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Desetina volivcev glasovala o pokrajinah 
Pokrajinski referendum je ob n-odstotni udeležbi uspel na enajstih 
referendumskih območjih, v osrednji slovenski pokrajini in na južnem 
Primorskem pa je glavnina volivcev glasoval proti. 

D A N I C A 21AVRL Ž L E B I R 

Kranj - Udeležba na referen-
dumu je bila pičla, od 1,7 mi-
lijona volilnih upravičencev 
jih je na voliSča prišlo 185.239 
ali 10,94 odstotka. V večini 
referendumskih območjih so 
udeleženci glasovali za pred-
lagane pokrajine, v osred-
njeslovenski so predlog zavr-
nili z 62 odstotki glasov proti. 
Na Gorenjskem se je referen-
duma udeležila desetina vseh 
volivcev in je gorenjski pokra-
jini večinoma pritrdila. Zanjo 
je glasovalo 64 odstotkov vo-
livcev, 36 odstotkov jih je bilo 
proti. Najvišjo volilno udelež-

bo, 18-odstotno, so zagotovili 
volivci iz občine Jezersko, 
najnižja pa je bila v mestai 
občini Kranj, kjer je na voliS-
ča prišlo le okoli osem odstot-
kov volivcev. Z najvišjimi od-
stotki za so gorenjsko pokra-
jino glasovali v občinah Žiri 
(76,47), Železniki (76,13) Go-
renja vas-Poljane (74,53) in 
Šenčur (73,30), najnižje so-
glasje pa so ji dali na Jezer-
skem in v občinah zgomjega 
dela Gorenjske, na Bledu, Je-
senicah, v Kranjski Gori, Ra-
dovljici, Tržiču in Žirovnid, 
kjer se je prek 40 odstotkov 
udeležencev opredelilo proti. 
V teh občinah so bili vladni 

rešitvi s 13 pokrajinami in v 
tem okviru enotni Gorenjski 
nenaklonjeni tudi župani, Id 
so se potegovali za Gorenj-
sko, razdeljeno na zgornji in 
spodnji del. 

Sicer pa izide referendu-
ma tolmači vsak po svoje. 
Premier Janez Janša jih je 
ocenil kot uspeh. Tudi če je 
bila udeležba nizka, rezultat 
šteje, in tisti, ki so prišli na 
volišča, so v veliki večini pod-
prli pokrajine. Dejal je, da bo 
vlada upoštevala odločitev re-
ferenduma in v kratkem po-
slala v parlament predlog za-
kona. 

y 2. stran 
Na nedeljski referendum o pokrajinah je prišlo deset odstotkov volivcev z Gorenjske. Na 
sliki volišče na upravni enoti v Škofli Loki. /Foio:Tin.ookJ 

Prijetno praznovanje dneva državnosti vam želi 
Gorenjski Glas 
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A K T U A L N O 

V domu zazijala luknja 
Maja so začeli obnavljati dotrajan za-
družni dom v Sorici, v katerem naj bi 
zagotovili štirideset turističnih po-
stelj. Obnova je hitro zastala, saj se je 
zaradi slabe statike znjSila ena od zu-
nanjih sten. Rekonstrukcijo bodo na-
daljevali. 

K R O N t K A 

Sredi vasi prodajali drogo 
Kriminalisti so prejšnji teden prijeli 
trojico, ki je v Spodnjih Dupljah pre-
prodajala drogo. V vas so na ta način 
privabili tudi do dvajset narkomanov 
na dan. Vaščani so pri zbiranju doka-
zov zgledno sodelovali s kriminalisti. 
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Š P O R T 

Krona za Jureta Robiča 
v nedeljo se je iz Združenih držav 
Amerike vrnil ultramaratonski kole-
sar jure Robič, ki s e je z novo zmago 
na dirki čez Ameriko vpisal v zgodo-
vino. Kot edinemu doslej m u je na 
RAAM-u uspelo znnagati štirikrat. 

KMETIJSTVO 

Bohinjska sirarna 
predstavila prvi sir 

Po vnovičnem zagonu Bohinjske si-
rarne je pn/i sir že dozorel za pod 
zob. Župan je pozval bohinjske kme-
te, naj pozabijo stare zamere in od-
dajajo mleko sirarni. Odločili so se, 
delati kakovosten sir. 
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i Danes in jutri bo precg jasno. 
\ Popoldne bodo kopasta 
I oblačnost in posamezne nevihte. 
i V četrtek bo ddno jasno 
i s spranenljivo oblačnos^o. 

i jutri: precg jasno 
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Ob svetovnem dnevu beguncev 

Ob svetovnem dnevu beguncev 20. juniju je Slovenska filan-
tropija pripravila vrsto dogodkov po vsej Sloveniji. V prosto-
rih kranjske občine je bila okrogla miza na temo Vloga lokal-
ne skupnosti pri spodbujanju integracije migrantov. "Na 
Gorenjsko se priseljujejo tujci predvsem iz ekonomskih raz-
logov, beguncev na tem območju ni. Tisti, ki nimajo ureje-
nega statusa begunca, so nastanjeni v azilnem domu na 
Viču v Ljubljani. Beguncev z urejenim statusom je v Slove-
niji trenutno 117, ti so nastanjeni v integracijskih hišah v 
Ljubljani in Mariboru ali pa si poiščejo zasebno nastanitev," 
je povedala Sonja Ostojlč z Ministrstva za notranje zadeve. 
"Prosilci za azil v Sloveniji prvo leto nimajo pravice do dela 
niti ne prejemajo denarne podpore. Čeprav imajo zagotov-
ljeno osnovno oskrbo, se težko vključujejo v socialno in lo-
kalno okolje, zato mora država spodbujati izvajanje integra-
cijskih ukrepov tudi na lokalni ravni," je povedal Franci Za-
lar iz Slovenske filantropije. S. K. 

Sv.JoŠT 

Praznovanje dneva državnosti 

Mestni odbor NSi Kranj vabi Kranjčane in Gorenjce na prire-
ditev na predvečer dneva državnosti. 24. junija bo na Sv. Jo-
štu nad Kranjem ob 19. uri maša, po njej pa kratek kulturni 
program in prižiganje kresa. Posladkali se bodo s krofi. D. Ž. 

JESENICE 

Zares tudi na Jesenicah 

Ob koncu maja so tudi na Jesenicah ustanovili občinski od-
bor stranke Zares - nova politika. Predsednik je postal Ivan 
Kastigar, podpredsednika sta Darja Radič in Marjan Uršlč, 
sekretar pa Peter Sopotnik. Izvolili so tudi svet občinskega 
odbora, ki ga vodi Dejan Radunič. Določili so tudi kandida-
ta za državnozborske volitve. To je prof. dr. Vasilij Prešeren, 
ki je desetletje uspešno vodil podjetje Acroni. SIcer pa jese-
niški Zares šteje že petdeset članov, članstvo pa je v povpre-
čju mlado in angažirano. D. Ž. 

LjUBUANA 

Predsednik D Z sprejel veleposlanika Z D A 

Predsednik Državnega zbora France Cukjati je včeraj sprejel 
veleposlanika Združenih držav Amerike Vousi^ Boutrousa 
Ghatirija. Novoimenovanemu veleposlaniku ZDA je izrekel 
dobrodošlico in izrazil prepričanje, da so dobri in pogloblje-
ni odnosi z ZDA koristni, česar se zavedajo tudi druge drža-
ve Evrope. Veleposlanik ZDA je poudaril, da si bo prizadeval 
za poglobitev gospodarskega sodelovanja med ZDA in Slo-
venijo. Predsednik DZ Cukjati je prepričan, da se pogoji za 
tuja vlaganja v Sloveniji izboljšujejo. Veleposlanik ZDA se je 
v imenu predsednika ZDA Busha zahvalil tudi za uspešno 
srečanje vrh EU- ZDA. D. Ž. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme ŠTEFKA MARČUN iz Križ. 

KOTIČEK ZA N A R O Č N I K E 

Podarjamo vstopnice za Festival Bled 

Naši cenjeni naročniki, ki bi želeli obiskati eno izmed števil-
nih prireditev Festivala Bled, vabljeni k sodelovanju. 
Na Bledu se bodo v času od 27. junija do 17. julija zvrstile 
številne prireditve klasične glasbe, jazza, šansona s sprem-
ljevalnim prireditvenim programom. Festival odlikuje sode-
lovanje Društva slovenskih skladateljev v sklopu mednarod-
nega tekmovanja. Če se želite udeležiti katere izmed priredi-
tev Festivala Bled, vas vabimo, da odgovorite na nagradno 
vprašanje: Kje poteka Festival Bled? 
Odgovore nam pošljite do torka, 1. julija, na naslov Gorenj-
ski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali po e-pošti: 
narocnine(gig-glas.si s pripisom Festival Bled. Izžrebali bomo 
30 nagrajencev, ki bodo prejeli po eno vstopnico. Imena na-
grajencev bodo objavljena v Gorenjskem glasu v petek, 4. 
julija 2008, vstopnice pa bodo nagrajenci prejeli po pošti. 

Desetina volivcev o pokrajinah 
4 1. stran 

Glede osrednje slovenske 
pokrajine, ki so jo volivd za-
vrnili, pa napoveduje, da bo-
sta po novem predlogu na 
tem območju predlagani 
dve pokrajini. Opozicija o 
uspehu referenduma raz-
mišlja drugače; šteje ga za 
polom, nizko udeležbo pa 
pripisuje nesmiselno za-
stavljenemu referendum-
skemu vprašanju. 

mogli odločiti drugače. Do-
kaj visok odstotek glasov pro-
ti pa v občinah zgornje Go-
renjske kaže na to, da so 
ljudje dojeli, da pri razdelitvi 
na pokrajine ne gre le za 
organizacijo države, pač pa 
za delitev denarja, in da Go-
renjska noče biti več zadaj, 
ko gre za delitev pogače." 

Milenko ZiherI, poslanec 
SDS iz Škofje Loke, pravi, da 
mu je žal, ker na referendum 
ni prišlo več ljudi. "Če imaš 

skem ni tako visoka, kot 
bodo velike možnosti, ki jih 
bo pokrajina dobila z denar-
jem, prerazporejenim iz dr-
žavnega proračuna. Tudi 
kakšna knjižnica bo tako laž-
je dosegljiva, kot pa je sedaj, 
ko se moramo za vsako na-
ložbo v Ljubljani postaviti v 
vrsto. Naj še omenim dej-
stvo, kako so zacvetele male 
občine, denimo Žiri, Želez-
niki, Gorenja vas-Poljane, 
odkar so samostojne. Podob-

ko drobitvijo Slovenije podi-
rali zgodovinske meje med 
pokrajinami." 

Poslanec LDS Borut Sajo-
vic in župan občine Tržič pa 
meni: "Izid referenduma je 
bil pričakovan, nizka udelež-
ba pa je kaj slabo spričevalo 
za predlagatelje referendu-
ma. Dokazuje, da ljudem 
niso znali postaviti pravega 
referendumskega vprašanja, 
ki bi zadevalo finandranje in 
pristojnosti pokrajin ter nji-

Janko S. Stušek 

"Že sam odstotek volilne 
udeležbe kaže na neverodo-
stojnost referenduma," o izi-
du referendiuna meni Jan-
ko S. Stušek, župan občine 
Radovljica, eden od osmih, 
ki so se v okviru vladnega 
predloga potegovali za samo-
stojno zgornjo Gorenjsko, si-
cer pa za največ šest do osem 
pokrajin. "Tako nizke ude-
ležbe še ni bilo na nobenem 
referendumu, kar kaže, da 
ga ljudje niso sprejeli. Priča-
koval sem. da bo rezultat tak-
šen, kot je, saj so se ljudje, ki 
so prišli na glasovanje, opre-
deljevali po splošnem prepri-
čanju. Že vprašanje je bilo 
zastavljeno tako, da se niso 

r 
Milenko ZiherI 

V VV* 

priložnost, da poveš svoje 
mnenje, jo je pametno izko-
ristiti," meni poslanec, ki je 
šel m svoj prvi referendum v 
Škofji Loki kot osemnajstlet-
ni mladenič. "Udeležba je 
bila nizka, a so udeleženci 
pokazali, kaj menijo o pokra-
jinah: deset so jih i^;lasovali, 
o dveh pa bo še treba iskati 
rešitve. Izglasovana je tudi 
pokrajina Gorenjska, čeprav 
se je pojavila politikantska 
ideja o dveh Gorenjskah. Ta 
je nesmiselna, enako kot bi 
ljudi spraševali o dveh hokej-
skih klubih Acroni ali pa o 
dvojih Avsenildh. In tudi 
cena referenduma, med 250 
in 300 tisoč evii na Gorenj-

Franc Čebulj 

no analogijo lahko najdemo 
tudi v zvezi z regionalizadjo 
države." 

Župan občine Cerklje 
Franc Čebulj, ki je v zvezi s 
pokrajinami od vsega začet-
ka v dvomih, pa je referen-
dumski izid komentiral tako-
le: "Kot sem predvideval, je 
politika z referendumom do-
bila rdeči karton. Vsa politi-
ka, ne le vladna. Pričakujem, 
da bodo stvar ustavili in si 
prizadevah, da se v zvezi s 
tem vprašanjem doseže kon-
senz. Treba se bo odločiti, ali 
potrebujemo tolikšno število 
pokrajin ali jih je morda do-
volj že šest in Ljubljana, Saj 
bi bilo škoda, če bi s preveli-

Borut Sajovic 

hovo število. Edina dodana 
vrednost, da so volivd izgla-
sovali pokrajine, je, da si 
takšne ureditve želijo. Priča-
kovana je bila tudi opredeli-
tev volivcev na Gorenjskem, 
ki so glasovali za enotno po-
krajino. Tako so glasovali 
tudi v občinah na zgornjem 
delu Gorenjske, s čimer vo-
livd niso podprli pokrajine, 
razdeljene na dva dela. S 
tem, menim, da je zgodbe o 
Zgomji Gorenjski konec." 
Poslanec še dodaja, da je re-
ferendum o pokrajinah pred-
volilna tema, in čeprav po-
krajine tudi sam podpira, je 
prepričan, da to ne more iti 
na silo. 

Bo občina uredila nevaren odsek? 
MATEVŽ PiNTAH 

Poleg Loške obvoznice so 
problematične še druge ceste 
v Škofji Loki. Naključne Loča-
ne smo povprašali, kateri so 
najbolj nevarni cestni odsekL 
Pri tem nismo navajali nobe-
nih možnih odgovorov, zani-
malo nss jp njihovo mnsnjp. 
Anketirane smo povprašali 
tudi, ali se bodo u d d e ^ ka-
tere izmed prireditev ob ob-
činskem prazniku. 

12 odstotkov vprašanih 
meni, da je najbolj nevaren 

cestni odsek za pešce pri 
Upravni enoti, kjer občinska 
oblast kljub prizadevanju 
tamkajšnjih krajanov v zad-
njih treh letih še ni nič ure-
dila. Devet odstotkov jih 
meni, da so najbolj ogroženi 
na Spodnjem trgu, sedem 
odstotkov pa, da je najbolj 
nftvamo križiSče pri Lipici. 
Petim odstotkom se zdi ne-
varen odsek pri osnovni šoli 
mimo Name proti Novemu 
svetu, pet odstotkov se jih je 
opredelilo za prehod za p^-
ce v Podlubniku in prav toli-

ko za prehod pri Plevni. Po 
štirje odstotki so mnenja, da 
je za pešce zelo nevarna ozka 
cesta v Staro Loko, križišče 
pri Tehniku in odsek na 
Suhi, trije odstotki vprašanih 
pa se počutijo najbolj ogrože-
ne na Partizanski cesti. 13 od-
stotkov je navedlo druge cest-
na od.<!Pk̂ , med kAtPrimi se 
je znašd tudi Mestni trg, ki 
je pravzaprav zaprt za pro-
met, a še največkrat sliJŽi kot 
dirkališče in parkirišče. 

Dobra polovica vprašanih 
se bo uddežila katere izmed 

prireditev v okvim praznova-
nja, dobra tretjina teh priredi-
tev ne bo obiskala, sedem od-
stotkov pa je še neodločenih. 

Lepo se vsem zahvaljuje-
mo za sodelovanje v anketi. 
Tisti, ki ste sprejeli našo po-
nudbo in brezplačno preje-
mate Gorenjski glas, spet 
pričakujte nsš klic, 7.9 nove 
naročnike smo pripravili 
tudi ugodnosti in darila. Lah-
ko nas v Klicni center slepih 
pokličete tudi sami, dose^ji-
vi smo na tdefonski številki 
04/517-00-00. 

KatcH je po vai«m mn«flju z i peice najbolj na varen 
cestni odsek v S M i Lolu? 

Ali se boste udeležili loteie izmed prireditev v ol(vini 
praznovanja obiinskega praznika? K C S S 
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Novo pravoslavno središče 
Nov kulturni in pastoralni center Srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani naj bi bil končan prihodnje 
leto in bo stal okrog tri milijone evrov. 

JOŽE KOŠNJEK 

Ljubljana - Nad 70 let je Srb-
ska pravoslavna cerkev v 
Ljubljani čakala na začetek 
gradnje kulturnega in pasto-
ralnega središča v Ljubljani 
na zemljišču ob svoji cerkvi 
sv. Cirila in Metoda, ki ga ji 
je podarila Ljubljana. Zato je 
bila nedeljska simbolna po-
stavitev in blagoslovitev te-
meljnega kamna še bolj slo-
vesna. Na slovesnost so prišli 
predsednik slovenske vlade 
Janez Janša in predsednik 
vlade Republike srbske Milo-
rad Dodik, srbski minister za 
finance in najverjetnejši 
predsednik nove srbske vla-
de Mirko Cveflcovič, ljubljan-
ski Župan Zoran Jankovič, 
metropolit zagrebško-ljub-
Ijanski in celotne Italije Jovan 
in papeški nuncij v Sloveniji 
Santos Abril y Castello ter 
številni drugi predstavniki 
slovenske politike in gospo-
darstva, med njimi tudi Igor 
Bavčar, Hilda Tovšak in Ivan 
Zidar. Center bodo že to po-
letje začeli graditi na dvoriš-
ču pravoslavne cerkve sv. Ci-
rila in Metoda na Prešernovi 
ulici v Ljubljani. Obsegal bo 
dobrih 1700 kvadratnih me-
trov. gradnja, ki naj bi bila 
končana prihodnje leto, pa 
bo stala okrog tri milijone ev-
rov. Pri gradnji pomagajo 
številni donatorji, med kate-
rimi so tudi slovenska pod-
jetja in eden od najboljših 

Janez Janša, Peran Boškovič, metropolit Jovan in pokrovitelj gradnje Rašo Nesterovič s 
temeljnim kamnom za nov pastoralni center. /foW:Tin.doh 

slovenskih košarkarjev Rašo 
Nesterovič. 

Govorniki na postavitvi in 
blagoslovitvi temeljnega 
kamna, predsednika vlad Slo-
venije in Republike srbske Ja-
nez Janša in Milorad Dodik, 
ljubljanski župan Zoran Jan-
kovič, minister Mirko Cvet-
kovič, predsednik odbora za 
gradnjo Ivan Pušnlk, patriarh 
Jovan in paroh Srbske pravo-
slavne cerkve v Ljubljani Pe-
ran Boškovič, so poudarjali 
vsestranski pomen novega 
središča. Ta bo spodbujal dia-
log med različnimi verami, 
kulturami in narodi in utrje-
val medkulturni dialog in 
strpnost. Še posebej pa bo 
utrjeval tradicionalno dobre 

odnose med slovenskim in 
srbskim narodom, ki imata v 
zgodovini marsikaj skupne-
ga, s svojim položajem v Slo-
veniji pa je zadovoljna tudi 
Srbska pravoslavna cerkev. 
Njeno novo središče, ki sta ga 
projektirala Borut Simič in 
Janez Žerjav, bo odprto za 
vse ljudi dobre volje, ne gleda 
na razlike, je posebej pouda-
ril paroh Peran Boškovič. 

Mebropolit Jovan je podelil 
pri23ianja posameznikom, ki 
so v Sloveniji največ prispe-
vali k začetku gradnje središ-
ča in k enakopravnemu po-
ložaju Srbske pravoslavne 
cerkve v Sloveniji. Ljubljan-
ski župan Zoran Jankovič je 
prejel posebno plaketo, mi-

nister za pravosodje in pred-
sednik komisije za reševanje 
odprtih vprašanj v odnosih z 
verskimi skupnostmi Lovro 
Šturm, direktor vladnega 
urada za verske skupnosti 
Drago Čepar, koordinator za 
verska vprašanja pri ljubljan-
ski občini Roman Jakič in 
apostolski nundj v Sloveniji 
Santos Abril y Castello pa 
najvišje priznanje metropoli-
je: red Katarine Kantakuzine 
Brankovič L stopnje. Katari-
na je bila hčerka srbskega de-
spota Jurija Brankoviča, ki se 
je leta 1433 poročila s celj-
skim grofom Ulrikom in 
imela z njim tri otroke: sino-
va Hermana in Jurija ter 
hčerko Elizabeto. 

V domu zazijala luknja 
Maja so začeli obnavljati dotrajan zadružni d o m v Sorici, v katerem naj bi zagotovili 40 turističnih 

postelj. Obnova je hitro zastala, saj se je zrušila ena od zunanjih sten. 

A N A H A R T M A N 

Sonca - Zadružni dom v So-
rici je v lasti krajevne skup-
nosti, ki pa dotrajanega ob-
jekta sama ne more vzdrže-
vati. Kot je pojasnil predsed-
nik krajevne skupnosti Mat-
jaž Čemažar, je bil dom do 
sedaj slabo izkoriščen: 
"Uporabljali smo le dvora-
no. Zgoraj so bile majhne in 
povsem nefunkcionalne so-
bice brez sanitarij in tušev, 
ki so jih v 60. letih uporab-
ljali za šole v naravi, zdaj pa 
so že najmanj petnajst let 
prazne. Poleg tega je objekt 
star čez 50 let in energetsko 
zelo potraten." Tako so našli 
skupen jezik s Francem Go-
lijo, lastaikom podjetja Alp-
metal iz Selc in smučišča na 
Soriški planini, ki bo dom v 
celoti obnovil, ob tem pa 
uredil še sobe s 40 turistič-
nimi posteljami. "Investitor-

Medtem ko so bili delavci na malici, se je zrušila zunanja 
stena zadružnega doma v Sorici. /Foio:Tit>aDow 

ju smo prodali stavbno pra-
vico za pet let, v tem času naj 
bi se rekonstrukcija končala. 
Krajevna skupnost bo obdr-
žala dvorano, pripadajoče 
prostore in pisarno, investi-
tor pa bo imel zgornji del 

doma, v katerem bo uredil 
apartmaje in sobe," je razlo-
žil Čemažar. 

Smele načrte so začeli 
uresničevati maja, a so se 
dela že mesec dni kasneje 
ustavila, saj se je zaradi re-

konstrukcije zmšila ena od 
zunanjih sten, druga pa se je 
povesila. Medtem so bili de-
lavci k sreči na malid, saj so 
se zaradi sumljivih razmer 
na gradbišču v izogib nesreči 
raje umaknilL "Projekt pred-
videva tudi poglobitev pod 
odrom dvorane, takrat pa je 
prišlo do zrušenja sten. Tisti, 
Id je delal statiko objekta, je 
očitno precenil stabilnost, iz-
vajalec pa je ravnal prepo-
gimino," meni Čemažar. 

Golija zagotavlja, da dom 
ne bo ostal v ruševinah in da 
bo izvajalec. Zidarstvo Gart-
ner iz Selške doline, nadalje-
val rekonstrukdjo, ki je vred-
na od osemsto tisoč do mili-
jona evrov. "V teh dneh smo 
že začeli sanadjo, pomšene 
stene odvažamo, nato pa se 
bodo dda normalno nadalje-
vala. Dom bomo skužali ob-
noviti v dveh ali treh letih," je 
še dejal direktor Alpmetala. 

Dr. Pagon odhaja 
MATEJA RANT 

Kranj - Po dobrem letu bo fa-
kulteto za organizacijske 
vede zapustil dekan dr. Mi-
lan Pagon. "Odhajam, ker 
sem ugotovil, da ciljev, ki 
sem si jih zadal ob nastopu 
mandata, ne morem dosed," 
je glede razlogov za svoj od-
stop skrivnosten dr. Milan 
Pagon, ki je fakulteto za 
organizadjske vede vodil od 
maja lani. ZaprosU je za spo-
razumno prenehanje delo-
vnega razmerja, tako da bo 
naloge dekana opravljal le še 
do konca avgusta, potem pa 
odhaja v tujino. "Prvega sep-
tembra bom namreč že na-
stopil novo služboj" je še po-
jasnil Pagon. 

To je sicer že tretji odstop 
dekana v zadnjih štirih letih 
na tej fakulteti. Domnevne 
nepravilnosti so novembra 
2004 odnesle dolgoletnega 
dekana dr. Jožeta Florjanči-
ča. Zaradi kaznivega dejanja 
zlorabe položaja ali pravic in 
kaznivega dejanja ponaredit-
ve poslovnih listin je okrož-

no državno tožilstvo konec 
lanskega decembra zoper 
Florjančiča in nekdanjega 
prodekana za znanstvenora-
ziskovalno dejavnost Draga 
Vuka na okrožno sodišče v 
Kranju vložilo obtožbo. Fa-
kulteto je po odstopu Flor-
jandča dve leti vodil dr. Ro-
bert Leskovar. Svoj odstop je 
podal na izredni seji senata 
fakultete marca lani zaradi 
odtkov glede nepravilnosti 
pri financiranju dveh projek-
tov, za katera naj bi si skupaj 
s prodekanoma Janezom 
Mayerjem in Tomažem Ker-
nom izplačal tudi (pre)velike 
honorarje. 

TUHINJSKA DOLINA 

Tovorni promet skozi dolino ustavljen 

To je številne prebivalce Tuhinjske doline, ki so s pritožba-
mi, peticijo in nenehnimi opozorili pritiskali tako na župana 
kot na ministra, zelo razveselilo. "Štetje prometa in analize 
v spomladanskih mesecih so pokazale, da se je tovorni pro-
met v dolini povečal za 28 odstotkov, in stroka je ugotovila, 
da cesta za tovorni promet v takšni meri ni tehnično primer-
na," je povedal župan Tone Smolnikar. Upravljavec ceste, 
Cestno podjetje Ljubljana, bo v prihodnjih dneh spremenilo 
vse oznake, ki bodo prepovedale promet vozilom, težjim od 
7,5 tone, župan pa je zagotovil, da si bodo kljub spremembi 
pravilnika še naprej zelo prizadevali za gradnjo pločnikov in 
ureditev prehodov za pešce. j. P. 
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KRANJ 

Reševalci in planinci slavijo 

Na Planinski zvezi Slovenije so obudili spomin na prvo 
reševalno postajo v Sloveniji, ki jo je junija 1911 ustanovila 
podružnica Slovenskega planinskega društva v Kranjski 
Gori. Za to sta poskrbela zdravnik Josip Tičar in načelnik 
podružnice Jernej Demšar. Postavila sta temelje gorskega 
reševanja pri nas. Letos mineva tudi šestdeset let od usta-
novitve Planinske zveze Slovenije, v kateri se je nadaljevala 
reševalna dejavnost. Prek nje se je članstvo v planinskih 
društvih in postajah CRS povezalo v mednarodno zvezo 
planinskih zvez UIAA in mednarodno združenje reševalnih 
zvez I KAR. S. S. 

BLED 

Blejski zbornik za odličnjake 

Učence osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja, ki so bili vsa 
osnovnošolska leta odlični, je minuli teden v prostorih blej-
ske občine gostil župan Janez Fajfar. V letošnji generaciji je 
bilo takih učencev trinajst, in sicer Mina Pirih, Petra 
Dežman, Lucija Stare, Zala Koder, Grega Indof, Jernej 
Blažič, Špela Gašperšič, Tjaša Gerdej, Maja Lampe, Anja Po-
točnik, Rok Razinger, Tinka Rešek in Timotej Žvegelj. Župan 
jim je podaril Blejski zbornik, ki je izšel ob tisočletnici Bleda, 
in sezonsko vstopnico za Grajsko kopališče na Bledu. M. R. 

Veselje ob odprtju novega vrtca 
Na Hrušici so odprli vrtec v prenovljenih prostorih kulturnega doma. 

U R Š A PETERNE I . 

Hrušica - Krajevni praznik 
HruSice je bil letos še pose-
bej slovesen, saj so v prenov-
il enih prostorih kulturnega 
doma odprli nov vrtec. Ob so-
botnem odprtju se je veselil 
ves kraj, najmlajši pa so sku-
paj z domačimi društvi po-
skrbeli za prisrčen kulturni 
prc^ram. V vrtcu bo prostora 
za dve skupini otrok, starih 
od tri do šest let Kot je dejala 
ravnateljica VVO Jesenice 
Zdenka Kovač, to pomeni 
največ 44 otrok, eno skupino 
imajo že zapolnjeno, do jese-
ni pa upajo, da bodo napolni-
li tudi drugo. Vrtec na Hruši-
ci je doslej deloval v slabih 
razmerah, ni več izpolnjeval 
vseh normativov, je dejala Ko-
vačeva. Novi prostori pa bodo 
omogočili boljše delo, otrod 
bodo imeli več prostora, zu-
naj pa je tudi veliko igrišče. 
Naložba je bila po besedah 
župana Tomaža Toma Men-
dngeija vredna dobrih 562 ti-
soč evrov, od tega je Občina 
Jesenice prispevala 444 tisoč 

Nove prostore vrtca so odprli predsednik Krajevne skupnosti Hrušica Zoran Kramar, 
ravnateljica VVO Jesenice Zdenka Kovač in župan Tomaž Tom Mencinger. /FoucAniasuiovec 

evrov, ministrstvo za šolstvo 
pa 113 tisoč evrov. Da bi na 
Hrušid dobili nov vrtec, so si 
v krajevni skupnosti prizade-
vali že dalj časa. Prvo pobudo 
je dal predsednik krajevne 
slcupnosti Zoran Kramar že 

pred trinajstimi leti. Dolgolet-
na želja se je zdaj uresničila, 
in kot je zatrdil Zoran Kra-
mar, je to zares velika prido-
bitev za kraj. 

Obnova kulturnega doma 
pa s tem še ni končana. Do 

konca leta naj bi uredili še 
prostore za društva, preselili 
knjižnico, čaka jih še obnova 
dvorane z odrom. V prihod-
njih letih "pa naj bi v zgomjih 
nadstropjih uredili še štiri-
najst neprofitnih stanovanj. 

Investicijsko življenjsko 
zavarovanje Fleks 

Za vse tiste, ki želite več-
jo odzivnost naložbenega 
zavarovanja in svobodo iz-
bire, tako ob sklenitvi zava-
rovanja kot tudi med nje-
govim trajanjem, smo v Za-
varovalnici Triglav, d. d., 
pripravili novo naložbeno 
zavarovanje, investicijsko 
življenjsko zavarovanje 
FLEKS. Njegovo najpo-
membnejšo prednost je 
mogoče razbrati že iz sa-
mega imena, ki govori o 
tem, da gre za izjemno pri-
lagodljivo zavarovanje. Za-
radi svoje fleksibilnosti je 
novost tako v ponudbi Za-
varovalnice Triglav kot tudi 
na slovenskem zavaroval-
nem trgu. 

