLORUANI, d.o.o.. C. na Brdo 4 1 ,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, ometi.
ometi fasad, kamnite škarpe, tiakova^
nje dvorišč, t r 0 4 1 / 5 5 7 - 8 7 1 doosr/a
I 2 D E U V A podstrešnih stanovanj, PJaninšek k.d., ŠinkovTum 2 3 . Vodice,
t r 031/206-724
8004117

~
IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravita starih, nudimo dimne obloge, dimne
kape. Novak & C o . d.n.o.. Ljubljanska
89. Domžale, t r 0 3 1 / 4 2 2 - 8 0 0
8004123

NUDIMO VAM natančno pranje (tudi
prtov in zaves) In likanje na vašem
domu ali pri nas. vse po zek> ugodni
ceni. Marija Cof s.p.. J . Puharja 5>
Kranj, t r 0 4 0 / 4 1 9 - 3 9 3
eooso^e
PREKRIVANJE S T R E H od 3 , 5
EUR/m2, možna dobava 3 0 % cenejše
kritine. K ^ o Dedink s.p.. Glavna cesta 12. Naklo, t r 0 4 0 / 4 8 4 . 1 1 8

NUMERO UNO Robert
Kukovec s. p., Mlinska ul 22^
Maribor, telefon:

02/2S2-4ft*26,041/750560.

STORITVE
NUDIM
ADAFTACiJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notrar^ omete, fasade, kamnite škarpe, u r e ^ i n t i a k a / a n j e d v o i ^ ,
z našim ali vašim materiak^m. SGP Bytyqi
d.n.o.. Stmževo 3a. Kranj, t r 0 4 1 / 2 2 2 741

VPISUJEMO V: CELOLETNO šoto KITARE 2 0 0 8 / 2 0 0 9 : polletno šok> KITARE; poletne tečaje družabnega PLESA
(hHri, Običajno. Vabi vas STUDIO TANGO. Britof 3 1 6 . Kranj, t r 0 4 1 / 8 2 0 485

6004128

ZASEBNI STIKI
3 5 . 0 0 0 POSREDOVANJ. 1 1 . 0 0 0 poznanstev v preteklem letu je karakterv
stika ženrtne posredovalnice Zaupanje
za vse generacije, ki posreduje po
vsej Sto. t r 0 3 / 5 7 - 2 6 - 3 1 9 . 0 3 1 / 5 0 5 495. 031 /836-378
8OOOO04

600407«

RTV SERVIS Sfnko MarKo s.p., C. na
Klanec 5 3 , Kranj, pop. TV, video, malih gos. aparatov, t r 0 4 / 2 3 3 - 1 1 - 9 9
800386S

T E S N J E N J E OKEN IN VRAT uvožena
tesnila do 3 0 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha in p r ^ u ni več! Zmanjšan
hrup, 1 0 let garancije. B E & MA.
d.o.o., Ekslerjeva 6, Kamnik, i r
01/83-1&057. 041/694-229

38-LETNI moški, z iskrenimi nameni
išče zvesto dekle za trajno zvezo, t r
041/229^49
aoo4tot
DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrena, resne, trajne zveze iz
vse države, t r 0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8 eooooos
PREPROST, skromen moški, želi po
tej poti spoznati zvesto dekle, t r
041/959-192
«>04100

8004068

RAZNO

IŠČEM
V KRANJU iščem varstvo za leto in pol
starega fantka, t r 0 4 0 / 8 7 3 - 9 0 9
8004241

IZOBRAŽEVANJE

PRODAM
CISTERNO za kurilno dje 1 5 0 0 I. oljni
gorilec in zamrzovalno skrinjo 3 0 0 I.
9 04/204-66-08
mo42io

NUDIH
NUDIM inštrukcije nemščine za OŠ in
srednje šote ter gimnazijo In angleščine za O Š . na Boštjan Mirtič s.p.. Kočna 4. Blejska Dobrava t r 0 3 1 / 8 7 8 707

KREPfTlDOipLCTZAVSE
TUDI ZA DOLOČEN
ČAS. IN UPOKOJENCE

do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položnice: Pridemo tudi na dom.

