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Parlamentarne volitve bodo 21. septembra
Predsednik republike Danilo Turk je za datum letošnjih volitev v državni
zbor določil nedeljo, 21. septembra.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Ljubljana - Predsednik države Danilo TUrk je včeraj
podpisal odlok o razpisu
rednih volitev v državni
zbor. Te bodo v nedeljo, 21.
septembra. Ta datum se je
že doslej omenjal kot najverjetnejši za izvedbo volitev, petih demokratičnih po
vrsti v državi Sloveniji. Volitve bodo sicer razpisane
30. junija, ko bodo začeli
teči tudi roki za volilna
opravila. V strankah sicer
že sedaj potekajo postopki
evidentiranja najprimernejših kandidatov, ki bodo nastopili na jesenskih parlamentarnih volitvah.

V državnem zboru je 9 0
poslank in poslancev, 88 jih

volimo volivke in volivci v

Mihael" Prevc, Borut Sajovic, Bojan Starman, Rudi

Veršnik in Milenko Ziherl.

osmih volilnih enotah, dva
Mandatna doba sedanjega
sta še predstavnika madžardržavnega zbora se bo konske in italijanske narodnočala takoj, ko se bo na prvi
sti. V mandatu 2 0 0 4 do ' seji sestal državni zbor v
2008 so bili povezani v denovi sestavi. To skliče predvet poslanskih skupin. V
sednik republike najkasneje
volilni enoti na Gorenj20 dni po izvolitvi, po objavi
skem je bilo za sedanji
dokončnega izida volitev, ko
mandat izvoljenih enajst
bo znano, katerim kandidatposlancev: Samo Bevk,
kam in kandidatom smo voBranko Grims, Bojan Holivke in volivci namenili najman (nadomestil je Pavla
večje število glasov. PredsedRuparja, ki je pred dvema
nik države pa zatem po poletoma vrnil
poslanski
svetovanju z vodji novih pomandat), Anton Kokalj, Maslanskih skupin državnemu
tej Lahovnik, Darja Lavtižar
zboru predlaga tudi kandidaBebler (oba sta sredi manta za icandatarja za sestavo
data zamenjala stranki).
nove vlade.

Predsednik republike Danilo Turk je podpisal odlok o razpisu rednih volitev v državni zbor.

Vinjete že v prodaji

Obrestnciriierazal^ši^

me(t4i45%
Polletne vinjete so včeraj že dostavili vsem
distributerjem. Uporaba vinjet bo obvezna od
1. julija naprej.
SIMON ŠUBIC

Kranj - Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji je včeraj
vsem distributerjem v skladišča že dostavila vinjete,
zato bodo predvidoma danes,
najkasneje pa jutri tudi na
vseh prodajnih mestih - na
bencinskih servisih Petrola
in OMV, v poslovalnicah
Kompasa MTS, trafikah Dela
in Tobačne }dva, poštah in
centrih AMZS, pa tudi cestninskih postajah, je včeraj
potrdil Marjan Koler z Darsa.
Uporaba vinjet bo po 1. juliju obvezna na vseh slovenskih avtocestah in tudi nekaterih hitrih cestah znotraj avtocestnega križa za vsa motoma vozila do 3.500 ton,

48
S

zato je za njihov nakup še
dovolj časa. Dars je sicer
med distributerje razdelil
približno pol milijona polletnih vinjet ki bodo stale 35 evrov za osebna vozila in 17,5
evra za motorje. Nakup letne
vinjete (po 55 evrov za avtomobile, 27,5 evra za motorje)
bo mogoč najkasneje do konca leta 2008.
Uporabo vinjet bodo nadzirali Darsovi nadzorniki na
parkiriščih, bencinskih servisih in izvozih z avtocest Kazen za neuporabo ah neustrezno namestitev vinjete
bo najmanj tristo evrov. Pravilna namestitev je opisana
na hrbtni strani vinjet Dars
pa je prodajalcem razdelil
tudi posebne zloženke z na-
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Na sotočju obeh Sav našli truplo

Minister za promet Radovan Žerjav je včeraj prejel prvo
v i n j e t e s s e r i j s k o š t e v i l k o A 0 0 0 0 0 0 1 . / foio: Gorazj Kmaj

vodili. Vinjete je sicer treba
nalepiti na levo notranjo
stran vetrobranskega stekla.
Dars bo po 1. juliju imetnikom ABC tablic začel vračati
dobroimetje na tablicah in
tudi neamortizirani delež
vrednosti tablic, ki so stare do
sedem let Po ocenah bodo
morali vrniti za okoli pet milijonov evrov dobroimetja,
zato lahko pričakujete nekaj
zamude pri izplačilih.

V nedeljo ob 7.20 so pri sotočju Save Boliinjke in Save Dolinke pri Lancovem včolnu našli mrtvega moškega, 55-ietnika iz Senovega. Najverjetneje se je smrtno poškodoval pri
spustu preko t i. Cajhnovega jezu. Več bo pokazala sanitarna obdukcija. Podrobneje na 8. strani. S. Š.

S e r v i s e r j i , ki skrbijo za Mitsubishijave Golte,
imajo agromno prostega č a s a .
Mitsubishi CoU je po raziskavah najuglednejše
nemSkB avtomobilistične institucije ADAC najbolj
zanesljiv avto v svojem razredu. In ker se Colt tako
redko kvari, bo tudi obiskov pri serviserju bolj
malo. Zato pa bo užitek pri vožnji toliko večji. Colt
je ssdaj na voljo po posebno ugodnih pogojih.

MITSUBISHI
MOTOFIS
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KRONIKA

ZANIMIVOSTI

KMETIJSTVO

Rovn še lepši
kot pred ujmo

Do ponesrečencev
tudi po ledu

Korake je štel tudi
predsednik

Davška učilnica v naravi i Danes bo pretežno oihčno

v soboto so v Selcih odprti obnovljen
športni park Rovn. V obnovo so po
ujmi vložili 380 tisoč evrov. S plaketami irt priznartji so s« zahvalili donatorjem in prostovoljcem, ki so pomagali pri njegovi obnovi.

v prostovoljnem gasilskem društvu
Bled so bogatejši za nov reševalni
čoln z zračno blazino. Čoln omogoča
reševanje v vsakršnih razmerah, za
začetek pa ga bodo uporabljali na
Blejskem in Bohinjskem jezeru.

Po geslom vsak korak šteje je slovensko združenje za nordijsko hojo v soboto na Bledu pripravilo dan nordijske hoje. Predsedniku Danilu Turku
je tovrstna rekreacija všeč, ker je
možna v vsakršnem vremenu.
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Na prireditvi Demo Gozd in BioEnergija v Davči so predstavili delovanje gozdarske mehanizacije. Kmetijsko ministrstvo napoveduje večje
razlike pri izravnalnih plačilih za območja z omejenimi možnostmi za
kmetovanje.

i s pogostimi padavinami in
i nevŠ^tami. V sredo dopoldne
j bodežponehal. Včetrtekbo
i sončno in topige.
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1 8 i jutri: spremenljivo oblačno

POLITIKA
Peterle je sklical ministre
Demosove vlade
DANICA ZAVRL Ž L E B I R

Bogenšperk - Na pobudo evropskega poslanca in takratnega predsednika vlade Lojzeta Peterleta so se na gradu
Bogenšperk srečali ministri
Demosove vlade. V Demos
so se leta 1 9 9 0 pod vodstvom Jožeta Pučnika združile politične stranice, nastale v letih 1989-1990, in sicer
Demokratična zveza Slovenije (DZS), Socialdemokratska zveza Slovenije (SDZS),
Slovenski krščanski demokrati (SKD), Slovenska
kmečka zveza in Zeleni Slovenije. Na prvih večstrankarskih volitvah 8. aprila
1990 so Stranke, združene v
koalidjo Demos, s 54 odstotki dobljenih glasov volivk in
volivcev dosegle zmago. Vo-

dil jo je Lojze Peterle, od takratnih ministrov pa omenimo gorenjska rojaka Jožeta
Mencingerja in Jožico Puhar. Že takrat je bil v vladi
Janez Janša, od sedanjih ministrov pa tudi Dimitrij Rupel. V času Demosove vlade
je prišlo do osamosvojitve
Slovenije od takratne Jugoslavije. Zaradi ideoloških
razlik in nesporazumov je
koalicija nato kmalu ob koncu leta 1991 razpadla, posledica razpada Demosa pa je
bilo tudi izglasovanje nezaupnice spomladi 1 9 9 2 in
padec vlade Lojzeta Peterleta. Na letošnjem srečanju so
nekdanji ministri obudili
spomine na prvo demokratično izvoljeno vlado in si izmenjali mnenja o sedanjih
političnih razmerah.

L)UBL|ANA

Začelo se je zasedanje državnega zbora
Včeraj se je z vprašanji poslank in poslancev predsedniku vlade janežu Janši in nninistrom začelo junijsko zasedanje Državnega zbora. Trajalo bo do petka, 27. junija, saj je dnevni red
proti koncu mandata sedanje sestave izjemno obsežen. Že jutri bodo poslanci znova odločali o noveli zakona o visokem šolstvu, na vrsti pa so tudi druga branja več zakonskih predlogov
s področja pravosodja. Med zakoni, ki bodo še ta teden prišli
na vrsto, omenimo drugo branje predloga zakona o začasni
prepovedi gensko spremenjenih rastlin. V prvi obravnavi bo
tudi predlog zakona o subvencioniranju prehrane v osnovnih
šolah. Prihodnji četrtek, dan po državnem prazniku, pa bodo
poslanci odločali tudi o predlogu zakona o enkratnem, tako
imenovanem draginjskem dodatku za upokojence. D. Ž.
UUBgANA

Red za zasluge Lučki Kajfež Bogataj
Predsednik republike Danilo Tiirk bo danes v predsedniški
palači z redom za zasluge odlikoval prof. dr. Lučko Kajfež
Bogataj za odmevno znanstveno delo na področju proučevanja podnebnih sprememb in njeno predanost varovanju
okolja. Odlikoval bo še plesalca Katarino Venturini in Andreja Škufco za vrhunske dosežke na področju plesa in za prispevek k prepoznavnosti Slovenije v svetu, in prof. dr. Heleno Meden Vrtovec za izjemne dosežke na področju ginekologije in zavzeto posvečanje pacientkam. D. Ž.

LJUBLJANA

Zloženka razburila opozicijo
Prejšnji teden smo državljani v nabiralnike dobili zloženko
Slovenija včeraj, danes, v kateri služba vlade za razvoj predstavlja rezultate iz teta 2005 sprejete strategije razvoja Slovenije ter gospodarskih in socialnih reform. Na zloženko so se
odzvali v Mladi liberalni demokraciji in v stranki Zares, češ
da gre za propagando vlade in SDS, narejeno na stroške davkoplačevalcev. Napovedali so celo možnost prijave na računsko sodišče. Vse očitke, povezane z grafično podobo zloženke in njeno vsebino, ki prikazuje ugodne gospodarske rezultate Slovenije v zadnjih letih (šlo naj bi za predvolilno propagando vladajoče stranke), so v SDS zavrnili, prav tako tudi v
vladni službi za razvoj. Zloženka je izšla v 731 tisoč izvodih,
iz proračuna pa je šlo zanjo nekaj nad sto tisoč evrov. D. Ž.

Spomin na grozote vojne
Pod Ljubeljem, kjer je bilo edino nemško koncentracijsko taborišče pri nas, so se spomnili žrtev
nacistov. Govornika Borut Sajovic in Zdenka Čebašek Travnik sta obsodila nasilje.
STOJAN S A J E

Podljubelj - Junija 1943 so
pripeljali prve intemirance v
južno podružnico taborišča
Mauthausen pod Ljubeljem.
Zaporniki so gradili ljubeljski predor do decembra
1944. Taborišče so naslednje
leto osvobodili partizani, žal
pa tega ni dočakajo 37 taboriščnikov. Na te žalostne dogodke je spomnila soboma
slovesnost ob 63-letnid osvoboditve nacističnih koncentracijskih taborišč.
Med množico udeležencev
so bile delegacije taboriščnikov iz Frandje, Avstrije, Italije in drugih držav, katerih državljani so trpeli v taborišču.
Prišli so člani diplomatskih
predstavništev, koroški partizani, člani slovenske borčevske organizacije in predsednik Janez Stanovnik ter svobodomiselni ljudje. "Več kot
desetletje se udeležujem prireditev pod Ljubeljem, kamor sem prišel zadnje dni iz
severne podružnice. Imel
sem številko 77117 in rdeč trikotnik za politične zapornike. Nismo bili ljudje. Delali
smo do onemoglosti, malo

izžrebanemu

naročniku

časopisa

Gorenjski Glas
Knjigo prejme JOŽE OPARA iz Kranja.

Nekdanji taboriščnik Franc Vidmar je pozdravil tudi slavnostno govornico.
spali in še manj jedli. Hudobni pazniki so lahko ubili
kogarkoli in kadarkoli. Takrat mi je bilo sedemnajst
let, a me zli spomini še
spremljajo. Žal sem edini še
živeči taboriščnik z Ljubelja,"
je povedal 81-letni Franc Vidmar iz Ribnice. Kot je dodala
83-letna Iva Poličar z Bleda,
je bila med vojno borka. Prihaja na vsa srečanja, kjer
obujajo spomine na junaštva
partizanov in grozote vojne.

Tržiški župan Borut Sajovic je ob pozdravu menil, da
so tudi taboriščniki izpod
Ljubelja s svojim trpljenjem
tlakovali pot k združeni Evropi. Pozval je državo, naj spominski park razglasi za državni spomenik in poskrbi
za njegovo vzdrževanje. Obenem naj opusti misel na rušenje objektov na mejnem
prehodu Ljubelj, kjer bi lahko bil muzej o taborišču. Varuhinja človekovih pravic

Zdenka Čebašek Travnik je v
govoru poudarila, da so se
kljub dolgotrajnemu prizadevanju za človekove pravice
vojne ponavljale in povzročale hude krivice. Zato bi nam
moralo postati glavno vodilo
v življenju spoštovanje človeka. Razmišljanja o miru, svobodi in vojni so dodali učenci iz Podružnične šole Lom
pod Storžičem, kulturni program pa je obogatil Pihalni
orkester Tržič.

Proračuni slovenskih škofij
Nadškofiji in škofije so dolžne po civilni in cerkveni ureditvi obveščati javnost tudi o svojem poslovanju.
JOŽE K O Š N J E K

Ljubljana - Slovenska škofovska konferenca je v katoliškem tedniku Družina
objavila škofijska letna finančna poročila za leto
2007, ki kažejo, da so nadškofiji Ljubljana in Maribor
ter škofije Koper, Murska
Sobota, Celje in Novo mesto lani razpolagale z okrog
24 milijoni evrov. Ljubljanska nadškofija je razpolagala z nekaj manj kot 2,7 milijona evrov, mariborska pa

z 19,4 milijona evrov. V
primeru Maribora je visoka
vsota posledica denacionalizacijske odškodnine, ki jo
je plačala država za nekatere objekte v Mariboru, in
dobrih deset milijonov evrov posojila, ki ga je nadškofija uporabila za obnovo
Vrbanske, dvorca Betnava
in samostana Studenice. V
ljubljanski nadškofiji' pa so
se zaradi ustanovitve novih
škofij v letu 2006 prihodki
v letu 2 0 0 7 v primerjavi z
letom 2 0 0 6 zmanjšali za

okrog dva milijona evrov.
Škofija Koper je imela lani
za osemsto tisoč evrov prihodkov, škofija Murska Sobota za 369 tisoč evrov,
škofija Novo mesto 233 tisoč evrov in škofija Celje za
294 tisoč evrov.
Ker je Gorenjska vključena v ljubljansko nadškofijo,
je najbolj zanimivo njeno
poslovanje. Z mesečnimi
nabirkami (za semenišče, za
teološko fakulteto, za misijone, za Karitas in za druge
namene) in različnimi dona-

cijami je zbrala dobrih 1,6
milijona evrov, z gospodarsko in drugimi dejavnostmi,
kjer je posebej pomembna
gospodarska družba Metropolitana, ki upravlja gozdove, kmetijsko zemljo in nekatere zgradbe, pa milijon
evrov. Metropolitana je leta
2006 kupila Gozdno gospodarstvo Bled. Nadškofija je
dobrih štiristo tisoč evrov rezervirala za ureditev stavbe,
v kateri bo osnovna šola, v
prihodnje pa tudi srednja
tehnična šola.

Čebelarji pri predsednil(u države
DANICA ZAVRL Ž L E B I R

urilo

danica.zavrl(g>g^las.si

Ljubljana - Predsednik republike Danilo Tiirk je prejšnji
teden sprejel predstavnike
Čebelarske zveze Slovenije,
s katerimi se je pogovarjal o
razmerah na področju čebelarstva, ki so posledica pomora čebel. Predstavniki čebelarske zveze so predsedniku republike predstavili tre-

nutne aktivnosti glede reševanja problematike pomora
čebel in različne možnosti,
ki bi jih lahko uporabili za
zaščito čebel pred škodljivimi pestiddi. Predsednik Danilo Tiirk je menil, da gre za
resen problem, in se zavzel
za takojšnje oblikovanje posebnega akcijskega načrta z
ukrepi, s katerimi bi se izognili nevarnostim, ki ogro-

žajo čebele. Čebele so odgovorne za pestro biotsko raznovTsmost v Sloveniji in za
opraševanje sadja ter drugih
kmetijskih rastlin, ki so ljudem hrana. Čebela je indikator čistosti zraka in okolja,
zato je treba sprejeti tudi
dolgoročne ukrepe za zašfito okolja pred onesnaževanjem zraka in. zemlje ter
škropljenjem pridelkov s pe-

sticidi, ki predstavljajo enega
največjih krivcev za pomor
čebel, je dejal predsednik. V
Sloveniji je čebela tudi del
kulturne dediščine. Predsednik republike je čebelarjem
še obljubil, da bo po svojih
močeh, z javnimi nastopi in
v kontaktih s predstavniki
državnih institucij pomagal
pri zaščiti čebel in čebelarstva v Sloveniji.

AKTUALNO
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Rovn še lepši kot pred ujmo
Minulo soboto so v Selcih odprli obnovljen športni park Rovn. V obnovo so po ujmi vložili 380 tisoč
evrov.

Menjava v rudniku
Franc Avberšek se je upokojil, nadzorni svet pa
je za vršilca dolžnosti direktorja Rudnika Žirovski
vrh imenoval Petra Dolenca.
B0Š17AN BOGATAJ

ANAHASTMAN

Selca - Devet mesecev po poplavah, Id so v občini Železniki uničile večino zunanjih
športnih objektov, so v Seldh odprli obnovljen športni
park, ki so ga poimenovali
Rovn - moj park. Kot je povedal Brane Bertoncelj, predsednik Športaega društva
Selca, ki upravlja športni
park, je prva faza obnove
športnih površin in posodabljanja parka stala 380 tisoč evrov. Dela so izvedli s
pomočjo sredstev zavarovalnice, ministrstva za šolstvo
in šport, fundacije za šport,
humanitarne pomoči, zbrane na računih športnega
društva in Občine Železniki,
pričakujejo pa še sofinanciranje okoljskega ministrstva
in dodatne donacije, saj so
se morali zadolžiti, da so
lahko pričeli sanacijo. V drugi fazi obnove nameravajo
zaradi večje poplavne vamosti dvigniti nogometno igrišče in urediti večnamensko
ploščad. "Tako bo športoi
park še lepši in uporabnejši
za športne in družabne namene kot v preteklosti," je
pristavil Bertoncelj.
Podivjana Selška Sora je
lanskega septembra za seboj
na Rovnu pustila pravo razdejanje. "Ko smo se tu po
ujmi srečevali s tistimi, ki so
leta in leta gradili športni
park za nas občane, je mar-

Obnovljeni športni park Rovn so uradno odpri! sekretar direktorata za šport Marko Rajšter,
predsednik ŠD Selca Brane Bertoncelj in župan Mihael Prevc. /FOIO^TIH.OOICI
sikdo imel solze v očeh, saj je
bil njihov trud uničen. A že v
prvih dneh po ujmi je bilo tu
pravo 'mravljišče'. Domačini, člani športnega društva,
skavti in drugi prostovoljci so
se lotili dela z željo, da bi
park čim prej zaživel," je
spomnil župan Železnikov
Mihael Prevc in pri tem posebej poudari], da brez velike
pomoči Slovencev ne bi odpirali parka, ki je še lepši kot
pred ujmo. V Športnem društvu Selca so se tako s plaketami in priznanji zahvalili
številnim donatorjem in
prostovoljcem, ki so z delom

in denarno f)omočjo pomagali pri obnovi parka.
Sobotnega odprtja obnovljenega parka sta se udeležila
tudi sekretarja direktorata za
šport na ministrstvu za šolstvo in šport Mojca Plesten j ^ in Marko Rajšter. Slednji je z županom Prevcem in
predsednikom
špormega
društva Bertoncljem simbolično odprl park, v katerem
so poleg športnih površin
tudi kamp, otroško igrišče
ter prostor za druženje in
prireditve.
Župan Prevc je na slovesnosti, ki sta jo z nastopi obo-

gatila Pihalni orkester Alples
in pevka Tina Veselinovič z
interpretacijo šansonov Edit
Piaf, podelil tudi priznanja
občine za dosežke na področju športa za leto 2007. Zlato
plaketo je prejel Gregor Debeljak za dosežke v kikboksu
in boksu, srebrna je šla v
roke strelcu Klemenu Tomaševiču, bronasto plaketo pa je
prejel tekač Marko Pintar.
Športno društvo Dolenja vas
je prejelo zlato plaketo za
najboljše društvo, župan pa
je s takšno plaketo nagradil
tudi prizadevnega športnega
delavca Vika Drola.

Ograjo bodo le odstranili

KRAN)

Gorenjska banka
spet najboljša

MATEJA RANT

leto z a p o r e d razglasila G o renjsko banko za najboljšo
banko v Sloveniji in njenega
tedanjega

predsednika

uprave Zlatka

Kavčiča

za

najboljšega bankirja, po kriteriju d o n o s a na aktivo pa
za d r u g o najboljšo banko v
Sloveniji. Banka je dobila laskavo priznanje na podlagi
rezultatov l a n s k e g a p o s l o vanja, k o je ustvarila 65,4
milijona evrov dobička pred
obdavčitvijo in 53,2 milijona
evrov čistega dobička, bila
po d o n o s u na kapital in na
aktivo nad s l o v e n s k i m bančn i m p o v p r e č j e m ter

nad-

povprečno s t r o š k o v n o učinkovita En varna. Banka tudi
letos nadaljuje u s p e š n o poslovanje, v prvih štirih mesecih je dosegla 2 0 , 9 milijona evrov d o b i č k a pred obdavčitvijo, n o m i n a l n o povečala b i l a n č n o v s o t o za 2,3
odstotka

in

dosegla

20-

o d s t o t n i d o n o s na kapital
pred obdavčitvijo. C . Z .

Bled - Spomo ograjo ob vili
Rog so minuli teden le začeli odstranjevati. Naložbenik
jo je namreč pred dvema letoma postavil v nasprotju z
zakonom o vodah, ki jasno
določa priobaha zemljišča,
na katerih je treba omogočati prost dostop do vode kot
javnega dobra.
"Gradbeni inšpektor je že
aprila lani investitorju naložil odstranitev ograje, ker je
ugotovil, da je postavljena
nelegalno. Investitor se je
zoper odločbo pritožil, kasneje pa je zoper odločbo ministrstva za okolje in prostor, ki je njegovo pritožbo
zavrnilo, vložil tožbo pri
upravnem sodišču," so pojasnili pri inšpektoratu za
okolje in prostor. Upravno
sodišče pa je minuli mesec
izdalo sodbo, s katero so zavrnili tožbo zavezanca. "Zavezanec je tik pred pričetkom prisilne odstranitve

Peter Dolenc
draž. Njihova dolžnost je bilo
tudi komunalno opremljanje
cone, trenutno pa je v postopku še prenos zemljišč za
ureditev zbirnega centra za
odpadke in selitev žage, ki
se<kj deluje v Dobju.
V preteklih letih je rudnik
na občino prenesel šest stanovanj, letos pa je vlada sprejela tudi uredbo, po kateri je
Občina Gorenja vas-Poljane
upravičena do odškodnine
za omejeno rabo prostora v
višini pribUžno milijon evrov. "Odškodnino mora rudnik plačati iz lastaih sredstev, denar pa lahko pridobimo le na osnovi prodaje preostalih stanovanj. V njih so
domačini, zato prodaja ni
smiselna. Stanovanja v vrednosti pol milijona evrov smo
že predali občini, drugi del
pa bomo še plačali," je pojasnil Peter Dolenc. Rudnik na
porabo denarja nima vpliva.

Gorenjski Glas
ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volijak

Angleška institucija Finance
central E u r o p e je že š e s t o

Todraž - V. d. direktorja Peter Dolenc, ki je v rudniku zaposlen 23 let, danes vodi le še
12 sodelavcev, kar je v primerjavi z najboljšimi časi v
letu 1989, ko je v rudnik zaposloval 483 sodelavcev, zelo
malo. "Naše naloge so znane
in se z mojim imenovanjem
na spreminjajo, to je nadaljevanje sanadje odlagališč jamske jalovine Jazbec in odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt," pojasnjuje Dolenc.
Sanacija odlagališča Jazbec
se bo zaključila prihodnje
leto, odlagališče Boršt pa
bodo letos začeli prekrivati,
dela naj bi končali v letu
2010. "Poleg sanadje odlagališč moramo v prihodnjih
letih organizirati dolgoročni
monitoring, ki vključuje tudi
prvih pet let prehodnega obdobja, ko je treba preveriti,
ali so vsa projektirana in sedaj izvajana dela primerna
ter po potrebi popraviti napake oziroma odpraviti pomanjkljivosti," prihodnost
Rudnika Žirovski vrh, razloži v. d. direktorja. Po letu
2015 naj bi dolgoročni monitoring izvajala Agencija za
radioaktivne odpadke.
Rudnik je v preteklih letih
v skladu 2 uredbo vlade prenesel zemljišča in objekte
nekdanjega predelovalnega
obrata na lokalno skupnost,
sedaj pa na tej lokadji že deluje Gospodarska cona To-

NAMESTNIKA ODCX)VORNE UREDNICE
Jože Košnjek, Cv«o Zaptotnik
UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI:
'Boši^n Bogalaj, Alenka Brun, Igor Kavčič, Jože KoSnjek, Suzana P. Kovačič,
UrSa Petemel, Mateja Rant, Stojan Saje, Vilma Stanovnik, Cveto Zaptotnik,
Danica Zavri Žlebir, Stefen Žargi;
stalni sodeiavd:
Maja Bertoncelj, M a ^ Gregorič, Ana Hartman, Milena MiklaveK,
Miha Naglič, Jasna Paladin, Marjeta Smolnibr, Simon Šubic, Ana Vol^ak
W f
¥5/

f• ' "

^ ' M -

OBUKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, Tricikel
TEHNIČNI UREDNIK
G n ^ Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina DoH, Gorazd Kavfič, Gorazd Šinik

ograje v postopku gradbene
inšpekcije pričel ograjo odstranjevati sam, vendar
ograje ni odstranil v celoti,
kot mu je naloženo z inšpekcijsko odločbo. Zato gradbeni inšpektor nadaljuje prisilno odstranitev," so še dodali
pri inšpektoratu. Pobudnica
odstranitve ograje, občinska
svetnica Ljubislava Kapus je

dejala, da je vesela, da jim je
uspelo ubraniti jezero. Obenem upa, da novi prišleki ne
bodo ponavljali takih n a p ^ .
"Na Bledu je sicer še precej
podobnih, a mogoče manj
izrazitih nepravilnosti. Zato
pripravljamo tudi odlok, ki
bi nam omogočil ostrejše
kazni za take stvari," je še
dodala Ljubislava Kapus.

LEKTORICA
Marjeta Vozlič
VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj
GORENJSKI CLAS )e registrirana blagovna In storitvena znamka pod it. 9771961 pri
Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o.. Kranj /
Direktorica: Marija Volijak / Naslov: Bleiweisova cesta 4.4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00.
fw: 04/201 42 13, e-mail: tnfo@g.gias.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 (sprejem na avtomatskem odzivniku 24 ur dnevno); uradne ure: vsak delovni dan od 8, do ig. ure /
Gorenjski glas je poitednik. izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 23.000 izvodov j Redne
priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska [enltrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk:
Sn*. d.d., Ljubljana / Naro^ina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1.25 EUR, letna narodnina: 151,^$ EUR; Redni plačjiiki imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 2$ % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji S,5 %: naročnina se upoSleva od
tekoCe itevilke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega
ol>dolija / Oglasne storitve: po cenikij; oglasno tiienje: let.: 04/ 201 42 48.

GORENJSKA
ŽIROVNICA

Se bo obnova regionalne ceste zavlekla?
Gregor Ficko, direktor direkcije za ceste, bo danes obiskal
občino Žirovnica. Z županom Leopoldom Pogačarjem se
bosta pogovarjala o zagotavljanju sredstev za nadaljnjo
rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Žirovnico ter gradnjo
pločnika in avtobusnih postajališč ob njej, za kar so si
prizadevali dolga leta. Prva etapa rekonstrukcije med
Žirovnico in zdravstveno postajo na Selu je namreč ta čas že
v zaključni fazi, slediti bi morala druga etapa do Zabreznice.
"Iz rebalansa državnega proračuna je razvidno, da v letu
2009 ni predvidenih nobenih sredstev za nadaljevanje
rekonstrukcije te ceste, čeprav smo podpisali sporazum o
sofinanciranju. Občina ima zagotovljen slab milijon evrov
za obe etapi prve faze, medtem ko delež države znaša i,6
milijona evrov," je o glavnem povodu za srečanje povedal
župan. Pogačar in Ficko se bosta pogovarjala tudi o rekonstrukciji križišča Žirovnica-Jesenice-Lesce-Breg. "Rekonstrukcija tega križišča na državni cesti je bila predvidena že
pred časom, vendar zdaj zaradi načrtovane gradnje obrtne
cone na direkciji hočejo večji del rekonstrukcije naložiti kar
občini," je še povedal Pogačar. A. H.
iRŽie

Plakati miru na razstavi
• Danes, 17. junija, ob 18. uri bodo odprli v galeriji Atrij Občine
Tržič likovno razstavo plakatov miru na temo Mir se začne pri
meni, ki jo prireja Lions club Tržič. Likovna dela v okviru mednarodnega natečaja Lions klubov so ustvarjali učenci tržiških
osnovnih šol pod vodstvom likovnih pedagogov. S. S.
RADOVGICA

Uredili nov športni park
Radovljiška občina je ob obstoječem športnem parku v
Radovljici uredila nov, en hektar velik park, v katerem sta
dve nogometni Igrišči s tribunama, igrišče za ulično
košarko, dve igrišči za badminton, Igralno polje za šah, tri
mize za namizni tenis ter drsališče, ki ga bodo poleti
uporabljali za rolkanje in za igranje in-line hokeja. Gradnja
je stala 1,2 milijona evrov, denar pa je zagotovila občina z
lastnimi in nepovratnimi sredstvi fundacije za šport
(177.250 evrov) in ministrstva za šolstvo in šport (103.530
evrov). Novi športni park bodo slovesno odprli prihodnjo
sredo, na dan državnosti, ko bodo pripravili tudi turnir v
trojkah, malem nogometu in šahu, tekmo v malem nogometu med občinskimi svetniki in podjetniki ter tekmo v
in-line hokeju med ekipama Kluba radovljiških študentov in
H K Acroni Jesenice, za kateri bodo nastopili tudi znani
hokejisti. Občina načrtuje v prihodnjih letih še obnovo obstoječih rekreacijskih površin. C. Z.

Obnova mostu na Bistrici
Država financira obnovo mostu na cesti Naklo-Podbrezje, Občina Naklo pa gradnjo pločnika
s kolesarsko stezo.
STOJA N S A J E

Bistrica - Državna cesta od
Naklega proti Podbrezjam in
Posavcu oziroma Podnartu je
zelo obremenjena s tovornim
prometom. Ker je bil most na
Bistrici že močno poškodovan, se je Direkdja RS za ceste odločila za temeljito obnovo. Januarja letos so se delavci podjetja Gradiš s kooperanti lotili sanadje objekta, ki so
jo začeli pri nosilnih stebrih.
'Ta del obnove, ki je bil najbolj dolgotrajen, je že končan.
Trenutno še poteka obnova
glavne plošče, ob kateri gradijo nov pločnik s kolesarsko
stezo na desni strani mostu v
smeri proti Podbrezjam.
Oboje je široko dva metra in
pol, da bo dovolj prostora za
pešce in kolesarje. Občina
Naklo bo poleg tega finandrala postavitev protihrupne
zaščite za hišo tik ob mostu
in vgradnjo komunalnih napeljav. Prek mostu bodo speljali vodovod in cev za bodočo

fekalno kanalizadjo iz vasi
Podbrezje. Vgradili bodo tudi
javno razsvetljavo, ki bo imela enajst svetilk na mostu. Za
vse to bomo plačali predvidoma okrog 70 tisoč evrov iz letošnjega občinsk^ proračuna," je povedal Ivan Fic iz
uprave Občine Naklo. Izrazil
je zadovoljstvo, da bodo dela

končana pred predvidenim
rokom.
Izvajald del so kljub slabemu vremenu optimisti. Sami
napovedujejo konec del julija,
v občini pa načrtujejo odprtje
mostu na začetku avgusta. Do
takiat bo promet še naprej potekal po začasnem obvozu na
delu stare magistralne ceste.

