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V nedeljo bo referendum o pokrajinah
N a sedežih okrajnih volilnih komisij s o državljanke in državljani o d torka
d o včeraj že lahko oddali svoj glas na p o s v e t o v a l n e m referendumu
o pokrajinah.
DANICA ZAVRI ŽLEBIR

Kranj - Glavnina volivk in volivcev se bo referenduma
udeležila v nedeljo, 22. junija. Misel, da bi Slovenijo kazalo razdeliti na nekaj pokrajin, ki bi učinkoviteje in racionalneje kot država upravljale vrsto javnih zadev, pri nas
zori že vrsto let. Dozorela je
v tem mandatu in s spremembo ustave, ki terja dvetretjinsko večino v parlamentu, je sprva kazalo, da
ima ta cilj tudi zadostno politično soglasje. Sedanja vladajoča koalicija je ustanovi-

tev pokrajin sprejela kot enega najpomembnejših projektov svojega mandata; da
so pokrajine potrebne, se je
strinjala tudi opozicija. Vlada je oblikovala sveženj pokrajinske 2akonodaje, v katerem je ključni zakon o ustanovitvi pokrajin s pokrajinskim zemljevidom. In ravno
pri slednjem se že od začetka zatika, ker opozicija nasprotuje predvsem številu
pokrajin, kolikor jih predlaga koalicijska stran. Opozicija se sklicuje na strokovna
merila in terja, da je pokrajin od šest do osem, čimbolj

ekonomsko samostojnih in
dovolj močnih, da bodo
ustrezne sogovornice državi. Vlada pa je svoj predlog
vseskozi utemeljevala kot
politično realen, vendar je
med javno razpravo kar nekajkrat spremenila predlog
o številu pokrajin, njen
končni predlog je 12 pokrajin plus Ljubljana. Ker tudi o
tem ni bilo doseženo politično soglasje, je koalicija aprila sklenila, da državnemu
zboru predlaga razpis posvetovalnih referendumov
na 13 območjih, kjer naj bi
bile prihodnje pokrajine.

S predčasnega glasovanja o pokrajinah na sedežu okrajne volilne komisije v Kranju

Ficko obljubil denar za cesto

POLETNI MENJALNIŠKI TEČAJI

•

ZA HRVAŠKE KUNE

Rekonstrukcija ceste skozi Ž i r o v n i c o in gradnja pločnika o b njej se bosta
nadaljevali prihodnje leto.

Gorenjska Gremo gor.

'ANA HARTMAN

Žirovnica - Direktor direkcije za ceste Gregor Ficko se je
v torek v Žirovnici sestal z
županom Leopoldom P c ^ čarjem na temo rekonstrukcije regionalne ceste skozi
Žirovnico. Prva etapa obnove ceste med Žirovnico in
zdravstveno postajo na Selu
je ta čas v zaključni fazi, slediti bi morala druga etapa do
mlekarne v Zabreznici. Prav
zaradi slednjega je bil Pogačar zaskrbljen, saj je ugotovil, da v državnem proračunu za naslednje leto ni denarja za nadaljevanje rekonstrukcije. Po torkovem sestanku so se njegove skrbi
razblinile, saj je Ficko obljubil, da bodo prihodnje leto v
državnem proračunu za re-
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Ž u p a n Leopold Pogačar in direktor direkcije za ceste
G r e g o r Ficko m e d ogledom ceste v Žirovnici /Foto: Kiji Poga<»

konstrukcijo druge etape zagotovili 250 tisoč evrov, v
letu 2010 pa tristo tisoč ev-

sportij vvtagon
Karavanska Izvedba modela cee'd z
naldafto evropsko gatandlo In največjim prtlložnikom
v lomeidu preostovla ktedno družinsko oH poslovno
vozno. Že za 13.153 EUR
[KWllubl|iii».Lesko{kova2.L|ubliana <00158-43-333,01 58-43.416^

rov. Dela naj bi se nadaljevala prihodnjo pomlad.
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KRONIKA

i RAZGLEDI

EKONOMIJA

VREME
Danes,jutri in v ned^o bo
sončno in vroče. Popddne ali
zvečer lahko predvsem v gorah
nastane kakšna vročinska
nevihta.

Bohinjska Trnuljčica

Obtoženi Z i d a r grozil

i Obrazi

Deset sodelavcev preveč

s e prebuja

novinarjem

i Tarasa Kermaunerja

Dtuibi Alp« Adria Turizem je v Bohinju pri upravljanju dosegla visolco raven l<valitete, raz:vili so standarde, l(i
pa zahtevajo razvoj Infrastrulcture in
objelrtov. Projelct Bohirtj jc del turistične prihodnosti Bohinja.

BIvSI direktor jeseniškega Dominvesta Jožef Zidar, obtožen zlorabe položaja in ponareditve listin, je najprej
hotel, da se Izloči javnost, nato pa novinarjem zagrozil s tožbo, če bomo
poročali o sojenju proti njemu.

v kranjsko-ameriikem podjetju Veyance, ki je pred letom prevzel Goodyeer EP - gumeno tehnične izdeike,
je završalo. Po reorganizaciji naj bi
delo izgubilo več delavcev, a direktor
David Da Silva zagotavlja, da bo oi}
delo le deseterica.

8

Umri je Taras Kermauner, eden najvidnejših slovenskih intelektualcev
dnjge polovice 20. stoletja. V letih od
1973 do 1979 je živel v Drulovki pri
Kranju. Njegovo knjigo Navzkrižna
srečevanja imajo nekateri za "veliki
slovenski tekst".
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Nov center Srbske pravoslavne cerkve
Srbska pravoslavna cerkev v Sloveniji bo v nedeljo, 22. junija,
začela uresničevati dolgoletno željo: gradnja kulturnega in
pastoralnega središča v Ljubljani. Ob 9. uri bo v pravoslavni
cerkvi sv. Cirila in Metoda liturgija, ki jo bo vodil metropolit
zagrebško-ljubljanski in celotne Italije Jovan. Ob 10.30 pa
bodo vgradili temeljnega kamna za nov kulturni In pastoralni center. Metropolit Jovan bo ob tej priložnosti podelil ministru za pravosodje Lovru Šturmu in direktorju slovenskega
urada za verske skupnosti Dragu Čeparju najvišje priznanje
Srbske pravoslavne cerkve orden Katarine Kantakuzine Brankovič I. stopnje. Na slovesnost so povabljeni predsednik slovenske vlade Janez Janša, predsednik vlade Republike srbske
Milorad Dodik in predsednik Srbije Boris Tadič. J. K.
BREZJE

Romanje bolnikov na Brezje
Jutri, 21. junija, bo na Brezjah tradicionalno 40. slovensko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Romanje bo vodil ljubljanski nadškof in metropolit Alojzij Uran, bolnike pa bo med
mašo, ki se bo začela ob 10.30, nagovoril mariborski pomožni
škof Peter Štumpf. Posebnost letošnjega romanja bo obisk
kipa fatimske Marije, ki je te dni v Sloveniji. Bolnim, invalidom
in ostarelim bodo tudi letos pomagali številni prostovoljci.). K.
L|UBGANA

Zahtevajo oceno ustavnosti zakona o volitvah
Opozicija je vložila zahtevo za presojo ustavnosti tistega člena zakona o volitvah v državni zbor, ki zadeva glasovanje volivcev v tujini in zadržanje pošiljanja glasovnic v tujino. Vlada
se je že odzvala z ugotovitvijo, da zakon ni v nasprotju z ustavo. Gre za pošiljanje glasovnic volivcem s stalnim bivališčem
v tujino brez preverjanja obstoja volilne pravice in naslova v
tujini. Ob lanskih predsedniških volitvah je bilo sporno zlasti
to, da so pošiljali v tujino prazne glasovnice. Vlada odgovarja, da je takšno rešitev uzakonila zato, ker so se dotedanje izkazale kot nezadostne predvsem za volivce, ki živijo v državah, kjer ni slovenskega diplomatsko-konzularnega predstavništva, oziroma so ljudje od njega oddaljeni. V vladi so prepričani, da je na takšen način olajšano izvrševanje ustavne pravice znatnemu številu volivcev. D. Ž.
TRŽIČ

Usodne podnebne spremembe
Kranjski socialni demokrati so pripravili javno tribuno, na kateri so s klimatologinjo Lučko Kajfež
Bogataj in drugimi gosti razpravljali o okoljski problematiki.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Kranj - Svetnika SD v kranjskem mestnem svetu Ilija
Dimitrievski in Evstahij Drmota sta poleg klimatologinje in sodobitnice Nobelove
nagrade za mir, Kranjčanke
dr. Lučke Kajfež. Bogataj k
besedi povabila tudi Janka
Vebra, župana Kočevja in
poslanca SD v državnem
zboru, ter Marinko Vovk iz
Stranke ekoloških gibanj
Slovenije. Lučka Kajfež Bogataj je opozorila na pregrevanje ozračja in podnebne
spremembe, zaradi katerih
je vse več ekstremnih vremenskih pojavov, ki ogrožajo človeštvo. Enega takšnih
so lani doživeli tudi Železniki. Podnebne spremembe
povzročajo veliki izpusti
emisij v ozračje, povečevanje
svetovnega prebivalstva in
naraščanje našega lagodnega življenjskega sloga. Klimatologi napovedujejo, da
se bo ozračje kmalu ogrelo
še za dve stopinji, vsako nadaljnje preseganje pa je za

v torek, 24. junija, bo ob 17. uri, v Restavraciji Raj v Tržiču
okrogla miza na temo zdravstva. Gostje večera bodo Katarina Kresa!, predsednica LDS, dr. Slavko Ziheri, psihiater in

podpredsednik LDS, in Borut Sajovic, predsednik tržiške
LDS Tržič in poslanec v državnem zboru. Govorili bodo o
problemih javnega zdravstva in predstavili kortkretne predloge, kako ga narediti veliko bolj kvalitetnega in dostopnega
za vse. D. Ž.

urilo

izžrebanemu naročniku časopisa

Gorenjski Glas
Knjigo prejme MALICA VITOMIROV iz Kranjske Gore.

Kranj - "Nedeljski posvetovalni referendum o pokrajinah
ne bo dal odgovorov na ključna vprašanja o pristojnostih
in finančnih virih pokrajin
ter kakšne in koliko pokrajin
si v resnici želimo. V Zares novi politiki se sicer zavzemamo za regionalizacijo,
vendar ne s toliko in s takšnimi pokrajinami, kot jih predlaga vladajoča koalicija," je bil
na včerajšnji novinarski konferenci v Kranju kritičen Igor
Velov, predsednik Pokrajinskega odbora Gorenjske
stranke Zares - nova politika.
"V nedeljo bomo tako odločali samo o zemljevidu pokra-

SDS

i P V

Mestni odbor SDS KRANJ
vsem državljankam in državljanom
RRepublike Slovenije
ob dnevu državnosti, rojstnem dnevu
samostojne Slovenije iskreno čestita!

Vabimo Vas, da z odločitvijo

(g)

Evstahij Drmota, Marinka Vovk, Janko Veber, Lučka Kajfež Bogataj in Ilija Dimitrijevski (od
leve)

svet lahko usodno, zato je
treba sprejeti ukrepe, s katerimi bomo ublažili posledice
(poplave, suše, lakoto, pojav
novih bolezni, revščino v
južnem delu sveta) in našim
naslednikom pustili kolikor
toliko
znosno
okolje.
Zmanjšati bo treba emisije,
se energetsko in tudi v drugih pogledih prestrukturirati, spremeniti življenjski
slog, omejiti potrošništvo.
Poskrbeti bo treba za inovacije, uvesti okolju prijazne

tehnologije, institucionalne
in infrastruktume spremembe za pričakovane nove
razmere. Za vse to bo treba
nameniti odstotek bruto domaČega proizvoda. Pomembno je tudi zavedanje,
da so okoljski problemi, ki
jih povzročajo podnebne
spremembe, globalni in na
globalni ravni jih moramo
tudi reševati.
Obiskovalci tribune so
opozorili na nekaj lokalnih
okoljskih problemov, deni-

Referendum je nesmiseln
SUZANA P. KOVAČIČ

Razprava o zdravstvu

dan.ica.zavri@g-gia5.si

predsednik M O S D S Kranj
mag. Branko Grims

gorenjsko pokrajino

na referendumu skupaj storimo naslednji korak v smeri decentralizacije
ter krepitve demokratične in ustavne ureditve
naše skupne domovine Slovenije.

jin. Volivci se bomo lahko
opredelili le do "svoje" pokrajine, izid referenduma pa bo
dopuščal na stotine različnih
interpretacij. V primem Gorenjske je referendum sploh

nesmiseln, saj ni strokovne
analize, ki ne bi vključevala
enovite Gorenjske pokrajine," je povedal Velov. "Za v
bodoče predlagam, da se referendumska vprašanja zdm-

mo onesnaženje zahodnega
dela Stražišča v industrijski
coni pod Joštom, na problem
plačevanja parkiranja na železniški postaji v Kranju, na
načrtovano gradnjo zbirališča odpadkov na občinski
meji in podobno. Na nekatera vprašanja so svetniki SD v
mestnem svetu že opozorili,
na javni tribuni pa so zagotovili, da bodo znova in na
ustreznih mestih zahtevali
odgovore in reševanje problemov.

žijo in dajo v presojo državljanom enkrat na leto, kar bo
zmanjšalo porabo proračunskega denarja," je menil Matjaž Hrgovič, predsednik občinsk^a odbora Zares • nova
politika v Tržiču. Velov je še
povedal, da se bo referenduma udeležil, da to jemlje kot
dolžnost

Od leve: Jože Andrejaš, predsednik radovljiškega občinskega odbora stranke Zares, Igor Vdov,
Tina Teržan, predsednica ško^eloškega občinskega odbora stranke, in Matjaž Hrgovič

Vsem enako dostopno zdravstvo
DANICA ZAVRI 2LEBIR

Kranj - Sredi junija je svetovalka predsednika SD Bomta
Pahorja Julijana Bizjak Mlakai na javni tribuni o zdravstvu v Kranju predstavila oceno stanja na področju zdravstva in razmišljanje skupine,
ki je pripravila alternativen
vladni program S D za zdravstvo. Vse slovenske vlade od
leta 1992 dalje v zdravstvu
skušajo uveljaviti tržno reformo, ki vodi k privatizaciji in
komerdalizadji. Izkušnje po-

trjujejo, da to ni dobro za
zdravje ljudi: zdravstvene storitve postanejo dražje, manj
kakovostne, njihova dostopnost se zmanjšuje. Program
SD za zdravstvo je pripravilo
okoli 50 strokovnjakov, temelji pa na potrebi po dostopnih in kakovostnih
zdravstvenih storitvah, imiverzalnosti, solidarnosti in
enakosti, zdravstveno varstvo
mora biti zagotovljeno vsem
prebivalcem. Sodalno ogroženim in manj premožnim
ljudem mora obvezno zdrav-

stveno zavarovanje pokriti
tudi pravice, ki jih krije dopobiilno zavarovanje. Povečati je treba pravičnost financiranja zdravstva in obremeniti
s prispevki za zdravstvo dohodke najbolj premožnih,
razbremeniti pa druge prebivalce. Zagotoviti je treba enak
dostop do zdravstvenega varstva, ne glede na debelino denarnico in druge razlike med
ljudmi. Javni zdravstveni zavodi morajo ostati neprofitni
in temeljni nosilci primarnega zdravstvenega varstva.

AKTUALNO

info@g-^as.si

Bohinjska Trnuljčica se prebuja
D r u ž b a A l p e Adria T u r i z e m je v B o h i n j u pri upravljanju d o s e g l a v i s o k o raven kvalitete, razvili s o
s t a n d a r d e , ki pa zahtevajo razvoj infrastrukture in objektov. Projekt B o h i n j je del turistične
p r i h o d n o s t i Bohinja."
ALENKA

^

Ste za gorenjsko pokrajino?
li ste za to, da se v
skladu s 143. členom
Ustave Republike Slovenije ustanovi Gorenjska pokmjina. ki bo obsegala nasledvV'« občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja
ms-Poljane, Gorje, Jesenice,
Jezersko,
Kranj,
Kranjska
Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofa Loka.
Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica?" To je besedilo vprašanja, na katerega bomo volivke
in volivci na Gorenjskem na
neddjskem rejerendumu lahko odgovorili z "za" ali "proti". Če bomo na referendum
kajpada sploh Sli, kajti široke
ljudske množice se s tem vprašanjem niti kaj dosti ne
ukvarjajo in celo predlagatelji
rtferenduma iz najvei^e vladne stranke na njem ne pričakujejo posebno velike udeležbe. Poslanec SDS
Branko
Grimsje na novinarski konferenci pred referendumom dejal, da nebo razočaran, če bo
udeležba tolikšna, kot je običajno na rrferendumih v Švici, to poje od 10 do 20 odstotkov. A nič ne de, po njegovem
mnenju bodo tisti, ki bodo prišli, dovolj merodajni pri odločitvi o pokrajinah. V koaliciji
pričakujejo, da bo izid tudi

A
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Bohinj - Družba Alpe Adria
Turizem v Bohinju upravlja
hotele Bellevue, Zlatorog,
Bohinj, Sld hotel na Voglu in
kamp Zlatorog. Lastnik ostaja Alpinum, d. d., predstavniki Alpe Adria Turizma pa so
spregovorili o prihodnosti, o
Projektu Bohinj. Direktor
Alpe Adria Turizma Miaden
Mohorovič in partner omenjene družbe, odgovoren za
finance in investiranje. Marko Dolanec sta večkrat poudarila, da je Bohinj edinstven kraj, ki si zasluži izjemnost in visoko raven turistične ponudbe.
"Pri projektu Bohinj je pomembno, da gredo z roko v
roki razvoj, ponudba in kraj.
Projekt sam je le preslikava
nečesa, kar se v turizmu
drugje že dogaja. Razvoj turizma v prihodnosti bo v Bohinju sledil visokim standardom tako v ponudbi, storitvah kot programih," je povedal direktor družbe Miaden
Mohorovič in dodal, da pri
projekta Bohinj razmišljajo
o dolgoročnem investiranju
v kvaliteto, saj je Bohinj kraj,
ki si to zasluži.
Marko Dolanec se je strinjal z Mohorovicem in še enkrat poudaril, da je vodilo
projekta enkratna narava, ki
je tudi zaščitena, izkoristiti
pa želijo le naravne in kulturne danosti kraja. Upajo na
dobro sodelovanje z lokalno
skupnostjo, z doiračini. Projekt ne gre v smeri pozidav,
novogradenj, ampak bolj v
spreminjanje obstoječega, ki
naj bo čim manj opazno.
Ohranjena naj bo alpska ar-

KOMENTAR
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

V hotelu Zlatorog že najdemo nekaj stilsko prenovljenih sob, ki ustrezajo visokim
standardom in se skladajo tako s podobo hotela kot z okolico. / Foto:rmjdou

hitektura. Cilj projekta je
vključevanje vseh, ki prebivajo, delajo in poslujejo na območju Bohinja. Projekt Bohinj predstavlja načrt razvoja
turistične destinacije, je dinamičen projekt. Prvi del
predstavlja upravljanje, drugi pa investicije, nepremičnine; rekonstrukcije, obnove,
novogradnje. V drugem delu
naj bi tako kakovostno uredili objekte, k temu pa pritegruli vse lastnike turistične infrastrukture - hotelov, apartmajev, penzionov, mogoče
tudi lastnike vikendov v kraju, ki imajo manj turističnih
zmogljivosti in ne morejo zagotoviti visokega standarda.
Ustanovljen bo nepremičninski sklad, v katerega se
bodo lahko vključili vsi akterji v Bohinju - s tem pa tudi v
enoten sistem vodenja in

upravljanja. S svojo odločitvijo bodo deležni podpore, zagotovljena jim bo možnost
doseganja višjega standarda
nastanitve, adaptacije, hkrati
pa bodo lahko izkoristih
prednosti, Id jih sistem ponuja, ne gre pa za prenos
lastninskih pravic.
Najprej obnova hotela
Bellevue
Najprej pripravljajo obnovo hotela Bellevue in kasneje
tudi hotela Pod Voglom, v
Zlatorc^ že najdemo nekaj
stilsko prenovljenih sob, v
hotelu Bohinj je predvidena
restavracija, problem pa
predstavlja kuhinja. Načrti
obstajajo tudi za vilo na dvorišču hotela Bohinj, razmišljajo o notranjih in zunanjih
bazenih. Kar se tiče novogra-

denj, je bil odgovor klasičen:
če obstajajo pogoji, to ne
predstavlja problema, če pa
se bodo zahtevale dodatne
investicije, pričakujejo podporo Občine, občinskih organov, tudi upravne enote. Seveda, če bo vse to okohca
sprejela.
V prvifezivrednost projekta ocenjujejo na 21,5 milijona
evrov. Sedanji l a s t i l so vložih v obstoječe objekte, izbrano podjetje za gradbeništvo,
inženiring in proizvodnjo
Kraški zidar, d. d., bo prispeval svoj delež kot vložek za
obnovo kapacitet Tako bodo
vabljeni tudi drugi vlagatelji,
domače in tuje družbe s področja turizma, ki jih bo zanimal razvoj kraja. Bohinj
želijo prestrukturirati iz spečega kraja v razvito turistično
destinadjo.

^^

opoziciji pokazal, kaj si ljudje
v zvezi s pokrajinami resnično želijo, in da bo to spremenilo njen odklonilen odnos do
predlagane
regionalizacije
Slovenije. Videti je, da koalicija verjame v uspeh r^renduma. Sicer pa je že referendumsko vprašanje zastavljeno
tako, da zagotavlja uspeh, se
je pred kratkim zareklo enemu od koalicijskih poslancev.
Za večino predlaganih slovenskih pokrajin (ijplus Ljubljana) verjamejo, da jih ljudje
podpirajo, malce jih skrbi le
osrednja slovenska pokrajina
brez Ljubljane, ki seže od avstrijske do'hrvt^
meje; kaj je
p njej skupnega
občinama,
kakršni sta denimo Medvode
in Osilnica, pa je lahko predmet neskončne razprave. Za
Gorenjsko se, kot kaže, ne bojijo. Od vseh predlaganih pokrajin je še najbolj optimalna,
in če bi bile tudi vse druge podobne njej, bi jih bilo v vsej
Sloveniji največ osem. Tolikšno število so na re^jskem svetu podprli tudi župani na Gorenjskem, celo tistih sedem na
zgornjem Gorenjskem, ki bi
bili v primeru šestih ali osmih
pokrajin v Sloveniji za enotno
Gorenjsko, ob trinajstih pa
zahtevajo svojo.

Gorenjska Gremo gor.

Gorenjski Glas
ODGOVORNA UREDNICA
Marija VoKjak
NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
jožeKoSnjek, Cveto Zaplotnik

Ficko obljubil denar za cesto Sončna elektrarna v Preddvoru
i

stran

"Projektna dokumentacija
je izdelana, praktično v.sa
zemljišča so že pridobljena.
Naš dlj je, da se dela zaključijo do prve polovice leta
zoio," je pristavil Ficko. Kot
je povedal župan, bosta obe
etapi rekonstrukcije ceste
stah skoraj dva milijona evrov, od tega bo občina prispevala 45 odstotkov. "Občina
ima v proračunu zagotovljen
ves denar. Vesel sem, da so
nam na direkciji prisluhnih,
saj sta za nas ta dva kilometra ceste ravno tako pomembna kot deset kilometrov Dunajske ceste v Ljubljani. Naročih bomo tudi občinski lokacijski načrt za naslednjo fazo rekonstrukcije

ceste do Breznice," je bil zadovoljen Pogačar.
Pogačar in Ficko sta se pogovarjala tudi o načrtovani
rekonstrukciji
križišča
Žirovnica-Jesenice- LesceBreg in vplivu bodoče obrtne
cone na promet. "Prihodnji
teden bomo skupaj proučih
tri predloge možnih rešitev
za ureditev križišča in pregledaU idejno zasnovo obrtne cone. Ko bo sprejeta skupna rešitev, bo direkcija podala končne |x>goje za gradnjo
cone, da bo občina lahko pričela izvajati operativne projekte," je povedal Ficko. Župan meni, da cona ne bo
imela bistvenega vpliva na
omenjeno križišče, saj bo
glavni vhod v cono s križišča
pod TVD Partizan.

DANICA ZAVRL

ŽLIBIR

Preddvor - Avgusta lani je
bilo podpisano pismo o nameri med Gorenjskimi
elektrarnami. Osnovno šolo
Matije Valjavca Preddvor in
Občino Preddvor, januarja
letos sklenjen dogovor o sodelovanju pri postavitvi
sončne elektrarne Preddvor
na strehi osnovne šole, aprila so na strehi šole namestiU sončne celice, junija pa je
sončna elektrarna že priključena na omrežje. Električna energija iz sončne
elektrame Preddvor bo lahko pokrila 70 odstotkov potreb šole in vrtca v Preddvoru oziroma 20 gospodinjstev. Predstavlja tudi okoljske prihranke, in sicer po

metodologiji izračima CO2
(0,5 kg C02/kWh) zmanjšanje 31,63 tone emisij CO2
oziroma letni prihranek
76,8 tone premoga, sporočajo iz Gorenjskih elektrarn. Naložba v sončno
elektramo Preddvor je znašala 315 tisoč evrov. V Občini Preddvor je ob daljinskem ogrevanju z biomaso
za naselje Preddvor in več
malih hidroelektrarnah na
reki Kokra in potoku Belca,
sončna energija tretji obnovljivi vir. Po besedah župana občine Preddvor Mirana Zadnikarja, obstaja tudi
veliko zanimanje zasebnikov za daljinsko ogrevanje
na biomaso. Eden bo končan že letos, drugi za manjši del naselja leta 2009.
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Gledališki predstavi na prostem
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica ta konec tedna na poligonu nad Smokučem prireja dve spektakularni predstavi
na prostem v izvedbi CledaliJke skupine Društva trg Sevnica. Nocoj ob 21. uri bodo ponovili Finžgarjevo delo Pod svobodnim soncem, ki ga je 60 nastopajočih že lani uspešno
uprizorilo v Smokuču. Predstava je tedaj privabila prek tisoč
obiskovalcev. Jutri ob 21. uri pa pripravljajo uprizoritev Miklove Zale. Povest Jakoba Sketa iz časa turških vpadov bo
predstavilo kar sto igralcev, statistov in konjenikov. A. H.

Nov vrtec v Ratečah
v ponedeljek s o v Ratečah slovesno odprli prenovljeno stavbo, v kateri s o prostori s o d o b n o
opremljenega vrtca in dve neprofitni občinski stanovanji.
MARJANA A H A Č I Č

Rateče • Sedemnajst maJ-

čkoT{ bo odslej dopoldneve
preživljalo v novih, prijaznih
\n sodobno opremljenih
Lions klub Tržič z mladimi likovniki
prostorih prenovljenega vrtca
Lions klub Tržič je letos prvič sodeloval v natečaju medna- v Ratečah. Obnovljeno stavbo
rodne zveze Lions klubov Plakat miru In povabil k sodelova- sredi vasi so v uporabo predanju učenke in učence tržiških osnovnih šol ter njihove likov- li na slovesnosti v ponedeljek.
ne pedagoge, ki so risali plakat miru na temo Mir se začne
Leta 1977 zgrajenemu pov meni. Zemlja, sonce, golob, stisk para rok, oči In srce so slopju so dodali nov, dodaten
bili najpogostejši motivi, ki so jih risali učenci. Likovna dela vhod, v katerem so garderobe
mladih in njihovih mentorjev predstavljajo na razstavi, ki so za malčke, obnovili pa so tudi
jo odprli v torek v galeriji občine Tržič in bo odprta do sre- manjšo telovadnico, sanitaride, 2. julija. O likovnih delih, njihovi vsebini in pomenu sta je za zaposlene in otroke ter
govorila<zgodovinar ^anez Šter in tržiški župan Borut Sajo- kuhinjo. V mansardi je občivic. Udeleženci natečaja so bili nagrajeni, za najbolj domi- na, ki jS za celotno irlvestidjo
selne pa so bila izbrana dela Tine Umek, Tine Primožič in. namenila 450 tiscič evrov,
Daš? Štalc. Na sliki Daša Štalc. J. K.
zgradila tudi dve neprofitni
stanovanji.
/
•Ko so pred v ^ kot tridesetimi'tai oipili vitec v Ratečah,

TRŽIČ

ga je obiskovalo še 29 otrok,
njihovo število p'a je v treh desetletjih upadlo skorajda za
polovico. V času prenove so
malčki skupaj s tremi vzgojiteljicami gostovali v vrtcu
Kranjski Gori, zato so selitev
v domače prostore še toliko
težje pričakovali. Veliko veselja, lepih doiivetij.figer in dobre volje sta jim na ponedeljkovi slovesnosti zabela ravnateljica OŠ Kranjjka Gora
Cvetka Pavlovčič m župan
Kranjske Gore Jure Žerjav, ki ^
je ob tem izrazil zaoovoljstvo,
da bodo telovadnico vpren<^Ijeni stavbi lahko uporabljali
prav vsi rateški športniki.
Trak pred vhodom v novi vrtec je skupaj z županom prerezala najstarejša zaposlena v Trak pred novim rateškim vrtcem sta prerezala Angela
vrtcu Angela Cuznar.
Cuznar in župan Jure Žerjav.