FLEKS prinaša številne 
prednosti, med katerimi je 
treba najprej izpostaviti 
odprto zavarovalno dobo. 
Gre namreč za vseživljenj-
sko zavarovanje, katerega 
potek ni vnaprej določen, 
temveč ga določi zavarova-
lec sam, skladno s svojimi 
željami in potrebami. 
FLEKS vas prav tako razbre-
meni stresov, povezanih z 
izbiro naložbene strategije 
in višino zavarova lne v s o t e 

ter vas tako varno pripelje 
do zastavljenega cilja - ci-
lja, ki si ga sami izberete. 

Poleg odprte zavaroval-
ne dobe prinaša fleksibil-

ne naložbene strategije, 
ki jih lahko med trajanjem 
zavarovanja spreminjate. 
Uvaja novost - strategijo, 
imenovano "finančni cilji", 
ki omogoča aktivno uprav-
ljanje skladov na zavaroval-
ni polici s strani strokovnja-
kov (letna sprememba ko-
šarice skladov) kot tudi di-
namično prelivanje sred-
stev med naložbenimi raz-
redi in s tem varovanje že 
ustvarjenih donosov. No-
vost je tudi možnost izbire 
do pet skladov na polici, 
prednost pa tudi možnost 
prenašanja sredstev v 
druge sklade. 

Najpomembnejše je, da 
so fleksibilna tudi izplačila. 
Sami se namreč odločite, 
kdaj želite prejeti izplačana 
sredstva, kot tudi za obliko 
izplačila (enkratno izplačilo, 
mesečna renta ali kombina-
cija navedenih). Ob tem se-
veda ne smemo prezreti, da 
je priporočljivo zahtevati iz-
plačilo po preteku desetih 
let saj v tem primeru izpla-
čilo ni obdavčeno in ni 
obremenjeno z odkupnimi 
faktorji. Sicer se lahko do-
stopa do sredstev kadarkoli 
v obliki predujma. 

FLEKS torej omogoča 
"razbremenitev" teže odlo-
čitve, prinaša fleksibilnost 
ob sklenitvi zavarovanja. 

predvsem pa uvaja izjem-
no prilagodljivost med tra-
janjem zavarovanja, saj po-
nuja naslednje možnosti: 
sprememba naložbenih 
strategij, priključitev in iz-
ključitev dodatnih zavaro-
vanj, mirovanje plačevanja 
premije, dodatna vplačila, 
izplačila v obliki predujma, 
vpogled na naložbeni račun 
24 ur na dan in sedem dni v 
tednu. Nenazadnje FLEKS 
nagrajuje tudi zveste zava-
rovalce, saj po preteku de-
setih let zavarovalnica en-
krat letno brezplačno pripi-
še dodatna sredstva na na-
ložbeni račun. 

I2 vsega ni težko razbrati, 
da FLEKS prinaša varnost, 
prilagodljivost, odprtost, 
transparentnost in eno-
stavnost. Gre za sodobrto 
zavarovanje, ki združuje 
življenjsko zavarovanje za 
primer smrti in varčevanje 
v investicijskih skladih. S 
sklenitvijo investicijskega 
zavarovanja FLEKS. ki bo 
prilagojeno vam in vašim 
ciljem, bo vaša prihodnost 
in prihodnost vaših naj-
dražjih postala perspektiv-
nejša, bolj predvidljiva in 
zato tudi varnejša. 

Aleš Klement, direktor 
Območne enote Kranj 
Zavarovalnica Triglav, d. d. 

šE NIKOU SE NI ZAVAROVANJE 
TAKO ODZIVALO NA VAŠE ŽEUE 
FLEKS je novost na slovenskem trgu. 
• Idealno kombinira obetavne naložbe 

in življenjsko varnost, 
• omogoča izjemno svobodo izbire in 
• pestro izbiro aktivnih naložbenih 

strategij. 

Z obročnimi in enkratnimi vplačili, ki Jih 
prilagajate vašim zmožnostim, vstopate 
na najbolj perspektivne trge, privarče-
vana sredstva lahko sproti uporabite, na 
koncu pa donosne prihranke spremenite 
v pokojnino ali izplačilo mesečne rente. 
Ste za FLEKS? www.triglav.si 

KER ŽIVLJENJE 
POTREBUJE VARNOST 

triglav 
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, o.o. 

http://www.triglav.si
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Avto za tržiške gasilce 
člani Prostovoljnega gasi lskega društva Tržič so prevzeli novo gasi lsko vozilo. Predsednik Marko 

Mirt je povedal, da bo z nadgradnjo stalo blizu dvesto tisoč evrov. 

STOJAN SAJE 

Tržič - Društvo s 125-letno 
tradicijo ima danes okrog 
šestdeset danov. Dobra pol-
ovica je operativnih gasilcev, 
ki jih vodi poveljnik Štefan 
Stubljar. Predsednik Marko 
Mirt je povedal, da se je mla-
dim pridružilo nekaj novih 
članov. Veliko pozomosti na-
menjajo izobraževanju član-
stva in skrbi za opremo. Ker 
so imeli star vozni park, so že 
dolgo razmišljali o nakupu 
novega vozila. Najstarejši je 
35 let star avto za prevoz moš-
tva in vode. Slednji bo še os-
tal v garaži, v zaslužen pokoj 
pa bo šel avto TAM. Poleg 
starejšega gasilskega avta s ci-
sterno bo že prihodnje leto v 
uporabi novo vozilo Renault 

Podvozje s kabino in motor-
jem so predstavili županu 
minuli petek. 

"Avto lahko ob vozniku pe-
lje še sedem gasilcev. Na pod-
vozje bodo namestili dstemo, 
visokotlačno črpalko, ročno 
orodje in drugo opremo za ga-
šenje in reševanje. Samo pod-
vozje je stalo 91.200 evrov. 
Občina je zagotovila 74.200 
evrov, drugo pa smo prispe-
vali gasilci. Okrog sto tisoč ev-
rov bo stala še nadgradnja, 
zato pričakujemo pomoč Ob-
čine tudi v prihodnosti. Sami 
bomo skušali zaslužiti nekaj 
denarja tudi s prostovoljnim 
delom na Šuštarski nedelji. 
Če bo možno, bomo organi-
zirali tudi gasilsko veselico. V 
mestu je namreč težko zbrati 
prostovoljne prispevke prebi-

valcev," je dejal predsednik 
Mirt 

"Občina ceni, da je druš-
tvo samo prispevalo 17 tisoč 
evrov. Gasilstvo mora v ko-
rak s časom, zato sem vesel 
novega vozila. Ko bo do-
končno opremljeno, bo lah-

ko služilo svojemu namenu. 
Bliža se dvestoletnica velike-
ga požara v Tržiču, ki je ter-
jal tudi žrtve. Tega danes ne 
smemo dopustiti," je pouda-
ril tržiški župan Borut Sajo-
vic, ki je obljubil nadaljnjo 
pomoč društvu. 

Poletne prireditve v Tržiču 
junija so sre začele Tržiške poletne prireditve. O b matinejah za otroke ponujajo gledališke igre, 

koncerte in še marsikaj. 

STOJAM SAJE 

Tržič - Tržiške poletne prire-
ditve potekajo v organizaciji 
Občine Tržič s podnaslovom 
Za vsakogar nekaj: pridite in 
poglejte! Večina dogajanj je v 
občinskem atriju, kjer se ob 
sobotah vrstijo matineje za 
otroke. Otroška gledališka 
skupina POŠ Lom pod Stor-
žičem je 21. junija uprizorila 
Pepelkin čevelj. Za njo bodo 
gostovali igralci iz Loma, z 
Bleda, Jesenic in Javomika-

Koroške Bele, Lucija Grm in 
Lutkovno gledališče Tri. 

V soboto zvečer se je pred-
stavila humoristična skupina 
Smeh Mladinskega gledališ-
ča Tržič. V nedeljo je imel 
koncert ansambel Mira Klin-
ca. Danes ob 19. uri bo mul-
timedijska predstava KISS z 
glasbo skupine Pink Floyd. 
Jutri ob 10. uri bo KUD Lom 
pod Storžičem uprizoril za 
otroke Lunino kraljestvo. 
Uro pozneje bo pri Šterovih 
v Lešah likovna delavnica v 

izvedbi Zveze paraplegikov 
Slovenije. Ob 14. uri bo na 
Ljubelju slovesnost pri spo-
meniku veteranov vojne za 
Slovenijo ob dnevu državno-
sti. V petek ob 20.30 bo na-
stopila Romana Krajčan z 
gosti. Dramski krožek z Ble-
da bo na sobotoi matineji 
uprizoril igri Marja in prija-
telji ter Pridite, predstava je. 
Soboto bo sklenil Cafe teater 
z uspešnico Kdo vam je pa to 
delu. Avgusta se bodo pred-
stavili igralci Gledališča To-

neta Čufarja Jesenice, Pre-
šernovega gledaUšča Kranj 
in Kulturnega društva Kruh 
Križe. Glasbene prireditve v 
mestu bodo obogatili Glas-
bena šola Tržič in Jan Ulčnik 
z gostoma. V Podljubelju bo 
koncert tržiških ročk skupin. 
Tam so imeli v soboto Pastir-
ski dan. Na Letnem kopališ-
ču Tržič bodo desete Igre ve-
selja in smeha, tekma za 
Martina Krpana in prireditev 
Folklorne skupine Karavan-
ke. 

Četrtina učencev odlična vsa leta 

CVETO Z A P L O T N I K 

Radovljica - Župan Janko S. 
Stušek je v čebrtek v Baročni 
dvorani Graščine podelil 
priznanja in knjižne na-
grade učencem, ki so bili 
odlični v vseh razredih os-
novne šole. Od 164 učencev, 
ki so letos zaključili os-
novno šolanje, je bilo odlič-
njakov 42 ali približno 
četrtina. V osnovni šoli A. 
T. Linharta je bilo med 103 
devetošolci 33 odličnih, v 
osnovni šoU F. S. Finžgarja 
Lesce so bili v generaciji 37 
učencev trije odlični, v os-
novni šoli Staneta Žagarja 
Lipnica pa med 24 učenci 
šest odličnih. Podelitev priz-
nanj odličnjakom so z glas-
benim programom spre-

Odličnjaki iz radovljiške občine v Graščini /Foio;Ank»8uiovK 

mljali učenci Glasbene šole 
Radovljica. Podatki za zad-
njih pet let kažejo, da je 

vsaka generacija manjša. V 
šolskem letu 2003/04 je os-
novno šolanje zaključilo 

219 učencev, leto kasneje 
195, predlani 192, lani 183 in 
letos 164. 

Boste letošnji dopust pr^eživeli 
na hrvaški obali? 

POLETNI 
MENJALNIŠKI TEČAJI 
ZA HRVAŠKE KUNE 
Preverite dnevni menjalniški tečaj na 
spletnih straneh www.gbkr.si ali v 
katerikoli ekspo2dturi Gorenjske banke. 

Gorenj ska ^ ^ B a n k a 

H/l/tkapo.^lnbom 

Jezersko je praznovalo 
D A N I C A Z A V R L Ž U E B I R 

Jezersko - Občina Jezersko 
praznuje 19. junija krajevni 
praznik. Praznovali so minuli 
v jezerskem Korotanu, kjer je 
pokio dvorano domačinov in 
gostov nagovoril župan Milan 
Kocjan. Dejal je, da se je obči-

vodo je letos prevzelo javno 
podjetje Komunala, Jezerjane 
pa še vedno najbolj skrbi, 
kako bodo v prihodnje ravnali 
z odpadnimi vodami, saj so to 
projekti, ki terjajo velika vlaga-
nja. Na tem področju namreč 
zaostajajo za drugimi občina-
mi in so odvisni od denarja dr-

Najmiajši so s svojim nastopom prinesli smeh in dobro voljo. 

na Jezersko, najmanjša na 
Gorenjskem, ki so ji dvomljiv-
ci ob nastanku napovedovali 
kratko življenje, dovolj zrelo 
vključila v širša razvoj na doga-
janja. V tej letih jim je uspelo 
obnoviti vse javne prostore, od 
šole, vrtca, knjižnice do zdrav-
stvene postaje in dvorane Ko-
rotan. V občinskih prostorih 
Storžič pa letos obnavljajo 
tudi klet Letos bodo od julija 
do septembra obna\djali poko-
pališče pri farni cerkvi sv. 
Ožbolta. Preskrbo s pitao 

žave in EU. "Upajmo, da nam 
narava za naše malomarno 
ravnanje z okoljem ne bo v 
preveliki meri vrnila. Trenut-
no nas najbolj skrbijo podori 
na območju slapa Čedca," je 
dejal Milan Kocjan. 

Otroci iz vrtca in podružnič-
ne šole so z zabavnimi domis-
licami iz življenja Jezerskega 
nekoč in danes poskrbeli za 
smeh, občani pa so se ob praz-
niku že tradicionalno družili 
na srečanju ob gasilskem 
domu. 

PREDDVOR 

Nova kategorizacija cest v občini 

Občinski svet v Preddvoru je v drugem branju sprejel odlok 
o kategorizaciji občinskili cest. Po njem ima sedaj občina 
32,7 kilometra lokalnih cest, i,8 kilometra lokalnih krajevnih 
cest in 41,5 kilometra javnih poti. Po prejšnjem odloku je 
imela prvih 44 kilometrov, drugih 1,3 in tretjih 23 kilometrov. 
Cilj novega odloka je težnja, da bi imela prav vsaka hiša v 
občini dostop do javne ceste. Svetniki so imeli nekaj 
pripomb le na to, kako so posamezni odseki poimenovani. 
Sicer pa si novo kategorizacijo lahko vsakdo ogleda na 
občinski spletni strani. D. Ž. 

http://www.gbkr.si
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KRANJ 

Denar za bolj urejen Kranj 

Minuli petek so se pri Mestni občini Kranj razveselili sklepa 
Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
Republike Slovenije, ki je občini za izvedbo projekta Promet-
na ureditev Slovenskega trga odobrila sofinanciranje v viši-
ni 3.233.817 evrov. Prejeta sredstva z dinamiko izplačil od 
leta 2008 do 2010 so sredstva, ki jih je Mestna občina Kranj 
tudi pričakovala od razpisa Regionalni razvojni programi v 
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvoj-
nih potencialov za obdobje 2007-2013. Občina Kranj na-
mreč s prijavljenim projektom načrtuje gradnjo ceste in ko-
munalne infrastrukture (krožno križišče Ljubljanske in Sav-
ske ceste, Koroška cesta od Slovenskega trga do Bežkove 
vile. Ljubljanska cesta, odcep Jelen, do krožišča pri Savskem 
mostu, Gregorčičeva ulica, odcep Stara pošta, križišče Par-
tizanska in Stritarjeva mimo Globusa in Slovenski trg, Stri-
tarjeva ulica, Bleweisova in Stošičeva ulica, Koroška cesta), 
vrednost projekta pa je 5,7 milijona evrov. Ta poleg gradnje 
ceste in komunalne infrastrukture zajema še izdelavo pro-
jektne dokumentacije, gradbeni nadzor ter nakupe zemljišč. 
Dela na bi se predvidoma začela v prvi polovici leta 2009 in 
se zaključila leta 2010. V. S. 

ŽLEBE 

Po poteh roparskih vitezov 

Turistično društvo Žlebe - Marjeta jutri organizira tradicio-
nalni pohod Po poteh roparskih vitezov. Zbor pohodnikov 
bo ob 8. uri zjutraj pred OŠ Preska v Medvodah. "Pot nas 
bo Iz Preske vodila v Žlebe. Letos se ne bomo ustavili pri 
marješki cerkvi, temveč pod gradom, kjer bomo povedali 
nekaj več o izkopaninah in pripravili krajši program. Pohod 
bomo z druženjem zaključili pri kmetiji Branovec," je pove-
dala Olga Verovšek, predsednica TD Žkbe - Marjeta. Na-
men pohoda, ki bo skupaj s postanki trajal okrog štiri ure, 
je obuditi spomin na roparske viteze Hertenberge ter poka-
zati kulturne, zgodovinske in etnološke znamenitosti vasi 
Žlebe in okolice. M. B. 

K O M E N D A 

D v a nova oddelka vrtca 

Komisija za spreje,m otrok v Vrtec Mehurčki Komenda je le-
tos prejela bistveno več vlog, kot minula leta - kar 122, če-
prav je v vrtcu v Komendi prostih le 47 mest. Občina bo to-
vrstno problematiko v prihodnjih letih rešila z gradnjo nove-
ga vrtca, za kar so v Mostah zemljišče že kupili, nova mesta 
za predšolske otroke pa bodo že za prihodnje šolsko leto 
zagotovili z dvema oddelkoma, ki ju bodo uredili v osnovni 
šoli v Mostah. "Za potrebe predšolskega varstva bomo ure-
dili dve učilnici v novem delu šole, za kar potrebujemo oko-
li štirideset tisoč evrov. Ta del že ima ločen vhod, urediti 
moramo le pregrado In nakupiti vso potrebno opremo, ki pa 
jo bomo nato le prenesli v nov vrtec," je povedal župan To-
maž Drolec. J. P. 

Pol stoletja prijateljevanja 
Ob petdesetletnici pobratenja med Kranjem in francoskim mestom La Ciotat se te konec tedna v 
Kranju obeta vrsta prireditev, srečali pa naj bi se tudi vsi, ki so v petih desetletjih sodelovali pri 
prijateljskih druženjih. 

V I L M A S T A K O V N I K 

Kranj - "Prijateljstvo Kranja 
in francoskega La Ciotata je 
več kot dragoceno, je nepre-
cenljivo, je kot dragulj, Id ga 
obe mesti negujeta že 50 leL 
Jubilej smo se v mestni obči-
ni Kranj odločili slovesno 
praznovati, zato smo pripra-
vili bc^t in raznovrsten pro-
gram," v svojem vabilu na 
praznovanje pravi župan 
Mestne občine Kranj Dami-
jan Peme. 

Program bo zares pester, 
potekal pa bo ta petek in so-
boto, 27. in 28. junija, fran-
cosko delegacijo iz La Ciota-
ta pa v Kranju pričakujejo že 
v četrtek. "Najbolj slovesen 
dan bo petek, ko bo ob 17. uri 
prireditev ob poimenovanju 
parka ob Kinu Center v Park 
La Ciotat Sledila bo uradna 
slovesnost, ko bosta v avli 
Mestne občine Kranj doma-
a župan Damijan Peme in 
župan La Ciotata Patrick Bo-

ŠENČUR 

Gorski svet v objektivu 

v Muzeju občine Šenčur po-
teka fotografska razstava Ci-
rila Velkovrha z naslovom 
Naravne in kulturne dedišči-
ne ob Slovenski in Aljaževi 
planinski poti. Nekdanji vod-
ja Matematične knjižnice na 
ljubljanski univerzi je zaljub-
ljen v gore in fotografijo, zato 
ni čudno, da je v Šenčurju 
razstavil fotografije gorskega 
sveta v različnih letnih časih 
in vremenu. S. Š. 

Spoštovani občanke in občani ŠkoQe Loke! 

Na praznik dneva dfžavnosti Vas vljudno vabim na 

OBČINSKO PROSLAVO OB DNEVU DRŽAVNOSTI, 
ki bo v sredo, 25. junija, ob 19.30 

na Mestnem trgu v Škof Loki. 

Kulturni program: Mestni pihalni orkester Škofia Loka 

(V primeru slatjega vremena bo sk>vesnost potekala na Ijoškem odru) 

Pred občinskim praznikom se bomo v četrtek, 26. junija, ob 20.30 srečali na 
velikem koncertu skupine SiODHARTA na škofieloškem Mestnem trgu. 

V petek, 27. junija, pa vas ob 19. uri vas vabim na ŠkoQelošKi grad na 

SLAVNOSTNO AKADEMIJO OB PRAZNfKU OBČINE 
ŠKOFJA LOKA 

Kulturni program: Simfonični orkester RTV Stovenija. 

v primeru slabega vremena bo stovesnost potekala v dvorani Loškega odra 

(na Spodnjem trgu 14 , Ško8a Loka). 

Župan Občine Škofia Loka 
Igor Draksier 

reja podpisala spominsko li-
stino ob 50-letnid pobrate-
nja. Ob 19. uri bo v Kranjski 
hiši odprtje razstave, otrod 
kranjsl^ vrtcev pa bodo na 
poti ob parku ris^ na temo 
prijateljstva. V soboto dopol-
dne bodo gostje iz La Ciotata 
sodelovali v programu pred-
stavitve Francije na Glav-
nem trgu v Kranju, večer pa 
bo namenjen druženju na 
Pungertu, kjer bodo odprli 
tudi fotografsko razstavo, ve-
zano na pobratenje, in se 
družili ob prireditvi Naj živi 
Tavčarjeva," je program ob 
praznovanju v imenu občine 
predstavila Ana Vizovišek. 

Kot je na priložnosti novi-
narski konferenci pred praz-
novanjem poudarila pred-
sednica odbora za zaznamo-
vanje 50-letnice pobratenja 
in občinska svetnica Petra 
Mohorčič, pa si ob praznova-
nju želijo predvsem tega, da 
bi se na prireditvah zbrala 
večina od več kot tisoč Kranj-

Te dni že hitijo urejat park ob Kinu Center, ki bo od petka 
nosil ime Park La Ciotat. V La Ciotatu trg v starem delu 
mesta že nosi ime Plače de Kranj. 

čanov, ki so v zadnjih petde-
setih letih sodelovali v izme-
njavah z La Ciotatom in tam 
dobili tudi prijatelje. Pri dru-
ženju nikakor ne bodo 
manjkali dani Društva prija-
teljev La Ciotata Kranj, ob tej 

priložnosti pa v Kranj priha-
ja tudi skupina mladih Fran-
cozov, Id bodo na izmenjavi 
ostali do 11. julija, ko bo v La 
Ciotat odpotovala skupina 
kranjskih dijakov. 

Kranj v ritmu Sredozemlja 
Danes se v Kranju končuje teden Španije, že jutri se začenja teden 
Francije, predstavitev vseh 27 držav Evropske unije pa se bo konec julija 
zaključila s Kranfestom. 

V I L M A S T A N O V N I K 

Kranj - S petkovim koncer-
tom pevskega zbora imi-
verze v Baslciji ter včerajš-
njim koncertom Pojemo in 
plešemo 2 Evropo je projekt 
Barve EU v Kranju doživel 
vrhimec. "Projekt smo začeli 
izvajati letos 8. februarja, od 
takrat naprej pa je vsak teden 
namenjen predstavitvi ene 
od držav Evropske unije. 
Predstavljajo se s svojimi 
kulturnimi, gastronomski-
mi in drugimi značilnostmi, 

projekt pa je namenjen tudi 
oživljanju mestnega jedra 
Kranja. Prireditve so bile do 
sedaj res dobro sprejete, zelo 
navdušeno so se vanje 
vključili vrtci in šole, tako da 
učitelji, straši in tudi otrod 
že sprašujejo, kakšne prired-
itve načrtujemo v novem 
šolskem letu," pravi direkto-
rica Zavoda za turizem Kranj 
Natalija Polenec, ki s 
sodelavci in mnogimi 
obiskovalci zadnje teden 
uživa pri predstavitvi sre-
dozemskih držav. 

Tako so v tem mesecu s 
predstavitvami v Kranju že 
navdušili Italijani, nato 
Ciprčani, v zadnjem tednu 
pa so vonj Sredozemlja v 
Kranj prinesli še vroči Špan-
ci. Še danes je v Kranjski hiši 
na ogled razstava likovnih 
del posvečenih Španiji, za 
katero so poskrbeli učenci 
podružnične šole Olševek, že 
od jutri, ko bo ob 17.30 v 
Kranjski hiši najprej na 
sporedu pravljična delavnica, 
pa se v Kranju predstavlja 
Frandja. 

Teden Španije, od razstave v Kranjski hiši do petkovega koncerta zbora iz Bas kije in 
pokušine španskih vin ter pite, je v zadnjih dneh navdušil obiskovalce Kranja. 
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Škoparjeva hiša odprla vrata 
Minul i petek s o na vrtu Loškega gradu po dolgih letih za obiskovalce znova odprli Škoparjevo hišo. 

A N A H A R T M A N 

Škofja Loka - Z odprtjem 
Škoparjeve hiše na vrtu 
Loškega gradu se je v petek 
uresničila dolgoletna želja 
loških muzealcev. Naj spom-
nimo, da je leta 1962 na gra-
jskem vrtu zaživel eden 
prvih muzejev na prostem 
pri nas. Med objekti, postav-

ljenimi na Ogled, je bila tudi 
stara Škoparjeva hiša, ki so 
jo preselili iz Puštala. Zaradi 
vandalizma so danes na vrtu 
poleg hiše ohranjeni le še 
kozolec, mlin in vodnjak. Da 
ne bi samevali na grajskem 
vrtu, so se v muzeju odločili, 
da za začetek opremijo in za 
javnost odprejo bivalne dele 
Škoparjeve hiše: vežo s črno 

kuhinjo, 'hišo' in kamro. S 
tem so po besedah Jane 
Mlakar, direktorice Loškega 
muzeja, oživili muzej na 
prostem. Odprtje Škoparjeve 
hiše sta z nastopom obogati-
la Pihalni orkester Škofja 
Loka in Kvartet Trio. 

Škoparjeva hiša je nastala 
v 16. stoletju in predstavlja 
tip hiše s črno kuhinjo. Pred-

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali notranjost Škoparjeve hiše. 

stavlja bivalno kulturo 
kajžarjev in malih kmetov 
širšega loškega okolja v ob-
dobju od 16. do konca 19. 
stoletja, je razložila Mojca 
Šifrer Bulovec, kustosinja za 
etnologijo. Hiši so v 18. sto-
letju dodali kamro in nov 
strop. Največjo obnovo je 
doživela leta 1906. V črni 
kuhinji so postavili dimnik 
ter prizidali in obnovili og-
njišče. V 'hiši' so obnovili 
pod in lončeno peč, kamro 
pa z leseno pregrado ločili 
na dva dela. DogradiU so 
hlev še in skedenj. "Z odprt-
jem Škoparjeve hiše smo 
pridobili novo stabio zbirko, 
ki predstavlja, kako so ljudje 
nekoč živeli. Opremo bomo 
v prihodnje še dopolnjevali. 
Vseh predmetov nismo 
hranili v muzeju, ogroirmo 
so nam jih darovali," je de-
jala Šifrer Bulovčeva in do-
dala, da v prihodnje želijo za 
javnost odpreti tudi druge 
dele Škoparjeve hiše. "Lahko 
bi uredili skedenj, prikazali 
kmečko orodje, v hlevu bi se 
dalo predstaviti živinorejo, v 
kleti pa načine tedanjega 
shranjevanja živil." 

V družbi pastirjev in krav 
Začela se je pašna sezona, ki je na planino že zvabila okoli trideset pastirjev in tristo glav živine. 

JASNA P A I A D I N 

Velika planina - "Trava je od-
lična, krave pa so, kot kaže, 
tudi komaj čakale, da pridejo 
sem gor, saj dajejo še enkrat 
več mleka kot v dolini," so 
navdušeni pastirji, ki mleko 
že predelujejo v sir in skuto 
ali kisajo na policah v svojih 
pastirskih bajtah. O svojih 
kulinaričnih dobrotah ne go-
vorijo radi preveč naglas, saj 
je poletno bivanje na planini 
kakemu pastirju že zagrenila 
inšpekcija, a za domače in 
dobre pastirske hrane željne 
obiskovalce se pri prijaznih 
pastirjih, ki pa s svojo ponud-
bo včasih med seboj sicer 
prikrito kar malo tebnujejo, 
najde marsikaj. 

Predvsem pa so mlečne 
dobrote imenitna popestritev 
turistične ponudbe, kamor 
vsekakor sodi tudi Preskarje-, 
va bajta, urejena v pastirski 
muzej. Letos je ta zaščiteni 
primerek pastirske arhitek-
turne dediščine, ki pa še ved-
no ni deležen pozornosti, ki 
bi si jo s svojo edinstvenostjo 
zaslužil, dobil novega oskrb-
nika, saj jo je v upravljanje 
dobilo podjetje Velika plani-
na - zaklad narave. Pred baj-
to obiskovalce, ki se na plani-

Andrej Prešern iz Codiča 

no povzpnejo večinoma iz 
Stahovice ali planine Kiso-
vec, najpogosteje pa se do 
Zelenega roba pripeljejo z 
gondolo in sedežnico, spreje-
ma Andrej Prešem, oblečen 
v pastirsko nošo, ki si jo v ce-
loti izdela sam - sešije srajco, 
izdolbe lesene cokle in sešije 
ogrinjalo iz lubja. "Z vsega 

sveta hodijo na Veliko plani-
no. Organizirane skupine ali 
posamezniki. In zato pridem 
sem gor vsak dan, da Pre-
skarjevo bajto pokažem 
vsem, ki jih zanima. Povem 
jim kakšno zanimivost o pa-
stirskem življenju, pokažem 
notranjost bajte, ki je oprem-
ljena le z najnujnejšimi 

stvarmi, ter pokažem, kako 
se izdelujejo tmiči," pravi 
Andrej, ki ob lepem vreme-
nu ob koncih teiia v muzej-
sko bajto spusti tudi po sto 
ljudi na dan. 

V pastirskem naselju ali 
velikem stanu je te dni zelo 
živahno. Pastirji se še pri-
pravljajo na poletno življenje 
na planini, urejajo cesto, ki je 
namenjena le najnujnejšim 
dostavam, saj motorni pro-
met na planini ni dovoljen, 
čistijo pašnike, ob lepem vre-
menu pa ne manjka števil-
nih obiskovalcev in skupin iz 
tujine. 

Pastirji opozarjajo, da je 
planina v poletnih mesecih 
predvsem domovanje krav, 
zato bi morali biti pohodniki 
in obiskovalci pri srečevanju 
z njimi bolj previdni. "Vča-
sih se zgodi, da kdo kravo 
boža, se ji preveč približa ali 
je preprosto ne pusti pri 
mim, ne opazi pa, da ima ob 
sebi telička. Takšna krava 
lahko koga tudi nabode," 
opozarjajo pastirji. 

Na Veliki planini bo tudi 
letos kar nekaj prireditev, 
tako športnih kot zabavnih, 
pastirji pa bodo tako kot vsa-
ko leto 9. in 10. avgusta pri-
pravili svoj pastirski praznik. 