Številni vozniki so zadovoljni,
da je država pred nedavnim
obnovila vsaj zelo poškodovani odsek ceste na klancu od
Bistrice do spomenika. Tam
so na začetku junija položili
nov asfyt, kar bodo v naselju
dočakali po načrtovani obnovi
vseh komunalnih napeljav v
prihodnjih letih.

Brez soglasja za nagrajevanje
Radovljiški občinski svet ni dal soglasja za nagrajevanje delovne uspešnosti zaposlenih v Linhartovi
dvorani, direktor Andrej Kokot se je na svet obrnil z odprtim pismom.
CVETO ZAPLOTNIK

Radovljica - Javni zavod Linhartova dvorana je občinski
svet zaprosil za sc^lasje k izplačilu stimulacije za delovno uspešnost treh zaposlenih v višini desetih odstotkov od mesečnega zneska za
plače. Kot je ob tem pojasnil
direktor Andrej Kokot, zavod
s tem ne bi finančno obremenil občinskega proračuna, ampak bi denar, to je nekaj več kot sedem tisoč evrov
bruto na letni ravni, zagotovil iz dobička, ki ga je ustva-

ril s tržno dejavnostjo. Na
tajnem glasovanju svet ni
dal soglasja, devet svetnikov
je podprlo predlog, šestnajst
pa jih je bilo proti.
Direktor zavoda Andrej
Kokot se je po seji obrnil na
občinski svet z odprtini pismom, v katerem je zapisal,
da je bilo na seji morda premalo poudarjeno, da so za
posleni predlagano stimula
djo, ki predstavlja slabo tret
jino lani ustvarjenega dobička, zaslužili s prizadevanji
na področju tržne dejavnosti
in da bi bila mesečna stimu-

ladja po odbitku prispevkov
tolikšna, kolikor znaša en
povprečen nakup hrane. Kot
je napovedal, bo zato, ker
ima pravno podlago in veli-

svetnikov pa je, da se odločite, ali kulturo v občini potrebujemo aU ne. Zavedati se
morate le dejstva, da je kultura draga, nekultura pa je

Linhartova dvorana je lani imela 345 tisoč evrov prihodkov, od tega jih je 155 tisoč evrov ustvarila z lastno
dejavnostjo.

ko moralno obvezo, poskušal to točko spet uvrstiti na
dnevni red seje občinskega
sveta. "Moralna dolžnost

še dražja. V Linhartovi dvorani pa strošek kulture znižujemo prav s tržno dejavnostjo."

Sosedje se zbližujejo
STOJAN S A J E

Podljubelj - V soboto, 14. junija, sta župan Občine Tržič
Borut Sajovic in podžupanja
Občine Borovlje Renate BuchmayT podpisala pismo o nameri za tesnejše soddovanje.
Zavzemala se bosta za zbliževanje prebivalcev obeh občin
na raznih srečanjih v duhu
sporazumevanja med narodi.
Podpirala bosta začete in načrtovane projekte. Strinjata se,
da bi objekte m e j n ^ prehoda Ljubelj uredili za turistične,
športno rekreativne in kultur-

no zgodovinske dejavnosti.
Tam bi lahko uredili tudi stalno muzejsko razstavo o razvoju gorskega prelaza in mejnega prehoda Ljubelj. Stari
gorski prelaz Ljubelj bodo
ohranjali kot spomenik izjemnega zgodovinskega pomena. Prizadevali si bodo za
ustrezno zaščito in ureditev
spominskega parka Mauthausen na slovenski in avstrijski
strani. Slovesnosti sta se udeležila tudi avstrijski veleposlanik v Sloveniji Valentin Inzko
in predsednik Državn^ sveta RS Blaž Kavdč.

Na sliki od leve: Borut Sajovic, Renate Buchmayr, Valentin
Inzko in Blaž Kavčič.

GORENJSKA

V Bašlju boljša cesta
DANICA 21AVEL Ž L E B I R

Bašelj • Najstarejša vaščanka
Frančiška Krč je na slovesnosti, ki so jo priredili v soboto v
Bašlju, odprla obnovljen in asfaltiran cestni odsek BašeljBabni Vrt PoMometrski odsek med krajema v občinah
Preddvor in Kranj so vaščani
že več let težko pričakovali, le-

tos pa je ob&ria Preddvor zanj
namenila dvesto tisoč evrov.
Cesto so razširili in as&ltirali.
Ob odprtju ceste, ki so ga zaradi slabega vremena opravili
pod streho na kmetiji Mešan,
je župan Miran Zadnikar
spr^ovoril o tem, kaj je občina doslej naredila za vas Bašelj, in pohvalil tudi domačine, ki so pri teh projektih so-

delovali. Pridobitev je blagoslovil preddvorski župnik
Miha Lavrinec, zapel je mešani pevski zbor Storžič Turističnega društva Bašelj, odigrali so kratek skeč. Na prireditvi sta bila tudi podžupan
občine Kranj Bojan Homan
in predsednik sosednje krajevne skupnosti Trstenik )ože
Lombar.

•

PODNART

PREDDVOR

Stavbo bodo odkupili
In odstranili

Rožmarinke navdušile v Preddvoru

Radovljiški občinski svet je s
sklepom pooblastil župana
Janka S. Stuška, da naslednji dveletni proračun (za leti
2009 in 20i0) obremeni z
zneskom 75 tisoč evrov za
gradnjo hodnika za pešce
ob državni cesti v Podnartu.
Da bi hodnik lahko zgradili,
je na najožjem delu treba
odstraniti stavbo Podnart
20 neposredno ob cesti. Ministrstvo za promet je v sodelovanju s Cestnim podjetjem Kranj pripravljeno zagotoviti denar za odstranitev
objekta, vendar to pogojuje
tudi z občinskim prispevkom do ene četrtine vrednosti. Vrednost stavbe s pripadajočimi zemljišči ocenjujejo na tristo tisoč evrov. Z
ureditvijo hodnika bi se izboljšala prometna varnost
za pešce. C. Z.
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e-pošta: narocnine@g-glas.si
wvvw.gorerijskiglas.si

Najstarejša vaščanka Bašlja Frančiška Krč odpira obnovljeno cesto. / Foto corud kivik

Dobrodelni koncert Rožmarink je v soboto v Preddvoru dobro
uspel. Članice godalnega kvarteta so polni dvorani pričarale
sijajno razpoloženje, s kratko predstavo Štirje godci godejo so
nastopili tudi otroci vrtca Storžek. Ravno njim je bila namenjena dobrodelna akcija, ki se je je domislila domačinka Darja Delavec. S prireditvijo so zbrali okoli 250 evrov, vsega zbranega denarja je 3500 evrov, vsaj na ta znesek se je glasil simbolični ček, ki ga je Darja Delavec na prireditvi izročila vodji
vrtca Bojani Cuderman. Zbrali so tudi precej materialne pomoči, od odej in kozmetičnih izdelkov do igrač. Izkupiček akcije pa bodo namenili ureditvi zunanjega igrišča pri vrtcu Storžek po sodobnih normativih. Udeležence koncerta je nagovoril tudi župan Miran Zadnikar, ob koncu pa so od otrok vsi
prejeli zlato obarvane orehe in rožice v lončkih. D. Ž.

Popravek
V petkovi številki smo pisali o podelitvi priznanj kranjskim
odličnjakom, ki jim je čestitat tudi župan Damijan Perne. Žal
pa je prišlo do napake pri podpisu k sliki, saj je bil ob županu Nejc Kern in ne Mitja Rozman (priznanji sta dobila
drug za drugim). Obema se na napako opravičujem. V. S.
MENGEŠ

Podeljena so letošnja občinska priznanja
Občina Mengeš je praznovala svoj praznik, ob katerem na
slavnostni seji vsako leto podelijo tudi občinska priznanja.
Župan Franc Jerič je s priznanji počastil sedem občanov. Zlato priznanje je prejela Francka Trobec za dolgoletno aktivno
delo v športnem društvu. Srebrno priznanje sta prejela Ivan
Bergant, dolgoletni član Turističnega društva Mengeš, in
Franc Hribar iz PCD Topole, bronasto pa prav tako zaslužni
gasilec Slavko Sedeljšak. Posebni županovi priznanji sta šli v
roke Adolfii Saksidi in Matjažu Pungertarju, Trdinovo nagrado pa je za svoje diplomsko delo o razvojnih možnostih
mengeške knjižnice prejela Barbara Osterman. J. P.
KRANJ

Najuspešnejši gasilci iz Mavčič in Predoselj

Investicije silijo v zadolžitev
občina Tržič načrtuje letos in prihodnje leto do 4,5 milijona evrov zadolževanja, ker bo dražja
gradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter centralne čistilne naprave.
STO JAN SAJE

Tržič - Tržiški občinski svet
je na četrtkovi seji sprejel več
odločitev, ki bodo pomembne za uresničitev na6tcivaiiega razvoja. Projekt Odvajanje
in čiščenje odpadnih voda ter
oskrba s pitno vodo v občini
Tržič, ki ga je ministrstvo za
okolje, prostor in energijo
pred tremi leti uvrstilo v okvir sofinanciranja z denarjem Kohezijskega sklada EU,
je bil prvotno ocenjen na 21,7
milijona evrov. Zaradi dolgotrajnih postopkov se je inve-

sticijska vrednost povečala
na 24,4 milijona evrov, je pojasnila Vera Djurič Drozdek
iz uprave Občine Tržič. Občinski odbor za gospodarstvo
ter odbor za prostor in okolje
sta podprla dopolnitev projekta s spremenjeno vrednostjo in dinamiko vlaganj, s
tem pa so se strinjali tudi občinski svetniki. Prav tako so
potrdili investicijski program
za gradnjo kanalizacijskega
omrežja v Žiganji vasi, Sebenjah in Snakovem. Vodja
urada za urejanje prostora
Jasna Kavčič je dejda, da si

občina obeta za ta projekt 1,3
milijona evrov iz Strukturnih skladov. Sama bo morala
zagotoviti 570 tisoč evrov. S
tem denarjem bodo zagotovili 3.900 metrov kanalizacije, Id bo služila 850 prebivalcem treh naselij.
Zaradi uresničitve teh razvojnih programov in uskladitve načrta prihodkov z odhodki morajo dopolniti odlok o proračunu občine za
leti 2008 in 2009, je povedala vodja urada za finance Občine Tržič Marjeta Maček.
Predvideli so, da naj bi se le-

tos zadolžili do 1,9 milijona
evrov, prihodnje leto pa do
2,6 milijona evrov. Z dopolnili so predlagali več investicij, ki prej niso bile predvidene. Gre za obnovo sanitarij v
OS Križe in popravilo ograje
ob šolskem igrišču, gradnjo
parkirišča in igrišča ob POŠ
Lom, ureditev športnega
igrišča v Kovorju ter delno
asfaltiranje ceste PopovoVadiče. Kljub dolgi razpravi
in kritikam opozicijskih svetnikov glede novega zadolževanja občine so spremembe
proračuna sprejeli.

Športne igre članov društva Petar Kočič

Članice A iz PCD Mavčiče / Foto:T,na dom
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SUZANA P . KOVAČIČ

Kranj - Člani Srpskega kulturnega društva Petar Kočič
Kranj so v soboto priredili
športne igre na nogometnem
igrišču v Hrastju. "Igrali smo
nogomet, vlekli vrv in se šli
tradicionalno srbsko igro,
metanje kamna z ramen.
Živa glasba je popestrila dogajanje," je povedal predsedrik društva Nedeljko Marič.
Srečanja so se udeležili predsednik Zveze srbskih društev
v Sloveniji Drago Vojvodič in
nekateri predstavniki drugih
društev.

Na zadnjem tekmovanju Casilske zveze Mestne občine
Kranj, ki je v soboto potekalo pred Iskratelom v Kranju, so
bili najuspešnejši prostovoljni gasilci iz Mavčič in Predoselj,
saj so se njihove ekipe uvrstile med najboljše tri v skorajda
vseh kategorijah. Ekipe PCD Mavčiče so zmagale pri pionirjih, mladinkah ter članih in članicah A, gasilci iz Predoselj so
bili najboljši pri mladincih, članih B in starejši gasilcih, PCD
Podblica je zmagalo pri pionirkah, pri članicah B so slavile
gasilke s Kokrice, pri starejših gasilkah pa iz Žabnice. S. Š.
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Topole nekdaj in danes
Topolci so ob 60-letnici svojega gasilskega
društva dobili zbornik o zgodovini kraja.
JASNA P A I A D I N

Topole - Obletnica domačega prostovoljnega gasilskega
društva je za krajane zelo velik dogodek, saj kraj na
obrobju mengeške občine
nima ne gostilne ne cerkve
ne šole in ne trgovine, zato je
prav gasilski dom že dolga
leta središče in edino prizorišče družabnega, kulturnega in športnega dogajanja v
vasi.
"Gasilsko društvo je bilo
do nedavnega edino društvo
v našem kraju, a tole obletnico smo izkoristili za izdajo
zbornika o zgodovini kraja
na splošno, saj so bile Topole do zdaj pri različnih piscih
kar nekako prezrte," je povedala Mateja Jemec Tomazin,
dolgoletna Topolka in od
svojega šestega leta zvesta
gasilka, ki se je zbiranja gradiva o Topolah sistematično
lotila že pred desetimi leti.
Leta 2000, ob 750-letnici
prve omembe kraja v pisnih
virih, je že pripravila razstavo o kraju in bila takrat v Go-

renjskem glasu tudi izbrana
za Gorenjsko leta, tokrat pa
je različne vire zbrala v zborniku, ki ga spremlja bogato
slikovno gradivo. "Knjiga je
razdeljena v dva dela. V prvem sem skušala predstaviti
zgodovino kraja, ljudsko izročilo, znamenja, znane Topolce in nekaj drugih zanimivosti, v drugem delu pa
predstavljam zgodovino gasilstva in našega društva,"
pravi Tomazinova. ki se je
kot profesorica slovenskega
jezika s posebnim zanimanjem lotila tudi topolske govorice. In kakšne so njene
posebnosti? "Pri starejših
krajanih boste še danes kdaj
slišali, da gredo v Kam'lk in
ne v Kamnik, ali pa v cerklo,
ne v cerkev. §e več je takih
posebnosti splošnega gorenjskega narečja, zato sem
jih zbrala v posebnem slovarčku."
Zbornik so Topolci izdali
ob prazniku občine Mengeš,
večjo slovesnost s parado ob
jubileju PGD Topole pa pripravljajo 21. junija.

-

Jubilej loške akademije
Ob 70-letnici Muzejskega društva Škofja Loka so na slavnostni akademiji svojemu članu in
nekdanjemu predsedniku dr. Francetu Štuklu podelili listino častnega člana.
DANICA Z A V R I ŽLEBIR

Škofla Loka - Muzejsko društvo Škofja Loka je nastalo
leta 1937 na pobudo profesorskega ceha, ki je ocenil,
da Loka potrebuje muzejsko
zbirko. Že po dveh letih je bil
ustanovljen muzej, poslanstvo društva pa je ostalo pospeševanje domoznanstva v
zgodovinskem, narodopisnem in prirodopisnem oziru
na ozemlju bivšega freisinškega gospostva, kakor veleva drugi člen pravil Muzejskega društva, sprejetih na
ustanovnem sestanku 23. julija 1937. Sedanji predsednik
Aleksander Igličar je na prireditvi na Loškem gradu dejal, da muzejsko društvo že
vsa desetletja sooblikuje loško kulturno in družbeno
življenje, v njem so zbrani
izobraženci različnih profilov, tako da mu mnogi rečejo kar loška akademija znanosti in umetnosti. Vanj
bodo v prihodnje skušali
pritegniti tudi mlajše ljudi.

saj je nadvse pomembno, da
se ljudje zavemo svojih korenin, saj s spoznavanjem
lastne zgodovine in identitete lažje razumemo in sprejemamo tudi druge, kar je ob
trenutnem predsedovanju
Slovenije EU tudi sporočilo
medkvUtumega dialoga. Župan občine Škofja Loka Igor
Draksler je na akademiji izrazil priznanje društvu, brez
katerega v Loki ne bi bilo
muzeja, arhiva in najbrž
tudi ne tisočletnega vedenja
o zgodovini mesta in okolice.
DniStvo ima vrsto uglednih Članov, eden od njih je
tudi dr. France Štukl, zgodovinar in vmietnostni zgodovinar, član od leta 1964,
bližnji sodelavec ustanovnih članov dr. Pavla Blaznika in dr. Franceta Planine.
Ker je društvu s svojim delom dal trajni pečat, so mu
na slovesnosti ob 70-letnid
izročili listino častnega občana. V svoji zahvali za tako
ugleden naslov je segel v

Predsednik Muzejskega društva Škofja Loka Aleksander
Igličar je dr. Francetu Štuklu izročil listino častnega občana.
zgodovino delovanja muzejskega društva, ki ga imenujejo loška akademija znanosti in imietnosti, leta 1954
prvič izdane Loške razglede
pa loška enciklopedija. O
njegovi sedanjosti pa je dejal, da današnja ekipa sode-

lavcev ob pomoči sodobne
tehnologije in žlahtne tradicije lahko še naprej dobro
dela.
Ob 70-letnid društva je izšla fotomonografija Pisana
Loka Škofja Loka avtorja
Franceta Steleta.

ŠKOFJA LOKA

ŽELEZNIKI

Agencija Čelik v novih prostorih

Sanacijski program del
proračuna

Iz nekdanjih utesnjenih prostorov se je agencija Čelik že
pred meseci preselila v nove v Frankovem naselju 68. "Isti
naslov, ista zgradba, le da s o prostornejši in naši," s o svoje
poslovne partnerje in stranke povabili na odprtje. Brane Čelik je ž e leta 1996 začel delati kot samostojni podjetnik na
področju zavarovanj, in sicer več let z zavarovalnico Slovenica, leta 2 0 0 3 pa je njegova agencija kot d r u ž b a z omejeno
odgovornostjo

sklenila

pogodbe

z

osmimi

drugimi

zavarovalnicami. Ponujajo različne vrste zavarovanj za različne ciljne skupine. Največ sklenejo avtomobilskih in premoženjskih zavarovanj, pove Brane Čelik, ki s svojo agencijo dela na dveh lokacijah, v Kranju in Škofji Loki. D. Ž .

O b č i n s k i svetniki v Železnikih s o na zadnji seji sprejeli
r e b a l a n s letošnjega prorač u n a , saj s o m o r a l i

vanj

vključiti tudi 2,4 milijona evrov, ki občini pripadajo iz
s a n a c i j s k e g a p r o g r a m a po
lanski ujmi. T a k o je v nov e m proračunu za 10,7 milijona evrov prihodkov ozirom a z a petino več, kot s o
s p r v a načrtovali, o d h o d k o v
pa je 14,6 milijona evrov,
kar p o m e n i

13,6-odstotno

povišanje. Z a o b n o v o športn e g a parka R o v n in n o g o metnega igrišča Železniki je
namenjenih dodatnih 159 tis o č evrov. Z a o b n o v o zdravstvenega d o m a

s o prejeli

387 tisoč evrov manj donacij, kot s o načrtovali, razliko
b o d o pokrili iz sredstev sanacijskega programa. V leto
2 0 0 9 se je zamaknila gradnja kanalizacije na Racovni-

... M O D R E O D L O Č I T V E
Izkoristite jih lahko d o r ^ .

ku, saj ministrstvo za okolje
skrbelo

M o č n o junijsko deževje je v Žireh razkopalo m a k a d a m s k e

narja. Letos prav tako ne

ceste. " P o š k o d o v a n e s o praktično vse neasfaltirane ceste v
občini, nekatere s o zaradi tega še danes težje prevozne," je

č e vaša finančna sredstva vežete od 3 mesecev do 2 let,
vam nudimo obrestno mero med 4 , 4 5 % in 5 , 0 %

pojasnil Franci Kranjc, direktor žirovske o b č i n s k e uprave.
O b č i n a se je z izbranim vzdrževalcem takoj lotila popravljanja, vendar vse ceste še niso v odličnem stanju. Kranjc napoveduje, da b o d o n o r m a l n o prevozne v roku enega m e s e -

Ponudba velja za zneske nad 5.001 6.

ca, če ponovni nalivi ne b o d o z n o v a ogrozili prometne varnosti. " O b č i n s k i račun za vzdrževanje cest se bo zaradi nalivov povečal kar za tretjino," pojasnjuje direktor in nadalju-

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

d podluhont

je: " D r ž i pa, da takšni primeri potrjujejo n a š e odločitve v
preteklosti, da s m o se lotili asfaltiranja lokalnih cest in javhttp:y/www.gbkr.si

in p r o s t o r letos n e bo pri-

V Žireh nalivi razkopali ceste

nih poti. T o je bila z a g o t o v o racionalna odločitev, ki kaže pozitivne lastnosti na več področjih." B. B.

obljubljenega

de-

b o d o uresničili projekta izv e d b e trgov s t a r e g a m e s t nega jedra, saj se zaradi izk o r i š č e n i h kvot na razpis
e v r o p s k i h strukturnih skladov lahko prijavijo šele prih o d n j o p o m l a d in ne letos.
V

skladu

z

rebalansom

b o d o m e d d r u g i m za zbirni
center n a m e n i l i

dodatnih

4 0 tisoč evrov, za povečanje
deleža v toplarno pa 87 tis o č evrov. A. H.
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Odličnjdki pri županih
S T O J A N SAJE, S I M O N Š U B I C

Šenčur - V letošnji generaciji šenčurskih devetošoicev je kar 31 učencev, ki so
bili odlični vsa leta; 28 jih
je obiskovalo OŠ Šenčur,
dva OŠ Predoslje in eden
OŠ Simona Jenka v Kranju.
V petek sta jih sprejela in
jim Čestitala tudi šenčurski
župan Miro Koželj in podžupan Ciril Kozjek. "Zaključek osnovnošolskega
izobraževanja je prvi večji
korak v mladem življenju.
Naj vam bo dosežen uspeh
velika spodbuda za nadaljnje življenje, za nas pa ste
obet, da se bo v občini Šenčur še dodatno dvignila izobrazbena raven," jim je dejal župan, nato pa vsakomur poklonil knjigo Svetloba na zemlji s fotografijami
vrhunskih fotografov. Letošnji osemletni odličnjaki
so: Maša Balažič Bonča,
Ana Bidovec, Jaka Borišek,
Žiga Borišek, Tjaša Čebašek, Nina Pelko, Anja Ropret, Maruša Ropret, Domen Sernc, Eva Sire Mitrovič, Karmen Sušnik, Petra

Svetel), Andraž Bajželj,
Tim Bučan, Petra Burger,
Nataša Dimitrova, Luka Kalan, Sara Vidmar, Anže
Zorko, Alenka Žumer,
Nika Ajdovec, Lenka Gašperlin, Tina Kuhar, Matej
Logar, Slavko Milojčič,
Stojko Jošt, Katarina Vidmar in Špela Vrtačnik iz
OŠ Šenčur, Nejc Kirn in
Klemen Sajovec iz OŠ Predoslje in Luka Vidmar iz
OŠ Simon Jenka Kranj.
Tržič - Na sprejemu odličnjakov pri županu Občine
Tržič so se v petek zbrali
učenke in učenci, ki so
imeli vsa leta odličen uspeh. Iz Osnovne šole Križe
so prišli Andrej Meglič,
Urša Dolžan, Maša Bohinec, Eva Jane, Lea Papler,
Alja Perko in Nina Zaletel,
iz OŠ Bistrica Matej Dobre,
Jera Meglič, Tjaša Mikulandra, Katjuša Pernuš, Anže
Šlibar, Tjaša Smolej, Jure
Ferjan, Maja Oblak in Rok
Legat, iz OŠ Tržič pa Aleksandra Rožič, Lea Kosmač,
Sara Meglič, Anja Majeršič
in Borna Kavčič. Občina
jim je podarila knjigo Slo-

venija v presežnikih, župan
Borut Sajovic pa knjigo
Polh in človek. Pogovoru o
njihovi nadaljnji šolski poti
so se pridružili ravnatelji
Ema Meglič, Štefan Žun in
Stane Grum, ki so se zahvalili za pogostitev.
Cerklje - Vseh osem let izobraževanja na Osnovni šoli
Davorina Jenka v Cerkljah
je z odUčnim uspehom letos zaključilo šestnajst
učencev, ki jih je v petek
sprejel tudi cerkljansW župan Franc Čebulj. "Všeč mi
je misel, ki ste jo izrekli na
valeti, in ta res velja: počasi
boste res vi tisti, ki boste
vladali svetu. Naj bo to vaša
popotnica za naprej," je dejal. nato pa jim poklonil
knjigo Veliki slovar tujk. V
Cerkljah so bili osem let odlični: Andraž Dobrnikar,
Petra Kostevc, Uroš Založnik. Katja Žlebir, Katja Begelj, Danaja Plevel, Ana Korenčan, Anamarija Purgar,
Nejc Sluga, Katja Žagar,
Vid Žargaj, Petra Bobnar,
Anja Frantar, Lucija Korbar, Tjaša Petrič in Adam
Prestor.

Š e n č u r / r o » : s. S.

Tržič / Foto: v. M.

Cerklje / FOIKS
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www.lidl.si
Ležalnik
s senčnikom
• Za sproščeno sončenje
• Visokokakovostno rn lahko
aluminijasto ogrodje
• Nastavljiv senčnik
in naslonjalo
• J e zložljiv in prihrani prostor
• Ležalna površina približno
2 0 0 X 6 0 cm

m B Širni kolač
v obliki poižka
• Okfogli kolač s feta sirom
na kmečki način
• Narejen po tradicionalnem
receptu, z bogatim polnilom
in hrustljavim testom
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Zmagal prostovoljec
Na 7. gasilskem triatlonu od Radovljice do Preddvora je zmagal prostovoljni gasilec iz Stare Loke.
SIMON Š U B I C

Preddvor - Kranjski poklicni
gasilci so v soboto v sodelovanju z Združenjem slovenskih
poklicnih gasilcev uspešno izpeljali že sedmi "gasilski" triatlon, na katerega so povabili
vse enote sil zaščite, reševanja
in pomoči. Povabilu na zahtevno preizkušnjo se je na
koncu odzvalo po sedem tričlanskih ekip in posameznikov, ki so najprej v radovljiškem bazenu preplavali 1.500
metrov (v kategoriji posameznikov so plavali 500 metrov),
nato so kolesarili približno 30
kilometrov do Povelj, od tam
do Preddvora jih je čakalo še
dvanajst kilometrov hoje in
teka, tekmovalci pa so morali
tedaj pri sebi imeti tudi radijsko postajo in rezervna oblačila. "Na celotni trasi je bilo
treba premagati skupno
2.500 metrov višinske razlike," je pojasnil idejni vodja
tekmovanja Matej Kejžar, sicer strokovni vodja javnega
zavoda Gasilsko reševalne
službe Kranj.

Med ekipami je s triatlonsko preizkušnjo najhitreje - v
3 urah 40 minutah - opravila
trojka iz poveljstva za podporo v kranjski vojašnici, pol
ure počasnejši pa sta bili ekipi Gorske reševalne službe
Ljubljana in njihovih kolegov iz Kranja. Najhitrejši posameznik, Boris Kolman iz
Prostovoljnega gasilskega
društva Stara Loka, je za podobno zahtevno preizkušnjo
potreboval 4 ure in 18 minut. "Najzahtevnejši del triatlona je bil spust s Kališča,
saj je tedaj pričelo deževati
in so tla postala zelo spolzka. Če bi jaz odločal o zahtevnosti tekmovanja, bi
bila kolesarska etapa še nekoliko težja," je na dlju dejal
Kolman, sicer reden udeleženec rekreativnih tekov po
Sloveniji. Drugi med posamezniki je bil gasilec z brniškega letališča Filip Vodnik,
ki je za zmagovalcem zaostal tri minute, še dve minuti počasnejši pa je bil Andrej Polajnar, kranjski poklicni gasilec.

simon.subic(§>g-glas.si

Manjka izvedensko mnenje
Novo izvedensko mnenje psihiatrične stroke o stanju prištevnosti Romana Velikonje med streljanjem
v jeseniškem CafFe Innu novembra 2006 še ni izdelano.
SIMON ŠUBIC

Kranj - V petek so na kranjskem okrožnem sodišču nadaljevali ponovno sojenje 50letaemu Romanu Velikonji,
ki je 10. novembra 2 0 0 6 v
najetem lokalu Cafife Inn na
Jesenicah z revolverjem v prsni koš ustrelil 28-letnega Jeseničana Elvina Hadžiča, ki je
kasneje v jeseniški bolnišnici
umrl, prav tako v prsni koš
naj bi huje ranil 22-letnega
Džeralda Hadžiča, medtem
ko je 22-letnega Samirja Ternča in 2 7 - l e t n ^ Mirana Kovačevi6i lažje riiil v stegni.
Za očitana dejanja so Velikonjo na prvem sojenju obsodili na enotno kazen trinajst let zapora, višje sodišče
pa je sodbo razveljavilo. Sodba je padla zaradi spornih
psihiatričnih izvedenskih
mnenj, ki so nastala tudi na
podlagi prepovedanih dokazov. Prav predstavitev novega, že četrtega mnenja psihiatrov v tem sodnem procesu

Roman Velikonja in pazniki že ves čas sojenja nosijo neprebojne
smo pričakovali na petkovi
obravnavi, a je predsednica
senata Andrijana Ahačič
ugotovila, da še ni izdelano.
Kot je pojasnil obdolženec,
se je s psihiatri vnovič pogo-

varjal samo tri dni pred obravnavo, tako da je bilo premalo časa za izdelavo mnenja.
Na petkovi obravnavi je
tako senat prebral, kaj so številne priče povedale na pr-

jopiče./F<>I°:CON^D K»6£(IRHIV)

vem sojenju, medtem ko se
bo ponovljeno sojenje nadaljevalo šele po sodnih počitnicah (13. septembra), ko bo
predvidoma izdelano tudi
novo izvedensko mnenje.

Do ponesrečencev tudi po ledu
v prostovoljnem gasilskem društvu Bled so bogatejši za nov reševalni čoln z zračno blazino.
MATEJA R A N T

Spolzka tla pri spustu s Kališča so bila za tekmovalce
največja past. / FOIO: JZ CRS KRANJ

Madžare premrazilo
Gorski reševalci so v nedeljo zjutraj našli tri
Madžare, ki so se izgubili na poti na Triglav.
Oblečeni so bili v kavbojke in tanke vetrovke.
SIMON S U B I C

Mojstrana - V soboto ob
18.30 so Operativno komunikacijski center Policijske
uprave Kranj obvestili, da se
je v slabih vremenskih razmerah v triglavskem pogorju izgubila skupina treh
madžarskih planincev, starih 22 in 23 let. Policisti ter
gorski reševalci iz Mojstrane
in Kranjske Gore so takoj
organizirali iskanje, v katerega so vključili tudi posadko za helikoptersko reševanje v gorah. Čeprav so bili z
izgubljenimi Madžari ves
čas v telefonskem kontaktu,
jih niso našli do 23. ure, ko
so iskanje zaradi slabih vre-

menskih razmer in noči
prekinili.
V nedeljo ob 7.30 je pogrešane planince helikopterska
ekipa reševalcev našla na območju Velega polja. Ugotovili so, da so bili Madžari pomanjkljivo oblečeni in nepripravljeni za turo. Vsi so bili
oblečeni v kavbojke, tanke
puloverje in tanke vetrne jopiče, pri sebi niso imeli rokavic. Mjub temu jim je v zelo
slabih vremenskih razmerah
- na tem območju je v soboto
zapadlo do 40 centimetrov
snega - uspelo preživeti noč.
Zaradi podhlajenosti so jih s
helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico, kjer so
zanje ustrezno poskrbeli.

Bled - Nov reševalni čobi za
Štiri osebe bodo za začetek
uporabljali pri posredovanjih
na Blejskem in Bohinjskem
jezeru, preizkusili pa ga bodo
tudi za reševanje na rekah.
Gre za prvi tovrsten reševalni
čoln v Sloveniji, ki omogoča
reševanje v vodi v vseh razmerah, saj med vožnjo lebdi
približno dvajset centimetrov
nad demi. Čoln je bil vreden
21 tisoč evrov, denar pa so s
pomočjo občanov Bleda
zbrali blejski gasilci sami
"Doslej smo imeli čoln zi
dve osebi, s katerim smo kar
dobro improvizirali, pri tretjem človeku v čolnu pa je
voda segala že do roba," je

nakup novega reševalnega
čolna utemeljil poveljnik
blejskih gasilcev Gaber Mežan. Novi čoln ima številne
prednosti, je poudaril Mežan, saj zaradi lebdenja nad
površino vode lahko pelje
tudi čez pasove ledu v vodi
ali mivko na obali. V jezero
lahko vstopijo na katerikoli
točki, na drugi strani pa so v
dveh minutah. "Ponesrečenca lahko po novem pripeljemo na obalo do reševalnega
vozila, tako da ga ni treba
prenašati iz čolna v vodi," je
Še pojasnil Mežan, Čeprav
so računali, da ga bodo začeli uporabljati že minuli konec tedna, bo čoln še nekaj
časa ostal v prostorih gasilskega doma.