Kdo bo vozil po Jesenicah?
O b č i n a Jesenice z javnim r a z p i s o m išče koncesionarja za mestni promet in šolske prevoze.

kateri so se občinski svetniki
podrobno seznanili s probleJesenice • Družbi Alpetour, matiko javnega mestnega
ki je zadnja leta opravljala prometa. Število potnikov se
dejavnost javnega mestnega namreč zmanjšuje iz leta v
prometa in šolskih prevozov leto, avtobusi mestnega prona Jesenicah, se izteka kon- meta so zasedeni samo ob
cesijska pogodba. Zato so na konicah, najslabše so zasedeObčini Jesenice pred dnevi ne "gorske" linije v Planino
objavili javni razpis za izbiro pod Golico in v Javomiški
novega koncesionarja. Po- Rovt... Zato je tudi Alpetour
nudbe bodo odpirali prvega zadnja leta v jeseniškem
julija. Pričakovati je, da se bo mestnem prometu posloval
na razpis prijavil tudi Alpeto- z izgubo, čeprav j e močno raur, ki je dejavnost mestnih in cionaliziral poslovanje. Tako
šolskih prevozov opravljal že so se pojavile celo skrbi, da je
doslej. Tako je vsaj napovedal javni mestni promet na Jesepredstavnik podjetja Matevž nicah tik pred ukinitvijo. A
Šimnic na aprilski seji jeseni- kot je na seji dejal župan Toškega občinskega sveta, na maž Tom Mendnger, se to
URŠA PEraRNEL

Madio-EFanf&M

nikakor ne sme zgoditi. Od
javnega mestnega prometa
so namreč odvisne najbolj
ranljive skupine prebivalstva,
to je mladi in starejši. Tako
so občinski svetaiki kljub
očitkom, da je mestni promet vreča brez dna, sprejeli
sklep, po katerem mestni
promet na Jesenicah ostaja:
A Občino Jesenice bo stal bistveno več kot doslej, saj bo
samo letos za subvencije namenila skoraj 132 tisoč evrov.
Po novem bodo subvencionirali vozne karte • Občina bo
iz proračuna namenila 040
evra na prepeljanega pomika. Predvidevajo, da bodo v
mestnem prometu letos pre-

ALC zbira podpise podpore
Radovljiša občina računa da se uresniči optimističen scenarij in da se bo
država za prenos zemljišč odločila še pred poletnimi dopusti. V t e m
primeru bi premik steze lahko izvedli.
MARJANA A H A Č I Č
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Lesce - Na torkovi novinarski konferenci je aeroklub
ALC Lesce predstavil akcijo
zbiranja podpisov v podporo
športni in turistični dejavnosti na leškem letališču. "Nad
rezultati smo prijetno presenečeni, saj smo v slabih dveh
tednih pridobili več kot dva
tisoč podpisov podpore
športni in turistični dejavnosti, kar daleč presega naša
pričakovanja in nam daje
spodbudo za vztrajanje pri
svojih opredelitvah, to je raz-

voju v smeri kvalitetne rekreativne in vrhunske tekmovalne dejavnosti na področju
jadralstva, modelarstva in
padalstva ter modernizacijo
flote, ki bo tako manj obremenjujoča za okolje," je povedal predsednik kluba Tone
Čerin. Prav za slednje, poudarjajo letalci, pa je nujna
nova, premaknjena in asfaltirana vzletno pristajalna steza. "V dobro vseh bi bilo, da
naredimo stezo, ki bo pravilno usmerjena in bo omogočala koridorje letenja proč od
naselij ter tudi vzlete moder-

nih in bistveno tišjih letal."
Ker država še ni prenesla
zemljišč na občino, premik
steze, ki ga zahteva potreba
jK) varnosti prometa na bližnji avtocesti, še ni mogoč.
Občina kljub temu računa,
da se uresniči optimističen
scenarij in da se bo država
za prenos zemljišč odločila
še pred poletnimi dopusti. V
tem primeru, je prepričan
župan Janko S. Stušek, bi
premik steze vendarle lahko
izvedli, še preden bo avtocesta mimo Lesc in Radovljice
tudi uradno odprta.

peljali okrog 330 tisoč potnikov, tako da naj bi znesek
subvencioniranja znašal 132
tisoč evrov. Verjetno pa bo na
koncu ta številka nižja, kajti
število potnikov se iz leta v
leto zmanjšuje. S tem denarjem bi koncesionarju omogočili pokrivanje stroškov,
občanom pa možnosti za
uporabo mestnega prometa
v nespremenjenem obsegu
in ceni. Ob tem pa so mnogi
občinski svetniki menili, da
bi po zgledu Nove Gorice
tudi na Jesenicah morali uvesti brezplačen prevoz po mestu, saj bi le tako na mestae
avtobuse privabili več potnikov.

HRUŠICA

Nov vrtec na Hrušici
Na Hrušici jutri odpirajo
nove prostore otroškega vrtca, ki so jih uredili v kulturnem domu. Pridobili so dobrih tristo kvadratnih metrov površin. Celotna naložba je stala dobrih 562 tisoč
evrov, od tega je večino prispevala Občina Jesenice,
nekaj ministrstvo za šolstvo, štiri tisoč evrov za nakup igral pa je podarila
Lekarna Plavž. Z ureditvijo
novih prostorov vrtca pa obnova kulturnega doma še ni
zaključena. Še letos bodo
v njem nove prostore dobili
knjižnica ter domača društva. V preostalem delu
objekta pa naj bi v prihodnjih petih letih zgradili štirinajst neprofitnih stanovanj.
U. P.

GORENJSKA

Na Bledu kino pod zvezdami
v d r u š t v u E-nota z a p o p e s t r i t e v kulturno turistične p o n u d b e b o d o z n o v a pripravili Poletni k i n o Bled.
MATEJA R A N T

Bled - Tri metre visoko in
osem metrov široko filmsko
plabK) bodo tokrat postavili v
samem središ6i Bleda, v
Zdraviliškem parku. Filmskim užitkom na prostem se
bo mc^oče prepustiti od 9. do
20. julija, naenloat pa si te filme lahko ogledalo do tristo
gledalcev.
"Program bodo sestavljali
filmi, ki so si v minulenn letu
pri gledalcih prislužili posebno pozornost in naklonjenost," je pojasnil Jaka Ažman
iz KUD E-nota in dodal, da si
želijo, da bi v julijskih večerih
Zdraviliški park postal mesto
druženja in kakovostnega preživljanja prostega časa ^ o za
domačine kot turiste. Zato
bodo ob filmskih projekcijah
pripravili tudi pester spremljevalni program, kd se bo odvijal
vsak dan od 19. do 2. ure. Vhi-

Praznik v Dupljah
TVD Partizan Duplje začenja praznovanje 53-letnice delovanja društva in 50-letnice rokometnega kluba, ki je po podatkih Rokometne zveze Slovenije najstarejši stalno delujoči
rokometni klub v Sloveniji. V soboto, 21. junija, ob 13. uri se
bo začel na rokometnem igrišču pri osnovni šoli tradicionalni mednarodni turnir, na katerem bodo igrale moške
ekipe Dupelj, Loke United iz Škofje Loke, Trebnjega in
Slavonije iz Osijeka. Na ženskem turnirju pa bodo igrale
veteranke Žabice iz Dupelj in veteranke iz Šentjerneja,
Sevnice in Idrije. Po 19. uri bo na igrišču zabava. J. K.
ZGORNJA R A D O V N A

Odprtje sezone na Pocarjevi domačiji
Na Pocarjevi domačiji v Zgornji Radovni bodo danes ob 18.
uri s predstavo Triglav Frana Šaleškega Finžgarja v izvedbi
gledališča 2B iz Bohinjske Bistrice in razstavo Slovensko
planinstvo po svetu odprli poletno sezono. Vrata Pocarjeve
domačije bodo odprta do 31. avgusta ob petkih, sobotah in
nedeljah ter ob državnih praznikih med 11. in i8. uro. Zaradi prireditve Svetovnega slovenskega kongresa, ki bo 26. in
27. junija v Info središču Triglavska roža na Bledu, bo izjemoma odprta tudi v četrtek, 26. junija. Vrata domačije bodo
najavljenim skupinam nad deset oseb odprli tudi zunaj
uradnega odpiralnega časa. M. R.

Letni kino bo v zdraviliškem parku.

šid sredi parka bodo tako postavili še dve projekcijski platni, na katerih bodo svoja dela
predstavljali različni fotografi
in umetnikL "Poskrbeli bomo
tudi za raznovrstno glasbeno

podlago, sprostitev in gostinsko ponudbo," je še dodal Jaka
Ažman.
V okviru filmske ponudbe
si bo pod zvezdami mogoče
privoščiti Petelinji zajtrk, naj-

bolj gledan slovenski film,
ameriška filma Ni prostora za
starce in Tekla bo kri, romunski film Vzhodno od Bukarešte, slovenski film Instalacija
ljubezni in tajski film Izhod.

Zlatoporočenca Marija in Tone
je njuno prijateljstvo preraslo v
ljubezen. Oba sta bila v dvajseKranj - Marija in Tone Salmič tem letu starosti, ko sta si v
z Mlake pri Kranju sta v sobo- kranjski Mestni hiši in v kranjto slavila zlato poroko, zlatopo- ski cerkvi izrekla poročno obročenca so pred cerkvijo na ljubo. "Bili smo štirje: midva
Kokrid pričakali tudi člani Tu- in najini priči. Po poročnem
rističnega društva Kokrica, ob- obredu smo šli v gostilno Jelen
lečeni v narodne noše, in jima na kranjsko klobaso, potem pa
naredili špalir, skozi katerega domov. To je bila najina
sta odšla v cerkev. Po obredu je ohcet," se spomihjata zakonbilo slavje za osemdeset po- ca. Stanovala sta v najemnivabljenih. "Da se dvakrat ože- škem stanovanju na Bobovku,
niš, še ni taka reč, ampak da se leta 1968 sta začela graditi
dvakrat oženiš z isto gospo, to hišo na Mlaki, v katero sta se
je pa že nekaj," se pošali go- preselila leto zatem. V zakonu
spod Tone. Vnukinja Staša je sta se rodila sin Tone in hčerbila atova priča, vnuk Domen ka Marina, danes pa je družimamina.
na mnogo številnejša; družbo
Dolenjca po rodu sta se spo- jima poleg njunih otrok delajo
znala že v osnovni šoli, na Go- snaha Ksenija, zet Marjan,
renjskem, kjer sta našla služ- vnuki Mitja, Domen, Staša in
bo v opekami na Bobovku, pa Matic ter pravnuka, štiriletni
SUZANA P. KOVAČIČ

BISTRICA PRI T R Ž I Č U

Deseti piknik v domu
Druga junijska sobota je v Domu Petra Uzarja Tržič rezervirana za družabni dogodek. Letos so organizirali že deseti
piknik za stanovalce doma, njihove svojce in znance. Kot je
dejala direktorica Zvonka Hočevar Šajatovič, ga večina od
175 Stanovalcev težko pričakuje. Kljub slabemu vremenu se
je zbralo okrog petsto obiskovalcev. Med vsemi je bila najstarejša 102-letna Frančiška Ahačič, ki se piknika vedno
veseli. Tokrat so za dobro razpoloženje skrbeli ansambel
Vedrina, tržiške mažoretke in stanovalci doma s šaljivimi,
pevskimi in drugimi nastopi. Najbolj srečni so bili trije
stanovalci, ki so jih izžrebali za praktične nagrade. Druženje
je zgodaj popoldne prekinil dež, vseeno pa bo piknik dolgo
ostal v spominu mnogih. S. S.
KRIŽE

Torta za tovorno žičnico

Marija in Tone Salmič s pričama
Andraž in enoletna Pia, tretji
pravnuk ali pravnučka pa sta
napoti.
Zakonca Salmič dobro poznajo pohodniki na Kriško
goro, saj sta bila do pred nekaj
leti oskrbnika tamkajšnje

koče, in to kar enajst let Ljubezen do hribov je pri obeh živa
še danes, lahko se pohvalita,
da sta kar štirikrat prehodila
slovensko transverzalo oziroma prehodila okrog sedem tisoč Idlometrov po hribih.

Vsa leta so bili odlični
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Preddvor - V Osnovni šoli
Matije Valjavca v Preddvoru
je bilo vsa leta šolanja odličnih trinajst učencev. V g.a, ki
mu je bila razredničarka Jeli
Cuderman, so bili to Matej
Arh, Domen Fink, Petra
Gregorc, Lidija Klanjšek,
Eva Krč, Matevž Okršlar,
Špela Planine in Ema Šavs.
V g.b z razrednikom Tomažem Petemelom pa so odličnjaki Matic Križaj, Blaž
Čimžar, Natalija Selšek. Ana
Krišelj in Ana Valič. Osemletne odličnjake je v družbi
razrednikov in ravnatelja

Dup4E

Tretjo junijsko nedeljo so na Kriški gori pripravili šesto
srečanje kriških planincev. Lani so se veselili nove električne
napeljave v koči, letos pa so se veselili ob obnovljeni tovorni
žičnici. Zgradili so jo leta 1975. Z njo so prevažali vse potrebno za oskrbovanje koče, gradbeni material za obnove stavbe
in mnogo jadralnih padal ter zmajev. Kljub skrbnemu
vzdrževanju je bila žičnica potrebna obnove. Pri tem sta največ pomagala podjetju iz Idrije gospodar Planinskega društva Križe Franci Urbane in žičničar Brane Česen. Med obnovo, ki je stala 33 tisoč evrov, so postavili dve novi leseni kozi
in zamenjali 1500 metrov nosilne jeklenice. V prihodnosti
nameravajo zamenjati še pogon žičnice z električnim motorjem, je povedal Ivan Likar, predsednik PD Križe. Srečanje so
sklenili z rezanjem torte in druženjem ob glasbi. S. S.
PREDDVOR

Tradicionalni pohod na Jakoba

Marjana Peneša v petek •\ie knjižna darila in poudaril,
sprejel preddvorski župan ^ je ponosen na njihove doMiran Zadnikar. Izročil jim sežke. Vesel bo, če se bodo

po študiju vrnili v svoj kraj in
s svojim znanjem prispevali
k razvoju občine.

Turistično društvo Preddvor vabi v nedeljo, 22. junija, na že
19. tradicionalni družinski pohod na sv. Jakoba. Start bo ob
7. uri v Podaku, zaključek po maši ob 12. uri. Turistični
delavci so pripravili družabne igre, kjer obiskovalci vedno
radi sodelujejo, saj se obetajo lepe nagrade. Nagradijo najmlajšega in najstarejšega pohodnika ter najštevilnejšo
družino, letos pa bo na Jakobu zaplesala tudi folklorna
skupina Preddvor. D. Ž.

GORENJSKA

Vrtec dražji za desetino
SIMON SUBIC

Cerklje - Po vzoru drugih občin bodo tudi v občini Cerklje dvignili cene vrtcev. Izračuni po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih so pokazali,
da se morajo ekonomske cene
vzgojno-varstvenih programov v vrtcu MiirenČki v Cerkljah in podružničnem vrtcu v
Zalogu povečati za deset odstotkov, glavnina podražitve
pa gre na račun plač zaposlenih. Nova cena za drugo starostno obdobje tako po novem
znaša 304 evre. ObGnski svetniki so potrdili tudi predlaga-

no ceno za novoustanovljeni
kombiniran oddelek v Zalogu
(za otroke od 2. do 4. leta starosti), ki znaša 341 evrov. Nove
cene bi morale začeti veljati 1.
julija, kot pa smo izvedeli, bo
župan Franc Čebulj zadržal
njegovo izvajanje, dokler ne
bo šola pripravila natančne
obrazložitve podražitev.
V vrtca Murenčki in Zalog
je vključenih 118 otrok starostne skupine od 2 do 6 let,
ki so razdeljeni v šest oddelkov (dva v Zalogu, štirje v Cerkljah). Domačih otrok je 108.
Za dnevno oskrbo starši povprečno plačajo tretjino ekonomske cene.

ŽLEBE

Razstava in koncert-v Žlebeh
V organizaciji Turističnega društva Žlebe Marjeta bo v soboto, 21. junija, ob 20. uri v mežnariji ob cerkvi sv. Marjete v
Žlebeh odprtje razstave z naslovom Delo na polju nekoč in
danes. Po ogledu razstave bo ob 21. uri v tamkajšnji cerkvi
še koncert Mariborskega okteta. M. B.
VoLČ)i POTOK

Peti slovenski dan vrtnic
Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije in Arboretum Volčji Potok bosta danes, 20. junija, zvečer pripravila že peti slovenski dan vrtnic, ki bo potekal v arboretskem rozariju. Najlepšo vrtnico bodo letos izbrali med tistimi, ki jih bodo prinesli obiskovalci sami, pogoj vseh sodelujočih je le ta, da poznajo sortno ime vrtnice, ki jo bodo prinesli. Vse zbrane cvetove bodo razstavili v vazah, glasovnice pa bodo obiskovalci dobili ob vstopu v park. Osrednji dogodek bo javna predstavitev prve slovenske vrtnice, predstavili pa bodo tudi novi
knjigi Matjaža Kmecla In Matjaža Mastnaka. J. P.
KRANJ

Pot na Vodnikov d o m zaprta
Komisija za pota Planinske zveze Slovenije opozarja vse
obiskovalce gora, da je planinska pot Rudno polje-Studorski
preval-Vodnikov dom ali pot Uskovnica-Vodnikov dom še
vedno zaprta. Zaradi velikega podora kamenja pod Toscem je
prehod prek podrte poti smrtno nevaren. Ko bodo odstranili
skale in popravili pot, bodo to sporočili javnosti. S. S.

Žičničarji delavni tudi poleti
Predstavniki s l o v e n s k i h žičničarjev in g o r s k i h centrov p o u s p e š n i . z i m i n a p o v e d u j e j o t u d i aktivno
poletno sezono.
JASNA P A I A D I N

Kamniška Bistrica - Sloven-

ska smui^ča in gorski centri, ki so z 1,5 milijona smučarjev in kar 66 odstotkov
več prodanimi smučarskimi
vozovnicami, glede na lansko
leto, z majem zaključila
uspešno zimsko sezono, so
se s prvim junijem usmerila
v izvajanje poletnih programov.
Predstavniki žičničarjev,
organizirani v Združenju slovenskih žičničarjev in znotraj
zbornice gorskih centrov pri
GZS, so svoje poletne načrte
predstavili ob vznožju Velike
planine le nekaj dni zatem,
ko je planina sprejela prve letošnje pastirje in njihove
krave, ki bodo v prihodnjih
tednih vse do konca septembra privabili na tisoče obiskovalcev. "Velika planina je
za obiskovalce privlačna vse

leto, a vseeno jo največ ljudi
obišče prav poleti. Obisk se
iz leta v leto povečuje in zaposleni že dolgo nismo več
le žičničarji, ampak tudi
strokovno usposobljeni turistični delavci in vodniki, ki
obiskovalcem ponujamo kakovostne programe," je povedal Marijan Skomišek, direktor podjetja Velika planina, ki
je letos v upra\djanje prevzelo
zaščiteno Preskarjevo pastirsko bajto, nameravajo pa odkupiti tudi gostišče na Zelenem robu.
Gorski centri, med katerimi so poleg Velike planine
tudi Krvavec, Kranjska Gora,
Vogel, Kanin, Cerkno in štajerska smučišča, bodo obiskovalcem v poletnih mesedh
ponujali pohodništvo z gorskimi vodniki, kolesarjenje,
letenje z jadralnimi padali, jahanje, kulturne prireditve,
pestro kulinarično ponudbo

Marijan SJcornišek, Damjan Pintar, predsednik zbornice
gorskih centrov, in Dušan Božičnik

in drugo. Raj za kolesarje bo
tudi letos predvsem Krvavec,
kjer omogočajo brezplačen
prevoz koles, lansko poletje
pa so prepeljali kar deset tisoč
ljudi. "Poudarek letošnje sezone je gotovo akdja Olimpijskega komiteja Slovenije in

Turistične zveze Slovenije, ki
se ji je pod naslovom Slovenija kolesari v gorskih centrih
pridmžilo osem večjih slovenskih gorskih centrov," pa
je dodal Dušan Božičnik, direktor zbornice gorskih centrov.

ŠKOFJA LOKA

ŽIRI

O b srednjeveškem dnevu Loški Dekameron

Višji stroški pri gradnji doma

Mestni trg, Cankarjev trg in travnik pod Loškim gradom
bodo jutri, 21. junija, spet zaživeli v srednjeveškem duhu.
Mestni kiicar bo ob io. iiri oznanil začetek Venerine poti, zaživela bo srednjeveška tržnica s prikazi starih obrti. Vitezi,
konjeniki in lokostrelcl bodo prikazali srednjeveške borilne
veščine, v šolo bodo sprejeli paže, mimoidoče bo zabaval
grajski norček, svoje spretnosti bodo kazali žonglerji, vedeževalka bo napovedovala prihodnost. V mestu ne bo manjkala kovnica srednjeveških kovancev, kakega od meščanov
pa bodo spet vklenili v klado. Na stojnicah lahko pričakujemo tudi srednjeveško kulinarično ponudbo. Obeta se več
razstav, med drugim tudi Škofjeloški pasijon v bakru. Letos
bo osrednji dogodek Loški Dekameron, gledališka animacijska igra o doživljajih iz vsakdanjika srednjeveške Loke. Zvečer bosta koncert renesančne in gotske glasbe ter renesančni ples z baklami, za konec pa še veličasten ognjemet. D. Ž.

Občina Žiri v teh dneh pričakuje pogodbo o podelitvi koncesije za gradnjo in delovanje Doma starejših Žirl. S podpisom pogodbe formalnosti še ne bo konec, saj sledi prodaja
lani ustanovljenega Socialno varstvenega zavoda Žiri. Lastnika sta Občina Žiri in zasebnik Franc Kavčič, ki sta se ob
ustanovitvi zavezala, da zavod po pridobitvi koncesije prodata ljubljanskemu podjetju Deos. Čeprav formalnosti še
niso opravljene do konca, pa pripravljalna dela na gradnjo
nemoteno tečejo naprej. Bojan Krajnc, direktor Deosa, nam
je pred časom zatrdil, da se bodo dela začela jeseni. Ali bo
to mogoče, saj so že pri raziskavah zemljišča naleteli na težave.> Odgovarja Franci Kranjc, direktor občinske uprave:
"Raziskava zemljišča je pokazala, da je teren mehak, zato so
skalnat oziroma trden teren našli šele na petnajstih In ne na
načrtovanih treh metrih globine. Gradnja se bo zaradi tega
podražila, vendar terminski načrt ni ogrožen." B. B.

Surmi<tnx>tOfSljub|aria.n#Smanova3.1000LJubjono

Popravek

Ford flota ponovno prihaja v vašo bližino.

Ne zamudite enkratne priložnosti za testiranje
različnih Fordovih modelov vozil in se preprič^e
o Izjemnosti njihove vozne dinamike med 17.
aprilom In 26. junijem po vsej Sloveniji.

Sodelujte v žrebanju za glavno nagrado, družinski
izlet s FordS-MAXom v EuroDlsney Pariz.

Presenečenje pa smo pripravili tudi za kupce in
morda boste prav vi tisti, ki mu bomo povrnili
celotno kupnino za novega Forda.

19. - 21. JunIJ, Servis Frilc, Avto Lesce ob
železniški postaji
23., 24. In 26. junij, Avto Kadlvec, Šenčur
pri Kranju

Prijave na testno vožnjo in informacije na
oso 88 76.

FordFlota

Feel the difference

V članku Jubilej loške akademije smo pomotoma zapisali, da je Muzejsko društvo
Škofja Loka dr. Francetu
Štuklu podelilo listino častnega občana. V resnici je
prejel listino častnega člana.
Za napako se opravičujemo.
V članku Odprli cesto v
Bašlju pa smo pomotoma
zapisali priimek najstarejše
vaščanke. Cesto je slovesno
odprla Frančiška Zorman,
po domače Krčeva. Za napako se opravičujemo. D. Ž.
DRACOČAJNA

Slovenski dan
V kampu Smlednik v Dragočajni bo v nedeljo, 22. junija,
od 11. ure dalje prireditev
Slovenski dan v Dragočajni.
Gospodinje iz vasi Dragočajna in Moše bodo predstavile
lokalne jedi. Za popestritev
bodo poskrbeli godci in folklorna skupina KUD Oton
Župančič iz Sore. M. B.
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Pevnik namesto Stojanoviča
P o o d h o d u trenerja S l a v i š e S t o j a n o v i č a k ekipi C M Celja b o ekipo d r ž a v n i h n o g o m e t n i h prvakov iz
D o m ž a l vodil Robert Pevnik, m e s t o š p o r t n e g a direktorja pa je prevzel D e j a n D j u r a n o v i č .
VLLMA STANOVNIK

Domžale - "Zadnji dnevi so
bili v našem klubu kar naporni, vendar pa smo sedaj prepričani, da so odločitve, ki
smo jih sprejeli, dobre. Po
odhodu Nenada Protege in
Slaviše Stojanoviča je bilo
treba izbrati novega športnega direktorja in trenerja. Želel sem si, da dobijo priložnost tisti, ki so v klubu že do
sedaj prispevali k vsem odličnim rezultatom v zadnjih
letih. Dejan Djuranovič je
kmalu prevzel vlogo športnega direktorja in nov izziv v
klubu, hkrati pa bo ostal tudi
na klopi in se bo lahko izobraževal v trenerskem poklicu. Kot trener vratarjev in
pomočnik trenerja na klopi
ostaja Filip Filipovski. Glede
trenerja pa smo se pogovarjali nekaj dlje. Javno lahko
povem, da sem se uradno
pogovarjal le s tremi, saj
zame izbira trenerja ne pomeni, da jih kopico postavimo v vrsto in izbiram podobno, kot poteka izbor za
miss Slovenije. Dogovorili
smo se z Robertom Pevnikom, ki smo ga ob koncu
minule sezone zgolj "posodili" ekipi Drave, prej pa je
bil pri nas trener kadetov," je
na sredini tiskovni konferenci v povedal predsednik NK
Domžale Stane Oražem in
dodal, da imajo tudi v novi
sezoni cilj, da se uvrstijo v
vrh državnega prvenstva, da

VABILA PRIREDTTVE
Mladi skakalci za pokal Alpe-Adrla - Smučarsko skakalno
društvo Stol Žirovnica prireja jutri, v soboto, z začetkom ob
10, uri v skakalnem centru Glenca nad Breznico mednarodno tekmovanje v smučarskih skokih za dečke od 7 do n let
za pokal Alpe Adria. Nastopili bodo tekmovalci iz sosednje
Italije (Trbiž) In Avstrije (Celovec, Beljak, Zahomc) ter tekmovalci slovenskih klubov in društev. Pričakujejo udeležbo
okoli sto tekmovalcev. V. S.
Karate turnir v Šenčurju - Karate klub Shotokan Kranj bo to
nedeljo, 22. junija, z začetkqm ob 10. uri v športni dvorani v
Šenčurju pripravil turnir Pokal Gorenjske 2008. Na njem
bodo sodelovali tekmovalci vseh starostnih kategorij, od
najmlajših do veteranov in veterank. Turnir naj bi se zaključil okoli 19. ure. V. S.
športni konec tedna na Hotavljah - Športno društvo Marmor Hotavlje jutri, v soboto, z začetkom ob 12. uri pripravlja prireditev 24 ur nogometa. Ekipi iz Gorenje vasi, poljanski študentje, ekipa Brloga in domače ekipe iz Hotavelj se
bodo pomerile v neprekinjenem vzdržljivostnem igranju nogometa, igra pa bo trajala do nedelje, ko bodo točno opoldne nehale igrati. To bo potekalo na Šinkucovem travniku
na Hotavljah. Organizatorji obljubljajo, da bo poskrbljeno
tako za igralce kot za žejne in lačne obiskovalce. Prav tako
jutri, v soboto, pa bo na vrsti tudi naslednja aktivnost v sklopu letošnje: tek, hitra hoja ali rolanje. Zbirno mfesto je ob i8.
uri za gostilno Lipan na Hotavljah. Poleg grč se lahko teka,
hitre hoje oz. rolanja udeležijo tudi drugI ljubitelji rekreacije. V. S.

Na tiskovni konferenci je predsednik NK Domžale Stane Oražem (levo) predstavil novega
športnega direktorja Dejana Djuranoviča In trenerja Roberta Pevnika. / foio: rma ooki
v člansko moštvo vključijo
igralce iz uspešnega mladinskega moštva oziroma domžalske nogometne šole, prav
tako pa želijo omogočiti prestop v bogatejše klube vsem
uspešnim igralcem članskega moštva.
"Tukaj v Domžalah sem
že pet let in odločitev za prevzem nove vloge ni bila težka. Sprejel sem nov izziv in
naš dlj je, da obranimo naslov dr^vnih prvakov. Ekipa
je večinoma sestavljena,
okrepljena je z mladimi igralci, z nekaterimi se še dogovarjamo," je povedal De-

NOGOMET

jan Djuranovič. Kot vse kaže,
se iz Domžal poslavlja v minuli sezoni prvi strelec lige
Dario 2^ora, prvake pa sta
Že zapustila Dražen Žeželj
in Siniša Jankovič. Poleg
mladih domačih igralcev je
iz kranjskega Triglava v
Domžale prestopil Miha Novak, z nekaterimi novimi
okrepitvami pa se v klubu še
dogovarjajo. Priprave bodo
Domžalčani opravili v Duplici, Brežicah in na Ptuju.
Prva uradna tekma jih čaka
9. julija proti pokalnemu prvaku Interblocku v Superpokalu Telekoma Slovenije, 16.

julija pa bo na sporedu že
dvoboj prvega predkroga
kvalifikacij za ligo prvakov.
"Mislim, da poznam ekipo
in da jo lahko dvignem še na
višjo raven. Zaupam igralcem in verjemite mi, da boste Domžale v novi sezoni videU v še večjem sijaju," je
povedal trener Robert Pevnik, kapetan Luka Elsner pa
je dodal, da je za igralce najpomembneje, da Domžale
ostajajo stabilen klub, da vodilni v klubu poznajo kvaliteto igralcev in da so mimo začeli priprave na novo se?ono.

; KOLESARSTVO

KRANJ

KRANJ

Brane Pavlin je trener članske ekipe Triglava

Robič do zgodovinske zmage na RAAM-u

Novi trener članske ekipe Triglava Gorenjske je Brane
Pavlin. Brane, ki je bil nekoč tudi igralec Živil Nakia, njegov
matični klub pa je Britof, je prevzel mesto trenerja z namenom, da skuša Triglav znova pripeljati v 2. ligo. V.-S.

Jeseničan Jure Robič je še četrtič zmagal na ultra kolesarski
dirki čez Ameriko (RAAM). 43-letni kolesar je v cilj 4800
kilometrov dolge dirke prišel po 8 dneh, 23 urah in 33 minutah kolesarjenja. Kot edinemu doslej je v 27-letni zgodovini
dirke uspelo zmagati štirikrat, leta 2004, 2005, 2007 in
letos. Robič naj bi se z ekipo v Slovenijo vrnil v nedeljo, sprejem na Brniku, na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, se bo
predvidoma začel okrog 10. ure. M. B.

HOKEJ

•

Balinarski spored - V 10. krogu 1. državne lige (jutri ob 17.
uri) v Bistrico prihaja EIS Budničar, Radovljica Alpetour bo
gostila Postojno, Primskovo pa Jadran Izolo. V 2. dtiavni ligi
• vzhod (jutri ob 17. uri) bodo vse gorenjske ekipe gostovale: Center Kranj odhaja k Sodšku, Tržič k Svobodi, Čirče VanDen pa bodo igrale na Štajerskem pri Angelu Besednjaku, i.
gorenjska liga, 6. kolo (danes ob 17. uri) - Lesce : Rogovlla,
Trata : Jesenice, Milje : Loka looo. 2. gorenjska liga, 7. kolo
(danes ob 17. uri) - Bratov Smuk: Jurč Blejska Dobrava, Sava
: Kres Javornik, Podnart: Huje, Visoko Rapa : Zarica. S. Š.

VATERPOLO
KRANJ

Koprčani povedi! v zmagah
V sredo sta bili odigrani obe tretji tekmi končnice letošnjega
državnega članskega prvenstva v vaterpolu. V Kopru je domača ekipa Rokava Koper z dvema zadetkoma razlike 11 : 9
(3 : 2, 5 : 2, 2 : 4 , 1 : i) premagala sedaj še aktualne prvake,
ekipo kranjskega Triglava, in v zmagah povedla z 2 : i. Četrta tekma, ki je lahko tudi že prva odločilna (ekipi igrata na
tri zmage), bo na praznično sredo, 25. junija, ekipi pa se
bosta tokrat prvič pomerili na kranjskem letnem kopališču.
V tekmi za končno tretje mesto je v Ljubljani ekipa Slovana
Olimpije z 10 : 7 premagala mariborski Branik in tako v
državnem prvenstvu že osvojila končno tretje mesto. J. M.