23

RAZLIČNE knjige, ohranjene po 1
EUR. starinski televizor, brezhiben, salamoreznico. t r 0 4 0 / 4 3 6 - 9 3 1
a0049&8

\vvv\v.po;;ichnik.c<>m

6004200

ZAHVALA

Ob bolefi izgubi naŠe najdražje mame

ERNESTINE V A U H N I K
roj. Habbe, m a m e £ m e z Jesenic

se iskreno zahvaljujemo za dolgoletno zdravljenje in neprecenljiv Človeški
odnos celotnemu Dializnemu oddelku BobiiSnice na Jesenicah. Iskrena hvala
družini Sušanj in Kužnik - Kesič za dolgoletno nesebično pomoč. Internemu oddelku
Bolnišnice na Jesenicah in vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.
Hvala vsem za izraženo sožalje ter vsem, ki ste jo imeli radi in se je boste spominjali.

8003377

8004263

ZAPOSUMO delavca s srednješolsko
izobrazbo z veseljem do tehnike, za
delo v servisu In prodaji. Prošnje pošljite na: Perko tehtnice, d.o.o.. Zalog 2 ,
4 2 0 4 Golnik
8004I&0

OSEBO za delo - občasno pomoč v
strežbi zaposlimo takoj. Pizzerija Sraka. Mošnje 4 1 , Radovljica,
tt
031/302-221
8004130

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, jt samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.

ADAPTACIJE, v ^ gradtiena dela. notran ^ omete, lasade, sdafkac^. tlakovanje
dvorišča, ograje, kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in poceni. S G P Beni,
Stmževo 7, Kranj, t r 0 4 1 / 5 6 1 - 8 3 8

S i n Vito z družino in vnuka Irina Petemel in Miha Vauhnik z družinama

6004)04

OSMRTNICA

V SPOMIN

(Kant)

V soboto. 7. jimija 2008, je minilo 20 let, odkar nas je zapustil
naš dragi mož, ata, stari ata in tast

M I L A N PIRC ST.
izTrboj

Vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu,
mu prižigate sveče in prinaSate cvetje, iskrena hvala.
Vsi njegovi
Trboje, junij 2 0 0 8

Z globoko žalostjo v srcu sporočamo, da nas je v 81. letu starosti
zapustila

MARIJA PIRC
Na zadnjo pot jo bomo pospremili danes, v torek, 10. junija
2008, ob 16. uri na starološko pokopališče. Na dan pogreba leži
v mrliSki vežici na pokopališču v Stari Loki.
Žalujoči: sinova Franci z ženo Lojzko in Rajko z ženo
Romano, vnuki Darko i n Katja z družinama, Luka in Klemen
ter pravnuki Matic, T o m a ž in Zala
Stara Loka, Podreča

ZAHVALA

ZAHVALA

V 101. letu nas je zapustil dobri oče. ded, praded, tast in stric
V 80. letu je dotrpela naša mama, tašča, teta in svakinja

ELIZABETA SERPAN
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem ter ostalim za
izrečena sožalja in besede tolažhe, podarjene sveče in rože ter spremstvo na njeni zadnji
poti. Hvala patronažni sestri Barbari, gospodu župniku za molitve in lepo opravljen
pogrebni obred, praporščakom, pevcem in pogrebni službi Navček.

V s i njeni

Spodnja Bela, 30, maja 2008

V o L B E N K LOGAR
s Šutne

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, DU in ZB iz Žabnice ter praporščakom za
izrečeno sožalje, cvetje in sveče. Hvala dr. Primožičevi, dr.
Pavlinovi ter patronažni sestri Mojci Dolhar za skrb in nego ob
njegovi bolezni. Lepa hvala pogrebni službi Navček, pevcem
Zupan, Francu Hafiierju za lep govor, trobentaču ter župniku
Jožetu Perčiču za lepo opravljen obred. Vsem, ki ste ga
pospremili na njegovi zadnji poti, še enkrat hvala.
Vsi njegovi
Šutna. 1. junija 2008

GG
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ANKETA

Predsednik Bush
v Sloveniji
DANICA ZAVRL Ž L E B I R

A m e r i š k i predsednik je d a n e s v Sloveniji, na Brdu, kjer

^
Alojz Vovko iz Kranja:

s o d e l u j e na v r h u m e d Ev-

"Slišal s e m , da je v Sloveni-

r o p s k o unijo in Z D A . O b i s k

ji p r e d s e d n i k Z D A G e o r g e

i

Doroteja Hribar Aničič
iz Kranja:

Mateja Lavtar iz
Škofje Loke:

David Sajovic Iz Bašlja:
" M o r d a je za n a š o d r ž a v o

"Politika m e ne z a n i m a in s

" G e o r g e B u s h s e m i zdi v

" N a televiziji s e m videla, da

d o b r o , če jo o b i š č e j o tako

tem tudi ne obisk ameriške-

zbuja veliko zanimanja, kaj

B u s h , p o d r o b n o s t i o nje-

redu predsednik. Kaj njegov

je v naši. državi na o b i s k u

pomembni

pa o njem mislijo običajni

g o v e m o b i s k u pa n e poz-

o b i s k p o m e n i za Slovenijo,

amenški

G e o r g e B u s h . O b tem se za

Tudi v šoli se o tem n i s m o

ljudje?

nam. M e n i m

Foto: Corazd KavCii

predsednik.

Do

ljudje,

kot je

Jerca Košir iz Škofje Loke:

ga

predsednika

pri

nas.

pa, d a je v

pa bi težko ocenila, ker poli-

tega n i m a m posebnega od-

Slovenijo vsaj sliši in neka-

nič pogovarjali, tako d a bo

politiki d o b r o v s a k o m e d s e -

tika ni ravno moje področje

nosa, na mojih poteh pa tudi

teri izvedo, kje jo najdejo na

šel ta d o g o d e k kar m i m o

bojno sodelovanje."

zanimanja."

ni nobenih cestnih zapor."

zemljevidu."

mene."

Tudi Gorenjce ogrel nogomet
č e p r a v je le r e d k i m G o r e n j c e m u s p e l o d o b i t i v z t o p n i c e z a katero o d t e k e m v C e l o v c u ali n a k a t e r e m
o d d r u g i h p r i z o r i š č , pa j e te dni n o g o m e t n a m r z l i c a z a j e l a t u d i m n o g e n a š e d o m o v e in g o s t i n s k e

KRATKE N O V I C E
KRAN), NAKLO

S a v a in M e r k u r p o d o č e s o m A T V P
V petek s o se v d r u ž b a h Sava in M e r k u r pojavili inšpektorji
Agencije za trg in vrednostne papirje (ATVP), ki s o iskali dokaze, da omenjeni družbi v Gorenjski banki delujeta usklajeno. D r u ž b a Ibiko je namreč marca vložila tožbo na ničnost

lokale, kjer b r e z E U R A p a č ne gre.

d o m n e v n e p o g o d b e m e d S a v o in M e r k u r j e m o menjavi delnic Gorenjske banke, kar bi bil tudi dokaz o kršitvi zakona,

V I L M A STANOVUIK

ker družbi nista objavili prevzema banke. Sava namreč ima
45,9-odstotni lastniški delež, M e r k u r pa i4,i-odstotnega. Iz

Kranj - Avstrija i n Švica po-

Merkurja s o sporočili, da pogodbe, ki s o jo iskali, niso dobi-

leg tega pa v s i ljubitelji no-

li, ker da je ni in je nikoli ne bo, p o d o b n o izjavo s o dali tudi

g o m e t a p o E v r o p i i n svetu

v Savi. O p a z o v a l c i preiskavo A T V P povezujejo z dogajanji

so m i n u l o soboto vendarle

na sredini s k u p š č i n i Save, ko pri volitvah v nadzorni svet ni

dočakali veliki d a n , saj se je

šlo p o načrtih vlade. Š . Ž.

začelo e v r o p s k o prvenstvo v
nogometu.

Po

uvodnem

slavju, k o so številni nastopajoči prestavili raznolikost

KRANJ

Š v i c e i n Avstrije> sta se v

Hitreje do osebne izkaznice

B a s l u najprej p o m e r i l i re-

Pred kratkim s o s e poenostavili postopki za izdajo o s e b n i h

p r e z e n t a n c i d o m a č e Švice

izkaznic in p o t n i h listov. Ker je po n o v e m m o ž n o ž e na

i n Češke, veliki junak pa je

upravni enoti zajeti fotografijo in podpis za izdajo o s e b n e

postal prvi i n e d i n i strelec

izkaznice, se s t e m skrajšuje č a s izdaje o s e b n e izkaznice, v

n a t e k m i Č e h V a d a v Sver-

najbolj nujnih primerih je lahko pri proizvajalcu izdelana

k o š . V Ž e n e v i je ekipa Por-

celo v petih m i n u t a h po potrditvi vloge n a upravni enoti.