Za reševanje v vodi bodo blejski gasilci odslej uporabljali
n o v r e š e v a l n i č o l n . /Foto AnioSuiov«

KRIMINAL

LANCOVO

ŠENČUR

V nedeljo ob 7.20 so pri sotočju Save Bohinjke in Save
Dolinke pri Lancovem v čolnu našli mrtvega moškega.
Kriminalisti so ugotovili, da gre za 55-letnega moškega iz
Senovega, ki je občasno bival na območju Radovljice. Čoln
z njegovim truplom so našli približno tristo metrov nižje od
rafting kampa v Savi Bohinjki. Policija je ugotovila, da je
pokojni po vsej verjetnosti vzel v kampu čoln in se z njim
spustil po reki. Po približno 300 metrih je zapeljal preko 2,5
metra visokega t.i. Cajhnovega jezu. Ob padcu je čoln zadel
dno, zaradi česar je najverjetneje moški izgubil ravnotežje,
padel in z glavo udaril v čoln. Natančni vzrok smrti bodo
ugotovili s sanitarno obdukcijo, ki jo je odredila dežurna
zdravnica. Kriminalisti bodo podali poročilo na Okrožno
državno tožilstvo Kranj. S. Š.

Z dvorišča izginilo kolo
Neznani storilec je v petek zvečer z dvorišča stanovanjske hiše
v Šenčurju ukradel srebrno modro kolo Schwin. Oškodovana
lastnica je njegovo vrednost ocenila na tristo evrov.
DRAGOM EG

Odnesli ploščice in volno
V noči na soboto so neznani storilci v Dragomlju (pri
Domžalah) vlomili v stanovanjsko hišo, ki je Še v gradnji.
Odnesli so za tisoč evrov sanitarne keramike in steklene
volne. S. Š.

Na sotočju obeh Sav našli truplo
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Navdušili tudi predsednika
Na letošnji blejski mednarodni veslaški regati smo videli po dve zmagi naših favoriziranih čolnov,
veslače in organizatorje svetovnega prvenstva leta 2 o n pa je obiskal tudi predsednik Danilo Tiirk.

Tudi Luka Špik, ki je največ vprašanj prejemal glede
nedavne poškodbe, pa je bil
prepričan, da imata z Iztokom Čopom - kljub dvema
zmagama na domačem jezeru - do najpomembnejšega
nastopa v letošnji sezoni v
Pekingu še kar precej trdega

FIERA

Katja Vidmar blestela v Dolomitih
V soboto s e je v Fieri v italijanskih D o l o m i t i h končala letošnja peta tekma svetovnega pokala v balvanskem plezanju.
Tokrat je v naši reprezentanci zablesteia Škofjeločanka Katja Vidmar, sestra lanske zmagovalke svetovnega pokala v te-

VILMA STANOVNIK

Bled - Že 53. mednarodna regata na Bledu je letos potekala v zelo spremenljivem vremenu, tako da je mnoge bolj
spominjala na prvomajsko.
"Imeli smo dež, veter, bilo je
oblačno, sedaj sije sonce. Le
snega ta vikend nismo videli," je ob koncu regate v nedeljo, ko je sonce že kar lepo
grelo, razmere za tekmovalce in organizatorje opisoval
izkušeni Stanko Slivnik, trener Miloš Janša pa se je bolj
posvečal obračunom na jezeru. "Za naši najboljši posadki, ki sta že kvalificirani za
olimpijske igre, je domača
regata tukaj na Bledu pomenila zgolj dober trening.
Tako smo se s tekmovalci odločili, da v soboto skušajo kar
najboljše odveslati prvi del
proge, danes pa so bolj napadalno vozili v drugem delu
proge. Načrt so uresničili in
to je bila za oba naša najboljša čolna, tako za dvojni dvojec kot četverec brez krmarja,
dobra priprava za nastop na
tekmi svetovnega pokala v
Poznanju," je po regati na
Bledu povedal trener Janša.

ŠPORTNO PLEZANJE

žavnosti M a j e Vidmar. Izvrsten n a s t o p ji je na k o n c u prinesel 2. m e s t o in tako je prvič v karieri stala na z m a g o v a l n i h
stopničkah tekme svetovnega pokala. D r u g a n a š a predstavnica, Katjina s o m e š č a n k a Natalija C r o s je t e k m o končala
na d v a n a j s t e m mestu, m e d t e m ko se f a n t o m uvrstitev v
polfinale ni posrečila. D v o j n o z m a g o s o slavili Avstrijci.

T.Č.

TENIS
KRANJ

Maša Zec Peškirič zmagovalka v Italiji
N a teniškem turnirju z nagradnim s k l a d o m 25 tisoč ameriških dolarjev v C a m p o b a s s l (Italija) je Izvrsten u s p e h
dosegla M a š a Z e c Peškirič. Kot 6. nosilka turnirja in trenutn o 270. Igralka W T A ž e n s k e svetovne teniške lestvice se je
uvrstila v finale, kjer je z rezultatom 6 : 3; 6 : 3 premagala

Predsednik države Danilo TUrk si je z zanimanjem ogledal veslaške obračune na Bledu ter
najboljšim v dvojnem dvojcu (na sliki zmagovalca Iztok Čop in Luka Špik) podelil kolajne.
/ Foto: Anka Bulovcc

N e m k o A n n e S c h a e f e r . Pred tem je bila v polfinalu v dveh '
nizih u s p e š n e j š a od Š p a n k e Estrelle C a b e z a - C a n d e l a . U s p e š n o n a s t o p a tudi M a r i b o r č a n k a P o l o n a H e r c o g , ki je
pretekli teden zasedala 236. mesto W T A lestvice. N a turnir-

dela. "Tekmi tukaj doma sta
bili za naju trening za Poljsko. Ni bilo slabo, bo pa treba
do olimpijskih iger še kaj popraviti," je povedal Luka.
Tako on kot Iztok sta se v soboto še posebno razveselila
obiska predsednika države
Danila TUrka, ki jima je za
zmago na regati podelil tudi
zlati kolajni. "Obisk predsednika Tiirka tukaj na Bledu je
zagotovo moralna podpora
tako za veslače kot nas organizatorje bodočih velikih tekmovanj, svetovnega pokala
in svetovnega prvenstva. Njegov obisk smo izkoristili tudi
za prošnjo, če bi hotel biti

častni predsednik svetovnega prvenstva, za kar upamo,
da se bo tudi odločil, saj je bil
navdušen nad tekmovanjem
in razpoloženjem tukaj na
Bledu. Ima tudi nekaj idej,
kako še bolje poskrbeti za
športnike, in dogovorili smo
se, da se v kratkem znova sestanemo in mu predstavimo
projekt priprav na prvenstvo," je povedal predsednik
Veslaške zveze Slovenije
Tomo Levovnik, ki si je z zanimanjem ogledal tudi nedeljski obračun našega dmgega najmočnejšega aduta
za Peking, četverca brez kramarja. Fantje so namreč ves-

lali tudi v spomin našega nekoč odličnega veslača Saša
Mirjaniča, Miha in Tomaž
Pirih, Rok Rozman in Rok
Kolander pa so brez težav
ugnali konkurente in z rok
Sašovega sina Uroša Mirjaniča, tudi že odličnega mladega veslača, prejeli spominski pokal.
Po treh dneh nastopov so
največ kolajn z Bleda odnesli
avstrijski veslači, med slovenskimi aduti pa so tokrat
manjkali vsi veslači, ki se te
dni v Poznanju na dodatnih
kvalifikacijah še potegujejo
za olimpijske nastope v Pekingu.

ju z n a g r a d n i m s k l a d o m 75 t i s o č a m e r i š k i h dolarjev v
č e š k e m Z l i n u si je po z m a g i v u v o d n e m k r o g u nad prvo
nosilko, Avstrljko M e u s b u r g e r j e v o z odličnimi Igrami priigrala četrtfinale, kjer jo je zaustavila hrvaška Igralka Jelena

Kotanič Tosič.

KortR

Na turnirju Futures v Kopru spet prvi
Grega Žemlja
Na zadnjem

l e t o š n j e m turnirju

Futures z

nagradnim

s k l a d o m deset tisoč ameriških dolarjev v Sloveniji je prvo
m e s t o pripadlo G r e g u Žemlji. Z m a g i na u v o d n e m izmed
treh tovrstnih tekmovanj pri nas v K r š k e m je dodal še koprsko, kjer je bil v zaključnem dvoboju uspešnejši od klubskega sotekmovalca Blaža Kavčiča. Dvoboj prvega In drugega nosilca je bil zaključen z rezultatom 2 : 6; 6 :1; 6 : 2 v korist Žemlje, ki ta teden zaseda 346. mesto na A T P lestvici.
Blaž Kavčič je 316. igralec sveta In trenutno najvišje uvrščeni
Slovenec. U s p e h d o m a č i h igralcev sta dopolnila še J a n e z

Peti nogometni turnir za otroke

Semrajc z uvrstitvijo v polfinale ter Marko Sabolčki, ki se je

Mladi nogometaši so se zbrali na Visokem, kjer so pripravili tradicionalni turnir.

Kranjčanke odlično v ligaškem tekmovanju

v četrtfinale prebil skozi kvalifikacije.

KRANJ

Končal se je redni del tekmovanja v prvi slovenski teniški ligi
SIMON ŠUBIC

za ž e n s k e . Z le e n i m p o r a z o m proti T C Ljubljana s o si

Visoko - V soboto in nedeljo
je v športnem parku Visoko
potekal tradicionalni tumir
za mlade nogometaše, ki ga je
peto leto zapored pripravilo
športno društvo Visoko. Na
njem je sodelovalo trideset
ekip iz gorenjske in ljubljanske nogometne zveze oziroma približno 350 mladih nogometašev, ki so se pomerili v
kategorijah U-6, U-8, U-10 in
U-12.
Med najmlajšimi je zmagal
Triglav pred Jesenicami in
Britofom. V kategoriji do 8 let
je slavila ekipa Jesenic pred
Črnučami in Visokim-Preddvorom. Med dečki do 10 let
so bili najuspešnejši mladi
nogometaši Ločana, ki so v finalu premagali Šenčur, tretja
pa je bila ekipa Lesc. Med U12 so zmagali nogometaši
Britofa, drugi je bil Kamnik,

državnega prvenstva. Ekipa v postavi Klavdija Rebol, Bar-

Igralke kranjskega Triglava že zagotovile nastop v končnici

bara Mulej, Urša Jerman in Sončka Jazbinšek se bo septembra pomerila proti M a r i b o r č a n k a m ter poskušala Izboljšati
lansko d r u g o mesto. V d r u g I ligi s o si prvoligaški status
zagotovile igralke Športplusa Iz Ljubljane, ki s o v odločilni

^^

tekmi premagale Los V a n g a n e l o s . B . M .

f j ^ ^ I / / /
Podjetje Planen, d.0.0., Ško^a Loka zaradi razširitve proizvodnega
programa raipisuje naslednje prosto delovno mesto:

GRAFIČNI TEHNIK - POMOČNIK (m/ž)

- f - i *

^

^

...

.

Po poskusni dobi 6 mesecev vam nudimo možnost zaposlitve za
nedoločen čas.
Pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev skupaj z življenjepisom pošljite
najkasneje do 4. 7. 2008 na naslov:

Med dečki do 8 let je na turnirju zmagala ekipa Jesenic.
tretji pa Triglav. V vseh kategorijah so izbrali tudi najboljše strelce in igralce. "Bolj kot

rezultati je za nas pomembno, da smo otrokom pripravili lep zaključek sezone," je ob

Pogoji: - najmanj V. stopnja izobrazbe
• znanje uporabe programa COREL DRAW
• vsaj 2 leti delovnih izkušenj
- znanje angleškega jezika
• natančnost in angažiranost

koncu uspešno organiziranega turnirja dejal predsednik
Š D Visoko Boris Krišelj.

PLANEN d.0.0.
Kidričeva costa 72b
4220 Škofja Loka
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GORENJSKI SEMAFOR
BALINANJE
Člani, g. krog: 1. državna liga - Radovljica Alpetour: EIS
Budničar 2 1 : i, Bistrica : Sloga i6 : 6, Primskovo : Postojna 4 : i8. Vrstni red: Postojna 23, Planina Petrič 2i, Radovljica Alpetour 17, Brdo i6, Kolektor Idrija 15, EIS Budničar
13, Jadran Izola 12, Sloga 9, Bistrica 6 in Primskovo 3. 2.
liga - vzhod: Svoboda : ČIrče Van-Den 6 : i6, Sodček : Tržič 5 : 1 7 , Voličina : Center Kranj 12 : io. Vrstni red: Čirče
Van-Den 23, Center Kranj 19, Rogaška Car System i8, Tržič in Svoboda po 15, Voličina 14, Velenje Premogovnik
12, Angel Besednjak 7, Tezno Cimos in Sodček po 6. S. S.

ŠAH
Ciklusi NLB Kamnik - Gorenjska, 7. turnir, 13. krogov, 5
minut - Končni vrstni red: i. Dušan Zorko, n , ŠS Tomo
Zupan Kranj, 2. Risto Cvetkov, 10,5,3. Zlatko Jeraj, 9, oba
ŠD Jesenice, 4. Brane Deželak, 9, 5. Zenjil Korač, 8,5, 6.
Marko Podvršnik, 8,5,7. Milorad Bulatovič, 8,8. Peter Gjini, 8, vsi ŠK Stari Mayr Kranj Itd. O. O.

ŠAH
KRANJ

Ustanovljen strokovni svet ŠZ Slovenije
Na pobudo šahovskih klubov, društev, sekcij ter upravnega
odbora Šahovske zveze Slovenije je ustavljen Strokovni svet
ŠZS. Skrbel bo za pospeševanje in promocijo ter razvoj šahovske igre, predlagal smernice in ukrepe za izboljšanje razmer v Sloveniji. Poudarek bo zlasti na izobraževanju mladih
od šahovskih krožkov, klubskih šahovskih šol, srednjih šahovskih šol do študijske športne dejavnosti ter priznavanju
statusa športnika. Prav v tem času je Univerza v Ljubljani
objavila javni razpis za nosilce programov obštudijske
športne dejavnosti Centra za univerzitetni šport univerze v
Ljubljani. Šport, ki ima tako dobro organiziranost, dovolj široko bazo mladih in veliko število privržencev, si jza^kiži
večjo afirmacijo. V nianjši meri se podobno dogaja na
osnovnih šolah, kjer pa je šah eden izmed izbirnih predmetov. Pred kratkim se je Šahovska zveza Slovenije na vabilo
Ministrstva za šolstvo in šport uspešno predstavila na Festivalu ustvarjalnosti in inovativnosti pri učenju. Novoustanovljeni Strokovni svet ima devet članov. Gorenjska ima kar
dva predstavnika: Jeseničana Vojka Mencingerja, ki je predsednik sveta, in Oskarja Orla iz Škofje Loke, ki je član sveta.
Ali se potemtakem na Gorenjskem obetajo šahu boljši časi?!
V. S.

89.8 91.1 96.3

RADIO SORA

Gorenjski prijatelj
Radio Sora d.0.0..
Kapucinski trg 4,4220 Škofja Loka,
tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60,
e-mail: info@radio-50ra.5i

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju
"vihamika", ki ga je življenje premetavalo in utrdilo.
Zdo zanimiva knjiga
za Gorenjce,
<
saj se napeč dogaja prav
v naših krajih.

MOOVMIHUn
V I H A K N I K
•MA RAZPOTJU! CASA

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

. .

. . . . .
. . . . . .

vUma.stanovnik@g-glas.si

Padali so tudi rekordi
Najboljše slovenske plavalke so poskrbele, da smo v štirih dneh odprtega državnega prvenstva v
Kranju videli tudi pet novih slovenskih rekordov, znova pa je blestela Sara Isakovič.
V I L M A STANOVNIK

Kranj - Kranjski pokrit olimpijski bazen je od četrtka do
nedelje gostil letošnje državno absolutno in mladinsko
prvenstvo, poleg slovenskih
tekmovalcev pa so se ga udeležili tudi tuji plavalci. Res ni
bilo veliko prav vrhimsldh,
vseeno pa je bilo mogoče
spremljati nekaj zanimivih
obračiinov.
Prvo ime prvenstva je bila
Članica Plavalnega kluba
Žita Gorenjke Radovljica
Sara Isakovič, ki je na prvenstvu osvojila devet zlatih in
eno srebrno kolajno, tudi
sama pa je bila najbolj vesela
rekordne znamke na 4 0 0
metrov prosto. "Po štirih
dneh tekmovanj tukaj v Kranju sem presrečna, zlasti
sem vesela državnega rekorda na 4 0 0 metrov kravi, s takim časom pa bi bila to srebrna medalja na evropskem
prvenstvu. Rezultat je še toliko več vreden, ker sem ga
odplavala praktično sama,
saj v bazenu nisem imela
konkurentke, ob kateri bi
morda iz sebe "iztisnila" še
kaj več. Na 200 metrov delfin sem plavala zgolj na
zmago, saj sem prejšnji teden v Rimu res odplavala
fantastičen rezultat. Tudi z
drugimi rezultati sem zadovoljna, se pa zavedam, da za
obstanek v svetovnem vrhu
moram napredovati iz tekme v tekmo. Olimpijske igre

H

Sara Isakovič se je izkazala tudi na domačem prvenstvu v Kranju. /foio:c<»»d K>v<<e
so vsak dan bliže, zelo sem
motivirana, takšni rezultati
pa so še dodatna spodbuda,"
je po prvenstvu v Kranju povedala Sara Isakovič, ki je
skupaj s klubskima kolegicama Anjo Klinar ter Majo in
Nino Cesar postavila t u i rekorda v disciplinah štirikrat
100 in štirikrat 200 metrov
prosto. Za še en rekord je poskrbela domača Triglavova
plavalka Anja Čarman, ki je
rekordno znamko odplavala
v disciplini 100 metrov hrbtno, prav tako pa smo rekord
na kranjskem bazenu videli
zadnji dan, ko je Teja Zupan
plavala rekordno znamko na
1500 metrov prosto. Za še en

VATERPOLO

KRANJ

KRANJ

v Kranju. Vsi so nastopali
zelo dobro, me pa skrbi za
Petra Mankoča, ki je poškodovan in upam, da bo poškodba kmalu ozdravljena in
se bo lahko udeležil zadnjih
priprav. Večji del reprezentance namreč sedaj potuje na
višinske priprave, konec julija pa že v Peking. Sedaj je
potnikov na olimpijske igre
že devet, saj se je na kvalifikacijah v Pekingu na olimpijske igre uvrstila še Teja
Zupan. Čas za doseganje
norm pa je še do sredine julija in morda uspe še
komu," je v Kranju povedal
selektor naše reprezentance
Vladimir Čermak.

Savčani nepremagljivi v Sv. Lenartu

Po dveh tekmah v finalu izenačeno

Dečki in mlajši mladinci Save so zaznamovali kolesarsko
dirko v Sv. Lenartu, saj so pobrali zmage prav v vseh štirih
kategorijah, kar se je zgodilo prvič v letošnji sezoni. Med
dečki C je zmagal Žan Šolar, 5. je bil Žan Zupanič, 9. pa Blaž
Upar. Med dečki B je bil najboljši Gašper Katrašnik, 2. je bil
Jan Košnik, 4. Jan Šinkovec in 10. Matej Čarman. Dirko dečkov A je dobil Patrik Cabrovšek, 2. je bil Nace Korošec, 5.
Matej Mohorič, 7. Mitja Pogačnik in 10. Jan Porenta. Dva kolesarja Save sta bila na stopničkah tudi pri mlajših mladincih, ki so vozili kriterij. Zmagal je Blaž Bogataj, tretji je bil
Nejc Bešter, v deseterici pa na 9. mestu še )an Polanc. M. B.

V soboto sta bili odigrani povratni - drugi tekmi v končnici
državnega članskega prvenstva. Ekipa Rokave Koper je v
boju za naslov prvaka z i o : 5 premagala kranjski Triglav,
Slovan Olimpija pa je bila v boju za tretje mesto $ 1 5 : 8 boljša od Branika. Tako je izid v zmagah izenačen. Odločitev za
končno tretje mesto bo padla že v sredo, za naslov prvaka
pa se bosta morala Rokava Koper in Triglav srečati še najmanj dvakrat, kajti igra se na tri zmage. Prva tekma bo že v
sredo v Kopru, naslednja pa nato v Kranju. J. M.
PORTOROŽ

Najboljši vaterpolisti Kranja 75

KICKBOX
Uspešni tržiški kikbokserji

Za vos beležimo čas

odličen dosežek pa je poskrbela tudi kadetinja ravenskega Fužinarja Tjaša Oder, ki
je 1500 m prosto preplavala v
času slovenskega kadetskega
rekorda, že v petek pa je rekordno znamko za kadetinje
postavila na 800 metrov
prosto. Tudi domača kadetinja Urša Bežan je v soboto
postavila rekordno znamko
na 2 0 0 metrov prosto, kar
nekaj dobrih rezultatov pa so
odplavali tudi drugi tekmovalci. "Navdušen sem nad
pripravljenostjo naših plavalcev, predvsem seveda potnikov na olimpijske igre, ki so
odlično plavali že prejšnji teden v Rimu in sedaj še tukaj

KOLESARSTVO

TRŽIČ

Ceno 20 bralce
Corenjskega glasa z
20% popustom
samo

Gorenjski Glas

. .

V italijanski Salsomaggiore je prejšnji teden potekalo svetovno prvenstvo Best fighter v kickboxu, katerega so se
udeležili tudi člani kluba borilnih veščin Tržič. Tekmovalo je
okoli dva tisoč tekmovalcev iz 35 različnih držav z vsega sveta. Tržiški kikbokserji so dosegli nekaj lepih uvrstitev. Najboljša pa sta bila Daniel Kovačevič, ki je med mladinci v
light contactu v kategoriji do 84 kg osvojil odlično 2. mesto,
ter Wanda Baloh, ki je med članicami v light contactu v kategoriji nad 65 kg osvojila 3. mesto. P. P.

Portorož je bil v hladnem in deževnem vremenu prizorišče
drugega turnirja v linipolu. Zaradi slabih vremenskih razmer
so se turnirja udeležile le tri ekipe, in sicer Kranj 75, Kranj 75
mladi in domači Portorož. Po pričakovanju so bili najboljši
vaterpolisti Kranja 75, se je pa vaterpolo po dolgih letih spet
vrnil na plaže pomembnega turističnega kraja. J. M.

GG

mali oglasi

04/20142 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskig as.si

: r —
: : • • : : : » : : :
t i s n t : : . . : : u
: : : : : : : .

t:

OdloČil je vzpon na Krvavec
Kolesar Jure Golčer (LPR) ni pričakoval, da bo zmagal na dirki Po Sloveniji. Najboljši Gorenjec na
7. mestu Grega Bole (Adria Mobil).
MAJA BERTONCEIJ

Cerklje - Kolesarsko dirko Po
Sloveniji v petnajsti izvedbi s
štirimi etapami je zaznamovalo deževno vreme, ki je kolesarje žal spremljalo tudi v
skrajšani petkovi 3. etapi, ki je
bila povsem "gorenjska" s
startom v Škofji Loki in ciljem na planini Jezerca pod
Krvavcem. Po pričakovanjih
je bila to odločilna, kraljevska
etapa. Zmagovalca dirke, na
kateri je bila izredno mo6ia
konkurenca kolesarjev iz 16
ekip, od tega dveh Pro Tour,
je namreč odločil prav 12 km
dolg vzpon do planine Jezerca. V dežju in mrazu (na vrhu
so bile zgolj štiri stopinje nad
ničlo) so za kralja Krvavca
okronali Slovenca Jureta Golčerja (LPR).
"Zmage nisem pričakoval,
saj sem bil po Giru zelo utmjen, poleg tega nisem bil prepričan vase. Odločitev je padla v zadnjih štirih k i l o m e ^
vzpona. V Cerkljah sem padel, tako da sem moral loviti
vodilne in jih ujel po treh kilometrih. Nato se je malce
taktiziralo. Napadel sem štiri
kilometre pred ciljem. Vedel
sem, da lahko zmagam le, če
pridem solo," je bil zadovoljen Golčer, ki je nato v sobo-
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Našel bonn veter

to v zadnji, ravninski etapi s
ciljem v Novem mestu obdržal prednost in drugič postal
zmagovalec največje etapne
dirke v Sloveniji. Drugi na Krvavcu in drugi skupno je bil
Italijan Franco Pellizotti (Liquigas), zmagovalec etape
Gira na Krohplatz in četrti v
skupnem seštevku letošnje
dirke po Italiji, tretji pa Hrvat

Robert Kišerlovski (Adria
Mobil). Drugi Slovenec na
planini Jezerca je bil na 4.
mestu Simon Špilak (Lampre), kot tretji pa na 7. mestu
Grega Bole (Adria Mobil), 7.
tudi v seštevku štirih etap dirke Po Sloveniji. "Bilo je težko,
saj so bile v mrazu in dežju
noge trde. To je bila ena mojih najboljših voženj v vzpon.

Zelo sem zadovoljen," je povedal kolesar iz Begunj na
Gorenjskem. Izmed kolesarjev Save je bil v skupnem seštevku na 19. mestu najboljši
Novomeščan Blaž Furdi, za
Kišerlovskim in Špilakom
tretji med kolesarji do 23 let
V letošnji sezoni novinec v
dresu Save je tako dokazal, da
je iz pravega testa.

H..

Veter v (laseh) čeladi
Pravijo, da je veter najvei^i
kolesaijev sovražnik. Jaz pa
pravim, da kolesar sploh ne
more imeti sovražnika.
Pri naši organizirani vadbi
se vetra ne branimo, ker se vozimo še tako, kot bi
ga ne
bilo niti malo strah. Vtem mesecu sem se uddežil treh maratonov in sem opazil, da večina
rekrativnih kolesaijev ne ve, da
koksar lahko v nasprotnem vetru celo uživa, le na čelu kolone ne sme biti. Ali pa tudi ...
V nadaljevanju vam bom
skušal pojasniti nekaj osnovnih zakonitosti pri "vetrovnem" kolesarjenju.

Crega Bole je na Kn/avec prikazal eno svojih najboljših voženj v vzpon. Dirko Po Sloveniji
je na 7. mestu končal kot tretji najboljši Slovenec. / foto: nnj oou

P-

Priključili smo se veiji skupini, ki se vozi v dvojni koloni
(seveda, če ti prometni pas dopušča), in ugotovili, da kolesarju veter ne piha vedno le f
Čeh. Opazili smo, da obstajajo
tudi vetrovi, ki nas motijo z
leve ali desne strani. Da bi ugotovili, s katere strani nas moti.

na čelu morajo biti hitrgše in
zato še toliko previdnejše. V
dvojnih kolonah je izmenjava
natanko taka kot pri vožnji
brez vetra. Če ste se razporedili v eno kolotu) drug za dru^m
in če piha z leve, potem se vodilni nikoli ne sme urruikniti
desno, temveč samo in vedno
levo. Postopek je na las podoben kot pri vožnji v brezvetiju.
Najprej se mora s pogledom
levo nazaj prepričati o morebitnem vozilu, ki prehiteva kobno, čeje varno, pa pritisne en
obrat mah bolj in se umakne v
levo.
Pomembno za oba primera
je to, da tisti, ki nasledi vodilnega, nadaljuje v njegovem
tempu, seve^ če hočemo, da
skupina ostane kompaktna.

Pozor
Formacija skupine, ki se oblikuje v vetrovnem vremenu,
večinoma zavzame v« prometni pas, zatoje nevarnost toliko ve^'a. Po mj5ifi izkušnjah

Ponosni na mlade športnike
Ob Zarjinem festivalu so se minulo soboto družili mladi loški športniki, ki so prejeli priznanja
za odlične rezultate doma in v tujini, najmlajši pa so se razveselili priznanj zlati sonček.
VILMA STANOVNIK

Škofja Loka - Čeprav v oblačnem sobotnem dopoldnevu
ni bilo ne duha ne sluha o
soncu, pa je to posijalo v srca
škofjeloških naraščajnikov, ki
so se zbrali v športnem parku
za Osnovno šolo Škofla Loka
Mesto na tako imenovanem
Zarjinem festivalu. Športno
in kultumo društvo Ritem je
namreč v sodelovanju z domačimi društvi, klubi in ustanovami pripravilo druženje
ob igri in športu, vrhunec pa
je bila podelitev priznanj mladim športnikom. Najprej so
priznanja zlati sonček dobili
najmlajši, nato pa so prišli na
vrsto tudi športniki osnovnošolci in sredbješold, ki v različnih športnih panogah dosegajo lepe rezultate v državnem merilu, nekateri pa celo
že v mednarodnem.
"Prepričan sem, da je
prav, da že mladim športnikom in njihovim trenerjem
podelimo nagrade za njihov
trud, jim priznamo, da so
delali dobro. Vemo namreč.

ni dovolj, da obliznemo kaza- so tui rMših cestah dvojne kololec in ga dvignemo nad čelado.
ne bistveno bolj vame kot enojNalogo ugotovitve smeri vetra ne. Pri enojni koloni voznik
ponavadi prevzame vodilni
avtomobila misli, da je dovolj
par v skupini. Če sta npr. ugo- prostora, in prehiteva, tudi če
tovila, da veter piha z leve stra- nam nasproti vozijo vozila.
ni, se bo vodilni par postavil
Tako se prehitevajoči avtomoskoraj do sredine cestišča ter s bil lahko nevarno približa kotem zavetrje priskrbel parom
lesarjem. Če je kohna dvojna,
za seboj. Kolesarji za njima jo avtomobilist lahko prehiti
potemtakem ne vozijo za njišele takrat, ko je nasproti proma v isti liniji, temveč si poišče- metni pas prost in ima tako
jo pozicijo, kjerje najboljše za- dovolj prostora za prehitevavetrje. Če piha z leve, bo linya
nje. Dvojne kolone so za
zavetrja nekoliko desno od lini- polovico krajše in se zato tudi
je vodilnega in tako se vsi zadaj prehitevanje avtomobila korrča
držijo malo bolj desno gJede na hitrge. Nikoli ne prevozite črte.

Mladim loškim smučarjem je za drugo mesto na državnem prvenstvu ekipno čestital tudi
njihov klubski kolega Matic Skube, ki jim je (na sliki Eva Klemenčič) podelil priznanja.
da le dobro delo mladih in z
mladimi prinaša uspehe, s
katerimi nas loški športniki
razveseljujejo že vrsto let,
predvsem pa zadnja leta.
Zato vsem dobitnikom iskreno čestitam in želim, da jih
nagrade spodbudijo tudi za
nove treninge in trdo delo, ki
edino prinaša lepe rezultate,"

je mlade športnike, njihove
trenerje in starše nagovoril
predsednik Športne zveze
Škofla Loka Ivan Hafiier, čestitkam pa se je pridružil tudi
predsednik sveta Zavoda za
šport Jože Stanonik.
Kar 190 mladim športnikom in športnicam, od smučarjev, rokometašev in roko-

metašic, košarkaric, strelcev, lokostrelcev, športnih
plezalcev, akrobatskih plesalk ter njihovim trenerjem
sta nato v roke segla dva od
odličnih loških športnikov,
svetovni prvak v deskanju
Jure Hafner in sedaj že bivši svetovni prvak v slalomu
Matic Skube.

Današnja tura: Prodajalna Aha-Besnica-PodblicaDražgoše-Železnild-Škof)a Loka-Kranj

kolesarja pred sabo. Koliko des- ki ločuje voztM pasova ceste!
no bo linija zavetrja kolesarja
Če je kolesarjev več in tisti
za vodilnim, je seveda odvisna zadnji ne najdbo zavetrja, forod moči vetra, ki piha z leve.
mirajte še eno tako skupino,
Naše priporočilo je, da v tako kolje prva, ne pa da se razširivetrovni vožnji vodilni par ne
te čez cehtrto ces^če.
vztraja v vodstvu tako dolgo,
V prihodnje še nekaj o
kot bi v brezvetrju. Izmenjave
"jadranju".

NASVETI
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Kapucinka proti izpadanju las
Ljudsko zdravilstvo svetuje kapucinko (Tropaeolum majus) proti izpadanju las. Iz nje izdelujejo vodico,
ki "zadržuje" lase in naj bi koristila moškim pri večnih težavah z lasmi oz. bolje rečeno, plešo.