KŽK, Kmetijstvo, d. o. o. 
Kranjska cesta 29, 4 2 0 8 Š E N Č U R 

K sodelovanju vabimo kandidate za prosta, delovna mesta: 

1. VODJA P O U E D E L S K E P R O I Z V O D N J E (m/ž) 

Objavljeno delovno mesto otjsega sledeča dela in naloge: 
- načrtovanje, organiziranje, vodenje, koordiniranje in kontroliranje 

poljedelske proizvodnje, 
- izdelovanje tehnoloških listov, kalkulacij proizvodnje, kolobarja, 

setvenih, gnojilnih In škropilnih načrtov, 
- izdelovanje poslovnih programov za opremljanje poslovnih enot 

s kmetijsko mehanizacijo, nabava strojev, opreme in reprodukcij-
skega materiala, 

- koordinacija med poslovnimi enotami, 
- spremljanje proizvodnje, njenih rezultatov, analiziranje proizvod-

nje, izdelava vmesnih in končnih poročil, 
- organiziranje in nadzor varstva pri delu, požarnega varstva, var-

stva okolja, sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih, 
- stalno zasledovanje in dobro poznavanje kmetijske politike oz. 

programa razvoja podeželja in ukrepov kmetijske politike 

Pogoji In pričakovana znanja kandidata: 
- naimanj Vll. stopnja izobrazbe kmetijske smeri, 
- delovne izkušnje s področja kmetijske proizvodnje, 
- izpit kategorije B, lasten prevoz, 
- poznavanje aktualne kmetijske politike, 
- usposobljenost za delo z računalnikom (Word, Excel, intemet), 
- samoiniciativnost, komunikativnost, sposobnost samostojnega 

in timskega dela ter tiitrega odločanja in prilagajanja trenutnim si-
tuacijam. 

2. VODJA Ž I V I N O R E J S K E PRO IZVODNJE (m/ž) 

Objavljeno delovno mesto obsega sledeča dela in naloge: 
- načrtovanje, organiziranje, vodenje, koordiniranje in kontroliranje 

živinorejske proizvodnje, 
- izdelovanje letnega načrta živinorejske proizvodnje, 
- skrb za selekcijo živali, dajanje navodil za izvajanje, sodelovanje 

z veterinarji 
- spremljanje proizvodnje, njenih rezultatov in priprava podatkov za 

zavarovanje živali, 
- organizacija in vodenje kooperacijske proizvodnje. 

Pogoji in pričakcfvana znanja kandidata: 
- najmanj VtI. stopnja izobrazbe živinor^ske ali veterinarske smeri, 
- delovne izkušnje s področja živinorejske proizvodnje, 
- izpit kategorije B, lasten prevoz, 
- poznavanje aktualne kmetijske politike 
- usposobljenost za delo z računalnikom (Word, Excel, Intemet), 
- samoiniciativnost, komunikativnost, sposobnost samostojnega 

in t in^ega dela ter hitrega odločanja in prilagajanja trenutnim si-
tuacijam. 

3. VODJA P O S L O V N E ENOTE (m/ž) 

Objavtjeno delovno mesto obsega sledeča dela in naloge: 
-vodenje In organiziranje poljedelske in živinorejske proizvodnje 

na enoti, 
- sodelovanje pri izdelavi proizvodno finančnega načrta enote, 
- nadziranje racronalne rabe reprodukcijskih materialov in izrabe 

dekAmih sredstev. 
- nadzor nad doslednim vodenjem dokumerrtaclje materiala, po-

datkov za izračun plač zaposlenih In skrb za ažurnost pri vodenju 
in oddaji dokumentacije, 

- sodelovanje pri prodaji proizvodov na enoti (količinsko, kakovost-
no), 

- seznanjanje zaposlenih na enoti s pomembnimi predpisi, sklepi 
in navodili, 

- sodelovanje in usklajevanje organizacije dela med enotami, 
- skrb za vamo dek) zaposlenih na enoti, 
- spremljanje novih tetinotogij In uvajanje v prakso. 

Pogoji in pričakovana znanja kandidata: 
- najmanj VI. stopnja izobrazbe kmetijske smeri. 
- delovne Izkušnje s področja kmetijske proizvodnje, 
- izpit kategorije B, lasten prevoz, 
- poznavanje aktualne kmetijske politike 
- usposoblienost za dek) z računalnikom (VVord, Excel, intemet), 
- samoiniciativnost, komunikativnost, ^x>sobnost samostojnega 

in timskega dela ter hitrega odločanja in prilagajanja trenutnim si-
tuacijam. 

4. D E L O V O D J A V Ž IV INOREJI (m/ž) 

Objavljeno dek>vno n>esto obsega sledeča dela in natege: 
- organiziranje del v živinoreji, 
- dajar^ navodil pri knrtjenju, molži, čiščenju in oskrbi živali, 
- zagotavljanje potrebnih dokumentov pri prometu z živino. 
- vodenje raznih evidenc v živinorejski proizvodnji 

Pogoji in pričakovana znanja kandidate: 
- najmanj V. stopnja izobrazbe živinorejske smeri, 
- delovne izkušnje s področja živinorejske proizvodnje 
- izpit kategorije B, lasten prevoz, 
- usposobljenost za delo z računalnikom (VVord, Exce), intemet), 
- komunikaaivnost, sposobnost samostojnega in timskega dela. 

Dekivno razmerje bomo sklenili za določen čas 1 2 mesecev s po-
skusno dobo, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevarflu pogojev pošljite na sedež 
podjetja v roku 1 5 dni od objave. 
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Slovesno v Mavčičah 
za sto let gasilstva 
S U Z A N A P. KOVAČ IČ 

Mavčiče - Prostovoljno gasil-
sko društvo Mavčiče letos 
praznuje stoletnico delova-
nja. Osrednji dogodki v po-
častitev jubileja - slavnostna 
seja je bila pred dobrini ted-
nom dni - so se zvrstili mi-
nuli vikend. V petek je bila 
demonstrativna vaja reševa-
nja iz vode, postopki v pri-
meru razlitja nevarnih snovi 
in prikaz gašenja. Na vaji so 
sodelovali kranjski poklicni 
gasilci, prostovoljna gasilska 

društva Gasilske zveze M O 
Kranj, 15. HEB (helikopter-
ski bataljon) Slovenske voj-
ske, Prehospitalna enota 
nujne medicinske pomoči 
Kranj in enote Civilne zašfl-
te MO Kranj (Podvodna re-
ševalna služba Kranj, Klub 
vodnikov reševalnih psov 
Kranj, kranjski taborniki). V 
soboto je bilo regijsko sreča-
nje gasilk s tekmovalnim 
programom, v nedeljo je bila 
gasilska parada in osrednja 
slovesnost s podelitvijo pri-
znanj. 

V petek je bila demonstrativna vaja reševanja iz vode. 
/Foto: Tin« Doki 

KRIMINAL 

JESENICE 

Naš l i tatu 

jeseniški policisti bodo podali kazensko ovadbo zoper 21-
letnega Jeseničana, ker ga utemeljeno sumijo storitve več 
tatvin, ki naj bi jih junija izvrSil na območju Jesenic. Na 
Spodnjem Plavžu naj bi poskušal vlomiti v prostore trgov-
skega centra Hofer. Pri tem je najprej onesposobil zunanjo 
alarmno napravo in se povzpel na streho ter poskušal priti 
skozi zračnik v prostor. Pri tem je sprožil alarmno napravo, 
tako da sta na kraj prišla varnostnika in ga prepodila. Na 
podlagi zbranih obvestil so policisti še ugotovili, da naj bi 
osumljeni na bencinskem servisu Petro! na Cesti maršala 
Tita vlomil v omaro z brezalkoholnimi pijačami in iz nje vzel 
več steklenic pijače ter izpred trgovine Mercator na Spod-
njem Plavžu vzel z dostavnega prostora prehranske izdelke. 

KRANJ 

Izpraznili bankomat 

v noči na referendumsko nedeljo so neznani storilci vlomili 
v prostore Krajevne skupnosti Čirče, kjer je postavljen tudi 
bankomat. S silo so ga odprli in iz njega vzeli kasete z de-
narjem. Kriminalisti primer še preiskujejo, zoper neznane 
storilce pa bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno držav-
no tožilstvo v Kranju. 

ŠKOFJA LOKA 

Tat v garderobi 

Neznani storilec je v soboto zvečer izkoristil nepazljivost 
več oškodovancev in iz nezaklenjene garderobe na priredit-
venem prostoru Venerine poti v Škofji Loki vzel njihove de-
narnice, mobilne telefone, osebne dokumente in digitalni 
fotoaparat. Oškodoval jih je za okoli 1.200 evrov. 

K A M N I K 

O d n e s l i orodje 

Nekaj noči nazaj so neznani storilci vlomili v priročna skla-
dišča na gradbišču v Kamniku. Iz njih so odnesli agregat, vr-
talne stroje, brusilke in drugo orodje. Podjetje so tatovi 
oškodovali za okoli 1.500 evrov. S. Š. 

Sredi vasi prodajali drogo 
Kriminalisti s o prejšnji teden prijeli trojico, ki je v Spodnj ih Dupl jah preprodajala drogo. V vas s o na 

ta nač in privabili tudi d o dvajset na rkomanov na dan. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Kranjski kriminalisti 
so prejšnji teden odvzeli 
prostost 45-letnemu Kranj-
čanu, 22-letni Kranjčanki in 
dve leti starejšemu Ljubljan-
čanu, ki so gorenjske odvis-
nike zalagali s prepovedano 
drogo. "Ugotovili smo, da je 
skupina prodajala drogo od-
visnikom v najetem stanova-
nju v okolid Kranja. Pri svo-
jem delu smo zbrali dokaze 
o storitvi najmanj 81 kazni-
vih dejanj neupravičene pro-
izvodnje mamil in prometa 
z mamili," je dejal Simon 
Veličld, vodja sektorja krimi-
nalistične polidje pri Polidj-
ski upravi Kranj. Skupina 
naj bi prodajala predvsem 
heroin in kokain. Čeprav je 
bil prvi gorenjski kriminalist 
zelo skrivnosten in ni želel 
razkriti kraja, kjer so osum-
ljeni izvajali trgovino z dro-
go, se je zanj kmalu izvedelo 
- Spodnje Duplje. Ne naza-
dnje so o neželenih prodajal-
cih bele smrti v svojem oko-
lju razpravljali celo na občin-
skem svetu v Naklem. 

Policisti so pred približno 
pol leta postali pozorni na 
povečano število odvisnikov 
v vasi, o njih so jih obvestili 
tudi vaščani, ki so zahtevali 
takojšnje ukrepanje. Ko so 
krajanom razložili, da ima 
kriminalistična preiskava 

V Spodnje Duplje je po drogo hodilo več kot trideset odvisnikov. Nekateri so jo zaužili kar 
na igrišču podružnične šole. / foto: M>t)ji crego« 

svoje zakonitosti in je za zbi-
ranje trdnih dokazov treba 
nelaj več časa, so kriminali-
sti naleteli na razumevanje 
in z njimi vzpostavili celo 
partnerski odnos, je bil zado-
voljen Velički. Pri svojem 
delu so kriminalisti od začet-
ka aprila do zaključne akdje 
(18. junija) uporabljah tudi 
prikrite preiskovalne ukrepe. 
"Ugotovili smo, da je skupi-
na prodajala mamila več kot 
tridesetim odvisnikom z vse 
Gorenjske. S pomočjo pri-
kritih ukrepov smo zbrali 

dokaze o prodaji predvsem 
heroina in kokaina v skupni 
vrednosti petnajst tisoč ev-
rov. I>okaze imamo za pro-
dajo 375 gramov heroina in 
30 gramov kokaina," je spo-
ročil Velički. 

Po ugotovitvah kriminali-
stov je Ljubljančan z drogo 
zalagal Kranjčana, onadva pa 
Sta jo nato prodajala odvisni-
kom: kokain po ceni 60 do 
65 evrov za gram, heroin po 
30 do 35 evrov za gram in ta-
blete po dva evra. "Dnevno je 
na njun naslov prišlo tudi do 

dvajset oseb. nekateri pa so 
si drogo vbrizgali kar v bliži-
ni tamkajšnje šole," je še de-
jal VeUčki. V dveh hišnih 
preiskavah mamil sicer niso 
našli, so pa kriminalisti zase-
gli vse druge dokaze o pre-
prodaji droge: od tehtnice do 
zabeležk o dolžnikih. 

Na Gorenjskem so polid-
sti do konca maja ugotovili 
60 kaznivih dejanj s podro-
čja drog, kar je za tretjino 
manj kot lani. V porastu je 
predvsem uporaba kokaina 
in sintetičnih drc .̂ 

''Brutalno meje obrcal" 
O š k o d o v a n e c Branko Petrič zatrjuje, da ga je D r a g o Leskovšek, vodja nočn ih lokalov na M lak i in v 

Dragočajni, brutalno obrcal, obtoženi pa pripoveduje, da je Petriča s a m o enkrat klofnil p o obrazu. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Na kranjskem sodiš-
ču so prejšnji teden zaradi 
povzročitve hudih telesnih 
poškodb začeli soditi 5i-let-
nemu Dragu Leskovšku od 
Svetega Duha. Vodja noč-
nih lokalov na Mlaki pri 
Kranju in v Dragočajni, pa 
tudi dvakratni kandidat za 
župana Škofje Loke, naj bi 
9. februarja letos okoh 1. 
ure zjutraj v nočnem lokalu 
Netopir v Kranju udaril v 
obraz in kasneje obrcal 
Branka Petriča. Kot piše v 
obtožnici, mu je pri tem 
zlomil nos ter ga poškodo-

val po obrazu, rokah in no-
gah. 

Obtoženi Leskovšek se za-
govarja, da je Petriča samo 
enkrat klofeiil. "V Netopirju 
sem videl Petriča, ki mi je bil 
Že več let dolžan denar. Ko 
sem ga prišel vprašat, kdaj 
mi ga bo vrnil, mi je dejal, 
naj grem stran, sicer me bo 
počil. Z roko je segel pod 
plašč. Tedaj sem se ustrašil, 
saj so me enkrat že ustrel^, 
in sem ga klofnil v lice. Nato 
sem mu dejal, naj greva ven. 
Bil je pijan in večlaat padel 
po tleh, tudi po stopnicah," 
je pojasnil že v preiskavi in 
pri tej razlagi vztrajal tudi na 

glavni obravnavi. Tokrat je 
dodal, da Petrič ni nikoli nič 
delal, da se je sposoben tudi 
sam poškodovati, samo da bi 
dobil denar. Prav tega, da 
mu je tudi večkrat posodil. 

Oškodovanec je povedal 
drugače. "Leskovšek je s tre-
mi moškimi, vsi so nosili 
čme kape, priletel v lokal. S 
pestjo me je udaril v nos, 
nato sem zbežal ven. Zunaj 
me je podrl in me brutalno 
obrcal. Ofital mi je, da sem 
ga izdal, in ves čas je vpil: 
Špicelj, špicelj! Očital mi je 
tudi, da sem mu dolžan dve-
sto tisoč tolarjev, a mu ni-
sem bil," je pojasnjeval sod-

nemu senatu, ki mu predse-
duje okrožna sodnica Andre-
ja Ravnikar. Petrič zatrjuje, 
da je on Leskovšku posojal 
denar, obtoženi pa naj bi bil 
nanj jezen zaradi dveh de-
klet, ki sta najprej delali pri 
Leskovšku, nato pa jih je on 
zaposlil. Od Leskovška sedaj 
zaradi trpljenja in bolečin, 
iznakaženosti in zmanjšane 
zmožnosti dela zahteva 37 ti-
soč evrov odškodnine, če-
mur pa obramba oporeka 
tako zaradi višine premo-
ženjsko pravnega zahtevka 
kot njegove obrazložitve. So-
jenje se nadaljuje konec av-
gusta. 

JESENICE 

Odpelja l s e je s C l i o m 

Neznani storilec je v soboto popoldne s Ceste železarjev na 
Jesenicah odpeljal osebni avtomobil Renault Clio rdeče 
barve, registrska številka KR 68-46Z. Lastnik je vrednost 
izginulega avtomobila ocenil na okoli petsto evrov. 
S. Š. 

TRŽIČ 

Ž g a l a se je hrana 

V četrtek zvečer se je iz stanovanja v pritličju večstanovan-
jskega objekta v Tržiču začelo močno kaditi. Zaskrbljeni 
sosedje so poklicali gasilce, ki so se hitro odzvali. Ko so 
vstopili v zakajeno stanovanje, so na prižganem kuhalniku 
našli posodo, v kateri se je žgata hrana. S. Š. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Krona za Jureta Robiča 
v nedeljo se je iz Amerike vrnil ultramaratonski kolesar jure Robič, ki se je z novo z m a g o na dirki čez 

Ameriko vpisal v zgodovino. Kot edinemu doslej m u je na R A A M - u uspelo zmagati štirikrat. 

MAJA BERTONCELJ 

Brnik - Zmagovalec ultra ko-
lesarske dirke čez Ameriko 
(RAAM), dolge 4800 kilo-
metrov, je isti kot lansko leto. 
V Ameriki je bO znova najhi-
trejši Slovenec, Jeseničan 
Jure Robič. To je bila že nje-
gova četrta zmaga na tej dir-
Id, podvig, ki doslej ni uspel 
še nikomur. Za letošnjo tra-
so je v zahtevnih vremenskih 
razmerah (od vročine do 
mraza, nalivov in močnega 
nasprotnega vetra) potrebo-
val 8 dni, 23 ur in 33 minut 
Z ekipo, katere vodja je bil 
tako kot lani Uroš Velepec, 
se je domov vrnil v nedeljo 
dopoldne. Najzvestejši navi-
jači so mu na Brniku pripra-
vili sprejem ter mu na glavo 
nadeli krono, krono za kralja 
dirke čez Ameriko. 

Med tistimi, ki so prišli na 
letališče čestitat 43-letnemu 
Jeseničanu, je bil tudi Jože 
Anderle, njegov sosed s Ko-
roške Bele: "Super, da mu je 
uspelo zmagati še četrtič. Ju-
reta občudujem kot športni-
ka in kot človeka. Poba je res 
na mestu. Že dolgo ga 
spremljam. Sva prava prija-

Čestitke in krona za Jureta Robiča, štirikratnega zmagovalca dirke čez Ameriko. 

telja." Zmaga Jureta Robiča 
na letošnjem RAAM-u je kar 
pričakovana, saj je na dirko 
odšel odlično pripravljen, 
tudi sam je potrdil, da verjet-
no bolje kot kdaj prej. "Po-
zna se preteklo delo, poznajo 
se izkušnje. Zelo veliko in 
pametno sem treniral. Vedel 
seni, da sem dobro priprav-
ljen, kar so potrdile tudi le-
tošnje dirke, tako da sem bil 

na startu zelo samozavesten 
in sproščen," je povedal Jure 
Robič ter dodal, da je vozil 
optimalno, malce težav je za-
radi slabše konkurence imel 
le z motivacijo: "Samo za 
Gerharda Gulewilza sem na 
papirju vedel, da je lahko 
konkurenčen. Potem se je 
poškodoval in odstopil, tako 
da sem moral voziti svojo 
dirko." 

S četrto zmago je dosegel 
svoj cilj. Nikakor pa se ni 
mogel izogniti vprašanju, 
ali bo poskušal zmagati Še 
petič. "Nič ne bom rekel. Že 
lani ob vrnitvi sem dejal, da 
ne bom šel več, pa sem šel. 
Sem športnik. Dirkal bom 
zagotovo še naprej, kje, 
bomo pa videli," je zadovo-
ljen povedal s sinčkom Na-
lom v naročju. 

Naši doma nočejo razočarati 
Ta konec tedna se bodo padalci v skokih na cilj za točke svetovnega pokala merili na letališču ALC v 

Lescah, med favoriti pa so tudi domači tekmovalci. 

Z O R A N RAČIČ 

Lesce - Po imenitnem uspe-
hu na letošnji uvodni telani 
svetovnega padalskega poka-
la v skokih na dlj, ko so leŠki 
padalci na Malem Lošinju 
vnovič osvojili prvo in drugo 
mesto med ekipami, prvo in 
tretje med dekleti ter drugo 
in tretje med moškimi, bo od 
petka do nedelje zelo živah-
no v Lescah, na že 17. pokalu 
Bled. Organizatorjem je na 
Gorenjsko uspelo privabiti 
prek 40 ekip s prek dvesto 
padalci, kar je največje števi-
lo padalcev doslej, zato si že-
lijo le še lepega vremena, ki 
je v padalskem športu še 
kako pomemben. 

"Pred nami je kar zahte-
ven zalogaj, kajti gostiti to-
likšno število ekip ni pre-
prosto.Toda k nam vsi vedno 
radi prihajajo, saj smo znani 
kot dobri organizatorji, tek-
ma pa je vedno zanimiva," 
pred drugo letošnjo preiz-
kušnjo najboljših padalcev 
sveta v skokih na cilj pravi 
Drago Bunčič, ki je v teh 
dneh polno zaposlen z orga-

Drago Bunčič napoveduje zanimivo tekmo. /Foto:Coraz<iKavci< 

nizadjo tekme, obenem pa 
mora skrbeti tudi za priprav-
ljenost svojih padalcev. "Do-
mača tekma ni lahek zalogaj, 
in napovedovati karkoli, je 
nesmiselno," je previden 
Uroš Ban, član ekipe Elan. 
Slednja, ki je v zadnjih šestih 
letih nanizala kar pet skup-
nih zmag v svetovnem poka-
lu, je zagotovo med glavnimi 

favoriti na domačem prizo-
rišču. Toda tekmeci bodo 
storili vse, da se Slovenci ne 
bi veselili pred svojimi gle-
dalci. Italijani, Nemd, Fran-
cozi, Rusi, Madžari, Cehi, 
Slovaki, ki prihajajo na Go-
renjsko s po dvema ali še več 
odličnimi ekipami, bodo na-
padli z vso energijo, našim 
junakom neba pa lahko po-

magajo izkušnje in poznava-
nje domačih razmer. Poleg 
eldpe Elan (Roman Kanin, 
Uroš Ban, Senad SaUdč, Bo-
rut Erjavec in Domen Vodi-
šek), bo drugo slovensko že-
lezo v ognju še eno leško 
moštvo Flycom (Gorazd Lah, 
Matej Bečan, Irena Avbelj, 
Jurij Kozjekin Maja Sajovic), 
ki tudi ne skriva želje po viso-
kih uvrstitvah, Ptujčani 
(Peter Balta, Boris Janžeko-
vič, Aleksander Čuš, Tonček 
Gregorič in Dejan Veselič) 
pa bodo v Lescah nastopili 
nekoliko oslabljeni, zato bi 
bila uvrstitev med petnajste-
rico lep uspeh. 

Organizatorji bodo na le-
tošnji tekmi poskrbeli tudi za 
gledalce, saj bodo v petek in 
soboto ob 18. uri žrebali na-
grade, ki bodo mamljive: tan-
demski skok s padalom, 
bungee skok, vikend paket v 
Atlantisu za dve osebi. Tek-
movanje se uradno začne s 
četrtkovimi skoki za trening, 
potekalo bo ves dan v petek 
in soboto ter se končalo pred-
vidoma v nedeljo ob 16. uri z 
zaključno slovesnostjo. 

VESLANJE 

BLED 

O b a naša čolna odlična v Poznanju 

Minuli konec tedna sta se obe naši elitni veslaški posadki 
odlično odrezali na zadnji letošnji tekmi svetovnega pokala 
v Poznanju. Iztok Čop In Luka Špik sta v dvojnem dvojcu na 
Poljskem nastopala iz tekme v tekmo bolje in v velikem fina-
lu osvojila drugo mesto. Prav tako pa se je odlično boril čet-
verec brez krmarja. Brata Miha in Tomaž Pirih ter Rok Roz-
man in Rok Kolander se v finalu niso ustrašili uveljavljenih 
tekmecev ter na koncu osvojili tretje mesto. Ti dve uvrstitvi 
sta lepa popotnica našim veslačem pred zaključnimi pripra-
vami na avgustovskih olimpijskih igrah v Pekingu. V. S. 

BOKS 

KRANJ 

Andreja najboljša v Banjaluki 

Minuli konec tedna je najboljša slovenska boksarka, Besničan-
ka Andreja Bešter (BK Kranj) nastopila na močnem mednarod-
nem turnirju v Banjaluki. Po točkah je premagala prvakinjo Sr-
bije Jeleno MItrovič ter osvojila zlato kolajno in pokal za naj-
boljšo boksarko turnirja. Andrejina zmaga je lep obet pred sve-
tovnim pokalom v začetku avgusta na Madžarskem. V. S. 

ŠAH 

KOMENDA 

22. Odprto mladinsko prvenstvo Komende 

v klubskih prostorih ŠK Komenda v tem tednu poteka 22. Od-
prto mladinsko prvenstvo Komende. Tokrat nastopa 13 mla-
dih šahistov, ki se bodo pomerili v turni rskem šahu s tempom 
igranja 90 minut za 40 potez in z dodatkom 15 minut ter do-
datnim dodatkom 30 sekund za vsako odigrano potezo. Od-
igranih bo devet krogov, zadnji krog 29. junija. Razveseljivo je, 
da na tekmovanju nastopa tudi šest mladih šahistov iz ŠS 
Tomo Zupan Kranj, ki si tako lahko pridobijo izkušnje in 
možnosti za osvajanje novih rating točk. Največ se pričakuje 
od 16-letnega Mitje Rozmana iz Kranja in 13-Ietnega Gala 
Drnovška iz Škofje Loke. Več na spletnem mestu: http:// 
vww.sah-komenda.com/open/tekoce/vodilo-a.htm. O. O. 

|i 
Čeprav se 

spremiitiamo, 
smo znoirai 

ostali isti 

SVEŽE MLEKO IN JOGURTI 

V NOVI EMBALAŽI 

LJUBLJANSKE 
MLEKARNE 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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G O R E N J S K I S E M A F O R 

KOLESARSTVO 

Dirka v St. Michelu v Avstriji (162 icm): i . C i o m s e r (Avt), 
9. Ilešič, 12. Kerkez (oba Slo, Sava). M. B. 

BALINANJE 

Člani, 10. krog: 1. državna liga - Radovlj ica A lpetour : Postoj-
na 14: 8, Bistrica : EIS Budničar 14: 8, Primskovo : jadran 
Izola 12 : io. Vrstni red: Postojna 23, Planina Petrič 21, Ra-
dovljica Alpetour 20, Brdo 19, Kolektor Idrija i8, EIS Budni-
čar 13, Jadran Izola 12, Bistrica in Sloga 9, Primskovo 6. 2. 
liga - vzhod: Angel Besednjak: Čirče Van-Den 4:18, Svobo-
da : Tržič 14:8, Sodček: Center Kranj 4 : i8. Vrstni red: Čir-
če Van-Den 26, Center Kranj 22, Rogaška Car System 21, 
Svoboda 18, Tržič in Velenje Premogovnik 15, Voličina 14, 
Angel Besednjak 7, Tezno Cimos in Sodček po 6. Balinarji 
bodo tekmovali tudi na dan državnosti. V n. krogu i. držav-
ne lige (sreda ob 17. uri) bo Primskovo gostovalo pri Plani-
ni Petrič, Radovljica Alpetour igra pri Jadranu Izola, Bistrica 
p a igra v Postojni. V 2 . državni ligi - vzhod (sreda ob 17 . uri) 
bodo vse gorenjske ekipe igrale doma; Center Kranj s Svo-
bodo, Tržič z Angelom Besednjakom, Čirče Van-Den pa s 
T e z n o m C i m o s o m . i. gorenjska liga, 6. kolo (danes o b 17. 
uri) - Lesce: Rogovila, Trata: Jesenice, Milje: Loka looo. 2. 
gorenjska liga, 7 . kolo (danes o b 17. uri) - Bratov S m u k : 
Jurč Blejska Dobrava, Sava : Kres javornik, Podnart: Huje, 
Visoko Rapa : Zarica. S. Š. 

NOGOMET 

DOMŽALE 

Z a p r v a k e t u d i Z a t k o v i č 

Konec minulega tedna se je članski ekipi NK Domžale 
pridružil dosedanji član ajdovskega Primorja Mitja Zatkovič. 
183 centimetrov visoki in 75 kilogramov težki 24-letni Pri-
morec je državnim prvakom obljubil dveletno zvestobo. 
Mitja je tako po MIhu NovaJcu, ki je v Domžale prišel s kranj-
skega Triglava, druga okrepitev rumeno-modrih. Konec ted-
na pa je na seji komisija za pritožbe Združenja 1. SNL ugodi-
la pritožbi MIK CM Celja in tekmo 35. kroga Prve Lige 
Telekom Slovenije med Domžalami in Celjem registrirala z 
rezultatom 3 : o v korist Celjanov, saj je na tekmi za NK 
Domžale igral Haris Vučkič, ki na dan srečanja še ni dopol-
nil šestnajst let. Na podlagi tega sklepa so Domžalčani v 
minuli sezoni osvojili 73 točk (in kljub temu zanesljivo os-
vojili naslov prvakov), Celjani pa so z novimi tremi točkami 
sezono končali na sedmem mestu. V. S. 

KOŠARKA 

KRANJSKA GORA 

O d jutri r ep rezen tanca n a G o r e n j s k e m 

Včeraj je slovenska košarkarska reprezentanca končala 
uvodni del priprav na olimpijski kvalifikacijski turnir, ki ga je 
opravila v Zrečah. Že jutri popoldne pa se bodo izbranci se-
lektorja Aleša Pipana zbrali v Kranjski Gori, kjer jih v petek 
čaka za javnost zaprta tekma s hrvaškimi košarkarji. Z njimi 
se bodo nato v soboto, 28. junija, na odprtem dvoboju ob 
20. uri pomerili še v Šenčurju. Vstopnice po deset evrov je 
že mogoče kupiti v nekaterih lokalih v Šenčurju (Alo Alo, 
Amadeus, G-bar, Lager bar). Sicer pa tako košarkarji kot na-
vijači z optimizmom pričakujejo kvalifikacijski turnir za na-
stop na olimpijskih igrah, ki bo med 14. in 20. julijem v Ate-
nah. V. S. 

Industrijska 1a, 4270 Jesenice, tel.: 581 02 00, fax: 581 0 2 26 

Zaposli 

PRODAJALCA (m/ž) 
v poslovni enoti Kranj 

Pogoji: IV. stopnja smer prodajalec 

Delovno razmerje s e sklepa za ctotočen čas z možnostjo 
zaposlitve za nedoločen čas. 

Pisne prijave pričakujemo v 8 dneh po objavi na naslov: 
PLINSTAL, d. d., J e sen ice , Industrijska 1 a , 4 2 7 0 Jesentee . 

Skakalci začeli poletno sezono 
N a prvi m e d n a r o d n i t e k m i za poka l A l p e - A d r i a s o m l a d i s kaka l c i t e k m o v a l i v Ž i r ovn i c i , t r a d i c i o n a l n o 

revijo s k o k o v pa s o pr ipravi l i na M o s t e c u . 

V I L M A S T A N O V N I K 

Žirovnica, Mostec - Minulo 
soboto je v Žirovnici poteka-
lo prvih pet tekem tako ime-
novanega Alpe-Adria tonr v 
tej sezoni. Mladi skakalci iz 
Slovenije, Avstrije, Italije in 
Madžarske so se pomerili v 
kategorijah do 7, 8, 9,10 in 
11 let Pri slednjih sta za dvoj-
no domačo zmago poskrbela 
Jernej Silvester in Matic Lo-
trič (oba SSK Stol), poleg nji-
ju pa so slavili še Ema Klinec 
(SSK Alpina) med otroki do 
10 let, Vid Vrhovnik (SSK 
Velenje) med otroki do 10 
let. Tirni Zaje (SD Vizore) 
pri otrocih do 8 let in kot edi-
ni tujec Martin Eixelsberger 
iz Celovca pri otrocih do 7 
let. Prvo letošnjo tekmovanje 
za pokal Alpe Adria si je 
ogledal tudi športni direktor 
Frand Petek, kot trener svo-
jega sina Philippa pa je v 
Glenco prišel tudi slavni Av-
strijec Heinz Kuttin. Nasled-
nja tekma pokala Alpe Adria 
bo 30. avgusta v Trbižu, sle-
dila bo še tekma 20. septem-
bra v Sebenjah, zaključek pa 
bo 4. oktobra v Celovcu. 