GORNIŠKI KLUB KARAVANKE

in

ŠPORTNA ZVEZA RADOVLJICE
UvK''

vabita

v siMio, 2S. jun^a 2008 ob 1
JESENICE

Jure Košir nič več z jeseniškimi hokejisti
Kot je sporočil naš nekdanji smučarki as Jure Košir, ki se je
kasneje podal v poslovne vode, bo švicarska agencija CM
Sports, ki jo zastopa, s koncem meseca julija po dveh letih
zaključila poslovno sodelovanje s Hokejskim klubom Acroni
Jesenice. Znano je namreč, da je v tem času agencija CM
Sports za Hokejski klub Acroni Jesenice opravljala marketinško promocijske aktivnosti ter aktivno promocijo tako jeseniškega kot tudi slovenskega hokeja. "Agencija CM Sports
zaključuje sodelovanje s Hokejskim klubom Acroni Jesenice
zaradi različnih pogledov in mnenj glede nadaljnjih marketinško-promocijskih aktivnosti in vizije razvoja Hokejskega
kluba Acroni Jesenice. Agencija CM Sports bo še naprej delovala v smeri dobre promocije slovenskega hokeja, slovenskih profesionalnih športnikov ter slovenskega športa.
Klubu Acroni Jesenice želi uspešno delovanje še naprej,
igralcem pa uspešno sezono tako v ligi E8EL kot tudi v
državnem prvenstvu," pravi Jure Košir. V. S.

VESLANJE

8. T E K PO
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Prijav«: lu itartiMffl m«stu jiredsfioirMnlkamA. T. Unhaita

Na olimpijske igre trije slovenski čolni

Tekaiic« In Iste« tetcmuj^ v vMh Stand^h kategorijah

Danes se bo v Poznanju začel finale letošnjega svetovnega
pokala v veslanju, kjer bosta Slovenijo zastopala dvojni dvojec (Luka Špik in Iztok Čop) ter četverec brez krmarja (Tomaž in Miha Pirih, Rok Kolander in Rok Rozman). Ta dva
slovenska ^olna sta si nastop na letošnjih olimpijskih igrah
v Pekingu zagotovila že na lanskem svetovnem prvenstvu,
minule dni pa so se za nastop na olimpijskih igrah potegovali tudi drugi slovenski čolni. Na kvalifikacijskih obračunih,
ki so od sobote potekali v Poznanju, pa je bil uspešen le štajerski dvojni četverec z Janezom Zupancem, Janezom in Jernejem Juršetom ter Gašperjem Fistravcem, tako da bomo
na olimpijskih igrah stiskali pesti za tri slovenske čolne.
V. S.

od 17.
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DolSna proge; najmlatJi l a ^ 2 l^žonske 8 km, moški 8 km
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Čirški klanec zaprt več ur
V torek dopoldne so za več ur za ves promet zaprli Savsko
cesto oziroma Čirški klanec. Okoli.8. ure je namreč iz
nekega avtomobila izteklo motorno olje, zato je ob dodatni
pomoči rahlega dežja vozišče postalo izredno spolzko in
nevarno za promet. Očistili so ga delavci javnega podjetja
Komunale Kranj. S. Š.

simon.subic@g-glas.si

Obtoženi Zidar grozi
novinarjem s tožbo
Bivši direktor j e s e n i š k e g a D o m i n v e s t a Jožef Z i d a r , o b t o ž e n z l o r a b e p o l o ž a j a in p o n a r e d i t v e listin, je
n o v i n a r j e m zagrozil s t o ž b o , če b o m o p o r o č a l i o s o j e n j u proti n j e m u .

SIMON ŠUBIC

Kranj - V torek so na kranjskem okrožnem sodišču začeli soditi šestdesetletnemu
Jožeiu Zidarju, nekdanjemu
direktorju jeseniškega Dominvesta, ter soobtoženima
Miroslavu Oštirju in Francu
Pogačarju. Kot je državna tožilka Renata Vodnjov prebrala iz obtožnice, je Zidar
obtožen zlorabe položaja in
.pravic, skupaj s soobtoženima pa tudi ponareditve ali
uničenja poslovnih listin, za
kar mu grozi do osem let zapora.
Prvoobtoženi je sodnici
KRIMINAL
Andreji Ravnikar še pred
branjem obtožnice predlagal, naj začetek glavne obraJESENICE
vnave preloži, dokler kranjUkradli barvne kovine
sko sodišče ne odgovori na
V noči na torek so neznani storilci na cesti Borisa Kidriča na vprašanje, kdo je pravi direkJesenicah vzeli 150 kilogramov barvnih kovin in s tem lastni- tor Dominvesta, ki na Jesenicah upravlja 3.400 stanoka oškodovali za okoli 2:500 evrov.
vanj. Zidar namreč še vedno Jožef Zidar (skrajno desno) je najprej želel novinarje pregnati iz sodne dvorane, kasneje je
pred dvorano zagrozil s tožbo vsakomur, ki bo pisal o njem. /r<xo: Tina Doki
ne pii2iiava legalnosti imeVODICE
novanja zdajšnjega direktorIz avtomobila vzel torbico
ja Marjana Potočnika pred
storil tudi kaznivo dejanje tativno in "vsako ugovarjanje
tožen zlorabe svojega popribližno štirimi leti. Spor
V ponedeljek popoldne je neznani storilec razbil steklo na
je vodilo v izgubo službe".
ponareditve poslovnih liložaja in pravic, s tem ko je
osebnem vozilu znamke Opel, ki je stal na parkirnem pros- med nekdanjim in sedanjim
stin, pri tem pa je bilo pod- Obtoženi Pogačar je zatrdil,
med letoma 2002 in 2004
toru pri pokopališču v Vodicah. Premamila ga je torbica, ki direktorjem Dominvesta je kot direktor Dominvesta
jetje domnevno oškodova- da je potne naloge podpisovrelišče dosegel avgusta
jo je lastnik pustil na sedežu. Škode je za tristo evrov.
no za približno 21 tisoč ev- val, ne da bi vedel, za kaj gre,
pri poslovanju s tekočega
2006, ko je Zidar najel varz njimi pa se tudi ni okorirov.
računa podjetja odrejal gonostnike in Potočniku oneJEPRCA
tovinske dvige, pri tem pa
Zidar, ki je sodnemu sena- stil. Prav tako se je čudil, da
mogočil vstop v prostore Do- navajal fiktivne stroške.
zoper njega sploh poteka katu med drugim predlagal
T a t na g r a d b i š č u
minvesta, tako da je morala
Tako naj bi si pridobil za
tudi izločitev vseh dokazov iz zenski postopek, saj naj bi
Neznani storilec je v noči na ponedeljek z gradbišča na Je- na koncu posredovati policiga sodišče že obvestilo, da je
približno 63 tisoč evrov
sodnega spisa, je na obtožbe
prci ukradel planirko za gradbeni bager Takuči T245. Gmot- ja.
postopek končalo in da naj
protipravne premoženjske
odgovoril, da se ne počuti
na škoda znaša 2.600 evrov.
plača 150 tisoč tolarjev huDrugoobtoženi
Sojenje se je kljub drugač- koristi. Na škodo Dominve- krivega.
sta naj bi si prav tako prila- Oštir se zagovarja, da je sicer manitarni organizaciji, kar
ni želji Zidarja začelo, prav
KAMNIK
je tudi storiL
vedel, da so nekateri potni
tako pa sodnica ni prisluhni- stil še dodatnih 11 tisoč evrov.
S
podpisovanjem
28
nalogi
lažni,
vendar
jih
je
la
njegovemu
predlogu,
naj
Sojenje se bo z zaslišaTatovi v skladišču
lažnih potnih nalogov za
vseeno podpisal, saj da je Zi- njem prič nadaljevalo v zaizključi javnost. Slednja je
V noči na sredo so neznani storilci vlomili v skladišče kam- nato izvedela, da je Zidar ob- službena potovanja naj bi
dar podjetje vodil zelo avtori- četku septembra.
niškega podjetja, iz njega pa odnesli različne gospodinjske
aparate. Lastnik je oškodovan za okoli dvajset tisoč evrov.
TRŽIČ

Kradli brisače in kopalne plašče
v noči na ponedeljek je nekdo vlomil v skladišče tekstilnega
podjetja v Tržiču ter odnesel sedem kopalnih plaščev in 25
kilogramov brisač. Podjetje je oškodovano za približno petsto evrov. S. Š.

Podjetje Planen, d.0.0.. Škofa Loka zaradi razširitve proizvodnega
programa razpisuje nasledJ^je prosto delovno mesto:

GRAFIČNI TEHNIK - POMOČNIK (mji)
DRAW

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

PUNEN d.0.0.
Kidričeva cesta 72b
4220 Škofja Loka

v ponedeljek zvečer sta n e z n a n a m o š k a pri p o s l o v a l n i c i N L B v M e d v o d a h v a r n o s t n i k u vzela vrečke
z denarjem.

jemeje pa s palico, udaril po
glavi, kar je vamostnika poMedvode - Polidsti že poizložilo na tla. V tem času je
vedujejo za neznanima mo- drugi ropar zgrabil torbo s
škima, ki sta v ponedeljek
preostalimi vrečkami, v katezvečer v Medvodah oropala
rih je bilo več tisoč evrov goto45-letnega vamostnika podvine, poroča polidja. Storilca
jetja Gy, doma iz Škofje
sta po dejanju peš zbežala
Loke. Zgodilo se je nekaj
proti železniški prc^. Varnostpred 20. uro, ko je varnostniku so rane oskrbeli v ljubnik v dnevno-nočni trezor
ljanskem kliničnem centru.
Nove Ljubljanske banke
Po opisu napadenega varvstavljal vrečke z dnevnimi
nostnika sta bila roparja viizkupički.
soka okoli 180 in 175 centiTedaj sta ga obstopila nemetrov, suhih postav, obleznana moška. Eden ga je z ne-' čena pa sta bila v temna ob- Roparja sta varnostnika napadla pri dnevno-nočnem
trezorju N L B v Medvodah. /fo»: M>i>Btnoncdi
znanim predmetom, najverlačila.
SIMON ŠUBIC

fj

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

Varnostnika s palico po glavi

ri///
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Razdedi

PRILOGA G O)RENJSKEGA
R E N J S K E G A GLASA

^ ^ ^ ^

Zadnji teden pred referendumom o pokrajinah je zaživela referendumska kampanja. Opozicija nasprotuje
sedanjemu vladnemu predlogu, koalicija pričakuje, da ga bodo ljudje v nedeljo na referendumu podprU in bo
lahko na novo oblikovani zakon še do konca mandata potrdil državni zbor.

Okra me na reterendum
D A N I C A ZAVRL Ž L E B I R

Od poldruge
milijarde evrov,
kolikor jih bo
država prenesla
na pokrajine,
naj bi
Gorenjska
dobila 102
milijona in s
tem denarjem
bi lahko
marsikaj
dosegli glede
svojega
samostojnega
razvoja.

V začetku referendumske
kampanje je kazalo, da ta ne
bo posebej živahna. Le minister za lokalno samoupravo
Ivan Žagar je z nekaterimi
ministri krožil po Sloveniji
in županom ter gospodar:
stvenikom znova dokazoval
potrebo po pokrajinah. Tako
je bilo tudi pred kratkim na
Bledu, kjer smo o pokrajinah, tudi o Gorenjski, slišali
Že večkrat slišano. Opozidja
je takšni vladni "turneji" po
Sloveniji očitala, da se gre
vlada predvolilno kampanjo
za denar davkoplačevalcev,
na kar je ta teden odgovoril
predsednik vlade Janez Janša, češ da se s promoviranjem pokrajin ukvarjajo že
od začetka mandata in se nameravajo še naprej. Zadnji
teden pa se je referendimiska kampanja razživela. Koalicijske stranke pozivajo volivke in volivce, naj pridejo
na referendum in glasujejo
za, češ da Slovenija pokrajine potrebuje za hitrejši in
enakomernejši razvoj. Tri
največje opozicijske stranke
pa so tokrat nastopile skupaj
in nasprotujejo pokrajinam,
kakršne predlaga vlada. Glede referenduma pa menijo,
naj se ga ljudje vendarle
udeležijo in glasujejo po svoji presoji.
Janez Janša je ta teden na
novinarski koiiferend znova
spregovoril o pomenu pokrajin in spomnil na to, ^ so o
štirinajstih pokrajinah že v
prejšnjem mandatu govorili
v Pahorjevi SD. Ta je projekt
dolgo podpirala, ko pa se je
pokazda realna možnost, da
bodo pokrajine ustanovljene
in da ^ to uspeh sedanje vladajoče koalidje, pa je podporo odtegnila. Premier je dejal, da se tako ozek in sebičen
pogled ene stranke ne bi
smel postaviti nad interese
države. Sicer pa obljublja, da
bo koalidja upoštevala referendumski izid. Takoj nato
bo pripravila nov zakonski
predlog o pokrajinah in ga

poslala v parlamentarni postopek, kjer obstaja realna
možnost, da bo sprejet do
konca mandata. Tudi od opozicije namreč pričakuje, da
bo upoštevala referendumski izid in dala soglasje k zakonu, ki terja dvotretjinsko
večino.
Župani so za pokrajine ...
Predreferendumsko dogajanje pa je bilo te dni živahno
tudi na Gorenjskem. Poslanca SDS Branko Grims in Bojan Homan ter župana iz te
stranke Miro Kozdj (Šenčur)
in Milan Čadež (Gorenja vasPoljane) so predstavili stališča do predlagane gorenjske
pokrajme. Miro Koželj je dejal, da so bili v preteklosti
ljudje v dvomih glede ustanovitve sedanjih manjših občin, njihov razvoj pa je dokazal, da je bila takratna odločitev prava. Enako uspešnost
pričakuje tudi od razdelitve
Slovenije na pokrajine. Milan Čadež je menil, da bi bile
pokiajine korisUie, saj bi bilo
odločanje bližje, sedaj pa občine v razmerju do države
težko kaj dosežejo, na njena
vrata pač trka dvesto županov. Od poldruge milijarde
evrov, kolikor jih bo država
prenesla na pokrajine, naj bi
Gorenjska dobila 102 milijona in s tem denarjem bi lahko marsikaj dosegli glede
svojega samostojnega razvoja. Župani vseh poUtičnih
barv podpirajo ustanovitev
pokrajin, sta zatrdila župana
SDS, Bojan Homan pa je dejal, da sta enakega mnenja
tudi obe združenji občin. Pokrajine bodo pomenile olajšanje tudi za tiste, ki sprejemajo odločitve na državni
ravni, ne bo več treba odločati o vsaki cesti, šoli, bolnišhid posebej, to bodo poslej za
svoje območje lahko počele
pokrajine. Gl^ede Gorenjske
pokrajine pa meni, da ne
more biti nobenega dvoma.
Branko Grims je prepričan,
da to velja tudi za vse druge
predlagane pokrajine, dvomi

V SDS so enotni glede pokrajin: (od leve) Miro Koželj, Bojan Homan, Branko Grims in
Milan Čadež.

Na zgornjem delu Gorenjske bi imeli svojo pokrajino: (od leve) Borut Sajovic, Tomaž Tom
Mendnger, Leopold Pogačar, Janko S. Stušek, jure Žerjav, Peter Torkar in Stevo Ščavničar.
obstajajo zgolj v zvezi z
osrednjo slovensko pokrajino. Če ne bo sprejeta takšna,
kot je predlagana, bodo predlog znova oblikovali in območja, kjer ne bo soglasja zanjo, priključili drugim pokrajinam. Referendum bo dal
jasno sporočilo, pravi Grims
in dodaja, da se opozidja
spreneveda, kar zadeva število pokrajin, češ da jih je ravno SD v prejšnjem mandatu
predlagala štirinajst, sedaj pa
je preprečila sprejem zakona
s takšnim številom pokrajin.

"Če je pokrajin preveč, pa naj
povedo, katere ne bi imdi,"
meni Grims in znova opozori na to, da je takšno stališče
vodstva SD v nasprotju s pričakovanji županov SD, ki pa
si pokrajin želijo.
... vendar ne vsi
Ves čas, odkar traja razprava o pokrajinah, je znano stališče županov zgornjega dda
Gorenjske. Ta teden so ga
znova potrdili Janez Fajfer
(Bled), Franc Kramar (Bo-

hinj), Peter Torkar (Gorje),
Tomaž Tom Mendnger (Jesenice), Jure Žerjav (Kranjska Gora), Janko S. Stušek
(Radovljica), Borut Sajovic
(Tržič) in Leopold Pogačar
(Žirovnica) ter direktor razvojne agencije Ragor Stevo
Ščavničar. Vsi razen Boruta
Sajovca imajo tudi potrditve
svojega občinskega sveta.
Smo za enotno Gorenjsko, a
pod pogojem, da jih je v vsej
Sloveniji od šest do osem:
^ 1 6 . stran

Razgledi

TURIZEM

v vili Bled bo družba Condor Real, ki deluje v okviru poslovne skupine Sportina Group, iiredila elitni hotel,
namenjen zahtevnim gostom. V Pristavo pa nameravajo vrniti življenje z več zabave, saj bodo tja predvidoma
preselili igralnico.

V Pristavi se bo vrtela ruleta

MATEJA RANT

Osnovne
projekte
obnove so že
pripravili, je
poudarila Janja
Jenšterle,
konkretno
obliko pa naj bi
dobili do
februarja
prihodnje leto,
ko bodo objekta
prevzeli v
upravljanje. V
prihodnjih
petdesetih letih
bodo v obnovo
vložili 22
milijonov
evrov.

"želimo postati ponudnik
visoko kakovostnih nastanitvenih zmogljivosti in turističnih doživetij," je ob predstavitvi svojih na6tov na področju turizma, kamor sodijo
tudi načrti oživitve objektov v
sklopu vile Bled, poudarila direktorica družbe Condor Real
Janja Jenšterle. Iz ponudnika
mode naj bi tako prerasli v
ponudnika celovitega življenjskega sloga. "Številne
modne blagovne znamke so
Že šle po tej poti. Ttirizem je,
podobno kot moda, prodajanje doživetij. V tem se čutimo močni in suvereni," je še
dodala Janja Jenšterle.
Vilo Bled in Pristavo, ki ju
bodo prevzeli v upravljanje
februarja prihodnje leto, je
Janja Jenšterle označila kot
biser na področju njihovih
turističnih naložb. Konkurenčne prednosti, ki jih nameravajo izkoristiti s prenovo objektov v kompleksu vile
Bled,"so po njenih besedah
lokacija in izjemna arhitekturna urejenost vseh objektov in okolice, specifične in
visoko kakovostne storitve,
vrhunska individualna obravnava gostov ter prestižna rezidenca maršala Tita in njena bogata zgodovina. Osnovne projekte obnove so že pripravili, je poudarila Janja
Jenšterle, konkretno obliko
pa naj bi dobili do februarja
prihodnje leto, ko bodo objekta prevzeli. Kot določa pogodba, bodo v prihodnjih

petdesetih letih v obnovo vložili 22 milijonov evrov.
Vila Bled za zahtevnejše
goste
Zaradi spomeniške zaščitenosti dejavnosti v vili Bled
ne bodo spreminjali, zato so
tudi prenovo tega objekta
predvideli šele leta 2015, je
pojasnila vodja področja turizem v poslovni skupini Sportina Group Ema Pogačar.
Tudi po prenovi želijo ohraniti pridih preteklosti, saj po
njenih besedah vila sodi med
spomenike polpretekle zgodovine. Po njihovih načrtih
naj bi še naprej ostal elitni
hotel, namenjen zahtevnejšim gostom. Vsebinsko pa
bodo obogatili ostale objekte
v kompleksu vile Bled, predvsem Oranžerijo in Belvedere. "V Oranžeriji bomo obudili Riklijevo idejo o zdravem
življenju, kavama Belvedere
pa bo odprta vse leto, ne le
med poletno sezono," je dejala Ema Pogačar. Tudi Pristavo, ki je bila zadnjih petnajst let prepuščena propadanju, obravnavajo kot sestavni del vile Bled. "Glede
na potrebe kraja je naš namen oživiti lokadjo in poskrbeti za malce več zabave tako
za hotelske goste kot druge
prebivalce Bleda," je poudarila Janja Jenšterle. Ema Pogačar je ob tem dodala, da so
na Pristavo tudi čustveno vezani, saj so imeli tam dolgo
svoje prostore. "Z lokalnimi
partnerji se dogovarjamo o

vila Bled bo namenjena zahtevnejšim gostom. / foio: Anka suiov«

selitvi nekaterih dejavnosti v
ta objekt, v katerem bomo
združili zabavo in sprostitev." Poleg igralnice naj bi
tako v njem uredili tudi
manjši wellness, v zgomjih
prostorih pa naj bi uredili hotel s štirimi zvezdicami. Po
načrtih bodo tako pridobili
dodatnih 47 sob z osemdesetimi ležišči. Nove dejavnosti v
teh objektih bodo prinesle
tudi nova delovna mesta, in
sicer v Oranžeriji načrtujejo
od 15 do 20 novih zaposlitev,
prav toliko pa tudi v Pristavi.
Turizem zajemajo
z veliko žlico
V podjetju Condor Real so
že ob podpisu dolgoročne
najemne pogodbe vile Bled
in Pristave napovedali, da
jim bo to omogočilo uresničitev načrtov, ki jih imajo na
področju razvoja turistične
dejavnosti. "Verjamemo, da
lahko veliko pripomoremo k
nadaljnjemu razvoju in krepitvi Bleda kot prepoznavne
turistične destinacije in da je
možno na Bledu narediti korak naprej s pravo vsebino, ki
je primerna za tako monden
kraj, kakršen Bled je in si želi
biti," je poudarila Janja Jenšterle. Tako so že lastniki nekaterih objektov na Bledu, ki
so že ali pa še bodo namenjeni turistični dejavnosti, in sicer prenovljene Vile Prešeren, Vile Viktorije in Hotela
Ribno, razen tega imajo 40odstotni lastnišld delež v Hotelu Krim. "Slovenski turi-

V Pristavi bodo zdmžili zabavo in sprostitev. / Foio Ank. bu^vk

zem v zadnjih'letih izkazuje
izrazito pozitivne trende rasti - število tujih gostov pri
nas se povečuje, rast turističnih dejavnosti pa je hitrejša
od splošne gospodarske rasti
v državi, kar pomeni, da se je
pomen turizma v gospodarstvu v zadnjih letih močno
povečal. Zato smo svojo priložnost prepoznali tudi na
tem področju," je še poudarila Ema Pogačar.

bila po 2. svetovni vojni. Pristava pa je bila pred 2. svetovno vojno v osnovi zgrajena
kot konjušnica, ki je pripadala rezidenci dinastije Karadjordjevič oziroma sedanji
Vili Bled. Objekt so za potrebe protokola temeljito obnovili po dmgi svetovni vojni,
zadnjič pa v letu 1987, ko so
stavbo prenesli na Almiro
Radovljica, ki je v njej uredila poslovne prostore, a dejavnosti nikoli niso zares zaživele. Ministrstvo za kulturo
Pristava nekdaj
je leta 1994 stavbo odkupilo
konjušnica
od Almire in jo leta 1996
Lokacija Vile Bled je bila pod ugodnimi pogoji dalo v
prvič pozidana že konec 19. najem Fundaciji Ciuha. Leta
stoletja, ko je na tem mestu 2002 je stavba spet prišla v
vojvoda Ernest Windisch- roke kulturnega ministrstva,
graetz zgradil veliko dvonad- štiri leta kasneje pa je vlada
stropno vilo. Leta 1922 jo je pravico upravljanja s stavbo
kupil Aleksander Karadjord- prenesla na generalni sekrejevič, sedanjo obliko pa je do- tariat vlade.
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Umrl je Taras Kermauner (1930-2008), prvak slovenske duhovnosti druge polovice 20. stoletja. Ljubljančan, ki je
v letih 1973-79 živel in ustvarjal v Drulovki pri Kranju. Njegovo knjigo Navzkrižna srečevanja imajo nekateri za
"Veliki slovenski tekst"...

Obrazi Tarasa Kermauner a

M I H A NAGUČ

"Moč in
zasluga moje
generacijeskupine je
predvsem v
tem, da je znala
odpreti
Slovenijo
modernemu strašnemu,
nihilističnemu
- svetu; da je
izdelala
teoretični
instrumentarij
in praktično
držo za
soočanje s tem
svetom."
(Taras
Kermauner)

Ko sera prebiral Kermaunerjeva Navzkrižna srečevanja (Študentska založba,
zbirka Beletrina, 2008), sem
se spomnil na Vidmarjeve
obraze iz leta 1979. V njih je
patriarh slovenske esejistike
in kritike 20. stoletja v besedah portretiral svoje sodobnike, o njih izrekel svojo tako
rekoč poslednjo sodbo. Zdaj
smo dobili knjigo, v kateri je
to naredil Kermauner: objavil spomine, portrete in analize osebnosti njegove dobe;
med njimi so seveda tudi
Vidmar in tisti, ki jih je ta
tako vneto kritiziral. Na prvem mestu je prijatelj' Primož Kozak. Sledijo "pomembneži in očetje": Ferdo
Kozak, Josip Vidmar, Boris
Kidrič in Edvard Kocbdc. Posebno, osrednjo in najbolj
obsežno mesto v 660 strani
debeli knjigi ima Ivan Mrak,
"prijatelj in oče". Prisrčna sta
portreta Petra Božiča in Marjana Rožanca, ki sta bila za
Tarasa "prijatelja in bohema". Marko Slodnjak je bil
njegov prijatelj, njegov oče
Anton si je zaslužil oznako
"pomembnež in oče". In.ne
nazadnje je tu še avtorjev
"biološki" oče Ehjšan Kerniauner.
v pogovoru z Mitjo Čandrom, urednikom zbirke Beletrina, ki sklepa knjigo, mu
Kermauner zaupa, kar sledi:
"Brez nekaterih ljudi ne bi
bil, kar sem (postal); brez
svojih nadomestnih očetov
in žene Alenke Goljevšček, a
tudi ne brez svoje grupe." To
"gnipo" pa so tvorili njegovi
"najbolj intimni prijatelji",
rojeni okrog leta 1930, ki so
bili hkrati "glaVni slovenski
umetniki književne usmeritve": Primož Kozak, Dominik
Smole, Lojze Kovačič, Janko
Kos, Marjan Rožanc, Dane
Zaje, Gregor Strniša, Peter
Božič in Veno Taufer. Ni kaj:
"top ten" slovenske literarne
scene! Enajsti Član te elitne
reprezentance je bil seveda
Taras Kermauner sam, njen
interpret. Pozneje so se tej
temeljni gmpi iz 30-tih let
pridružiU oziroma se z njo
povezali Jože Pučnik, Dušan
Pirjevec, Dušan Jovanovič,
Frand Zagoričnik, Tomaž
Šalamun, Tine in Spomenka
Hribar, Dimitrij Rupel, Niko
Grafenauer... Ognjišča, okoli katerih so se združevali, so

bile revije: Beseda, Revija 57,
Perspektive, Problemi, Nova
revija.
Njihova glavna "naloga" je
bila: uveljaviti modernizem v
slovenski literaturi, z lastnimi deli in s prevodi takrat nezaželenih tujih avtorjev.
"Moč in zasluga moje generacije-skupine je predvsem v tem, da je znala odpreti Slovenijo modememu •
strašnemu, nihilističnemu svetu; da je izdelala teoretični instrumentarij in praktično držo za soočanje s tem
svetom." Tako Slovenija ni
ostala ne partijski ne klerikalni rezervat (kar si nmc^ pri
nas slej ko prej želijo); "cepljena z nihilizmom" je bila
že pred osamosvojitvijo duhovno pripravljena na soočenje z Evropo. Svoj modernizem so zoperstavili Vidmarjevemu "klasicizmu" in Ziherlovemu socialističnemu
realizmu. Modema literatura
ni hotela več neposredno korespondirati z realnostjo. Za
moderniste je bilo njihovo
delo igra (ludizem), odkrivala je odtujenega človeka (reizem, človek = reč), odprla se
je seksizmu, hedonizmu,
lingvizmu, retorizmu... Kermaunerjeva vloga je bila to
početje razlagati in zagovarjati, dasti pred tistimi, ki sta
jim slej ko prej glavna le
"(ob)last m (s)last". V letih
1986-87 se je s svojo grupo
razšel in se umaknil v krščanstvo, v 90-tih se je odvrnil tudi od tega (od vere kot
institucije - Cerkve). S knjigo
Navzkrižna srečavanja se je
to pomlad vrnil v javnost,
zbudil izjemno intelektualno
in medijsko pozornost, potem pa nenadoma umrl.
Tsko je ta kapitalna knjiga izjemni potret slovenske duhovnosti v drugi polovid 20.
stoletja - postala tudi njegova
duhovna oporoka.

Taras Kermauner, spomladi 2008, ena zadnjih fotografij / Foto: sudcnuka zaMba. ijubiiana

rala bistvene dvoglavosti slovenske revolucije? Kocbek je
oznanjal in pričeval svetost,
se obračal sredi surove vojne
k metafizičnim vprašanjem,
moralnifiloTOf,skrivnostni
in ponotranjeni videč; v revolucijo je pritegnil staro - grško, rimsko, evropsko krščansko - kulturo. Kidrič je
bil - kljub svojemu meščanskemu poreklu - tesar, ročni
delavec, obrnjen navzven, v
apostolsko akcijo. Kot Peter
je prvi zgrabil za meč, hotel
je udarjati, sekati, udarjal je
in obtcsal zgodovino; pred
njim, zmagovalcem, se je
zleknila kot ranjena in udomačena žival. Bil je Peter
Sicer pa avtor v knjigi ne skala, živa in drveča, ki z veportretira le osebnosti naše letokom revoludoname parknjiževnosti in duhovnosti, tije razbija breg stare države
v nasprotju z večino Sloven- in stare družbe, vdira in utira
cev visoko ceni Borisa Kidri- strugo za povsem nov tok."
Ko sem knjigo prebral - res
ča (črni ga črtijo, rdeči se ga
sramujejo), ki ga je tudi obredno branje! - sem videl,
osebno poznal in mu po- da avtor skozi vse te prijateoseblja "lik zmagovite revo- lje, očete in pomembneže
lucije". Še posebej duhovita navsezadnje portretira predse mi zdi Kermaimerjeva pri- vsem sebe, svoj telesni in dumerjava Kidriča in Kocbeka z hovni obraz. Pri tem je dostiapostoloma Petrom in Pav- krat tudi do sebe neusmiljelom. "Kidričevo partizansko no iskren. Na straneh, deniime je bilo Peter; Kocbekovo mo, kjer opisuje obisk pri
Pavel. Nista s tem simbolizi- profesorju Borisu Ziherlu

("gora škofjeloškega ziherlovja"). Šlo je za to, da bi postal njegov asistent, da bi nastopil akademsko kariero,
kar pa je osebno doživljal
tako, kot da bi prodal svojo
dušo hudiču. "Posledic tega
pogovora ne bom podrobno
razlagal ... Le na kratko, da
prilika ne bo obvisela v zraku. Opisani razgovor me je
bil notranje in usodno tako
zavozlal, da nisem zmogel
leto in pol napisati ene
same besede; niti za privatno rabo, niti za dnevnik ne.
Umolknil sem sebi, čeprav
sem morda ravno tedaj največ govoril drugim; to govorjenje je bilo skrajno nervozno samorazžiranje, ne
pa komunikadja. Bog mi je
vzel, za kazen, dar izpovedovanja, ki odrešuje. Popival
sem, kot malokdaj v življenju. Se oddaljil od žene, ki
sem jo resnično ljubil. Privlačevale so me profesionalne prostitutke - pri njih sem
našel edini ustreziii užitek; v
njih sem začutil sebi enake.
Študiral sem eksistendaliste,
da bi se čim bolje oborožil s
paradoksi. Se kuhal v lastnem znoju in gnoju. Dokler
se nisem prekuhal. Se očistil.