Dobre navade za zdravje (3)
edUm ko se poigravam z mislimi o
današnji vsebini, si
ogledujem roke. Za nohti bi
strokovnjaki našli obilo različnega materiala. No, da človek ugotovi, da sem delala na
vrtu brez rokavic, ni treba biti
ravno forenzik. Kljub temu
sem prepričana, da z vrta prinesem manj bakterij kot z
enega samega sprehoda skozi
nakupovalno središče. Verjamem v "zdravo" umazanijo.
Zato mi je pogled na ravno
prav umazanega otroka prej
veselje kot kaj drugega. Blato,
trava, mivka, zemlja so nepogrešljivi v razvoju otroka. Na
žalost pa ne povsod. Pasji in
mačji iztrebki, mastni pljunki in cigaretni ogorki so stvari, ki kažejo na našo kulturo
in ogrožajo igro otrok. Vedno
večje tudi razbitih steklenic,
pločevink in odvrženih igel.
Pogosto prav v bližini igrišč
in igral za otroke. Kako lepo
je hoditi bos po travi ali ob
morju. Dokler med prsti na
nogah ne začutiš nekaj mehkega in smrdečega. Tekanje z
bosimi nogami bo tako najbrž kmalu izumrlo. Naši zanamci bodo znani kot homo

M

Prisluhnite nam polepšali vam b o m o
dan.

platjus. Če se le da, poiščimo
koščke sveta, kjer si lahko privoščimo nekaj zdrave umazanije tako na rokah kot na nogah. In ko smo že pri umazaniji. Če kje, potem umivajmo
roke na javnih krajih, tudi če
samo zapeljemo nakupovalni
voziček čez trgovino. O straniščni kulturi rajši ne bi pisala. Moja prijateljica ne prijemlje kljuke na straniščih z
golimi rokami, ampak s papirnato brisačo ali z robčkom. Daje to upravičeno in
razumljivo, bi z lahkoto dokazali s skrito kamero. Tako
med ene izmed zdravih navad štgemo umivanje rok. Leto veliko prakticirajo v vrtcih,
v šolah se navada že počasi
izgublja, kot odrasli pa se obnašamo tako, kot so nas naučili. Zdravniki pravijo, daje
še vedno veliko bolezni umazanih rok. Če bi si ljudje več
umivali roke, bi bili bolj zdravi. Tako pa gremo v razkuževanje vseh vrst površin, namesto v preproste stvari. Topla
voda, milo in papirnata brisača. No, grem še jaz skrtačiti te svoje črne nohte... Da jih
jutri spet lahko umažem z
zemljo, dišečo in svežo ...

PAVIA K U N E R

Cvet ljubezni
Rastlinica izjemno lepih in
živih barv, ki je okras vrtu in
ponos gospodinj, je doma v
južnoameriških pragozdovih.
Od tod tudi njeno prelepo
ime "rdeči cvet Peruja". Poznamo jo tudi pod imenom
kapucinska kreša ali tudi indijska ali mehiSka kreša. Tisti
bolj romantični pa ji navadno
rečejo cvet ljubezni, ker naj bi
imela ugoden vpliv na spolno
slo. V 1 6 . stoletju so ugotovili,
da ni le prelep okras vrtov, pač
pa, da so užitni vsi njeni deli
in še več - celo zelo zdravilni.
Je okras, prigrizek in zdravilo
obenem.
Malo za zdravje, malo za
dušo
Kapucinka cveti od junija
tja do septembra. Naberimo
prve popke, prve cvetove in
prve liste za juho, drugo pa
pustimo, da nam razveseljuje dušo. S svojimi okroglimi
listi in zelo živahnimi cvetovi
v oranžnih, rdečih ali rumenih barvah je pravi magnet
za oči. Poživi vrtove, gredice.

TU ISTIČNI

',r"91.0 MHz

ujuiiu.potepuh.com

Kapucinka v rumeni barvi

MARJETA SMOLNIKAR

Torek, 19. junija
Počasi, a zanesljivo se dan
izteka. Zcgela sem ga s polno
žlico vesdja in zaupanja. Ležim v varnem Andrejevem objemu. Mislim na Tino, na julijo, na Luka, na Bojana, na
mami, na vse, ki jih imam
rada in me imajo radi. Ob sebi
slutim angela Varuha. Jutri je
nov dan. Veselim se ga. Sklenem, da bom svoje prihodnje
življenje zajemala z isto žlico;
z žlico veselja in zaupanja.

Nadomestek za kapre
V kulinarične namene najpogosteje uporabljajo mlade
liste in cvetove, ki imajo rahlo pekoč okus ter spominjajo
na vrtno krešo. So lep okras
in okusen dodatek zeleni ali
paradižnikovi solati. Prav
tako popestrijo vitjez in okus
skutnih namazov in sendvičev. Iz listov kapucinke in
krompirja lahko pripravimo
dobro juho. S e bolj kot listi
in cvetovi so pikantna zelena
semena kapucinke. Z njimi
prav dostojno nadomestimo
hren v tatarski omaki, vložena v kis pa so nadomestek za
kapre. Naberimo zelena semena kapucinke ob suhem
vremenu in jih namočimo za
en dan v sokio raztopino, ki
jo pripravimo iz enega litra
vode in sto deset gramov
soli. Ko vzamemo semena iz
raztopine, jih osušimo in
damo v manjše kozarce za
vlaganje. Prelijemo jih z vročim zeliščnim kisom, dobro
zapremo in pustimo stati
mesec dni. Ko odpremo za
uporabo, moramo vsebino
kmalu porabili. Včasih so
tudi cvetne popke kapucinke, vložene v kisu, močno cenili - imele so celo večjo veljavo kot kapre. Tudi mi si lahko pripravimo nadomestek
za kapre - natrgamo trde in
majhne popke ter jih vloži-
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Jutri je nov dan
Zdrav človek ima tisoč različnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel
prvi izrekel, ne vem, vsekakor
drži.

lesene ograje in balkone. Semena poberemo šele potem,
ko se lepo razvijejo. Del semen si shranimo za prihodnje leto, ker je kapucinka
enoletnica. Večino semen pa
uporabimo takrat, ko ne bo
več cvetov za pripravke.

prva kemoterapija, me odpelje
Andrg. Med po^o razmiSjam
Po nepogrešljivem jutranjem o svojem rojstvu ali, natančnenapitku začnem pokati stvari, je povedano, o svojih treh rojza katere menim, da jih bom
stvih. Verjeli ali ne, do zdaj
danes in prihodnja dva dni no
sem se rodila trikrat; najmanj
Golniku potrebovala. V pototrikrat.
valko zložim jutranjo haljo,
Prvič sem se rodila 2, junija
novo (za moj okus seksi) piža1954. O dnevu, kije v mojem
mo, spodnje perilo (kije tudi
rojstnem listu zapisan kot danovo in seksi), kozmetično-le- tum mojega rojstva, več kot topotilne pripravke oziroma liko nimam povedati. Precej
zvarke, copate, dve veliki brisa- več vem povedati o 8. juniju
či, Grofe Celjske in "Andrej,
1955, ko sem bila stara dobro
Andreeeeej, pomagaj mi zapre- leto in sem se rodila drugič. Na
ti potovalko". V torbico spraomenjeni dan (mimogrede, na
vim podobo sinjske matere bož- ta dan goduje sv. Medard, ljudje in čas je za odhod.
ski vremenoslovec) je moja
Nebo je brezmadežno mod- mami klepetala pri sosedih v
ro. Kljub soncu je jutro dokaj svojem domačem kraju, se prasveže. Na Golnik, kjer me čaka vi, v Gornjem gradu pri SmoleSreda, 20. junija

Kapucinka je zelo živih barv
mo z dodatkom koprove zeli,
po želji lahko pridamo še
druge začimbe, na primer
koriander, kumino, boreč,
pehtran, šetraj, rožmarin.
Tako imamo pri roki svoje
domače in nadvse zdravilne
kapre. Pri pripravi divjačine
nikar ne pozabimo nanje in
jih uporabimo kot izvrstno
začimbo.
Za starostnike in moške
Kapucinko je ljudska medicina najprej uporabljala
proti skorbutu, nato pa se je
njena uporaba razširila na težave z dihali, nezadostno delovanje ledvic in bolezni mehurja. Vsebovala naj bi veliko
žvepla, zato jo priporočajo
starostnikom in rekonvalescentom kot odlično krepčilo.
Blago odvaja in spodbuja
prebavo. Sedežne kopeU iz
poparka kapucinke urejajo
menstruacijski ciklus. Ker
vsebuje obilo žvepla, naj bi
tudi "zadrževala" lase oz pripomogla proti izpadanju las.

v

RAKOVIH

Vodica za lasišče
Iz kapucinke si pripravimo
vodico proti izpadanju las po
receptu provansalskega mojstra naravnega zdravilstva
Mauricea Messegueja: nasekljamo dve prgiš6 cvetov,
svežih listov in cvetov kapucinke skupaj z desetuni Usti
koprive in tremi pušpanovimi lističi. Vse skupaj pustimo, da se dva tedna namaka
v enem litru alkohola (90odstotnega). Potem precedimo in si S to tekočino masiramo lasišče.
Poparek in sedežna kopel
Prsni, poživljajoči in diuretični čaj, ki med drugim
spodbuja spolno moč, pripravimo kot poparek: na liter
vode damo slabo prgišče
cvetnih popkov, cvetov ali semen. Spijemo dve do tri skodelice čaja na dan. Ta poparek lahko uporabimo tudi za
sedežne kopeli za uravnavanje mesečnega perila.

KLEŠČAH

tovih. S seboj na vasovanje je
peljala še rru)jo devetnajst mesecev stargšo sestro Evo (taje status starejše sestre vzela smrtno
resno in me je poskušala na
mile viže komandirati. jaz pa
sem bila za njene komande
praviloma ^uha) in, kajpada,
mojo malenkost, kije bila takrat še v plenicah.
Tri babnice, pomeni, poleg
moje mami še sosedovi sestri,
sedijo v krogu za mizo in klepetajo. Eva je bila zatopljena p
igro z drugimi otroki, jaz pa
sem ležala v varnem maminem rufro^u in poslušala žlobudranje besed in stavkov.
(No.ja, zelo verjetnoje, da sem
počela ravno to in nič bistveno
drugega.) Mami je imela noge

na pručki, ob katero se je zleknil domači pes. Zunaj grmi,
treska in lije kot iz Škafa. Iznenada gronwzansko poči, se zabliska in iz vtičnice za maminim hrbtom udari strela. Strela se zaleti v prvo oviro, na katero naleti: v mojo mami. Švigneji po hrbtu navzdol, zadene
psa, od psa se odbije v steno, pa
v drugo steno in še v tretjo steno, v to naredi luknjo, čez katero švigne v lopo iz lope pa 50,
od koderje prišla. Se pravi, nazaj ven.
Mami in pes sta padla v nezavest, mene pa je iz "varnega" maminega naroi^a katapultiralo v drug konec kuhinje.
(Se ruidaljuje.)
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KUHARSKI RECEPTI
Z A VAS I Z B I R A D A N I C A D O L E N C

BORIS BERGANT

Čiliji so med vsemi začimbami najpomembnejša poljščina, saj različne zvrsti pridelujejo po vseh tropskih
predelih, vsakodnevno pa jih
uživa več kot četrtina svetovnega prebivalstva. Prvotna
domovina je bila v Srednji in
Južni Ameriki ter na karibskih otokih, kjer jih gojijo že
več tisočletij. Že Kolumb jih
je prinesel v Španijo, kjer
jim zaradi pekočega okusa
pravijo poper, čeprav rastline
niso nič v sorodu s poprovcem. To je bil prvi korak na
njegovi zmagoviti poti skozi
svetovne kuhinje, saj je postal pomembna sestavina v
nmogih jedeh tako mediteranske kuhinje kakor drugih
tradicionalnih kuhinj. Na
Tajskem imajo na primer
pekočo omako nam prik, v
Indoneziji je specialiteta relish sambal, v Mehiki (tam
poznajo več kot 150 vrst čilija) so doma pekoče salse, v
Tuniziji, Alžiriji in Maroku
pripravljajo pekočo omako
harissa. V mehiški in jugozahodni ameriški kuhinji so
čiliji kar poglavitna sestavina
velikega števila jedi.
Na splošno pri poimenovanju čilijev (pekočih paprik)
prihaja do velike zmede, ker
je sort le-teh zelo veliko, pa
še pri raznih ne posrečenih
prevodih so težave. Pa razjasnimo vsaj to, da med čilije štejemo vse vrste bolj ali
manj pekočih paprik, ki so
lahko najrazličnejših oblik
in barv. Nezreli plodovi so
zeleni, zreli pa so lahko rumeni, oranžni, rdeči, rjavi,
škrlatni, vijolični ali pa celo
kombinacija naštetih barv.
Lahko so majhni, kakor grahovo seme ali pa dolgi 30
centimetrov in ne pritegnejo

Tedenski jedilnik

samo s svojim pekočim okusom, ampak tudi s priokusom po sadju, cvetju, semenih, tobaku ali sladkem korenju.
Čiliji vsebujejo alkaloid
kapsaidn, ki je vir njihovega
pekočega okusa in ga je največ v semenih, notranjem
belem delu ploda in v zunanji kožid. Vsebnost le tega je
pri posameznih vrstah čilijev
zelo različna, odvisna pa je
tudi od zrelosti plodov; pekoči okus lahko omilimo tako,
da iz plodov odstranimo semena in notranje bele žile.
Kapsaidn spodbuja prebavo
in delovanje krvnega obtoka;
kar pospeši znojenje, zato
občutimo hladilen občutek
po vsem telesu, kar še posebno blagodejno vpliva na prebivalce toplejših predelov našega planeta. Ostrino čilija
merimo s Scovillovimi enotami Najmilejše viste, kot so
sladki banana čili, so ocenjene s stopnjo o, medtem ko
imata lahko najostrejša habanero in škotsla čepica tudi
do 300.000 Scovillovih
enot. Za kuhinjsko rabo pa
pekoči okus čilijev ocenjujemo tudi z lestvico 1-10, pri

čemer z 1/10 označimo blage paprike, z 10/10 pa najbolj pekoče. Najbolj poznani
mehiški čiliji so: habanero
10/10, serano 6/10 in jalapeno 5/10, najbolj poznani
ostalo ameriški so: tabasco
8/10, škotska čepica 10/10 in
jamajški pekoči 9/10, najbolj poznani azijski so: ptičji
9/10, kašmirski 7/10 in tajski 8/10, najbolj poznani evropski pa so: peperoncino 14/10, banana 1/10 in nora
2/10.
V Evropi se največ uporablja in goji zmerno pekoče sorte čilijev in to največ v Španiji, Italiji, na Portugalskem in
na Madžarskem. Za nevajeni srednjeevropski okus
utegne biti okus hrane, začinjen s čilijem, nekoliko nenavaden, toda ostrina je zelo
zdrava. Pekočega čilija ne
gre primerjati s presoljeno
juho. Cilije je mogoče kupiti
v več različnih oblikah, lahko
so sveži, vloženi v kis, sol ali
olje, posušeni celi, zmleti,
zdrobljeni ali narezani na
trakove. V prodaji pa je tudi
veliko pripravkov iz čihjev
predvsem razne omake, ki
so lahko goste ah redke in

Jedi za poletne dni
jem. Ribam dodamo sveže
začimbe (od vseh začimb po
Sestavine: 4 postrvi ali druge malo). Ribe postavimo v peribe, korenje, čebula, česen, bela čico in jih spečemo. Med
koleraba, nekaj rezin slanine, / peko lahko poleg ribe spečezačimbe: sol, poper v zrnju, ba- mo še mlad krompirček.
zilika, pehtran, rožmarin/, olje
po potrebi, limona.
Pečena riba po kmečko

J A N E Z ŠTRUKELJ

Priprava: Ribe očistimo in
operemo ter dobro osušimo
v kuhinjski krpi. Natremo jih
s soljo, zelenim peteršiljem
in sesekljanim česnom. Nekaj časa jih pustimo na hladnem, da se marinirajo. V
njevamo posodo vlijemo nekaj žlic olja, dodamo na kocke narezano slanino, čebulo,
korenje, koren peteršilja, kolerabo. Ko se zelenjava obarva, nanjo položimo ribe ter
jih prelijemo s segretim ol-

Močnikova juha

Sestavine za močnik: 1 jajce,
0,25 kg namenske moke, nekaj
žlic vode.
Priprava: Sestavine za
močnik na hitro zmešamo in
dobro obdelamo z dlanmi.
Polovico močnika zakuhamo
v litru in pol slane vrele vode.
V kožico damo žlico masti ali
masla, srednje veliko čebulo
sesekljamo, jo zlato rumeno
prepražimo, nato dodamo
drugo polovico močnika, ga

bolj ali manj pekoče, džemi,
olja in začimbne mešanice.
Sveži plodovi vseh vrst morajo biti pri nakupu gladki,
lesketajoč in na otip čvrsti.
V plastični vrečki in v hladilniku se ohranijo teden dni
ter več, lahko pa jih tudi zamrznemo, vendar pri tem
počasi izgubljajo svojo ostrino. Posušeni se v dobro zaprti posodi ohranijo več let,
medtem ko vložene in pripravke hranimo po n a v o j u
proizvajalca. Plodove milih
ali zelenjavnih sort pripravljamo kot zelenjavo, ostre sorte, pravimo jim začimbna
paprika ali čili, pa uporabljamo za začinjanje testenin,
mesa, rib in zelenjave, nepogrešljiv pa je na špagetih
"con aglio e olio". Pri daljšem kuhanju dobiva čili bolj
pekoč okus. Če ga pustimo
počasi vreti, bo postala vsa
jed enakomerno pekoča. V
primeru, da pa je vse skupaj
le preveč pekoče, nikar ne
pijte tekočine sploh pa ne gazirane. Najbolje je če vzamete nekaj kislega se pravi kislo
kumarico ali kislo smetano
in jo počasi grizete in valjate
po ustih.

30
prepražimo in dodamo k
vsebini v loncu. Vse skupaj
dobro prevremo, začinimo s
soljo in poprom.

Nedelja • kosilo: čista kokošja juha s fritati, puranje prsi s
pomarančo in gorčico, široki rezanci, glavnata solata, buhteljni; večerja: cesarski praženec s češnjami, višnjev kompot
Ponedeljek - kosilo: zelenjavna enolončnica, palačinke s skuto, jagodne kupe s stepeno smetano; večerja: dušena blitva
s slanino in jajci, črn kruh, jogurt
Torek - kosilo: špinačna kremna juha z zlatimi kroglicami, pečena piščančja bedra, pečen mlad krompir s kumino, mešana
solata; večerja: radič s krompirjem v solati, mesni sir, kruh
Sreda - kosilo: telečja obara z grahom, koruzni žganci, kislo
mleko; večerja: glavnata solata s kumarico, koprom in belim
slanim sirom ter majonezno omako, čebulni kruh
Četrtek - kosilo: z mletim mesom in zelenjavo nadevane bučke rva riževi podlagi, pečeno v pečici, berivka z orehovo omako, kivi s sladoledom; večerja: por z jajci, kruh z zrni, jogurt
Petek - kosilo: ribja obara, polenta s parmezanom, krhka solata s fižolom; večerja: marelični cmoki, kompot
Sobota - kosilo: goveja juha z vlivanci, pečen mlad krompir
z zelišči, mladi piščanci na žaru, kumarice s kislo smetano
in koprom v solati; večerja: okisana govedina iz juhe, marinirane pečene paprike, čebulni kruh

Puranje prsi s pomarančami in gorčico
Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. V puranje prsi vzdolžno zarežemo po 3 zareze in jih položimo v posodo. Dve pomaranči razrežemo na krhlje in jih položimo okoli purana.
V skodelici zmešamo zdrobljen česen, med, oljčno olje, gorčična semena, timijan in naribani lupinici preostalih dveh
pomaranč. Začinimo s soljo in poprom ter namažemo po
puranu in pomarančnih krhljih. Posodo postavimo v segreto pečico in pri 200 stopinjah Celzija pečemo 25 do 30 minut, da postane meso mehko in gorčična zmes gosta. Nato
jo vzamemo iz pečice, purana odmaknemo k strani in v
omako od pečenja stisnemo sok še neuporabljenih in obribanih pomaranč ter dobro premešamo. Purana lahko postrežemo s širokimi rezanci.

Cesarski praženec s češnjami
B jajc, 8 žlic sladkorja, 5 dl tekoče sladke smetane, 1 žlica polnomastne kisle smetane, 350 g moke, 500 g razkoičičenih, svežih ali
vloženih češenj, 50 g masla za pekač, sladkor v prahu za posip.
Rumenjake s sladkorjem penasto umešamo, dodamo sladko
in kislo smetano, počasi moko in nato še v trd sneg stepene
beljake. Previdno primešamo odcejene češnje. Pekač namažemo z maslom, ziijemo nanj testo in v vnaprej ogreti pečici
pečemo približno 30 minut pri 175 stopinjah Celzija. Z vilicami razdrobimo, potresemo s sladkorjem in ponudimo.
Recept za puranje prsi s pomarančami smo vzeli iz knjige O
Martinu, moštu, goski in vinu, cesarski praženec pa iz knjige sladic Po Božiču diši znanega kuharja A. Frica.

KUHARSKI

RECEPTI

no. Tik pred serviranjem dodamo zelju še nekaj kisle
smetane.

nino lupino in sok, sol, kislo
smetano in rumenjake. Testo na hitro pregnetemo. Pustimo ga počivati pol ure. Testo nato večkrat povaljamo in
Pogača iz češenj
zložimo (vsaj trikrat). Nato
Sladko zelje s papriko
Sestavine za krhko testo: 20 ga spet pustimo počivati pol
ure. Spodto testo razvaljamo
dag masla ali margarine. 45
Sestavine: Zelje (lahko je
za prst debelo, damo v podag mehke moke, 9 dag sladtudi kislo}, maščoba, sladka
korja. l/S i kisle smetane. 2 ru- maščen pekač, potresemo z
rdeča paprika, čebula, žlica
razkoščičenimi češnjami in
kisle smetane, lovor in Sčep ka- menjaka, sol, sok pol limone,
prelijemo s smetano, v katepol pecilnega praška.
mine.
ro smo zmešali sladkor, jajMadev': 1 kg češenj, četrt I
smetane, 12 dag sladkoija, 1 va- ca, cimet, vanilin sladkor in
'Priprava: Zelje narežemo
pest drobtin. Iz testa, ki smo
nilin sladkor, 1 jajce, žlica
in prevremo v slani vreli
ga obrezah na robovih pekadrobtin, cimet.
vodi. V kožici segrejemo
ča, pogafi naredimo mrežo,
svinjsko mast ali olje, dodamo sesekljano čebulo in čePriprava: Moko presejemo premažemo z jajcem in v pečid zlato rumeno zapečemo.
sen ter papriko v prahu, žlico
s pecilnim praškom na dePečeno pogačo potresemo s
mehke moke in nazadnje še
sko. Z nožem med moko
sladkorjem v prahu. Ponudirazrežemo maslo ali margazelje. Dobro ga prepražimo,
mo lahko toplo ali hladno.
rino. Dodamo sladkor, limododamo lovorov list in kumi-

ZANIMIVOSTI
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Po poti Zoisove zvončice
Planinska zveza Slovenije in njena komisija za varstvo gorske narave sta s
prvimi pohodniki sredi junija slovesno odprli Pot Karla in Žige Zoisa na
območju storžiškega pogorja in Crintovcev.
SlAVKO PREZILr

Preddvor - Zamisel o poti, ki
pelje iz dolin na gorske vršace, po katerih sta v drugi polovici 18. stoletja hodila in
raziskovala rastiinstvo gora
tudi barona Kari in Žiga
Zois, se je pred dvema letoma porodila predsedniku
PZS Franciju Ekarju. Predvsem bogata botanična dediščina Karla Zoisa, v kateri
je tudi znamenita Zoisova
zvončica, najdena v letu 1788
na Storži6i in v bohinjskih
gorah, predstavlja rdečo nit
poti.
S sodelovanjem strokovnjakov s področja rastlinstva
in živalstva, s področja naravne in kulturne dediščine ter
poznavalcev življenja in dela
baronov Zois je nastal tudi
vodnik, ki bo pohodnike vodil vse od gradu Brdo na vrh
Storžiča, prek vrhov do Hudičevega boršta in na ono
stran doline Kokre pod Kalškim grebenom do Krvavca.
Na dobrih 54 km dolgi poti,

info@g-^as.si

Korake je šte
tudi predsednik
Po geslom vsak korak šteje je slovensko z(Jruženje za nordijsko hojo
v soboto na Bledu pripravilo dan nordijske hoje.
MATEJA RANT

Bled - Večdeset vodnikom
nordijske hoje iz vse Slovenije sta se na poti ob jezeru pridružila tudi predsednik drža-

Tiirk in dodal, da je tovrstna
rekreacija ob pomanjkanju
časa kot nalašč zanj, saj se z
njo lahko ukvarja ob kateremkoli času in v vsakem
vremenu. "Tudi v dežju," je

"V združenju je ta čas 434
vodnikov, ki nordijsko hojo
širijo v svojem okolju," je
razložil inštruktor nordijske
hoje Matjaž Ovsenek in dodal, da so ljudje končno do-

V planinski koči na Kališču
ki se povzpne do višine 2215
m, bo pohodnik lahko odtisnil v vodnik osem kontrolnih
žigov. Biologinja dr. Nada
Praprotnik je v planinski
koči na Kališču, kamor so se
pohodniki umaknili pred
dežjem, nanizala zanimivosti iz življenja Zoisov in o Zoisovi zvončici, ki je krasila
naše gore že pred ledeno
dobo. Od junija dalje ta zvon-

čica krasi tudi prapor Planinske zveze Slovenije. Načelnica Komisije za varstvo gorske narave Rozalija Skobe in
predsednik PZS Frand Ekar
sta ob koncu srečanja izrekla
željo, da bi Pot Karla in Žige
Zoisa postala pot vseh tistih,
ki se zavedajo, da moramo
bogastvo naše naravne in
kulturne dediščine ohraniti
prihodnjim rodovom.
Nordijski hoji ob jezeru sta se pridružila tudi slovenski predsednik Danilo TUrk in finska
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Zobo2dra\mlk/20b<adravnl«a
Loka)
Zaiadl Sfitvs dejavnosti nudimo zaposlitev zobozdravnUoi/id za
pdnl dekMii čas. Pričaiaj|emo strokovno In predano dek) kandidata/-tke. Nudimo urejeno delovno okoije 8 sodobnimi
aparaturami in sodobnimi materiali, možnost nadaljnje^
strokovnega izoiiraževanja, dek> v uigranem teamu v pienovyenlh prostorih. RAN, d. o. o., Stara cesta 10, 4 2 2 0 Ško^a
Loka. pt8a»B zbiramo do 10. r. 2008.
Več na www.mo|edek).com.
Trlnik spletnih strani m/i (Slovenija)
Ukvarjamo se z izdelavo, optimizacijo spletniti strani, registrac^ domen, izdelavo CGP, svetovanjem ... lš6emo trMka
spletnih strani z osnovnim znanjem r a i u n a l n i ^ . kreativne,
art\bk:k>zne In komunikativne kandidate z veseljem do dela z
ljudmi. dekMie izkušnje niso pogoi, klteanje že vnaprej znanSi
strank. Nudimo: deki od doma, za6elno izobraževanje, odličen
stimulatrvni zaslužek. Agencija Zeus posredništvo in storitve
Željka Arko s.p.. Tržaška cesta 2, 1000 LJubljana, p r ^ ztilramo do 11. 7. 2008. V ^ na vMw.mojedelo.com.
SvetovaksI m/i (teren po StovertlJI)
Iščemo najboljše, zato od vas pričakujemo: že(lo po dobrem
zaslužku za dobro opravljeno delo. vztrajnost, delavnost In
marljivost. orSočenost za izpolnievanje prodajnih planov, prodajne sposobnosti, komunikacijske veščine, pozitivna prodajna naravnanost, dljna orientii^anost, željo pa napredovanju.
PARNAD, d. o. o., CestavGorice 33,1000 LJub«ana. prijave
zisiramo do 12. 7. 2008.
na vnvw.mo|edek>.com.
Izdek>valec alu stavbnega pohištva m/ž (Domžale)
Smo dinamičen koleklrv, ki se ukvarja s proizvodnio adu stavt>nega pohtšMa že več kot deset M . Zaradi širitve iščemo kandidata z izobrazbo ključavničar ali mizar, lahko pa tudi delavca
katerekoli smeti (raje tehnične) za priučitev. Nudimo možnost
zaposlitve za nedokičen čas. sBmulativno piačito in priletno dekivno okolje. Tlralmont, Stelelova cesta 23A, 1241 Kamnik,
prijave ztjiramo do 13. 7. 2008. Več na www.mojedelo.com.
Referent za prodajo turističnih aranžmajev m/l (Kranj)
Od Vas pričaMeino: V. stopnjo izobrazbe turistiene ali druge ustrezne smeri, 1 leto detovnti izkušenj na podro^ prodaje turističnih aranžmajev v turistični agencqi. Nud«no\am: samostojno
in dinamično dek), slimuiattvno piač^, ustvarjalno dekNno okolje. T s r s e - Odisej, d o, o.. Maistrov trg 2,4000 Krar«, prijave
zbiramo do 22.6.2008. Weč na www.moiedelo.com.
Skladiščnik - vlllčarist m/ž (Kranj)
Iščemo skladiščnika - viSčarista za skladišče v Kranju . Dek> Je
za določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja. Pričakujemo resrv) In odgovorno osebo, zaželene Izkušr^ na enakem
dekMiem mestu. Zahtevan je Izpit B kategorije in izpit za viKarja. Niko transport, d. o. o., Moste 2F. 1218 Komenda, pojave zbiramo do 25. 6. 2008. Več na www.mojedek).com.
Komercialist prodaje m/ž (Jesenice)
Dek> obsega področje prodaje jeklenih palk; različnih dimenzij
In kvalitet. Od Vas pričakujemo: akttvno znat^ angleščine, obviadovanje dela z računalnikom, poznavanje carfnsMh predpisov, izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri. SUZ, d. o. o.,
Cesta Borisa Kidriča 44. 4270 Jesenk», prijave zbiramo do
30.6. 2008. Več na www.mo)edelo.com.

Operater I m/l (Blejska Dobrava)
Od kandidatov pričakujemo: IV. ali V. stopnjo strokovne izobrazbe, delovne izkušnje na podotxih at enakih deGh, samostojnost pri deki, sposobnost dela v skupini, ž e ^ po pridobivanju
novih znanj. Izbranega kandklata bomo zaposM za nedokičen
čas po obdobju poskusnega dela 3 mesece. Techtx>pl3st. d. o.
o., BSejska Dobrava 124, 4273 Blejska Dobrava, prj|aw zbiramo
do 27.6. 2008. Več na www.mojedek>.com
Izdelovalec nitrov m/ž (Medvode)
K sodelovanju vabimo kandklale in kandidatke na ptx>sto delovno mesto v proizvodnji filtrov, od vas pa pričakujemo
končano poklicno šok> kovinarske srr>eri (ključavničar, strojni
klepar, preoblikovalec kovin ipd.), sprejmemo tudi papimiea^e,
najmanj 2 leti delovnih izkušenj na podotmih detovnih mestai.
Prima filtri, d. o. o., Sora 42a, 1215 Medvode, prijave zbiramo
do 27. 6.2008. Več na www.mojedeto.coni.
Samostojni komercialist m/ž (Kranj)
Od Kandidata pričakujemo: univerzitetno ali visokošolsko
strokovno izobrazbo ekonomske ali dmge ustrezne smeri,
zaželene so izkušnje na področju bančnega poslovanja In
trženja, ustno in pisno sporazumevanje v tujem jeziku, ustrezno
računalniško z n ^ (poznavanje orodij M S Ofiice). dobre komunikacijske in prix)aine veščine. Abanka Vipa. d. d.. Skjvenska cesta 58. 1517 Uubljana. prijme zbiramo do 3. 7. 2008,
Več nawww.inoiedelo.com.
Projektant m/ž (Radovljica)
Delo na področju prostorskega načrtovanja, urtianizma in
projektiranja. Obvezno obvladanje dela v autocad programih,
zaželeno poznavanje ArcVlevvOIs programske opreme.
Razvojni center Radovljica, d. o. o.. Kranjska c. 13, 4240
Radovljk^, prijave zbiramo do 3. T. 2008.
Več na www.mo|edek).com.
Samostojni tehnični sodelavec v pripravi dela m/ž (ŠkolJaLoka)
Ponujamo V&m: kreatlvTw. raznofiko In odgovorno dek). stimulalivno pla«to In nagrajevanje za uspešno in učinkovito opravljeno dek), odlične možnosti za vaš osebni in kariemi razvoj,
strokovno nadgradnjo vaših znanj ter ostalih znanj, ki so
pomembna za doseganje cUjev. S G P Tehnik, d. d.. Stara cesta 2, 4220 Skofja Loka, prijave zbiramo do 4 . 7 2008. Več na
www.moiedeto.com.

veleposlanica Birgitta Stenius Mladenov. /Foto Ankasuiov«

ve dr. Danilo Tiirk in finska
veleposlanica Birgitta Stenius Mladenov. Prav Finska
namreč velja za zibelko nordijske hoje, kjer so se s to obliko rekreacije začeli ukvarjati pred desetimi leti, pred
petimi leti pa jo je po zaslugi
predsednika slovenskega
združenja za nordijsko hojo
Andreja Šventa zaneslo tudi
v naše kraje.
"Z nordijsko hojo se aktivno ukvarjam od letošnjega
januarja, da bi si spet nabral
kondicijo po predsedniški
volilni kampanji," nam je j)0
prihodu v Zdraviliški park
zaupal predsednik Danilo

namignil na dežne kaplje, ki
jim v soboto niso prizanesle.
Župan občine Bled Janez
Fajfar pa je priznal, da je kar
malce lovil sapo za predsednikom in veleposlanico. "Ne
vem, kdo je priganjal koga,
ampak tempo je bil kar
hud," se je namuznil in dodal, da je bil precej presenečen, da je predsednik v tako
dobri kondidji.
Po podatkih združenja za
nordijsko hojo se z najmlajšo obliko športne rekreacije
na svetu danes redno ukvarja prek osem milijonov ljudi
po vsem svetu, vse bolj priljubljena je tudi v Sloveniji.