V petek in soboto pa je na 
Mostecu potekalo tradicio-
nalna revija skokov. V član-
ski konkurenci je slavU Pri-
mož Piki (SSK Ljubno BTC) 
pred Juretom Šinkovcem 

V Žirovnici so se izkazali tudi domači tekmovaki, saj je v kat^oriji do 11 let zmagal Jernej Sil-

vester pred Maticem Lotričem (oba SSK Stol), tre^a pa je bila Sonja Schoitsch (SV Achomhz). 

(SSK Costela Ilirija), najbolj-
ši od gorenjskih tekmovalcev 
pa je bil Primož Peterka na 5. 
mestu. Med dekleti absolut-
no je bila najboljša Maja Vtič 
(ŠD Zabrdje), med deklicami 
do 15 let pa Manja Pograjc 
(SK Zagorje). Med dečki do 
15 let je slavil Urban Sušnik 
(NSK Tržič - Trifix), med 
dedd do 14 let Aljaž Vodan 
(SK Triglav Kranj), med deč-
ki do 13 let Anže Lanišek 
(SSK Mengeš), med dečld do 
12 let Matija Štemberger 

(SSK Costela Ilirija), med 
tekmovalci do 11 let Ema Kli-
nec (SSK Alpina Žiri), med 
tekmovalci do 10 let Matej 
Jurič (SSK Logatec), med ci-
cibani do 9 let Tuni Zaje (SD 
Vizore) in med deklicami do 
n let Anita Seretinek (SSK 
Costella Ilirija). 

Tekmovanja dečkov in de-
klic do 15 let ter dečkov do 14 
let je štelo tudi za pokal 
Cockta, ki se bo konec tedna 
nadaljeval v Kranju. Že v če-
trtek se bo ob 16. uri s prvo 

serijo v konkurenci za cici-
bane in deklice do 11 let v 
smučarskem centru na Go-
renji Savi začel 33. teden 
skokov, ki se bo s tekmami 
mladih v skokih in nordijski 
kombinaciji nadaljeval še v 
petek ob 15.30. Prvo tekmo-
vanje za poletni pokal Cock-
ta pa mladince do 18 in 20 
let ter člane čaka v soboto, 
28. junija. V državnem pa-
nožnem centru na Bauhen-
ku se bo poskusna serija za-
čela ob 16. uri. 

Nogometni dan na Godešiču 
M A J A B E R T O N C E L J 

Codešič - Športno društvo 
Kondor Godešič je v soboto 
organiziralo nogometni dan, 
ki je letos potekal tretjič. "Pr-
vič smo združili otroški no-
gometni tumir in dve tradici-
onalni nogometni srečanji 
omoženih in neomoženik 
žensk in oženjenih in neože-
njenih moških. Na otroškem 
turnirju so sodelovale ekipe 
NK Jezero Medvode, NK Po-
let, NK Ločan, NK Kranj in 
NK Kondor," je povedal Igor 
Pintar iz ŠD Kondor. 

Kot prvi so na igrišče stopi-
li dečib iz nogometne šole. 
NK Kondor namreč skupaj z 
NK Ločan organizira nogo-
metni krožek na OŠ Cvetka 
Golarja in na podružnici v 
Retečah. Sledili so obračuni 
v konkurenci U8, kjer so 
zmagah mladi nogometaši 
NK Jezero Medvode, Uio z 
zmago NK Ločan, med naj-
starejšimi dečki U12 pa so 
bili najboljši domači nogo-
metaši NK Kondor. Med naj-
boljšimi v ekipi je bil Rok 
Stokuča z Godešiča, ki je no-
gomet v domačem klubu za-

Tudi letos so bili na prestižni tekmi boljši neoženjeni Codešani (v modrih dresih)./Fcio uroiAiK 

čel trenirati pri petih letih, 
zadnji dve leti pa igra pri Tri-
glavu. Na polfinalni tekmi, ki 
so jo odločali streli s sedmih 
metrov, je dal odločilni gol. 
"Pri teh strelih odloča sreča. 
Nisi prepričan, kam bi stre-
ljal, saj se lahko vratar vrže v 

eno ali v drugo stran. Doslej 
sem še vedno zadel," je pove-
dal Rok. 

Po turnirju mlajših katego-
rij sta sledili še tekmi omože-
nih in neomoženih žensk z 
Godešiča in oženjenih in ne-
oženjenih moških. V obeh 

tekmah so bili boljši neporo-
čeni. "Nogometni dan je po-
kazal, da je rja Godešiču za-
nimanje za nogomet tako 
med igralci kot med gledalci. 
Veliko delamo z mladimi. V 
klubu trenutno trenira okrog 
40 otrok," je zaključil Pintar. 
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Na prvenstvo po izkušnje 
Škofjeločan D a n Poljšak bo v razredu O p t i m i s t nastopi l na evropskem prvenstvu v jadranju. 

Z enajstimi leti je najmlajši član reprezentance. 

M A J A B E R T O N C E I J 

Škofja Loka - Dan Poljšak 
(Jadralni klub Loka Timing), 
lanski dižavni prvak v kate-
goriji pod 12 let, bo konec 
meseca v kraju Riva del Gar-
da v Italiji kot edini kadet v 
razredu Optimist nastopil 
na Evropskem prvenstvu v 
jadranju. Dan prihaja iz lo-
ške pomorske družine. Nje-
gov trener je oče David, ki je 
bil sicer rojen v Trstu, kjer 
Dan tudi trenira. 

Kako je potekal izbor za re-
prezentanco? 

"Vsako leto imamo osem 
izbirnih regat Najboljših pet 
rezultatov se upošteva pri se-
stavi kriterijske lestvice. Pr-
vih pet s kriterijske lestvice 
gre na SP, preostalih sedem 
pa se uvrsti na EP. Uvrstil 
sem se na dvanajsto mesto 
in si priboril nastop na EP, ki 
bo zame prvo večje tekmova-
nje in mi veliko pomeni." 

Kakšni so tvoji dlji na prven-
stvu.' 

"Že sama uvrstitev na EP 
je zame velik rezultat. Na-
bral si bom veliko novih iz-
kušenj. S samim rezultatom 
se ne obremenjujem. Na EP 
bodo skoraj sami mladinci. 
Vesel bom, če se bom naučil 
uživati v močnem vetru. 
Glavni rezultat bo ta, da iz-

Dan Poljšak uživa na morju. Na fotografiji z očetom in trenerjem Davidom. / foio: »H.iv<)rujinePoiiijk 

boljšam samega sebe. Kot 
lahkemu (32 kg) tekmovalcu 
mi bolj ležijo rahle sapice 
kot močan veter. V srednjem 
in rahlem vetru se morajo 
starejši kar potruditi, da me 
ujamejo. V močnem vetru 
pa nimam dovolj izkušenj, 
da bi se potegoval za najvišja 
mesta, poleg tega me močan 
veter precej utrudi, saj mo-
ram neprestano premagova-
ti sunke vetra, ki močno na-
gibajo mojo jadrnico." 

Kje treniraš in kaj ti pomeni 
morje? 

"Ker živim v Skofji Loki, 
nimam možnosti trenirati 
vsak dan kot moji vrstniki na 
Primorskem. V Sloveniji za-
stopam barve Loškega ja-
dralnega kluba Loka Ti-
ming, treniram pa v Trstu v 
Tržaškem pomorskem klu-
bu Sirena. V ekipi so sami 
zamejski Slovend. V njihovi 
družbi je res zabavno. Morje 
mi pomeni veliko več kot 

samo zmage na prvenstvih. 
Zelo rad se sprehajam po 
solinah, plujem po morju, 
srečujem delfine in druge 
morske živali. Naučili so 
me, da je voda živa in morje 
ni le regatno polje, temveč je 
vir življenja. Imam veliko 
srečo, da je moj ati David 
tudi moj trener. Odlično se 
ujameva, in ko sem izvedel, 
da bo on trener reprezentan-
ce na EP, sem skakal od ve-
selja." 

GORSKO KOLESARSTVO 

SNOV I K 

Jutri gorskoko lesarsk i vzpon na Vel iko p lan ino 

Sekcija za pohodništvo in kolesarjenje Turističnega društva 
Tuhinjska dolina jutri organizira tretji gorsko kolesarski 
vzpon. Gorski kolesarji bodo lahko tekmovali na 28-kilo-
metrskem vzponu od Term Snovik do Zelenega roba na Ve-
liki planini (start ob 10. uri), na lo-kllometrskem malem ma-
ratonu, vzponu do Črnivca (ob 11. uri), v okolici Term Snovik 
pa bo na krožni progi potekala tudi tekma za otroke (ob 
11.30). Dirka je odprta za vse rekreativne kolesarje. Zaželene 
so predprijave na naslov: Terme Snovik, Molkova pot 5,1240 
Kamnik, po faksu: 01/8308 620, po GSM: 051/346 900 ali e-
pošti: pavla.tomec@zarja-kovis.si. Prijaviti se bo mogoče 
tudi na dan tekmovanja. M. B. 

KRANJ 

Blaža K lemenčič deseta na S P 

V Val di Soleju v Dolomitih je potekalo svetovno prvenstvo 
v gorskem kolesarstvu, na katerem je nastopila tudi olimpij-
ka Blaža Klemenčič. V krosu je končala na 10. mestu in tako 
ponovila uvrstitev z lanskega prvenstva. Svetovna prvakinja 
je postala Margarita Fullana Iz Španije. M. B. 

VATERPOLO 

KRANJ 

jutri četrta f inalna tekma 

Jutri, na praznično sredo, bo na sporedu četrta tekma 
letošnjega finala v vaterpolu. V letnem bazenu v Kranju se 
bosta ob 20.45 pomerili ekipi domačega Triglava in Rokave 
Kopra. Primorci v zmagah vodijo 2 : i. J. M. 

KOLESARSTVO 

M E D V O D E 

D a n e s kolesarski Kriterij M e d v o d 

Kolesarsko društvo Rog, ekipa Radenska KD Finančna toč-
ka, je organizator današnjega 8. kriterija Medvod. Najprej se 
bodo s startom ob 19.15 pomerili kolesarji na občinskem pr-
venstvu Medvod (15 krogov za moške, 7 krogov za ženske), 
ob 19.45 p3 bo startala prva kvalifikacijska skupina kolesar-
jev (15 krogov), ki se bodo potegovali za zmago na Kriteriju 
Medvod. Finalna vožnja najboljše dvajseterice (40 krogov) 
bo ob 20.45. M. B. 

KARATE 

ŠENČUR 

Najuspešnej š i s o bili gostitelji 

V Šenčurju je Karate kluba Shotokan Kranj minulo nedeljo 
pripravil karate turnir Pokal Gorenjske 2008. Turnirja se je 
udeležilo no tekmovalcev iz 12 klubov. Najuspešnejši klub 
turnirja je bil KK Shotokan Kranj, kî e osvojil 54 točk, druga je 
bila ekipa kluba Shotokan KK Grosuplje z 38 točkami, tretje 
mesto pa je osvojil KK Shotokan Velenje, tekmovalci pa so 
zbrali 31 točk. V. S. 

Tretje mesto za M a n c o 

Avstrijski Salzburg je konec tedna gostil turnir v karateju. 
Med tekmovalci iz 16 držav je nastopila tudi Kranjčanka 
Manca Urh, ki je nastopila v kategoriji U12. Manca je v katah 
osvojila 3. mesto in dobila bronasto kolajno. Nato je 
nastopila še v kumitah, kjer so bile kategorije določene po 
velikosti. V vseh borbah je nastopala res odlično in se na 
koncu veselila prvega mesta in zlate medalje. V. S. 

GIBAJTE SE Z N A M I 
M I R O S L A V B R A C O CVJET IČAN IN 

Jadrajmo 
Mah čudno se sli^, ampak 

tudi s kolesom se da izkoriščati 
veter. 

V prejSnji številki sem začel s 
temo. kako veter lahko postane 
koksaijev prijatelj. Nasprotni 
veter ni nujno zlo, s katerim se 
moramo vsakič spopadati. A s 
pravilno vožnjo in nekaterimi 
kolesarskimi "zakoni" o zave-
tiju lahko celo uživamo. 

Na začeto temo je bil odziv 
kar velik. Jasno, zato, ker je 
bile v tem mesecu kar nekaj po-
membnih kolesarskih rekrea-
tivnih prireditev, na katerih je 
vsaj osrtovno znanje o zavetrju 
še kako dobrodošlo. Če vas 
samo opomnim se spomniti na 
maraton Franja in tisti neugo-
den nasprotni vetrič, ki nas je 
dražil vse od začetka Poljanske 
doline pa do BTC Cit^a. 

Torej, začeli smo z "iska-
njem ugodnega vetra" in nada-
ljevali z najugodrujšo postavit-
vijo v skupini katarjev ob pi-
hanju vetra s katerekoli strani. 

Danes bom opisal kolesarsko 
jadranje. 

zomejši kot sicer in resnično 
morate imeti oči na vseh kon-
cih čelade. Izkušenost kolesatja 
se zelo dobro prepozna ravno v 
vetrovnem vremenu. Ener^jo, 
ki jo boste prihranili v zavetr-

ju, potem lahko unovčite v ti-
stih kilometrih, ko vam bo ve-
ter zapihal v hrbet ali se bo ne-
pridiprav speljal na kako dru-
go cesto. 

Vožnja v vetrovnem vreme-
nu ima še nekaj "miSolovk". 
Ena je ta, da pozabimo na 

jrekvenco pedaliranja. Na ve-
tru ponavadi pozabimo na 
obrate in potem začudeno po-
gledujemo na pulsmeter, ki 
nam kaže previsoke cijre. Naj-
večkrat smo prepričani, da je to 
posledica sovražnika, ki nam 
piha. V bistvu pa smo začeli 
"zabijati"pedala, kot bi bili na 
zadnji serpentini Vršiča. Kaj 
storiti? Brez panike. Pravočas-
no si rezervirajte položaj v za-
vetrju. Ne pozabite, da hitrost 
v takem primeru pade in je tre-
ba pogostge prestavljati. Bodi-
te zelo, zelo pozorni na kole-

Ves čas vožnje moramo hiti 
pozorni, kakšna je smer vetra. 
Večkrat se nam zgodi, da se v 
nekaj kilometrih smer pihanja 
večkrat spremeni. Vedno zno-
va moramo ugotoviti, s katere 
smeri nam hoče nagajati, in 
vedno znova ga moramo uka-
niti. Ob upoštevanju opisanih 
pravil vožnje "na veter" boste 
ugotovili, daje veter lahko vaš 
veliki zaveznik. Tisti, ki se 
malo resnge ukvaijatez rekre-
acijo in ki se udeležujete mara-

saije pred in za seboj, saj v tako 
panični situaciji neizkušeni re-
agirajo zelo svoje^vo in pred-
stavljajo nevarnost za celo sku-
pino. Obnašajte se, kot da piha 
sosedu in ne vam, in zato ob 
daljših vetrovnih intervalih ne 
pozabite, da morate tudi ta-
krat piti in jesti. Zelo rado se 
zgodi, da ob umiritvi neugod-
nih razmer namesto lažjega 
nadaljevanja vožnje ugotovite, 
da je voJ "rezervoar" izpraz-
njen. VodUni pari naj se me-

Tura za danes: zaradi sestanka po treningu je nekoli-
ko krajša: Kranj-Kokrica-mimo Slavka Žagarja na 
Bobovek-Tatinec-Čadovlje-Bela-Preddvor-Možjanca-
Preddvor-Bobovek-Kranj-sestanek pri Dežmanu. 

tonov ali celo tekmovanj, boste 
prikimali tem stavkom. Naj-
ve^a nevarnost tiči v paniki, 
ko iščete maksimalno ugodno 
zavetrje za kolesarjem pred 
vami. Pazite, da se ne približa-
te preveč, in vedno bodite po-
zorni na to, ali kolesar pred 
vami ve. da vos "ima na zad-
njem kolesu". Pri vožnjah na 
veter morate biti ruisploh še po-

njavajo hitrge, ker bodo s tem 
prihranili ogromno energije, 
hitrost bo ostala konstantna in 
skupina bo ostala kompaktna. 

Gl^, nekaj osnovnih ruivo-
dil, kako lahko veter postane 
kolesarjev prijatelj, sem vam 
nanizal. Strah, jeza ali nejevo-
lja ob pihanju vetra v čdo so 
odveč .... sploh če kolesarite s 
prijatelji. 

mailto:pavla.tomec@zarja-kovis.si
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M O J P O G L E D 
D A M J A N A Š M I D 

Počitniški ne-mir (1) 

K ljub deževnim dnem 
je prišel čas za počit-
.niče. Še sonce jih je 

pozdravilo in nas razveseli-
lo s toploto. Človek bi poto-
val, plesal, prirejal piknike, 
užival svobodo in si našel 
svoj košček raja kar na zem-
lji. Nekateri to delajo, drugi 
pa se hranijo z izgovori. 
Tretji si dopust privoščijo 
šele septembra ali pred sezo-
no. Mogoče je bolje večkrat 
po malem, kot vse v enem 
kosu ... Vse večje tudi takš-
nih, ki so jim prave počitni-
ce nedosegljive zaradi de-
narja. Nim^m čarobne pali-
čice, da bi začarala počitni-
ce prav za vse, za starše in 
otroke. Spomnim pa se mo-
drega dejanja deklice, ki je 
takoj po lanskih počitnicah 
začela z varčevanjem za le-
tošnje. V hranilnik je vsak 
dan dala en evro. Sliši se 
malo, pa vendar se je v enem 
letu nabralo ravno toliko de-
narja, da ji v tem trenutku 
ni potrebno razmišljati o 
tem, kje naj dohi denar. 
Vem, da je lažje poskrbeti 
za enega človeka, kot za vso 
družino. Pa vendar. Vsak 
po svoje si krojimo to življe-
nje, vsak si reže sam svoj 

kruh. Kakšnega in koliko 
nam privošči država, je tako 
ali tako že preveč govora in 
od tega boli le glava. Zato se 
raje posvetimo temu, kako 
in zakaj na počitnice, ne pa 
zakaj ne. Veliko ljudi si želi 
drugačnih počitnic. Želeli bi 
nekaj novega, nekaj, kar bi 
nahranilo telo in duha za 
dolgo časa. Mogoče bi celo 
ostali doma in tam preživeli 
svoj dopust. Najbrž smo vse-
ga naveličani, kajti tudi 
morje in potovanja niso več 
tako nedosegljiva kot nekoč. 
Prav vsak lahko najde nekaj 
zase. In ravno o tem smo se 
pogovarjali te dni. Da smo 
kot razvajeni otroci, siti is-
tih krajev in istega načina 
počitnikovanja. Kljub temu 
zaradi lagodnosti še vedno 
rajši izberemo kraj, kamor 
zahajamo že od svojega pe-
tega leta, kot da bi se podali 
v neznano. Čas je za spre-
membo. Potrebujemo jo, da 
nam kri hitreje steče po ži-
lah, da malce pobrskamo po 
sebi in najdemo nekaj, kar 
smo si vedno želeli uresniči-
ti. Saj veste - na koncu 
bomo obžalovali samo tisto, 
česar nismo storili ... pa bi 
lahko ... 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

mSISTICNI 

91,0 MHz '© ; £ -

uiului.potepvh.coffl 

Ranjak celi rane 
zdrav i lne odlike ranjaka (Anthyllis vuineraria) so, kot pove že njegovo ime, da zdravi rane. G o t o v o je, 

da celi tiste na telesu - nemara pa je kos tudi d u š e v n i m in l jubezensk im? 

PAVLA K U N E R 

Naberimo nekaj cvetnih 
glavic 

Zanimiva socvetja bledo 
ali tudi zlato rumenih cvetov 
ranjaka oko hitro opazi na 
suhih travnikih po vsej drža-
vi. Raste od nižine do visoko-
gorskega pasu. Navadno je v 
družbi pisanega travniškega 
cvetja. Zraste do višine tride-
set centimetrov, ima lihoper-
nate številne lističe, končni 
listič je večji od drugih. Ste-
bla so skoraj ležeča, pa tudi 
pokončna, porasla s svilnati-
mi dlačicami. Cveti med ma-
jem in avgustom, ko nabira-
mo cvetove, ki jih posušimo 
v senčnih in zračnih prosto-
rih. Lahko pa uporabimo 
tudi sveže. Diši rahlo aroma-
tično. Vsebuje saponine, ki 
so odgovorni za zdravilne 
učinke. Boljunec, mačkina 
detela, mačkova detela, med-
vejčka, medvejka, ranica, ra-
njenik, uročnik, zajčja detela 
je nekaj njegovih poljudnih 
imen. Glede na številčnost 
le-teh, lahko sklepamo, da je 
bil pri naših prednikih zelo 
priljubljeno ljudsko zdravilo. 

Z a odprte rane na nogah 

Z ranjakom v ljudski me-
dicini predvsem celijo rane. 
Stiški dohtar Simon Ašič je 
priporočal, da s toplim ranja-
kovim čajem rano najprej 
spremo, nato pa prevežemo 
2 obkladkom, ki smo ga na-
vlažili z ranjakovim čajem. 
Obkladek menjamo vsako 
uro. Tako se zacelijo tudi 

rane, ki se sicer nerade celijo. 
Če temu čaju dodamo ozko-
listni trpotec (Plantago lance-
olata), bo njegov učinek Še 
večji. Vzamemo dva dela ra-
njakovih cvetov in en del li-
stov ozkolistnega trpotca. 
Eno žlico te mešanice prelije-
mo z vrelo vodo in pustimo 
stati petnajst minut, nato 
precedimo. Ta poparek bo 
koristil zlasti za umivanje 
odprtih ran na nogah. 

Pri vnetju dlesni 

Kdor ima težave z vnetjem 
dlesni, si bo pomagal, če bo z 
ranjakovim čajem izpiral 
usta. Obkladki iz čaja ranjko-
vih cvetov koristijo pri ozebli-
nah. Ranjakov čaj poleg tega 
preprečuje vnetja, čisti kri, 
lajša kašelj, krepi želodec, po-
maga pa tudi otrokom, kadar 
izbruhajo jedi, ki se jim niso 
prilegle. Ker zavira vnetja, ga 
je pametno dodajati čajnim 
mešanicam za t i. jesenske 
kure. Za eno skodelico tega 

čaja vzemimo žličko ranjaka, 
ki ga pripravimo kot poparek. 
Na dan popijemo dve skode-
lici tega čaja, ki ga po želji 
osladimo z medom. Ranjako-
ve cvetne glavice so dobro-
došle v mnogih mešanicah 
doniačega čaja. 

V sodobni naravni 
kozmetiki 

V zadnjem času so tudi v 
sodobni naravni kozmetiki 
odkrili, da ranjakove učin-

kovine izredno pozitivno 
vplivajo na kožo. Izstopajo 
zlasti njegove regenerativne 
oz. obnovitvene sposobno-
sti. Deluje tako, da kožo ba-
lansira in jo pripravi, da zo-
pet začne opravljati svoje 
prvotne funkcije. Dobro 
dene tako normalni kot po-
škodovani, mastni kot tudi 
starajoči in zreli koži. Je ena 
glavnih sestavim naravne 
kozmetike Dr. Hauschka, 
kjer znajo iz njega potegniti 
njegove najboljše lastnosti. 

Tonček naj ho 50 v R A K O V I H K L E Š Č A H 

M A S J E T A S M O L N I K A R 

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

Sreda, 2 0 . juni ja 2 0 0 7 

Dogodivščina s strelo se je 
za vse udeležence, pomeni, 
tudi za psa, končala srečno. 
Kar se moje mami tiče, je 
imela nebeško srečo, saj naj 
bi udarec strele preživel le 
eden od tisoč primerov, kar 
pa zadeva mene in moje dru-
go rojstvo, se rada pošalim, 
da se je na god sv. Medarda 
leta 1955 v meni rodila neiz-
merna energija. 

Ker gre v tretje bojda rado. 

sem se 2. junija letos, se pra-
vi, na dan svojega prvega roj-
stva, rodila še tretjič. Dejstvo, 
da me je Usoda z bolečino 
opozorila, da se v meni nekaj 
kuha, namreč razumem kot 
svoje vnovično rojstvo, saj me 
pred tem odločnim namigom 
k zdravniku ne hi zvlekli niti 
trije voli. če se izrazim sliko-
vito. 

Brez zamere, prosim, am-
pak v tem trenutku se domis-
lim, da bom svojo življenjsko 
preizkušnjo ali, če hočete, 
raka, klicala oziroma imeno-
vala Tonček; kajpada, s sami-
mi dobrimi nameni, saj ne vi-
dim v svoji Usodi nič slabega, 
da ne rečem življenjsko usod-
nega. Nasprotno: svojo živ-

ljenjsko preizkušnjo spreje-
mam z nasmehom in z odpr-
timi rokami, kar sem navse-
zadnje že večkrat povedala. 
Po drugi strani je pa čista res-
nica. da od Tončka pričaku-

jem. ah, kaj pričakujem, za-
htevam, da se v najkrajšem 
možnem času iz mojega tele-
sa izseli kamor hoče, recimo, 
nekam v vesolje in živi tam 
sam od sebe in izključno na 
svoj račun. Povedano druga-
če. tisto, kar je v tem času 
zame najpomembneje, je. da 
vem, kaj hočem in hočem 
samo eno: živeti. 

Vedno znova mi v mislih 
krožijo modrosti Louise L. 
Hay: "Različna mnenja ima-
mo. Vi imate pravico do svo-

jih in jaz imam pravico do 
svojega. Ne glede na to. kaj se 
na svetu dogaja, se lahko tru-
dite le za tisto, kar je za vas 
prav. Vzpostaviti morate stik 
s svojim notranjim vodstvom, 
saj je to modrost, ki pozna 
odgovore za vas. Ni si lahko 
prisluhniti, ko vam prijatelji 
in družina govorijo, kaj naj 
delate. Pa vendar so vsi odgo-
vori na vsa vprašanja, ki jih 
boste kdaj postavili, že zdaj 
znotraj vas." In naprej: "Vsa-
kič, ko rečete: ne vem, zapre-
te vrata svoji lastni notranji 
modrosti. Sporočila, ki jih 
prejemate od višjega jaza, so 
vam v pomoč in so pozitivna. 
Če začnete dobivati negativ-
na sporočila, pomeni, da de-

lujete iz ega in na ravni svo-
jega človekovega uma, mogo-
če tudi iz domišljije, pa Če-
prav pogosto dobivamo pozi-
tivna sporočila tudi s pomoč-

jo domišljije in sanj." 
Ker me na Golniku čaka 

Bojan, me Andrej le pospremi 
na oddelek 200 in odide. Kaj-
pada bi lahko na sprejem po-
čakala sama. brez spremstva, 
saj mi prav nič ne manjka. 
Po drugi strani pa sem vesela 
pozornosti domačih in Boja-
nove navzočnosti. Tako, za 
wo)i: primer, če mi nepričako-
vano vendar popustijo živci. 
Da se razumemo, v tej smeri 
ne razmišljam jaz. pač pa 
moji domači. Vsaj tako kaže. 

(Se nadaljuje.) 

mailto:info@g-glas.si
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Čiliji 
2. del 
B O R I S B E R G A N T 

Prejšnji teden je bilo že 
vse povedano o čilijih, no 
skoraj vse, tokrat kar takoj 
preidimo k receptom. 

Marinirani inčuni s 
čilijem 

Za 4 osebe potrebujemo: 50 
dag očiščenih svežih inčunov 
brez glav, 0,5 litra vinskega 
kisa. 2 dl ekstra devi&ega olj-
čnega oija, 3 stroke sesekljane-
ga česna, 1 svež ali posušen 
rdeč čili, 1 šop nasekljanega 
peteršilja in sol. 

Inčune razpolovite po dol-
gem. jim odstranite kosti in 
jih zložite drug poleg druge-
ga v globoko posodo. Potem 
jih posolite in nanje naložite 
še eno plast inčunov ter tudi 
te posolite. To ponavljajte, 
dolder ne porabite vseh rib. 
Prelijte jih s kisom in dajte 
za čez noč v hladilnik. Poso-
do vzemite iz hladilnika. 
Previdno vzemite iz posode 
vsako ribo posebej ui jih daj-
te na cedilo, da se odcedijo. 
Odcejene položite na pla-
denj in preHjte z vrelo meša-
nico oljčnega olja, čilija, čes-
na in peteršilja. Ohladite in 
ponudite s solato in hrustlja-
vim belim kruhom. 

Široki rezanci z bučkami, 
česnom in čilijem 

Za 4 osebe potrebujemo: j 
žlic oljčnega olja, j majhnih 
bučk skupaj s cvetovi, j sesek-
ljane stroke česna, 1 dl mesne 
juhe, 0,5 dl sladke smetane, 1-2 

sveža ali posušena čilija, sol, 
sveže mlet poper in 50 dag širo-
kih rezancev. 

V večji posodi na oljčnem 
olju prepražite na kocke na-
rezane bučke skupaj s cveto-
vi. Dodajte na kolobarje na-
rezan česen ter zalijte z mes-
no juho in sladko smetano. 
Začinite s soljo, sesekljanim 
čilijem in poprom ter dobro 
prevrite. Primešajte skuhane 
in odcejene široke rezance, 
dobro premešajte, prevrite 
in postrezite z naribanim 
parmezanom. 

Testeninska solata z 
marinirano zelenjavo in 
čilijem 

Za 4 osebe potrebujemo: 25 
dag testenin (svedrčkov), jo 
dag mešane zelenjave (bučk, 
paprike, čebule, melancanov, 
gob,...), olje, 1 šopek drobnja-
ka, 1-2 sveža ali posušena pol-
jubna čilija, 3 žlice ekira devi-
škega oljčnega olja, 3 žlice ja-
bolčnega kisa, 4 žlice belega 
vina, J žlice vode, sol in sveže 
mleti poper. 

Testenine skuhajte v sla-
nem kropu, jih odcedite, 
oplaknite s hladno vodo in 
stresite v posodo za solato. 

Medtem na nekaj olja pre-
pražite na kocke narezano 
zelenjavo. Ko zelenjavo pre-
pražite, še vročo začinite z 
narezanim drobnjakom, se-
sekljanim čilijem, oljčnim 
oljem, jabolčnim kisom, be-
lim vinom, vodo, soljo in po-
prom, vse skupaj premešajte 
ter ohladite. Ohlajeno zele-
njavo stresite prek testenin 
in premešajte. Solato lahko 
ponudite takoj ali pa jo hra-
nite do dva dneva v hladilni-
ku. 

Ribji file v čebulni omaki 
s čilijem 

Za 4 osebe potrebujemo: 4ji-
lqe poljubne ribe (osliča, bran-
cina, škarpene...), težke po 20 
dag, sok ene limone, 25 dag 
bele čebule, 2 žlici oljčnega 
olja, 2 dl suhega belega vina, 
1 dl kisle smetane, sol in 1 svež 
ali posušen čili. 