Se odločil, da moram za vsako ceno iz pekla..."
Kermaunerjevo osrednje
intelektualno delovišče in
prizorišče njegovega "vicanja" je bilo v Ljubljani. Zadnja desetletja svojega življenja pa je z ženo Alenko preživel na robu Drulovke pri
Kranju in v vasi Avber na Krasu (od 1979). "Poleti 1964, že
po koncu Perspektiv, sem se
sprehajal v Drulovki pod drevesnimi krošnjami, poslušal
valove Save, Id so se v soteski
pod mano divje in šumno
razbijali ob čereh, vpijal vase
tišino, ki so jo glasovi narave
še bolj poudarjali in ki sem jo
silovito potreboval. Prebral
sem komaj kakšno knjigo.
Zahajal sem le v bližnje Labore, k Marku Pogačniku, z
njim kolesaril: z Zagoričnikom smo zlezh na Storžič.
Počival sem kot po dolgotirajni bolezni, dokler se nisem na
jesen zbudil v novo odločnost,
v iskanje nove resnice in
drže." Zdaj je njegova celovita in večplasbia resnica in tej
primerna drža razvidna iz
njegovega velikega opusa, ki
ga bomo lahko proučevali in
se iz njega navdihovali še
dolgo po njegovi smrti.
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Nekaj dni pred obiskom ameriškega predsednika Georga W. Busha pri nas, na srečanju EU in ZDA, sta se čez
lužo, v New Yorku, mestu sanj, ter v ameriški prestolnici Washington, DC., zgodili dve za Slovenijo odmevni
predstavitvi.

Ko izbereš meni in qa skuhaš, le supe

CORAZD ŠINIK

Jedilni list je
sestavil Janez
Bogataj, eden
glavnih
nosilcev
sprejete
nacionalne
strategije
razvoja
gastronomije.

v New Yorku so se predstavili Slovenska turistična
organizacija in lokalne turistične organizacije na turistični delavnici. Sledila je
glasbeno obarvana Slovenska noč v središču Manhattna, ki so jo zapolnili koncerti
skupin Laibach, Katalene ter
Zlatka Kaučiča, Biatka Bibiča, Vaska Atanasovskega in
Brine. Na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu
pa so pod naslovom Experience Slovenia: Bites, Sounds
and Sights, doživljali tradicionalno slovensko kulinariko.
Za precej bogatim finančnim projektom, kar 350 tisoč
evrov, so stali vlada, STO in
National Get^raphic Traveler, najbolj brana turistična
revija na svetu, založba Rokus Klett, ki pri nas izdaja revijo, ter turistična agencija
Insider's Slovenia. Etnolog
dr. Janez Bogataj je k projektu povabil kulinarično mojstrico Vesno Čarman iz Reteč pri Skofji Loki. Bik) je zanimivo. Brez dvoma so bili
navduSeni tako eni kot drugi.
Za škofjeloško gostinko,
kuharico Vesno Čarman to
vsekakor ni prvi tovrstni
mednarodni izziv. Na začet-

ku tisočletja je svojo kuharsko spretnost predstavila na
Salonu okusov v Torinu, leta
2002 na vinsko kulinarični
razstavi v Londonu, pred štirimi leti pa je s svojim inovativno tradicionalnim jedilnikom sodelovala v imenitnem
kuharskem projektu, monografiji European Cookery.
Pred dvema letoma je z dr.
Janezom Bogatajem delovno, s kuhalnico in predpasnikom, obiskala ameriško
prestolnico. Zdi se, da se mi
vsaki dve leti pripeti kaj zanimivega, je razmišljala pred
dnevi za omizjem domačega
gostišča. Kako,- da so prav njo
izbrali in povabili k tokratnemu nacionalnemu promocijskemu projektu, me je zanimalo ob ogledovanju tiskanega materiala, na katerem
je pisalo "I feel Slovenia" ter
pod Okusili Slovenijo še Dober tek! "Jedilni list je sestavil
Janez Bogataj, eden glavnih
nosilcev sprejete nacionalne
strategije razvoja gastronomije. Potem sva se o jedilniku seveda pogovorila in tako
sem bila ob svojih predlogih
tudi povabljena. O izboru vin
sta rekla več z možem Dušanom. In tako sem šla kuhat
in tudi skuhala," se preskromno nasmeji Kosmači-

Počitniški internet

ROBERT G U Š T I N

Ko se odpravljamo na počitnice, se nekateri kar težko
ločimo od svojih računalnikov, še posebej pa od Interneta. Internet predstavlja del
našega vsakdana. Z njegovo
pomočjo prebiramo novice,
iščemo informacije, spoznavamo prijatelje, delamo in
tudi nakupujemo. Z odhodom na počitnice pa se moramo ločiti od vsega tega. Če
ne drugega, nam lahko v
času našega počitnikovanja
nekdo pošlje zelo pomembno
elektronsko sporočilo, lahko
se zgodi kaj, kar absolutno
moramo vedeti. No, verjetno
ni tako hudo, saj nas v času
tedna ali dveh ne bo konec,
če ne bomo povsem na tekočem z novicami ali pa, če bo
kakšno sporočilo počakalo na
naš odziv. A včasih pač ne
gre brez Interneta, Se posebej
če to teija naša služba. Kljub
vsemu nekateri vseeno ne

moremo brez intemeta, tudi
med počitnicami ne.
Kako ostati med živimi
tudi na dopustu? Imate vsaj
dve možnosti. Ena je ta, da s
seboj vzamete računalnik ali
katerokoli drugo prenosno računalniško napravo in se na
internet priklapljate
preko
brezžičnih dostopnih točk do
intemeta ali pa v kraju vaSega dopusta obiščete javno dostopno točko do intemeta. V
obeh primerih seje dobro že
pred odhodom
pozanimati,
kje imamo možnost dostopanja do intemeta, saj tako ne
boste izgubljali časa z iskanjem intemeta.
Brezžični dostop do internetnih omrežij - WLAN, kar
pomeni Wireless Local Area
Netivork, je najbolj pogosta
oblika dostopanja do intemeta na počitnicah. Namenjena
je uporabnikom, ki svoje računalniške naprave nosijo s

Prisrčno srečanje na veleposlaništvu v Washlngtonu. Dva nekdanja veleposlanika v
Sloveniji, Thomas Robertson ter Johnny Young z ženama, slovenski veleposlanik v ZDA
Samuel Žbogar z ženo Majo, Janez Bogataj in Vesna Čarman.
nova Vesna, ena od treh hčera Danila in Mimi Kosmačin. Predstavili naj bi čim več
prepoznavnih jedi iz naših
kulinaričnih regij, od pršuta,
kraške skute, kuhanega jezika s čmo redkvijo, piranske
soli, gibanice, slovenskega
vina, doričetas kranjsko klobaso. "Ko je Janez Bogataj
povabljenim predstavil jedi,
podkrepljene še iz zgodovin-

100
seboj na poti in bi radi z njimi dostopali do intemeta. Te
točke so običajno označene
kot WI-FI točke in jih najbolj
pogosto najdemo
hostlih,
hotelih, univerzah, letališčih
in pristaniščih, nakupovalnih
centrih ali kavarnah in gostilnah, ki se nahajajo v središčih

skega vidika, prav pri ričetu.
recimo, je postregel z zgodbo
iz časa Franca Jožefa, je bilo
za povabljene vse skupaj še
slajše," pove Vesna.
Kulinarični izziv v New
Vorku
Prvi slovenski kulinarični
izziv se je zgodil v newyorškem hotelu Millenium, kjer

RAČUNALNIK
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kot 90, a vse niso vpisane v
seznam, tako daje tovrstnih
točk v Sloveniji še kar nekaj.
Če se odpravljate v tujino,
lahko najdete seznam brezžičnih javno dostopnih točk
do intemeta na spletnem naslovu http://www.jiwire.com
ali pa na http://www.totalhotmest. Prenosne računalniške spots.com, kjer le izberete
naprave običajno kar same
ustrezno državo in pred vami
najdejo takšne točke, če smo v
se že odpre spisek tovrstnih
njihovem dosegu in se preko
točk z dostopom do intemeta.
njih tudi same povežejo na
Točke so poimenovane kot
intemet. Brezžična omrežja
Wi-Fi Hotspots, kar hi lahko
delujgo na principu radijskih
v slovenščino prevedli kot Wivalov.
Fi vroče točke.
Seznam javno dostopnih
Na Hrvaškem se po podatoUk v Sloveniji je dostopen na tkih Jiwire.com nahaja 5j
naslovu http://e-tocke.gov.si,
vročih Wi-Fi točk, večina tudi
kjer najdete 498 javno dostopna najbolj obiskanih počitninih točk. Oblike takih točk so
ških krajih in otokih. Tudi u
lahko e-šole, e-knjižnice ali pa Grčiji se pojavlja vse več vroso to multimedijski centri in
čih točk, še posebg na turističinfotermiruili, najbolj uporanih krajih, podobno kot na
ben pa je seznam brezžičnih
Hrvaškem pa se boste morali
točk. Teh je v Sloveniji že več
do svoje vroče točke najvetjet-

so s pestrim jedilnikom postregli 135 udeležencem delavnice ter nekaj našim diplomatom. Srečanje so pospremili veleposlanik Slovenije v Ameriki Samuel Žbogar z ženo Majo, generalna
konzulka v New Vorku Alenka Suhadolnik ter veleposlanica pri ZN Sanja Štiglic.
"Tudi nekaj vplivnih turističnih novinarjev, ki spremljajo

JAZ
neje zapeljati v center mesteca
ali pa bo, če boste imeli srečo,
le-ta že F hotelu. V Grčiji lahko najdete 364 takšnih vročih
točk. V Veliki Britaniji brezplačni dostop ponuja večina
restavracij McDonalds, 1» samem Londonu pa je brezplačni dostop omogočen ob reki
Temzi, do intemeta pa je moč
dostopati tudi na sodobnejših
evropskih vlakih.
Intemet je lahko z vami na
vsakem koraku, sami pa se
morate odločiti, ali ga res želite in potrebujete tudi na dopustu. Včasih je pač treba
uživati in se prepustiti počitniškemu toku, ne pa misliti
na službo in druge delovne
obveznosti. Če pa že ne morete brez njih, potem ruij bo vaš
dostop do intemeta čim lažji,
čim hitrejši in kar najbolj poceni. Vseeno pa na dopustu
predvsem uživajte in se imejte
lepo.
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gastro-enologijo, nam je
uspelo navdušiti," Vesna
Čarman začenja kuharsko
pripoved, ki so ji dali naslov
Okusiti Slovenijo - na stičišču evropskih Alp, Mediterana in Panonske nižine. "Na
zdravje! smo rekli prigrizku:
ajdovemu kruhu z bučnimi
semeni in piransko soljo Solni cvet, ob to smo postregli
Mastnakovo penino Valvasor. Potem smo šli zares od
Alp proti Mediteranu," pogleduje svoje zapiske z recepti šefinja Vesna. Koroška
skuta z bučnim oljem ter
kraški pršut z olivami sta
morala vzbuditi apetit še
tako kulinarično razvajenim.
Usta so si splakovali z vipavskim vinom Pinot Oris iz
kleti Tilia. Da je imel prste
zraven dr. Bogataj, je bilo
opaziti pri hladni predjedi.
Imenoval jo je nedeljska popoldanska poslastica meščanov. Na krožnik pa so nadevali kuhan goveji jezik s črno
redkvijo in ob to postregli avtohtono vino pinela. Janež z
mediteranskih vrtov je rižota
s koromačem, topla predjed,
ki ji je pripadel istrski Casmere Rosee iz kleti Santomas. Morali so biti navdušeni. Povprašam, kako so prišE
do sestavin. Ste jih prinesli s
sabo? "V glavnem ja, skoraj
vse smo poslali pred odhodom. Od pršuta, bučnega
olja, koruznega zdroba, soli.
Tudi v Washington so šli tartufi (poljska gomoljika) in
kranjska klobasa, haha. Tukaj izbrana vina pa je priskrbel Emil Gaspari, slovenski
podjetnik v Ameriki, s tisoč
in enim kontaktom," Vesna

nadaljuje z glavnim, Martinovim praznikom na krožniku. Kakopak, pečena gos z
mlinčevimi štruklji in dušenim rdečem zeljem z Batičevim rosejem. Sladkost panonskih ravnic in gričev, zadnji krožnik, na katerem je
povabila prekmurska gibanica s sladoledom z bučnim oljem. Ob to slast je šlo še sladko vince Galileus vinarja
Matjaža Lemuta.
Je bilo naporno, verjetno
tudi zanimivo? "Prav jamrala ne bi, haha. Nekaj problemov je bilo. Predvsem organizacijskih. Recimo, nisem
našla modela za lešnikov
"parfait" (zmrzlino), skrinja
je bila premajhna. Vmes
sem se spraševala, ali je
sploh res. Potiš se, kot rečemo, krvavi pot potiš, vsi so
skušali pomagati. Celo veleposlanikova
simpatična
žena Maja mi je odstopila
svojo kuhinjo, da sem v njeni pečici spekla loško mešto.
En dan sem začela ob sedmih zjutraj in končala ob štirih proti jutru. Ampak, ko
enkrat spelješ meni in skuhaš, je super," je slikovito
prepotovala iz New Yorka v
Washington. Ali je bil čas za
oglede in kaj zanimivega?
"Seveda. New York sva si s
hčerko Nino ogledali ob izjemnem vodenju Emila Gasparija. Meni je stokrat bolj
všeč prestobiica, kot mesto
sanj," Nina, študentka psihoterapije, povsem iz teme
pove, da v modni čevljarski'
trgovini Manolo Blahnik, ki
jo poznamo iz filma Seks v
mestu, zase ni dobila čeveljcev.

I Feel Slovenia lešnikov
parfait In bučno olje

Predstavitev povabljenim: Vesna Čarman v družbi
veleposlanika Samuela Žbogarja in Janeza Bogataja

Slovenci smo znani
gostitelji

pršutom. Ob mizi so dobili odvrne in za kar je vredno
ričet s kranjsko klobaso. Pra- potrpeti. Poklical me je bivši
vijo, da ga naši izseljenci še veleposlanik Robertson, v
vedno znajo skuhati. Loška času službovanja naš dragi
mešta (krompir in koruzni gost, in me je predstavil,
zdrob) iz Majine pečice (se žena diplomata Voiinga pa je
smeji) in istrskimi tartufi je zbranim razložila, kako sta
tudi navdušila, se mi zdi," in doživela prvo slovensko kosispotoma pohvali hčerko lo prav pri nas. Kot bi bila v
Nino, ki je bila v veliko po- nebesih, kako so mi polaskamoč, in da je odlično pripra- li," se je spominjala toplega
vila lešnikov sladico. "Še tele- sprejema. "Odkrito povedačjoribicos sirovimi štruklji, no, vsota za promocijo se slinaš nacionalni simbol, sem ši res velika, verjetno bi se
jim skuhala in ne vprašaj, kje dalo še kako drugače ali celo
in kako," se Vesna in Nina kaj prišparati. Jaz jim nisem
Čarman nasmejani spomi- nič računala, le za stroške senjata kulinarične izkušnje. stavin smo se dogovorili," je
Bi po vsem tem morda dru- bila kuharska mojstrica ob
gače oblikovala, pripravila je- koncu kanček kritična. "Dodilnik? "Ne, kje pa. Uspelo se bila pa sem novo povabilo,
nam je izvrstno predstaviti. da z možem prideva znova v
Morda bi lahko dodali še Washington. Seveda s predmorskoribo,lastovko, bran- pasnikom. Zame vsekakor
cina," je razmišlja ter bila čast in nadgradnja moji kuočarana nad srečanjem z biv- hariji," s šefinjo gostišča Pri
šima veleposlanikoma v Slo- Danilu končamo zanimiv
veniji. Večerje sta se udeleži- pogovor. Morda so Američala tudi )ohnny Young s so- ni, kot pravi naš pregovor,
progo Angelo Clark ter Tho- prav skoai želodec vzljubili
mas Robertson z ženo Anto- našo malo deželo številnih
nietto. "To pa je občutek, ki ti pokrajin, razlik in okusov.

Da smo Slovend znani gostitelji, ki radi postrežemo s
kruhom in vinom, so zapisali na spremni jedilni list, Id je
pričakal 73 povabljenih na
slovenskem veleposlaništvu
v Washingtonu. Med njimi
tudi vplivna senatorja, Američana slovenskih mater, Georga Voinovicha, repubbkanca iz Ohia, in Toma Harkina,
demokratskega senatorja iz
Iowe. Harkinova mama
Francka se je preselila čez
lužo iz vasi Suha, a umrla, ko
mu je bilo deset let.
"Čudovita hiša, vrt, terasa,
le diplomati so, pozabili na
kuhinjo," Vesna opiše imenitnost
veleposlaništva.
"Tudi tu je Janez Bogataj odigral hvaležno vlogo. Večerjo
je sijajno predstavil," predstavi večerno doživetje. "Na
začetku smo jim postregli s
tremi vrstami kruha, čebulnim, oljčnim in bučnim z
namazi iz prekajene postrvi,
zeliščne skute in obveznim
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Eksempel in prigliha

M I H A NAGLIČ

Trubar i> svoja nabožna be- ke brade inu mostače po tursedila pogosto vpleta kratke
ški* inu krovašku namalal,
zgodbe iz vsakdanjega življeNatu so v tim 152S. leitu ty
nja. Dr. Kozma Ahačičjih v
Turki priSli, to cerkou sežgali
svoji sodobno zasnovani knjiinu sv. lemeia pilda v kori,
gi Primož Tmbar.doc (2008)
kir nei mogel zgoreti, roke odpoimenuje z besedami "ekbili, oči izteknili inu tu malasempli, priglike, istorije, prine ie vse pročpalu. Timu mače". Z njimi je skušal Trubar
lariu ie bil mui oča dal dvaiponazoriti razna načelna staseti vogerskih zlatih. Te iste bi
lišča. Tak "eksempel" najdebil bule nalužil, de bi bil ene
mo v knjigi Catehismus z
štiri voli kupel inu tim bozim
dvejma izlagama iz leta 1575:
sosedom dal, de bi žnimi bili
kako je njegov oče dal denar
orali, suie otroke živili."
za poslikava cerkve, namesto
V istem katekizmu je tudi
da bi ga "investiral" 1» izbolj- "pridiha" o uporu udov telešavo takratnega gospodarjesu. Neenotnost ("nevgliha")
nja - tipično protestantsko
med ljudmi v družbi ponazostališče. "Mui oča, kadar ie
ri Trubar z neenotnostjo med
na Rašici sv. lemeia cehmorazlični deli človeškega telesa.
šter /cerkveni ključar/ bil, ie
Denimo, da bi se roke in noge
bil pustil to cerkou vso enimu
uprle trebuhu, češ da ta samo
krovaškimu malariu malati. je in pije - in bi ga roke nehaTa ie tim svetnikom, suseb
le pitati in ga noge ne bi več
timjogrom /apostolom/, velinosile. A kaj, ko bi v tem pri-

IZ STARIH

ČASOV

biti ne more. Luter in Trubar
sta bila protestanta, nista pa
'PSALM
SH
G
A
bila revolucionaija. "Oli zaTRIIIiMI ISLAUAMI,
Hcroshcu vleiiikersztKnikom,kirod volo take nevglihe ty kersčeniTurkouinuPapeshnikoufijIottc.
ki koker malu ty vudi v tim tep«, De le vti nih priui Veii ae lessu, družina v hiši, purgary
sbjjinioinuoJnc«
v meisti, kmetiči v vassi, neso
ne padO|
inu ne imaio eden drugimu
TJtl I.
Nmi T>*miKminmt»/t*rmm:0t.it^ biti zubper, vmei sebo sovražiti, nydati /zavidati/, hudu
misliti, govoriti oli sturiti, te©trnrdlDfalmCaiiiD^/mtf
6rr9(iiS(iie<(«ungm / jurn 7t»0 Dtn muč vsak suiem detlom, opra»fliObca OkRin r(» m
na*
vilom, stanum, darum služiti
inu streči volnu tar z vesseliem eden drugimu, zakai s
tem vsak sebi služi. Kadar bi
Naslovnica Trubarjeve
se ty vudi (koker ie ta Menius
knjižice Ta prvi psalm ž
h tim purgariem v Rymi, kir
njega trijemi izlagami, 1579. so punt zubper gosposčino,
zubper ta svit začeli, gomril)
s teim trebuhom skregali, te
meru tudi udje ostali brez
noge inu te roke oli oči inu ty
moči! Prigliha se nanaša tudi
zobie bi rekli h timu trebuhu,
na neenakost med družbeniti leni požrešni loter /brezdelmi sloji; eni morajo drugim
než, nemamei/, ti ništer ne
služiti, a tako je in drugače

TA

PERVI

"Odkrito
povedano, vsota
za promocijo se
sliši res velika,
verjetno bi se
dalo še kako
drugače ali celo
kaj prišparati."

delaš inu se ne trudiš, temuč
le ieiš inu pyeš. Mi le tebi težku delamo, mi ne hočmo tebe
več pitati, dobi si sam ieirti,
mi te ne hočmo več na nogah
nossiti, z rokami služiti, zobmi ne gvečiti no varovati. Inu
kadar bi ta trebuh ne ieidel,
dotle bi ty drug} vudi vsi per
nih moči obstali? Mi vidimo
inu izkussimo, kadar eniga
glava, želodec oli trebuh boli,
de ne more ieisti. Taku vsi
vudi so bolni, šibki, ne tnogo
hoditi, delati, ne vusta odpreti oli glosnu govoriti. Glih
taku se god^ v tih cerqvah, v
meistih, v vaseh inu hišah,
gde se vkupe ne derže, se souvražio inu so si vmei sebo
zuper." (Navedeno po elektronski izdaji
Trubarjevih
Zbranih del, II, na straneh
226 in 295, Nova revija,
2008.)

Razgledi

USODE
življenjska zgodba Ivanke Tratnik iz Žirov

ena DO

je bil že deseti na poti. Si
predsta^djate, koliko iehte je
to bilo vsake štiri tedne, ko
Danes, ko gleda nazaj, se
se je pralo! Zmeraj sem poIvanki zdi, da bi mama lahmagala. Bila sem zelo slabo
ko bolj "stisnila" pri nepotrebnih stvareh, da jim ne bi oblečena, čeprav sem bila že
pri birmi. Teta, ki je bila bobilo treba vsake malenkosti
trica, mi je kupila plašč, amkupovati v trgovini.
pak sem ga prerasla. Tudi
"Nekega večera, bilo je
spodnjih hlačk nisem imela
okrog božiča, otrod smo ležali na peči. vstopi v sobo vi- s seboj. Niti enih! O, če bi
sok mož, sede za mizo, od- bila jaz takrat moja mama,
bi dala vse od sebe, da moja
pre beležko in vpraša očeta,
katero od deklet bo dal slu- hči ne bi hodila po svetu
žit Oče pogleda na nas, po- brez spodnjega perila. Spala
sem pri dekli, na isti postelji.
tem pa pokaže name, češ
Ko gospodinja nekoč porajta
tale bo prava. Zelo sem se
mojo "bogatijo", in vidi le
ustrašila, saj sem se zaradi
bolezni počutila še zelo sla- eno tanko jafcno, spnvljeno
botno. Vendar so zbarantcdi skupaj iz več različnih flik,
zmaje z glavo, in nič ne reče.
kar mimo mene, mama je,
Le svojo taščo zaprosi, da mi
namesto plačila za moje
delo, izgovorila prašička. Ta- naredi obleko. Prvič, ko je
odšla po nakupih v dolino,
krat je veljalo pravilo, da so
pestemam do 15. leta gospo- mi prinese tudi plašč, da nidarji kupovali le obleko, de- sem bila, vsaj po obleki, tako
narja pa niso dajalL Torej so revna."
starši naredili dobro kupčijo.
Ivanka je raje delala na njiSrce me je bolelo, ko sem se vi kot krotila deset otrok.
poslavljala od doma. Ampak Zlasti so ji uhajali iz rok, ko
po nepotrebnem. Tam sem
so šli v nedeljo k maši. Dekla
se lepo imela. Ko sem prišla Franca pa je bila žleht kot
ob sv. Boštjanu, je bilo šest
hudoba, saj je njene dvome
otrok pri hiši, ko sem odšla.
nenehno še spodbujala in
MILENA MIKIAVČIČ

"Bila sem zelo
slabo oblečena,
čeprav sem bila
že pri birmi.
Teta, ki je bila
botrica, mi je
kupila plašč,
ampak sem ga
prerasla. Tudi
spodnjih hlačk
nisem imela
s seboj.
Niti enih!"
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Med sosedi

JOŽE K O Š K J E K

Na tradicionalnem že 39.
taboru slovenskih pevskih
zborov, ki bo v nedeljo, 22.
junija, v Šentvidu pri Stični,
bo pelo tudi štirinajst zborov
iz štirinajstih evropskih držav, članic Evropske imije.
Na predvečer tabora, v soboto, 21. junija, pa bo v Šentvidu pri Stični koncert slovenskih zborov iz zamejstva.
Pelo jih bo dvanajst in sicer
zbor Avgust Pavel iz Gornjega Senika na Madžarskem,
Triglav iz Splita, Bilka iz Bilčovsa v Avstriji, zbor Slovenski dom iz Zagreba, Kredarica iz Novega Sada; Matajur
iz Špetra Slovenov v Italiji,
Bazovica z Reke, Peca iz Globasnice na Koroškem, Endjan iz Pulja, Davorin Jenko iz
Banjaluke in Slovenski pevski zbor iz Mendoze v Argentini. Skupaj z zamejskimi zbori in zbori iz evropskih držav bo v Šentvidu pri
Stični jutri in v nedeljo pelo
nad 4500 pevk in pevcev.
V Suhi/Neuhaus na skrajnem vzhodnem robu dvoje-

podžigala. Celo hlapcu je zašpecala, da je Ivanka priSla k
hiši brez hlačk.
"Haha, Jahana, ti si pa brez
hlač prišla služit," ji je ta nenehno Šlekal. Ko je bilo Ivanki vsega dovolj, zagrabi metlo, jo podrgne po gnoju in
ga pošprica. Hlapec jo zatoži
gospodinji, ampak se je ona
postavila na Ivankino stran.
Kadar'je dekla Francka ob
nedeljah šla malo povasovat
k domačim, jo je morala
Ivanka spremljat Nasploh jo
je, ker je bila še tak otrok,
imela nenehno pod kontrolo. Tudi ob žetju se je, če je le
mogla, ulegla v grmovje,
Ivanka pa je, kakor je vedela
in znala, delala za dve.
Kljub temu da je bila še
zmeraj zelo suha, da se je
kar skozi njo videlo in se je
gospodinji smilila. Nekoč je
ta ukazala dekli, naj jo pusti
malo pospati, da se bo tako
vsaj malo poredila. Nasploh
je imela gospodinja Ivanko v
čislih, enkrat je naneslo, da ji
je kar sama od sebe prinesla
lepo rdečo jopico.
"Na njivi smo največkrat
plele dekla, gospodinja in

zičnega območja Koroške
(do nje je iz Slovenije mogoče najhitreje priti preko Dravograda ali preko prehoda Jezersko mimo Pliberka/Bleiburg) se bo jutri, 21. junija,
začel Festival Suha 2008.
Pobudnik za njegovo organizadjo je oktet Suha, ki sodi
med najboljše manjše pevske skupine na Koroškem.
Jutri zvečer ob 20.30 se bo
na Suškem^radu (njegovi
lastniki so zelo naklonjeni
kultiui in sožitju manjšinskega in večinskega naroda)
začel koncert, na katerem
bodo pele pevske skupine
Four Fathers (Madžarska),
Klapa Skradinke (Hrvaška),
Stimmen aus Kaemten (Avstrija), skupina Vivere (Slovenija), oktet Suha (Avstrija),
skupina Žvabek/Schwabegg
(Avstrija) in Dravograjski oktet (Slovenija). V primeru
slabega vremena bo prireditev v telovadnid ljudske šole.
Med evropskim prvenstvom v nogometu v Cdovcu
so članice in dani Koroške di-

Ivankina družina
jaz. Gospodinja je, sem in
tja, šla domov, k otrokom, v
zemlji pa je pustila klinček,
da se je vedelo, do kod smo
že oplele. A tisti trenutek, ko
je izginila za bregom, se je
dekla ulegla za grmovje,
meni pa je ukazala, naj klinček premaknem malo nazaj.
Istočasno pa sem morala
špegati, kdaj se bo gospodinja vrnila. A to še ni bilo vse.
Naj povem, da je gospodar
po navadi šel k maši zjutraj.
Takrat me je dekla nagnala k
stari materi, da sem jo vprašala, ali lahko ocvreva jajca.
Vendar je bila ta vljudnost le

SLOVENCI

V

ZAMEJSTVU

Protest mladih koroških Slovencev v Celovcu
jaške zveze navijače iz Hrvaške, Nemčije in Poljske ter
druge obiskovalce tekem v
Celovcu z letaki in transparenti opozarjali, da je Koroška dvojezična, da na Koroškem živijo tudi Slovend, ki
jim oblasti ne zagotavljajo z

izgovor, da sva lahko pripravile tudi tista jajca, ki jih je
Franca čez teden pokradla iz
gnezd. Kdaj drugič, ko ji ni
bilo kaj prav, me je pa kar
oklofutala."
Na kmetih je bila navada,
da so ob letu deklo vprašali,
ali bo še ostala pri hiši. A dekla je Ivanko kar naprej strašila, da bo, če ostane, morala
pasti živino. To delo ji pa ni
dišalo, saj se ji je zdelo, da je
zanj že preveč odrasla.
Zato se je odločila, da bo
šla služit drugam, zaradi česar ji je bilo potem še dolgo
žal.

ustavo zajamčenih pravic,
zato Avstrija ne ravna po pravilih Evropske unije. Dijaki
SO z letaki v slovenščini, nemščini, angleščini in hrvaščini
opozarjali na panični strah,
ki so ga oblasti širile pred začetkom tekem evropskega pr-

venstva zaradi navijačev iz
Hrvaške, Nemčije in Poljske.
Narodni svet koroških Slovencev je sporočil, da je prišlo
do zanimivih pogovorov slovenskih dijakov z navijači in
za uspešno predstavitev koroške stvarnosti. "Ponosni smo
na mladino in se ji iskreno
zahvaljujemo za ta samozavestni in pogumni nastop," je
dejal predsednik zbora narodnih predstavnikov v Narodnem svetu Jože Wakounig. Slovenci so s to akdjo
tudi protestirali, ker organizatorji slovesnosti ob začetku
prvenstva v prikaz raznolikosti koroške kulture Slovencev
niso vključili. "Uradna Koroška je s tem ponovno pokazala zelo pomanjkljiv smisd
in prezir do koroških Slovencev. Slovesnost brez Slovencev je nova zamujena priložnost Koroške, da bi Evropi
pokazala prijazen obraz," je
povedal deležni poslovodja
Enotne liste, politične stranke Slovencev na Koroškem,
Adrian Kert
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SLOVENSKI KONGRES

SLOVENSKO PLANINSTVO PO SVETU

Konferenca slovenskih planincev iz sveta in Slovenije

Bled in drugi kraji po Gorenjski

2 6

do

junija 2008

častni pokrovitelj:

Prijave in informacije:
generalni sponzor:
SK-Slovenski svetovni kongres,
Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana,
tel.:+386124 28 550/560
HoUing
rMtrsmB Aoa.
www.slokongres.com
Konferena> prfprMl^mo s pomočjo Und* Vlade RS a Slovence v 7ame]avu In po $vetu in Minisustvom u iohtvo In iport.

minister RS
za šolstvo in šport
dr. Milan Zver

Gorenjski Glas
WWW.C0B£NJSKICLAS-SI

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu
po

89.8 91.1 96.3

strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju

"vihamika",

ki ga je življenje premetavalo in utrdilo.