Sedmič peli na Višarjah
JOŽE K O Š N J E K

Višarje v Kanalski dolini - V
nedeljo po opoldanski maši
je bilo v znanem romarskem

središču na 1700 metrov visokih Višarjah/Monte santo
di Lussari v Kanalski dolini v
Italiji, nekaj Idlometrov za
Trbižem, že sedmo pevsko

Kuharski pomočnik na Bledu m/ž (Bled)
Vaše delo bo obsegalo: pomoč v kuhinji in čiščenje. Kal
pričakujerTK)? Izkušnje v gostinstvu, vozniški izpit kat. 8, smisel
za delo z ljudmi, natančno In dosledno osebo, komunikativrto
osebo, dinamično osetx), veselje do deta in Umskega dela.
Sodaxho, d. o. o.. Železna cesta 16, 100C Ljubljana, prijave
ztilramo do 5. 7.2008. Vet na <mw.niojedelo.com.
Voznik - pomočnik v skladišču m/ž (Kranj)
Pričakujemo: zaželeno je vsaj leto dni izkušenj na podobnem
delovnem mestu, vozniški izpit kategorije 8, izpit za viličarja,
komunikativnost, zanesljivost, vesten odnos do dela. Prednost
imajo kandklati Iz Kranja in bližnje okotee. Novega sodelavca
zaposlimo takoj za nedokičen čas, s poskusno dobo 6 mesecev. Ddnov, d. o. o., Šuceva 23, 4000 Kranj, prijave ztiiramo
do 5. 7. 2008. Več na vvww.mojedeto.com.

Na Višarjah je pel tudi moški pevski zbor iz Obirskega.

jeli, da je to rekreacija, ki
skorajda nič ne stane in s
katero lahko začneš praktično že na domačem pragu.
"Kljub temu z uporabo palic
pri hoji toliko naraste srčni
utrip, da ima ugoden vpliv
na srčno-žilni sistem, obenem pa so razbremenjena
kolena, kolki in gležnji."
Nordijsko hojo zato priporočajo tudi kot rehabilitacijo
po srčno-žilnih boleznih.
Ob tem Ovesenek poudarja,
da je zelo pomembna pravilna hoja s palicami. "Zato je
dobro, da vam inštruktor
razloži vsaj osnove nordijske hoje."

srečanje Višarje pojejo. V
polni cerkvi, ki jo krasijo
znamenit Križev pot in freska Toneta Kralja, so peli
moška pevska skupina Sv.
Jernej iz Opčin pri Trstu,
Rudarski oktet iz Velenja,
oktet Vitis iz Metlike in moški pevski zbor Valentin Polanšek iz Obirskega pri Železni Kapli na Koroškem.
Pobudnik tradicionalnega
pevskega srečanja je zdravnik Miran Dolhar iz Trsta,
rojen na Trbižu, kjer je bil
njegov oče Alojzij znan in
spoštovan zdravnik, rodoljub in bojevnik za pravice
Slovencev v Kanalski dolini.
Dolharjev rod ima korenine
na Gorenjskem. Alojzijev
oče Ivan je bil doma v PredosIjah, njegova mati Ana pa je
bila Skodlarjeva iz Britofa.

ZAVOD R S Z A ZAPOSLOVANJE
- PROSTA DELOVNA MESTA
NA G O R E N J S K E M (m/ž)
DBAVECBREZPOKUCA

dO 21.6.08: BI6 BANG MEGA, S. ŽAGARJA 71.

»omi

19.6.08. CaOVTTE STORfTVE. D.O.O.. -TRG L

^njKUAS.MAAdOft

dO 29.6.08; HRSAft • BLESK, KRANJ. D.O.O.. SMSKAC. 34. KRANJ
<Jo 21,6.08; JSS FAOUTV SERVJCES. D.O.O.. PTUJSKA C. 96, MARIBOR
do }8.6,oe: Jft^u^Kos. BREZJE PHTRŽ)ČU
do 2t,6.08i KARIERA, D.O.O.. DUNAJSKA C. 21.
UUBUANA
dO 3.7.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C. 21.
UUBUANA
do 13 7.08; KARIERA. O.O.O.. DUNAJSKA C. 21.
UUBUANA
Cio 3.7.08; MARKO DOBNtKAR S.P.. LAHG^^E 84.
C&KUE
do 21.8.08. S8 jeSENCe, TTTOVA112. JESEftCE
POMOŽNI OeUVEC
do 13.7.06; JA^CZ ŠKERi^NEC S.P., ŽIGANJA VAS
47. KRIŽE

dO 22.6.06; VURNK
RADOVUCA

UČAR

ŠIVILJA
do 13,7.08; MARUA GUBANCS P. PIVKA 14. NAKU)
TAPETNIK
dO 18.6.08; TRGOOOM NO. 1. D.O.O.. ZAPUŽE 10
B.BEGUNJE
SUKOPCESKAR
do 19.6.08; UP. D.O.O., UTOSTROJSKA C. 50.
UUBUANA

NIŽiAPOKUCNAlZOeRAZBA D02L£T

do 22.6.08; BOŠTJAN KEPIC S R . TRG SVOBODE
25. TRŽIČ
de 19,6.08: DdESSOR. O.OO,. D E T a O / A U L 10.

do 19.6.08; FRANC NOVAK S.P.. ALPSKA C. 43.
L£SCE
KUHARStOPOMOČMK
do 22,6.08; MILOŠIČ MLAN S,P.. ZG. JEZERSKO
125 A. ZG. JEZERSKO
NATAKAFISNPOMOČMK
do 29.6.06: BOHINJ. D.O.O.. TRIGLAVSKA C. 17.
BOHBlSTRrCA
do 30.6,08; AVCST. D.O.O., ZG. BR^aK 130 A. BRNK-AEROOROM

BLAGOVMMAMPULANT

dO 23,6.08; MERCATOA, D.D., SKLADIŠČE NAKLO.
C, NA OKROGLO 3. NAKLO
ŽIVINOREJEC
do 28.6.06; KŽK. D.O.O.. KRANJSKAC, 29, ŠENČUR
PEK
dO 25.6,08: NIKOAJUMMKS.P.. KR«IJSKAC. 38.
ŠENČUR
do 6.708: SONJA BABNIK S , P . TOMAČEVO 33.
UUBUANA
SLAŠČIČAR
do 20.8.08; METROPOL GROUP, D.D.. OBAIA 77,
PORTOROŽ
MESAR
do 24.6.08; MIP MALOPflOOAJA, 0.0.0., WNOV.
ŠKAC l.NOVAGORJCA
d010,7,08; ŠTAJNBRT, D.0,0.. KiORlČEVAC. 22 A.
FRANC S.R. GRADIŠKA POT 8. ŠK.LOKA

do 19.6.08; DAVORIN MARtNOVtC S.R. PIANNA 26.
KRANJ
do 2.7.08: MRAN M Ž i č S.P.. hAADINSKA UL 2.
KRAKJ

GOZDAR

do 10.7.08; NQ)QJKO BOGOANIČ S R . NA KRESU
19.ŽELEZNK
do 28.6.08, NEDEUKO B O A W « Č S R, NA KRESU
19.ŽELEZNN
do 13.7.08. PRMOŽERŽEN S?.. PRASE S5. MU^sCE IKZAR
OSNOVNOŠOLSKA (ZOBRAZBA
do 1.7.08; AGENCUA M SERVIS. D.O.O., BRIŠKA
dO 25.6.08; ADECCO H.R.. O.O.O.. ZOtSOVA UL 1.
UL 14, LJUBLJANA
KRANJ
do 23.7.08; JURU ZURANC S P,. DOLENJA VAS 70,
do 8.708; AGENCUA M SERVIS. D.O.O.. IGRIŠKA
SELCA
UL 14. UUBUANA
do 19.6.08; LJP. D.O.O.. LHOSTROJSKA C. 50,
do 21.6.08; DOM STAREJŠIH OBČANOV. C . NA BOUUBUANA
KALCE SI, UUBUANA
KLJUČAVNIČAR
dO 29.6.08; ROBERT ZORKO S,P.. WASTJE S2 M. dO
10.708; MP PNJJ, D.O.O.. DORNAVSKA C. 7 B.

KRANJ

do 19.6.08; Hn* ALPINEA. D.D.. BOROVŠKA C. 99.
KR.GORA
do 21.6.08; HOTR SLON. O.D.. SIWENSKA C. 34.
UUBLIANA
dO 21,6.06; JP KOMUNALA T R 2 ) C , O.O.C.. mSTAVSKAC.3I.TR2)C
do 29.6.08; JURE ŽfiCAR S.R. BEGUNJS4<A C. 4.
L£SCE
do 30.6.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C. 21.
UUBUANA
dO 21.6.06: KOMRAS HOTEU BLED, D.D., CANKARJEVAC.2,BL£0
dO 23.6.08; MANP0¥®1.0.O.O.. DUNAJSKAC. 49.
UUBUANA
d010 7.08; MITJA Š T U A R S P . DETEJCA 6. TRŽIČ
d019.6.08: fCTERUN. D.O.O., DOBJE 3. POUANE
NAD Š K LOKO
do 21.6.08: PLUS OflSfTA. D.O.O.. VRTNA UL 24.
KRIŽE
do 28.6.08: PROSEN COM. D.O.O.. SP. DUPUE 8.

OOPLC

do 21.6.08: PROSEN COM. D.O.O,. SP. DUPUE 8.
DUPUE
do 13,7.08; PROSEN COM. D.O.O.. SP. DUPUE 8.
DUPUE
do 28.6.08. SIMTAL. D.O., OTOSTROJSKA C, 38.
UUBUANA
do 18.6.08; DANICA RAZBORŠEK S.P.. BRfTOF 120.
KRANJ
dO 216.06; CMMJAN MESEC S,R. JAZBME 3. POLJANE NAD ŠK. LOKO
do 28.6.08; VOl£WK. D.O.O., CaOVŠKAC. 170.
UUBUANA

OBOOOVALfCLESA

do 20.6.08; AMS - FUGHT. D.O.O., BEGUNJE 1. BEGUNJE
do 21.6.08; JEUMCA. D.D. K!D«ČEVAC. 58. ŠK.
LOKA

pnjj
STAVBNI KLJUČAVNIČAR

do 29.S.08; SGP TEHNBC. D O., STARA C. 2. ŠK.

LOKA
OeUKOVALECKOVM

do 18.6.06: NKO. D.D.. OTOM 18. ŽELEZNK

SmUOAfi

do 3.708: BVG. 0.0.0,. SAVSKA C. 18. KRANJ
OftOatAR
do 17.07.2008; ISKRA MIS, D.O.. LJUBLJANSKA C.
24 A. KRAKI

VAROfC

dO 18.6.08: UUJA O.O.O.. MEOVOŠKA & 4, MEDVODE
MONTER VODOVOOMH NAPRAV
do 22.6.08; SAZA, D.O.O.. KOROŠKA C. 33. KRANJ
STTTOJHIMEHANHC
dO 21.6.08: lAJOVIC TUBA. O.O.O.. VEROVŠKOVA

UL 66, LlUBLiANA
AVTOMEHAMK

dO 28,6.08: MARJNA PORTOROŽ. 0,0.. C. SOUNARJEV 8, PORTOROŽ
do 10.708; PRANHA. ŠK LOKA. D.O.O.. PODLUBN9<99.ŠK.LOKA
do 21.6.08; STEaTRANS. D.O.O, C ŽHEZARJEV
8.JESENK;E

ELEKTTtOMONTER

do 29.6.06; PLANI€T. D.O.O,. KAMNIK POO KRP
M0M6B,PRESERJE
do 21.6.08: ŠMAJD. D.O.O.. JEZERSKA C. 132.
KRANJ
ELEKTROMŠTAUTBI
do 6.7.06: ZVONE KUŠAR S P . KAJAKAŠKA C. 52.
UUBUANA-ŠMARTNO
ELEKTROMEHAMK

dO 24.6.08: FLC. OD.. SU^JBiSKAC. 40, MENGEŠ
ELBOTOKAftaBOmONIK
do 24.6.C8; FIC. O.D.. SLO^EISKAC. 40, MENGEŠ

KRANl

do 6.708; BARTOLAC MOJCA S-R. PREDILMŠKAC,
16.TRŽJČ
do 28.6.08; LASSANA. D.D.. CANKARJEVA C, 3.
UUBUANA
do 19.6.08: LENART PIRC S P., S, ŽAGARJA 40.
KRANJ
dO 21.6.08: MffJA, d.o.o.. C. V MESTNI LOG 84.
UUBUANA
do 3.7.08; SNJEŽANA KOŽUH S.P. C NA BRDO 47.
KRANJ
do 29.6.08; TAMARA JANŽA S.R. ŠTUOENTOVSKA
UL 13, LJUBLUNA
do 22.6.06: TICUANA GRŽINIČ S.P-, OflAU 77. PORTOROŽ
POUGALEC PODOV IN TIAKOV
do 19,6.08; UP. D.O.O.. UTOSTROJSKA C. 50.

UUBUANA

REŠEVALEC Z VOOE
do 21.6.08; BOHINJ D.O.O.. TRIGLAVSKA C. 17.
B0H.B6TRK»
VOZNIK
dO 21.6.08, STEEORANS, D.O.O., C. ŽOfZAFUEV
8. JESENICE
do 22.7.08; TRGOOOM NO. 1, D.O.O., ZAPUŽE 10
B.BEGUNJE
do 3.708: TR-TEAM. D.O.O., C, JAKA PLATIŠE 21.
KRAKI
SKLADIŠČNIK
do 21.6.08: BK3 BANG MEGA, C. STANETA ŽAGARJA
71, KRANJ
PRODAJALEC
do 1.7.08; AGENCUA M SERVIS. D.O.O.. IGRIŠKA
UL 14, UUBUANA
do 4.7.08: AGENCUA M SERVIS. D.O.O.. KRIŠKA
UL 14. UUBUANA
do 29.6.08: ALFAPET, D.O.O,. LETAUŠKA C. 29.
UUeUANA
do20.6 08; COMOC. 0.0.0,, ZG PffNČE 101. MEDVODE
do 2S.6.08: KERN MASS. D.O.O.. RMTTCANSKA C.
5. KRANJ
dO 2.7.08; l£SNWA. O.D.. S. ŽAGARJA 67. KRANJ
do 23.6.08: MERCATOR, 0.0., SKLADIŠČE NAKLO.
C. NA OKROGLO 3. NAKLO
dO 21.6.06. MIHAELA KAVČIČS.P. GREGORČIČEVA
X27.ŽIRJ
do 24.6.08; MIP MALOPRODAJA. D.O.O., PANOVŠKAC. 1.NCVA GORICA
do 10.7.06: TRGOOOM NO. 1, D.O.O.. ZAPUŽE 10
B.BEGUKIE
KUHAR
dO 28.6.08; AREST. D.O.O.. ZG BRNIK 130 A, BRNK-AERODROM
do 25,06.2008; BGP, KRANJ. KlOnČEVA C. 38 A.
KRANJ
do 22.6.08. BRANKO BEŽEK S.R, MOKRAŠKA VAS
1.SP.CRUA
do 19.6.08; HTT ALPMEA. D.D,. BOROVŠKA C. 99.
KR GORA
dO 21.6.08: INTERSPORT, D.0,0,. BETONOVAX
2.KRMJ
do 18.6.08; JSS RClUTV SERVICES. D.O.O.. PTUJSKA a 95, MARIBOR
do 27.6.06: KRAJC HOTEU. D.O.O.. DAUvlATlNOVA
UL 15. LJUBLJANA
do 20.6.08; M E T R O P a GROUP. O.D.. OBALA 77.
PORTOROŽ
do 3.7.08; MILENKO GREGORK^. S,R. BEGUNJE

160.8E6U^UE

do 27.6.08; OŠ PODBRDO. PODBRDO 32, 5243
POOBRDO

do 21.7.08: ROK MALNAR S.P.. STARA FUŽINA 23.
BOH JEZERO
do 21.6.08; SB JESENICE. TTTOVA 112, JESEMCE
d018,6.08; TAJO-TEAM. O.O.O.. AMBROŽ POO KRVAVCEM 31. CERKUE
NATAKAR
do 22.6.08; 2A. D.O.O., ZG, BITNJE 32, ŽABNICA
do 19.6.08; HTTALPtNEA. D.D,. BOROVŠKAC, 99.
KR GORA
do 21.6..06. HOTEL SLON. D.O.. SLOVENSKAC. 34.
UUBUANA
do iS.S.Od; KOMMS HOTOJ BL£D. D.D,. CANKARJEVA C. 2. BLED
do 20 6.08: KCTROPOL GROUP. D.O. OBALA 77.
PORTOROŽ
do 18.6.08; TAJO-TEAM. D.O.O., AMBROŽ POO KRVAVCEM 31. CERKUE
ARANŽER
do 19,8.08; ALEŠ BEUNASR, TOMAČEVSKA C. 13
A.UUBLJANA
B0LNI6^EG0VAL£C
do 21,S,08; DOM STAREJŠA OBČANOV. C, NA BOKALCE 51. UUBUANA
SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA
do2l,6.0e;ADECCOHR.D.O.a.ZOISOVAUL 1.
KRANJ
dO 25.6.06; ADECCO H.R, D . 0 , 0 . ZOISOVA UL 1,
KRANJ
do 24.6.06; AGENCUA M SERVIS. D.O.O.. IGRIŠKA
UL 14. UUBUANA
do 30.6.08; AGENCUA M SERVIS. D.O.O.. IGRIŠKA
UL 14, UUBUANA
do 23.6.08: AJREST. D.O.O. ZO. BRNK130 A. BRNK-AERODROM
do2&.6.08; ALPETOUR. D.O.. KIORČEVAC. 58. ŠK.
iX>KA
do 22.6.06: ATAMA. D.O.O,, SU3VENSKA C. 55 C,
UUBUANA
do 22.6.08; FLORJAN KOSEU S P.. POTOK) 5 A, ŽlROVMCA
dO 20.6.08; FRANC POZVEK S.P.. C. A. BITENCA
198. UUBUANA
do 13.7,06; GACHO. D.O.O.. PODNART 64. POONART
do 2.7.08; GORENJSKI TISK. D.D.. M. VADNOVA 8,
KRANJ
do 18.6.08. GROUP 4 S6CURIC0R. D.O.O. STEGNE 21. UUBUANA
dO 28.6.06; IMRACTO. 0 . 0 . 0 , . ROGOZMŠKA C. 33.
PTUl
dO 21.6.06; INTERSPORT. O.O.O.. BETONOVA UL
2.KRAKJ
dO 24,6.08; KATARINA CEGNAR S.R. VRMAŠE 163,
ŠK.LOKA
do 25.6.08; KARIERA, D.O.O,, DUNAJSKA C. 21,
UUBUANA
dO 3.7.08: KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C. 21.

UUBLIANA

do 17.7.08: K02AMOWKSWNKOS.P..TOMŠIČ8/A
UL2.K0PSI
do 20.6.08; MANPOWER. D.O.O. KOROŠKA C. 14.
KRANJ
do 18.8.08. NT LOGISTIKA. D.O.O., MOSTE 2 F. KOMENDA
do 4.708; PERKO TEHTMCE. D.O.O. ZALOG 2.

GOL^«<

do 22.6.08; POUTEX. D.O.O.. C. BORCEV 1. RADOMLJE
do 4,708: PORTAKS. D.O.O. V O M M UL 4. CRUA
do 18.6.08; ROBERT KUUNARKA. D . 0 , 0 . M«LOŠIČEVAUL1 A. DOMŽALE
dO 25.6,08; ŠENK TRAOE, D . O O . BRfTOF 23,
KRANJ
do 19.6.08; TOMAŽ JERIČ. ŠTEFANJA GORA 19.
CERKUE
VETERINARSKI TEHNIK
do 20.6.08. MZ VET. D.O.O, PESNICA 21 A. PESNICA PRI MARCORU
LESARSKI TEHNIK
dO 77.08. NTERCET, D.O.O. POSLOVNA CONA A

24 š g f ^ f )

do'30 6.08; SGP TEHNIK D. D., STARA C. 2. ŠK.
LOKA

do 25.6.08; ŠENK TRAOE. D.O.O. BRfTOF 23.
KRANJ
STROJNI TEHNIK
dO 21.6 08; LAJOVIC TUBA. O.OO. VEROVŠKCVA
UL66.UU6UAMA
do 22.6.08; UBER, D.O.O.. KORAUŠKA UL 15 A.
ŠKLOKA
EL£KTT»TEHMK ENERGET«
do 29.6.08; PLAm^ET D.O.O., KAMNIK POO KRIMOM 8 8. PRESERJE
ELEKTROTEHMK
do 22.6.08: JANEZ VALTER
2G. DOPUE 24,
DUPUE
do 29.6.08. P U V « 0 . D.O.O., KAMN« POD m M0M8B.PRESERIE
d0176.08; TKTSSENKRUPP DVG DVIGAU. D.O.O..
ŠPRUHA19. TRZIN
RAČUNALNIŠKI TEHNIK
do 24.6.08; AGENCUA M SERVIS. D.O.O., SLC^ENSKI TRG 8. KRANJ
do 28,6.08; CAIEFR HlOROTERMKA, d.0.0.. INDUSTRUSKAC.6A.IZ0LA
KEMUSKI TEHNIK
do 6.7.08; KEMOMED. D OO.. KAUŠKA UL 9.

KRA^

do 20.6.08; MANPOWER, 0 0 . 0 . , KOROŠKA C. 14.

Kfm

GOSTVISKLTEHNK
do 19.6.08; Mn^OŠIČ MLAN S.R. ZG, JEZERSKO
12SA,ZG JEZERSKO
do 6.7.08: SONJA BABNIK S . P , TOMAČEVO 33.
UUBUANA
EKONOMSKI TEHNIK
do 24.6.08; AGENCUA M SeiVG, D.O.O.. S L O V ^
SKiTDGd.KRANJ
do 6.708; BAO M-14. D.O.O.. KAJUHOVA UL 14.
MURSKA SOBOTA
do 21.6.08: DADA. D.O.O. TRG PREŠERNOVE BRIGADE 10. KRANJ
do 6,7.08: KOROTAN. D . O O . STRUŽEVO 20.
KRANJ
do 22.6,08: KUEHNE * NAGEL D.O.O, POSLOVNA
OONAA19. ŠENČUR
do 6.7.08; MERKUR ZAVAROVALMCA D.O.. DUNAJSKAC. 58. LJUBLJANA
do 21.8.08; TC MERKUR. ROŽNA DOUNA 51.
LESCE
do 26.6.08; PEKARNA POSTOJNA. D.O.O.. KOLOOVORSKAC. 5 C. POSTOJNA
dožve.oe, PEKO. 0,0., s, ŽAGAMA as. KRANJ

KOMERCUUJST

do 25.8.08: IG, D.O.O, ŠTtO/AUL 25. UUBUANA
do 216.08; BOKAT, D.OO,, KROVSKA U L 5, UUBUANA
do 21,6.08. VIDEOTOP,D.O.O.TRGREVOLUajE2.
MAR60R
VZGOJrrEU PREDŠOLSKIH OIBOK
dO 21,8,08: OŠ J, VANOOTA, KOROŠKA UL 12. KR
GORA
ZDRAVSTVENI TEHNm
do21.6.08:OZG,20TRŽ)č.6LEJSKAC. 10, TRŽIČ
do 28.6,08: SihOCORA, D.O.O.. ŽIROVNICA 87. ŽlROVNICA
do 18.6.08; STANtSU\V SEDUU( - SPLOŠNA AMBUu m . GUMARJEVAC. 61 A. KOMENDA
SRa>NJA STROKOVNA AU SPLOŠNA IZOBRAZBA
dO 20.6.08: AGENCUA M SERVIS. O.O.O., IGRIŠKA
UL 14, UUBUANA
d010.7.08; FLOft^. D.O.O,ZG BTUIE133.ŽABNCA
do 18.6.08; HIT ALPINEA, D.O.. B O R C R / ^ C. 99,
KR GORA
do 28,6.08; KARIERA, D.O.O.. DUNAJSKA C, 21.
UUBUANA
do 11,9.06: MERKUR ZAVAROVAINCA, D.D.. DUNAiSKAC. 58, UUBUANA
do 21.6.08; V1GA. D.O.O.. BOJANJA VAS 3 C.
METUKA
m t STROJNIŠTVA
do3.708; UTOSTROJPTS, D.O.O, UTOSTROJSKA
C. 42. UUBUANA
MlGRAOeEMŠTVA
do 25.6.08; CP. KRANJ. D.D,. JEZERSKA C. 20.
KRAMJ

EKONOMIST ZA KOMERCULNO DEJAVNOST
dO 13.708; SGP TEHNIK. D,D., STARA C. 2. ŠK,
U3KA
PROGRAMERSKI MŽ.
do 14.7.08. K 1 0 MKROSBTEMI, KRANJ. D.O.O.
BERTONCLJEVAUL 1, KRANJ
MŽ. MEDK^NSKE 6KXEMUE
do 20.6.06; MANPOVVER, D.O.O.. KOROŠKA C. 14.

KRANJ

VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA
dO 21.6.08; CELOvnE STORfTVE. 0,0,0.. 7TW L

ŠTUKLiAS MARBOR

do 21.6.08; G. BREDA. D.O.O.. TRG IZGNANCEV 2.
BREŽICE
do 28-6.08; KARIERA. D.O.O,. DUNAJSKA C. 21.
LJUBLJANA
DfPLINlSntOJNIŠTVA
do 20.6.08; MANPOWER, D.O.O, KOROŠKA C. 14.
KRANJ
DIPL INŽ. RAČUNALNIŠTVA
do 4.7.08; AGENCUA M SERVtS. D , 0 0 . , IGRIŠKA
UL 14, UUBUANA
DIPL I N t GRADBENIŠTVA
dO 25.6.08: CP, KRANJ. D.O.. JEZERSKA C. 20.

KRANJ

dO 4.7.08; OBČINA ŽELEZM«, ČEŠNJK^^ 48, ŽElEZNIO
UNIV.MVEKONOMST
dO 3.708; MOUTO. 0 . 0 , 0 . POSLOVNA C0NAA41.
ŠENČUR

DPL EKONOMIST

do 3.7.08: EUROCOM. D.O.O. SAVSKA C. 22.
KRANJ
DIPL V Z O O J T O J PREDŠOLSKA OTROK
do 21.6.08; OŠ J. VANDOTA. KOROŠKA UL 12. KR
GORA
DAMEOKINE
dO 13.708: OZG. ZD BLED, ZD BOHINJ, MWDINSKAC. l.BLED
do 13.7.08: OZG. ZD JESENK:E, TTTOVA 78. JESENICE
dO 26.6.08; 026.2D KRANJ. GOSPOSVETSKA X
10. KRANJ
do 13.708; OZG. ZD KRANJ. GOSPOSVETSKA UL
10. KRANJ
OR.De<TALNEMEOKINE
do 3.7,08: OZG. ZOBNA POLIKLINIKA KRANJ. GOSPOSVETSKA UL 8. KRANJ
do 10.708: OZG. ZOBNA POUKUr«A KRANJ, GOSPOSVETSKA X 8. KRANJ
do 29.6.06; ZOBOZDRAVMK • MATANIČ JASENKA.
MOROVAUL6A.IZOU
D«-FIZK>TERAPEVT
do 25.6.08; Z A « » KORAK. TLPAUČE 45 A. PREDDVOR
DR. M C a SPEC. SPLOŠNE MEDKaNE
dO 13.7.08: OZO. ZD BLED. ZD BOHINJ. MUDINSKAC. 1, BLED
do 19.6 08: OZG, ZD Š K LOKA. STARA C. 10, ŠK.
LOKA
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA
do 6.7.08: MOJ PROFTT, D.O.O.. TRAKOVA UL 6,
I3>A
DR.VETERMARSKEMED.
do 29.6.08; MZ VET D.O.O. PESMCA 21 A. PESNICAPRIMAROORU
Prosta delovna metu objavtMmo po podstMh Zavod« R S 21 z«po«tovtn)». Zaradi pomanjkanj
prostoca niso ob^av^ena v u . Prav tako zaradi pra9Mno«« obMv izpuKamo pogo^ M | h pMtav^ajo ModfltiM (delo tt dolo««n « « uhtevarM d^
lovne bdoiMa, poNbno mar^a In morabttna druga
zahtev«). Vii navedani In mar^Moti podatki eo dostopni:
• na oglasni! dft$iuih o t m o M i eiiižb in uradov za
delo zavoda;
• na domaČi tirani Zavoda RS za zaposlovanir.

httpc//wvMr4ea.90VJI;
.pridAlodiialtih

Brale« opozarjamo, da so morebitne napaka pri
objavi mogoča.
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P U N I N S K I KOTIČEK: K A M N I Š K I D E D E C (1583 M)

Kamniška možatost
Nanj sicer vodi le brezpotje, a vendarle je vrh, ki s svojo skalno lego nudi čudovit razgled v samo
osrčje Kamniških Alp. "Mačo" iz Kamnika.
JELENA J U S H N

Razgled z vrha: Planjava, Staničev vrh in Zeleniške Špice

HOTEL LEV
Ljubljana
* * * * *

Išče nove sodelavke ali sodelavce za delovno mesto

NATAKAR
Pogoji:
IV. ali V. stopnja izobrazbe gostinske smeri (gostinski
tehnik, natakar),
najmanj tri leta delovnih izkušenj,
pogovorno znanje vsaj enega tujega jezika (ang/ne/it),
delavnost, urejenost, profesionalnost.
Ponujamo vam ustvarjalno in dinamično delo z dobrimi
možnostmi za nadaljnji osebni razvoj. S izbranimi kandidati bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 12
mesecev s poskusno dobo 3 mesecev. Po poteku možnost
sklenitve pogodbe za nedoločen čas.
Nastop dela je mogoč takoj oz. po dogovoru.
Pisne ponudbe bomo sprejemali 15 dni po objavi na naslov:
Hotel Lev, d. d., "razpis", Vošnjakova i, SI-1000 Ljubljana
Ponudbi priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev,
kratek življenjepis in opis dosedanjega dela.