Ribje fileje posolite, poka-
pajte z limoninim sokom in 
jih marinirajte 15 minut. 
Medtem olupite čebulo, jo 
narežite na tanke rezine in 
jo posteklenite na oljčnem 
olju. Zalijte z belim vinom, 
dodajte ribje fileje in pokrito 
dušite 15 minut Ribje fileje 
naložite na krožnike, nastali 

omaki pa dodajte kislo sme-
tano in sesekljan čili ter soli-
te po okusu. Omako dobro 
prevrite in jo prelijte prek 
ribjih filejev ter postrezite s 
slanim krompirjem. 

Pečen piščanec s 
česnom in čilijem 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 
piščanca težkega okrog 1,3 kg, 
40 strokov česna, 1 limono, 4 
žlice oljčnega olja, 2 dl suhega 
belega vina, 1-2 sveža ali posu-
šena poljubna čilija, sol in sve-
že mlet poper. 

Česnove stroke olupite in 
jih dve minuti kuhajte v sla-
nem kropu. Piščanca razde-
lite na kose, ga posolite in 
popoprajte ter ga s kožo nav-
zgor naložite na pekač. 
Ožmite limono in soku pri-
mešajte oljčno olje, belo 
vino, na trakove narezan čili 
in kuhane stroke česna. S to 
marinado prelijte piščanca 
in ga pedte eno uro. Vmes 
ga po potrebi prelijte z malo 
vode. da se vam ne bo pre-
več izsušil. Pečenega piš-
čanca razdelite na krožnike, 
ga obložite s česnovimi stro-
ki, prelijte z omako, ki je na-
stala med pečenjem, in po-
strezite s pire krompirjem. 

KUHARSKI RECEPTI 
Z A VAS IZB IRA D A N I C A D O L E N C 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosite: čista goveja juha z jušno zelenjavo in vlivanci, 
pečene piščančje prsi s porom, njolči z zelišči, glavnata solata, 
skutni kolač z višnjami in kislo smetano; Ve^'a: plošča s pršu-
tom in dinjo, jajčevci v marinadi, toast, sadni sok. 
Ponedeljek - Kosilo: perutninska ragu juha, z drobtinicami 
zabeljene krpice, mešana solata; Večerja: frtalja z blitvo, špi-
načo, meliso, meto, začimbami in jajci, koruzni kruh, kislo 
mleko. 
Torek - Kosilo: zelenjavna juha, ocvrte sardele, krompirjeva 
solata s čebulo in oljkami; Večerja: mlada goveja jetra na 
žaru, zelena solata s paradižnikom in rukolo, čebulni kruh. 
Sreda • Kosilo: špinačna kremna juha, govedina v gobovAi 
omaki, pire krompir, kumarice s koprom in kislo smetano v 
solati; Večerja: marelični cmoki, češnjev kompot. 
Četrtek - Kosilo: enolončnica iz sladkega zelja z govedino, 
palačinke s sladko smetano in rdečimi jagodami, sladoled; 
Večerja: skleda mešane solate z rižem in šunko, toast, jo-
gurt. 
Petek - Kosilo: poljubno začinjen paradižnikov sok, rižota z 
morskimi sadeži, rdeča pesa v solati, sadna kupa 2 gozdni-
mi sadeži; Večerja: Široki rezanci z brokoiljem, tržaški solat-
nik s fižolom in majonezno omako. 
Sobota - Kosilo: kumarična hladna juha, pečen piščanec, pe-
čen krompir z grahom, mešana solata, pehtranovka; Večer-
ja: burek, jogurt. 

Skutni kolač z višnjami in kislo smetano 

Skutino testo: 300 g moke, 150 g puste skute, 6 žlic mleka 75 g 
sladkorja, 6 žlic olja, 3 žličke pecilnega praška, ščepec soli; 
Višnjev nadev s kislo smetano: 750 g višenj, 2 žlici limoninega 
soka, limonina lupina, 800 g polnomastne kisle smetane, 125 g 
sladkorja, 2 jajci, 1 vanilin sladkor, 
Ostalo: 4 žlice mandljevih palčk, 30 g masla 

Tortni model s snemljivim obodom in premerom 26 cm na-
mažemo z maslom. Višnje očistimo in razkoščičimo. 
Skutno testo: V kotliček presejemo moko s pecilnim praškom. 
Dodamo skuto, mleko, olje, sladkor in sol ter pregnetemo z 
ustreznim nastavkom na električnem ročnem mešalniku. Te-
sto razvaljamo in položimo v z maslom namazan pekač. Pe-
čico segrejemo na i8o stopinj Celzija. V kotličku penasto 
umešamo jajci, sladkor in vanilin sladkor. Dodamo kislo sme-
tano, limonin sok in limonino lupinico ter premešamo. Kre-
mo namažemo na testo, po njej pa razdelimo višnje. Potrese-
mo jih z mandljevimi palčkami, model pa za 30 minut potis-
nemo na srednje vodilo v segreti pečici. Pečen kolač vzame-
mo iz pečice in ohladimo, nato pa narežemo na 16 koščkov. 

Recept za skutni kolač z višnjami je za Gorenjski glas prispe-
val znani slovenski kuhar Andrej Fric. 
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JANEZ ŠTRUKELJ 

Krhki flancati malo 
drugače z marelično peno 

Sestavine: 2 rumenjaka, pol 
žlice sladkorja, vanilin slad-
kor, 2 žlici vina, žlica vode, 
malo soli, četrt kg namenske 
moke, malo ruma, mast ali 
olje. 

Priprava: Iz rumenjakov, 
sladkorja, vina, vode, soli, va-
nilina in moke naredimo 
voljno testo. Pognetemo ga v 
malo klobaso in pokrijemo, 
da se odpočije. Nato razreže-
mo na enako debele koleš-
čke, jih razvaljamo, vsakemu 
naredimo s kolesccin zarezo, 
da ostane rob okrog in okrog 
cel. V segreti maščobi jih 
ocvremo. Pečene potresemo 
s sladkorjem v prahu. 

Nadevani jurčki 

Sestavine: vei^i jurčki, peter-
šilj, čebula, česen, olje, drobti-
ne, slanina, sir, sol, poper. 

Priprava: Jurčke očistimo, 
odrežemo kocene. kar je sla-
bega odstranimo, drugo pa 
sesekljamo. Klobuke pusti-
mo cele. V posodi segrejemo 
2 žlid maščobe, dodamo se-
sekljano slanino, čebulo in 
česen, peteršilj in sesekljane 
kocene. Nekoliko prepraži-
mo, dodamo malo drobtinic, 
solimo in popramo. V ognje-
vamo posodo vlijemo malo 
olja, naložimo jurčkove klo-
buke in jih nadevamo s pri-
pravljenim nadevom. Malo 
potresemo z drobtinicami 
pokapljamo z oljem in v peči-

d pečemo približno 20 mi-
nut Pečene zložimo na krož-
nik, obložimo pa jih še z na-
devanimi in popečenimi pa-
radižniki ter krompirjevim 
pirejem. 

Z grahom nadevani 
paradižniki 

Sestavine: 4 zreli paradižni-
ki, luščen grah, maslo ali mar-
garina, sesekljan peteršilj. 

Priprava: Paradižnike po-
parimo, da jih lažje olupi-
mo. Odrežemo jim pokrov-
ček, sredico pa previdno iz-
dolbemo. Na žlid masla pre-
pražimo drobno sesekljan 
peteršilj in grah, solimo, pri-
lijpmo nekaj žlic juhe ali 
vode in pokrito dušimo, da 

se zmehča. Ko se zmehča, z 
nadevom nadevamo para-
dižnike. Nalagamo jih v po-
maščeno posodo in v pečid 
zapečemc. 

Mesni cmoki v zelenjavni 
juhi 

Sestavine: korenček, gomolj 
zelene, peteršiljev koren, mah 
ohrovta, mladi neoluščen 
grah, lovorov list, muškatni 
orešček, malo bazilike, rož-
marin, sok poper. 

Mesni cmočki: četrt kg mle-
tega mesa, 1 žemlja, drobtine, 
1 jajce, sol, poper in muškatni 
orešček. 

Priprava: Zelenjavo za 
juho očistimo in jo nareže-

mo na kocke ali na drobne 
rezance. Na segreti maščobi 
prepražimo sesekljano če-
bulo in česen, dodamo nare-
zano zelenjavo in pripravlje-
ne mesne cmočke. Vse sku-
paj nekoliko podušimo, 
malo pomokamo in zalije-
mo z juho ali vodo. Juho ku-
hamo in začinimo s svežimi 
začimbami. Nazadnje juho 
še nekoliko okisamo ah pa 
dodamo malo vina. Tik pred 
koncem dodamo še sesek-
ljani peteršilj. 

Mesni cmočki: Mletemu 
mesu dodamo namočeno 
žemljo, praženo čebulo in 
strok česna, solimo, popra-
mo, dodamo še eno jajce. 
Oblikujemo za oreh debele 
cmočke. 



H ZANIMIVOSTI 

Svojo spretnost so pokazali mečevalci. / Foto: m îk zorman 

Podžupan Klemen Štibeij z go spo je pri stojnici pokusi l 

loško medlo. / Foto: MatkZorman 

Loka je zaživela v srednjem veku 
V soboto se je Škof]a Loka 2 Venerino potjo vrnila v srednji vek. Staro mestno jedro je s srednjeveško 
tržnico in z meščani , oblečenimi po srednjeveški modi, obudilo nekdanje čase. 

D A N I C A ZAVRL ŽLEBIR 

Škofja Loka - Od dopoldan-
skih ur pa vse do desete ure 
zvečer, ko je mesto razsvetlil 
veličastni ognjemet, je Škofja 
Loka živela po srednjeveško. 
Začetek Venerine poti je 
oznanil mestni klicar, nato so 
se skozi mesto v sprevodu 
sprehodili meščani v srednje-
veških oblačilih. Na čelu sta 
bila mestni glavar in njegova 
gospa. Župana Igorja Draks-
lerja so za' to priložnost na 
novo oblekli, model za njego-
vo novo oblačilo pa smo si 
lahko ogledali na freski, ki 
krasi Romanovo hišo. Velja-
kom je sledila mestna gospo-
da, za njimi pa manj ugledni 
meščani, rokodelci, kmetje, 
berač... Na stojnicah srednje-
veške Loke je bilo videti mar-
sikaj: kaligrafijo, izdelovanje 
sit, rezbarstvo, brušenje dra-
gih kamnov, Ijudsjca glasbila, 
kovnico kovancev, srednjeve-
ško bukvamo, medičarstvo, 
lončarstvo, svečarstvo ... pa 
tudi živilsko tržnico s ponud-

M a l o p r i d n e ž e s o v s r e d n j e m v e k u vk len i l i v k l a d o in o b m e t a v a l i z ze len javo . / FOIO: MatK zorman 

bo izdelkov kmečkih gospo-
darstev in gospodinjstev. Po-
nujali so tudi staro jed, loško 
medlo, jed iz prosene kaše in 
moke. Na Mestnem trgu ni 
manjkala niti srednjeveška 
klada, v katero so sem in tja 
\Wenili kakega malopridneža 
in ga obmetavali s solato. Pod 
Škofjeloškim gradom so našli 
svoje mesto vitezi, konjeniki, 
paži, lokostreld, ki so obisko-
valcem kazali svoje veščine. 

Obiskovalce so zabavali dvo-
mi norček, žonglerji, srednje-
veški burkači in tudi vedeže-
valka jim je napovedovala 
(bolj ali manj) sreteo prihod-
nost Vmes je na velike odru 
sredi osrednjega trga potekalo 
živahno dogajanje: srednjeve-
ška glasba, renesančni plesi, 
gledaUško animacijska igra 
Loški Dekameron .„ Glasba 
in ples sta polnila tudi druga 
prizorišča, tako se je z balko-

na Homanove hiše oglasila 
pevka ob spremljavi lutnje, 
Cankarjev trg je živel z otro-
škimi nastopi. Zanje so pri-
pravili tudi pravljice in več de-
lavnic. Zvečer so renesančni 
plesalci plesali ob baklah. 

Venerino pot vsakokrat 
obogatijo tudi loški likovni 
umetniid. V atriju starega 
župnišča pa so letos razstavi-
li Škofjeloški pasijon v bakru 
avtorja Vinka Mohorčiča. 

N E SAMO KVALITETNI. TUDI INOVATIVNI 

PVC in ALU okna. vrata, zimski vrtovi in 

ograjni sistemi za svet v novi podobi. 
RLMOMT 

S V E T V NOVI P O D O B I 

MojeDeloxom 
Izberi prihodnost 

M O | E D E L O , s p l e t n i m a r k e t i n g , d . o . o . 
Podut i ška 9 2 . 1 0 0 0 Ljubl jana, S ioven i ja , T: 0 1 5 1 3 5 7 0 0 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH O G U S O V (300 - 500) 
NA: wvvw.moiedelo.com. info@mojedelo.com 

Prodajalec m/ž (Nova Gorica, gubljana. Kranj 
in Domžale) 
Iščemo prodaJaJce s končano ustrezno poklicno izobrazbo 
IV. stopn^, ki im^o občutek za odgovornost in nadpovpre-
čno zavzetost za dek> ter veselje in smisel za dek> s stran-
kami in v Umu. Zaželene lastnosti so komunikativnost, ure-
jenost, fleksibilnost in samoiniciativnost. Deichmann, d. o. 
o., Dunajska 2 2 , 1 0 0 0 Llubljana. prijave zbiramo do 16 . 7. 
2008. Več na www.mojedeto.com. 

Komercialist prodaje m/ž (Jesenice) 
Deio obsega p(xlročje prodaje Jeklenih palic različnih dimen-
zij in kvalitet. Od Vas pričakujemo: aktivno znanje angleščine, 
obvladovanje deta z računalnikom, poz/tavanje carinskih 
predpisov, izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri. SUZ, d. 
o. o., Cesta Borisa Kidriča 4 4 . 4 2 7 0 Jesenice, prijave zbira-
mo do 30 . 6. 2008. Več na www.mojedelo.com. 

Natakar m/ž (Gorenjska • Jezersko, Visoko, Kranj, 
Bohinj) 
2a naše naročnike, podjetja z Gorenjskega, iščemo nove 
sodelavce za delo v gostinstvu. K prijavi vabimo delavne in 
odgovorne kandidate, ki razumejo delo v gostinstvu kot po-
seben izElv. Zaželena Je dokončana vsaj osrvovnošolska iz-
obrazba, Izkušnje z delom z ljudmi, interes za delo v gostin-
stvu ter pripravljenost na nestabilen umik dela. Posamezna 
podjetja nudijo tudi namestitev. MANPOWEH, d. o. o.. PE 
Kranj, Koroška c. 14, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 2. 7. 
2008. Več na www.n>ojed«lo.com. 

Tržnik m/ž (dkofja Loka) 
Zaposliti želimo strokovnjaka, ki Je dinamičen, prodoren, z 
vefiko deTovnega eiana. vztrajen in ciljno usmerjen ter priprav-
ljen Sprejet) izziv. Vaše temeljne naloge bodo trženje In po-
speševanje prodale lastnih izdelkov in storitev skupine Teh-
nik, spremljanje trga ter svetovanje In podpora ključnim kup-
cem. S G P Tehnik, d. d.. Stara cesta 2. 4 2 2 0 S k o ^ Loka. 
prijave zbiramo do 4. 7. 2008. Več na www.mo)edek>.com. 

Samostojni komercialist m/ž (Kranj) 
Od kandidata pričakujemo: univerzitetno ali visokošolsko 
strokovno izobrazbo ekonomske ali druge ustrBzr>e smeri, 
zaželene so izkušnje na področju bančnega poslovanja In 
trženja, ustno In pisno sporazumevanje v tujem jeziku, 
ustrezno računalniško znafije (poznavanje orodij MS Offi-
ce), dobre komunlkaciiske in prodajne veščine. Abanka 
Vipa, d. d.. Slovenska cesta 5 8 . 1 5 1 7 LJubljana, prijave zbi-
ramo do 3 . 7. 2008. Več na www.mojedelo.com. 

Strokovnjak za vodenje betoname in se^racije m/ž 
(Ško^a Loka) 
Ponujamo vam: odlične možnosti za vaš os&bni in kariemi 
razvoj v sodobnem dek)vr>em okolju z jasno zastavljenimi 
cilji; stimulativno plačilo In trendovsko nagrajevanje za 
uspešno opravljeno delo; strokovno nadgradnjo vaših znanj 
ter ostalifi znanj, ki so pomembna za doseganje ciljev. SGP 
Tehnik, <1. d.. Stara cesta 2 , 4 2 2 0 Skofia Loka. prijave zbi-
ramo do 4. 7. 2008. Več na www.mojedelo.com. 

Prodajalec/ka (Kranj, Nova Gorica) 
Kot prodajalka/ec boste usmerjeni na prodajo aktualne 
mode našim kupcem in v zadovoljevanje njihovih želja. 06 
Vas pričakujemo, da imate za delovno mesto prodajaika/ec 
vsaj IV. stopnjo čobrazbe zakonsko ustrezne smeri. Char-
les Vogele. Linhartova cesta 1 1 A, 1000 Ljubljana, prijave 
zbiramo do 1 3 . 7. 2008. Več na www.mojedeto.com. 

Projektant m/ž (Radovljica) 
Arhitekt, krajinski arhitekt. Delo na področju prostorskega 
načrtovanja, urtjanizma in projektiranja. Obvezno obvlada-
nje dela v autocad programih, zaželeno poznavanje ArcVi-
ewGls programske opreme. Razvojni center Radovljica, d. 
o. o.. Kranjska c . 1 3 . 4 2 4 0 Radovljica, prijave zbiramo do 
3 . 7. 2008. Več na www.mojedelo.com. 

Kuharski pomočnik na Bledu m / l (Bled) 
Vaše deta bo obsegate: ponx)č v kuhinjiln čiščenje. Kaj pri-
čakt^emo? Izkušnje v gostinstvu, vozrtški izpit kat. 8 . s r r ^ l 
za dek) z ljudmi, natančno in dosledno osebo, komunikativno 
osebo, dinamično osebo, veselje do dela in timskega deta. 
Sodexho, d. o. o.. Železna cesta 1 6 , 1 0 0 0 LJubr^ana. prijave 
zl:)iramo do 5. 7. 2008. Več na www.moiedelo.com. 

Kuharski pomočnik v ŠkofJI loki m/ž (Ško^a Loka) 
Vaše delo bo obsegalo pomoč pri pripravi toplih In hladnih 
obrokov. Kaj pričakujemo? Izkušnje v gostinstvu, vozniški 
izpit kat. B. smisel za delo z ljudmi, natančno in dosledno 
osebo, komunikativno osebo, dinamično osebo, veselje do 
deta in timskega dela. Sodexho, d. o. o., Železna ce>$ta 16 . 
1 0 0 0 Ljubljana, prijave zbiramo do 5. 7. 2008. Več na 
www. mojedek) .com. 

Voznik - pomočnik v skladišču m/2 (Kranj) 
Pričakujemo: zaželeno Je vsaj leto dni izkušenj na podo-
bnem delovnem mestu, vozniški izpit kategorije B. izpit za 
viličarja, komunikativnost, zanesljivost, vesten odnos do 
dela. Prednost imajo kandidati iz Kranja in bližnje okol je . 
Novega sodelavca zaposlimo takoj za nedok>čen čas. s po-
skusno dobo 6 mesecev. Dolnov, d. o. o., Suceva 23 , 
4000 Kranj, prijave zbiramo do 5 . 7. 2008. Več na 
www. mojedelo. com. 

Mizar m/ž (Kranj) 
Od kandidata/ke se pričakuje: osnovno mizarsko znanje, 
delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu, inovativ-
nost, iznajdljivost, zaželena so tudi dnjga tehnična znanja, 
zaželen je vozniški izpit C kategorije. EMS Sejmi, d. o. o.. 
Kranj, Savska c 14. 4000 Kranj, prijave zbiranro do 6. 7. 
2008. Več na viww.nw>jedek).com. 

Pleskar m/ž (Kranj) 
Od kandklata/ke se pričakuje: osnovno pleskarsko znanje 
(izravnava in pleskanje sejemskih ambientov), dek)vne izkuš-
nje na podobnem dekyvnem mestu, iznajdljivost, zaželena so 
tudi druga tehnična znanja, zaželen je vozniški izpit kategori-
je C. EMS Sejmi, d. o. o., Kranj, Savska c 14, 4000 Kranj, 
prijave zbiramo do 6 . 7 . 2 0 0 8 . Več na www.mojedeto.com. 
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ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

DEUVECSfteZPOKUCA 
dO 28,6.08; 8K5 8ANG MEGA. S. ŽAGARJA 7t. 
KRM4J 
do 29.6.08: HRIBAR • BL£SK. KRANJ. D.O.O., SAV-
SKA C. 34. KIWU 
doazoe: KARIERA. O.O.O.. OONAJSKAC. 21. UU8-
UANA 
dO 13.»08: KARIERA. O.O.O., DUNAJSKA C. 2». 
LJUBLWA 
dO 2.7.38; MfNICOM, d-OO.. POVŠETOVA UL 65. 
UU6LJMA 
de 9.7.D0; MAAKO OOONKAR S.P.. LAIK^vCC 04. 
C£RKL€ 
dO 4.7.06: MATJAŽ KOKAL S.P.. RIBENSKA C. 5 A. 
8l£0 
do 25.e.08; OSTROVRHfRSTARAŠtNKi IN DRIŽBE-
NKJ O.H.O.. C. V KRESNICE 9, UU8UANA 
do 14.7.06; STEELING. D O.O.. PAJ6RJEVA 7. ŠEN-
ČUR 
POMOŽNI OEUVEC 
do 20.r08: BEKEM, D.OO., BELŠAKOVA I L 2. 
PTU) 
dO 13.7.08: JANEZ SKERJANEC S.P.. ŽJGANJA VAS 
47. KRIŽE 
dO 2.7.06: MIRAN ANŽIČ S.P., MLADINSKA UL 2. 
KKÂil 
dO 13.708: PRIMOŽ ERŽEh S.P.. PRAŠE SS. MAVCi-
ČE 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
dO 25.€.08: AOeCCO H R . O.O.O.. ZOiSOVA UL 1. 
KRANJ 
dO 6.7.08: AGENCUA M SERVIS. O.O.O.. IGFiAkA 
UL U.LJUBUANA 
do5.7,08:ANOREJPO(iAČARSP.PRISOJNAX 3. 
BLED 
dO 20.708: BVG. D.O.O.. SAVSKA C. >6. KRANi 
dO 29.e.06; ROBERT ZORKO S R. HRASTJE iZ M. 
KRANJ 
dO 20,7.08: HTT ALPtNEA. D.O.. B O R O V ^ C. 99. 
KR. G O ^ 
do 28.806: HOTa L£K. D.O.O.. VRŠIŠKA C. 38. KR. 
GORA 
do 5.7.08; INTERTRENO. D.O.O.. HOTEMAŽE 50. 
PREDDVOR 
do 29.6.08: JURE ŽAGAR S,P.. BEGUNJSKA C. 4, 
LESCE 
do 30.e.08: KAAERA. D.O.O.. DUNAJSKA C. 21. 
UUBUVNA 
do 5.7.08: ULUA. D O.O.. »/EDVOŠKA C, 4. MEDVO-
DE 
do 25.608: MANPOWW. DO.O,. TTTOVA 8. JESEN^ 
CE 
do 10 70A MTTJA ̂ n UifiP. nRFl.HCA 6. TR̂tč 
do 29.e.06: 0$ i. GROHARJA. POOLUBNIK 1. ŠK. 
LOKA 
dO 20,T.08: PenCA, D.O.D.. MEDVEDOVA C 18. 
UUBUVIA 
do 28.6.08; PflOSEN COM, D.O.O,. SP DUPUE 8. 
DUPUE 
do 13 70ft. PRn-VN rOM D O O . SP r»«.lF ft. 
DUPUE 
doS.7.C6: ROMAN ROSTOhARS.P, CM^KAAJE^AC. 
23 C. BLED 
do 26.6.06: SINTAL. D.O.. UTOSTROJSKA C 38. 
LAJBLLVM 
dO 27&08. TTTAN. D.D.. KOVMAASKA C. 26. KAM-
NIK 
do 26.6.08. VOLfNIK. D.C.O.. CELOVŠKA C. 170. 
UUBLUNA 
ZASTEUJEVALEC 
dO 30.6.08: MARTIN PER^UŠ S.P,. ZG, BRNIK 32. 
CERKUE 
NATAKARSKI POMOČNIK 
do 28,e.0C; BOHINJ. 0.0.0 . TRJGLAVOKA C. 17. 
BOH BSTRiCA 
NIŽJA K>KUCNA IZOBRAZBA DO 2 LET 
dO 30.6.06; A«EST. D,0,C.. ZG. BRNIK 130 A. Bfl-
NtK-AERODROM 
dO 28.6.06; IAMEXS.R,O..ROŠNJA 16 A. STARŠE 
POŠTNI MANtPULANT 
du ze.O.O«. POŠTA SLOVENUe. 0.0,0.. OftAŽOO-
ŠKAUUe.KRANJ 

NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA DO 3 L£T 
dO 28,6.08: IMPa. D.O.O.. UKAN0126. BOH JEZE-
RO 
PARKOVNI VRTNAR 
do 28.6.08: JGZ BRDO. PR&DOSUE 39. KRAkJ 
ŽIVINOR̂ C 
dO 28.6.08: KŽK. O.O.O., KRWSKAC. 29. ŠEWtUR 
PEK 
dO 25,6.08; NIKOUU UMNIKS.P.. KRANJSKA C, 36. 
ŠENČUR 
do 6.7.06; SONJA gABNIK S.P. TOMAČEVO 33. 
UUBUANA 
M£SAR 
dO 24.6 08; Mff> MALOPRODAJA, D.O.O.. P M C N ^ 
C. 1. NOVA GORICA 
dO I0.7.ce: ŠTAJN8IRT. D.O.O.. KCRIČEVA C. 22 A. 
ŠK.LOKA 
GOZDAR 
do 10,7.06; NEDBJKO BOGDANKl̂  S.P.. NA KRESU 
t9.ZEL£ZN{K) 
do 28.6.08; NEDEUKO BOGDANIČ S.P. NA KRESU 
t9.ŽH£ZNN 
MIZAR 
do 1,7.0€:A6ENCUAMS£R\«. D.O.O.. K5RJŠKA.UL 
U.UUSUANA 
do 23,7.08: JURU ZUPANC S.P. 00l£NJA VAS70. 
SELCA 
KUUČAVNIČAR 
do 207.06: BEKEM. D.O.O.. BELŠAKOVA Ul 2. 
PTUJ 
dO 10.7,08: MP PTUJ. D.O.O.. DORNAVSKA C 7 B. 
PTUJ 
do U 708: STFE1 MG. O 00 . PAJERJ£VA 7. ŠEN-
ČUR 
dO 25.6.06: ŠVELC. D.O.O., C. NA RUPO 45. KFAMJ 
STAVBNI KLJUČAVNIČAR 
dO 29.6X)8: SGP TEHNIK. D.D.. STARA C. 2. ŠK. 
LOKA 
STRUGAR 
do 3.7.08: eVG. O.O.O.. SAVSKA C. 16, KRANJ 
ORODJAR 
dO 17.7.06; tSKRA MiS, D.D.. UU8L1ANSKAC. 24 A. 
KRANJ 
VARILEC 
dO 20,7J>6: BEKEM. D.O.O,. BELŠAKOVA UL 2. 
PTUJ 
SmOJNK 
do 4.7.08: SVILAMT. D.D., KOVINARSKA C. 4. KAM-
NIK 
STROJN MEHANIK 
dO 24.7,(6; LITOSTROJ PTS.O.O.O,.UTOSTROJSKA 
C, 42, LJUBLJANA 
MEHAMK INDUSTRiJSKJH STROJEV IN HAPm 
dO 20.7.08: TO^mK O.O.. ŠARANOVKieVA C. 35. 
DOMŽAU 
AVTOUeUNIK 
dO 17.7C8: AVT05VE7EK STUDENEC. D.O.O.. STU-
DENEC11.UU8UANA.P0UE 
do 29.8^»; B4NN0VA RAMJŠA K.D., KOLODVOR-
SKA C. Z MEN(£Š 
do 28.8.08: MARINAPORTOTOŽ. D.D.. C. SOLBIAR-
JEV 6. PORTOROŽ 
do 10,7.08; PJRANHA. ŠK. LOKA. D.O.O.. PODIUS-
NIK99.ŠK.LOKA 
ELEKTROMONTER 
do 29,8i»; PLAN^ET. D.C.O,, KAMNIK POD KRI-
MOM 8 B. PRESERJE 
EL£KTROtNSTALATER 
do 6.7.08; ZVONE KUŠAR S.P.. KAJAKAŠKA C. 52. 
UUBUA^iA-ŠMARTNO 
ELEKTROUEHANtK 
dO 24.6.06; RtC. D.D.. SUAENSKAC. 40. MEN-SEŠ 
ELEKTRIKAH ELfKTRONIK 
do 24.8.06: FILC. D.D . SLOVENSKA C. 40. MEN3EŠ 
dO 24.7.08; UTOSmOJPTS.D.O.O,. UTOSTROJSKA 
C. 42. LUBUANA 
do 2S.BM. TELEKABEL D.O.O,. MOSTE 26 A Ž^ 
ROVNICA 
ŠMUA 
do 13.7.06: MARUAGUBANCS P. PTVKA 14. NAUO 
PRIZER 
dO 6.7.06; BARTOIAC MOJCA S.P. PREDILMŠKA C. 
I6.TRŽIC 
dO 26,608. LASSANA. D.D.. CANKARJEVA C. 3. 
UUBUAHA 
dO 3,7.08: SNJEŽANA KOŽUH S.P. C. NA BROC 47. 
KRANJ 
do 29.GM. TAMAflA JANŽA 6.P.. ŠTUDCNTOVSKA 
UL 13. UUBUANA 