tugalske prvi d a n premagal

V uporabi je tudi nov register o s e b n i h izkaznic, zato lahko

T u r k e , že v n e d e l j o pa s o
se

tekme

začele

tudi

i z g u b o o s e b n e izkaznice javite na kateremkoli krajevnem

v

uradu ali upravni enoti v državi, ne glede na to, kje bivate.

s o s e d n j i A v s t r i j i , kjer s o

Preklici o s e b n i h izkaznic, potnih listin in v o z n i š k i h dovoljenj

d o m a č i navijači n a D u n a j u
pričakovali vroč

v U r a d n e m listu s o tako od včeraj ukinjeni. O s e b n o izkazni-

obračun

co lahko po n o v e m pridobijo tudi državljani s stalnim prebi-

m e d d o m a č o reprezentan-

vališčem v tujini. S . Š .

co i n reprezentanco H r v a ške. Ž e n a z a č e t k u t e k m e
so H r v a t i z g o l o m M o d r i d a
z e n a j s t m e t r o v k e povedli,
k l j u b t r u d u A v s t r i j c e v pa
s o se n a k o n c u p o nabito
polnih

dunajskih

veselili južni

Ker so bile vztopnice za ogled tekme na prizorišču EURA v Celovcu že zdavnaj razprodane,
si večina ljubiteljev nogometa tekme ogleduje doma ali v lokalih. Tudi na Gorenjskem je bilo
v nedeljo zvečer pravo navijaško razpoloženje. / fotarmaDon

ulicah

sosedje,

ki

pričakujemo gost p r o m e t

meje, v C e l o v c u pa pričaku-

sedaj s še v e č zagretosti

tudi n a

jejo p r a v i n a v a l

napovedujejo

Hrvatje napovedujejo inva-

naskok

na

e v r o p s k i vrh.

Gorenjskem,

saj

valcev) i n v središču m e s t a

hrvaških

(6 tisoč navijačev). Ž e v ne-

navijačev z j u g a i n n e m -

deljo, k o s o igrali N e m c i i n

zijo na K o r o š k o p r e s t o l n i -

š k i h s severa. P o l e g navija-

Poljaki, je bilo m e s t o n a b i -

co. Z a g o t o v o b o d o i m e l i po-

čev n a s t a d i o n u jih o g r o m -

to p o l n o , v četrtek p a bo

k o se b o e k i p a H r v a š k e v

licisti i n d r u g i v a r u h i reda v

n o pričakujejo tudi v navija-

Celovec zagotovo

C e l o v c u ob. 18. u r i pomerila

četrtek precej dela v s e o d

ških

n e p r i m e r e n kraj n a s v e t u

z reprezentanco Nemčije,

naše

(sprejme 2 2 tisoč obisko-

T a k o l a h k o ž e ta četrtek,

južne

do

severne

conah

na

sejmišču

najbolj

za nakupovanje.

vremenska napoved
r lAA POSttSiijfO

Napoved za Gorenjsko

TPLFFTDN:

v torek bo precej jasno, nastajali bodo kopasti oblaki in kakšna

(04) S a i . 2 2 2 0 mMCM
(04) 2 S 1 - 2 2 2 1 T«Buc

nevihta. V sredo bo dopoldne jasno, popoldne pa spremenljivo
oblačno z dežjem. Še bo toplo, zapihal bo jugozahodnik.
V četrtek bo oblačno, občasno bo deževalo. Hladneje bo.
Agentija RS n «kol/». Urad « MMestfogijo

TOREK

SREDA

RADIO K R A N J d.0.0.
Stritarjeva ul. 6. KRANJ

( 0 4 ) 2 0 2 2 - 2 2 2 P«XMMI

28/

rAX:

,

i ČETRTEK

i O
ii/2S''ci i m s - c i li/ig-c

(OSI) 3 0 3 - 5 0 5 mooiMiiKki

~ Nonimto

(04) 2 8 1 - 2 2 2 5 Rmornk
(04) 2 8 1 - 2 2 2 S niiiHK

Zagreb

^mumi
o Reka
28/17-C
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