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

RADIO SORA
Gorenjski

prijalelj

Radio Sora d.o.o..
Kapucinski trg 4,
4220 Škofja Loka,
tel.: 04/506 50 50,
fax: 04/50650 60,
e-mail: info@radio-sora.si

l A D O V A M KJIAST

VIHARNIK

NA RAZPOTJIH ČASA

Prvi Slovenec,
kije bil dvakrat zaprt
na Golem otoku.

Izkoristite jih lahko d o f ^ 6
č e vaša finančna sredstva vežete od 3. mesecev do 2 let,

Cena za bralce
Corsnjsk^ga gfasa z
20% popustom
samo

vam nudimo obrestno mero med 4 , 4 5 % in 5 , 0 % .
Ponudba velja za zneske nad 5,001 €.

2 3 , 2 EUR
-f poštnina

Gorenjski Glas

. MODRE ODLOČITVE

G o r e n j s k a ^ Banka
Za uas beležimo Čas

Banka

t^ posluhom

wwwJidl.si
Stropni ventilator

z žarnicami
• Za prijetno in enakomemo
hlajenje v vročili dneh
•Z udobnim stikalom na vrvico
• 3 stopnje hitrosti
• Rotacija v levo ali desno
• S 3 halogenskimi Žarnicami
• Mere: premer pribK 132 cm
• Moč motorjat 60 W

izdelki so dobavljivi samo v omejenih količinalt. V primeru, da bodo kljub skrbnemu načrtovanju zalog pri nepriča}u}vdno velikemu povpraševanju že pm dan razprodani, cenjene kupcc prosimo za razumevanje.
Prodaja samo v koiiunah. obi^jnih za gospodinjstva. Slike so simbolične. Vse cene veljajo za tzdelke brez dekorativnih elementov dD razprodaje zalog. Vse cene so v EUR s pripadajočim DOV. Za tiskarske napake ne odgovarjamo.
Udi d.o.o. k.d.

http://www.gbkr.si
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POKRAJINE
i

9. stran

če jih bo po vkdnem predlogu trinajst, so na zgornjem
Gorenjskem za svojo pokrajino, ponavljajo zgomjegorenjski župani. Upravičenost do zgornjegorenjske
pokrajine narekujejo posebnosti tega območja i n skupen turistični razvoj, pa tudi
dejstvo, da i m a ločena od

Predlogu
geografsko
zaokrožene in
celovite
Gorenjske
manjka devet
občin
Domžale
Kamnik
Komenda
Lukovic^
Medvode, Men
geš, Moravče
Trzin in
. Vodice.

preostalega dela Gorenjske
višji indeks razvojne ogroženosti i n bi po tej logiki od
države dobila za tri milijone
evrov več, kot bi j i pripadal
sorazmerni delež v enotni
gorenjski pokrajini. Vlada
na pobudo z zgornjega dela
Gorenjske n i dala drugega
odgovora kot tega, da je trinajst pokrajin politična realnost. Svojim občanom sedaj

Vir S b i l M V I « a lokalna s « n ( x i p i v a In regtonakio poMo).
0rD4e;S0MS«7-SaMM*

SMOLNIKAR

^

narski konferenci so župani
referendum označili kot nesmiseln in bi bilo bolje, ko
bi pol milijona evrov raje namenili kateri od cest na Gorenjskem. Borut Sajovic, ki
podpira stališče o zgornjem
delu Gorenjske, se tudi kot
poslanec zavzema za šest
pokrajin (z močno Gorenjsko do Trojan i n Ljubljane),
sicer pa tudi ostali župani

menijo, da sedanjemu predlogu geografsko zaokrožene
i n celovite Gorenjske manjka devet občin (Domžale,
Kamnik, Komenda, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, T r z i n i n Vodice), nekatere od njih so bile tudi v
konzorciju C E R O Gorenjske, s čimer dokazujejo svojo interesno navezavo n a
Gorenjsko.

^

Vladni predlog p o k r a j i n s k a zemljevida, na njem predlog Gorenjske pokrajine z občinami, ki naj bi sodile vanjo.

Dokončna rešitev

MARJETA

župani priporočajo, naj n a
referendumu glasujejo proti
i n s tem omogočijo razpravo, ki bo prinesla pravičnejšo razdelitev Slovenije n a
pokrajine. Poleg tega se j i m
zdi referendumsko vprašanje nesmiselno, češ da ljudi
sprašuje po tem, ali želijo živeti na Gorenjskem, medtem ko o alternativni pokrajini ne sprašujejo. Na novi-

Tako kot v primeru stavkajočih zdravnikov si niti v primeru stavkajočih sodnikov ne
drznem komentirati njihove
temeljne zahteve, to je zahteve po višji osnovni plači ali
kot tek dogodkov razlaga Janja Rohlek, predsednica stavkovnega odbora sodnikov:
"Primerljivost sodniških plač
s plačami Junkcionaijev drugih dveh vej oblasti mora zagotoviti osnovna, fiksna plača. To Je mednarodni standard, kateremu je zavezana
tudi Slovenija, in delovna
uspešnost lie more biti mašilo, ki poleg tega ni stalno,
zato je tudi nepredvidljivo in
odvisno od vsakokrat sprejetega letnega proračuna. Tu je
tudi problem norme. Sodniki
vendar nismo akordni delav-

7
ci." In še: "Tokrat smo sodniki odločeni vztrajati do konca. ... Naša prizadevanja so
prizadevanja za pravno državo. "
Prvič. Povsem samoumevno Je, da sodniki niso akordni
delavci, vsaj v splošno razumljenem pomenu besede ne.
Ampak: dejstvo Je tudi, da
sodniški poklic ni svobodni
poklic, kot je, denimo, pisateljski, in da so potemtakem
sodniki vezani na neke splošne oziroma povprečne standarde. Ti standardi med drugim zagotavljajo, da sodnik
sodbe, potem ko jo že enkrat
izreče, ne more pesniti tri, štiri, pet ali celo več mesecev,
pač glede na intelektualni
navdih. Se pravi, v tem kontekstu (in le v marsikaterem

drugem) so sodniki hočeš nočeš akordni delavci.
Drugič. Sodniški prispevek
pravni dritavi hi bil nepri.memo večji, če bi gospodje in
dame v črnem do konca
vztrajali pri projektu Lukenda, kot da do konca vztrajajo
pri stavkovnih zahtevah. Pri
tem mi ni čisto Jasno, kaj
konkretno pomeni iti "do
konca". Ali drugače, kdo bo
zaradi napovedanega vztrajanja pri dokončni rešitvi v
resnici nastradal: politiki ali
tisti, ki že leta, da ne rečem
desetletja čakajo na svojo pravico? Po moji presoji sodniki
kopja proti vladi lomijo na
hrbtih državljanov in niti
približno na svojih; niti zaradi trajnega
sodniškega
mandata ne.

SEDMICA
Tretjič. Predsednica stavkovnega odbora Janja Roblek
v pogovoru, objavljenem v ponedeljkovem Ddu, Javnost posebej opozarja, "da gre pri sojenju za zahtevno intelektualno delo in normativi za merjenje intelektualnega dela, ki
poudarjajo le količino in ne
tudi kakovosti dela, niso primerni". Takole bom rekla. Po
mojem mnenju pri samem sojenju ne gre toliko za intelektualni napor kot za znanje, se
pravi, za poznavanje prava
oziroma veljavne zakonodaje.
(Čeprav, kajpada, drži, da
človek s podpovprečnim inteligenčnim kvocientom ne more
biti sodnik, ampak roko na
srce, človek, ki ga je narava
opeharila za primemo stopnjo
zdravega razuma, ne more

biti niti voznik avtobusa.) Pri
sklicevanju na kakovost dela
pa je gospa v črnem, kot se
reče, pljunila v svojo skledo.
Dejstvo namreč je, da prihaja
na slovenskih sodiščih do sodnih zaostankov v številnih primerih prav zaradi kakovosti
ali, bolje rečeno zaradi nekakovosti sodniškega dela. V
mislih imam številne procesne
napake, zaradi katerih se posamezni primeri vračajo na
začetek sojenja in se stvari leta
in leta vrtijo v začaranem krogu. Stroški, vključno z zamudnimi obrestmi, pa rastejo
in rastejo. Kot rečeno, tudi zaradi nekakovostnega sodniškega dela. Ampak, kaj to komu
(beri sodnikom) mar; v nobenem primeru stroškov sojenja
ne plačajo sodniki.

EKONOMIJA

stefan.zargi@g-^las.si

Deset sodelavcev preveč
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Sredi tedna je v kranjsko-ameriškem podjetju Veyance, ki je pred letom prevzel C o o d y e e r EP g u m e n o tehnične izdelke, završalo. Po reorganizaciji naj bi delo izgubilo več sodelavcev, vendar
direktor D a v i d D a Silva zagotavlja, da bo o b delo le deseterica.
BOŠTJAN BOGATAJ

Kranj - Veyance T&hnologies Europe, ki poveljuje in narekuje tempo podjetja v Evropi, Afriki in na Bližnjem
vzhodu, je med Kranjčani
precej neznano ime. Pred letom je Veyancev lastnik Garale Group (v Lasti imajo 185
podjetij) prevzel Goodyearovo podjetje gumenih tehničnih izdelkov in hkrati njihovo blagovno znamko. Danes
se soočajo s težavami, zato
glavni direktor David Da Silva napoveduje reorganizacijo. Pravi, da bi se težko poslovil tudi od enega sodelavca,
vendar je to nujno za obstoj
podjetja.
Veyance v Kranju in Sloveniji ni znano ime, čeprav
ste tu že eno leto. Zakaj?
"Namerno. Na trgu se
predstavljamo izključno z
blagovno znamko Gocdyear
Engineered Products (gumeni tehnični izdelki, op. a.), za
katero smo veliko plačali in
je izredno znana. Ime družbe Veyance Technologies
uporabljamo zgolj v interne
namene, saj želimo z njim
graditi zaupanje med zaposlenimi. Blagovna znamka
Goodyear je zelo ugledna in
ima bogato dedižčino, posel
pa je pri nas povsem drugačne narave. Kupcem se vedno
predstavljamo z Goodyearom, saj ne nameravamo vlagati denarja za uveljavitev in
graditev nove blagovne
znamke."
Bo tako tudi ostalo?
"Licenco za uporabo blagovne znamke Goodyear smo
kupili za daljše obdobje."
Kakšne so bistvene razlike
lastniškega prenosa po
enem letu?
"Menim, da so samo dobre za nas. Smo majhno
podjetje, Id so ga naši lastniki kupili za 1,5 milijarde
ameriških dolarjev (okoli milijarda evrov, op. a.), kar
predstavlja okoli deset odstotkov celotnega koncema
Goodyear. Prej smo bili zgolj
postranska divizija, nikoli
nismo bili deležni toliko pozomosti, razvoja in investicij,
kot bi bilo po našem mnenjii
potrebno. Tako smo globalnemu vodstvu povedali, da si
želimo priložnost za neodvisno delo. Kupila nas je zasebna globalna korporadja iz
ZDA, če bomo pri nadaljnjem razvoju družbe uspešni, pa se obeta tudi kotacija
na borzi v roku štirih do petih let. Za ta korak pa moramo Še naprej rasti."

V Kranju je danes tudi sedež družbe Veyance Technologies Europe, s katerega
poleg Evrope skrbite še za
Bližnji vzhod in Afriko.
Kakšne prednosti to prinaša Kranju?
"Globalno smo razdeljeni
na štiri regije, severnoameriško, latinskoameriško, azijsko-pacifiško ter evropsko,
bližnjevzhodno ter Afriko.
To so velika območja, zato bi
jih radi razčlenili. To pome-

pustiti, ni nikoli dobro, je
celo boleče. Toda če tega ne
bomo naredili danes, bomo v
prihodnosti trpeli vsi. Naše
vodilo pri reorganizaciji je,
delati na pravi način. Pomembno je, da se pri tem
medsebojno spoštujemo."
Ali bo moralo oditi veliko
število sodelavcev?
"Ne gre za pomembiio število delavcev, na koncu koncev pa je povsem vseeno, ali

David D a Silva / FOIO: carad K>VČI<

ni, da bi pri rasti v posamezni državi radi pridobili lokalne partnerje z našimi inovativnimi poslovnimi modeli.
Pred kratkim smo se v Španiji že povezali z lokalnim
partne'rjem. Razlog je v tem,
da želijo Špand sodelovati s
Španci, ki hkrati tudi dobro
poznajo domači trg. Evropski trg je konsolidiran, mi
smo veliko manjši kot naša
konkurenca, v Severni Ameriki pa smo največji. Tudi
zato moramo posel opravljati
drugače, biti inovativni in
edinstveni, tudi na področju
trženja."
Podjetju se obeta reorganizadja. Česa se lahko nadejajo zaposleni?
"Smo del globalnega podjetja, v Sloveniji pa so se stroški v zadnjem času močno
povečali. Samo plače so se v
zadnjem letu v odstotkih povečale za dvomestno število,
kar samo po sebi ni narobe,
saj je treba sodelavce plačevati po zahtevah trga. Mi pač
moramo pridobiti dobre sodelavce, da bi lahko imeli dobre proizvode in visoko produktivnost. Predani smo
uspehu in poti do njega.
Mnogi pravijo, da je prenova
upravljanja, reorganizacija,
prvi znak za težave v podjetju. Teh ne zanikamo, so naša
realnost, soočamo se z njimi,
razlika pa je, ali nanje gledamo pozitivno ab negativno.
Ce nas morajo sodelavd za-

mora oditi eden ali več sodelavcev, vedno je za njim človeška usoda. Mi si zaradi
boljšega poslovanja želimo
sprememb, čeprav je to sedaj
boleče. Raje vidim, da izpeljemo korenitejše spremembe, in to samo enkrat, prek
katere lahko prebrodimo težje obdobje. Sledi ustvarjanje
delovnega okolja, v katerem
delujejo zadovoljni in srečni
zaposleni. Moje prepričanje
je, da je veliko slabše, če podjetje neprestano in počasi
vpeljuje spremembe na račun zniževanja stroškov, pri
katerih so zaposleni stalno
pod vplivom sprememb."
Kakšna usoda čaka kranjski
Veyance?
" Pred nami je naloga, kako
postati konkurenčnejši in rasti v prihodnjih petih letih.
Zmanjšati moramo stroške.
Delo plačujemo po višjih cenah, hkrati pa moramo najti
druge načine, da zmanjšamo
stroške. Naša evropska organizacija ni dovolj uravnotežena. Tako se, na primer, ne
srečujemo dovolj z našimi
kupd. Naše investiranje v aktivnosti za interakdjo s kupd
ni v ravnovesju, v nekaterih
delih organizadje investiramo preveč, v druge premalo.
To je naša prva naloga. Zato,
da bomo prodali več izdelkov, moramo več investirati v
aktivnosti za sodelovanje s
kupci. Tega ni mogoče uresničiti v enem ali dveh letih."

Industrija po vsem svetu v
zadnjem času občuti povišanje cen surovin. Kako je
pri vas?
"To je velik izziv. V Evropi
nismo glavni na trgu tako
kot v Severni Ameriki, kjer
smo lahko bolj agresivni tudi
pri določanju cen. Tega ne
govorim rad, vendar moram
priznati, da smo v položaju,
ko le sledimo konkurenci.
To pomeni, da moramo storiti več pri obvladovanju stroškov. Na koncu bomo uspešnejši zato, ker se bomo znebili nepotrebnega balasta in
postali vitka organizadja. Pri
surovinah imamo veliko težav zaradi dvigovanja cen jekla, nafte in butadiena, ki posledično vplivajo na naše
stroške."
Leto 2007 ste zaključili z
minusom, kako poslujete
letos?
"V javnost je prišel podatek, da smo lani beležili 30
milijonov evrov izgube. Izguba je nastala zgolj iz naslova procesa zamenjave
lastnika družbe in s tem enkratnega popravka vrednosti
sredstev v višini 32 milijonov
evrov. Tekoče poslovanje je
skladno z načrti družbe."
Še nekaj osebnih vprašanj.
Kako ste se znašli v Sloveniji?
"Prišel sem leta 2006 in
takoj sem se počutil razvajenega, tako kot številni Slovend. Slovenija je res fantastična dežela iz več razlogov.
Prihajam iz dežele, ki je bolj
prostrana, poznamo probleme z varnostjo, v Sloveniji
pa so mi všeč pokrajina,
ljudje, razgiban teren, klima,
predvsem pa vamost ... Z
menoj živi družina, tudi desetletna hči, zato sem z varnostjo zelo zadovoljen."
Govorite slovensko?
"Borim se s tem. Vsi mi
govorijo, da je to eden najtežjih jezikov, sam pa se borim
s tem, saj rad delam z ljudmi, rad spoznavam kulturo
sodelavcev. Rad grem v proizvodnjo in poklepetam z sodelavcem, saj sva v isti ekipi.
Skupaj bomo uspeli ali padi.
Vodstvo se je zavezalo, da bo
ustvarjalo timsko kulturo,
kjer bo vsak sodelavec spoštovan, obravnavan enakovredno in pošteno. Rad govorim z zaposlenimi, drži pa,
da se z vsemi ne morem normalno pogovarjati. Sicer pa,
tudi z našim italijanskim,
španskim ali nemškim partnerjem bi se rad pogovarjal v
njegovem jeziku, zato niti ne
vem, kje bi začd."

POLETM
MENJALNIŠKI TEČAJI
ZA HRVAŠKE KUNE
Preverite dnevni menjalniški tečaj na
spletnih straneh www.gbkr.si ali v
katerikoli ekspozituri Gorenjske banke.
GorenjskA^ Banka
Hiiiikii .< pit.iliihom

Opravičilo
V članku Čakajo na povrnitev škode, ki je bil objavljen v petek, 13. junija, je bilo nepravilno zapisano ime predsednika
uprave Niko Železniki, pravilno je Rado Čulibrk. Zaradi napake se opravičujemo.
Uredništvo

HRANIlNiCA LON

pri nas |e tudi to mogoče
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PRILOŽNOST
Zaposlimo:

ZAVAROVALNEGA
ZASTOPNIKA (m/ž)
na širšem območju JESENIC

Pričakujemo: • najmanj srednjeiolsico Izobrazbo
eltonomske, Itomercialne ali druge
ustrezne smeri
• poznavanje ustreznih programskiii
orodij
• najmanj eno leto delovnih izicuienj
• zanesljivost, samoiniciativnost in
komunikativnost
O m o g o č a m o : • ustvarjalno delovno okolje
• možnost strokovnega izobraževanja
In izpopolnjevanja
• samostojno In dinamično delo
• stimulativne zaslužke

Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili za
določen čas enega leU, s polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom ter možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.
Kandidate bomo o Izbiri pisno obvestili v 8 dneh po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi z Izbranim kandidatom.
Ponudbe s kratkim življenjepisom in dokazili o Izpolnjevanju
pogojev poiljite v 8 dneh po objavi na naslov:
ZAVAROVALNICA TRICUV, D.D.
Območna enota Kranj
Bletvvelsova 20, 4000 Kranj

triglav

KMETIJSTVO
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KRANJ

Evropski denar za mleko in ekološko hrano
Upravljalni odbor za kmetijske trge pri Evropski komisiji je
Sloveniji potrdil dva nova programa promocije kmetijskih
in živilskih izdelkov: program Gospodarskega interesnega
združenja mlekarstva Slovenije za promocijo mleka in
mlečnih izdelkov In program Zveze združenj ekoloških
kmetov Slovenije za promocijo ekološko pridelane hrane.
Evropska unija bo za izvedbo obeh programov zagotovila
do polovice denarja. Mlekarji želijo s programom, vrednim
570 tisoč evrov, v naslednjih dveh letih povečati porabo
mleka in mlečnih Izdelkov v Sloveniji, ekološki kmetje pa s
programom, ki je vreden nekaj več kot i,i milijona evrov, v
prihodnjih treh letih povečati prepoznavnost ekološkega
kmetovanja ter preskrbo In porabo ekološke hrane. Promocija vključuje reklamiranje v medijih, izdajo tiskanih gradiv,
pripravo delavnic, udeležbo na sejmih, postavitev jumbo
plakatov in druge oblike. C. Z.

V
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vzdrzevanje

Uprava dnižbe ISKRA VZDRŽEVANJE, d. d..
Savska loka 4, Kranj sklicuje
13. s k u p š č i n o delniške družbe
I S K R A V Z D R Ž E V A N J E , d. d., Kranj,
ki b o 24. julija 2 0 0 8 o b 14.00 uri
v sejni s o b i družbe, S a v s k a loka 4, Kranj.

Kobila Pika žrebila dvojčka
Kobila Pika je na Šobrlovi kmetiji na Poljšici pri Gorjah povrgla dvojčka. Pri kobilah je to tako redek
pojav, kot pri kravah trojčki.
tudi deležna večjega in boljšega obroka krme.
Žrebička si je ogledal priznani konjerejski strokovnjak Janez Rus, za mnenje
pa smo vprašali tudi veterinarja in rejca konj Janeza
Habjana, ki je povedal, da so
dvojčki pri kobilah tako redki
kot trojčki pri kravah. "V svoji več kot dvajsetletni poklicni karieri se spominjam le
dveh primerov dvojčkov, Id
SO preživeli," pravi in dodaja:
"Dvojčkov se zaplodi kar precej, a običajno plod odmre že
v obdobju od sedmih do devetih mesecev ali se kako
drugače zaplete."
Šobrlova žrebca bosta še
približno dva tedna doma,
potem bosta skupaj s kobilo
odšla na vaški pašnik. "Ker
so dvojčki pri konjih zelo
redki, bi jih lahko uporabili

CVETO ZAPLOTNIK

Poljšica pri Gorjah - Kobila
je tokrat petič žrebik in navzven ni prav nič kazalo na
dva, 13. maja ponoči pa je
sama povrgla dvojčka. Gospodar Anton Poklukar je bil
ob jutranjem "obisku" hleva
prijetno presenečen: ob kobili sta bila dva žrebička, za
tretjino manjša od običajnih.
"Verjetno sta enojajčna, zato
sta se tudi enakovredno razvijala. Prve dni je bilo nekaj
težav, dobila sta drisko in
brez: veterinarjeve pomoči ne
bi preživela. Kobila je oba
lepo sprejela, čeprav je znano, da v takih primerih rada
enega 2avrže," je povedal Anton, očitno zadovoljen, da sta
se žrebička k sreči hitro pozdravila in da zdaj živahno
skačeta okrog kobile, ki je

DNEVNI RED:
1.

ci>eto.zaplotnik@g-gUis.si

! "ii.

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z
organi skupščine ter prisotnostjo vabljenega notarja

Anton Poklukar

kot zanimivost. Ponudil sem
jih Kobilami Lipica, odkoder
pa so odgovorili, da se ukvarjajo le z Upicand. Iz živalskega vrta ni bito odgovora, lahko bi bila lep par za kočijo ali
privlačna za kakšno turistično kmetijo," pravi Anton. Na
Šobrlovi kmetiji ima konje-

ti >

Predlog sklepa:
"Za predsednika skupščine se imenuje Žiga Škeijanec, za preštevalca glasov pa se imenujeta Peter Hribar in Darko Mesec.
Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljenega notana Vojka
Pintarja iz Kranja.
2.

Seznanitev z Letnim poročilom o poslovanju družbe Iskra
Vzdrževanje, d. d., Kranj za leto 2007 in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razreSnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2007

Predlog sklepa:
"2.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom o poslovanju
družbe Iskra Vzdrževanje, d. d., Kranj za poslovno leto
2007.
2.2. Bilančni dobiček družbe Iskra Vzdrževanje, d. d., Kranj za
poslovno leto 2007 znaša 38.345 EUR in ostane nerazporejen oziroma bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovniti letih (preneseni dobiček).
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe Iskra Vzdrževanje, d. d., Kranj za poslovno leto
2007."
3.

Sprememba statuta zaradi spremembe firme, uskladitve
navedbe dejavnosti z novo standardno klasifikacijo, spremembe načina upravljanja, pooblastila upravnemu odboru
za povečanje osnovnega kapitala (odobreni kapital) in dnjgih redakcijskih sprememb

Predlog sklepa:
"Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme spremembe statuta družbe ISKRA VZDRŽEVANJE, d. d., Kranj. Spremembe statuta začno veljati z dnem vpisa v sodni register.'
4.

Imenovanje članov upravnega odbora

Predlog sklepa:
"Za člane upravnega odbora družbe ISKRA VZDRŽEVANJE, d.
d., Kranj se za mandatno dobo šestih let imenujejo:
- Dimitrij Marjanovič,
- Franci Bukovnik in
- Boštjan Pražnikar.
Člani upravnega odbora nastopijo mandat z dnem vpisa sprememb statuta, ki se nanašajo na način upravljanja dnjžbe, v
sodni register."
5. Plačila članom upravnega odbora
Predlog sklepa:
"Za delo v upravnem odtx)ru predsedniku upravnega odbora pripada mesečno plačilo v višini 1.100,00 EUR bruto, članom upravnega odbora pa v višini 1.000,00 EUR bruto. Poleg mesečnega plačila za delo so predsednik in člani upravnega odbora upravičeni do povračila stroškov, skladno z veljavnimi predpisi.
Predsednik in člani upravnega odbora so upravičeni do uporabe službenih vozil tudi v zasebne namene."

šobrlova dvojčka ob kobili Piki

reja dolgo tradidjo. "Že moj
stari ata in ata sta imela konje, z njimi sta trgovala in
"furala" les, in tudi jaz nočem prekiniti te tradicije,
največ sem jih imel šest,"
pravi Anton in doda, da na
konje na kmetiji "opozarjata" tudi slika na steni hiše pa
konj v črki O imena njegovega podjetja Šobrle. ki se
ukvarja s kovinsko galanterijo (tudi 2 izdelavo kovinskih
zvoncev) in s trgovino za
dom in vrt. Kmetija obsega
štiri hektarje kmetijskih
zemljišč in trideset hektarjev
gozda, redijo dve govedi in
kobilo z žrebetoma, na utesnjeni lokadji sredi vasi pa nimajo možnosti za širitev.
"Ce ne bomo dobili dovoljenja za preselitev na lokacijo
zunaj vasi, bo kmetija doživela enako usodo kot že številne druge na Gorenjskem,"
pravi Anton in poudarja, da
se s kmetovanjem ukvarjajo
le še zaradi moralne obveznosti in vzgoje, da mora biti
zemlja obddana.

Večje razlike pri hribovskih plačilih
Na dvodnevni prireditvi Demo Gozd in BioEnergija minuli konec tedna v Davči so pripravili tudi
pogovor o perspektivah hribovskega kmetijstva.
CVETO ZAPLOTNIK

Davča - Kot je dejal Tomaž
Cunder s Kmetijskep inštituta Slovenije, je Sloveniji v
pogajanjih z Evropsko unijo
uspelo uvrstiti v gorska območja 72 odstotkov cdotnega oizemlja in kar 54 odstotkov vse kmetijske zemlje v
obdelavi. Območja z omejenimi možnosti za kmetijsko
dejavnost so upravičena do
izravnalnih plačil, ta so se z
novim programom razvoj
podeželja zaradi manjšega
zneska in večje površine nekoliko znižala (za gorsko višinska območja z 201,6 na
185,3 evra), še vedno pa so
povsem primerljiva z drugimi državami. Čeprav so ta
območja razdeljena v tri sku-

pine in je različna tudi višina
izravnalnih plačil, pa to razlikovanje premalo odraža pestrost kmetijskega prostora,
zato se na inštitutu zavzemajo za bolj objektivno oceno
težavnostnih razmer in za
točkovanje
posameznih
kmetij. S tem bi odpravili sedanjo neuravnoteženost in
nepravičnost v višini izravnalnih plačil. "Denar, s katerim razpolagamo za območja z omejenimi možnosti,
moramo bolj ciljno usmerjati," je dejal Branko Ravnik,
generalni direktor direktorata za kmetijstvo, in poudaril,
da je kmetijsko ministrstvo
že naročilo študijo, ki bo
podlaga za odločitev o točkovanju kmetij glede na nagib
terena, dostopnost in druge

dejavnike. Po javni razpravi
naj bi spremembe predlagali
prihodnje leto, veljati pa naj
bi začele v letu 2010. Jošt
Jakša, direktor zavoda za
gozdove, je ugotavljal, da so
Gorsko višinske kmetije
so lani prejele skoraj 2 0
milijonov evrov izravnalnih plačil.
se finančne možnosti za
gradnjo gozdnih cest v zadnjih letih izboljšale, zagotoviti pa bi morali več denarja za
vzdrževanje cest in hitreje
ukrepati ob naravnih ujmah.
Vodja gorenjske kmetijske
svetovalne službe Stane Rupnik je opozoril, da pri razpi-

sih za velike naložbe na hribovskih kmetijah (ob nizki
ekonomičnosti) ne morejo
biti odločilni ekonomski kriteriji in da je reja krav dojilj
in pitancev v hudi ekonomski krizi, hribovski kmetje pa
imajo ob tem malo izbire za
druge rejske usmeritve.
Kmet Milan Ceferin je dejal,
da je težko govoriti o napredku hribovskega kmetijstva,
če so v zadnjih letih v njegovi bližini prenehali kmetovati na treh kmetijah. Kmet
Viktor Trdina iz Martinj
Vrha je predlagal, da bi na
hribovskih kmetijah uvedh
subvencije tudi za urejen
gozd, pri tem pa naj bi bili do
podpore upravičeni le tisti, ki
bi posekali vsaj polovico letnega etata.

ZANIMIVOSTI, OGLASI
L)UBL)ANA

Podprli brezplačno cepljenje proti virusu H P V

Ali si želite delati v urejenem okolju?
Želite imeti dolgoročno varno prihodnost?
Smo mednarodno podjetje s 70-letn0 tradicijo, specializirano za
proizvodnjo in razvoj klasičnega in z vrtiunsko tehnologijo obdelanega netkanega tekstila ter večplastnih tekstilij za avtomobilsko,
gradbeno in pohištveno industrijo.
Zaradi povečanja obsega proizvodnje in širitve na novo lokacijo v
Industrijski coni na Trati v Sko^i Loki, kjer bomo začeli s proizvodnjo že letos avgusta, vabimo k sodelovanju kreativne, dinamične
in samostojne osebe za delovno mesto:

1. U P R A V L J A V E C S T R O J E V (m/ž)

"Zdravstveni svet je na seji v preteklem tednu podprl uvedbo brezplačnega in neobveznega cepljenja deklic proti
virusu HPV, ki povzroča raka materničnega vratu, v nacionalni program cepljenja. Odprto ostaja še vprašanje
starosti deklic, ki bodo upravičene do brezplačnega cepljenja," je sporočila Renata Capuder Mermal, predsednica

društva Kala, društva za boj proti okužbam s HPV in raku
materničnega vratu. "Rak materničnega vratu v Sloveniji letno prizadene okoli dvesto žensk, še posebej so temu izpostavljene ženske v starosti med 20 in 34 let. Cepljenje bo
deklice ščitilo tudi pred predrakavimi spremembami, zaradi
katerih so morali leta 2006 operirati več kot 2400 bolnic," je
še povedala Capudrova. S. K.