ZiOAR 
dO 20.7.08; SAOer AGfC S.P. TTTOVA 84. 
do 25.6,03; ŠVELC. D.O.O.. C. NA RUPO 45. KRANJ 
VOZNIK 
do22 7.0i:TRGOOOMNO 1.D.0.0..ZAPUŽE 108. 
BEGUNJE 
dO 3.7,08; TR-TEAM. D.0,0, C. JAKA PLATIŠE 21. 
KRANJ 
SKLADIŠČNIK 
do 28.6.08; BK> BAN6 MEGA, S ŽAGARJA n. 
KRANJ 
PRODAJAUC 
dOl.7.08;AGeNCUAMSgRV)5, D.O.O,. KjRtSKAUL 
14.LJU8UANA 
do 4.7.08: AGENCUA M SEfiVlS. D.0,0,, IGRIŠKA 
UL 14. UUBUANA 
do 29.6.08: ALFAP^. D.O.O.. LETALJŠKA C. 29. 
UUBUANA 
dO 25.6.0»; AlPINA. D.D.. S. ŽAGARJA 69. KRANJ 
00 AVlO MMNMiC. 5.O.U. KlUANfc KO. 
POUANE NAD ŠK. LOKO 
do 25.6.03: BA8Y CENTER. 0.0,0.. C. 1. MAJA TT. 
KRANJ 
dO 25.6.06; KERN MASS. D.O.O.. PARTIZANSKA C. 
S.KRANJ 
dO 2.7.06; LESNtNA. D.D.. S. ŽAGARJA 87. KRANJ 
d0 2.7,08:L£SNlNA, D.D . SKlADtSCNAUL 5. JESE-
NK̂  
do 26.6.08; MAK PRAPROTN«. D.O.O.. ŠKOFJELO-
ŠKA C. 2C. KRANJ 
dO 4.7.08: MARJAN FAJFAR 5 P. SP BRNIK 36 A, 
CERKUE 
do 25 6.IM: MERCATOR. 0.0. CASH & CARRY. PAR-
TIZANSKAC. 1. ŠK, LOKA 
dO 24,8,06: MIP MALOPRODAJA. D.O.O,. PANOVŠKA 
C. I.NOWVGORK:A 
dO 28,6.«; PUNSTAL D.D.. l-iDOSTRLfSKA UL 1 A. 
JESENK^ 
do 10,7.06: TRGODOM NO. 1. D.O.O. ZAPUŽE 10B. 
BEGUNJE 
KUHAR 
do 26,6.06: AiREST. D.O.O.. ZG BRNK 130 A. 6R-
NK-AERODROM 
do 25.6.Ca: BGP. KIDRIČEVA 36 A. KRANJ 
do 2.7.08 JANEZ HROVAT SP.. BOROVŠKA C. 61. 
KR.GORA 
do 27.6.03; KRWC HOTEU. D.O.O.. OftlMATINCVA 
UL 15. UUBUANA 
dO I7.7.0a LUŠINA. D.O.O., ČEŠNJ(CA 54. ŽELEZNKI 
dO 20.7.C6; MARCHE. D.O.D.. GASILSKA C. S3. 
ŠENČUR 
dO 3.7.06: MILENKO GREGORIČ. S.P. BEGUNJE 
160. BEGUNJE 
do 278.08: OŠ PODBROO. P008ROO 32. POOBR-
DO 
dO 21.7,08; ROK MALNAR SP., STARA FUŽINA 2Z. 
BOH, JEZERO 
NATAKAR 
dO 20.7.M; ANDREJA POPUTN« S P.. LEVSTIKOV 
TRG3.vaJKElAŠČE 
do 20.7,09; MT AlPINEA, D.9.. 8OR0VŠKA C. »9. 
KR.GORA 
dO 29.6.(»; tKA. D.O.O.. ŠKOCJAN 35 A, KOPER 
do 2.7.08 JANEZ HROVAT SP.. BOROVŠKA C. 61. 
KRGORA 
dO 28.6.03; JGZ BRDO. PREDOSUE 39. KRANJ 
GOSPODINJAOSKRBNiCA 
do aa.e.cs; VZGOJNJ ZAVOO KRANJ. ŠEMPETER 
SKAUL3i KRANJ 
SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA 
dO 25.6.03; ADECCO H.R,. C.O.O,. ZO(SOVA UL I, 
KRANJ 
dO 28.6.03; ADECCO H R . DO.O.. ZOISOVA UL 1. 
KRANJ 
do 24.6,03; ACCNCUA M SCTVKJ. 0.0.0 . KWSKA 
UL I4.LJU8UANA 
dO 30.6.06: ACCNCUA M SERVIS. D.O.O.. K»iŠKA 
X 14, UUBUANA 
dO 8.7.0« AGENCUA M SEPVIS. D.O.O., IGRIŠKA 
UL 14. UUBUANA 
dO 25.6.W; AlPCTOUR. D.D,. KIDRIČEVA C, 56. ŠK. 
LOKA 
do 17.7.06: AVT0-SVE7EK STVDENEC. D.O.O.. STU-
DENEC 1I.UU8LJANA-P0LE 
dO 24.7.03; DEJAN FRANTARS.P. STE MARIE AUX 
MINEŠ 15 TRŽIČ 
do 30.6.06; FAMILV FROST, DO.O.. ŠMARTINSKAC. 
t02.UUEUANA 
(to 13,7.06. OACHO. 0.0.0,. POONART 04. PCD-
NART 

do 2,7.06; GORENJSKI TISK. D.D,. M VADNOV 
KRANJ 
dO 28.6.0C: IMRACTO, D.O.O JURČKOVA C. 
UUBUANA 
do 24.7.06: IMPEL D.O.O.. UKANC 128. BOH. JEZE-
no 
do 24.6,08. KATARINA CEGNAR S P.. VtftMAŠE 
ŠKLOKA 
dO 25.6.08; KARIERA. 0.0.0-. DUNAJSKA C 
UUBUANA. 
do3.708: KARIERA. D.O.O,. DUNAJSKAC. 21. 
UANA 
dO 17.7.06. KOZAMERNIK STANKO S P., TOMŠJČgVA 
UL 2. KOPER 
dO 4.7.08: PERKO TEHTNK:E D.O.O,, ZALOG 
GOLNIK 
do 4 7.06; PORTAKS, D.0,0.. VOJKOVA UL 4. ORLA 
do 30.8.08: SPAR SLOVENIJA. D.O.O.. C- NA 
HOVCE 126. UUeUANA 
dO z:>,e.0d: StNK IKAUt. O.O.O.. BHirOI-
KRANJ 
dO 5.7.08: nSA. O.O.O., IŽANSKA C. 213. UUBUA-
NA 
dO 27.6.06 TTIAN. D.D KOVWiARSKA C 28. 
m 
LESARSKI TEHNIK 
dO 7.7.08. INTERCET. D.O.O.. POSLOVNA CONA 
24.ŠENČIR 
dO 30.6.08; SGP TEHNIK. D.O.. STARA C. 2 
LOKA 
do 25.6.08; ŠENK TRADE. O.O.O.. BRfTOF 
KRANJ 
STROJNI TEHNIK 
do 24.7.06: LTTOSTROJ PTS, D.D.O., UTOSTROJSKA 
C, 42. LJUBUANA 
ELEKTROTEHNIK ENERGETIK 
do 29.6.0S; PLAHNET. D.O.O. KAMNIK POD 
M0M6B.PRESERJE 
ELEKTROLEM IK 
do 29,8.0e: PLAN^ET. D.O.a. KAMNIK POD 
M0M6B. PRESERJE 
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONK 
dO 6.7.08: AGENCUA SERVIS. D.O.O., IGRIŠKA 
UL14.Ut8UANA 
RAČUNALNIŠKI TEHNIK 
dO 24.6,06; AGENCUA SERVIS. D.O.O., SIO 
SKJ TRG 8. KRANJ 
do 28.6.08t CALEFFI HIDROTB^MiKA. d.O O.. 
STRUSKAC.6A.IZ01A 
KEMUSKI TEHNIK 
dO 6.7.08; KEMOMED. D.O.O.. KAUŠKA U 
KRANJ 
FRIZERSKI TEHNIK 
do20 7 08.Al£XKU0UZ0V«ČSP. MUAVČEV 
IS.ŠKOOJK^A 
GEODETSKI TEHNIK 
do 29.6.06; GEODETSKI BtRO EMA HUTH, O 
ZBaJSKAC. 4. MEDVODE 
GRADBENI TEHNIK 
dO 11.7.08; AGENCUA SERVIS. D.0,0.. IGRiŠKA 
UL 14.Ut8UANA 
TRGOVTNSIA POSLOVODJA 
do 4.7.06: MARJAN FAJFAR SP . SP. BRNIK 
CERKUE 
KOMERCIALNI TEHNIK 
dO 24.706; PEKARNA POSTOJNA. D.O.O.. K 
DVORSKA C. 5 C. POSTOJNA 
GOSTI MSM TEHNIK 
dO 6,7.08; SONJA BABNIK &P. TOMAČEVO 
UUBUANA 
TEHNIK STREŽBE 
dO 26.6,08; JGZ BRDO. PREDOSUE 39. KRANJ 
EKONOMSKI TEHNIK 
d01.7.06. AGENCUA M SERVIS D.O.O.. K3R!ŠKA 
t4,LnJ0LHNA 
dO 24,8.06; AGENCUA S£R\1S. D.O.O.. SLOVE/ 
SKITRGa.KRAri} 
do 6.7.08: BIRO M-14, D O.O. KAJUHOVA UL 
MURSKA SDBOTA 
do6.7.08; KOROTAN. D.O.O., STRUŽEVO 20, KRAKJ 
dO 6.7.08: V<ERKUR ZAVAROVALNICA. D.D.. DUNAJ-
SKA C. 26, UUBUANA 
do 2B.6.0e; PEKARNA POSTOJNA. D.O.O., K 
DVOftSKAC. 5 C. POSTOJNA 
do 30.6 06; SP0RT1NA BLED, D.O.O . ALPSKA 
43. LESCE 
do 28.6.06: ZAVAROVALNICA TRK3UV. D.O.. 
VVEISOVAC. 20. KRANJ 
K0MEnCtAL19T 
dO25.8.08 IG. D.O.O,. ŠHHOSAUL 26. UUBUANA 

dO 25.6.08. MTHAEU KAVČIČ SP.. GREGORČIČEVA 
U L 2 7 , Ž « 
ZDRAVSTV94I TEHNIK 
dO 28.6.08; SINKOPA. D.O O.. ŽIROVNK^^ 67. ŽJ-
ROVNK>̂  
SRCONJA STROKOVNA A U SPLOŠNA IZOORAZDA 
dO 17.7.06; A^TOŠOIA ING, HUMAR. KRANJ, D.O.O,, 
BLEIWEISOVAC. 10.KRAHJ 
dO 20.7.08; BEKEM. D.O.O,. 3ELŠAK0VA UT. 2 
PTUJ 

do 17.7.08: COOPCAR, D.O.O., KAJAKAŠKA C. 40 A 
UUBLJANA-ŠMARTNO 
d010.7.08: RJORA. O.O.O.. Z A BTNJE 133, ŽABMCA 
dO 26.6.08: KARIERA. D.O.O., DUNAJSKA C. 21 
UUBUANA 
dO N.9.08; MERKUR ZAVAROVALNICA. D.D.. DU-
NAJSKAC. 58, UUBUANA 
dO 15,9,06; MERKUR ZAVAROVALNICA. D.O.. DU-
NAJSKAC 56. UUBUANA 
INŽ. STROJKTŠRVA 
dO 3.708: UrOSTROJ PTS. D.QO.. UTOSTROJSKA 
C. 42. UUBUANA 
INŽ. GRADBSNiŠTVA 
dO 25,6.06; CP. KRANJ. D.D.. JEZERSKA C. 20, 
KRANJ 
EKONOMIST ZA KOMERCIALNO DEJAVNOST 
dO 13.7.08: SGP TEHNIK. D.D, STARA C. 2. ŠK, 
LOKA 
PROGRAMERSKI INŽ. 
do 14.708: K I O MIKROSISTEMJ. KRANJ. 0.0.0. 
BERTONCUEVAUL 1, KRANJ 
VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA 
do 28.6.06: KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C 21. 
UUBLJANA 
UNIV. DIPL N t ELEKTROTEHNIKE 
dO 30.6.08: (SKRAEMECO. D D . SAVSKA LOKA 4. 
KRANJ 
DIPL 1NL ELEKTROTEHNIKE 
dO 30.6.06: TSKRAEMECO. D .a . SAVSKA LOKA 4, 
KRANJ 
DIPL INŽ. RAČUNALNIŠTVA 
dO 4.7.06; AGENCUA M SERVIS. D.O.O . K ^ Š K A 
U L U . U U E U A N A 
dO 30.6.08; tSKRAEMECO. D.D. SAVSKA LOKA 4, 
KRANJ 
DIPL INT RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE 
do 30.6.08: ISKRAEMECO. D.D. SAVSKA LOKA 4. 
KRANJ 
DIPL INŽ. G ^ I Č N E TEHNIKE 
do30.6.06: EGSŠRADOVUICA.GORENJSKAC. 13. 
RADOVLACA 
DIPL INŽ.GUDBENIŠTVA 
do 25.6.08: CP. KRANJ. D.D., JEZERSKA C. 20, 
KRANJ 
dO 4.7.08; OBČINA ŽELEZNIKI. ČEŠNJICA 48. ŽE-
LEZNIM 
UNIV. D IPL EKONOMIST 
dO 3.7.06: MDUTO. D.O.O.. POSLOVNA CONA A 41, 
ŠENČUR 
DIPL EKONOMIST 
do 3.7.08; EUROCOM, 0,0.0.. SAVSKA C 22, 
KRANJ 
PROF. RAZREDNEGA POUKA 
dO 29.6.08: O Š I. GROHARJA. PODLUBNTK I. ŠK. 
LOKA 
PROF. SLOVENŠČINE 
dO 29,6.08: OŠ C, GOLARJA R^ANKO«) NAS. 51. 
ŠK-LOKA 
dO 4.7.08:0^ KOR BELA. C. TALCEV 2, JESENICE 
do 2 . 7 . 0 6 : S . ŽAGARJA. UPHICA 12, KROPA 
PROF. ANGLEŠČINE 
dO 29.6.08: Oš C. GOIARIA. fflANKOVO NAS, 51, 
ŠK.LOKA 
do 28.6.08: O Š I. TAVČARJA, T W A 40. GORENJA 
VAS 
do 29.6.08: O Š I. GROHARJA. POOLUBNIK 1. ŠK 
LOKA 
do 2.7.06; OS S. ŽAGARJA, UPNICA 12. KROPA 
PROF. NEMŠČINE 
do 28.6.06: O Š I. TAVČARIA. TWTA 40. GORENJA 
VAS 
PROF. MATEMATIKE 
dO 29.6.08: O Š C. GOLARJA, FRANKOVO NAS 51. 
ŠK.LOKA 
PROF. ZGODOVINE 
do 29.6.08; O Š C. GOIARJA. FRANKOVO NAS. 51, 
ŠK-LOKA 
PROF. 6LAS8ENE VZGOJE 
do 29.6.0a. OŠ C, OOCARJA. PWNKOVO NAS. 51. 
ŠK.LOKA 

PROF. KLAVIRJA 
dO 2.7.08; GUSBENA ŠOLA M KOZINE. JEMCOVA 
UL 1.NCW0 MESTO 
PROF.WTARE 
do 2.7.08; GlASBENA ŠOLA M KOZJNE. JENKOVA 
UL 1.N0V0MC5T0 
PROF.FUVTE 
dO 2.7.08. GlASBENA ŠOLA M KOZINE. JEra<OVA 
UL 1.NOVOUESTO 
PROF. KLARINETA 
dO 2.7.08; GIAS8£N\Š0LA M. KOZINE, JENKOVA 
UL 1. NOVO MESTO 

bAKbOt-ONA 
dO 2.7.08; GU^SBENA ŠOLA M KOZINE, JENKOVA 
UL 1. NOVO MESTO 
PROF. TOLKAL 
dO 2.7.08; GiASBENA ŠOlA M KOZINE. JENKOVA 
X 1.N0V0l«ST0 
PROF. MATEMATIKE IN TEHNIKE 
do 29.6.06; OS C GOLARJA. FRANKOVO NAS. 51, 
ŠK LOKA 
UNIV. DIPL BOLOG 
do 30.6,08:0«OS. D.O.O., JARŠKA C. 30, DOMŽA-
LE 
UNIV. DIPL BBLIOTEICAR 
dO 2,7.08, OŠ S. ŽAGARJA. UPNIî A 12. KROPA 
AKADEMSKI OLASBENIK ZA PETJE 
dO 2.7.08, G U ^ N A ŠOLA M. KOZINE. JENKOVA 
UL 1. NOVO MESTO 
DR MEDICINE 
do 13.7.06, <XG. ZD BLED, ZD BOHINJ. MLADINSKA 
C. 1. BlED 
do 13.7.06: OZG. ZD JESENICE. TTOVA 78. JESENI-
CE 
do 26.8.06: OZG. ZD KRANJ. GOSPOSVETSKA UL 
10. KRANJ 
do 13.7.08; OZG. ZD KRANJ. GOSPOSVETSKA UL 
10. KRANJ 
DROENTAL̂EMEDK:tNE 
do 20.7.08: OZG. ZDTRŽKS.BI£SKAC. 10. TRŽIČ 
dO 3.7,08; OlG, ZOBNA POUKUNIKA KRANJ. GO-
SPOSVETSKA UL 8. KRANJ 
do 10,7.06. CZG. Z06NA POUKUNIKA KRANJ. GO-
SPOSVETSKA UL 6. KRANJ 
dO 29.6 06: ZOBOZDRAVNIK - MTANIČ JASENKA, 
MOROVAUL3A.IZOLA 
DIPLOMIRANA BABICA 
dO 28.6.08; BGP, KK)RiČEVA C. 3 A. KRANJ 
DIPL. FIZIOTERAPEVT 
dO 25 6.06; ZAVOO KORAK. TUPAUČE 45 A, PRED-
DVOR 
DIPL INŽ. RADIOLOGUE 
do 2.7.08; OPTOPEDSKA BOINISNICA VAU)0LTRA. 
JADRANSKA C. 31. ANKARAN 
DR MEDICINE SPEC. SPLOŠNE VIED. 
do 13.708; 0:G. ZD O I D . ZD BOHINJ, MLADINSKA 
C. l.BlfD 
DIPL SOCIALNI DEUVEC 
do 27.8,08; CflUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE 
ZARADI OROe STIGMA. ŠTTHOVA LIL 12. UUBUANA 
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZ JBftAZOA 
dO 6.7.06; MOJ PROFIT. D.O.O., TRINKOVA UL 6. 
eou 
do 5 7.06: USTAVNO SODIŠČE RS. BEETHOVNOVA 
UL 10. UUBUANA 
UNIVERZimNA IZOBRAZBA 
dO 5.7.08: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA. 
JADFVtf̂ SKA C. 31. ANKA/VN 
DR VETERINARSKE MEDICINE 
dO 29.6.08; UZ VET. D.O.O., PESNICA 21 K PESNI-
CA PRMARiEORU 
dO 25.6.08; UZ VET. D.O.O. PESMCA 21 A PESNI-
CA P« MARIEORU 

Prosu delovM mo»u ot)i«vfi«iiu po tKrd«ikih Za-
voda RS za upo*Iov>nie. Z«f«dJ pomanjlun^ pro«-
lora niso ob»>v4wu «4. Prav tako zaradi pregled-
no$U ob)av IZMitamo pogo^, ki )(h postavHato do-
lodalakl (dol) z« dotoion :aht«vsAe delovne 
(zkuinje. posebrra znan)e in nufebHne druge za-
htev«). Vsi nivedeni in manikaj«6 podatki so do-
stopni: 

< n« oglasnih deskah območnih tKilb In uradov za 
delo zavoda 

• na domači strani Zavoda RS za zaposlovanj«: 
http://wwv»r.m.90v.sl; 

-prtdelodBiabih 
Bi4lc« o(KW4r)amo. d« *» mvttt>nn« n«p«K« pil 
objavi mogoči. 

www.lidl.si 

Likalna deska 
• Podnožie z višinsko izravnavo 
• Nastavljiva po višini do 99 cm 
• Z vtičnico, nosilcem za kabel ir kablom 

(približno 2 m) 
• Mere likalne površine: približno 

120 X 42 cm 

Plinski žar 
" Leseni voziček s praktično stransko 

odlagalno površino • 2-stopenisko 
nastavljiv dovod plina s Piezo >̂ igom 

• Rešetka, plošča in 2 gorilnika \z litega 
Železa • S pokrovom (služi tudi kot zaščita 
pred vetrom) • S cevjo, regulatorjem pritiska 
in zbiralno posodo za maščobo 

• Mere: približno 105 x 59 x 89 cm, 
povrSina pioSče: 2 x približno 24 x 49 cm 

•Moč: H KW 

Suha popolna hrana 
za pse 

3-kg 
C i,- kg 

2 3 . 6 • 2 4 . 6. 2 0 0 8 

f-^tra Party mix 
4 5 0 - g / 

G 4.44,'kg Pi 

Sladoled Mini-Mix 
različni okust 

1 2 x 5 0 - m l 

€ 3.33/1 { 

-i m ^ 

2 3 . 6 . - 2 4 . €. 2 0 0 8 

Izdeki so dobavljivi samo v omejenih z l i t i n a h V pnimni . da bodo kljuk skrbnemu načrtovanju zaiog pn lepridsKovano velikemu pov-ptalevanju l e p M dar c t n ^ n ? kupce orosino z& Tszumevan.e 
Prodaja s a m o v količitah. običainih zz gospodinjstva Slike so s imbolitr«. Vse cene veljajo za izdelke brei dekorativnih elanentov do Tazprodaie z a X ^ Vse cene so v EUR s cr iwca)Oiim ODV Za tisV^r^v« napake ne odgovaricmo 
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Večerni Minimundus 
č e v poletnih večerih nimate kam iti, obiščite 

M in imundus v Celovcu. 

JOŽE KOŠNJEK 

Celovec - Minimundus ali 
Mali svet v Celovcu v bližini 
Vrbskega jezera je med naj-
bolj znanimi in najbolje obis-
kanimi cclovškimi poseb-
nostmi in je uvrščen med 10 
vrhunskih izletniških točk v 
Avstriji. Pogled na 144 z iz-
virnikom skladnih maket 
najzanimivejših stavb na 
svetu je nekaj posebnega za 
vsakogar. Prav tako vsak obis-
kovalec opravi tudi humani-
tarno delo. Minimundus na-
menja čisti dobiček organi-
zaciji Rettet das Kind/Rešite 
otroka, ki pomaga številnim 
zapostavljenim otrokom in 

družinam po svetu. 
Letos praznuje Minimun-

dus 50-letnic0 odprtja. V teh 
letih ga je obiskalo nad 16 
milijonov ljudi. V jubilejnem 
letu pričaka obiskovalca še 
lepše urejen, zanimiv pa je 
tudi zvečer. Julija in avgusta 
bo osvedjen in odprt do 22. 
ure. V sredo, 16. julija, bo 
dan tmietnikov, ki bodo za-
čeli ustvarjati ob 11. uri do-
poldne in jih bodo lahko ob-
iskovalci opazovali v živo. 
Zvečer pa bo zabava, na kate-
ri bodo nastopili številni an-
sambli. V Minimimdusu pri-
čakujejo v poletnih dneh in 
večerih tudi šte/ilne obisko-
valce iz Slovenije. 

LEKARNA V BOROVLJAH 

+ .4 
LEKARNA 

ADLERAPOTHEKE 
MAG. PHARM. J U T T A R O S I A N 

B O R O V L J E - F E R L A C H , Hauptp la tz 16 
tel. 0043/4227/2225, faks 0043/4227/2572 

e-pošta: adler@apothekeferiach.at 
www.apothekeferlach.at 

NaroČila za zdravila sprejemamo 
tudi po telefonu in faksu! 

Zdravila iz NEMČIJE vam bomo 
preskrbeli v roku enega dneva! 

I B A C H O V I CVETN I 
PRIPRAVKI 

cvetno zdravljenje T SCHOSSLERJEVE SOLI 
so lna terapija 

(Dr. VVlihelm Schuss le r ) 1 
fl^^ft POKLIČITE NAS, 

^ ^ m GOVORIMO SLOVENSKO! 

P L A N I N S K I KOTIČEK: MATAJUR ( 1 6 4 2 M) 

Razglednik na nekdanji meji 
Mejna gora med Italijo in Slovenijo je čudovit razglednik. O b e n e m se je tukaj pisala zgodovina prve 

svetovne vojne. Gora, ki jo je izoblikovala voda. 

JELENA JUSTIN 

Matajur je razglednik nad 
Kobaridom, na meji z Italijo, 
ki pa ne predstavlja tudi na-
rodnostne meje. saj so vasi 
na italijanski strani sloveI^ 
ske. Vrh je osamljen in pre-
cej nižji od sosednih vrhov 
Julijskih Alp, zato pa je toli-
ko lepši razglednik. Planinci 
nanj običajno pristopajo iz 
Italije, s slovenske strani pa 
vodita dve poti in eno bomo 
danes prehodili tudi mi. Dvi-
ga se nad Kobariško kotlino 
in Beneško Slovenijo. Glavni 
vrh je visok 1642 m in leži 
na italijanski strani hriba. 
Najvišja točka slovenskega 
dela je Mrzli vrh s 1358 me-
trov nadmorske višine. 

Najbližja pot do Kobarida 
jc preko Cerknega, po t i. IL-
riki, cesti, ki je precej ovinka-
sta in naporna. Ma Idrskem 
zavijemo levo v vas livek. Do 
tja je približno pet kilome-
trov klanca, v vasi pa nas 
smerokaz usmeri desno pro-
ti Matajurju in vasi Avsa, 
kjer tudi parkiramo. Marka-
cija nas usmeri desno na 
gozdni kolovoz. Takoj v 
spodnjem delu nas čakata 
dva strme j ša vzpona skozi 
gozd, nato pa se pot zložno 
vzpenja in gre mimo dveh 
razpadajočih kolib. Na kon-
cu gozda je lesa, kar nam da 
vedeti, da stopamo na Idrsko 
planino (1245 m), kjer se po-
leti pase živina. Prva živina 
je bila letos na planini že zad-
njo majsko soboto. Prečimo 
Idrsko planino in če boste 
imeU srečo, jaz jo tisti dan 
nisem imela, se vam bo od-
prl razgled na Kmovo skupi-
no. Na koncu travnika dose-
žeta makadamsko cesto, 
smerokaz pa vas usmeri kar 
naravnost. Desno je obnov-
ljena planšarska koča na Idr-
ski planini in morda boste 
lahko dobili kakšno kislo 
mleko. 

Pot nadaljujemo kar na-
ravnost in naslednji smero-
kaz nas usmeri desno. Na 
naši levi strani je Mrzli vrh, 
1358 m. Malenkost izgubi-
mo na višini in dosežemo 
pot, ki nas vodi ob močvirna-
tem delu navzgor. V tem 
delu prečimo številne škrap-
lje, kjer lahko občudujemo 
ustvarjalnost matere Narave. 
Pot se zlagoma vzpenja in 
pri naslednjem smerokazu, 
zavijemo levo na t. i. Bene-
ško pot, ki nas vodi proti 
vrhu. Če nadaljujete narav-
nost, vas bo strma pot pripe-
ljala direktno na vrh. 

Takoj po odcepu je potreb-
ne nekaj previdnosti, saj je 
med blatno potjo kar nekaj 

». •f 

Na grebenu se pred vami pokaže cerkvica na vrhu Matajurja. /Foto:jeienaj<istin 

Iz doline so se tisto soboto vile čudne m e g l e . / fom: jeicna lustin 

manjših skal ali pa velikih 
kamnov, če hočete, zaradi 
katerih lahko hitro zdrsnete. 
Ko pridete na plan, se usme-
rite desno. Hodite po grebe-
nu in v daljavi že lahko vidi-
te cerkvico oz. kapelico na 
vrhu. 

Greben, po katerein hodi-
mo, je poln raztresenih ap-
nenčastih kamnov, ki dajejo 
slutiti, da je bila resnično 
voda tista, ki je oblikovala 
goro. Z vrha se odpira čudo-
vit razgled na vse strani 
neba. Pred nami je Krnsko 
pogorje; Kobariški Stol, ki se 
dviga visoko nad Učjo in Na-
dižo. Beneška Slovenija itd. 
Na vrhu sem srečala simpa-
tičnega zamejskega Sloven-
ca, ki je bil navdušen nad 
dejstvom, da prihajam z Go-
renjskega k njim v hribe. Za-
upal mi je, da se je v času 
njegove mladosti z vrha Ma-
tajurja videlo celo Benetke. 
Današnja industrija in smog 
to seveda onemogočata. 
Meni tisto soboto razgled ni 
bil dan. Vreme je bilo kilavo; 
spremljala me je megla, so-
para, na poti navzdol pa je 

tudi deževalo. Blato je bilo 
povsod, moji čevlji in hlače 
pa temu primemo umazani. 
Mislim, da še nikdar v življe-
nju nisem iz hribov prišla 
tako blatna. 

Naj na konai še omenim, 
da je bil Matajur tudi prizo-
rišče bojev v času prve sveto-
vne vojne, na morišču Soške 
fronte. Zdrtižene avstro-
ogrske in nemške enote so 
24. oktobra 1917 leta začele 
ofenzivo in prebile fronto pri 
Bovcu in Tolminu. Vrh Ma-
tajurja je 26. oktobra iz itali-

janskih rok po skoraj 50 
urah neprekinjenih bojev 
uspelo prevzeti Envinu 
Rommlu. Na močno utrje-
nem Matajurju je približno 
1000 mož zajelo okrog 
9000 italijanskih vojakov. 
Italijanski porazi so se vrsti-
li, dokončno pa so bili pora-
ženi v začetku novembra, 
200 km zahodneje, na reki 
Piavi. 
Nadmorska višina: 1642 m 
Trajanje: 5 ur 
Višinska razlika: 800 m 
Zahtevnost: • • • • • 

Cerkev na v r h u /=oto:icitnj|usiir 

mailto:adler@apothekeferiach.at
http://www.apothekeferlach.at
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Delavci: Ni nam prav, 
a vsaj vemo, daje konec 
Za kranjski Ibi so nadzorniki predlagali likvidacijo, zaposleni pa pravijo: Končno je konec skrivalnic. 

BOSTIAN BOGATAJ 

Kranj - Čeprav mora odloči-
tev nadzornega sveta po lik-
vidaciji podjetja Ibi Kranj po-
trditi še skupščina družbe, je 
očitno, da se skoraj 80-letna 
tradicija podjetja zaključuje. 
Podjetje, ki je v najboljših ča-
sih zaposlovalo 720 sodelav-
cev, v zadnjih mesecih pa se 
je število zaposlenih zmanj-
šalo z dobrih 200 na 160, bo 
verjetno ugasnilo z julijsko 
skupščino. Novih naročil ne 
sprejemajo več, delavci pa 
vedo f>ovedati, da se z naroči-
li po zadnji menjavi lastni-
kov niso več veliko ubadali. 

Spomnimo, državni Sod, 
ki ga vodi Marjan Pc^čnik, 
je skupaj s še sedmimi last-
niki ob prelomu leta Ibi pro-
dal Boštjanu Marovtu, zna-
nemu tudi iz zgodbe o Iskra-
emecu, ta pa zelo hitro pod-
jetju Smark. "Do seje nad-
zornega sveta nismo vedeli 
nič, sedaj vsaj vemo, da bo 
treba iskati novo službo, kar 
je do sedaj uspelo le redkim. 
Večina bo šla kmalu na za-
vod," nam je povedala Mari 
Petrovčič, predsednica sindi-
kata v Ibiju. Direktor Anton 
Ahac je delavcem na četrtko-
vem svetu delavcev in sestan-
ku sindikata obljubil tako 
plače kot regres in tudi od-
pravnino. 

"Po 27 letih v Ibiju danes 
delam zadnjič. Pospravil 
sem orodje, kmalu bom od-

Mari Petrovčič 

šel. To ni prav," nam je v pe-
tek povedal Slavko Žibert, 
vzdrževalec v tkalnici, ki je 
eden redkih z novo službo, 
vendar pri plači ni prejel ob-
ljubljene odpravnine. Meni, 
da interesa za obstoj podjetja 
ni bilo več, za nastalo situaci-
jo pa krivi (tako kot veliko 
drugih delavcev) prejšnjega 
direktorja Matjaža Božiča. 
"Ko je prišel, nam je povedal, 
da bomo leta 2007 ponosno 
povedali, da delamo v Ibiju. 
Ja, res sem ponosen, ko bodo 
podjetje kmalu zaprli," je 
sai^stično pribil Žibert in' 
kot enega glavnih grehov na-
vedel prodajo predilnice v 
letu 2005. 