Prijateljica me je povabila,
da se pridružim njeni druščini pri pofK>ldanski turi na
Kamniškega Dedca. Z veseljem sem se odzvala, saj mi
je bil vrh neznan, čeprav
sem vedela, kje je. Kljub popoldanski vročini in sopari je
bila tura več kot prijetna,
brezpotje pa ni bilo preveč
zahtevno, zato sem se odločila, da turo in doživetje podelim z vami.
Izhodišče današnje ture je
Kamniška
Bistrica. Od
Doma se odpeljemo do Jermance, kjer parkiramo. S
tem nekaj pridobimo na višini, pa tudi pešačenje po cesti
s tem odpade. Od parkirišča
krenemo po martoani poti
za Kamniško sedlo. Po približno 10 minutah hoje bo
razcep, ki vas levo usmeri na
Kamniško sedlo, desno pa
preko poti leži deblo, na katerem je vklesano To ni pot
na KS (Kamniško sedlo). Zavijete po tej poti in še nekaj
časa sledite potočku Sedelšček. Na desni strani boste
zagledali drobno stezico, ki
se v okljukih začne dvigovati
po strmem gozdnatem terenu. Prečite potoček, zavijete
na to pot in se povzpnete do
lovske koče, ki pa ni označena na zemljevidu. Za kočo
nadaljujete pot strmo navzgor. To je tisti del jjoti, ki
vas bo preznojil, saj je pot
strma. Mestoma bo potrebna previdnost, kajti strmina
in krušljiv teren zahtevata
trden korak. Na vsakem
okljuku, ki vas bo pripeljal
na rob, bo prijetno zapihal
veter. No, vsaj tisto popoldne je.
Ko se strmina vnese, boste
na grebenu Črnega vrha. Ko
bodo po grebenski poti posejani macesni, je uporaba fotoaparata več kot nujna, saj
se bo pred vami odprl razgled na vzhodne Kamniške
Alpe; Velika planina, Rzenik. Konj, Lučka Kopa, Lučki
Dedec, Ojstrica, Lučka Brana ... Koliko tur nas še čaka!
Grebenska pot vas bo pripeljala pod skalno ostenje
Kamniškega Dedca. Približno 50 višinskih metrov pod
vrhom odložite palice, kajti
le-te vam bodo več kot v napoto. Sledil bo kratek del plezarije, no, za napredovanje
boste morali uporabljati tudi
svoje roke. torej lahko rečem, da boste malce poplezati. Na vrhu, kjer sicer ni
niti žiga, niti vpisne knjige,
kljub temu da skrinjica je,
vam bo vzelo dih. Pa ne zaradi napora, ampak zaradi lepot vrhov, ki bodo pred
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Špička, ki jo bomo danes dosegli: Kamniški Dedec. / foio: jdcm lusun

Tik pred začetkom kratkega plezalnega delčka/Foto idenajustin

vami. Na dosegu roke bo
Planjava, desno od te, tik
pred vami pa Zeleniške špi
ce. Debeli špic, Staničev vrh.
Vrhovi, na katere ne vodi nobena označena pot, a s kan
čkom znanja so dosegljivi
vsi. Levo od Planjave je Bra
na. Videli boste tudi Mokri
co, Kompotelo, Vrh Korena
Kalški greben, Grintovec,
Skuto. Do vrha Kamniškega
Dedca boste potrebovali približno uro in pol.
Spust s Kamniškega Dedca je po poti vzpona, mi pa
smo tisto popoldne naredili
manjši ovinek. Spustili smo

se do lovske koče, nato pa
smo sledili dobro vidni poti,
ki do koče pripelje z desne
strani. Dosegli smo Repov
kot. Vendai, tukaj pozor! Del
poti je zaradi naravnega podora izredno nevaren in če s
seboj ne bi imeli kar nekaj
vrvi, ne bi nikoli prišli
mimo. Odneslo je namreč
del poti in če bi človek stopil
tja gor, bi mu gotovo zdrsnilo. Trenutek počitka, da smo
napeli fiksne vrvi, potem pa
smo počasi, en za drugim,
prečili nevaren odsek. Po Repovem kotu smo se spijstili
nazaj do markirane poti, ki

vodi na Kamniško sedlo. Pogledi so nam uhajali navzgor, saj so skalne oblike
pravi tumd, ki kar vabijo, da
bi jih človek obiskal. Hkrati
je tudi sonce počasi zahajalo,
k zasluženemu počitku in
igra svetlobe je bila milo romantična. Le kaj bi si človek
še želel več, kot prijeten popoldanski dan preživeti v gorah! Kadarkoli boste odšli na
turo, trden korak in srečno!
Nadmorska višina: 1583 m
Trajanje: 4 ure
Višinska razlika: 700 m
Zahtevnost • • • • •

EKONOMIJA

stefan.zargi@g-^s.si

Nižja rast, soliden dobiček
in manj potreb po delavcih
Škofjeloški Unitech je pred veliko preizkušnjo: zagotavljati mora popolno kakovost svojih izdelkov.
BOŠTJAN BOGATAJ

Škoija Loka, Ljubljana - Vode-

nje TCG Unitedi Lth-ol je
pred dobrima dvema mesecema prevzel Matjaž Gorjup, ki
je pred tem pet let delal za avstrijsko svetovalno podjetje in
pet v češki papimid. O poslovanju škofjeloškega velikana
smo v zadnjih mesecih lahko
slišali marsikaj, zato smo se
po odgovore napotili k novemu predsedniku uprave.
Najprej nas zanima poslovanje Unitecha lani in v prvih letošnjih mesecih.
"Leto 2007 je bilo v znamenju umirjanja rasti, čeprav smo ga zaključili s približno deset odstotkov višjim
prometom kot leto prej. V
primerjavi z letom 2006, ko
smo dosegli 30-odstotno
rast, je to precej manj. Leto
2007 je minilo tudi v znamenju zaostrovanja kvalitetnih
zahtev avtomobilske industrije, saj naši kupd zahtevajo
popolne izdelke. Posledica je
sprememba poslovnih procesov, dvigniti smo morali
zahteve notranje kvalitete,
kar pa je povzročilo rast stroškov. Na kratko, nove zahteve so spremenile našo organiziranost, posledica sta
umirjanje rasti in povečevanje kvalitete."
Ste ustvarili pozitivni rezultat.>
"Rezultat je več kot pozitiven, vendar pod načrtovanim. Načrtov torej nismo dosegli, razlog so zahteve po
ničelni toleranci pri kvaliteti,
ki jim nismo bili kos. Letošnje vodilo je dvig kvalitete,
nadaljevanje rasti in priprava
strategije za prihodnost."
Kakšna je prihodnost Unitecha?
"Menimo, da smo zelo dobro umeščeni kot dobavitelj
pri avtomobilski industriji. V
prihodnjih letih se bosta razvijala dva močna svetovna
centra, eden v Aziji, drugi v
Evropi. Na presenečenje
mnogih bo rast avtomobilske industrije v prihodnjih
letih v Evropi skokovita, še
posebej rast dobaviteljev. Do
leta 2015 bo obseg posla narasel do 70 odstotkov, tudi
zato, ker bodo proizvajalci
prenesli več funkcij in dodane vrednosti na dobavitelje.
Govori se o azijskih tigrih in
nizkih stroških na Kitajskem, zato napovedi o tako
hitri rasti v avtomobilski industriji v Evropi morda presenečajo."

V Škofji Loki se govori, da
je podjetje v težavah, ne nazadnje ste v šestih mesecih
že tretji predsednik uprave.
"Anton Papež je izredno
uspešno vodil podjetje zadnjih 11 let, saj je podjetje letni
promet s 15 milijonov poveča-

zadjo izkušnje, vendar je to
premalo. Stopnjo avtomatizacije želimo povečati.. Polovica letošnjih investidj je
namenjena avtomatizaciji,
torej približno pet milijonov
evrov. Nekaj je produktivnost, drugo pa kvaliteta. Če

v preteklih letih zaposlovali
tudi prek agendj pogodbene
delavce. Za ilustracijo: leta
2001 v Ljubljani nismo zaposlovali nobenega delavca, danes pa jih je tu osemsto, v letih 2005 in 2006 smo morali poiskati po dvesto novih sodelavcev. To so bili veliki izzivi, ki bodo šli sedaj v obrnjeni
smeri. Vendar ne pričakujem
socialnih pretresov."
V Škofji Loki ste največji
delodajalec, zato Gorenjce
zanima, ali bo v prihodnje
manj delavcev v Ljubljani
ali Ško^i Loki? Kdo bo moral oditi?
"Ne bi rekel, da bi kdo moral oditi, zmanjševali bomo
le kupljene ure na trgu pogodbene delovne sile. Delež
takšnih ur je v Ljubljani bistveno višji. Zvišana stopnja
avtomatizacije pa je lahko
tudi pot, da s štiriizmenskega dela preidemo na triizmensko ob hkratnem rastočem prometu."

Matjaž Gorjup, predsednik uprave T C G UnKeh Lth-ol

lo na skoraj 150 milijonov evrov. Ves čas dobičkonosno,
tudi lani in tudi prvi letošnji
mesed gredo po pričakovanjih. Ne moremo govoriti o
težavah pri financah."
Torej je šlo za samostojno
odločitev prejšnjega predsednika uprave, da zapusti
vodilno mesto v ško^eloškem velikanu?
"Tako je. Če bi vprašali
njega, bi vam povedal, da je
po desetletju vodenja Unitecha potreboval nov izziv. Navsezadnje je danes član nadzornega sveta Skupine TCG,
njegove izkušnje igrajo pomembno vlogo, in to je dokaz, da gre za kontinuiteto."
Navežimo se na izkušnje
Antona Papeža, ki jih je
pred kratkim delil z javnostjo na okrogli mizi. Povedal
je, da je Unitech pred veliko
preizkušnjo, ko boste morali veliko vlagati v avtomatizacijo proizvodnje.
"To je naša priložnost in
hkrati odgovornost za dvig
življenjskega standarda. Danes s ceno delovno sile v Sloveniji nismo več konkurenčni. In dobro je tako! Zato pa
moramo prilagajati delovne
procese in produktivnost
proizvodnega procesa. V
naši proizvodnji imamo
skupno 40 robotov, kar pomeni, da imamo z avtomati-

govorimo o izdelkih brez napak, moramo stopnjo avtomatizadje dvigniti na raven,
da noben kos ne bo slab."
Ali drži, da ste imeli letos v
nekem obdobju zelo velike
težave s kvaliteto?
"Lani smo jih imeli, letos
ne. Zelo težko je doseči kvaliteto, ki jo danes zahteva avtomobilska industrija. Letos
nam kazalci na področju
vseh stroškov za zagotavljanje kakovosti ne delajo težav,
drži pa, da so zaradi zaostritve zahtev in pogojev v celotni
industriji stroški kvalitete
lani v primerjavi z letom prej
narasli."
Za trenutek se vrnimo k avtomatizaciji. Kaj ta pomeni
za zaposlene? Ali jih bo preveč?
"Kvaliteta je pogoj za nadaljnjo rast. Z avtomatizadjo, ki ne dopušča možnosti
napak, bomo ustvarili temelj
za nadaljnjo rast Skozi to pa
lahko ustvarjamo tudi nova
delovna mesta, ki bodo bolj
zahtevna, saj kupci od nas
pričakujejo več sodelovanja
pri oblikovanju izdelkov v začetni fazi. To pomeni prestrukturiranje na druga delovna mesta oziroma večje zaposlovanje inženirjev, pri direktnih procesih pa to pomeni zmanjšanje delovne sile.
Zaradi intenzivne rasti smo

Razvoj Unitecha pomeni
tudi selitev v novo industrijsko cono na Trato. Pred leti
je bila možnost selitve s
strani vašega predhodnika
postavljena kot pogoj za obstanek v Škofji Lold. Zdi se,
da selitev ni več prioriteta?
"Po meni znanih informadjah bo cona do konca leta
komunalno opremljena. To je
pogoj, da lahko začnemo delati. Delamo na tem, da bomo
na Trati kmalu gradili, obseg
pa zaradi strategije naših kupcev in zaradi strategije našega
dela v Jadranski regiji še ni
popolnoma definiran."
To pomeni, da lahko pričakujemo spremembe načrtov tovarne na Trati?
"Tako je. Načrte imamo izdelane, vendar ti vsebujejo le
določeno stopnjo avtomatizadje, zato njeno zviševanje
vpliva nanje. Naša želja je, da
bi imeli v Škofji Loki zelo
moderen poslovni proces, ki
ho zagotavljal popolno kakovost naših izdelkov na zelo
sprejemljivih stroškovnih
osnovah."
Se boste radi vozili v Škofjo
Loko?
"Seveda. Ž e sedaj se rad
vozim v Loko, danes smo se
dogovorili v Ljubljani le zaradi drugih sestankov na tej lokaciji. Osebno se v Škofji
Loki izredno dobro počutim,
saj ima svojo idiliko. Delamo
na štirih lokadjah, vendar od
tu izhajajo naše korenine. Mi
smo Ločani."
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KRATKE NOVICE
ŽIRI

Začetek del v industrijski coni
Izvajalec del za gradnjo oziroma izvedbo komunalnega
opremljanja gospodarske cone Žiri je izbran. Občina Žiri je
prek javnega razpisa izbrala SGP Zidgrad iz Idrije, ki je oddal najugodnejšo ponudbo. "Do konca septembra morajo
biti dela opravljena, saj nam je konec prejšnjega leta uspelo
pridobiti denar iz evropskega sklada za razvoj regij in le tako
bomo evre letos tudi zares dobili," je povedal direktor občinske uprave Franci Kranjc. Letos bodo zgradili povezovalno cesto od Industrijske do Strojarske ulice, pod cesto bodo
vgrajeni komunalni vodi, urejena bo javna razsvetljava, prihodnje leto pa se bodo lotili Se gradnje parkirišča in zaključnih del. Skupna vrednost investicije znaša 1,5 milijona evrov, od tega je občina iz Evropske unije pridobila dobrega
pol milijona evrov. Številni žirovski podjetniki, ki so do sedaj
delali v premajhnih prostorih, bodo z deli lahko začeli v prihodnjem letu. B. B.

dopazni
o l eksperti
ccr
Podjetje DOKA je vodilni svetovni proizvajalec in dobavitelj
kvalitetnih rešitev in opreme na področju opažne tehnologije. Hčerinsko podjetje DOKA SLOVENIJA opažna tehnologija, d. o. o., je vodilno na območju Slovenije. Strankam
ponujamo opažno tehnologijo za vse vrste objektov, od
najpreprostejših do najzahtevnejših.
Zaradi povečanega obsega dela razpisujemo delovni mesti:
- T E H N O L O G (m/ž)
Opis delovnega mesta;
- izdelovanje opažnih načrtov s programskim orodjem
DOKACAD,
- sodelovanje in usklajevanje zahtev z izvajalci gradbenih
del,
- obiskovanje gradbišč in tehnično dogovarjanje s strankami,
- aktivno sodelovanje z drugimi oddelki podjetja,
- izdelovanje seznamov potrebnega opažnega materiala
in izdelovanje ponudb.
Od kandidata/kandidatke pričakujemo:
• V. stopnja izobrazbe - gradbeni tehnik,
- dobro poznavanje gradbene stroke,
- vsaj 3 leta delovnih izkušenj v gradbeni operativi na
gradbiščih,
- dobro poznavanje računalniških programskih orodij
(npr. ACAD),
- aktivno znanje angleškega jezika,
- vozniški izpit B-kategorije,
- samostojnost, odgovornost, urejenost, komunikativnost, pripravljenost za timsko delo, samoiniciativnost,
-volja do stalnega izobraževanja na svojem delovnem
področju.
Mi vam ponujamo:
- redno in stimulativno plačilo,
- dinamično delo v mladem in inovativnem okolju,
- izobraževanje in izpopolnjevanje doma in v tujini.

-REFERENTV PRODAJI (m/Ž)
Od kandidata/kandidatke pričakujemo:
- V. ali VI. stopnje izobrazbe ekonomske ali komercialne
smeri,
- aktivno znanje nemškega ali angleškega jezika,
- računalniško pismenost,
- natančnost, resnost, komunikativnost in odgovornost,
- smisel za timsko delo,
- volja do stalnega izobraževanja na svojem delovnem
področju.
Mi vam ponujamo:
- redno in stimulativno plačilo,
- dinamično delo v mladem in inovativnem okolju,
- izobraževanje in izpopolnjevanje doma in v tujini.
Prijave s CV-jem nam v slovenskem in angleškem jeziku pošljite na naslov DOKA SLOVENIJA opažna tehnologija, d. o. o.,
Spodnji Plavž I4d, 4270 JESENICE, do 30. junija 2008.

KMETIJSTVO
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Znani uradni
rezultati volitev

cveto.zaplotnik@g-^as.si

Davška učilnica v naravi

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je v
četrtek objavila uradne rezultate volitev.

Na dvodnevni prireditvi Demo Gozd in BioEnergija v Davči so predstavili delovanje gozdarske
mehanizacije. Kmetijsko ministrstvo napoveduje večje razlike pri izravnalnih plačilih za območja
z omejenimi možnostmi za kmetovanje.

CVETO 2UPLOTNIK

CVETO ZAPLOTNIK

Kranj - Kmečka Usta je zmagovalka volitev, med 44 člani, ki bodo 2astopali kmete v
57-članskem svetu kot najvišjem organu zbornice, bo
imela sedemnajst članov,
Društvo SKZ kot druga najmočnejša lista pa petnajst.
Gorenjsko bodo v svetu zastopali Bogomir Bajd iz Seničnega (Kmečka lista), Albin Rehberger iz Podbrezij
(Društvo SKZ), Jože Bizjak
(Župnija Kranj) in Marko
Doiinar iz Vogelj (Društvo
Glas dežele), ki je ob enakem
volilnem izidu imel pri žrebu več sreče kot Ivan Tičar iz
Voklega (Kmečko društvo
Nova Slovenija). Kdo bo na
predsedniškem mestu nasledil Petra Vriska, ki zaradi zakonske omejitve na dva
mandata ni mogel še tretjič
kandidirati za člana sveta in
za predsednika, bo odvisno
od dogovora med listami oz.
izvoljenimi člani. Društvo
SKZ predlaga za predsednika nekdanjega kmetijskega
ministra Cirila Smrkolja, v
Kmečki listi pa Ivana Kureta,
kmeta iz Bele krajine. Iz
društva SKZ so sporočili, da
je program in kandidatiuro
Cirila Smrkolja že podprla
več kot polovica izvoljenih
članov sveta iz različnih
listin skupin.

Davča - Ko smo se v soboto
dopoldne peljali po "stari"
cesti v Davčo, smo med vožnjo opazovali posledice lanske vodne ujme in premišljevali, kako težko ali vsaj
kako drugačno je življenje v
hribovski vasi v primerjavi s
tistim na ravnini. Prireditev
Demo Gozd in BioEnergija,

Svet območne enote Kranj
sestavljajo kmetje Bogomir
Bajd (Senično), Tomaž Šifrer (Žabnica), Dušan Pintar
(Gorenja vas), Janez Šebat
(Smokuč), Janko Jeglič (Podbrezje), Vincenc Mumik
(Pšata), Viktor Markelj (Potok), Mirko Rimahazi (Spodnje Gorje), Anton Šenk (Hotemaže), Ivan Tičar (Voklo)

in dati poseben poudarek
varnosti in zdravju pri delu v
gozdovih," je dejal glavni
organizator Marjan Dolenšek, predsednik Zveze strojnih laožkov Slovenije, in poudaril, da so prireditev izkoristili tudi za strokovno razpravo o perspektivah hribovskega kmetijstva v Sloveniji.
"V prihodnje bo treba bistveno bolje izrabljati obnovljive

cest in vlak. Predstavilo se je
sedemnajst podjetij, med
drugim so prikazala spravilo
lesa z žičnico na traktorski
pogon in z žičnico, ki hkrati
tudi klesti veje in žaga debla,
Strojni posek drevja, nakladanje in razkladanje lesa, gozdarski traktor na daljinsko
upravljanje, stroje za gradnjo
gozdne ceste ... Na razstavnem prostoru v okolici Vr-

zdaj glede izravnalnih plačil
med posameznimi območji
z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost premajhne razlike, na kmetijskem ministrstvu razmišljajo O tem, da bi do začetka leta
2010 ovrednotili oz. točkovali kmetije na teh območjih
po različnih kriterijih, od števila točk pa bi bila odvisna
tudi višina plačila.

Ciril Smrkelj
ter Karel Zelič (Župnija
Kranj). V škofjeloškem odboru izpostave so Dušan Pintar
(Gorenja vas), Miloš Stanonik (Vinharje), Anton
taj (Fužine), Viktor Markelj
(Potok), Franc Kavčič (Žiri)
in Aleš Dolenc (KGZ Škofja
Loka), v kranjskem odboru
Janez Križnar (Kranj), Jakob
Korenčan in Janko Jeglič
(oba Podbrezje), Janez Konc
(Letenice), Tomaž Šifrer
(Žabnica) ter Tomaž Šink
(Župnija Kranj), v radovljiškem odboru Jože Soklič
(Selo), Anton Berdajs (Dvorska vas), Anton Dolenc in
Anton Avsenek (oba Vrbnje),
Andrej Resman (Zgornji
Otok) in Jože Skumavec
(KGZ Gozd Bled), v jeseniškem odboru Jožef Alojzij
Pezdimik (Dovje), Peter Razinger (Javomiški Rovt), Andrejka Šebat (Blejska Dobrava), Branko Hlebanja (Log),
Rafko Žemlja (Vrba) in Janez Šebat (KGZ Sava Lesce),
v tržiškem odboru pa Anton
Pušavec (Hudo), Jožef Peme
(Lom), Bogomir Bajd (Senično), Drago Česen (Križe),
Stanislav Cotelj (Popovo) in
Marija Štular (KZ Križe).

DOBRA IN ZDRAVA
ZELENJAVA
Praktični msveti za vtiidcatje

Za naročnike
Gorenjskega glasa
20% popusta

CorenisJci
04 20142 41
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Predstavitev spravila lesa z žičnico na traktorski pogon

Prikaz gradnje traktorske vlake

Delovanje cepilnega stroja

Minister Janez Podobnik med udeleženci prireditve v Davči

ki so jo s finančno pomočjo
občin in različnih ustanov
pripravili Zveza združenj za
medsosedsko pomoč - strojnih krožkov Slovenije, Strojni krožki Gorjan, Cerkno,
Zgornje Posočje, Bled in
§kof]a Loka, gozdarski inštitut in zavod za gozdove, ni
bila po naključju v Davči.
Davča je s svojimi kmetijskimi in gozdnimi tereni namreč prava "učilnica v naravi" za predstavitev sodobne
kmetijske in gozdarske mehanizacije ter sodobnih tehnologij za pridobivanje, predelavo in rabo lesne biomase. "S prireditvijo želimo
spodbuditi uvajanje sodobne
mehanizacije pri delu v gozdu in vlaganja v g r a i i j o
gozdnih prometnic, popularizirali energetsko rabo lesa

vire, tudi les," je na slovesnosti ob začetku dvodnevne pri
reditve ugotavljal minister za
okolje in prostor Janez Podobnik in ob tem poudaril, da
je na takšnih območjih, kot
je Davča, gozdarstvo zelo pomembna dejavnost, Branko
Ravnik, generalni direktor
direktorata za kmetijstvo, je
povedal, da v Sloveniji poteka razprava o prilagajanju
kmetijske politike novim
spremembam in izzivom,
pri tem pa je izpostavil nizko
konkurenčnost slovenskega
kmetijstva v primerjavi s
povprečjem Evropske unije.
Obiskovalci so si na skoraj
tri kilometre dolgi gozdni
poti lahko ogledali delovanje
gozdarske mehanizacije v
dejanskih razmerah ter gradnjo in vzdrževanje gozdnih

hovčeve domačije je 45 razstavljavcev iz Slovenije in iz
tujine predstavilo sodobne
stroje in opremo za energetsko rabo lesa (cepilnike, cepilno rezalne stroje, sekaJnike, sodobne kode na lesno
biomaso itd,), gozdarsko
orodje za vamo v gozdu - in
še bi lahko naštevali.
Prireditelji Demo Gozd in
BioEnergije so v soboto v sodelovanju z zavodom Triglavski narodni park pripravili tudi pogovor o perspektivah gospodarjenja na hribovskih in gorskih kmetijah. Na
pogovoru so ugotavljali, da
so se razmere od podobne
razprave pred štirimi leti v
Bači izboljšale, vendar pa so
strokovnjaki in hribovski
kmetje ob tem opozorili tudi
na številne probleme. Ker so

Društvo za ohranjanje dkastega goveda v Sloveniji je na
prireditvi predstavilo osemnajst dk • šest krav s telički in
šest telic, strokovna komisija
je izmed njih za najboljši izbrala kravo Cveto s teličko
Ringlco, last rejca in predsednika društva Dominika Čevka iz Zakala pri Stahovid, in
telico Borovnico iz hleva Andreja Mrčima s Plesa pri Moravčah. Minister Janez Podobnik in generalni direktor direktorata za kmetijstvo Branko Ravnik sta jima obesila
zvonec. Kot je povedal strokovni tajnik društva Rafko
Rokavec, ima društvo 217 članov, ki redijo skupno okrog
šeststo cikastih goved. Vseh
je v Sloveniji 725, od tega jih
je manj kot petina v prvobitnem dkastem tipu.

FINANCE
KRAN)

Varčevalcem ponudili
Naložbeni trojček
Nova Ljubljanska banka
(NLB) je ponudila vlagateljem novost na naložbeno
varčevalnem področju NLB Naložbeni trojček, pri
katerem vloženi denar razdelijo v tri oblike varčevanja:
v vzajemne sklade NLB
Skladi, v življenjsko zavarovanje NLB Naložba Vita
Mega in bančni evrski depozit, vezan za dve leti. Najmanjše vplačilo je 3.300 evrov. Za nekatere vzajemne
sklade vlagateljem ni treba
plačati vstopnih stroškov,
pri življenjskem zavarovanju je ob upoštevanju določenih zavarovalnih vsot 40odstotni popust na vstopne
stroške, depozit pa obrestujejo po 5,25-odstotni letni
obrestni meri. Ponudba velja do konca junija. C. Z.

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Lažja zamenjava banke

Na Ljubljanski borzi še naprej
v znamenju medveda

članice Združenja bank Slovenije so na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije
sprejele pravila, ki strankam omogočajo hitrejšo in enostavnejšo zamenjavo
banke.
: CVETO ZAPLOTNIK

Kranj - Če se je stranka odločUa, da bo zaradi nezadovoljstva ali iz drugih razlogov zamenjala banko, to je
prenesla transakdjski (osebni) račun iz ene banke v
drugo, se je doslej pogosto
znašla pred zapletenim in
dolgotrajnim administrativnim postopkom. Da bi banke te postopke za zamenjavo banke poenotile in poenostavile, so v okviru Združenja bank Slovenije na pobudo Zveze potrošnikov
Slovenije pripravile pravila.

ki so začela veljati junija in
jih je doslej podpisalo osemnajst članic združenja. Pravila določajo postopke za zamenjavo banke, obveznosti
stare in nove banke ter
stranke in čas trajanja postopkov, veljajo pa samo za
zamenjavo računa s poravnanimi obveznostmi. V pri
meru, da so na račun veza
ne še druge storitve (plačil
ne kartice, posojilo itd.)
mora banka seznaniti stranko, da se po ukinitvi račtina
pogoji za te storitve lahko
spremenijo (zviša članarina
za kartico, zviša obrestna

L|UBL|ANA
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Predlagajo 55 centov dividende na delnico

Vlada je na nedavni seji sklenila, da bo Slovenija prihodnje
leto izdala priložnostne kovance ob io. obletnici Ekonomske
in monetarne unije (EMU), ob loo-letnici prvega poleta z motornim letalom na Slovenskem in ob loo-letnici rojstva slikarja Zorana Mušiča. Evropska unija bo deseto obletnico EMUja praznovala 1 . januarja 2009, ob tej priložnosti bodo vse
članice, ki so že prevzele evro, izdale spominski kovanec.
Slovenija bo izdala kovanec za dva evra, na nacionalni strani
bo v slovenskem jeziku izpisano "SLOVENIJA" in "EMU 1999
- 2009", obod kovanca pa bo enak kot na drugih slovenskih
kovancih za dva evra. Motiv so izbrali na podlagi tekmovanja
med evropskimi kovnicami, prebivalci Evropske unije so z
glasovanjem preko internetne strani izbrali motiv, ki je delo
avtorja iz grške kovnice. Slovenija bi po pravilih Evropske unije lahko izdala 3,77 milijona spominskih kovancev, vendar pa
jih bo zaradi še precejšnje zaloge tečajnih kovancev za dva
evra in omejenih proračunskih sredstev izdala en milijon. V
obtoku bodo v začetku prihodnjega leta. C. Z.

Delniška družba Alpetour Potovalna agencija Kranj je ob
koncu lanskega leta imela 2,7 milijona evrov bilančnega dobička. Po predlogu uprave, s katerim se strinja tudi nadzorni svet, naj bi 264.794 evrov dobička namenili za izplačilo
dividend in 19.200 evro za nagrado upravi In nadzornemu
svetu, ves ostali dobiček pa naj bi ostal nerazporejen in naj
bi o njem odločili v naslednjih letih. Če bodo na skupščini 7.
julija soglašali s takim predlogom, bodo delničarji najkasneje v 90 dneh po skupščini prejeli 55 centov (bruto) dividende na delnico. C. Z.

na ravni 9.743 točk. Delnica
kranjske Save je minuli teden izgubila skoraj desetino
svoje vrednosti, tečaj Petrola
se je znižal za 8,4 odstotka.
Aerodroma za 5,8 odstotka,
Mercatorja za 5,2 odstotka in
Istrabenza za 5 odstotkov.
Tečaj delnice Nove KBM se
je spustil že pod mejo 28
evrov.

CVETO ZAPLOTNIK

Kranj • Po Ljubljanski borzi
še naprej lomasti medved.
Vsi borzni indeksi so minuli
teden izgubili na vrednosti,
največ med njimi SBI 20 in
SBI TOP, ki sta se znižala za
4,7 odstotka. Indeks SBI 20
je padel pod mejo osem tisoč
točk. pred enim letom je bil

mera za posojilo ...). Po teh
pravilih večino dela, povezanega z zamenjavo banke,
namesto stranke opravita
stara in nova banka. To
vključuje pripravo informacij za novo banko (obremenitve, nalogi itd.), zahtevo
za odstop od pogodbe o vodenju računa, prenos stanja, obveščanje upnikov, delodajalcev in izvajalcev nakazil. Postopki lahko trajajo
največ štirideset delovnih
dni od odobritve vloge, pri
tem pa je pogoj, da so izpolnjeni vsi pogoji za zaprtje
računa.

Spominski kovanci ob obletnici denarne unije
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Delnica

Enotni tečaj (v evrih)
13. 6 . 2 0 0 7 6. 6 . 2 0 0 8 13. 6 . 2 0 0 8

Gorenje Velenje
35.84
Intereuropa Koper
47.88
Krka Novo mesto
91.54
Luka Koper
98,00
Mercator Ljubljana
323.24
Petrol Ljubljana
666,02
439,14
Telekom Slovenije
Aerodrom Ljubljana
97.29
Istrabenz Koper
79.15
Nova KBM
Pivovarna Laško
73.18
Sava Kranj
490,82
Žito
220,39
Infond ID i
6,63
Infond ID
13.84
ID KD
12,34
ID Maksima
15,21
NFDi
2.32
Krona Senior
973
Zvon Ena ID
19,78
SBI TOP
SBI 20
PIK
BIO

KRANJ

34.12
28.93
91,90

35.73
29,83
94.54
61,13

59.65
239,44
584,68
246,32
94.32
81,78
27,99
77-03
377.29
225,00
6,01

252,59
638,17
254,89
100,11
86,07
29,14
80,10
416,88
23848
6,28
11,69
10,28
13,10
2,00
9,92
16,93

2.0^8,46
9.742,87
G.367.5S
117,02

1146
9.78
12,91
1.94
9,66
16,70

1.846,19
8.335.22
5.670,74
116,69

1.759.22
7-944-07
5.517.16
116,56

Prvim bodo nakazali donacije
Davčni zavezanci so iz dohodnine za leto 2007 namenili
različnim organizacijam donacije v skupni vrednosti nekaj
manj kot 2,7 milijona evrov. Repuljliška davčna uprava bo
upravičencem prvi del donacij nakazala v četrtek. C. Z.

Predstavili novo turistično ponudbo

Rciclio TIri9lay
•

1

®

Msemi

1
1

Gorenjska
R A D I O

Gorenjski Glas

Z A

R A

96 M H z

D 0

WWW.COREN)SKICLAS.SI

v E D N E

Gorenjski Glas

Družina Filipič, do sedaj znana po gostilni Lipan na Hotavljah, je pretekli teden predstavila novost deset postelj v štirih sobah.
BOŠTJAN BOGATAJ

Hotavlje - Četrtkov predstavitveni dan SO Filipičevi pripravili v sproščenem ozračju
in s pogostitvijo predstavnikov lokalne skupnosti in gospodarstva, ki so eno redkih
tiirističnih pridobitev v Poljanski dolini težko pričakovali. "V naših krajih se gospodarstvo vse bolj krepi,
zato je ponudba urejenih
prenočišč za njihove goste
več kot dobrodošla. Upam,
da bodo zgledu Lipanov, ki
uspešno gostinsko ponudbo
kombinirajo z urejenimi turističnimi sobami, sledili
tudi drugi," nam je povedal
domači župan Milan Čadež,
gospodarstveniki pa so bili
nad urejenimi sobami presenečeni in povedali, da so
takšno ponudbo v dolini težko pričakovali.
Družina Filipič je uredila
tri dvoposteljne in eno dvoposteljno z dvema dodatni-

Janez in Izidor Filipič v eni od štirih novih sob

ma ležiščema, v katerih je na
voljo mini bar, LCD televizija, brezžična povezava na
svetovni splet, za goste so
uredili tudi t. i. pisarno z ra-

čunalnikom, tiskalnikom,
telefonom in faksom: "Že v
prvotaem načrtu so bile nad
gostilno zarisane sobe za turiste, po dvajsetih letih pa

smo z lastnim denarjem te
želje tudi uresničili," pojasnjuje Izidor Filipič, ki meni,
da bodo privlačni tako za poslovneže kot lovce in ribiče
ter vse, ki si želijo ogledati
lepote Poljanske doline.
"Naša gostilna leži ob prometnici, ki vodi iz Gorenjske
na Severno Primorsko, med
gosti pa so tudi tisti, ki se
radi izognejo gneči na avtocesti. Ti so nas spraševali,
kje bi se dalo prenočiti, da o
tem, da je naš gost svoje poslovne partnerje do sedaj
moral voziti izven naše občine, niti ne govorim," o vzrokih za dodatno ponudbo
pove Filipič. Gostilna Lipan
premore dolgoletno tradicijo, saj so starši Izidorja in Janeza Filipiča (danes z ženama vodita gostilno) - Matilda
in Lojze Filipič že leta 1966
odprla gostilno, jo leta 1982
zaprla in šest let kasneje
spet odprla v povsem novem
objektu.