1 0 oseb za nadzor in vodenje procesnih linij - delo v proizvodnji,
za nedoločen čas, delo poteka v izmenah.

Od vas pričakujemo:

TUNJICE

- vsaj IV. stopnjo izobrazbe tehnične smeri,
- osnovno računalniško znanje,
- natančnost in zanesljivost pri delu.

Nova blagovna znamka Srce Slovenije

Nudimo vam:
- dinamično delo in varno zaposlitev v urejenem delovnem okolju,
- možnost strokovnega izpopolnjevanja,
- stimulativno plačo (povprečje za to delovno mesto je 1.220 EUR
bruto),

- nagrajevanje glede na dosežene rezultate,
- možnosti napredovanja.

Delo bo do odprtja novega obrata v Industrijski coni na Trati
potekalo na sedežu družbe v Mengšu.
Če je ponudba vzbudila vašo pozornost, pošljite pisno prijavo z
dokazili in kratkim življenjepisom najkasneje do 4 . 7 . 2 0 0 8 na naslov:
Filc, d. d.. Slovenska c. 40,1234 Mengeš. Izbrane kandidate bomo povabili na razgovor in jih o izidu razpisa obvestili v 14 dneh po izbooi.
Za dodatne informacije glede zaposlitve poMičite po tel. 01/724-7000.

V zdravilnem gaju v Tunjicah so minuli torek predstavili
novo blagovno znamko Srce Evrope, katere nosilec je Center
za razvoj Litija - institucija, ki z različnimi projekti povezuje
tudi občine s področja upravnih enot Domžale in Kamnik.
"Poslanstvo blagovne znamke je srčno mreženje potencialov
znotraj geografsko zaokroženega območja s ciljem krepitve
kakovosti bivanja in razvoja skupne identitete, kriteriji, ki
Srce Slovenije določajo, pa so: kakovost, geografska pripadnost, trajnostni sonaravni razvoj in zagotovitev doživetja," je
povedala direktorica centra Saša Cradišek. Blagovna znamka, ki se je pred dvema letoma začela razvijati v okviru projekta Interreg, bo združevala kulturno dediščino, turistične
točke, dogodke, razvojne projekte, vveliness in gostinsko
ponudbo, turistične kmetije, pridelovalce hrane in drugo. V
Zdravilnem gaju Tunjice so ob tej priložnosti tudi uradno
odprli polnlinico Žive vode in napovedali praznovanje desetletnice delovanja gaja, ki jo bodo pripravili jeseni. J. P.

elektro,
Gorenjska
Smo uspešno in urejeno podje^e z dolgoletno tradicijo
na podro^u distribucije električne energije.
/Ustavljamo si cilje in jih uresničujemo. Sodpbna ,
notranja organbacijska strukturo zahteva dodatne
odgovorne in ambiciozne sodelavce, zato v svojo
sredino vabimo:
SAMOSTOJNEGA £LEKTROMONTERJA V
KRAJEVNEM NADZORNIŠTVU B O H I N J (M/Ž)
za opravljanje naslednjih del:
• pregledovanje elektroenergetskih naprav in objektov,
• pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč za potrebe
vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah,
• obveščanje odjemalcev o planiranih odklopih,
•lociranje in sodelovanje pri odpravljanju zelo
zahtevnih okvar no elektroenergetskih napravah,
•vzpostavljanje breznapetostnih stanj na
elektroenergetskih napravah in omogočanje varnega
dela izvajalcem del,
•sodelovanje pri izvajanju investicijskih in vzdrževalnih
delih ali nadziranje opravljenih del,
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orkester
dirigent:

"Aaiileiiiici

Marko

O r g a n i z a t o r k o n c e r t a : Z a v o d za kulturo B l e d

Na podlagi 50. člena ter v povezavi z 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 38. člena Statuta Občine Ško^a Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je župan
Občine Škofja Loka dne 17. 6. 2008 sprejel

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega
prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Stara
Loka, Viriog, Binkelj, Trnje in Vešter

javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega
prostorskega načrta, ki ga je pod številko naloge 6073/9, v juniju
2008, izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Verovškova 64,
Ljubljana.
2.
Gradivo bo razgrnjeno v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 15,
Skofla Loka od 2. 7. 2008 do 8. 8. 2008.
3V času javne razgrnitve bo 1 7 . 0 7 . 2 0 0 8 ob 17. uri organizirana javna obravnava v veliki sejni sobi Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofla Loka.
4S tem naznanilom Občina Škofja Loka o poteku javne razgrnitve in
javni obravnavi obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta pod točko i, in sicer z naslednjimi pare. št.:
K.O. Stara Loka
960/1, 960/4, 960/3,961/6,961/2,961/1, 961/3,1672/9,1050/32,
941. 936. 934, 930, 926, 922, 916/1, 903, 1672/10, 962, 976/1,
979/1, 852/1, 850/1, 850/2,1675/6, 2044/3,1982,1672/21,1674/7,
2044/6, 2058, 2055/5, 2055/1. 772/6,1678/1, 2056/2, 753/1. 717/1.
701/1,753/1.1676/1, 663/3,1676/2,663/19, 663/2,663/18,663/17,
663/16, 1411/4, 1411/3, 1191. 1694/1, 1227, 1695, 1219/3, 1248/1,
1411/2, 700/1, 699, -267, 693/3, 693/17. 695/3, 695/1. 695/7,
689/2, 689/1, 689/5,1523.16S8/2,1688/1,1493/8,1493/3.1441/4.
1441/1, 1435/1, 1436, -182, 1433/1, 1441/3, 533/2, 535/1, 1700/2,
545/12,668/1,545/18,545/43,1703,
545/42, 544/5, 545/48,
550/1. 551/3, 551/1, 551/2, 552/2, 552/3, 549/22, 549/24, 549/17,
1679/2. 540/2. 555. 539/2.537/2. 534. 557, 570/3. 570/i, 570/2,
570/5, 559/3. 569. -6. 595/1. 597/3, i 6 8 o / l , 617/13. 617/17. 621,
645/5. 645/8. 656/1,629/13, 629/11, 629/28, 629/18, 1680/2,
1221/1, 1234/1, 1248/3, 1241/3, 1407, 1692/2, 1672/12, 1507, 1522/1,
1434/2. 568/3. 567/1. - 6 4 542. -68, 682/2, 673/2, 549/16, 685/1,
1792, 2035, -39/1, 1700/2, -26, 613/5, 613/2, 6 1 7 / 1 4 K.o. Škofja
Loka 1032.
5V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni predlog podajo pisne
pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in
skupnosti in jih v roku iz 2. člena sklepa posredujejo Občini Škofja Loka, Mestni trg 15, Ško^a Loka, oz. jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi.
Če pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta pod točko 1 poda lastnik nepremičnine iz točke 4., mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še
svoje ime, priimek in naslov.
6.
Ta sklep se objavi v Gorenjskem glasu in na spletnih straneh
občine Škofla Loka in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 350-2/2007
Škofja Loka, dne 17. 6. 2008
Župan
občine Škofja Loka
Igor Draksier l.r.

Nagradno vprašanje
OTO PESTNER na slovenskih in
svetovnih odrih praznuje 20, 30, 40 ...let?

O d vcfs pričakujemo:
•zaključeno poklicno šolo elektro smeri,
• 24 mesecev delovnih izkušenj,
• opravljen izpit za motorno žago,
•vozniški izpit B kategorije.

vabljeni k sodelovanju. Če se ga želite

O d novih sodelavcev pričakujemo sodelovanje, pozitiven

nine@g-glas.si.

mali oglasi

prisluhnili koncertu Ota Pestneija,

04/20142 47, e-po§ta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskigias.sl

udeležiti, nam pišite najkasneje do
torka, 24. junija 2 0 0 8 , na naslov
Gorenjski glas, Bleivveisova cesta 4,
4 0 0 0 Kranj ali po e-pošti
Izmed

naroc-

prispelih

dopisnic bomo izžrebali 10 nagrajencev, ki bodo po pošti prgeli vstop-

Ponujamo vam zanimivo in izzivov polno delovno okolje,
strokovno izobraževanje ter stimulativno nagrajevanje.

nico za koncert. I m e n a nagrajencev

Z izbranim kandidatom/-4a) bomo sklenili pogodbo o
zaposlitvi s polnim delovnim časom za doksčen čas 1
leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati iz okolice
Bohinja.

petek, 27. junija.

Ponudbe s kratkim življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju pogojev pošljite v 3(X-ih dneh po objavi na
naslov: Elektro Gorenjska, d. d,, Kadrovska služba, Ulico
Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj.
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Prodaja vstopnic:
w w w . e v e n t i m . s i i n njihova prodajna m e s t a

Naročniki, ki bi se 27. junija 2008 radi

sveže ideje in energijo.

Petri"

petek, 27. junija 2008, ob 20. uri
Festivalna dvorana Bled

• priklapljanje in prijavljanje novih odjemalcev,
•opravljanje dežurstva.

odnos do spremennb, zanesljivost in strokovnost ter

Seiiicli

Hrihcruik

info@g-^as.si

bomo objavili v Gorenjskem glasu v
'

SKUPINA
^ENOS-EamrggOkm..
Jesenice

C. železarjev 8, 4270 Jesenice
Tel: 04/584 18 02
Fax: 04/584 18 90

ZAPOSLI
STROJNIKA ENERGETSKIH NAPRAV

(m/ž)

Pogoji:

ZAVOD
7A KULTURO BLED

WWW.GORENJSKICLAS.SI

- V. stopnja strojne ali elektro smeri
- zaželjene izkušnje iz energetike
- sposobnost samostojnega dela in dela v izmenah
Delovno razmerje s e sklepa za določen č a s z možnostjo
zaposlitve za nedoločen č a s .
Pisne prijave pričakujemo v & i h dneh po objavi na naslov:
ENOS€neraetiks,d.o.o., Jesenice. Cielezaiiev 8 , 4 2 7 0 Jesenic«.
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KAŽIPOT, MALI OGLASI

info@g-glas.si

Na Pristovški Storžič
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v sredo, 25. junitelefon: 0 4 201 42 00
ja, planinski izlet na Pristovški Storžič (1759 m). Po končani turi
se bomo zapeljali v Podjuno in obiskali koroško (slovensko)
tHioiilo u objiK) spitIfmjfTO po ttltluia M/»l-4!-00, tabu (W/20MMJ ili osebno na eW«««o« CBIi •!, vas Globasnico. Skupne zmerne hoje bo okoli 3 ure. Odhod avv Klanju O!, po poiti - do po<wM|U <n toika <lo 11X0 in! Ctna o^lam In ponudb > nibdti: tzrtdno u90dna.
tobusa bo ob 7. uri izpred pošte Šeričur. Informacije in prijave
zbira do ponedeljka, 23. junija, Franci Erzin, tel. 041/875-812.
jANEZ ROZMAN S.P. • ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240

Gala koncert Lojzeta Krajnčana
Domžale - Danes bo ob 21. uri v Poletnem gledališču Studenec
pri Domžalah gala koncert skladatelja In dirigenta Lojzeta
Krajnčana s simfoniki in odličnimi gosti: Simfonični orkester
SNG Maribor, Primož Crašič - kitara, Janez Dovč - harmonika,
Saša Olenjuk - violina, Boštjan Lopovšek - rog, Kaja Draksier klavir, Kristijan Krajnčan - bobni. Romana Krajnčan - vokal.

RADOVLJICA, T E L : 0 4 / 5 J 1 5 249, F A X 04/53 »4 230

Razpodite se megličice
Radovljica • Ženski pevski zbor Lipa iz Radovljice pod vodstvom
Elizabete Demšar Zupan vabi na letni koncert Razpodite se
megličice, ki bo jutri ob 20. uri v avli radovljiške graščine.

HALO - HALO GORENJSKI GLAS

Otvoritev in pohod po Koželjevi poti
Kamnik - Planinsko društvo Kamnik ob svoji ns-letnici deloPEgEŠAC: 15. 9. - 22. 9., 22. 9. - 29. 9.; TRST: 24. 6.; KOPALNI IZLET vanja vabi gorenjske planince v nedeljo, 22. junija, ob 10. uri na
IZOLA: 23. 6., 7.7-; CARDALAND 25. 6.
slovesno otvoritev prenovljene Koželjeve poti. Zbor in mesto
prireditve bo na začetku zgornjega dela poti na koncu kamnoloma kalcita v Stahovici pri Kamniku, kjer bo potekal tudi
OBVESTILA O D O G O D K I H OB)AVLJAMO V RUBRIKI GLASOV
kulturni program. Organiziran bo pohod po nezahtevni poti do,
KAŽIPOT BREZPLAČNO S A M O ENKRAT.
Jurja oziroma Doma v Kamniški Bistrici. Čas hoje je približno
dve in pol do 3 ure. Prireditev bo v vsakem vremenu.
MADŽARSKE TOPLICE: 26. 6. - 29. 6., jo. 6 - 6.7., 7. 8. -10.8.;

PRIREDITVE

65. obletnica Prešernove brigade
Odbor Skupnosti borcev Prešernove brigade vabi vse borke in
borce Prešernove brigade ter njih svojce, pripadnike drugih
partizanskih enot, katerih poti so se s Prešernovci križale, ter
domačine iz krajev, kjer je brigada delovala, v četrtek, 3. julija,
na srečanje pri kmetiji Marenkovc v Davči. Avtobus bo z avtobusne postaje v Kranju odpeljal ob 9. uri, ob 9.30 se boste ob
spomeniku talcem v Dolenji vasi poklonili njim in našim
padlim borcem, potem pa krenili naprej v Davčo. Udeležbo
potrdite do 25. junija predsedniku Alojzu Zupancu, Šorlijeva 5,
Kranj, po tel. 051/231 515 ali 04/20 27 099.

OBVESTILA

Letni koncert zbora dr. France Prešeren
Breznica - Danes bo ob 19.30 v Župnijski cerkvi na Breznici
letni koncert mešane pevske skupine dr. France Prešeren iz
Žirovnice. Kot gost bo nastopil slovenski mešani pevski zbor
Iz argentinske Mendoze.

RAZSTAVE

Planinske postojanke
Slovenski Javornik - Planinsko društvo javornik Koroška Bela
obvešča, da je Dom Valentina Staniča pod Triglavom od
danes naprej odprt. Informacije na GSM: 051/614 772 - postojanka ali 051/345 806 - društvo.

Rad Imam pomlad
Cerklje - V počastitev dneva državnosti je Društvo likovnikov
Cerklje pripravilo razstavo likovnih del članov z naslovom
Rad Imam pomlad. Razstavo bodo odprli danes ob 19.30 v
Župnijski dvorani v Cerkljah.

Krvodajalske akcije
Ško^a Loka - Rdeči križ Škofja Loka Škofja Loka vabi in obvešča, da kri lahko darujete 23. In 24. junija In 1. julija v Škofji
Loki na Podnu, 2. In 3. julija v Žireh v osnovni šoli, 4. julija v
Gorenji vasi, OŠ ter v Železnikih, v OŠ, 7., 8. in 9. julija. Kri
lahko darujete med 7. in 13. uro.

Bodoči cvetličarji se predstavijo
Naklo - V jedilnici Biotehniškega centra Naklo bodo v
ponedeljek, 23. junija, ob 13.30 odprli razstavo z naslovom
Bodoči cvetličarji se predstavijo. Lahko si boste ogledali
poročne šopke, žalni floristiko, namizne aranžmaje, dekoracijo daril in fantazijske aranžmaje.

Slikanje fresk na jezerski lehnjak
jezersko - Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v
Kolesarjenje po Naklem
soboto, 28. junija, na Sp. jezerskem organizira naNaklo - Društvo upokojencev Naklo v okviru praznovanja ravoslovno-umetniško delavnico Slikanje fresk na jezerski
občinskega praznika organizira 23. junija kolesarjenje po obči- lehnjak. Za vse z ustvarjalno žilico bo potekala pod menni Naklo. Zbirališče bo ob 8.30 za gasilskim domom v Naklem. torstvom akademske slikarke Maje Subic.

Slike Pavleta Ščurka
Duplje - Galerija Graščina Duplje in KTD Pod krivo jelko vabita
na ogled samostojne razstave slik lanskoletnega nagrajenca IX.
Slikarskega Ex-tempora Duplje 2007, slikarja Pavleta Ščurka.

Velika gasilska veselica na Grencu
Virmaše, Sveti Duh - Prostovoljno gasilsko društvo VirmašeSv. Duh tudi letos prireja veliko gasilsko veselico z ansamblom Čuki. Prireditev bo v torek, 24. junija, na Grencu od
19.30 dalje, ko se bo začel otroški Živ-žav. Za pijačo in
jedačo bo poskrbljeno.

Roler hokej šampijoni
Jesenice - Iz Mladinskega centra Jesenice sporočajo, da so
prireditev Roler hokej šampijoni zaradi slabega vremena
prestavili na nov termin - turnir bo potekal v četrtek, 26. junija, od 16. ure dalje - lokacija ostaja nespremenjena (igrišče
OŠ Koroška Bela), prav tako ta dan pričakujejo gosta in sicer
hokejista HKAcroni Jesenice Aleša Remarja.
100-letnica P C D Mavčiče
Mavčiče - Danes se bo ob 16.45 "a nogometnem igrišču začela
velika demonstrativna vaja reševanja iz vode, postopki v primeru
razlitja nevarnih snovi in prikaz gašenja. Sledi zabavni program
pod velikim šotorom z ansamblom Kiki band. jutri ob 17_. uri bo
v Mavčičah pri gasilskem domu 22. srečanje gasilk gorenjske
regije. Sledi družabni večer z ansamblom Pop design, v nedeljo
pa ob 16. uri na izvozu iz hidroelektrarne Mavčiče začetek velike
gasilske parade ob 100-letnici Prostovoljnega gasilskega društva
Mavčiče, pred domačim gasilskim domom bo slavnostni program, nato pa zabavni program z ansamblom Navihanke. Za
jedačo, pijačo ter srečelov bo vse dneve poskrbljeno.
Sv. Jošt - MO N.Si Kranj vabi Kranjčane in Gorenjce na prireditev na predvečer dneva državnosti, v torek, 24. junija, na Sv.
Joštu nad Kranjem. Ob 19. uri bo sv. maša, po njej pa kratek kulturni program in prižiganje kresa. Posladkali se boste s krofi.
Srečanje invalidov
Kranj - Medobčinsko društvo invalidov Kranj vabi na tradicionalno srečanje invalidov z obeležjem 39 let delovanja
društva. Srečanje bo v soboto, 28. junija, z začetkom ob 10.
uri v prostorih športne dvorane Cerklje. Prijavite se lahko še
v torek, 24. junija, po tei.: 20 23 433, v večernih urah pa po
tel.: 20 28 410, 20 22 42.

PREDAVANJA
Spoznavajmo samega sebe
Trata - V Gasilskem domu na Trati se bo danes ob ]8. uri začelo predavanje z naslovom Spoznajmo samega sebe, ki ga
organizira Društvo Narava. Predavateljica Vida Vidmar bo
predstavila eno od poti, ki vodijo k usklajenosti duha, duše
in telesa, haciendb Fazendo Vida v Braziliji.
Uvajanje goste hrane
Ško^a Loka - Mednarodna zveza za dojenje (LLLI) vabi na
srečanje danes ob 16.30 v prostorih Zdravstvenega doma
Škofja Loka. Tema srečanja bo Uvajanje goste hrane. Informacije - tel. 04/510 8001 (Irena). Osnovne Informacije o dojenju so na voljo tudi na spletni strani: http://
www/.dojenje.net, zavihek Vprašanja.
Proučevanje Sv. pisma
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri ob g. uri v Dom
krajanov Primskovo, Jezerska cesta 41, na proučevanje Sv.
pisma z okvirno temo: Tiha voda podira bregove. Srečanje
bo duhovno povezoval Pavel Repni k. Vstopnine ni.
O medovitih rastlinah
Predoslje - Iz Čebelarskega društva Britof Predoslje vabijo v
petek, 27. junija, na predavanje o medovitih rastlinah, ki se
bo ob 17. uri začelo v Srakovljah 5, pri Hribarjevem Jožetu.
Udeležbo potrdite po tel.: 041/971 121, Tone Tilinger ali pri
Ivu Zadražnlku, do 25. junija.

Farni dan
Tržič • V nedeljo bo v Bistrici pri Tržiču šesti farni dan. Začel KONCERTI
se bo ob 10. uri s sveto mašo in nato nadaljeval s skupnim
druženjem na dvorišču pred cerkvijo sv. Marije Goretti.
Poskrbljeno bo za hrano in pijačo ter srečelov. Gostje bodo Letni koncert Mešanega pevskega zbora Upnica
Podnart- Mešani pevski zbor LIpnIca z,zborovodkinjo Nino
orkester glasbene šole Tržič in pihalna godba Tržič.
Bogataj prireja svoj letni koncert v nedeljo ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma v Podnartu. Program bodo popestrile
pevke ženskega pevskega zbora Prepelice Iz Krškega pod
IZLETI
vodstvom Mire Dernač Hajtnik in otroška folklorna skupina
Voše pod mentorstvom Vilme Gosnik Kravanja.
Breginj
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo na pohod po Bre- Ponovitev letnega koncerta
ginju in okolici. Izlet bo v četrtek, 3. julija, odhod posebnega av- Hom - Moški pevski zbor Triglav Lesce vabi na ponovitev lettobusa bo ob 7. uri izpred Creine. Nezahtevne hoje bo za 3 ure. nega koncerta, ki bo v nedeljo ob 19.30 v atriju cerkvice sv.
Prijave sprejemajo v društveni pisami do ponedeljka, 30. junija. Katarine na Homu (Zasip).

PREDSTAVE
Vse za oblast
Jesenice - V dvorani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice bodo
igralci KUD Pirniče danes ob 20. url uprizorili "komedijo
našega življenja" Vse za oblast. Predstava je za abonma petek In izven.
Z A POPOLN PREGLED SI OGLEJTE
WWW.GORENJSKIGLAS.SI/KAZIPOT
Vrnitev A B C tablic
AMD KRANJ. Koroška cesta 5 3 d, Kranj, lahko
namesto vas vrne tablico ABC oz. DARS kartico.
Tablico lahko prinesete v pisarno društva v času uradnih ur od
ponedeljka do petka med 8.00 in 1 2 . 0 0 uro in med 14.00 in
17.00 uro. Izpolnili boste ustrezen obrazec in oddali tablico. Poleg tablice prinesite s seboj tudi raCun nakupa ABC tablice in
številko transakcijskega računa vaše banke. Neamortizirano vrednost tablice in ostanek dobroimetja boste prejeli na osebni račun.
Stroški posredovanja za člane A M Z S znašajo 1 . 0 0 EUR, za
nečlane pa 5.00 EUR. DDV je vključen.

DOM A G E N T D.0.0.

. N E P R E M I Č N I N S K A AGENCIJA

JJko^ievjul.

Tal. 041/713711, 059/032000

Na izrazito sončni legi na
V Mostah pri Žirovnici
prodamo dvo-, tri- in štirisobna stanovanja v novogradnji.

LOTO
Rezultati 49. kroga -18. junija 2008
1.12,16,17,18. 20, 24 In 19
Lotko: 9 3 1 4 2 9
Predvideni sklad 50. kroga za Sedmico; 1.300.000 EUR
Predvideni sklad 50. kroga za Lotka: 850.000 EUR

MALI OGLASI

K(KERNi
N E P R E M I Č N I N E

Maistrov trg 1 2 , 4 0 0 0 Kranj
Td. 04/202 »3 % J 0 2 25 66
CSM 051/520 700. Emall: infe®ig'l(em.s)
P O S L O V N I PROSTORI:
KRAN|: poslovni prostor v izmeri 2 . 0 0 0
ma v dveh etažah, od tega 1.500 m2 v
enem delu za proizvodni, skladi56ii
prostor In 500 m2 medetaža z dovozno
rampo, zgrajeno leta 86. cena - 550
EUR/rm.
KRAN|: gostinski k>kal v izmeri 280 m2
v pfitli^u, v mansardi možnost izdelave
stanovanj, letni vrt, parcela 2 0 0 m 2 ,
cena - 326.000 EUR.
Oddamo:
KRANJ (bližina): delavnico v izmeri 2 0 0
m 2 z gradbenim in uporabnim dovoljenjem za avtoličarstvo. dostop z viličarjem, letnik 98. po 5 EUR/m2.
KRANj: prostor v izmeri 78 m2 in 230
m 2 v n a d s t r o p j u za pisarne, servisno
dejavnost obnova 94. p o ii EUR/m2.
HtSE:

rlDaajTiO.

R A O O V L | I C A (Uncovo): stan.' hiša
dvojtek. tkKis 7 X 12 m. stan. površine
1 9 1 4 0 m2 in obsega prHli^. nadstropje in nnansardo, zgrajena d o podaljšane
gradbene faze z zunanjo uredrtvijo. leto
2008. na zemljišču 1 8 9 mz, cena 2 7 9 . 0 0 0 EUR. P O P U S T 8 %
NA
V P I A C I L A D O 31.8.2008 , last K 3
KERW do.o.
RADOVL4ICA (lancovo): stan. hiša trojček. tloris 7 X 1 2 m. stan. površine
1 9 1 4 0 m2 in obsega pritličje, nadstropje in mansardo, zgrajena d o podaljšane
gradbene feze z zunanjo ureditvijo, leto
2 0 0 8 , na zemljišču 1 8 9 m2, cena «
254.000 EUR. POPUST 8 % NA
VPU^^ILA d o 31.8.2008 . last K 3
KERN d.0.0.
BELA pri PREDDVORU: na mirnem
predelu s po^edom na Hribe lahko dobite stanovanjsko hišo cca. 1 0 0 m2 v
e u i l (klet, pritličje in mansarda),
parcela 1 1 1 6 m2, letnik 1979, cena 230.000.00 EUR.
BESNICA: stanovanjska hiša. površine
250 m 2 , klet. pritličje, nadstropje in
mansarda, zgrajena 1970. obnova 94,
parcela 500 mz, lahko tudi dvodmžinska, cena - 225.000 EUR.
TRŽIČ (Zvirče); stan. hiša zgrajena do 3.
gr. faze, stan. površine 1 8 6 n:i2, letnik
2 0 0 6 , 551 m 2 zemljišča, možnost
izdelave na ključ, CK na plin. mirna
lokacija, cena « 1 8 3 . 0 0 0 EUR.
DRULOVKA: atrijska stanovanjska hiša
dvojček cca. 140 mz v^taži in sicer, Met,
pritličje in mansarda, zgrajena 1990,
zemljišče 375 j m , cena - 270.000 EUR.
DRULOVKA: nova hiša v III. podaljšani
gradbeni fazi, stanovanjske površine
170 m2, letnik 2006, na zemljišču 244
m2. cena » 1 8 1 . 1 0 5 EUR.

ZEMgiSCA:

Naklo: stavb, parcela 7 0 2 m2 po 1 7 0
EUR/m2.
Besnka: stavb, parcela 6 8 9 m2 po 75
EUR/m2.
Ambrož pod Krvavcem: več stavb,
parcela od 422-677 mz p o 70 EUR/mz.
Krar^ • O r k stavb, parcela 606 mi za
5 9 . 0 0 0 EUR.
Zalog pri Cerfc^h: stavb, parcela 482
mz ali 509 m2 po 120 EUR/m2.
STANOVANJA:
Prodan>a
KRAN), Vodovodni stolp: 2 SS 54 mz v
4. nad. od 4, letnik 63, obnova 2 0 0 1 .
c e n a - 9 3 . 0 0 0 EUR.
KRANJ, Planina I: trisobno. 80 m z v 7.
nad., letnik 1974, cena - 1 1 5 . 0 0 0 EUR.
KRAN) (center): dvosobno, 72,30 m2 v
2. nad. 06 3. letnik 1989, z vso opremo,
provansalski stil, finsia savna, cens
135.000 EUR.
KAMNA GORICA: trisobno, 1 6 4 mz.
stanovanje v pritličju hiSe. prostoi* v
1.nad. in podstrešju, lasten vhod.
balkon, lastna CK na olje, 1.1952, del
kleti, etažna CK. cena - ^ . 0 0 0 EUR.
KRANJ (center): enosobno, 48.20 mz v
2. nad. od 3. letnik 1989. letnik 2004,
staromeščanski stil, vsa oprema, cena «
84.900 EUR. možnost odkupa opreme,
5K0F=)A LOKA, PODLUBNIK: dvosobno, 6i r m v 10. nad., balkon, letnik 78.
cena • 100.000,00 EUR.

n

Dve enoti sta že p/odani, naprodaj je Se:

domplan

• HISA: enostanovanjska, ki predstavHja
skupno 109,9 m z stanovanjske površi-'
ne ter dodatno tcfaso, balkon in parcelo veliko 173 mz. Cena 170.000 EUR

družba z a intsnirino. n6p(wnl6nine,
urbanicom in onoroeUco. d.d.

kmi. blo)wdtoova 14

Ul.: 0 4 / 2 0 6 8 7 0 0

• v tristanovanjski hiši je v mansardi na
voljo v e ^ e enosobno stanovanje, ki
prestavlja 51,67 m z stanovanjske površine in balkon. Cena 1 0 0 . 0 0 0 EUR.

www.domplan.si
STANOVANJE PRODAMO
Kranj, Planina II, dvosobno + kabinet,
VI. nadstr. v izmeri 79,5 nnz, I. izgr.
1982, dvigalo, vsi priključki, cena
" 9 . 5 0 0 , 0 0 EUR, možnost vselitve oktober 2008.