Podjetje bi še lahko delo-
valo in tržilo ugledno blago-
vno znamko, je prepričana 
Petrovčičeva: "Vsaj za 50 do 

Slavko Žibert 

60 delavcev bi se lahko na-
šlo delo, saj so stroji moder-
ni, le posel bi morali imeti." 
Poplačilo obveznosti do de-
lavcev naj ne bi bil problem, 
čeprav je danes podjetje 
brez denarja in Ahac napo-
veduje najetje kredita, ven-
dar ima veliko premoženja -
v zemljiščih, strojih in tudi 
stanovanjih. V enem od njih 
živi Nevenka Nadižar, mati 
samohranilka z dvema otro-
koma, ki je 9. junija pisala 
upravi: "Sem samohranilka, 
ki stanovanja po Jazbinško-
vem zakonu nisem mogla 
kupiti. Zdaj se bojim za 
sli^bo in stanovanje." Sedaj 
že ve, da dela ne bo več, zato 
tudi nas zanima, kakšen bo 
odgovor uprave po strokov-
ni pomoči in pri najetju kre-
dita. Po podjetju se med de-

Najuspešnejša Acroni in Alpina 
Gospodarska zbornica Slovenije, O b m o č n a zbornica za Gorenjsko, je 
minuli teden podelila priznanja gorenjskim inovacijam za leto 2007. 

B0Š17AN BOGATAJ 

ŽIri - Priznanja za inovadje 
za leto 2007 v gorenjski regi-
ji so prejšnji teden podelili v 
Alpini. To niti ne preseneča, 
saj je žirovsko obutveno pod-
jetje med najuspešnejšimi 
inovativnimi podjetji v regiji. 
"Alpina je veliko podjetje, ki 
je preživelo brez pomoči, 
predvsem zaradi inovacij, 
kar potrjujejo tudi medna-
rodne nagrade," je v nagovo-
ru povedal Matjaž Lenassi, 
predsednik Alpinine uprave, 
in dodal, da so tudi v prihod-
nje lahko uspešni le z inova-
cijami. "Ne delajmo kot nori, 
delajmo s pametjo," je misel 
profesorja Muleja povzel Av-
guštin Novšak, predsednik 
ocenjevalne komisije, in po-

trdil naklonjenost gorenjskih 
podjetij inovacijam. 

Podelitev priznanj inova-
tivnim podjetjem je s preda-
vanjem o okoljskih spre-
membah pospremila prof. 
dr. Lučka Kajfež B<^taj, kH-
matologinja in Nobelova na-
grajenka: "Četudi se danes 
vsa Slovenija odloči, da neha-
mo onesnaževati okolje, ne 
bomo reših problema, saj 
mora takšno odločitev spre-
jeti ves svet. Vedeti moramo, 
da ni vse v visoki rasti, am-
pak tudi v inovacijah, ki bodo 
obglavile triglavega zmaja: 
rast energije, rast prebival-
stva in prevelikega izobilja 
na eni in revščine na drugi 
strani." Dodaja, da je sicer ci-
nično govoriti, da so podneb-
ne spremembe poslovna pri-

ložnost, vendar bo to zagoto-
vo p)okazala prihodnost "Go-
spodarstvo se bo na določeni 
točki ustavilo in bo uspevalo 
le ob upoštevanju okolja," 
pojasnjuje Bogatajeva. 

Na Gorenjskem je lani 19 
inovadj prijavilo deset podje-
tij, sodelovalo je 81 inovator-
jev. Največ priznanj sta pre-
jela Alpina in jeseniški Acro-
ni (vsako podjetje po pet), tri 
zlata priznanja so prejeli v 
Acroniju, dve v Alpini, po 
eno pa v Domelu in Iskrae-
mecu. Srebma priznanja so 
prejeli v Niku Železniki, Jelo-
vid, Tab Systems, Gradbin-
cu in LTH Škofja Loka, dve v 
Acroniju in tri v Alpini. Bro-
nasto priznanje za inovadjo 
v letu 2007 so prejeli v Niku 
Železniki. 

lavci že več mesecev širi glas 
o zaprtju podjetja, razlog pa 
naj bi bila investitorjem 
všečna zemljišča. 

Tako smo lahko slišali, da 
že vrabd fivkajo, da naj bi na 
tem mestu zrasel luksuzni 
hotel s petimi zvezdicami in 
družinske hiše. Kar 45 tisoč 
kvadratnih metrov komunal-
no opremljenih zemljišč ima 
danes Ibi, Andreja Kem 
Egart iz nepremičninskega 
podjetja K} Kem pa nam je 
povedala: "Kolikšna bi bila 
danes cena zemljišč, je težko 
oceniti, drži pa, da smo lani v 
neposredni soseščini prodali 
komunalno neurejeno par-
celo po 250 evrov za kvadrat-
ni meter." Cena zemljišč 
podjetja Ibi Kranj bi tako lah-
ko znašala celo več kot 13 mi-
lijonov evrov. Marovt je Ibi 
pred šestimi mesed kupil za 
veliko manjši znesek. 

Novi stavbi na Spodnjem Plavžu 

URŠA PETERNEL 

jesenice - Na Spodnjem 
Plavžu na Jesenicah so konec 
prejšnjega tedna odprli dve 
novi poslovni stavbi. Novih 
prostorov so se v četrtek raz-
veselili v jeseniškem gradbe-
nem podjetju Kovinar Grad-
nje ST. Kot je povedal direk-
tor France Stegnar, so prido-
bili petsto kvadratnih metrov 
poslovnih prostorov in 750 
kvadratnih metrov delavnic 
na skupaj pet tisoč kvadrat-
nih metrih zemljišča. Podjet-
je, v katerem je okrog 80 za-
poslenih, je v zadnjih letih 
zgradilo celo vrsto hotelskih 
in drugih turističnih objektov 

v Zgomjesavski dolini, veliko 
poslovnih stavb, v zadnjem 
času pa so se usmerili tudi v 
stanovanjsko gradnjo. 

V petek pa so v neposredni 
bližini odprli še novo poslov-
no stavbo avtoprevozniškega 
podjetja SIGR Bizjak, ki se je 
na Jesenice priselilo iz Kra-
nja. Po besedah Aleksandra 
Bizjaka so uredili najsodo-
bnejši transportno-logistični 
center, naložba pa je bila 
vredna dva miLjona evrov. V 
podjetju je 60 zaposlenih, 
imajo 50 tovornjakov, ukvar-
jajo pa se s prevozom hitro 
pokvarljivega blaga, zlasti rož 
iz Nizozemske. Podjetje ima 
več kot 7o-letno tradidjo. 

Nova poslovna stavba avtoprevozniškega podjetja SICR 
Bizjak na Jesenicah 

... MODRE ODLOČITVE 
Izkoristite jih lahko do v 

č e vaša finančna sredstva vežete od 3 mesecev do 2 let, 

vam nudimo obrestno mero med 4 , 4 5 % in 5 , 0 % 

Ponudba velja za zneske nad 5.001 €. 

Gorenfska^ Banka 
Banka ^ pojluhom http://www.gbkr.si 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
http://www.gbkr.si
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Nov pomor čebel 
v petek so v Vogljah odkrili 30 panjev z mrtvimi 

čebelami, čebelarji s o zadovoljni z ukrepi 

kmetijskega in finančnega ministrstva. 

MATJAŽ G R E G O R I Č 

Kranj - V petek nekaj po pol 
deveti zjutraj je bila Uprava 
za zažfito in Reševanje obveš-
čena, da so v Vogljah pri Šen-
čurju našli 30 panjev pomor-
jenih čebel. Vzrok tokratne-
ga pomora še ni znan, sicer 
pa je to že tretji letošnji večji 
pomor na Gorenjskem. Kot 
je znano, je maja prišlo do 
večjih pomorov tudi v okolici 
Domžal zaradi kontaminira-
ne ogrščice in na Spodnjem 
Brniku, kjer naj bi čebele po-
ginile zaradi toksičnih sub-
stanc. 

Čebelarji so sicer zadovolj-
ni z dosedanjimi ukrepi 
kmetijskega in finančnega 
ministrstva za zaščito čebel. 
Kmetijsko ministrstvo je na 
pobudo čebelarjev že naveza-
lo stik s Kmetijskim'inštitu-
tom Slovenije, ki bo skušal 
koruzo v rastUnjakih pospe-
šeno vzgojiti do cvetenja. 
Tako bo v najkrajšem mož-
nem času mogoče analizira-
ti, koliko klotianidina vsebu-
je cvetni prah. Čebelarji opo-
zarjajo, da je treba pripraviti 
akcijski načrt za zaščito če-
bel, če bi se ugotovilo, da klo-
tianidin vsebuje tudi koruza, 
in od ministrstva pričakuje-
jo, da bodo prepovedali pre-
parate, ki dokazano škoduje-
jo žuželkam. 

Po nekaj množičnih po-
morih čebel so bili sicer pre-
jeti ukrepi, med drugim tudi 

umik več semen koruze in 
ogrščice, ki so bila obdelana 
s Čebelam nevarnimi sred-
stvi. Prav tako je bil poostren 
nadzor nad uporabo in pro-
metom fitofermacevtskih iz-
delkov, v postopek pa je vlo-
žen predlog za poravnavo 
škode prizadetim čebelar-
jem. Finančno ministrstvo je 
zagotovilo, da bo iz obdavčit-
ve izvzelo 40 panjev vsakega 
čebelarja, ne ^ede na katas-
trski dohodek, morebitne od-
škodnine pa so po zakonu o 
dohodnini že oproščene dav-
ka. Sprejeti so bili tudi ukre-
pi za zatiranje varoze, ki naj 
bi bila v nekaterih primerih 
vzrok za pomore. 

Pomori čebel v več delih 
države, državna veterinarska 
uprava pa bo pripravila 
ustrezno število odmerkov 
za zdlravljenje čebel. Te so si-
cer imeli pripravljene tudi 
lani, vendar je bila potreba 
po uporabi zelo majhna. 

SORICA 

Srečanje gorenjskih rejcev drobnice 

Društvo rejcev drobnice Škofja Loka bo v sodelovanju s paš-
no skupnostjo Soriška planina pripravilo v soboto, 28. junija, 
z začetkom ob pol enajstih dopoldne pri Litostrojski koči na 
Soriški planini srečanje gorenjskih rejcev drobnice. Po po-
zdravnih nagovorih bo predstavitev in ogled Soriške planine, 
potem bo za dobro razpoloženje poskrbel trio Ideal. C. Z. 

Bohinjska sirarna 
predstavila prvi sir 
Po vnovičnem zagonu Bohinjske sirarne je prvi sir že dozorel za pod zob. 

PETRA LOTR IČ 

Srednja vas v Bohinju - V so-
boto je Bohinjska sirarna od-
prla svoja vrata in predstavila 
prvi bohinjski sir, ki je dozo-
rel po vnovičnem zagonu de-
javnosti. Prireditev je bila 
prava paša za oči in na koncu 
tudi za usta. Nastopili so 
predstavnici Dmštva kmeč-
kih žena in deklet iz Srednje 
vasi s krajšim skečem, fol-
klorna skupina Kulturnega 
društva Srednja vas, sekcija 
trobil Godbe Bohinj in dtrar-
ka Tjaša Repinc. Seveda pa je 
bilo med množico sira želj-
nih domačinov in tudi dru-
gih obiskovalcev Bohinja 
tudi nekaj tistih, ki so ob tako 
pomembnem dogodku spre-
govorili tudi nekaj besed. 

"Danes je prav poseben 
dan, ki pomeni izziv za pri-
hodnost, ob enem pa tudi 
spoštovanje do tradicije, na 
kateri temelji posel," je zbra-
nim v pozdravnem nagovo-
ru povedal direktor Bohinj-
ske sirarne Primož Cvetek 
Njegov oče in solastnik sirar-
ne ter tudi občinski svetnik 
Joža Cvetek pa je dejal, da je 
bil zaradi truda prednikov, ki 
so sirarno postavili, ter zara-
di kakovosti in priljubljeno-
sti bohinjskega sira prepri-

Prvi hleb n o v ^ sira so slavnostno prerezali župan Franc 
Kramar, ježe Cvetek in Branko Ravnik. 1 foio: pcu« lotnj 

čan, da je potrebno "na ka-
kršne koli način naše sirar-
stvo rešiti in ohraniti." 

"Po zaslugi družine Cve-
tek, ki je šla korajžno v za-

devo, ki je tržno zelo tvega-
na, se je danes v Bohinju 
zgodil čudež," je povedal 
bohinjski župan Franc Kra-
mar, ki je prepričan, da se 

bodo na ta način obdržali 
tudi bohinjski kmetje in se 
bo ohranila kultuma kraji-
na, ki je s sirarstvom po-
sredno povezana. Pozval pa 
je tudi vse bohinjske kmete, 
naj mleko svojih krav odda-
jajo Bohinjski sirarni. "Mis-
lim, da je v Bohinju skrajni 
čas, da se pozabijo stare za-
mere in da se začne zreti v 
prihodnost z neko novo vi-
zijo. Naših kupcev prav nič 
ne zanima, kakSne razmere 
so v Bohinju v medsebojnih 
odnosih, in bodo po naših 
proizvodih posegali samo, 
če bodo ti kakovostni," je 
povedal Branko Ravnik, 
predstavnik ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

Po nagovorih so si obisko-
valci lahko ogledali tudi no-
tranjost sirarne in izvedeli, 
kako se bohinjski sir pravza-
prav prideluje. Pred sirarno 
pa so si po ogledu lahko pri-
voščili dobro malico z veliko 
novega bohinjskega sira ter 
tudi sladko smetano z jago-
dami in sladoled iz smetane 
z okusom kave. Kdor je želel, 
pa je lahko novi bohinjski sir 
tudi že kupil. Tudi v prihod-
nje se ga bo dalo v sirarni 
vedno kupiti, kmalu pa bo 
tudi na policah trgovin. 

V Poljanah odprli trgovski center 
Trgovski center škofjeloške zadruge ponuja blago za kmetovanje, gradnjo in dom. Investicija je 
vredna milijon evrov, zaposlili so štiri nove sodelavce. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Poljane - Kmetijsko gozdar-
ska zadruga Škofja Loka je v 
petek v Poljanah odprla so-
doben trgovski center, ki je 
velika pridobitev za celotno 
Poljansko dolino. "Na enem 
mestu imamo dve trgovini. 
Ena je s kmetijskim in grad-
benim materialom, nad-
stropje višje pa je še trgovina 
z mešanim blagom za dom 
in družino," je za Gorenjski 
gJos povedala direktorica za-
druge Anica Frelih. 

"To je najnovejši, največji 
in najlepši trgovski center v 
tem delu Poljanske doline," 
je v nagovom povedal zado-
voljni domači župan Milan 
Čadež in zadrugi in zadruž-
nikom zaželel veliko uspeha. 
"Kmetje smo letos dolgo ča-
kali na lepo vreme. Danes, 
ko odpiramo našo trgovino, 
pa je še posebej lep dan," pa 
je povedal Štefan Inglič, 

Petkovo odprtje trgovskega centra v Poljanah se je 
razveselilo veliko dornačinov. 

predsednik kmetijskega od-
bora Poljane. "Že dolgo smo 
čakali na takšno investicijo, 
zato je prav, da je vodstvo za-
druge prisluhnilo Poljancem 
in odprlo trgovski center," pa 
je povedal Vinko Kržišnik, 
nekdanji dolgoletni direktor 
škofjeloške zadruge, ki je 
prvo zaposlitev opravljal v se-

daj prenovljenem objektu -
takrat novem zadružnem 
domu. 

Zadruga je imela pred 
petkovim odprtjem v Polja-
nah dve trgovini, z milijon 
evrov vredno investicijo v 
nekdanji Zadružni dom in v 
približno 1.000 kvadratnih 
metrov velik trgovski center 

pa so združili ponudbo za 
vso družino. Z novim cen-
trom so zaposlih tudi štiri 
nove trgovce, kar pomeni, 
da je danes v centru oziro-
ma dveh trgovinah 12 zap>o-
slenih, prek poletja si bodo 
pomagali s študenti, jeseni 
pa morda zaposlili še koga. 
Trgovina bo odprta tudi ob 
nedeljah. 

Pričakujejo, da bodo uspe-
li pritegniti kupce iz Poljan 
in bližnjih vasi, sicer pa ima 
zadruga 12 trgovin v Škofji 
Loki, Poljanski in Selški doli-
ni - sedem živilskih in pet z 
gradbenim materialom. 
"Tako velika investicija, ki 
smo jo v večini financirali z 
lastnim denarjem, zagotovo 
pomeni, da ne moremo takoj 
v nove gradnje. Seveda pa že 
poznamo zahteve naših za-
družnikov, da odpremo kme-
tijsko trgovino v Selški doli-
ni," o prihodnosti pravi Ani-
ca Frelih. 

mailto:cveto.zaplohiik@g-glas.si
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ŽELEZNIKI 

Dividenda 

delničarjem Nika 

Družba Niko Železniki je ob 
koncu lanskega leta imela 
nekaj več kot 1,7 milijona 
evrov bilančnega dobička. 
Delničarji so na skupščini v 
sredo sklenili, da bodo 
358.700 evrov dobička na-
menili za izplačilo dividend, 
40.932 evrov za izplačilo na-
grade šestčlanskemu nad-
zornemu svetu in 34.839 ev-
rov za nagrado enočlanski 
upravi, ves preostali dobi-
ček (1,3 milijona evrov) pa 
bo ostal nerazporejen in 
bodo o njem odločili v na-
slednji letih. Delničarji bodo 
dividendo v znesku deset 
evrov bruto na delnico pre-
jeli najkasneje do konca ok-
tobra. C. Z. 

Dopolnili ponudbo 
stanovanjskih posojil 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Iz Gorenjske banke 
so sporočili, da so pripravili 
konkurenčno ponudbo sta-
novanjskih posojil, po kateri 
lahko najamejo posojilo nji-
hove sedanje str^e pa tudi 
vsi, ki so pripravljeni prene-
sti poslovanje v Gorenjsko 
banko. Obrestna mera pri 
posojilu v evrih je za 0,3 od-
stotne točke nižja za posoji-
lojemalce, ki poslujejo s pla-
čilno kartica Activa Master-
Card in uporabljajo elektron-
sko banko Link. Če komiten-

ti banke, mlajši od 45 let, na-
jamejo posojilo v evrih za na-
kup stanovanja oz. stano-
vanjske hiše ali za graditev 
hiše in posojilo zavarujejo z 
zastavo nepremičnine, je od-
plačilna doba največ trideset 
let. Za posojila, zavarovana 
pri zavarovalnici, je najdaljša 
odplačilna doba petnajst let, 
za posojila, zavarovana z za-
stavo nepremičnine ali s po-
roštvom odplačilno sposo-
bnih porokov, dvajset let, za 
posojila v švicarskih frankih 
pa največ petnajst let. Posoji-
lojemalci, ki najamejo poso-

jilo za gradnjo oz. prenovo 
stanovanjske hiše ali za pre-
novo stanovanja in posojilo 
zavarujejo z zastavo nepre-
mičnine, lahko do 80 odstot-
kov odobrenega zneska kori-
stijo v gotovini. V primeru, 
da za isto nepremičnino na-
jame stanovanjsko posojilo 
več družinskih članov, plača 
stroške odobritve le eden. 
Posojilo je možno zavarovati 
z zastavo nepremičnin, pre-
mičnin ali vrednostnih pa-
pirjev, z odplačilno sposobni-
mi poroki in s plačilom zava-
rovalne premije. 

KRANJ 

Rok d o konca junija 

Republiška davčna uprava (Durs) opozarja kmete, da mora-
jo do konca junija vložiti vlogo za dejanskega uporabnika 
kmetijskih in gozdnih zemljišč. Kot ob tem navaja, je davč-
na osnova od dohodkov iz osnovne kmetijske in gozdarske 
dejavnosti katastrski dohodek, ugotovljen na dan 30. junija 
za tekoče leto. V primeru, da lastnik zemljišča ne obdeluje 
sam, ampak ga dejansko uporablja nekdo drug, je od dolo-
čitve dejanskega uporabnika odvisno, komu se bo katastrski 
dohodek od zemljišča štel v davčno osnovo. Za določitev 
dejanskega uporabnika je treba predložiti dokazala, pri tem 
pa bo Durs kot nedvoumno dokazilo štel pogodbo pa tudi 
izjavo, ki jo bosta podpisala zemljiško knjižni lastnik in de-
janski uporabnik zemljišča. Ker za tb ni posebnega obrazca, 
morajo zavezanci sami napisati vlogo s podatki o lastniku, 
dejanskem uporabniku zemljišča in zemljišču. C. Z. 

IguegANA 

Ljubljanska borza v lasti Dunajske 

Dunajska borza je pridobila 81-odstotni delež Ljubljanske 
borze in s tem še okrepila svoj položaj na kapitalskem trgu 
Srednje in Vzhodne Evrope. V prihodnjih dneh bo povečala 
svoj delež (z 12,5 na 37,7 odstotka) tudi na borzi v Budim-
pešti, sodeluje pa še z borzami v Sarajevu in Banja Luki. C. Z. 

KAMNIK 

V Menin i predlagajo 1,7 evra dividende 

Delničarji družbe Menina Kamnik bodo na skupščini 7. juli-
ja med drugim sklepali o uporabi bilančnega dobička. Upra-
va In nadzorni svet predlagata, da bi 86.193 evrov dobička 
namenili za izplačilo dividend in da bi o preostalem dobič-
ku odločili v naslednjih letih. Če bodo na skupščini soglaša-
li s tem predlogom, bodo delničarji prejeli 1,7 evra (bruto) 
dividende na delnico. C. Z. 

ŽELEZNIKI 

Največ izgube z bazenom 

Občinski svetniki v Železnikih so se seznanili s finančnim 
planom Javnega zavoda Ratitovec. Letos v zavodu, ki uprav-
lja bazen, muzej in športno dvorano v Železnikih, načrtuje-
jo 435 tisoč evrov prihodkov, približno toliko pa tudi odhod-
kov. Največji del prihodkov - 245 tisoč evrov - naj bi ustvari-
la lokala v športni dvorani in ob bazenu. Dotrajan bazen 
predstavlja enega največjih problemov, letos naj bi prinesel 
skoraj 44 tisoč evrov izgube." Bazen je star 31 let in energet-
sko zelo potraten. Razmišljati bo treba o celoviti prenovi ba-
zena," je opozorila direktorica Magdalena Rejec. Poleg ba-
zena naj bi dobrih 5.500 evrov izgube prinesla tudi športna 
dvorana. Ob tem je podžupan janež Ferlan predlagal, da bi 
v dvorani poskusili prirejati ohceti. A. H. 

Komunala Kranj 
Ločeno zbiramo tudi jogurtove lončke in tetrapak embalažo 

Mnikovi 
" Q 

Danes sodobne tehnologije omogočajo ludi 
predekivo plostične embalaže, kol 90 jogurto-
vi lončki, bnčki skute in ostale embabže, v ko-
leri so nojpogosteje pakirani mlečni izdelki ozi-
roma mlečni napitki. Zato motamo omogoSti, 
do ti odpadki končojo v predebvi In ne na od-
lagališčih, in sicer tako, da jih zbiramo ločeno. 
Do nedavnega smo tovrstne odpadke odlaga-
li v običajne zabojnike za me&ine odpadke. 

Podobno velja za tetrapak emboložo. N a 
prvi pogled bi rekli, da je predelavo tako ime-
novane tetrapak embalaže nemogoča, saj gre 
za ecnbaložo iz Sestavljenih materialov, kjer se 
ena za drt^go nizajo plasti papirja, aluminija in 
plastike. V to embakižo so nojvečkrot pakirane 
tekočine, kot so mleko, jogurt, sokovi, paradiž-
nikova mezgo in podobno. 

A s sodobnimi tehnologijami, plasti lahko 
med procesom rectklože, plasti lahko ločijo, 
aluminij se oddvojl s polietilenom. Glavni 
masni delež predstavlja karton itj to je naj-
bolj uporaben produkt reciklože embalože 
iz sestavljenih materialov. Ta se lahko korist-
no uporabi pri izdelavi določenih vrst papir-
ja-

Komunala Kranj 
^.pttAme. 
renw*K 

eMBALAtrOO SOKOVMMC&M 
NAiPnei 

RAzsrAVimo 

Ostanek, aluminij in plastika - polietilen, se 
bhko uporabi kol kurivo ali za izdelovanje raz-
ličnih izdelkov - palete, obešalniki, luS. S po-
sebnim, tehnološko zahtevnim pkizemskim po-
stopkom, se aluminij od polietilena lahko tudi 
loči. Tako pridobimo dragocen aluminij. 

Jogurtove lončke in podobno plastično 
embalažo odlagamo brez vsebine, poskrbi-

mo, do je v lončkih čim manj nečistoč. Pred 
odlaganjem tetrapak embalaže, izvlečemo 
vogale, iztisnemo zrak in jih sploščimo. Če 
ima embolaža pokrovčka, jih privijemo na-
zaj, da preprečimo iztekanje tekočine. Emba-
lažo nekoliko zvijemo, da jih bomo lažje od-
vrgli skozi odprtino zabojnika za plastenke 
in pločevinke. 

Brez večjih premikov 
CVFTO ZAPLOTNIK 

Kranj - Dogajanje minulega 
tedna na Ljubljanski borzi so 
zaznamovala precejšnja 
dnevna nihanja tečajev, na 
tedenski ravni pa ni bilo več-
jih premikov. Indeks najpo-
membnejših delnic SBI TOP 
je malo pridobil na vredno-
sti, indeks SBI 20 je malo iz-

gubil, še najbolj, kar za 2,8 
odstotka, pa se je znižal in-
deks investicijskih družb 
PIX. Delnica Aerodroma je 
izgubila na vrednosti 7,1 od-
stotka, Istrabenza 5,1, Poza-
varovalnice Save 4,6 in Pet-
rola 4,2 odstotka. Delnica 
Save je porasla za 4,8 odstot-
ka, Mercatorjeva pa za 3,5 od-
stotka. 

Delnica Enotni tečaj (v evrih) 
20. 6. 2007 13.6.2008 20.6. 2008 

Gorenje Velenje 36,65 34.12 55.H 
Intereuropa Koper 48.95 28,93 27,28 
Krka Novo mesto 96.74 91,90 92,68 
Luka Koper 101,63 59.65 59." 
Mercator Ljubljana 332.55 23944 247,90 
Petrol Ljubljana 685,16 584,68 560,17 
Telekom Slovenije 446,30 246,32 244,19 
Aerodrom Ljubljana 96,16 94^32 87,61 
Istrabenz Koper 89,85 81,78 77.58 
Nova KBM - 27.99 28,36 
Pozavarovalnica Sava - 27.99 26,70 
Pivovarna Laško 80,38 77.03 76,74 
Sava Kranj 480,17 377.29 395.34 
Žito 229,50 225,00 220,00 
Infond ID 1 7,00 6,01 5.91 
Infond ID H.54 1146 10,92 
IDKD 12,86 9.78 9.35 
ID Maksima 15.66 12,91 12.73 
NFDi 2,48 1,94 1,87 
Krona Senior 9,98 9.66 9.56 
Zvon Ena ID 20,24 16,70 16,16 

SBI TOP 2.177,80 1.759^ 1.764,49 
SBI 20 10.067,92 7-944-07 7.933,66 
PIK j.517,16 5.361,23 
BIO 117,07 116,56 "J'94 

Vrn i tev A B C tab l ic 

A M D K R A N J . Koroška ces ta 5 3 d, Kranj, lahko 
n a m e s t o v a s v m e tablico A B C oz. DARS kartico. 

Tablico lahko prinesete v pisarno društva v času uradniti ur od 
ponedeljka do petka m e d 8 . 0 0 in 1 2 . 0 0 uro in med 1 4 . 0 0 in 
1 7 . 0 0 uro. Izpolnili t>oste ustrezen obrazec in oddali tablico. Po-
leg tablice prinesite s seboj tudi račun nakupa A B C tablice in 
številko transakcijskega računa vaše banke. Neamortizirano vred-
nost tablice in ostanek dobroimetja t>oste prejeli na osebni račun. 

Stroški posredovanja za č l a n e A M Z S znaSajo 1 . 0 0 EUR, za 
nečlane pa 5 . 0 0 EUR. DDV j s vključen. 

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

GRAFIČNI TEHNIK - POMOČNIK (m/ž) 
Pogoji: - najmanj V. stopnja izobrazt>e 

- znanje uporabe programa COREL DRAW 
- vsaj 2 leti dekjvnit] izkušenj 
- znanje angleškega jezika 
- natančnost in angažiranost 

Po poskusni dobi 6 mesecev vam nudimo možnost zaposlitve za 
nedoločen čas. 
Pisna dokazila o Izpolnjevanju pogojev skupaj z žM/enjepIsom poSI/lte 
nalkasneje do 4. 7. 2008 na naslov: 

PLANEN d.o.o. 
Kidričeva cesta 72b 
4220 Škotja Loka 

GG mali oglasi 
04/20142 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si 
www.gorenjskigla5.si 

Rodi 0 Triolcir 
G o r e n j s k a 9 6 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D t ^ E 
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http://www.gorenjskigla5.si
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BLED 

S lovensko p laninstvo po svetu 

Slovensko planinstvo na tujem je tema strokovne konfe-
rence, ki jo bo Svetovni slovenski kongres od 26. do 29. 
junija pripravil v prostorih Triglavskega narodnega parka na 
Bledu in v drugih gorenjskih krajih. Namen konference je 
spoznavanje in povezovanje naših planinskih organizacij iz 
sveta s sorodnimi organizacijami v Sloveniji. Poskušali 
bodo celoviteje prikazati slovensko planinstvo na tujem -
njegovo zgodovino, slovenske planinske koče in svetovne 
uspehe naših gornikov v tujini, predvsem pa odgovoriti na 
vprašanje, kako in zakaj je med drugim tudi gorništvo tista 
dejavnost, ki je Slovence v tujini združevala in povezovala. 
Med drugim bodo pripravili okroglo mizo, na kateri bodo 
spregovorili o pomenu varovanja vrednot gora, na Pocarjevi 
domačiji v Radovni pa odprli razstavo Slovensko planinstvo 
na tujem. Prikazali bodo fotografsko In drugo dokumen-
tarno gradivo naših planinskih organizacij na tujem, fo-
tografije vrhov, ki nosijo slovenska imena, ter slovenske 
smeri in planinske postojanke zunaj Slovenije. M. R. 

M E D V O D E 

Tud i motor i s tom je bilo vroče 

Od petka do nedelje je bil Moto road racing club Medvode 
organizator sedaj že tradicionalnega mednarodnega druže-
nja motoristov. Kljub vročini seje 8. piknika udeležilo precej 
motorističnih navdušencev iz vseh koncev Slovenije in tuji-
ne, ki so uživali ob dobri glasbi (Country band, Tide, Unimog 
band, Šank ročk...), seveda pa niso manjkale niti tradicional-
ne motoristične igre in panoramska vožnja po okolici Med-
vod. Poleg številnih gostov in domačega župana Stanislava 
Žagarja se je srečanja udeležil tudi poslanec in navdušen 
motorist Aleš Culič, tudi letos pa so organizatorji motoristič-
nemu prazniku dodali skrb za pomoči potrebne, ki jim bodo 
namenili denar, zbran s prostovoljnimi prispevki in vstopni-
no. Na srečanju so zbirali tudi podpise za čim hitrejšo grad-
njo med motoristi tako želenega dirkališča v Sloveniji. V. S. 