. • ^or.je, 04 201 42 41
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Iz vode potegnil "kapitalca"

ZANIMIVOSTI

~

Jubilej tržiškega smučanja
Srečanje smučarskih generacij pretekli teden je bil uvod v praznovanje 85-letnice tržiškega smučanja.
JOŽE K O Š N J I K

Športnemu ribiču Branetu Orliču iz Britofa pri Kranju je
minulo soboto uspel izjemen ulov. Iz Blejskega jezera je
potegnil dvajset kilogramov težkega krapa, s katerim se je
skupaj s predsednikom države Danilom Turkom ponosno
postavil pred fotografske objektive. "Ni največji, kar sem jih
kdaj ujel, je pa zagotovo eden od 'kapitalcev' v tem jezeru,"
nam je zaupal Orlič. Ker gre za športni ribolov, je krapa po
fotografiranju spustil nazaj v vodo. M. R.
KOVOR, ŠKOFI A LOKA, ŽIROVNICA

Slovenski zbor iz Argentine na Gorenjskem
Leta 1948 se je nad 200 Slovencev, ki so bežali iz domovine,
naselilo v argentinskem mestu Mendoza na meji s Čilom.
Med njimi je bilo precej pevcev. Še istega leta jih je profesor
Božidar Bajuk povabil v pevski zbor, ki je prvič zapel za božič istega leta. To je bil začetek Slovenskega pevskega
zbora Mendoza. Zbor, v katerem poje okrog 35 pevk in pevcev, je za petdesetletno delovanje prejel visoko argentinsko
priznanje za doprinos k argentinski kulturi. Zbor prihaja v
petek, 20. junija, v Slovenijo, kjer bo imel več koncertov. Še
isti dan bo zvečer ob 19.30 nastopil v cerkvi na Breznici. V torek, 24. junija, ob 19. uri bo pel pri maši v Kovotju, v nedeljo,
29. junija ob n . uri pa skupaj z mešanim pevskim zborom
Slomšek iz Belgije v cerkvi sv. jakoba v Škofli Loki. J. K.
ŠKOFJA LOKA

Že drugo srečanje skupin starih za samopomoč
V območnem združenju RK Škofja Loka že 14 let poteka program za boljšo kakovost starih ljudi, skupin starih ljudi za
samopomoč. Minuli teden so se na Sv. Andreju pri Škofji
Loki že drugič srečali člani in članice šestih skupin starih ljudi za samopomoč s svojimi voditeljicami in voditeljem, pridružile pa so se jim tudi štiri skupine iz doma oskrbovancev
v Škofji Loki. Okoli 90 udeležencev in udeleženk iz ŽIrov,
Železnikov, Gorenje vasi in Škofje Loke so pozdravili Blaž
Kujundžič, predsednik OZRK Škofja Loka, Tatjana Prašnikar, organizatorka regionalne mreže skupin Zveze društev
za socialno gerontologljo Slovenije, Marija Kastelec, koordinarka dela skupin pri območnem združenju RK in Olga Bandelj, organizatorka srečanja in voditeljica skupine Vrtnice v
krajevni organizaciji RK Škofja Loka Mesto. Prisluhnili so
predavanju o tem, kako lahko sami poskrbimo za svoje
zdravje, obiskali cerkev, pripravili skupno telovadbo, razstavili svoja ročna dela, uživali pa so tudi ob glasbi lajnarja
Zdravka iz Železnikov, citrarja Stanka, petju Jožice in Tineta,
ob recitacijah in petju na srečanju ustanovljenega pevskega
zborčka. Najpomembnejše pa je bilo druženje, s katerim so
skupine zaokrožile svoje spomladansko delo. D. Ž.

Novorojenčki
Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 26 novih prebivalcev. V Kranju se je rodilo n deklic in 7 dečkov. Najlažja je
bila deklica, ki je tehtala 2.680 gramov, najtežji pa deček, ki
se je rodil težak 4.420 gramov. Na Jesenicah so prvič zajokali 4 dečki in prav toliko deklic. Najtežja je bila deklica, ki je
tehtala 3.900 gramov, najlažjemu dečku pa se je tehtnica
ustavila pri 2.600 gramih.

Mladoporočenci
V škofji Lok; so se 14. junija poročili Janez Rihtaršič in Slavica Trdina, Dušan Burjek in Erika Pintar, Boris Egart in Tanja
Šmid, Marko Šmid in Jerneja Trobec, Pavle Cartnar in Gabrijela Jereb, Janez Dodič in Maruša Dovjak ter Janez Plemelj
in Lea Klobučar. Mladoporočencem čestitamo in jim s čestitko, prejeto na matičnem uradu, podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas.

Tržič - Številni nekdanji in
sedanji tržiški smučarji in
ljubitelji smučanja, ki se jim
je pridružil tudi župan Borut
Sajovic, so se udeležili srečanja v galeriji Ferda Mayerja v
paviljonu NOB v počastitev
85-letnice tržiškega smučanja. To je bila prva prireditev
v počastitev za Tržič pomembnega jubileja. Druga
bo dobrodelni koncert za
smučarje v začetku oktobra.
V kulturnem programu so
sodelovali učiteljski pevski
zbor Zali Rovt in učenci
osnovne šole iz Kovorja, ki so
v igri pokazali športno pot
smučarskega skakalca in svetovnega rekorderja Jožeta
Šlibarja iz Kovorja.
Župan Borut Sajovic je v
nagovoru dejal, da bo Občina
še naprej naldonjena smučanju in mu bo skladno z možnostmi še naprej pomagala.
Z njeno pomočjo bodo letos
obnovili skakalnice v Sebenjali in pomagali pri urejanju smučišča in koče na Zelenici. Predsednik Smučarskega kluba Tržič Janez
Dovžan je zadnjo sezono
ocenil za uspešno. Rezultati
smučark in smučarjev so

Mladi rod tržiških smučark in smučarjev
bili dobri. Manj je bilo poškodb, kar je za športnike še
posebej pomembno. Kar 7
smučark in smučarjev iz Tržiča je v državnih selekcijah
A in B, klub pa je uredil
spletno stran. Andreju Jermanu, ki je bil najboljši slovenski smučar zadnje sezone, so za drugo mesto na državnem pr\'enstvu v smuku,
Roku Perku za zmago na državnem prvenstvu v superveleslalomu in Katji Jazbec,
ki je bila med starejšimi
mladinkami državna prvakinja v smuku in druga v su-

pervdeslalomu, uspešna pa
je bila tudi med članicami,
podelili posebna priznanja.
Smučarski klub je v sodelovanju z Janezom Kavarjem, Marjanom Šarabonom
in Barbko Zupan pripravil
gradivo o najpomembnejših
mejnikih v razvoju tržiškega
smučanja od ustanovitve
Športnega kluba Tržič leta
1923, katere pobudnik je bil
domačin Anton Jelene v sodelovanju z Antonom Seljakom, do prve uradno registrirane tekme 6. februarja
leta 1927, na kateri je zma-

gal Avgust Primožič, kasnejši odlični smučar prve tržiške generacije in kasnejših uspehov Frenka Čarmana, Janeza Štefeta, Matevža
Lukanca, Tineta Muleja,
Ludvika Domika, Janka Krmelja, bratov Zdravka in
Petra Križaj, Polone Peharc,
Andreja Sokliča, Janeza Ziblerja, Bojana Križaja in današnjih uspešnih smučarjev
Andreja Jermana, Roka Perka, Janeza Jazbeca, Andreja
Križaja, Anžeta Mravlja, Gašperja Markiča in Katje Jazbec.

Obnovljena šolska zobna ambulanta
Slovesnost ob odprtju obnovljene šolske zobne ambulante v OŠ dr. Janeza Mencingerja v Bohinjski
Bistrici je bila namenjena predvsem tistim, ki so omogočili obnovo.
PETRA LOTRIČ

Bohinjska Bistrica - V petek
je v kletnih prostorih Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja svoja vrata odprla popolnoma prenovljena šolska
zobna ambulanta, ki jo je
lansko septembrsko neurje
popolnoma uničilo in v njej
povzročilo prek sto tisoč evrov škode. Zobozdravnica in
asistentka sta se tistega nesrečnega dne kar na lepem
znašli do pasu v vodi in le hitremu umu se je zahvaliti, da
poplava ni uničila poleg medicinske opreme in prostora
tudi kartotek učencev.
Največji zalogaj pri obnovi
sta bila nakup in montaža novega stola, ki v osnovni izvedbi stane 23 tisoč, z dodamo
opremo pa kar trideset tisoč
evrov. Denar je založila občina, vendar "še vedno upamo,
da nam bo pristojno ministrstvo dalo vsaj del denarja nazaj," je povedal župan Franc
Kramar, ki je ministrici za
zdravje Zofiji Maze Kukovič
v zvezi s šolsko zobozdravstveno ambubiato že nekajkrat pisal, odgovora pa z ministrstva še ni dobil.

Župan Franc Kramar si ogleduje novi zbozdravstveni stol. / f««: Pctrj low
Na slovesnosti ob odprtju,
ki je bila namenjena predvsem zahvali vsem, ki so pripomogli k obnovi zobne ambulante, je zbranim gostom
in sošolcem na harmoniko
zaigral Žiga Grm. Nekaj besed pa so spregovorili tudi
povabljeni gostje. Direktor
organizacijske enote ZD
Bled m ZD Bohinj Leopold
Zonik je svoje besede namenil predvsem učencem, ki
naj se iz dejanj odraslih ob

ujmi naučijo, kako ob kriznih trenutkih ostati priseben, stopiti skupaj in si solidarno pomagati. Župan Kramar se je ob tej priložnosti še
posebej zahvalil Osnovnemu
zdravstvu Gorenjske in glavni medicinski sestri ZD Bohinj Stanki Ravnik. Zobozdravnica Ljuba Koder pa se je
zahvalila vsem, ki so v ambulanti kakorkoli pomagali
med neurjem in po njem, saj
SO z njihovo pomočjo pred

vodo rešili vse kartoteke ter
skoraj ves material in tudi
del opreme, ter vsem ki so
priskočili na pomoč tudi po
finančni plati. Poudarila je
še, kako pomembno je, da je
zobna ambulanta v šoh, saj
tako otroci nimajo daleč do
zobozdravnika. Razbremenjena pa bo tudi zobna ambulanta v zdravstvenem
domu Bohinj, ki je od neurja
do obnove gostila tudi šolskega zobozdravnika.

PISMA, ZAHVALE
Nekultura je še
dražja

rate le dejstva, da kultura je
Nizozemske. Obljubilaje, da bo občine, niti pretirana servildraga, nekultura pa je še draž- zadevo proučila, zato najjo po- nost do cerkve. Najbrž bo, kar
ja. V Linhartovi dvorani pa
kličem v sredo, 4. junija. Tega pravilno ugotavlja Cepinov
strošek kulture znižujemo
dneje v tel^onskem razgovoru z Matjaž, rezultat visoke uvrstitprav s tržno dejavnos^o.
mano vse navedbe zavrnila ter ve po navedeni študiji, manjši
Odprto pismo radovljiškeIn
naj
na
koncu
poudarim,
pojasnila,
da je hrana Nizodotok državnih proračunskih
mu občinskemu svetu
da nisem ugriznil roke, ki me zemcema zaračunana zato,
sredstev v občinsko blagajno.
Po tednu dni premlevanja,
hrani. Nasprotno: ponižno pakerstajedla na terasi. Da gre za Posledično še težje reševanje
kljub takojšnji odločitvi, da
dam na kolena in prosim za
očitno laž, lahko potrdi vseh 17 vseh nakopičenih problemov.
bom tole pismo napisal, še niti
tisti razumni in usodni "da".
navzočih odraslih oseb, ki so bili
2 Matjažem se tudi strizdaj točno ne vem, kako naj se
Veijemite, to še tako majhno
ta dan skupaj z nami.
njam, da za vse toni kriv župisanja lotim. Kako (ne) prespoštovanje celoletnega dda se
V izogib negativnim izkušpan. Enako krivi so vsi občinski
stopiti te tenke črte, ki ločuje rabo zagotovo povrnilo v večkrat- njam, ki sem jih sama imda v
svetniki, več ali manj isti obrazum od ždje, vljudnost od groniku. In to vsem. kijih v občin- omenjeni gostilni Kašar, sem
zi Že vsa leta nove države, izvobih dgstev. Odgovora najbrž v
skem svetu zastopate.
zato prepri^na, da večina bral- ljeni na osnovi strankarske primojem veku ne bom našel. Pa
A N D R E J KOKOT,
cev deli moje mnenje, da je še
padnosti, občinska uprava in z
kljub temu pojdimo k dgstvom.
direktor Linhartove
kako važno, katero gostilno iz- njimi povezane institucije. KoNa majski sgi radovljiški obdvorane Radovljica
beremo, sajje pofeg dobre hrane likor poznam delovanje občinčinski svetniki na tajnem Vasoin pijače vse bolj pomembna
skih svetov, ni ničdrugačno od
vanju niso izglasovali utemeljetudi gostoljubnost gostincev.
parlamenta. Delujgo na osnone stimulacije za delavce v javvi moči, ne argumentov. EdiURŠKA M E G U Č ,
nem zavodu za kulturo • Linno, karjim gre dobro od rok, je
Kovor, Pod Skalco 31
hartovi dvofani Radovljica.
podeljevanje priznanj. V Loki
Morda je bilo premalo poudarnamreč. Prava injlacija. V zadjeno, da so predlagano stimulanjem času so nagradili celo docijo zaslužili s prizadevnim debitnike priznanj Gospodarske
lom s svojo tržno dgavncstjo.
zbornice Slovenije. Med njimi
Pri tem gre poudariti, da ta naje tudi tisti, kije sprivatiziral
grada z dobrimi 7.000 evri na
najbolj uspešno loško podjetje
letni bruto mvni predstavlja slain ga potem prodal Avstrijcem
bo tre^ino ustvaijen^a dobička
šlo je za praznovanje moje
Prehod na lastno
(danes rokometni klub že išče
v minulem letu. Ce upoštevahčerke, ki je kot prvoobhajanodgovornost
novega pokrovitdja).
mo, da g^e tukaj za znesek, ki ka želela svoj praznik preživeza posameznike,
ga je v grobem potrebno po od- ti v širšem ferc^ družine, kaMuzgsko društvo, ustanova,
za ve^e skupine
bitku prispeukov deliti sj (koli- kor tudi tutših in njenih prijaki bi morala skrbeti za pravo
prehod prepovedan!
kor delavcev je) in potem še z
teljev. Tako sem se več kot (eden
ovrednotenje zgodovine, je pred
Občina Skq§a Loka
dvanajstimi meseci, vidimo, da dni pred dnevom praznovanja
kratkim podelilo priznanje
gre na koncu za pridobitev ene- dogovorila v omenjeni gostilni
Svetku Kobalu, človeku, kije s
Sredi maja sta se na obeh
ga povprečnega nakupa hrane za čas in rezervacijo prostora in straneh Hudičeve brvi, ki presvojimi varuhi in sodelavci,
na mesec. Ostanek dobička po tudi za drugo v zvezi s hrano in ko PoljanSčice povezuje Škq§o Škojo Loko zaznamoval kot
obdavčitvi se preliva v d^a vnost pijačo, pri čemer moram reči.
koLoko s Puitabm, pojavili tabli primer najbolj z^nega
Linhartove dvorane in v investi- da pri tem ni bilo težav ali poz omenjenim tekstom. Odkar munističnega okolja. Starejši
cije, kar pomeni smiselno
stavljenih omgitev.
pomnim, ho pa več kot šestde- ljudje se bodo spomnili, da so se
manjšo obremenitev proračuna
Tako smo se v neddjo, 1. juni- set let, sekaj takega Se ni zgodi- koncem petdesetih in v začetku
oziroma še lepšo programsko ja, po cerkvenem obredu ob do- lo. Brv Je bila vedno solidna in šestdesetih let začda v Loki napodobo javn^a zavoda.
silno zapirati vsa zasebna podgovorjeni uri odpravili v gostilno predvsem kulturno zgodovinKašar, Iger nas je čakalo prvo
ska posebnost starodavnegfi me- jetja. Revizionizem je na SloV radovljiškem občiriskem
svetu mi niso (in mi bržčas ni- presenečale. Med povabljenimi sta. Zakajje ne bi pustili propa- venskem našel plodna tla v
Ško^i Loki in je za desetle^a
gosti sta bila titdi stargša zasti? V Ško§i Loki si pač lahko
koli ne bodo) jasna "leva" in
konca iz Nizozemske, ki sta s
privoščimo izgubo takih nepo- zastrupil krajevne med&ov^ke
"desna" lobiranja proti nagraseboj imela dva kužka - pudja. membnih detajlov. Saj smo po odnose. Tudi žrtev ni bilo
jevanju delavcev v Linhartovi
Prav ta dva kužka sta povzroči- razvitosti ali po inddcsu ogrože- malo. Ta del novejše zgodovidvorani Radovljica, res pa je,
da ste ti isti občinski svetniki z la zaplet, saj gostoma s kužko- nosti na šestem mestu v Slove- ne, ki ni le lokalne^ pomena,
ma niso dovolili vstopa. N^ubo niji. Pred vsemi gorenjskimi ob- ampak širše slovenski. Jugoslolahkoto izglasovali, veijamem
vanski, bodo morali zgodoviutemeljeru) in prisluženo, sti- situacijo sem skušala rešiti tako, činami!?
narji še osvetliti. Eno gfavnih
da sem prosila za možnost namulacijo Gorenjskim lekarV GG od petka, 6. junija
vlog je odigral Boris Ziherl,
mestitve teh kužkov izven jedil- 2008, se loški župan Igor
nam. In upam, ^ bodo zavonice - na terasi ali dru^m pros- Draksier hvali s tem dosežkom. marksistični teoretik, sorodnik
ljo mojega pisanja lekarnarji
Svetka Kobala. Tudi eden titoru, kar pa ni bilo ustreženo, Vaš novinar Štefan Žargi in
tudi prihodnje lOo deležni stistih mož, katerega kip, poleg
tako da sta prijatdja protestno mag. Ma^až Čepin, tudi bivši
mulacije. Radovljiški občinski
od^ in tudi nista obedovala z župan, takrat še normalne lo- belogardističnega organizatorsvetniki se boste morali zavedati ene same resnice: v lekar- nami. Kasnge smo v jedilnem
ške občine, pa komentirata iz- ja Tineta Debdjaka (v takratno stranke pridejo takrat, ko so prostoru ugotovili, daje ostala javo župana in se čudita ugoto- nem Bischoflacku je bila ena
sosednja miza ves čas našega
bolne in poleg zdravil na revitvam slovenske vlade o razvoj- rMjmočnejših belogardističnih
obiska povsem prazna, čepravje ni c^ožertosti slovenskih občin. postojank na Gorenjskem), stocept vzamejo še kakšno (tržbilo na voljo več kot deset sede- Naštevata slabo stanje v prete- ji v Algi slavnih v Šolski ulici.
no) blago, ki ga tam vidijo in
žev.
ga potrebujejo. Tam zaposleklosti uglednega gospodarstva Odgovor, zakaj Je bil Ziherl
nim se ni potrebno ubadati s
Naslednje presenečenje nas je loške občine. Mna družba, ki tako ekstremen, se najde v Djiprepričevanjem strank na trgu čakalo, ko smo želeli razrezati je še kaj vredna, je prodana tuj- lasovi knjigi Leta moči (Jahre
in z izmišljevanjem vedno nosmetanovo torto, katero smo ne- cem. Injrastrukturaje katastro- der Macht), kije v nemščini izšla koruxm šestdesetih let p
vih in izvirnih programskih in
kaj ur pred tem prinedi v kuhi- Jalna. Kanalizacijsko omrežje
Munchnu.
trženjskih prijemov za boljši
njo gpstilne s prošnjo, dajo bra- ni urgeno niti v urbanem delu
uspeh. Reklamo zanje delajo
mesta, kot je Puštal. Odplake
nijo v hladilniku, da se tte poKobal no/ bi tudi odgovoril,
proizvajalci.' Poleg tega imajo
tečgo neposredno v Pdjanščico. kdo je dr. Pavla Blaznika, oifekvari (sesede). Lahko si predplače, primerjalno gledano, kstavljate, kakšno je bilo razoča- O^gališče odpadkov je pdno. ta loške zgodovine, ko se mu je
stveno boljše, saj imamo v Lin- ranje vseh ruts, ko se torta ni Mesto se duši v prometu, kot
v Savinjskih Alpah smrtno pohartovi dvorani Radovljica
mc^ normalno razrezati, saj pmvi Žargi. Pravzaprav ne ranesrečil sin, leta ig^jjinančno
najnižje medjavnimi zavodi v
zumem Lontrgčanov, da ne po- in moralno podprl, da je lahko
se je sesedala oz. razpadala.
občini.
norijo. O turistični ponudbi
Očitno je bilo, da torte niso
šest mesecev sistematično preZato sem se odločil, da bom shranili v hladilniku, čeprav so nima smisla izgubljati besed. O gledoval zakladnico loških arznova in znova to točko dnev- nam to obljubili, karje "sodu iz- vsem temje bilo že toliko napi- hivalij. kot seje sam izrazil, v
bilo dno". Zahtevala sem š^ico, sanega, izrečenih ndteto kritik, miinchenskih in fi^nSkih arnega reda trmasto poskušal
ki pa ni bila doseliva, zato sem da res ni več dodati, kaj pamet- hivih.
uvrstiti na dnevni red sej obPravzaprav se nisem mislil
činskega sveta, saj imam za to natakarici naročila, naj pripra- nega. Novo je edino le. da se
vi račun, katerega smo porav- župan veseli prihoda fakultete! spotikati ob Kobala, čeprav mi
vso pravno podlago in veliko
nali ter takoj za tem gostilno za- Sta z Jambrekom sklenila po- je že dolgo ležal rut duši. Zadmoralno obvezo. Moralna
sel?
nji dogodki, ki sem jih v člandolžnost svetnikov pa je, da se pustili.
Naslednji dan sem o vseh zaku poskušal osvetliti iz druge
odločite, ali kulturo v občini
Loke ne more r^evati narapletih šefico po tdefbnu obvestila va, ne zgodovinske znameniplati in razkriti pravo resnico,
potrebujemo ali ne (ja, že pri
ter ji omenila, da je na računu tosti, tudi ne dohodnina večine kažgo na popolno nepoznavatako majhnih odločitvah se
všteta tudi hrana za gosta iz
kaže odrws!). Zavedati se moobčanov, ki so zaposleni zunaj nje loških razmer in ignoranco

Gostoljubnost
pa taka gostilna KAŠAR
v Žirovnici

Kam pelje
Hudičeva brv?
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lokalnih oblastnikov. Kot, da
je njihova edina vizija Loški
pasijon. Bojim se, da niti na
moje pisanje niso sposobni pametno reagirati.
MATJAŽ H A F N E R ,

Ško^a Ldka

Čigava je pot do
vrtnarije Kalia?
Bogato založena vrtnarija,
tudi lepo urgena s prijaznim
osebjem, pa vendar jo nekaj
hudo kazi. S katerega koli konca prideš do vrtruirije, je pot
prava katastrofa. Čigava je pot
in kdo jo je dolžan urediti, ne
vem, vem pa to, da je pot do
tako lepe vrtnarije prava sramota: luže, luknje in kar je najhuje, to je tudi redno sprehajališče. a brez pločnika, in izobraževalno središče. Kdor si ga želi
ogledati, naj si ga o^eda, vendar naj v deževnem vremenu
obuje Škornje.
Zato pozivam vse odgovorne
za to sramoto, da se zgantjo in
čim prtj odpravijo to hudo grdobijo in ne kvarijo naše soseske. Dolgo sem čakala, da se to
uredi, v trdnem upanju, da
bodo to storili v času predsedovanja EU, vendar tega nisem
dočakala, zato se po tg poti obračam na ww. Midim, da tako
midi mnogo naših občanov.
P. S.: To je za nas, krajane,
najlepša pot za sprehode.
LJUBICA VUKASINOVIČ,

Zoisova 15, Kranj

se Je dokazala kot nekredibilen
partner in kranj^ javnost spet
pustila brez odgovora, kaj midi
v prihodnosti storiti na podro^'u razvoja prostora v Kranju.
Iz županovega kabineta so
nas dan pred okrogfo mizo obvestili. da je gospod župan Damijan Peme žal zaseden in da
ga ho nadomeščal gospod podžupan Stane Štraus. Podžupan pa se je te debate in svoje
vfoge očitru) ustrašil ter ga na
dkro§o rtuzo ni bilo, Ob vsg tg
zmešnjavi gfedc uddežbe odgovornih tru}ž z Mestne občine
Kranj, so živci popustili tudi gospodu Vitomiiju Grosu in gospodu Francu Nadižarju. ki
sta zaradi občinskega "bojkota"
še sama zapustila prizorišče.
Ker precgšnjega števila obiskovalcev nismo hoteli pustiti
brez odgovorov, smo vseeno odprli debato o kranjskih prostorskih ranah. S pomoijo gospoda
Andrejasa Ržišnika, gospoda
Renata Repšeta in gospe Urške
Pollak smo z odprto debato pedali v prihodnost Kranja, ki bo
moral prevzeti aktivno vlogo rtgijskega središča in nositi štajetno palico kotff>nilnikrazvoja,
inkubator idg in prostor realizacye korikretnih prcjektav. Mesto
ho moralo revitalizirati svoje
opuščene industrijske površine
in mestno jedro, končno dokončati tranzicijo in s tem Kranju
vdihniti novo energijo. Vdikanske trgovske površine, pozidava
najboljše kmetijske zemlje, nelogična gradnja športnih objektov, zaspanost pri razvoju malih in srednjih podjetij so izzivi,
kijih ne smemo potiskati v prihodnost, temveč bi sejih morali lotiti že včeraj.

Kljub vsemu volje in optimizma ne bo zmanjkalo, ne arhitektom, ki so se vedno pripravljeni vključiti v "igro" in prispevati k prihodnjem razvoju lOvnja, ne nam. ki smo okro^o
mizo pripeljali do uspešnega
konca. Obisk mnogih kranjskih
mestnih svetnikov in ostalih
obiskovalcev kaže na to, da je
Društvo Odgovor v Galeriji
mesto lačno javnih debat in poDalije 27. maja 2008 organizilemik s ciljem, da sejavnost sliši
ralo okro^ mizo z naslovom
"Problematika prostorskega na- in sejo povabi k odločanju o pričrtovanja v Kranju". Odločitev, hodnjem razvoju mesta. Mestna
da kraryski javnosti ponudimo oblast bi se morala zavedati, da
kvalitetno obravnavo aktualne je v dužbi meščanov, zato bi se
morala takšnih ofercgfifi miz in
mestne problematike, je bila
naporna in Je zahtevala izbiro javnih debat o prihodnosti Kranja zagotovo uddežiti.
pravih sc^ovomikov. Špekulacije, da se bo ob obravnavi te
GAŠPER KLEČ,
teme v Kranju še iskrilo, so se
Kranj
izkazala za resnična. Občina

Prostorsko
načrtovanje v
Kranju

OSMRTNICA
Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu zapustila
naša dobra mama

DARINKA JANC
Od nje se bomo poslovili danes, v torek, 17. junija 2008,
ob 17. uri na pokopališču v Križah. Do pogreba leži v
tamkajšnji mrliSki vežici.
Žalujoče hčerke Marija, Darka. Frančiška, Erika in
Damjana z družinami, sin Emil z družino,
sestra Slavka in ostalo sorodstvo
Sebenje, 15. junija 2008

KAŽIPOT, M A L I OGLASI
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V črno goro

HALO - HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00
NaroČilo u objavo sprej^mo po tddonu 04/20)-42-00, fdhu 04/201-42-1 i ali osebno na Kelvveisovi
v tmfi (u. po poiii - do ponedeljlca In ertriU do 11.00 vtf i m ogtev^ in pontKiti v n M : Urnino ugodna.

4.

jANEZ ROZMAN S.P. • ROZMAN BUS, U N C O V O 91, 4240
RACX>VLjlCA, TEL: 04/53

249. FAX: 04/53 ©4 230

MADŽARSKE TOPLICE: 21. 6. - 24. 6., 26. 6. - 29. 6., 30. 6 - 6. 7.;
PEUESAC 15. 9. - 22. 9., 22. 9. - 29.9.; TRST: 24. 6.; KOPALNI IZLET
IZOLA: 23. 6.; GARDALAND 25. 6.
OBVESTILA O DOGODKIH OB^AVL)AMO V RUBRIKI GLASOV
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT.

PRIREDITVE

Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj kot vsako leto tudi
letos prireja osrednji društveni planinski izlet in sicer tokrat
v Črno goro od 22. do 31 julija. Sestanek bo 11. julija ob i8.
uri v rekreacijskem centru Vogu v Besnici. Odhod s posebnim avtobusom izpred Creine v Kranju bo 22. julija ob 14 uri.
Prijave z vplačilom akontacije prejema Niko Ugrica, tel.
0 4 1 / 7 3 4 049; pisarna društva (nova lokacija), Iskratel, vhod
na škofjeloški strani pri ambulanti, ob sredah med 17. in 18.
uro.

Po Soški poti
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira v
soboto, 28. junija, izlet po Soški poti. Izhodišče je izvir Soče
v vasi Soča, sledil bo ogled botaničnega vrta in centra T N P .
Tura je nezahtevna, hoje in ogledov bo skupaj za 5 do 6 ur.
Prijave po tel.: Jana Remic 0 4 1 / 4 2 1 643 ali Aleš Bagari
0 4 1 / 5 4 0 043 ali pisarna 031/345 209, 531 55 44.

Kranj - V okviru Opernih, utrinkov bo jutri, v sredo, i8. junija, ob 19. uri v Kranjski hiši na Glavnem trgu 2 nastopila altistka Mirjam Kalin.

Naj dogodki v Mladinskem centru Jesenice
Jesenice • Svečana podelitev uradnih Microsoftovih potrdil
bo tečajnicam in tečajnikom tečaja Učimo se za življenje
2008 združena z otvoritvijo razstave Žuželke v četrtek, 19.
junija, ob 18.30 v dvorani MCJ. Če razmišljaS o tem, da bi se
tudi sam/-a podal/-a na misijo uresničevanja razvojnih projektov za izboljšanje življenjskih standardov v Afriki, potem
te vabijo, da se pobliže seznaniš s programi Afrika te potrebuje, kamor se bo mogoče vključiti s i. avgustom. V s e
potrebne informacije nam bo posredovala Ana Pincolič, aktivna prostovoljka v programu, ki ga izvaja danska organizacija TVIND, v petek, 20. junija, ob 17. uri v dvorani MCj.

Predstavitev zbornika o planinstvu
Tržič - Iz Knjižnice dr. Toneta Pretnarja in Planinskega društva Tržič vabijo danes, v torek, 17. junija, ob 20. uri v dvorano
paviljona N O B na predstavitev zbornika je sonce luč prižgalo
na vrhove ... l o o let Planinskega društva Tržič (1908-2008).
Z urednico knjige Zvonko Pretnar se bo pogovarjala Marija
Maršič, lepoto gora pa bosta s pesmijo, 2 harmoniko in
zvonkim glasom priklicala v dolino jože in Mojca Tišler,

IZLETI
Kolesarski izlet
Kranj - Kolesarska sekcija Društva upokojencev Kranj vabi na
kolesarski izlet na Lušo in sicer v torek, 24. junija, ob 8. uri
izpred društva. Vožnje bo za 8 ur, pot je težka.

Na Debelo peč
Kranj - Društvo diabetikov Kranj vabi člane na pohod diabetikov gorenjskih društev na Debelo peč, ki bo v soboto, 21.
junija. Pripravlja ga Društvo diabetikov Jesenice. Zbirno
mesto bo ob 6. uri pred Diabetičnim centrom, od koder se
boste odpeljali do skupnega zbirališča pri Mrzlem studencu
na Pokljuki, kjer bo odhod ob 7. uri. Prijave sprejemajo še
jutri, v sredo, 18. junija, v društvenih prostorih Diabetičnega
centra od 15. do 17. ure ali po telefonu 202-83-10. Informacije tudi pri Ivanu po telefonu 031/485-490.

WWW.GORENJSKIGLAS.SI/KAZIPOT

PREDAVANJA

Jrzenlui i. 54«, PE &irev» 27. KnuJ

ln e o
kAN
premičninskao
družba

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

i

Zevnikova ul n. Kranj. PE Stritarjeva ul 8
Kfan/. tel.. 04V347 325.04/2362 890
STANOVANJE PRODAMO

Kranj, Zoisova ulica, dvosobno. 58,36
m 2 . 3 . n a d . / 4 , jZ lega, balkon. CK

plin. letnik 1 9 7 0 , vpisano v ZK,
prazno, takoj vseljivo, možnost pre-

delave v trisobno. Cena: 9 5 . 0 0 0 . 0 0

EUR.
Kranj, Valjavčeva ufica, dvosobno 6 0

95.000 EUR.

Predavanje o investiranju v vrednostne papirje
Kranj - Brezplačno predavanje za vse, ki bi želeli slišati kaj
več o osnovah investiranja v vrednostne papirje, bo G B D
Gorenjska borznoposredniška družba, d. d., organizirala v
torek, 17. junija, ob 17. uri na Ekonomski gimnaziji v
Kranju.

PARCELE PRODAMO
Preddvor, bližnja okfica, prodamo tri
zazidljive parcele ( 7 6 9 m2, 8 0 1 m 2 .
7 8 3 m 2 > . Izredna lokacija, zelo mirna. na robu vasi. ob zdenem pasu, z
razgledom na Julijce in Karavanke,
dostop z dveh urejenih cest. Cena:

150 EUR/mz, možnost dogovora.
HIŠE PRODAMO

Stražišče pri Kranju, pol stanovanjske hiSe s parcelo 2 0 0 m 2 . letnik
1 9 3 5 - v naravi mansardno sunovanje 7 5 m 2 s pripad. zemljiSčem in

garažo. Cena: 69.000.00 EUR.

e - p o š t a : loman(@>volfa.nel

RAZSTAVE
Fotografska razstava naravne in kulturne
dediščine
Šenčur - V muzeju Občine Šenčur bo danes, v torek, 17. junija, ob 19. uri odprtje fotografske razstave naravne in kulturne dediščine ob Slovenski in Aljaževi planinski poti, ki jo
je pripravil Ciril Velkovrh iz Ljubljane. Razstava bo odprta do
13. julija, ob torkih in petkih od 17. do 19. ure, ob nedeljah od
10. do 12. ure.