- v dvostanovanjski hiši je na voljo dvosobno stanovanje, pritlično, primemo
tudi za invalide 43,19 m2 -f 4 2 ^ 1 m 2
parcele, cena 1 0 0 . 0 0 0 EUR in dvosobno dupleks stanovanje v nadstropju v
velikosti 75,05 m z (57rn2 upor. povr.)
36,42 mz parcele. Cena 112.000 EUR.
Stanovanja so narejena na Ujuč. Stanovanja imajo vse svoje lastne priključke,
svojo ^stilno napravo in centralno kurjavo na plin ter parkirišča.
KRAN) - Zlato p o ^ enosobno, 43,13 mz,
2. nad./3,1.1991. Cena 76.000 EUR.
KRAN) • Phnina I: dvosobno. 64.90 m2.1.
1973. z balkonom. VP. Cena 112.500 EUR.
KRAN) - Planira I: dvosobno. 56 m 2
stan. površine in.26 m 2 kleti. 1 . 1 9 5 0 ,
balkon, lastna CK. Cena 90.500 EUR.
2iRI: 3068 m2 od tega cca. 2/3 stavbnega zemljišča, sončna lega, in^struktura v bližini. Cena 89.000 EUR.
ŠENČUR: dvostanovanjska hiša, cca.
2 9 0 m 2 , 5 5 9 m2 parcele, L1985. Cena
290.000 EUR.
www

svet-ncpremicninc.s

Kranj, Sof^evo n a s e ^ enosobno v 2.
nadstr. izmere 36,79 mz, I. izgr. 1971,
potrebno obnove, cena 78.500,00 EUR.
Kranj, Planina II, dvosobno v nizkem
objektu, III. nadstr. v Izmeri 74 mz. I.
izgr. 1 9 8 1 , v celoti prenovljeno 2 0 0 7
(kopalnica, okna, tlaki, vrata), vselitev
po dogovoru, vpisano v ZK, cena
116.800,00 EUR.
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Iščete nov d o m ali kupca za s v o j o
n e p r e m i č n i n o ? O d d a j a t e ali
n a j e m a t e s t a n o v a n j e , h i š o ali
poslovni p r o s t o r ? Celovita rešitev
na e n e m m e s t u . Z a v a s d e l a m o

Tržič, mestno jedro. 3 dvosobna stanovanja v tri nadstropni hiši, velikosti od
61 m2 • 83,oom2, leto izgr. 1957. v cek>ti prenovljena leta 2 0 0 0 (tlaki, instalacije. kopalnica, CK, telefon, dvigafo) balkona
ni, cena
1290
EUR/m2
(309.135.60 Srr/m2) za manjše stanov,

Aktivno - Jasno - Preudarno
A ) P d.0.0. Kranj

KoroŠ)^ c^ta 2,
4000 Kranj
gsm: 031/330-040
HISO PRODAM

in 1230 EUR (294.757^0 Srf) 23 vei^e

Z C . BESNICA • 1 . 0 5 moderno prenovljena, delno opr. hiša (P+M, delno
klet) 186 m z na zemljišču 2054 m z z
izjemno lokacijo. CK olje, tel. A D S L
Prevzem po d o g o v o r u . 3 4 2 . 0 0 0

stanov., vpisana v ZK, vseljrva takoj.
HlSE-PRODAMO
Kranj, S p . Besnica, visokopritlična, tlorisa i z o m z na parceli velikosti 549 mz,
CK na olje. tel. garaža, dve parkirni nnesti, sončna lega. hiša |e lepo vzdrževana, 1. izgrad. 1981, cena 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0
EUR.

EUR.

M O S N J E - trietažna starejša hiša iz I.
75 (K•^P-^I. nad.) 225 m 2 na 1 0 1 5 m 2
zemljišča z lepim vrtom. Možno j o je
preurediti
v
dvostanovanjsko.
Z70.000
EUR.
Možen
nakup

Križe, Corer^ka, enonadstropna - dvostanovanjska, tlorisa 75 mz v vsaki etaži na parceli velikosti 222 m 2 , 1 . Izgr.
1936. popolnoma prenovljena od I.
2004-2006, CK na plin, tel., vse instalacije v vsaki etaži k)čene, tri parkirišča,
cena 194.000,00 EUR.
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v najem

polovice za 135.000 EUR.

BLED - 1 5 minut peš hoje do centra
in jezera, n o v o
nadstandardno
Štirisobno v polovici dvojčka 138,05
m z površine (K-J-P-HM), 2 parkirni
mesti, zemljišče 253 m 2 , 1 . izg. z o o 8 .

420.000 EUR.
ZEMgiŠČE

HRASTNICA pri Šk. Loki - 932 m z •
stavbno, kom. o p r e m l j e n o 9 5 . 2 0 0
EUR, m o ž e n n a k u p le polovice ali
dokup sosednjega zemljišča.
POSLOVNI P R O S T O R
ODDAM
/PRODAM
KRANJ • center (staro m. jedro)
259,69 m 2 (K-fP+l. nad.-fM), obn. I.
99. preurejeno za opr. poslovne dejavnosti (storitve, trgovina, gostinstvo). 375.000 EUR.
KRANJ • center (staro m. jedro) z 6 o
m 2 , 1 . nads., H. nads.-mansarda, klet
- primerno za trgovino, svetovalni
center, atelje, pisame. Možen najem
po delih. 15,00 E U R / m z m e s e č n o .
ŠENČUR • cca. 4 2 4 m 2 lani obnovljenih prostorov primernih za mirno
storitveno
dejavnost
(pisarne,
arhitekti, svetovalna, izobraževalna
podjetja) z zagotovljenimi parkirišči.
Klet 173 m z . pritličje in m a n s a r d a
vsak cca. 125 m 2 . Možen najem po
delih. 8 -12 E U R / m 2 mesečno.
M E D V O D E - pisarniški prostori
84,84 m 2 , pritličje, 2 park. mesti,
primerno za opravljanje m i r n e
storitvene dejavnosti (zdravstvo,
biro, svetovanje).
Najem:
750
EUR/mesečno.
Ostalo ponudbo v KRANJU, CERKLJAH • za različno namene najdete na
vAvw.ajp.si.

NAJAMEMO
za z n a n o stranko 1 - 2
stanovanje, Kranj z okolico.

Kranj, Zlato p o ^ v mansardi ot^ekta
novo zgrajeno dvosobno stanovanje +
kabinet v izmeri 60,00 mz, 1. izgrad. objekta 1953,1. izgradnje stanovanj 2008,
CK na plin, vsi priključki, tlaki laminat,
klima, cena 97.000^50 EUR.
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v lil.
nadstr. izmere 73,80 m2.1. izgr. 1965,
obnovljeno 2005. kopalnica. WC, centralna na plin, vselitev po dogovoru,
cena 130.000,00 EUR.
Kranj, Zlato p o ^ trisobno, visoko pritličje v izmeri 66,82 m2. delno obnovljeno v letih 2 0 0 0 in zoc^ (kc^lnica in
okna). I. izgr. 1961. CK. telefon, kabel, telev., balkona ni, cena 114.755.00 EUR
(27.5 mio SIT).

sobno

Kranj, Stražiiče, pritličje v izmeri 1 1 0
m2, primemo za pisame ali podobno
mimo dejavnost, samostojni vhod. višji stropovi, zagotovljena tri paridma mesta. I. izgr. 1937,.delno obnovljeno I.
Z004, cena 580,00 EUR mesečno -istroški, pbčilo po možnosti za tri mesece naprej, možnost uporabe takoj.
Naklo, I. nadstr. v izmeri 50 mz. primerno za pisame, I. izgr. 1970, prenovljeno
I. zoa4, CK, Internet, telefon, samostojni vhod, paridma mesta zagotovljena,
cena 4 0 0 . 0 0 EUR/mesečrK>+ stroški
cca. 1 2 0 , 0 0 EUR skupaj z ogrevanjem,
Industi^ska cona Šenčur, novogradnja,
4 0 0 mz v pritličju, višina stropa 4 2 0 m,
cena 9 , 0 0 EUR/m2 mesečno + stroški
in 300 m 2 v I. nadstropju, višina stropa
3,80 m, cena 8,00 EUR/m2 mesečno +
stroški- tovorno dvigalo, primerno za
skladišče ali proizvodno h a b .
GARAŽA-PRODAMO
Kranj, Planina II, v novem objektu na
Ul. Tuga Vidmarja v podzemni garaži
parkirno mesto. I. izgr. 2 0 0 7 , cena
8.000,00 EUR.
Kranj, Šorl^evo n a s e ^ v pritličju garažne hiše v izmeri i z mz, I. izgr. 1971, cena
13.000,00 EUR.

PARCaA-PRODAMO

JavomišM Rovt nad Jesenicami v izmeri
759 mz, na parceli elektrika in telefon,
sončna, dostop z glavne ceste, geodetsko odmerjena, celotna zazklljiva, 6 km
od avtoceste, cena 45.540.00 EUR.
Srednja vas pri Bohinju v izmeri 929
m2, sončna l ^ a , 2/3 parcel« je bolj strme. od Bohinja je oddaljeno 5 km, cena
230,00EUR/m2.

NEPREMIČNINE
REAL ESTATE

SVET RE d.0.0.
Enota Kranj
Nazorjeva ulica 3
4 0 0 0 Kranj
tel.: 0 4 / 2 8 1 1 - 0 0 0
fax: 04/2026-459

Email: kranji3)svet-nepremicnine.si
http://vwrtv.svet-nepremicnine.si
Zaiporfmo nepremičninskega p ^ r e d nilci/co z minimalno VI. stopnjo izobrazbe in z vesdjem do d e b 5 strankami.
V našemu Rakovica, 2 km iz Kranja v
smeri proti Besnid je v letu 2008 zaldjučena adaptacija 6 stanovanjskih e n o t

Mali oglasi

G

K
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O m ^

EKOLOŠKE. NEPREMIČNINSKE IN DRUGE STORmrE,
PROIZVODNJA IN
IH'TRBOVINA.
Mlinska 01^1. Maribor
Mobitel: 0 3 0 / 3 0 2 0 16

Male oglase sprejemamo: za objavo
v petek • v sredo do 13.30 in za
objavo v torek do petka do
14.00! Delovni ^as: od ponedeljka d o
petka neprekinjeno od 8. -19. ure.

razpisuje v Ško^i Loki
izredni študij
visokošolskega strokovnega programa
L stopnje UPRAVA
ter
I.Jiidvku I iti>iT/ii
Š k o f j a I •>ku

NEPREMIČNINE

422U skoljy l oka

STAHOVANJA

Icl.: 1)4/506 MO
ras: «4/512 O« 8«

PRODAM
DVOSOBNO stanovanje v bloku v Stražišču pri Kranju. 4 8 m2 * pripadajoča
klet In garaža, t r 0 3 1 / 8 9 4 - 6 6 7 aow48o
D V O S O B N O stanovanje v Š k . Loki.
delno opremljeno, 4 5 m 2 , s kletjo z a
8 2 . 0 0 0 EUR. « 0 3 1 / 7 2 5 437floo457e
NOVO D V O S O B N O stanovanje, nadstandardno, opremljeno na ključ v izmeri 6 0 m 2 v Šortijevem naselju. V

040/151-332

80CM237

magistrskega štud^skega programa
n . stopiye UPRAVA.
Informacije: 04/506 13 80
www.fti.uni-Ij.si
www.lu-skoQaloka. si

V PODREČI prodam stanovanjsko novogradnjo. t f 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2

L A G U N O karavan Dinamic DY 1 . 9 dizel. I. 0 2 , t r 0 4 0 / 4 7 - 4 7 - 9 3
eoo4s«5

KUPIM

R E N A U L T Clio 1 . 5 DCi, I. 0 2 8 0 KM.
5 vrat, klima, vsa oprenna, 1 . lastnik, t r
041/787 050
8004S89

HIŠO srednjega razreda, z nekaj zemlje. brez posrednika. « 0 4 1 / 6 2 3 - 5 0 5

NAJAMEM

S E A T Ibiza 1 . 4 . leV, I. 0 4 1. lastnik,
klima. kov. svetlo moder, kot nov. t r
0 4 1 / 3 9 8 574
8004S»0

HIŠO lahko starejšo, v okolici Ško^e
Loke ali Kranja, t r 0 4 0 / 2 6 5 - 2 8 3

G O L F III TDI, I. 9 3 , c e n a : 1 . 6 0 0 . 0 0
EUR. 9 0 4 1 / 8 3 7 - 0 0 3

VIKENDI, APARTMAJI

V O L K S V V A G E N P o l o 1 . 3 , I. 9 5 ,
1 8 5 . 0 0 0 km reg. do 6 / 0 8 , r d e č . t r
041/578-656

80044&3

f ^

PRODAM
NA OTOKU Krku v Cižičih prodamo
novo zgrajen apartma 1 0 0 m o d urejene plaže, t r 0 4 1 / 8 4 6 - 9 0 9

Umag, Bašanlja, 200 m od morske
obale na edinstveni lokaciji prodamo nove apartmaje 84*90 m2,
nožen ogled.
Pokličite: 041/612 935, 041/
311 878, www.livada-savudrjja.sj
(Tehnokem, d. o. o., Jastrebarsko).
ALI Z A M E N J A M trisobno stanovanje z
vrtom za staro hišo na vasi ali najem
stanovanja, t r 0 4 1 / 5 4 5 - 3 3 8 8004502
S T A N O V A N J E na Planini II, I. n a d . ,
4 5 , 2 7 m 2 + 8 , 5 5 m 2 kleti, c e n a
9 1 . 0 0 0 EUR. vselitev možna 1. 7. 0 8 .
t r 031 /37-00-78
8004454

gekkoprojekt
nepremičnine

i ? J.

Britof79A, 4000 Kranj
lnfb-nep€)9el(koproje)((.s)
www.9ekkopfojekl.sl

04 2341 999
031 67 40 33
T R I S O B N O stanovanje v 1 / 3 bloku v
okolici Tržiča z 2 pari^. pred vhodom.
Vsi priključki. 6 8 m 2 bivalne površine +
9 . 5 m 2 s o b a v kleti + 2 X 3 . 2 m 2 pokrita s o n č n a balkona. Prva vselitev
2001 O 031 /376-024
8004586

KUPIM
G A R S O N J E R O n a območju Š k o f j e
Loke, Kranja aH Medvod za gotovino.
« 041/632-577
60(M2W

ODDAM
D V O S O B N O 5 0 m 2 . delno opremljeno, Trt>oje, « 0 4 1 / 2 4 9 6 2 1
8oo456fi

NAJAMEM
MLADOPOROČENCA, brez otrok in živali iščeta manjše star>ovanje v Kranju,
ptadlo vnaprej za 6 mesecev 2 0 0 EUR-*stroski moji. t r 0 4 0 / 6 3 8 0 2 0
ecois«

HIŠE
PRODAM
P R E D D V O R stanovanjski d v o j č e k ,
vselitev možna konec poletja 2 0 0 8 , t r
061/388-822
eoo45i;
S T A R E J Š O , dvostanovanjsko hišo c c a
2 5 0 m2, parcela 9 2 0 m2, na podeželju,
lepa k}kacija. t r 041 / 2 0 ^ 6
8004S<«

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM
ALI ODDAM gostinski lokal s pteerijo v
Škofji Loki. t r 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 «xm52i

ODDAM
V K R A N J U , na Tavčarjevi ul. 7 oddamo lokal v izmeri 3 5 m 2 . t r 0 4 / 2 0 1 20-74, 0 4 1 / 2 0 5 - 1 2 9
8004483
GOSTILNA Sora Falklandi. Brekovice
Ziri oddamo v najem z odkupom Inventarja, t r 0 4 1 / 7 7 - 4 7 - 3 7
8004n9

Š K O F J A LOKA • Hafnerjevo naselje,
stanovanjski d v o j č e k , «
041/784-

8004520

PE Cankarjeva u l k a 0 3
(staro-mestno jedro),
mobi: 041/451-857
e-poSta: infb(3)jur-tan.sl
N a različnih lokacijah nujno kupirn<»
v e č različnih nepremičnin za nam že
z n a n e kupce. Aktualna p o n u d b a
nepremičnin na:
www.jur-tan.s

800440«

VW Lupo 1 . 4 , I. 0 0 . 9 5 . 0 0 0 km moder. 1 lastnik, dobro ohranjen, garažiran. n e p o š k o d o v a n , c e n a : 3 . 3 0 0 , 0 0
EUR.tr 031/514 190

80045^8

DRUGA VOZILA
PRODAM
TOVORNO prikolico z a osebni avto. t r
041/225-101
8004510

A V T O D E L I IN O P R E M A
PRODAM
G U M E IN P U T i S Č A jeklena za razne
avte, rabljene in r>ove. c e n a po dogovoru, t r 0 4 1 / 7 2 2 - 6 2 5

8004039

S T R E Š N I kovček za avto GTI bele barve. t r 0 4 / 2 5 2 - 1 4 - 8 1
8004SU

NAJAMEM
ALI ODKUPIM poslovni prostor za trgovino z neživili, na frekventni lokaciji
(ne stari del Kranja) od 5 0 do 1 0 0 m 2 ,
takoj. 1 1 0 4 1 / 6 2 1 - 4 2 0
mnit

AVTO |OLLY
prodaja, prepis, odkup

vozil,

O s m e n Durakovč s.p.

MOTORNA
VOZILA

Hrastje 48. Kranj, industrijska cona
Hrastje (pri ^ r o m e h a n i k i ) ,
tel.: 041/774 2 8 6 . 0 4 1 / 8 6 1 504

AVTOMOBILI
PRODAM
ALFA R O M E O 1 . 6 , 1 . 0 0 modre b a n ^ ,
avt. klima, dobro ohranjen, garažiran,
c e n a po dogovoru. Tt 0 4 1 / 7 6 2 ' 0 6 6

ODKUP. P R O D A J A , P R E P I S rabljenih
vozil, gotovinsko plačilo. Avto Kranj. d.
o. o . . Kranj, S a v s k a 3 4 , Kranj,
tr04/20-11-413,
041/707-145.
031/231-358
8004102

AVTOMAŠI
ČEŠNJEVEK22. CERKLJE

VW Polo. I. 2 0 0 ) , R Clio, I. 2 0 0 3 . R
Clio, I. 99, R Twingo, 1. 99, Fiat Punto. 1 . 2 0 0 0 , Fiat Bravo, I. 98, Peugeot
2 0 6 , I. 2 0 0 0 . Skoda Fabia, I. 2 0 0 0 ,
Škoda Octavia Karavan, I. 2 0 0 0 , Renault M e š a n e , 1.98, Hyundai Accent,
1 . 2 0 0 1 , CitroSn Saxo, 1 . 2 0 0 1 , Citroen
Xsara Coupe, I. 2 0 0 0 , Ford Fiesta, I.
97. Renault Scenic, I. 2 0 0 0 .

KREDIT NA P O L O Ž N I C E
Garancija
T E L : 031/490 0 1 2
AUDI A4 2 . 0 TDI DPF, 1 . 8 0 0 km star
m e s e c dni. kremne sive barve, dodatna oprema, t r 0 3 1 / 2 2 5 - 8 7 0 6004S92
AUDI A 6 3 . 2 bencin. 1 . 0 4 , 5 0 . 0 0 0 km
novi model, slovenski, kot nov. t r
041/227-338
fl004478

)UR-TAN, neprefntčnine, d. o. o.

0004603

GOSTINSKI LOKALv obratc^anij. o s t ^
PO dogovoru. • O ' 0 3 1 / 2 5 0 ^
eoo*»2

Š K O F J A LOKA - Virmaše, stanovanf
sW dvojček, t r 0 3 1 / 4 8 8 - 4 2 0 8004619

4 0 0 0 Kranj, tel.: 04/236-92-14,

Nizkoenergetske montažne hiše

UNIVERZA' V UUBUANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

tel,: 201 42 47
fax: 201 42 13
e-mail: malioglasi@g-glas.si

021

www.lc3-kern.si
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info@g-^as.si

CITROEN AX caban, I. 9 4 , ugodno.
V 040/849-515
S004634
FORD Fbcus TO. 1 . 1 0 / 0 0 , 1 4 2 . 0 0 0 km 5 5
bele barve, temna sidkia. 5 vraf. cena po
dogcvonj. t r 0 4 1 / 3 7 5 4 9 5
eooua
HVUNDAI Accent 1 . 3 , 1 . 97 1. lastniK dobro ohranjen, redno senrtsiran. cena:
1.090.00 E U R . t r 0 5 1 / 3 8 0 0 2 9 8004S42
P E U G E O T 3 0 7 . 1 . 6 . 1 6 V . I. 0 1 .
8 9 . 0 0 0 km 1 . lastnik, avt. kJima, v s a
možna oprema, kot nov. t r 0 4 1 / 3 9 8

574

8004&88

Alfa 146 M> ^et..: 1 9 9 8 , cena: 2.799
EUR. Alfa 156 1.9 ) T 0 . let.: 2 0 0 1 ,
cena: 5.999 EUR; Audi A3 1.6, let:
1 9 9 9 , cena: 6.399 EUR; Audi A4 1.9
Tdi, let.: 2 0 0 5 , c e n a : 1 8 . 9 9 9 EUR;
Audi A 4 1 . 9 Tdi, let.: 1 9 9 8 , cena:
6.399 EUR; Audi Allroad. let.: 2 0 0 0 ,
cena: 10.399 EUR; Audi S8 4.2 Q. let.:
1 9 9 7 . cena: 7 . 6 9 9 EUR; BMW 318
T d s , let,: 1998, c e n a : 5.499 EUR;
B M W 3181, let.: 1 9 9 8 , cena: 6 . 9 9 9
EUR; Gtroen Xsara, let.: 2 0 0 1 , cena:
4 . 9 9 9 EUR; Fiat Brava, let.: 2 0 0 0 .
c e n a : 3.499 EUR; Fiat Brava, let.:
1997. cena: 2.699 EUR; Fiat MuKipla
jtd, let.: 2 0 0 0 , cena: 5.699 EUR; Fiat
P u m o 1.2, Icl,: 2 0 0 0 , cena: 2 . 8 9 9
EUR; Ford Escort. let.: 1995, cena:
1 . 1 9 9 EUR; Ford Fiesta 1.3, let: 1997.
cena: 1.299 EUR, Ford Calaxy 1.9 tdi,
let: 2003, cena: 1 1 . 9 9 9 EUR; Honda
HRV 1.6, let: 1999, cena: 6.399 EUR;
Lartcia Kappa. let 1995. cena; 1.299
EUR; Lancia Kappa 2 . 0 , l e t : 1998,
cena: 3 4 9 9 EUR; Lancia L/bra 2.0,
l e t : 2 0 0 3 , cena: 6 . 1 9 9 EUR; Mercedes A 160. let.: 1998, cena: 5.699
EUR; N i s s a n Almera 2.2 Tdi, l e t :
2 0 0 3 , cena; 6.999 EUR; Opel Astra
1.6, let.: 2005, cena: 8.799 EUR; Opel
Meriva 1.7 cdti, l e t : 2 0 0 4 , cena:
7 . 9 9 9 EUR; P o r s c h e Cayenne 3.2,
l e t : 2 0 0 6 , cena: 4 3 . 9 9 9 EUR; Renault Clio 1.2, let: 1 9 9 6 . cena: 1 ^ 9 9
EUR; Renault K a n g o 1.9 Dci, let
2 0 0 4 . cena: 8 . 9 9 9 EUR; Renault
M e g a n e i . 6 , l e t 1 9 9 7 , cena: 1 . 7 9 9
EUR; Seat Arosa 1.0. l e t : 1998, cena:
2 . 2 9 9 EUR; Toyota Avensis 2.0 D4d.
l e t : 2 0 0 1 , cena: 6 . 9 9 9 EUR; Toyota
Corolla D4d, let.: 2 0 0 5 , cena: 9.999
EUR; Renault K a n g o o 1.5 Dci, let.:
2 0 0 3 , cena: 5.299 EUR; VW Polo 1.0,
l e t : 1999, cena: 2 . 9 9 9 EUR; VW Polo
C l a s s i c 1.6, let.: 2 0 0 0 , cena: 3 . 4 9 9
EUR.
Z a v s a vozila n u d i m o brezplačno
kasko 2avarovanje in garancijo.
M o ž e n nakup na položnice, kredit,
ieasing
wv/w.avto-jolty.si

MALI OGLASI, ZAHVALE
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TURIZEM

STROJI
IN ORODJA

PRIDELKI

PRODAM

APARTMAJI Pag - Metajna, pogled na
morje. 2 + 1 osebe, ugodno oddamo,
tr 00385/917301720
6004233

WAP C S 8 2 0 na toplo vodo. dober,
profesionalni, cena 6 0 0 EUR. 9
040/647-663
e004606

BRAČ Pw§a.stanovQnie do 6 osebe. 5 0
od piaaa. tigo«! In festSRrtaci, kSma, ugodn o . t r 00385 98/567-735
8O044a0

AJDO 23 setev.
poldan

OPREMA

KORČULA Vela Luka, apartma, t r
00385/20/812-102. 00385 / 9 1 /
576 -76-48. Bačič
eoo4389

DOBRO, domače, naravno vino cviček
in žganje. Sr. Dobrava 14. Kropa, t r
04/533^6-19
8004566

PROPAM

PRODAM
5 1 KORUZE v zrnju, t r 041 /480-687

NA KRKU oddam opremljen apartntt. t r
0590/12-905.041/390422
8004S40

PLINSKE jeMerto 10 Kg. ledoma m prekuonoponw80l.ir031/63&-755
aoMS«

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL

LETOŠNJE
seno.
01/832-44-02

\

ODDAM apartma v Daknad. lepa lokadja, \jgodno. t r 0 5 1 / 8 7 & 6 5 3
8oo*4e<

PRODAM
SUHE desto (ftia češnp 5 0 rrvn. 1/4 m3.
biiae 5 0 ^ rr*T». 1 / 4 m3. ostanke usnp
2-3 rrtn. r r 0 4 / 2 3 - 1 2 - 1 0 1 . 0 4 0 / 3 5 ^ 1 3
800*560

ZARADI rušenja objekta za simbolično
ceno prodam strešno Kritino Bramac
(10 tet), okna, vhodna in notranja vrata,
tr 041/652-649
800*473

NOVO, vinska ktet v O r e h o u ^ 1 5 a . prodaja bizeljskih. dolenjskih in primorskih
o<»rt>h vin, t r 041/730-839
aoo447Q
SIIAŽNE

baie.«041/262-34280O4«4

UMETNINE,
NAKIT

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

PRODAM
TAPiSERUE, unikatne, tema Tanot in
Križev pot, « 0 3 1 / 2 2 5 - 8 7 0 8oo4S9)

BIKCA simentalca. težkega 3 0 0 kg. t r
041/603-107
eoo44»8
BIKCA slmetalca, starega 7 dni. t r
041/971-508
8004511

ODKUPUJEMO hlodovino sušice, plačilo takoj, n 0 4 1 / 4 4 2 - 1 5 1
6003870

PODARIM
špičak,
«
eoo*476

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM
NOVA vhodna vrata s podbojem 30%
c e n e j e . « 040/770-519
8004482

KURIVO
PRODAM
DRVA metrska ali razžagana. možnost
dostave, « 0 4 1 / 7 1 8 - 0 1 9
ao04i22
CISTERNO, oljna, znamke Rotex. plastična 1 0 0 0 1 . rabljena erK> leto. cena
1 5 0 EUR. « • 0 5 9 0 / 1 8 - 9 8 5 . mariia,kfapez@t-2.net
eoo4472
SUHA. bukova in mešana drva. «
040/616-625
8004$37
SUHA, hrastova drva. možen razrez in
dostava. « 0 4 1 / 4 5 6 - 0 5 2
800454d
SUHA bukova in mešana drva. 40-50
EUR 1 ni3. Preddvor, t r 0 4 1 / 2 9 3
627
8004670
ŽAMANJE za kurjavo v butarah, dol. 4
m. možnnost dostave, tt 0 4 / 5 3 3 - 1 6 8004417

10

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO

OTROŠKA
OPREMA

BIKCA siotentalca. starega 7 dni. O
0 4 / 2 5 2 1 6 3 1 . 0 4 1 / 3 7 8 8 1 1 8004572

PRODAM

BIKCA LS-RH starega 1 0 dni. «
031/432-299
eoo454«

OTROŠKI voziček ABC novus. t r

041/282-342

8064*35

ELEKTRIČNI prostostoječ štedilnik
Gorenje s stekJokeramično ploščo, t r
0 4 / 5 1 2 - 1 4 - 1 4 . 0 4 1 / 7 8 0 - 7 3 2 8004488
KUHINJSKO Kotno Kk}p< mizo. 3 Stole
in dnevno sedežno z ležiščem, za simbolično ceno. n 0 4 1 / 8 5 8 - 3 2 0
PRODAM savno, v 031/206-724
80CMI18

GOSPODINJSKI
APARATI
PRODAM

10

dni, t r
0004544

Č B BIKCA, starega
0 3 1 / 8 7 1 659

10

dni. i r
8004586

ČISTOKRVNI plnč brez rodovnika,
lepe postave, star 2 teti išče psičko za
naskok, t r 0 4 0 / 5 0 6 - 2 9 0
eoo*^

Č B BIKCA, starega
041/582-168

10

dni, t r
8004580

PRODAM

KOZO za zakol, staro tri leta ali zamenjam za letošnjo mladico, t r 0 4 / 5 1 2 7 0 7 1 , 040/364-721
8OO4504

ŽIVALI
IN RASTLINE

ČISTOKRVNI, zlati prinašalki, stari 8
tednov, cepljeni, razglteteni. cena 2 0 0
EUR. « 0 3 1 / 7 8 1 - 9 6 3
8004S»
KUŽKE, mladičke papitončke - metuljčke svetovljane z rodovnikom, 9
041/548^91
8004478

t

MLADE volčjako, dobrih s t a r ^ , brez
rodovnika, za simbolično ceno, V
0 4 / 2 3 - 2 8 0 8 0 . 0 4 0 / 3 2 0 - 5 8 5 eoo4Si5

PODARIM

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM
BOJLER 3 0 0 1 za centraIrK) ogrevanjestropna izvedba, cena p o dogovoru.
«041/395^06
8004SM
RABUENO peč za centralno ku^avo in
CTC goritec. « 0 4 1 / 5 2 1 - 3 3 8
eoo»474
VETERNO centralo 1 - 3 KW. Ludvik.
« 051 / 8 7 5 - 5 5 3
8004463

VRTNA OPREMA
PRODAM
MACESNOVO. masivno, vrtno garnituro. dot. 2 m. klopi z nastonom, garnitura je nova. t r 040/747-801
8O04527

PRODAM
taborjenje. i r
8004&&4

KRAVO simentalko. v 9. mes. brejosti.
dnjgateWev.tr 04/250-12-76 80045«t
KUNCE oriaK samico z rrtadiči in samca
ter mlacid«. t r 04/23-11-176
80046»2
T E U C E stare 1 4 dni. 2 1 mesecev In
ono brejo 3 mesece, t r 0 4 / 5 1 - 3 2 545
3004683
TELIČKA simentalca. t r 0 4 / 5 1

MLADE mucke, dva s l v o ^ t a , dva
sh/a. t r 0 3 1 / 7 6 3 - 1 2 3
800449a

TEUČKO simentalko, staro 1 0 dni, tt
04/252-26-89
eoo4485

MLADE mucke, stare 2 meseca, t r
040/235 410
8004673

TEUČKO simentalko. staro 1 4 dni, tr
04/533-60-40
8004600

TRI MUCKE, stare dva meseca, t r
0 1 / 3 6 - 1 3 - 1 0 2 , 0 3 1 / 4 4 7 - 9 0 4 8004S50

TEUČKO simentalko, staro tri tedne,
I t 04/514-61-34
80O4SOI

163

85

8004S78

TEUČKO simentalko. staro en teden,
tr 041 / 8 4 0 7 2 4
800*829

KMETIJSKI STROJi

T E U Č K O simentalko. težko 1 3 0 kg,
t r 04/533-39-28
8004567

PRODAM

T E U Č K O simentalko. staro 1 teden,
tr 040/777 018
8004677

KOSILNICA Fulura - Agfomex» I. 0 5 .
rabljena približno 1 0 ur. rotacijska, samohodna, disk 5 1 cm, motor Tecums,
5 . 5 . cena 4 8 0 EUR. t r 0 4 / 5 3 - 1 0 318,031/253-228
8oo4S59
KOSILNICO SIP 1 6 5 , rotacijski zgrabIjaJniK. dvobrazdni plug, Kultivator Gorenje. t r 051 / 2 0 2 - 2 2 9
8004S53
PAJEK SIP. 4 vretena. 3.40 m h dstemo
C ^ 1 7 0 0 l . t r 031/491 028
PLUG Lenken Opal 080. 14 col. dvobrazdnl. hldrvallčnl. obračalni,
o
041/878-507
8004S36
SAMOHODNO kosilnico Agria, šir.
kose 1 2 0 cm in smrekove bankine ter
punte. t r 0 4 1 / 6 0 8 - 7 6 5
8004548
TRAČNI obračalnik, šir. 2 m in kabino
za traktor Univerzal, Štore.
«
041/285-856
80044w
TRAKTORSKO prikolico za manjši
traktor. nI kiper In obnovljen zaprav^ivček.ir 041/364-504
0001479
TUZ pogon na vsa štiri kolesa. 5 5 KM.
1 3 0 0 ur, Retnje pri Tržiču, t r
041/358-722
6004484

NAKLADALNO prikolico SIP 1 9 m3.
cena po dogovoru, t r 0 4 1 / 3 9 5 - 3 0 6
PAJEK na dve vreteni. V
082

TEUČKO križanko ČB- belgijsko piavo,
staro 1 0 dr^.tr 0 3 1 / 2 3 5 - 1 1 8
800458t
Z A J K U O za pleme, t r 0 4 / 2 5 0 1 5 25.041/38-68-42
8004805
KUPIM
BIKCA simentatea. starega do 14 dni,
t r 051 / 3 9 7 - 2 2 1
eoourr

04/51-258004508

TRAKTOR Ursus ali mali Ferguson.
lahko tudi Unrverzal ati Štore, t r
041/680684
800443«
TRAKTOR Tomo Vinkovič ali podoben. t r 0 3 1 / 6 0 4 - 9 1 8
8004641

DOBRA poslovna priložnost. Lokal v
okolkji Kranja redno zaposli urejeno,
komunikativno osel>o za vodenje dnevnega bara, AkSera, d.o.o.. Partizanska
3 4 , Šenčur, » 0 4 0 / 3 2 1 ^ 1 800466i
GOST1LJ4A v Krar^ zaposi dekle ^ fanta
za dek) v strežbi, gostina Pri Matičku. Jezerska C. 41. Krani. «041/229-788 80044«
IŠEMO kuharja In šoferja za razvoz
hran je. Restavracija Tonač. Grad 1 5 .
CertUje. t r 0 4 1 / 6 4 6 - 3 5 8
eoo4427
OSEBO za dab - Otjčasno pomoč v sbežbizapoeimot^.Rzzerla Sraka. Mošr#
41.Radov$ca.tr031/302-221
8004390

Penzion STARE
v Bohinju nudi zaposlitev
samostojnemu

kuhaiju/kuharici.
Delovno raznf>erje bo sklenjeno za nedoločen Čas z
enomesečnim poskusnim
delom. Zaželene izku^je.
Stimulativno plačilo in urejeno delovno okolje, možnost
nagrajevanja. Infomiacije
po te!.: 04/5746 4 0 0
REDNO zaposlimo kuhana/ico. lahko
začetnik. Gostina Pri Bizjak. Zg. Bela
2 0 . Preddvor. «
04/25-55-600.
031/640-930
8004397
ZA NEIX}LOČEN ČAS zaposTimo cvetfičarko. Ponudbe pošiite na nasbv: CvetSčama Mateja. Ftankovo nas. 8, Škoja Loka
afepokSčite.tr031/39^^
8004372
ZAPOSLIM natakarico. Stare-Hribar
Mateja s.p.. Koroška C. 59. Kmnj. 9
04/236-13-02
8004286
ZAPOSUMO prodajalko, živilsica trgovina M a r i ^ Krona. Brezje 6 3 a . 4 2 4 3
Brezje. Za informacije pokličite: t r
041/784^6
«004490
ZAPOSUM voznika C tn E
Tadej Frakelj s.p.. Studeno 24.
niki, t r 0 4 1 / 7 6 7 - 3 5 5
80044«7
ZA NEDOLOČEN časzaposimo zastopni«e za terensko prodajo artUcv za varovanje zdravje. O g l e ^ si www.sinkopa.si.
Stnkopa. d.o.o.. iirwnca 87. Žirovnica,
tr 041/79:^67
8004684
ZAPOSUMO pnadajalce na terenu, z a r ^
vt in dobro p r o d ^ izdelki, odBčno plač«o.
DICnAUC. MstVo Potanec s.p., Sebenje
44. Križe, t r 041 /344-141
8004387
JURČIČ A C a d o o . , posimna cona A 45.
4208 Šenču-zcV)06i serica^utoMeperia z ^
kusniami in vQov3ka C in E kdegor^ - p r ^
zi EU H.-na tr.041/761 400.
6CD4S22
TAKOJ z a p o s ^ delavca za deka v lakirnici, zaželer« izkušnje na p o d r o ^ lakiranja, Aleksander Stare s.p., Zg. Bitnje
186, Žabnca. tr 0 4 0 / 7 1 3 ^ 6O04&S6
ZAPOSLIM mehanika za popravilo
motornih žag in kosilnk:, možnost priučitve. Založni. d.o.o.. Kokra 3 2 a .
Preddvor, t r 0 4 1 / 3 3 1 - 8 9 0
6004234
ZAPOSUM delavca v krovstvu in kleparstvu. Primož Eržen s.p.. Praše 5 5 ,
Mavčiče, t r 0 5 1 / 3 0 8 - 9 4 2
8004283
ZAPOSUMO detnras sedriesoteko izobrazbo z \«se|em do lehrAe. za delo v ser.fisu In
prod«. ProSnje pošipte na: Pert«> tehtnice.
d.0.0.. Zalog 2.4204 Golrit J
80O41SO
ZAPOSUMO disponenta v k>gistikl z
znanjem nem. in
jezika z ustrezno
Iz. in obvladovanjem rač. programov.
Pisne prijave do 3 0 . 6 08 na Jurčič &
Co.. d.0.0., Postavna cona A 4 5 , Šenčur. t r 041 / 6 4 2 6 7 2
8004623

Iščeš delo?

www.ms-kranj,si
IŠČEM delavca za pomoč pri sftopleskarskii deii, Pauec tvan s.p., Podbcezje 179.
t4aMo.tr 0 3 1 / 3 9 - 2 ^ 0 9
800431«
ZAPOSUM frizerito z izkušnjami, Cilka
Satler s.p., Oldhan^ska c. 1 4 , Kranj,
t r 040/562-909
8004256
ZA D O L ČAS zap. kozmetičari^o za
samostojno delo v koz. sakmu. Pričakujenno dve leti del. Izkušenj, komunikativnost. prijaznost in natančnost. Prijave do 3 0 . 0 6 . 0 8 na Vita center,
d.0.0.. Pivka 23a. NaKk)
8qp4S94

liČEM
DUO ROLO išče delo na obletnicah,
porokah z domačo in zat>avno glasbo,
t r 041/224-907
8O04547
MŠTRUKTOR MATBMT1KE išče deb: pomoč pri učei>j,tr 040/381-295 • 8004491
iSČEM DELO na vašem domu - čiščenje stan. hiš, lok. Kranj, Naklo, Tržič,
«031/227-726
«)04524
in ^sartmajev, IT 0 3 1 / 6 4 9 4 5 3

8004S38

ONE MAN BAND išče delo, igranje na
obletnicah. IT 0 3 1 / 5 9 5 - 1 6 3 eoo4488

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI
GOTOVINSKI KREDnr 1 . 0 0 0 EUR do
24 mesecev. Izplačik) takoj. Za vse zaposlene in upokoj&ne. Morebitni odtegljaji niso ovira. Kreditna točka.
d.0.0.. Gregorčičeva 8, Kranj, t r
0 4 / 2 3 66 808. 0 5 1 / 3 8 7 7 5 3 8003»58

FESST d.0.0., Koroška c. 2, Kranj
Nudimo vse vrste posojil,
ugodne obresti

04/236-73-75
KREDITI D O l o LET ZA VSE
ZAP^ TUDI ZA D O L O Č E N
ČAS, IN UPOKOJENCE
do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položnice: Pridemo tudi na dom.
NUMERO UNO Robert
Kukovec s. p., Mlinska uL 22,
Maribor, iskihm
02/252^26,041/750-560.

STORITVE
NUDIM
ADAPTACUE, novogradinte od temena do
sbehe. Notranje omete, fasade, kamnie škarpe, urejarie in t l a k o s ^ dM3(1Sč. z naširn ai
vašim matehakxii, SGP 6yty^ d.ao., S t n i ^
VD 3a, Krar^, i r 041 /222-741
soossrr
ADAPTACIJE, vsa gradbena dela. notranje
omete, fasade, adeptapje. tfakcAonje dvorišča. ograje, kamnite škarpe in dimna«.
kvaSletno. Mna in pocerti, SGP Beni, Struževo 7 . 0 4 1 / 5 6 1 - 8 3 8
8OO4K>4
ASFALTIRANJE tlakowrw drfortsč. domz.
poli, parkirišč, pdag. robrtov. praHi pbšč.
Kd. betonskii m kareiilh škarp. Adravic &
Co. d.n.o.. Jetoviškova 10. Kamnik, «
01/83&46-14.041/680-751

BARVANJE fasad, beljenje not. prostorov. glajenje sten in stropov, premazi
oken, vrat in napuščev, odstranjevanje
tapet, dekorativni ometi in opleski, P ^
vec Ivan s.p., Podbrezje 1 7 9 , Nakk),
tr 031/39-2»09
8004516
FLORUANI d.o.o.. C. na Brdo 4 1 .
Kranj izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe. tlakovanje dvorišč, t r 0 4 1 / 5 5 7 - 8 7 1 600456&
GRADBENIK REXHO d.n.o.. Adergas
1 3 . CdfkSd, i ^ od t e m e ^ do strehe.
r>otranji ometi, vse vrste fasad, k^^inite
škarpe. adaptacie. u r e ^ in tlakovanje
dvorišč, t r 041 /589-996
eoo3836
IZDELAVA podstrešnih stanovanj, Planinšek k.d.. Šinkov Tum 2 3 , Vodkje.
g 031/206-724
boo4ii7
IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravila starih. nudimo dimne obloge, dimne
kape. Novak. & Co. d.n.o.. Ljubljanska
89. Domžale t r 0 3 1 / 4 2 2 - 8 0 0 8004i23
J E ŽE ČAS za generalno čiščenje v mesecu maju in j u r ^ Nudhx> š e posebej
cenovno zek> ugodno generalno čiščenje
hiš, stanovanj, poskMiSi pn5S.. blokov,
Mar^ Cof s.p., Janeza Puha/ja 5. Kranj,
tr 0 4 0 / 4 1 ^ ^

BIKCA simentalca ter obračalnik in
nakladalno prikolico, t r 0 4 0 / 6 1 6 - 6 2 5
8004635
BIKCA slmentatea. starega 14 dni. t r
031/307-192
8004652
T E U C O »mentalko, brejo 7 mesecev,
t r 0 3 1 /687-062
8004593
VEČ BIKCEV simentalcev. starih tri
tedne, t r 0 5 1 / 3 0 4 - 3 6 8
8004530

OSTALO

SUKOPLESKARSTVO Bizant Gorazd
S.p.. Britof 9, 4 0 0 0 Kranj vam nudi
kvaTrtetne in ugodne pleskarske storitve. i r 041 /514-547
8004471

litsm
IŠČEM izkušenega mojstra s skupino
za tlakovanje in ureditev dvorišča. 9
04/2041-778
6004489

IZOBRAŽEVANJE
NUDIW
VPISUJEMO V: CELOLETNO šok) KK
TARE 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ; POLETNO šolo
KITARE - julij ali avgust; potetne tečaje
družabnega PLESA (hitri, običajni).
Vabi vas STUDIO TANGO. Britof 3 1 6 ,
Kranj, g 0 4 1 / 8 2 0 ^ 8 5
80(MI28

IŠČEM
IŠČEM inštruktof^ za statistiko, stohastiko in linearno programiranje, t r
041/962-143
8004633

ZASEBNI STIKI
35.000 POSREDOVANJ. 11.000 poznanstev v pretektefn letu je karakterisflka ženitne
posredcvalnice Zaiplrje za vse generac^e.
ki posreduje po vsej Slo, t r 03/57-28019.
031/505495,031/838<378
eocooo.
384.ETNA prepfosta v d o ^ se je
lena preseli k zvestemu partienu. staremu
do 5 3 let t r 0 4 1 / 2 2 9 649
8O04575
DEKLETA, brezplačno lahko spoznale
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vsedriave. t r 0 3 1 / 8 3 6 < 3 7 & eooooos
KER SEM brez izpia. mino i§čem prevoz
relacija Š k o ^ Loka - Treb^ af Š M a Loka
- Soroder^, po možnosti na obe izmeni v
službo, prevoz pbčam. t r 0 3 1 / 7 5 8 ^ .
Barbara
80iX4or
MLAD moški, ki sam z otrokom je ostal. vestno dekle za skupno življenje bi
rad spoznal, t r 0 3 1 / 8 0 7 3 7 6 6004S74
MOŠKI s p o K I k ^ In m a n j ^ Kmetijo
pri Ljubljani želi spoznati žensko za
skupno pot. šifra: UPANJE
8004513
SEM FAffr, ki bt rad spozna pošteno dekle. p o f e c ^ af zc^SMiico. za dopiso^nje
^ resrto razmerje, t r 0 5 1 / 2 7 5 ^

ASTERIKS SENČOA Rozman Peter. & p..
Senično 7. Krtže, tel.: 5 ^ ^ 5 - 1 7 0 ,
041/733-709; žaluzle, roloj, rolele. iame^
ne zaevese, pise z » e s e , komanilg, markize. \wwvaste<«cs.net
soo^osr

mmr

vv vv\v.poj»u*bn ik.com

V človeSkem srcu,
Čuj, nade se vode,
kot zvezde so svetle,
kot reka odhite.
(Josip Mum)

Onemeli smo ob novici, da nas je za vedno zapustila naša

MATEJA PONGRAC

KUPIM

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM
BAR P L U S d.0.0. Moste 8 0 b. Komenda. kavarna Cona-b v Mostah pri
Komendi išče več deklet (možnost zaposlitve) za dek> v šanku in sladolednem vrtu. Dek> je v prijetnem in naravnem ambientu. t r 0 4 1 / 6 3 2 - 0 0 2
8004587

60036S8

PREKRIVAMJE STREH
od
3,5
EUR/m2. HKKhia d(^3ava 3 0 % cenejše
kntine. Marto Deriink s.p.. Glavna cesta
12. Nakk),
040/484-118
800407g

BIKCA simentalca. b e l g ^ af sivca, starega poBeta. t r 0 4 / 5 3 3 6 8 - 1 3 6004482

R A B U E N E gajbice za krompir, t r
041/973-195
8004631

KUPIM

8004&82

ŠPORT,
REKREACIJA

KRAVO simentalko in travnik. 9
070/825-972
8004607

PSIČKA mešan čka, manjše rast t t r
04/51-46-800
80044»4

8004571

PRALNI Stroj In hladilnik 2 0 0 I, Gor&>
nje, g 0 4 1 / 8 7 8 - 4 9 4
BOtu&ss

B R E J E zajklje, zajce za zakol in za nadaljnjo rejo.-g 0 3 1 / 5 1 1 - 1 0 2 8004530
Č B BIKCA, starega
041/826-760

KMETIJSTVO

PRODAM

KEMIČNI WC za
031/686-922

ugodno,
tr
80044M

VSAK DAN sveže borovnice, nabrane
na roko. celo poletje, po 6 EUR. t r
0 3 1 / 6 2 1 - 8 5 8 . 0 3 1 / 6 2 1 - 8 3 5 600448i

KUPIM

STREŠNO
kritino
031/670-676

04/235-74-74. do8004S2S

JAGODE lahko dobite pri Marttuti. Čadovlje 3 . Golnik, možnost samoobiranja. « • 04/256-00-48
8004370

ODDAM apartma za 4 osebe v Novigradu. cena 2 5 EUR na dan, I t
040/554-100
8004177
ODDAM apartma v centru Kopra, 5 0
m od plaže, oproma: TV. klima, terasa,
t r 0 3 1 / 2 1 0 0 1 4 . Andreja
eoo44i8

8004495

DNEVNI lokal v okolk;i Kranja redno
zaposli simpatično, urejeno, komunikativno osebo za dek> v šanku. Aldera.
d.0.0., Partizanska 3 4 , Šenčur, tr
040/321-001
«004682

info@g-0as.si

dolgoletna učiteljica r a z r e d n ^ pouka v Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj

S svojim vedrim značajem nam je lepšala dneve in v nas budila dobro voljo.
Iskreno prijateljico, vestno sodelavko, predvsem pa dobro učiteljico bomo
ohranili v lepenn spominu.

Teja, p<^ešali te bomo učenci, sodelavci, najbolj pa tvoj 3. b razred

ZAHVALE
ZAHVALA
V 76. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, dedek,
pradedek, tast, brat, stric in svak
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ZAHVALA
OdSel si tiho, brez slovesa,
ostali zdaj brez tebe smo.
A vedi, da vsako uro dneva
mi te v srcu nosimo.
Po hudi bolezni nas je v 66. letu dne 11. junija 2008 zapustil
mož, oče. tast. brat. stric, svak

ALOJZIJ ROGELJ

PETAR MILENKOVIČ

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni
obred in sveto mašo, pevcem za zapete žalostinke in pogrebni
službi Pogrebnik. Iskrena hvala vsem, ki ste našega očeta
pospremili na njegovi zadnji poti.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom iz Vladičin Hana, Kranja,
Vogel), Ljubljane in Krškega, Lekarni Kromberg, Sava Tires, PK
Triglav Kranj, soplavalcem, sošolcem, sošolkam, nekdanjim si?delavcem bivše JLA, klekljaricam KUD Zg. Bitnje, Komunali
Kranj, Obrtnemu podjetju Kranj, sostanovalcem, prijateljem in
znancem, osebju ZD Kranj, Onkološkemu inštitutu Ljubljana
in bolnišnici Golnik, pevcem in trobentaču ter vsem neimenovanim. Najlepše pa se zahvaljujemo g. Jordanu Stavrovu za prelep govor. Hvala vsem, ki ste se mu poklonili, nam stisnili roko
in ga pospremili na zadnji poti. Iskrena hvala!

Vsi nj^ovi

ZAHVALA

Žalujoči vsi njegovi

... Naj bo tvoj čas v onostranstvu lep, svetel in zveneč ...

Ob boleči izgubi moža, očeta, tasta, dedka in prijatelja

JANEZA KAVČIČA
se iskreno zahvaljujemo, sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala
gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem,
trol»ntaču, gasilcem in pogrebnemu podjetju Hipnos. Iskrena
hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga v velikem številu
pospremili na njegovo zadnjo pot.
Ohranite ga v lepem spominu.
Vsi njegovi
Hotavlje, junij 2008

Odšeidtiho.
Ostali zdcu brez td>esmo.

ZAHVALA
,

,

,

ZAHVALA

PoSle so mu moči,
zaprl je oči,

6. 8.1940 -10, 6. 2008

,

,

,..

A vedi, da vsako uro dneva
nenadomestlim izgubi dragega moža, očeta. dedi|a, tasta,
strica in svaka
mi te v srcu nosimo.

VALENTINA FLORJANČIČA
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
znancem in bivšim sodelavcem ter sodelavkam za izrečena sožalja,
podarjeno cvetje, sveče in za spremstvo na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala gospodu župniku Francu Godcu za zelo lepo opravljen
pogrebni obred in sveto mašo, pevcem Klasje za zapete žalostinke ter
pogrebni službi Komunala Kranj. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga v
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji potL
Ohranili ga bomo v lepem spominu.
Vsi njegovi
Kranj, 13. junija 2008

zdaj spokojno spi,
a v naiih srcih Se živi.

V 61. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil dragi mož, brat, stric

ŠTEFAN ŠAVS

Srednja vas pri Šenčurju

Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, bivšim sodelavcem in znancem za izrečena ustna in pisna
sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter darovane svete maše.
Hvala tudi vsem društvom: PGD Srednja vas, S D Šenčur, RK
Šenčur, BK Šenčur, AMD Šenčur, društvu upokojencev Šenčur
in TD Šenčur za lep poslovilni govor g. Petemela. Zahvala tudi
g. kanoniku Prestarju. pogrebni službi Navček, pevcem Kranjskega kvinteta, nosačem, njegovemu osebnemu zdravniku iz
ZD Kranj, bolnišnici Golnik oddelku 600 in onkološkemu inštitutu Ljubljana. Se enkrat hvala vsem. ki ste ga v tako velikem
številu pospremili na njegovi zadnji poti in ga imeli radi.
Žena Francka
Srednja vas, 13. junija 2008

Gig, zerrdja sije vzda, kar je njeno.
A torni njeno, nam m more vzeA.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

ZAHVALA

(S. Makarvvičj
V 60. letu je mnogo prezgodaj sklenil svojo življenjsko pot naš dragi sin,
mož, oče, brat, stiic, svak, nečak, bratranec in prijatelj

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

(Kant)
V sredo. 11. junija 2008, je minilo eno leto, odkar je tiho odšla
v večnost draga.mama in stara mama

MARIJA GOLOB
Vsem, ki se je spominjate, postojite ob njenem grobu, ji
prižigate sveče in prinašate cvetje, iskrena hvsJa.

RADOVAN DAMIJAN
C E J - AMARO

27.8.1948 -11. 6. 2008

Zahvaljujemo se vsem, ki ste mu stali ob strani in ga pospremili na zadnji poti Hvala medicinskEmu osebju bolnišnice Jesenice za nudeno
medicinsko pc»noč. prijateljem, sorodnikom, njegovim sovaščanom in
sošokem iz rodnega kraja Voglaiji - Tmovo in letnikom 1948, zboroma
APZ France Prešeren Kranj in MPZ Maj, DU Kranj, DUK Kranj, sosedom, znancem, komunalni službi Navfek iil komunalni službi Kranj
za opravljen obred, harmonikarju ter Radu Vodeniku in Branetu
Belingerju za poslovilne besede.
Žalujoči: žena Marija, sin Luka, mama Matica in sestra Irena z družino
Kianj, Vodarji, Rožna dolina, 14. junija 2008

Dragica in Rok
Kranj, junij 2008

ZAHVALA

ZAHVALA
V 81. letu je skleiula življenjsko pot naša draga mama, stara
mama, prababica, tašča, sestra in teta

MARIJA PIRC

roj. Špafovec iz Stare Loke

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem, dr, Tadeji Dernšar, patronažni sestri Dragid Amolj
za vso nego, delavcem Mont Grada in CSS za podarjeno cvetje in
izrečena sožalja. pogrebni službi Akris, pevcem kvarteta Zupan,
trobentaču, g. Marjanu Klančarju in g. dekanu dr. Alojzij Snoju za
ganljiv in lep pogrebni obred, vsem imenovanim in neimenovanim za darovano cvetje, sveče in izraze sožalja. Vsem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti, se še enkrat iskreno zahvaljujemo.
Vsi njeni
Stara Loka, 10. junija 2008

V 88. letu nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica,
sestra, tašča in teta

MARIJA BERČIČ

iz Zg. Bitenj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter
spremstvo na njeni zadnji poti.

Draga mama, s tvojo dobroto in ljubeznijo boš za večno ostala v
naših srcih, mislih in spominih!

Vsi tvoji

GG
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A N K E T A

Pogrešamo
desetdnevne vinjete
SIMON

ŠUBIC

Prihajajo avtocestne vinjete;
za osebna vozila bodo letne
stale 55 evrov, polletne pa 35
evrov. jih boste kupili? Se
boste zato pogosteje vozili
po avtocestah?

Foto: Corazd

Jernej Majcen:

Eva Berce:

Boris Žnidar

Rade Čiča:

Vlado Todorovič:

"Zame so vinjete dobra rešitev in se mi bodo ekonomsko Izplačale, saj senn študent in se vsak dan z avtomobilom vozim v Ljubljano.
Sedaj po stranski cesti, po
novem pa po avtocesti."

"Vinjete so verjetno bolj
praktična rešitev od sedanjih cestnin, verjetno pa jo
bom tudi kupila. Ker se
malo vozim po avtocestah,
bi mi bolj ustrezale dnevne
ali desetdnevne vinjete."

"Avtocesto
uporabljam
samo, ko se peljemo na
morje. Prav bi bilo, da bi
uvedli tudi desetdnevne vinjete, vsaj zaradi tujcev, mi
jo bo bomo že lahko izkoristili."

"Vinjeto bom seveda kupil,
saj mi drugega ne preostane. Res pa je, da se bom zaradi tega pogosteje peljal po
avtocesti kot sedaj. Lahko bi
uvedli tudi dnevne ali tedenske vinjete."

"Za upokojence, ki redko
uporabljamo avtoceste, so
polletne vinjete kar odveč.
Verjetno se bomo sedaj na
poti proti morju avtocesti
izognili. Drugače bi bilo z
desetdnevnimi vinjetami."

Tujci bodo peli v slovenščini
N a 39. t a b o r u s l o v e n s k i h p e v s k i h z b o r o v v Š e n t v i d u pri Stični b o v nedeljo p e l o približno 4 5 0 0
pevcev iz d o m o v i n e in s e d e m n a j s t i h e v r o p s k i h držav ter A r g e n t i n e .

LUJA

BREGAR

Letošnji, devetintrideseti
tabor slovenskih pevskih
zborov v Šentvidu pri Stični
(začel se bo jutri in končal v
nedeljo) bo v primerjavi s
prejšnjimi bistveno drugačna: na njem bodo nastopili
tudi tuji zbori, ki bodo v slovenščini prepevali slovenske
pesmi! Tabor bo tako ob zaključku našega predsedovanja EU pomenil vrhimec prikaza ljubiteljske dejavnosti
na področju kulture pri nas
in deloma tudi drugod po
Evropi. Slavnostni govornik
bo predsednik slovenske vlade Janez Janša, med obiskovalci pa bo verjetno tudi precej tujih predstavnikov, saj
ravno zdaj v Ljubljani poteka
evropska konferenca ljubiteljske kulture.
V Šentvid pri Stični bo prišlo petnajst zborov iz štirinajstih evropskih držav - članic EU. Iz Portugalske prideta dva, po eden pa iz Avstrije, Belgije, Bolgarije, Češke, Estonije, Italije, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Romunije, Slovaške in Španije. Tuji zbori
bodo skupaj z našimi pod
taiftirko Igorja Švare poleg
evropske himne zapeli še štiri pesmi; Michaela Praetoriusa Viva la musica, Karla Pa-

Počitniška posojila brez stroškov zavarovanja
Gorenjska banka je pripravila za svoje komitente posebno
ponudbo potrošniških posojil za plačilo počitniških aranžmajev in tudi za nekatere druge namene, pri katerih ne zaračunava dodatnih stroškov zavarovanja posojila. Občan, ki
ima v banki odprt osebni račun in z njim posluje v skladu z
bančnimi pravili, lahko najame do štiri tisoč evrov posojila z
odplačilno dobo do enega leta, tisti z najboljšo boniteto pa
celo do osem tisoč evrov posojila z odplačilno dobo do dveh
let. Banka mu posojilo nakaže v gotovini na račun, mesečne
obveznosti pa potlej odplačuje s trajnimi nalogi z osebnega
računa. Poleg teh posojil odobrava banka tudi potrošniška
posojila (za nakup avtomobila, računalnika itd.) z zavarovanjem in z največ osemletno odplačilno dobo. Posojilo je
možno najeti v evrih ali v švicarskih frankih, pri posojilih v
evrih posojilojemalec lahko izbira med spremenljivo in nespremenljivo obrestno mero. Potrošniško posojilo z zavarovanjem lahko najamejo tudi tisti, ki z banko poslovno ne sodelujejo, vendar je v tem primeru obrestna mera za 0,6 odstotne točke višja. C. Z.
KRANJ

Ibi v likvidacijo
Nadzorni svet kranjskega Ibija predlaga likvidacijo podjetja,
odločitev pa mora potrditi še skupščina. V sindikatu so nam
povedali, da novico poznajo zgolj iz medijev, včeraj so pripravili svet delavcev, govorili so tudi o neizplačanih odškodninah, ki bi jih morali dobiti v sredo, ob plači. B. B.
ŠKOFJA LOKA

Tabor v Stični je vedno praznik Slovenske pesmi
horja Pa se sliš', Davorina
Jenka Upa in Vasilija Mirka
Dekle, to mi povej.
Na predvečer tabora, to je
v soboto, bodo tuji zbori
imeli samostojne koncerte
po različnili slovenskih krajih, avstrijski iz Kellerberga
bo nastopil na Jesenicah. Na
sobotnem koncertu slovenskih zborov iz zamejstva pa
bo v Šentvidu pelo devet zborov iz Avstrije, BiH, Hrvaške, Italije, Madžarske in Sr-

bije, prvič pa bodo nastopili
tudi argentinski Slovenci iz
Mendoze.
V nedeljo se bo okoli 450
tujih in še približno toliko
zamejskih pevcev pridružilo
več kot 3600 domačim,
združenim v 71 mešanih, 39
ženskih in 3S moških
rih. Med njimi je tudi 16 gorenjskih, pri katerih je treba
posebej omeniti ženski zbor
Solidarnost iz Kamnika, ki
bo letos sodeloval že devet-

Prenovljena Škoparjeva hiša
indvajsetič, in mešani zbor
Iskra iz Kranja, ki ima tri nastope manj, ter dvajseti nastop moškega zbora kranjskega DU Peter Lipar. Pevci
bodo poleg slovenske in evropske himne zapeli še dvanajst pesmi, za spremljavo
pa bo posJkrbela godba slovenske polidje. Program sta
oblikovala Igor'Švara in Stane Peček ob aktivni pomoči
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

vremenska napoved
v petek, soboto in nedeljo bo sončno in vroče. Popoldne ali
zvečer lahko predvsem v gorah nastane kakšna vročinska
nevihta.
Agencija RS u okolje. Urad » Meteorlogijo

SOBOTA

NEDELJA

Danes, v petek, 20. junija, ob 20. uri bodo na Grajskem vrtu
Loškega gradu ponovno odprli vrata obnovljene Škoparjeve
hiše. Hišo, muzej na prostem s še nekaterimi objekti (svinjak, kozolec, čebelnjak, vodnjak, skedenj, mlin ...) so prvič
odprli leta 1962, po skoraj pol stoletja pa so jo letos prenovili in jo bodo spet odprli za javnost. Današnje odprtje bosta
pospremila Pihalni orkester Škofja Loka in Kvartet Trio. I. K.
Mladoporočenci
v Kranju so se n . junija poročili Denis Malenšek in Lucija
Ravnikar ter Igor Vodnik in Tatiana Tataurova. 14. junija sta
se v Kranju poročila Deyan Raschich in Snežana Jovič, v
Preddvoru Almir Bajrič in Mirela Karišik, v Bistrici pri Tržiču
pa Jerneja Jenko in Rok Vidmar ter Sabina Jančar in Boštjan
Erjavšek. Mladoporočencem čestitamo in podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas.
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