Digitalna fotografska razstava
Jesenice - Člani Fotografskega društva Jesenice vabijo v Fotogalerijo na odprtje i. društvene digitalne fotografske razstave, ki bo jutri, v sredo, 18. junija, ob i8. uri. Razstavo bodo
odprli s kulturnim programom.

Japonska 2008
Bled - Fotoklub Triglavski narodni park in Hotel Astoria vabita jutri, v sredo, iS. junija, ob 19. uri na odprtje skupinske
razstave fotografij Japonska 2008.

Mali oglasi
tel.: 201 42 47
fax:201 42 13
e-mail: malioglasi@g-glas.si
Male oglase sprejemamo: za objavo
v petek - v sredo do 13,30 in za
objavo v torek do petka do
14.00! Delovni čas: od ponedeljka do
petka neprekinjeno od 8. - 1 9 . ure.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

ODDAM
ENOSOBNO stanovanje v Šk. Loki
Podlubnik za dobo enega leta. t r
031/215-789
80044«-

KsKERN
NEPREMIČNINE

Maistrov trg 12,4000 Kranj
Tel. 04/202 13 S3.202 25 66
GSM 051/320 700, Email: infbigikj-kern.sj
V OKOUCI Kranja, na lepi iokadji oddam stanovanje samski osebi ali panj
brez otrok, tt 0 4 1 / 2 6 3 0 5 0
8004430

HIŠE
PRODAM
HIŠO na obrobju Kranja, šifra: HIŠA
8004467^
NAJAMEM
HIŠO lahko starejšo, v okolici Škofje
Loke alt Kranja, t r 0 4 0 / 2 6 5 - 2 8 3
600A4&3

POSLOVNI PROSTORi
ODDAM
GOSTILNA Sora Falklandi. Brekovice
Žin oddamo v najem z odkupom inventarja. « 0 4 1 / 7 7 - 4 7 - 3 7
8004ite

lUi

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o.
MAISTROV TRG 7.
4000 KRAN]

TEL: 04/23-81-120.
04/23-66-670
041/755-296, 040/204-661,
041/900-009

e-poSta: Hd.nepremicninei9siol.net
www.hd'plus.si
GOSTINSKI LOKAL na Jesenicah in
garsonjena, t r 041 /500-943 eoo4449

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI

DVOSOBNO stanovanje. 6 0 m2. Zg.
Gorje, obnovljeno in opremljeno. I.
nad., balkon, vrt. « 0 7 0 / 8 2 8 - 2 4 0
8004413
NOVO DVOSOBNO stanovanje, nad5tandardno, opremljeno n9 Klju$ v Izmeri 60 m2 v Šorlijevem naselju, 9
040/151-332
8004237

Filatelistična razstava

PRODAM
PEUGEOT 3 0 6 . I. 99. 7 8 . 0 0 0 km
lepo ohranjen, t r 0 4 / 5 3 1 - 0 2 - 1 1
8004447

GOLF III. I. 9 2 dobro ohranjen, reg.
d o 3 / 0 9 . cena: 7 5 0 . 0 0 EUR, iT
031/204-264
eoo4408
VOLKSWAGEN Polo 1 . 3 . 1. 9 5 .
1 8 5 . 0 0 0 km reg. do 6/08. rdeč. U
041/578-656
6004406

Škofla Loka - V četrtek, 19. junija, bodo ob 19, uri v avli O s novne šole Škofja Loka - Mesto odprli filatelistično razstavo
O d generala Maistra do samostojne Slovenije, ki je posvečena devetdeseti obletnici konca prve svetovne vojne.

VETERANKA 1 0 1 . I. 80. 3 0 . 0 0 0 km
ohranjena, ugodno, t r 0 4 / 5 8 - 9 1 - 2 3 2

AVTODELI IN O P R E M A
FESST, d o. o,

nepremičninska
družba,
KoroSka c 2 . Kranj,
Telefon: 2 3 6 7 3 7 3

LOTO
Rezultati 48. kroga
-15. junija 2008

Fax: 236 73 70
E-poŠta:
info®fesstsi
Internet
www.fKStsi

Vrnitev A B C tablic
7 4 4 4 4 2

Predvideni sklad 49. kroga
za Sedmico: 1.120.000 EUR
Predvideni sklad 49. kroga
za Lotka: 750.000 EUR

STANOVANJA PRODAMO:
KRANJ • Vodovodni stoJp: garsonjefa,

EUR.

mi, 2-/4,1. izgr. 1966.66.900.00

KRAN) - Vodovodni stolp: dvosobno,

57.10 rra. 4/4,1, Izgr. 1964. 99'$oo,co
EUR.
KRAN) - PLANINA 1: enosobno, 43,08

m2,9-/12,1. izgr. 1974,89.000,00 EUR.
PREDDVOR: trilnpolsobno, 1 1 0 m 2 ,

obnovljeno 1.2000.135.000,00 EUR-

Stroški posredovanja za člane A M Z S znašajo 1.00 EUR. za
nečlane pa 5.00 EUR DDV je vključen.

Nagrajenci nagradne križanke ŠIK iz Šenčurja:
1. nagrado: komplet skodelic za belo kavo prejme: Marija
Poličar, Naklo; 2. nagrado: vazo - polž prejme: Jerica Zadražnik,
Visoko; 3. nagrado: pujsek - hranilnik prejme: Branko Štremfelj,
Medvode. Nagrade Gorenjskega glasa pa prejmejo: Francka
Premrov iz Bohinjske Bistrice, Vid Režen iz Krmelja in Katarina
Zamik iz Komende. Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

NKPRKMICMNSKA IIISA

in ^nkcionalno (dve sobi -t- bivalna
kuhinja) z večjim balkonom, vpisano
v ZK. CK plin. Vseljivo takoj, cena:

5,15. 22. 33. 34. 36, 38

A M D KRANJ. Koroška cesta 53 d, Kranj, lahko namesto vas
vrne tablico ABC 02. DARS kartico.
Tablico lahko prinesete v pisarno društva v času uradnih ur od
ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro m med 14.00 m
17.00 uro. Izpolnili boste ustrezen obrazec in oddali tablico. Poleg tablice prinesite s seboj tudi račun nakupa ABC tablice in
številko transakcijskega računa vaše banke. Neamortizirano vrednost tablice m ostanek dobroimetja boste prejeli na osebni račun.

Krfcni

WWW.CORENjSKICLAS.SI

m2. 4.nad./4. letnik 1 9 6 5 . ohranjeno

Operni utrinki z Mirjam Kalin

ZA POPOLN PREGLED SI OGLEJTE

info@g-^s.si

BL£D - ALPSKI BLX)KI: enosobno, 32^3

rra, VP/4, L izgr. 1979,90.000.00 EUR.
PARCELE:

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

BLED • DOBE: zazidljiva parcela, 7 2 4

rm, 163.200.00 EUR.

BLED . BODEŠČE: zazidljiva parcela.

623 m2,300,00 EUR/m2.
CMAŽA:

KRANJ - PLANINA II: garaža v garažni
hl$i, pritli^e, I. izgr. 1 9 7 4 , 1 3 mi,

12.500,00 EUR.

ODDAMO VEČ STANOVANj IN
POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM.

Umag, Bašanija, 200 m od morske
obale na edinstveni lokaciji prodamo nove apartmaje 84-90 m2,
možen ogled.
Pokličite: 041/612 935, 041/
311 878. www.livada-savudrija.$i
(Tehnokem, d. o. o.. Jaslrebarsko).
STANOVANJE na Planini II. I. nad..
4 5 . 2 7 w 2 + 8 , 5 5 m2 kleti, cena
9 1 . 0 0 0 EUR. vselitev možna 1 . 7. 08,
I t 031/37-00-78
80044&4
KUPIM

PRODAM
ALU PLATIŠČA 8JX 1 8 H 2 alessio.
razmak 1 1 2 . t r 0 4 0 / 4 5 2 - 7 4 1 80037e6

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM
ODKUPUJEMO hlodovino sušice, plačilo takoj, « 041 / 4 4 2 - 1 5 1
8003870

G A R S O N J E R O na območju Škofje
Loke. Kranja ali Medvod za gotovino.
«041/632-577
60042&4

J U R

T A N

jURTAN, ncprcmi6iine, d. o. o.
PE Cankarjeva ulica 03
(staro-mestno jedro).
4 0 0 0 Kranj, tel.: 04/236-9204.
mobi:o4i/45V&57
e-pošta: info@jur-tan.si

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM
GARAŽNA
vrata
041/242-469

250x215.
9
d0044&s

RABLJENA notranja vrata s podbojem
in mladinsko sofcK> d. 3 , 3 0 m. v. 2 . 4 0
m Alples. t r 0 3 1 / 2 0 3 - 9 9 8
eoo442i
VHODNA vrata z barvnimi letvicami,
dim. 1 0 0 x 2 0 0 cnn. t r 0 4 / 2 5 7 - 1 5 - 5 7
8004448

KURIVO
PRODAM

Na različnih lokacijah nujno kupimo
več različnih nepremičnin za nam že
znane kupce. Aktualna ponudba
nepremičnin na:
www.jur-tan.5i

DRVA metrska ali razžagana, možnost
dostave, t r 0 4 1 / 7 1 8 - 0 1 9
ao»4i22
SUHA drva. bližina Škofje Loke. t r
04/51-20-559. 0 3 1 / 5 3 6 - 7 8 5
8004442

MALI OGLASI, ZAHVALE
STANOVANJSKA
OPREMA

PUHALNIKTajfun s cevmi, brez motorja. cena 2 0 0 EUR. 9 0 3 1 / 5 2 7 - 6 8 6

POHIŠTVO

SAMONAKLADALKO SIPNovi pionir
2 0 m3 in rotacijsko kosilnico SIP 2
bobna, t r 0 4 1 / 8 6 5 ^ 7 5

8004430

PRODAM savno, -o 0 3 1 / 2 0 6 - 7 2 4
dOW«18

PODARIM
OMARI 2 3 6 - 5 0 . gl. 6 0 in 40. bež rjava. 9 0 4 / 2 0 4 - 1 7 - 9 3
80C4456

OGREVANJE,
HLAJENJE

TRAKTORSKI dvobfazdni plug. dobro
ohranjen, in bočno kolisnico OLT. t r
04/252-24-89
B004423
2 E T 0 R 7 2 4 5 4x4. 7 5 KM, 1.90. generalno obnovljen motor m menjana
sklopka,
redno
servisiran,
tr
031/772-131
$004440
KUPIM
S T A R E J Š O kosilnico Rotax. lahko ludi
po delih, t r o s i / 5 7 8 - 8 4 0

PRODAM
VETERNO centralo 1 - 3 KW. Ludvik.
«051/875-553
aoo4463

VRTNA O P R E M A
PRODAM

TRAKTOR Ursus ali mali Ferguson,
lahko tudi Univorzal a!i Štoro, 9
041/680-684
80W436

APARTMAJI Pag - Metajna. pogled na
morje, 2 + 1 osebe, ugodno oddamo,
tr 00385/917301720
«004233
B R A t Povija, apartma do 4 osebe, 5 0
(Ai
tiguvin in fu^tavracij, Klima,
ugocno, v 0 0 3 8 5 9 8 / 5 8 7 - 7 3 5
dOO«4Sd

ODDAM apartmaje v Dalmaciji, lepa
lokacija, ugodno, tr 0 5 1 / 8 7 5 - 5 5 3
800(4»4

TERME Čatež, počitniško hišo. ugodno oddam. 9 041 / 6 5 2 - 9 2 0
8a443i
TROGIR marina odrlamo 4 ap^rrraje,
3 0 m od morja, klima, parkirišče, žar,
SATTV. t r 0 0 3 8 5 / 9 8 - 2 4 1 - 2 6 2
6004426

DOMAČE žganje In jabolčni kis iz neškropljenih bobovcev, t r 0 4 / 2 5 - 7 1 6004422

JAGODE lahko dobite pri Markuti. Čadovije 3 . Golnik, možnost samootriranja, tr 04/256-00-48
6004370

MLADI krompir, t r 0 3 1 / 5 8 5 - 3 4 5
0004209
SILAŽNE bale. 9

041/262-342
8004434

ZGODNJI krompir, pridelan brez škropiv, v 041/72-80-lii2
8OOUS1
KUPIM

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo cvetličarko. Ponudbe pošljite na naslcv:
Cvotličomo Motojo, Frankovo ns3. 8,
Škoja Loka ali pokličite, t r 0 3 1 / 3 9 3 -

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe. urejanje in tlakovanja
dvorišč, z našim ali vašim materialom.
S G P B>lyqi d.n.o., Straževo 3 a , Krari,
tr 041/222-741
80033)7

KRMILNI krompir po 0 , 0 5 EUR. t r
041/628-205
6004437

V Z R E J N E ŽIVALI

ZAPOSLIM picopeka in natakarico,
možna priučrtev, Picerija Silvester, C,
talcev 41. Kranj, t r 0 4 0 / 3 0 7 - 4 0 4
6004396

ZAPOSLIMO kuhinjsko pomočnico,
Preša. d.o.o.. Cerkl,«, Slovenska c .
5 1 . 4207 Cerklje. Za Informacije pokličite, 9 0 4 / 2 5 5 - 6 2 - 5 0 , 0 3 1 / 6 3 7 088
doo4ci3
ZAPOSLIMO ing. strojnišNa/strojnega teh. za delo in programiranje CNC
prebijsinega stroja, strojnika/str. ključavničarja za dek> v p'0iz., varilca, Petal Pečnik, d.o.o.. Strahinj 3 1 , Naklo,
tr 0 3 1 / 3 5 9 - 5 2 5
21APOSLIM mehani<a za popravilo
motornih žaa in kosihic. možnost priučitve. Zatožni, d.o.o.. Kokra 3 2 a .
Preddvor. « 0 4 1 / 3 3 1 - 8 9 0
6004234

PRODAM
10

8004285

8 0 0 4 M2

BIKCA starega 14 dni, t r 0 4 / 5 3 3 - 1 3 -

HOBI

STORITVE

04/236-13-02

8004426

ZAPOSLIM delavca v krovstvu in kleparetvu. Primož Eržen a.p., Praše 5 5 ,
Mavčiče, t r 0 5 1 / 3 0 8 - 9 4 2
6004263

KUPIM
STAR DENAR srebrnike, zlatnike in
druge stvari, tr 0 4 0 / 3 8 8 - 6 8 2 60C44di

BIKCA križanca, starega 1 4 dni. Okroglo 6. NakkJ. t r 0 4 0 / 3 0 1 - 0 6 4

ZAPOSLIMO delavca s srednješolsko
izobrazbo z veseljem do tehnike, za
dek> v sen/fsu in p i ^ j i . Prošnje pošljite na: Perico tehtnice, d.o.o., Zalog 2,
4 2 0 4 Golnik

6004468

OBLAČILA

B R E J O telkx} pred telitvijo. kupim MUc e za nošenje ba' in abalirko, t r
04/57-25-283
6004450

PRODAM
USNJENO obleko za motorista t r
04/594-90-41
80C444«

OTROŠKA
OPREMA

KRAVO simentalko. brejo osem mesecev. 9 0 4 1 / 6 0 3 - 3 C 0
PRAŠIČE težke približno 8 0 kg, cena
1 , 7 0 EUR/kg ali 1 3 0 EUR/komad, tr
041/693-441

PRODAM
OTROŠKI voziček A B C novus, t r
041/262-342
80C4436

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PODARIM
PSIČKO mešanko. staro 6 tednov, tr
80C4432

041/949-127

RJAVE jarkice v zadetku nesnosti in
bele p i š o č e za dcpitanje. Stanonik,
Log 9. Sk. Loka. t r 0 4 / 5 1 - 8 5 - 5 4 6 ,
041/694-285
e004340

6004150

ZAPOSUMO redno ali honorarno delavca. mlajšega, za pomoč v kovinski
proizvodnji. EKI Kranj. Eržen Iztok,
s . p . , Zabukovje 7. Zg. Besnica, i t
041/629-801
6004462

FRIZERSKI SALON išče nove sodelavke/ce zaradi povečanja obsega del.
Delo j6 dvoizmensko, plačilo je stimulativno. Barbara Kafol s.p., Frankovo
nas. 63. Ško^a Loka Za razgovor pokJjOite. tr 0 4 0 / 5 3 9 - 9 8 8
IŠČEM delavca za pomoč pri slikopieskarsMh delih, Pavec Ivan s.p., Podbrezje 1 7 9 , Nakto. tr 0 3 1 / 3 9 - 2 9 - 0 9

l.jiidsLu I iii\i<r/a
Skiifja l oka

NUDIM

INMtlitiitik \n
42211 ^kofjA l oku
icl.: »4/506

(HI

r.t>. i*4f?-il OK 8H

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela. notranje omete, fasade, adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe In dimnike, kvalitetno, hitro h
poceni. S G P Beni, Striiževo 7. Kranj.
9

041/561-838

8004tM

ASFALTIRANJE tidkuvaiije dvorišč,
dovoz, poli, parkirišč, poJag. robnikov,
pralnih plošč. Izd. betonskih in kamnitih škars. Adrovic & Co, d.n.o., Jelovškova 10. Kamnik, i r 0 1 / 8 3 9 - 4 6 - U ,
041/680-751
eoo3«9

INFORMATIVNI DAN:
četrtek. 19. junija, ob 17. uri
v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka,
Partizanska cesta 1, Škofja Loka
(nekdanja vojašnica).

60040e7

tr 0 3 1 / 3 9 - 2 ^ 9

Podiplomski štud^:
še zadnjič vpisujemo v specialistični
študijski program Management
(smeri: Spli^šni management. Management
kadrov in Management inTormacijskih
sistemov), ici je enakovreden 1. letniku
znanstvenega magistrskega pn^grama;
diplomanti specialističnega programa bodo
imeli možnost vpisa v 2. letnik znanstvenega
ma^strskega programa.
Vse programe izvajamo kot izredni študij in
so zato prilagojeni zaposlenim študentom.

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s . p.. Senično 7, Križe, tel.: 59-551 7 0 . 0 4 1 / 7 3 3 - 7 0 9 : žaliizije. roloji, rolete. lanelne zavese, plise zavese, komamlki, markize, wwvsi.astenks.net
BARVANJE fasad, beljenje not. prostorov, giajenje sten in s t r o ^ . premazi
oken. vat In napuščev. odstranjevanje
tapet, dekorativni ometi In opteškJ, Pdvec Ivan s.p., Podbrezje 1 7 9 , Naklo,

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

MANAGEMENT

Informacue: 04/506 13 70 ali 04/506 13 03
www.fm-kp.si,www.lu-skorjaloka.si

6003667

DA BI IMELI jasnejši pogled skozi
vaše okno. pridemo in vam Ijh očistimo
po ugodni ceni, Marija Cof s.p., J.Puharja 5, Kranj, t r 0 4 0 / 4 1 9 - 3 9 3
6003948

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 41.
Kranj Izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi tasad, kamnite škarpe, tlakovanje dvorišč, t r 0 4 1 / 5 5 7 - 8 7 1
IZDELAVA podstrešnih stanovanj, Planlnšek k.d., ŠinkovTum 2 3 . Vodice,
tr 031/206-724
eoo4»i7
IZVAJAMO sanacije d mnikov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravila starih, nudimo dimne obloge, dimne
kape. Novak & C o . d.n.o.. Ljubljanska
8 9 , Domžale,tr 0 3 1 / 4 2 2 - 8 0 0
6004123

P R E K R I V A N J E STREH od
3.5
EUR/m2. možna dobava 3 0 % cenejše
kritine. Marko Deriink s.p.. Glavna cesta 1 2 . Naklo, t r 0 4 0 / 4 8 4 - 1 1 8

RTV SERVIS Šinko Marko s.p.. C. na
Klanec 63. Kranj. pop. TV. vWeo. malih
gos. aparatov. 0 4 / 2 3 3 - 1 1 - 9 9
sooseee
T E S N J E N J E OKEN IN VRAT uvožena
tesnila do 3 0 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha In prahu nivečJ Zmanjšar
hrup. 1 0 let garancije. B E & MA,
d.o.o.. Eksierjeva 6, Kamnik, tr
0 1 / 8 3 - 1 5 - 0 5 7 . 0 4 1 / 8 9 4 - 2 2 9 800406€

ZASEBNI STIKI
3 5 . 0 0 0 POSREDOVANJ. 1 1 . 0 0 0 poznanstev v preteklem letu je karakteristika ženilne posredovalnice Zaupanje
za vse generacije, ki posreduje po
vsej Slo. I t 0 3 / 5 7 - 2 8 ^ 1 9 . 0 3 1 / 5 0 5 495. 031/836-378
80000CM

38-LETNI moški, z iskrenimi nameni
išče zvesto dekle za trajno zvezo, t r
041/229^49

IZOBRAŽEVANJE

6004101

NUDiM
VPISUJEMO V: CFI 01 FTNO šolo
KITARE 2 0 0 8 / 2 0 0 9 : poletno šolo KITARE; poletne tečaje družabnega
PLČSA {hitri, običajni). Vabi vas STUDIO TANGO. Britof 3 1 6 . Kranj, t r
041/820-485
eoo4i2a

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vs© driav». 9 0 3 1 / 8 3 S ^ 7 8
6000005

PREPROST, skromen moški, želi po
tej poti spoznati zvesto dekle, 9
041/959-192
8004100

^ vvww.pogrebnik.vDni

WWW.COREN)SKICLAS.SI

8004219

ŽIVALI
IN RASTLINE

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM
PtUG Lenken Opal 0 8 0 , dvobrazdni.
tr 0 4 1 / 8 7 8 - 5 0 7
80C4429

Glej, zemlja si je vzela,
kar je njeno.
A kar ni njer.o,
nam ne more vzeti.
In to kar je neskončno,
dragoceno, je večno
in nikdar ne more umreti.
(S.

BIKCA in teličko simentalca od 1 0 0 do
1 3 0 Kg, traktor TV 31 ter suha bukova
dn«. t r 0 3 1 /378-946
8004433

razpisuje v ŠkoOi Loki dodiplomske in
podiplomske študijske programe

02/2S2-48'26, 0 4 1 / 7 5 0 ^ .

ZA DELO v gostinskem k>kalu zaposlimo natakarja/ico in kuharja - pkx}peka. V/EKO intemational trgovina,
d.o.o.. Stara c . 1 7 . Škofia Loka. i r
041/634-643

8004372

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

NUMERO UNO Robert
Kukovec s. p., Mlinska u). 22,
Maribor, telefon:

8004397

ZAPOSLIM natakarico. Stare-Hribar
Mateja s.p.. Koroška c . 5 9 , Kranj, tr

PRODAM

607

TURIZEM

REDNO zaposlimo kjharja/ico. lahko
začetnik, Gostina Pri Bizjak, Zg. Bela
2 0 , Preddvor, t r 0 4 / 2 5 - 5 5 - 6 0 0 ,
031/640^30

9 9 5

PRIDELKI

VRTMO garnituro iz masivnega lesa.
miZB. 2 klopi z naslonom, t r
031/667-210
80M424

OSEBO za delo - občasno pomoč v
strežbi zaposlimo takoj. Pizzerija Sraka. Mošnje 4 1 . Radovljica, tr
031/002-221
eoo4we

8004443

2 3

KREDmDOloLETZAVSE
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN
ČAS, IN UPOKOJENCE
do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leaslngi.
Možnost odplačila na položnice: Pridemo tudi na dom.

IŠEMO kuharja in šoferja za razvoz
hranje Restavracija Tonač, Grad 1 5 ,
Cerklje, t r 0 4 1 / 6 4 6 ^ 5 8
6004427

PRODAM

info@^-glas.si

Makarovič)

DELO v Strežbi m/ž, po potrebi izkušnje v gostinstvu, Sirena pub, Kidričeva
67. Škofja Loka
GOSTILNA v Kranju zaposli dekJe ali
fanta za dek> v strežbi, gostilna Pri Matičku, J e z e r s k a c. 4 1 , Kranj, t r
041/229-788
eoouig
IŠČEMO dve dekleti za pomoč v strežbi v Kava bor Rondo, Mercator cen:er.
Bohinjska Bistrica, 9 0 5 1 / 8 9 5 - 1 0 9

ZAPOSLIM frizerito z izkušnjami, Cilka
Satters.p.. Oldhamska c. 1 4 . Kranj,
tr 040/562-909
An049M

V 69. letu nas je zapustil dragi mož in oče

STANE POLAJNAR

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI

p. d. Slapar iz Kokre

GOTOVINSKI K R E O m . O O O E U R d o
24 mesecev. Izplačilo takoj. Za vse zaposlere in upokojene. Morebitni odtegljaji niso ovira. Kreditna točka,
d.o.o., Gregorčičeva 8, Kranj. i r
0 4 / 2 3 66 808, 0 5 1 / 3 8 7 7 5 3

600444t

ZAHVALA

6003866

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem, lovcem in sodelavcem za izrečena sožalja, podarjeno
cvetje in sveče. Zahvala tudi pogrebni službi Navček, pevcem in
g. župniku Miliu Laviincu za lepo opravljen pogrebni obred.
Hvala vsem, ki ste nam bili v težkih trenutkih slovesa v oporo in
pomoč, ter vsem, ki ste ga zadnjič pospremili.
Ohranili ga bomo v lepem spominu!
Vsi njegovi
Kokra, 5. junija 2008

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage mame, babice,
prababice, sestie, lete, taSČe, svakinje in sestriCne

MARIJE KERN
roj. Švegelj
jezerska cesta 97, Kranj
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaSčanom
Gorenj, Stefkinim sosedom iz Tenetiš, prijateljem in znancem za
pisna in ustna sožal ja, podarjeno cvetje, sveče, sv. maše in spremstvo na njeni zadnji poti. Posebna zahvala Francki in Miru Gašperlin ter Slavki in Janezu Kem za nesebično pomoč v težkih
dneh. Zahvala NM P Zdravstvenega doma Kranj, intenzivnemu in
negovalnemu oddelku BolniŽnice Golnik, gospodu župniku župnije Kranj Primskovo za pogrebni obred, pevcem Klas iz Predoselj, trobentaču, mešanemu pevskemu zboru župnije Kranj Primskovo ter pogrebni službi Komunale Kranj.
Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala.
VSI NJENI
Gorenje, Tenetiie, Goriče, Kokrica, Orehek, Bled

V SPOMIN
Noben človek ne more vedeti,
kaj je življenje, kaj je svet, kaj je karkoli,
dokler nima otroka, ki ga IjM.
In tedaj se spremeni celo vesolje in nič
ni več tako, kakor je bilo.
In ko ga izgubi...
Danes, 17. junija 2008, minevajo tri leta, odkar nas je za vedno
zapustil naS dragi

DARKO
Pogrešamo te:
mami Ljubica, brat Sandi in drugi sorodniki

(

GG

24

info@g-glas.si

ANKETA

Rovn obnovili v
rekordnem času
v, _

ANAHAKTMAN

Minulo soboto so v Selcih
odprli obnovljen športni
park Rovn, ki so ga uničile
septembrske poplave. In
kaj so ob tem porekli domačini?

/

G a š p e r Benedik, Selca:

Jernej Bešter, Dolenja vas:

Janez Habjan, Železniki:

Mateja Bogataj, Kališe:

Marjan Krajnik, Kališe:

"Dobro, da je bil Rovn hitro
obnovljen, saj ima za Selško
dolino velik pomen. Tu se
zbirajo rekreativci, mladi
hodijo na prireditve. Lahko
rečem, da je Rovn vse bolj
obiskan."

"Rovn so obnovili v rekordnem času. Kot edini tovrstni
objekt v dolini ima zelo velik
pomen. Poleg športnih aktivnosti tu potekajo razne prireditve. Pred leti sem na Rovnu začel rokometno pot."

"Rovn so obnovili hitro, glede na to, kako zelo je bil poškodovan. Ima zelo velik
pomen za kraj in celotno
občino. Včasih sem tu igral
tenis, zdaj pa pridem na
kakšno prireditev."

"Športni park Rovn ima za
naš kraj ogromen pomen.
Morda se pred ujmo tega
niti nismo dovolj zavedali.
Na športnih, kulturnih in
drugih prireditvah se tu zbirajo Ij jdje iz cele doline."

"Glede na obseg škode, je
bil Rovn hitro obnovljen.
Kot upravnik parka ugotavljam, da ima za kraj zelo velik pomen. Poleg športnikov
lahko hodijo sem mamice z
otroki, mladina se zbira tu."

Pridno in urno sučejo kleklje
članice in tudi en član Klekljarskega krožka Stražišče so imeli razstavo čipk v Osnovni šoli Stražišče.
SUZANA P. KOVAČIČ
Stražišče pri Kranju - " Č e

ženske skup stopijo, potem
pa že r.ekaj bo," je malce v
šali dejala voditeljica Lojzka
Mrgole na odprtju razstave
čipk, ki so jo minuli vikend
pripravile članice Klekljarskega krožka Stražišče v
Osnovni šoli Stražišče. Pravzaprav se moramo malce popraviti, saj imajo v svoji sredi
tudi enega člana, Franca Jelovčana. "Klekljam približno
pet let. Soproga Blagorodna
je začela obiskovati krožek,
znanje je doma prenašala še
name," je povedal jelovčan.
Klekljarski krožek Stražišče deluje šest let doslej so pripravili tri razstave. Dobivajo
se od septembra do junija
vsak ponedeljek popoldne v
prostorih Osnovne šole Stražišče. Če jih je bilo v krožku
na začetku samo osem, pa jih
je danes kar štirideset. Vodja
krožka je Ivi Lebar. Njena
desna roka je Marjeta Plahuta, ki vodi t. L nadaljevalni te-

KRATKE NOVICE
ŠKOFJA LOKA

Obvoznica - kdaj?
V četrtek zvečer so čez cesto nad Spodnjim trgom v Škofji
Loki izobesili transparent z napisom Obvoznica?, tako da ga
je poleg domačinov lahko videlo tudi veliko število
udeležencev kolesarske dirke po Sloveniji in maratona Pranja. Prebivalci Spodnjega trga z njim želijo opozoriti na vse,
kar se (ne) dogaja v zvezi s Poljansko obvoznico. Gradbeno
dovoljenje za glavno traso obvoznice je namreč zadržano in
vrnjeno upravni enoti v ponovno obravnavo. "Želimo vedeti, kaj bo z obvoznico, ali sploh obstaja kakšna možnost, da
bo zgrajena," je o tem dejal Janez Sušnik, eden od stanovalcev Spodnjega trga, kjer najbolj občutijo prometne zagate,
ker še ni zgrajena obvoznica. "Mislim, da bi morali vsi v
občini, ki imajo možnost vplivanja na gradnjo obvoznice, ne
glede na politično barvo, stakniti glave in narediti vse, da bi
bila obvoznica zgrajena. Če je sedaj ne bo, je ne bo še
nadaljnjih dvajset let." Izvedeli smo tudi, da je za 1. julij sklicana izredna seja občinskega sveta z edino temo: poljanska
o b v o 7 n i c a . D . Ž.

%
Razstava je navdušila številne obiskovalce. D e s n o je Ivi Lebar, o b njej je Marjeta Plahuta.

čaj klekljanja. Članice krožka
so povedale, da se trudijo
ustvarjati čudovite čipke, da
sledijo novostim in da se rade
udeležijo čipkarskih dni v
Idriji, Železnikih, Žireh.

"Znanje želimo razširiti še na
druga ročna dela in na različne delavnice. Razmišljamo,
da bi se pridružile letos ustanovljenemu Društvu upokojencev Stražišče," je še pove-

9? O B V O Z N I C A ?

dala Mrgoletova. Odprtje so
popestrile članice plesne skupine Danica iz Cerkelj, harmonikar Miro Basarac in redtatorid Sonja Starič in Mara
Benedičič.

UUBgANA

KRANJ, JESENICE

Bencin dražji, dizel in dje cenejša

Okrogla miza ob dnevu beguncev

Opolnoči sta se podražila motorni bencin NMB 95 in NMB
98. Prvi za 0,019 evra, tako da znaša po novem cena litra
1,206 evra, drugi pa za 0,049 evra in stane liter 1,247 evra.
Dizelsko gorivo in kurilno olje sta se pocenila. Dizelsko gorivo za 0,004 ®vra in znaša po novem cena za liter 1,294 evra,
kurilno olje pa za 0,003 evra in stane liter 0,954 svra. J. K.

Ob svetovnem dnevu beguncev, ki ga praznujemo 20. junija, bo danes ob 12. uri v dvorani Mestne občine Kranj
pogovor na temo Vloga lokalne skupnosti pri spodbujanju
integracije migrantov. Prav tako danes ob 20. uri bo na Jesenicah v Bistroju Oaza kulturni dogodek v počastitev tega
dneva. S. K.

vremenska napoved
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RADIO KRANJ d.0.0.
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Napoved za Gorenjsko

Strilarjova ul. 6 . K R A N J

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi
padavinami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale tudi v noč
na sredo. V sredo dopoldne bo dež ponehal in popoldne se
bo pričelo jasniti. V četrtek bo sončno in topleje
Agenoja
TOREK

SREDA

i

za okolje. Urad za Meteorlo^ijo
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