Motoristi z vseh koncev Slovenije in iz tujine so se konec 
tedna pripeljali na 8. moto piknik v Medvode. 

ŠKOF)A LOKA 

Priznanja od l ičnjakom 

Prejšnji teden so tudi v Škofji Loki podelili priznanja naj-
boljšim učencem osnovnih šol in dijakom srednjih šol. V os-
novni šoli je bilo vsa leta odličnih 64 učenk in učencev, v 
srednjih šolah pa 15. 41 osnovnošolcev je prejelo zlata priz-
nanja, šest pa za dosežena prva tri mesta na državnih tek-
movanjih, med srednješolci pa je bilo takih 24. Ob tej pri-
ložnosti so dijaki prejeli tudi mednarodna priznanja MePI, 
ki jim jih je podelil britanski veleposlanik Tim Simmons. Na 
sliki: priznanje vsa leta odlični devetošolki iz šole Ivana Gro-
harja Neži Kržišnik je izročil podžupan občine Škofja Loka 
Klemen Štibelj (na sliki). D. Ž. 

Usmiljenje omogoča sožitje 
Sobo tnega jubilejnega 40 . romanja na Brezje se je udeležilo več t i soč bolnikov, invalidov in ostarelih. 

JOŽE KOŠNJEK 

Brezje - Srečanje bolnikov, 
invalidov in ostarelih na 
Bredah, ki ga je pred 40 leti 
na pobudo duhovnika in 
urednika Franceta Boleta pr-
vič oî anizirala revija Ognji-
šče, je postalo največje slo-
vensko romanje. Letošnje je 
bilo v soboto, 21. junija in se 
ga je udeležilo okrog pet ti-
soč bolnikov, invalidov in 
ostarelih. Za njihovo udobno 
in varno bivanje na Brezjah 
je skrbelo bUzu sto skavtov in 
drugih prostovoljcev, zato ro-
manje ni bilo samo verski, 
ampak tudi dogodek medčlo-
veške solidarnosti in pomoči. 
Letošnje romanje je bilo ne-
kaj posebnega tudi zato, ker 
so na Brezje samo za to pri-
ložnost prinesli kip Marije iz 
portugalskega romarskega 
središča Fatima, ki je na 
obisku pri menihih v Stični. 
To je že drugi obisk kipa Ma-
rije iz Fatime v Sloveniji. 

Romarje je najprej nagovo-
ril ljubljanski nadškof in me-
tropolit Alojz Uran, ki je v so-
boto na praznik Alojzija 
Gonzage praznoval god. Ro-
manja sta se poleg številnih 
duhovnikov udeležila tudi 

Kip Marije Iz Fatime med romarji na Brezjah / FOM: T. KOIIR 

koprski pomožni škof Jurij 
Bizjak in mariborski pomož-
ni škof Peter Štumpf, ki je 
imel tudi pridigo. V njej je 
dejal, da številni prihajajo na 
Brezje tudi zato, da si lajšajo 
trpljenje in bolečine. "Člove-
ško življenje je romanje, kri-
žarjenje po morju zgodovi-
ne, pri katerem iščemo zvez-
de, da bi nas usmerile v pra-
vo smer," je dejal. "Življenje 

je lahko zelo obremenjeno z 
boleznijo, starostjo, osamlje-
nostjo in končno s smrtjo, 
takšna romanja na Brezje pa 
so njihova povezava z zdravi-
mi. Usmiljenje do pomoči 
potrebnega omogoča sožitje 
med nami," Če to sprejme-
mo, je nemogoče, da bi se 
mati, ki ima polno usmilje-
nja, odločila za splav otroka, 
ki ga nosi pod srcem, da bi 

mladi usmiljenega srca za-
ničevali in zasramovali sta-
rejše, da sosed ne bi pomagal 
sosedu v stiski, da bi podjet-
nik usmiljenega srca i2icoriš-
čal zaposlene in tako pridobi-
val nepravični zaslužek in da 
bi zakonec usmiljenega srca 
zaničeval in fizično ter psi-
hično izvajal nasilje nad so-
zakoncem, je povedal škof 
Peter Štumpf. 

Slovenski dan v Dragočajni 
v organizaciji Tur ist ičnega društva D r a g o č a j n a - M o š e je v tamkaj šn jem k a m p u potekal S lovenski dan, 

Predstavili so lokalne jedi, pijačo in običaje. 

M A J A BERTONCELJ 

Dragočajna - "Poskusil seni 
malo medle in je prav dobra. 
Jedel je nisem že vrsto let," je 
povedal eden izmed obisko-
valcev Slovenskega dne, ki ga 
je v nedeljo v kampu Smled-
nik v Dragočajni organiziralo 
Turistično društvo Dragočaj-
na-Moše. "Slovenski dan 
smo pripravili drugo leto za-
pored. Namen je predstaviti 
lokalne jedi, pijačo in običaje, 
predvsem jedi, ki danes na 
jedilniku niso več tako pogo-
ste, kot so bile včasih, še po-
sebej mlajši nekaterih sploh 
ne px)znajo več. Poleg tega na 
ta način želimo združiti do-
mače ljudi ter seveda popes-
triti dogajanje v kampa Med 
drugim lahko poskusite raz-
lične sladice, domači kruh, 
medlo, žgance, lokalne pija-
če, kot so borovničke, namo-
čene v vinu, v žganju, medi-
co, doma pridelan sok. Vse to 
je pripravilo okrog dvajset go-
spodinj iz Dragočajne in 
Moš," je pojasnil Miloš Jen-
ko, predsednik TD Dtagočaj-
na-MoŠe. 

Domače gospodinje so se 
resnično potrudile. Izbor jedi 

Obiskovalci Slovenskega dne so lahko poskusili dobrote, značilne za to območje, ki so jih 
pripravile domače gospodinje. 

je bil pester. "Spekla sem šar-
kelj in marmornati kolač. 
Med seboj smo se zmenile, 
kaj bo katera pripravila. Ker 
nas je dovolj, to res ni bil pro-
blem. Z obiskom smo zado-
voljne. Ljudje pridejo in po-
skusijo. Kogar zanima, pove-
mo tudi, kako se pripravi," je 
povedala Majda Zor iz Dra-
gočajne, na vprašanje, če ob-
iskovalci vso hrano dobro po-
znajo, pa odgovorila: "Veči-
noma jo, vse pa ne. Ne po-

znajo prate, pa namaza iz če-
maža, tudi medle ne najbo-
lje." Za prazne želodčke so 
poskrbeli tudi moški. V kotlu 
so skuhali 50 litrov ješprenja. 
"Je že preizkušena zadeva, 
saj smo ga kuhali že lansko 
leto in ga ljudje kar niso mo-
gli prehvaliti. Tudi letos je 
zelo dober. Kuhal se je dve 
uri. Notri je veliko zelenjave, 
nazadnje smo dodali tudi ne-
kaj vina, tako da je to najbolj-
ša hrana," je dejal Jože Roz-

man, rojen sicer v Mošah, 
živi pa v Vodicah. 

Slovenski dan v Dragočaj-
ni je bil dobra popestritev do-
gajanja tudi za goste kampa, 
ki pa jih je letos manj kot v 
tem obdobju v preteklih le-
tih, tudi manj od pričako-
vanj. Glavni razlog je zagoto-
vo slabo vreme, ki je zazna-
movalo letošnji junij. Prire-
ditev so popestrili še foklori-
sti KUD Oton Župančič Sora 
in godca iz Goričan. 
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Kam pelje 
Hudičeva brv? 

Odgovor na pismo g. Mat-
jaža Hafnerja pod gornjim 
naslovom, Id je bilo objavlje-
no v Gorenjskem ^asu, v to-
rek, 17. junija 2008, med 
pismi brakev na strani u. 

Muzejsko društvo Škoga 
Loka praznuje yo-letnico svo-
jegfi delovanja. V okviru praz-
novanj smo pozornost name-
nili tudi našim častnim čla-
nom, saj smo jim na nedavni 
slavnostni akademiji v znak 
zahvale podarili knjigo Pisana 
Loka Škoffa Loka, ki smo jo iz-
dali ob nc^em jubilgu. Prgeli 
sojo dr. Branko Berčič, Svetko 
Kobal, dr. Anton Ramovš in 
Aljbnz T^jec. listino za novo-
imenovanega častnega Člana 
pa smo podelili dr. Francetu 
Štuklu. Člani Muzejskega 
društva za častne Člane ime-
nujgo osebnosti, ki so aktivno 
delovale v društvu, hkrati pa so 
s svojim delom pomembno so-
oblikovali življenje na Loškem 
(seznam častnih Članov je na 
spletni strani umw.mdloka.si). 

Naš dan Svako Kobal je bil 
za Častnega člana društva 
imenovan leta 1993 (in ne 
"pred kratkim" kot navaja g. 
Matjaž Hajner v svojem pis-
mu) in sicer za dolgoletno ak-
tivno delo v Muzejskem dru-
štvu, kjer je bil dolgoletni pod-
predsednik društva. Slan ured-
niškega odbora Loških razgle-
dov in član nadzom^ odbo-
ra. 

G. Matjaž Hajher navaja, 
da "naj hi Kobal tudi odgovo-
ril, kdo je dr. Pavla Blaznika, 
očeta loške zgodovine, ... ji-
nančno in moralno podrl, da 

je lahko šest mesecev sistema-
tično pregledoval zakladnico 
loških arhivalij... v miinchen-
skih in Jreisinških arhivih". 
Naj k temu dodamo, da seje 
dr. Pavle Blaznik ob izdaji 
svoje knjige Loka in tožfeo go-
spostvo, ki je izšla ob tisočletni-
ci Škojje Loke leta 1973, g. 
Svaku Kobalu javno zahvalil 
za nj^ovo podporo. Dr. Pavle 
Blaznik je bil ustanovitelj in 
vsedoletaig74 predsednik na-
šega društva. 

G. Ma^až Hajher v svojem 
pismu omenja tudi Algo zna-
menitih Ločanov, katere po-
budnik je bilo Muzgsko druš-
tvo Škq§a Loka oziroma naš 
član Alojzij Pavel Flotjančič. 
Našo pobudo je sprgela Obči-
na Škq§a Loka in občinski svet 
vsako leto z javnim razpisom 
povabi vse zainteresirane, da 
predlagajo osebnosti, ki bi jih 
uvrstili v Alejo. O postavitvi 
obeležja odloča občinski svet, 
nofe dn^tvoje lahko predlaga-
telj, tako kot vsa ostala društva 
in druge pravne ter fizične ose-
be. 

Muzejsko društvo Škoffa 
Loka želi tudi v prihodnje na-
daljevati poslanstvo ohranja-
nja in varovanja kulturne de-
diščine in spoznavanja loških 
krajev in ljudi. Naša osnovna 
dejavnost je izdajanje LoSkih 
razredov, dmgih publikacij in 
knjižnih del pomembnih za 

loško ozemlje in organiziranje 
tematskih Blaznikovih veče-
rov, kjer lahko udeleženci iz-
menjujtjo svoje poglede in 
mnenja. V tem smislu želimo 
biti odprti za vsa razmi^ja-
nja, ki osvetljujgo našo prete-
klost, sedanjost in prispevajo k 
oblikovanju naše skupne pri-
hodnosti. 

Zavedamo se, da ima naše 
društvo pomembno vlogo v lo-
škem kulturnem in družbe-
nem življenju in ponosni smo, 
da so naši člani dejavni na 
mnoph podroi^'ih tudi izven 
delovanja našega društva. 
Eden od naših osnovnih ciljev 

je združevanje vseh ljudi dobre 
volje, kijih povezuje ljubezen 
do dediščine in lepot loškega 
ozemlja. V tem smislu vabimo 
tudi g. Masaža Hajhetja, da 
se nam pridruži. 

Mag. Aleksander IgUčar, 
predsednik Muzejskega 

društva Škof̂  Loka 

Odgovor glede 
obnove poti 

Glede na Hanek, ki ga je na-
pisal Tone More mlaj^ in je bil 
objavljen v Gorenjskem gfasu 
23. maja 2008, dajemo sledeče 
pojasnilo: 

V letu 2002 je bila opravlje-
na digitalizacija LC in JP 1» 
občini Gorenja vas - Poljane, 
po katerih se opravlja promet s 
prevoznimi sredstvi in za nji-
hovo vzdrževanje dobivamo 
sredstva iz občinskega prora-
čuna. Omenjena cesta v digi-
talizacijo ni bila zajeta, saj se 
po njg ne opravlja promet s 
prevoznimi sredstvi, kar pa ne 
pomeni, da cesta na zemljiški 
knjigi ni vrisana in dajo lahko 
kdorkoli zapira, kar seje pred 
leti že zgodilo. Vsa investicij-
ska vzdrževanja pri obnovi 
poti se lahko plačujejo le na 
podlagi sklenjenih pogodb z iz-

vajalci. ki so izbrani na jav-
nem razpisu v razmerju So 
odstotkov sredstev uporabniki 
in 40 odstotkov iz proračuna 
pod pogojem, da so investicije 
potijene s strani sveta KS So-
vodenj oziroma občinskega 
sveta v občini Gorenja vas -
Poljane, kar pa pri obnovi 
omenjene poti ni bilo storjeno 
in zato sredstev za obnovo žal 
ni. Če bi se g. Tone More mlaj-
ši potrudil in se o tem pozani-
mal, bi mu to rade volje pojas-
nili v času uradnih ur tudi 
osebno, preden je dela opravil. 
Naj še pojasnim, da nekateri 
krajani čakajo na obnovo po 
več let, saj je proračunskih 
sredstev ̂ letie na potrebe po ob-
novah poti vsako leto premalo, 
na svetu KS Sovodenj pa se 
sprejema plan investicij za 
vsako leto posebg. 

Člani sveta in vodstvo KS 
Sovodenj podpiramo in smo 
hvaležni za vsako opravljeno 
delo, ki ga opravijo krajani, 
žal pa se prijinančnih sred-
stvih veliko stvari zatakne in 
vemo, daje v kraju opravljeno 
mnogo ur dela, ki jih krajani 
nikoli ne dobijo plačanih. Za-
radi pomanjkanja finančnih 
sredstev se nekatere stvari ne 
morejo urediti takoj in je po-
trebno veliko vztrajnosti in po-
trpežljivosti. 

Obnova poti in plačilo voda-
rine sta dve povsem različni 
postavki, plačilo vodarine služi 
za pokrije najnujriejših stro-
škov pri vzdrževanju vodovo-
da in jih je zato dolžan plača-
ti vsalc uporabnik vodovoda, 
zato bomo g. Moretu mlajše-
mu za vodarino izstavili ra-
čun, ki ga je dolžan poravnati 
v roku 15 dni. 

Veijantem, da bo g. More 
mlajši v prihodnje našel čas in 
se o podobnih stvareh dogovo-
ril predhodno, da ne bo priha-

jalo do podobnih zapletov. 
STANKO BAIT, 

predsednik sveta 
KS Sovodenj 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

NSI06I0 u odjavo spttjBMmo po iflffonii (M«0M2-M, fjksu W/MM2-13 ali osetmo na 8ltn«Kovi (eli 4. 
v Kidanju 02. po poiii - do pootdHilu In <«utti do 11.00 ml Ctna oglasov m pomidti« nitirikl: bedno ugo<lna. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91 ,4240 

RADOVgiOV, TEL: 04/<315 249, FAX 04/53 <H 230 

MADŽARSKE TOPUCE: 26. 6. - 29. 6., 30 .6 - 6.7.. 7- 8. - 10 .8 . ; 
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OBVESTILA O D O G O D K I H OBJAVLJAMO v RUBRIKI GLASOV 

KAŽIPOT BREZPLAČNO S A M O ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Velika gasi lska veselica na Crencu 
Virmaie, Sveti Duh - Prostovoljno gasilsko društvo VIrmaše 
• Sv. Duh tudi letos prireja veliko gasilsko veselico z ansam-
blom Čuki. Prireditev se bo odvijala danes, v torek, 24. juni-
ja, na Grencu od 19.30 dalje, ko se bo začel otroški Živ-žav. 
Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. 

Revija ustnih harmonik 
Poljane - Revija ustnih harmonik, to je srečanje igralcev na 
ustno harmoniko oziroma orglice, bo v soboto, 28. junija, ob 
20. uri na letnem vrtu Gostilne na Vidmu v Poljanah, v 
primeru slabega vremena pa v Kulturnem domu Poljane. 

Tudi to je "nova 
politika" 

Minilo je že celo leto, odkar je 
postalo v Kranju vroče zaradi 
deponije odpadkov na Teneti-
S»/». Po mi^trpnih pregovorih 
in tnediaciji smo dočakali za-
ključek, kije prinesel neuspeh 
za kranjsko politično oblast. Na 
Tertetišahneboničodtegfi,kar 
so zagotavljali župan Peme, 
podžupani Velov, Homan in 
Štravs ter direktor uprave MO 
Kranj Sladojevič. Čas za depo-
nijo Tenetiše se bo dokončno iz-
tekel drugo leto, približno ob 
tem času. Dobili pa smo njiho-
vo zagotovilo, da bomo na PoU-
ci imeli center za obdelavo od-
padkov in deponijo na Meža-
kli. Toda, takoj se je pojavilo 
kup Mgovorov in pomidelcov, ali 

je MO Kranj sploh sposobna 
uresničiti projekt n^js^a cen-
tra za obdelavo - ali predelavo 
odpadkov. 

Na mn(^ naša opozorila in 
vpmšanja. predvsem svetnikov 
SD v MO Kranj, ni odgovorov 
in pojasnil. Zato smo knnyski 
Socialni demokrati, na vsaj ne-
kaj vprašanj ždeli dobiti odgo-

vore od bolj kompetentnik sogo-
vornikov, kot smo jih imdi do 
sedaj. Naš namen je bil tudi po-
magati pri razr^evanju te pe-
reče problematike. Zato smo 
organizirali javno tribuno na 
temo podnebnih sprememb v 
povezavi z oko^sko problemati-
ko. Poskrbeli smo tudi za u^-
ne sogovornike: prof. dr. Lui3co 
Kajjež Bogataj, sodobitnico No-
belove nagrade, mednarodno 
priznane vrhunske strokovnja-
kinje za okoljske spremembe, in 
dr. Marinko Vovk, ki se mnogo 
let ukvarja tudi z okoljsko pro-
blematiko v Sloveniji in vpli-
vom vseh vrst odpadi na oko-
lje. Sodeloval je tudi poslanec 
SD v Državnem zboru Janko 
Veber, ki se s to problematiko 
ukvarja v pristojnih odborih 
naš^ parlamenta. 

Zaradi aktualnosti proble-
matike smo povabilo na ome-
njeno javno tribuno objavili 
tudi preko županovega kabine-
ta, pd^ plakatov in vabil, ki so 
bila raz^ena v poštne nabi-
ralnike Kranjčanov. Toda pri-
čakovanja o udeležbi župana 
ali podžupanov se niso uresni-
čila. Tudi mestnih svetnikov iz 
vladajoče koalicije ni zanimala 

tematika. So se pač odločili, da 
tribuno bojkotirajo. 

Vendar, kljub odsotnosti 
tu^bolj kompetentnik za rešitev 
smetarske problematike v Khi-
iyu in posredno tudi v reg^ Go-
renjska, je bila tribuna, kije 
trajala kar tri ure in pol. Se po-
sebno diskusija, po zadugi pri-
sotnih poslu&tkev zelo kvalitet-
na, na momente polemična 
tudi na rovaš tistih, ki jih na 
tribuni ni bilo. So se pač odloči-
li, da bodo naše Idealne proble-
me razrešili ^halno, z rešitva-
mi iz obljubljene dežele, tam 
preko Atlantika. Seveda za de-
nar davkoplačevalcev. 

Mogoče pa se na tak način 
vodi "nova politika" občine 
Kranj, da se ne hodi na dogod-
ke, Iger so lahko zastavljena za-
htevna in neprijetna vprašatya. 
Na enak način so reagirali tudi 
na okroglo mizo z naslovom 
"Prostorsko načrtovatye v Kra-
nju", Id jo je pripravilo Društvo 
Odgovor in na okro^ mizo z 
riaslovom "Iskraemeco svetla 
prihodnost ali zvezda, ki uga-
ša". v organizaciji SD Kranj. 

NADA MIHAJLOVIČ, 

svetnica MS MO Kranj 

• OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest. da nas je v 71. letu starosti zapustil 
naš dragi mož. oče. dedek in brat 

VIKTOR H O M A N 
sodarski mojster v pokoju 
z Labor pri Kranju 

Pogreb bo danes, v torek, 24 . junija 2008 , ob 15.30 na pokopa-
lišču v Bitnjah. Žara bo n a dan pogreba od 8. ure dalje v 
poslovilni vež id na tamkajšnjem pokopališču. 

Žalujoči: žena Lojzka, hčerki Viktorija in Nataša ter sin Peter z 
družinami 
Kranj, 21 . jtmija 2 0 0 8 

OSMRTNICA 

Sporočamo vam žalostno vest, da nas je nepričakovano 
v 50. letu starosti zapvistil 

BOJAN ŠTER 
predsednik 

Območne Obrtno-podjetniške zbornice Kranj 

Na zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v sredo, 25. junija 2008, 
ob 16. uri na pokopališču v Naklem. Na dan pogreba bo žara v 

mrliški vežici v Naklem od 8. ure dalje. 

Območna Obrtno-podjetniška zbornica Kranj 
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V e č e r n a v a s i 
Dov je - Tur i s t ično društvo D o v j e - M o j s t r a n a vabi na Dovje, 

kjer b o sredi vas i Pr 'Katr ' v s o b o t o , 28. junija, o b 2 0 . uri 

Večer na vasi, že 23. po vrsti. V ku l turnem p r o g r a m u b o d o 

nas top i l i Fo lk lo rna s k u p i n a ju l i jana, Kvartet T r i g l a v s k i 

zvonov i in junaki Tr ig lavsk ih pravljic. Z a p les bo poskrbel 

a n s a m b e l Lajf, poskrb l jeno bo tudi za pijačo in jedačo. 

V M l a d i n s k e m c e n t r u J e s e n i c e 
Jesenice - Iz M l a d i n s k e g a cent ra Jesen ice o b v e š č a j o , da 

m e s e c junij zaključujejo z že t r ad i c i ona ln im koncer tom Poz-

drav poletju, ki bo tudi letos na T r g u na Star i Sav i in s icer 27. 

junija o d 18. ure dalje. Po leg m l a d i h neuveljavljenih s kup in 

b o s t e večer l a h k o preživel i v d r u ž b i A l e n k e Peternel na 

delavnici 'face pa int ing ' (prijave že zbirajo), d o pozn ih ur pa 

nas b o d o zabava le zvezde večera Ročk Partyzani. Nede l j sko 

p o p o l d n e pa bo n a m e n j e n o najbolj d r z n i m f a n t o m in dekle-

tom, ki se b o d o pomer i l i v skok ih v v o d o z a pokal m e s t a Je-

senic, z 10-metrskega s to lpa na Kopa l i š ču Ukova . 

O b d n e v u d r ž a v n o s t i 
D o m ž a l e - O b č i n a D o m ž a l e in Krajevna s k u p n o s t D o b vabita 

na osrednjo obč in sko prireditev ob dnevu državnosti, ki bo 

danes , v torek, 24. junija, o b 19.30 pri p o m n i k u državnosti v 

parku p o d M o č i l n i k o m v D o b u , nato pa v letnem gledališču. 

O b 17.30 bosta O b m o č n o združen je veteranov vo jne za 

Slovenijo D o m ž a l e in Policijsko veteransko druš tvo Sever, O d -

bor Domža le , v parku o b stavbi Obč ine D o m ž a l e s l avnos tno 

dvigni la s lovensko zastavo in odkrila nove nap i se na p o m n i k u 

braniteljev s lovenske samostojnost i . O b 18. uri bo v paviljonu 

v parku P romenadn i koncert G o d b e Domža le . 

S v . Jošt - M O N . S i Kranj v a b i K ran j čane in G o r e n j c e na 

pr ireditev na predvečer d n e v a d ržavnos t i , to je d a n e s , v 

torek, 24. junija, na Sv. Joštu n a d Kranjem. O b 19. uri b o sv. 

m a š a , po njej pa kratek kulturni p r o g r a m in prižiganje kresa. 

Pos ladka l i se bo s te s krofi. 

Kranj - Z a v o d za tur i zem Kranj in M e s t n a obč ina Kranj vabi-

ta v ponedel jek, 23. junija 2 0 0 8 , o b 21. uri, na pr izor i šče 

g r a d u Khis lstein na koncert o b dnevu državnos t i P o j e m o in 

p l e š e m o z Evropo. Najprej b o d o predstavljene ljudske pes-

mi, s ledi la b o predstavitev fo lk lorn ih s k u p i n ter znač i ln ih 

plesov, nato pa š e predstavitev novejših s k l adb držav č lanic 

Evropske unije. 

Š k o f j a L o k a - P r o s l a v a o b d n e v u d r ž a v n o s t i bo d a n e s , v 

torek, 24. junija, o b 20. uri v Jurjevi dvo ran i v Stari Loki. O b 

p o m e m b n i h mejnik ih z g o d o v i n e b o še posebej poudar jena 

500-letnice rojstva P r imoža Trubarja, očeta naroda. V kul-

t u r n e m p r o g r a m u bosta sode lova l a pevska zbora Tratarski 

zvon iz Gorenje va s i in M e P Z Lubnik iz Škofje Loke. 

Vabl jeni na: 

Otvoritveno prireditev 
Poletnega Kiselfesta 08, 

ki bo v četrtek, 2 6 . junija 2 0 0 8 , na dvorišču gradu 
Khislstein v Kranju ob 2 1 . uri. 

In sicer s e bo zgod i l a Lutkovna ant imora lka 

za odras le z n a s l o v o m : 

" N a p r a v i t e m i zanj krsto" 

v izvedbi G leda l i š ča lutk Konj. 

IZLETI 

P o h o d n a L u b n i k 
K r a n j - D r u š t v o d iabet ikov Kranj vabi člane na p o h o d na Lub-

nik v s obo to , 28. junija, ki ga tokrat pripravlja D i abe t i čno 

d r u š t v o Škofja Loka. Z b i r n o m e s t o bo o b 7.30 pred D i a -

bet ičn im centrom, o d koder s e boste odpeljal i d o s k u p n e g a 

zbira l i šča na parkir i šču gos t i lne Kajbi o b 8. uri. Prijave spre-

jemajo v D ru š t vu jutri, v sredo, 25. junija, o d 15. d o 17. ure ali 

po te lefonu 202-83-10, informacije Ivan 031/485-490. Prijave 

za D D Škofja Loka sprejema Ivan Rolih po te lefonu 041/503-

223. 

KONCERTI 

K o n c e r t z b o r a V o x C a r n i o l u s 
R a d o v l j i c a - Ku l turno druš tvo Sotočje in Župn i j a Radovlj ica 

vabita na celovečerni koncert k o m o r n e g a zbora Vox Carn io -

lus z Jesenic. Koncert bo v s redo, 25. junija, o b 20. uri v Atri-

ju Župn i j s kega d o m a v Radovljici. 

PREDSTAVE 

N a p r a v i t e m i z a n j krsto 
K r a n j - O t v o r i t v e n a pr ireditev P o l e t n e g a K ise l festa 08, 

lutkovna ant imora lka za odra s le z n a s l o v o m Naprav i te m i 

zanj krsto v izvedbi G leda l i šča lutk Konj b o v četrtek, 26. ju-

nija, na dvor i šču g r a d u Khis l s te in v o b 21. uri. 

Z a P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E 

W W W . G O R E N j S K I G L A S . S l / K A Z i P O T 
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ntprimifnint 
Njpucinski trg 13. Škofja Loka 

V U4. 50 60 300. GSM 041/675 123 
t niail inlo®lokaTOpremicnine.si 

STANOVAN)A prodam«: 
BledGocie, dvoinpolsobno, cca. 6o 
m2,1 nad./2, obnovlj. 1.1995. CK na 
olje. vrt, vsi priključki. Cena: 
127.000,- EUR. 
Sk. Loju, dvosovno, 57 tnz, 1. nad., I. 
1983, opremljeno, vsi priključki. 
Cena: 107.000,- EUR. 
Sk. Lok«, dvoinpolsobno, 51 m2, s 
pokritim atrijem 27 ma, obnovi). I. 
2000, vsi priključki. Cena: 110.000,-
EUR 
HiSO pmbmo: 
Sk. Loka, samostojna meščanska 
hiJa, P+N. cca. 190 m2 uporab. 
povrJrne, opremlj., obnov. 1.1990, z 
garažo, CK na olje. Cena: 245.000,-
EUR 

www.loka*sp.si 

LOIV^ 
n e p r e m i č n i n s k a e 

d r u ž b a I Zevnikova ul )i. Kran|. PE Stritarjeva ui 8 
Kranj. let; 041^547 323.04,̂ 2362 890 

STANOVANJE PRODAMO 
KRAN), Valjavčeva ulica, dvosobno 60 
m2,4 nad/4, letnik ohranjeno 
in funkcionalno (dve sobi + bivalna ku-
hinja) z večjim balkonom, vpisano v 
ZK, CK plin. Vseljivo takoj, cena: 
95.000 EUR, možnost dogovora. 
PARCELE PRODAMO 
Preddvor, bližnja okolica, prodamo 
zazidljivo parcelo 801 mz. ZemlJiSče 
je na izredni in mimi lokaciji na robu 
vasi, ob zelenem pasu, z razgledom 
na Julijce in Karavanke. Dostop je 
možen iz dveh urejenih cest. Cena; 
150 EUR/mz, možnost dogovora. 
HIŠE PRODAMO 

STRAŽIŠČE pri Kranju, pol stano-
vanjske hiie s parcelo 200 mz, letnik 
1935, v naravi, mansardno stanova-
nje 75 mz s pripad. zemljiščem in ga-
ražo. Cena: 69.000,00 EUR. 
DUPLJE, novogradnja, III. pod. gr. 
hza, samostojna enostan. hiša 150 
m2 (pritličje + mansarda), s pokrito 
teraso (pergola) in nadstreškom za 
dve vozili, vse na parceli 550 mz. Mir-
na lokacija na robu vasll Cena: 
233.000,00 EUR. Prevzem moien 
tudi takoji 
POD8REZJE, stan. hiša s poslovni 
prostori, 250 nii2 stan. površine, 130 
m2 poslovne površine, na 750 mz 
parcele. Objekt je kvalitetno Izgrajen 
i< 1999. atraktivne arhitekture (meša-
nica domačega in sodobnega). Pre-
vzem moien takoji Cena: 
380.000,00 EUR (možen dogovor 
prodaje v dveh ločenih delih). 

LOTO 

Rezultati 50. kroga -

22. juni j 2 0 0 8 

1 . 1 3 , 1 4 . 22, 29, 30, 37 m 11 

Lotko: 9, 8, 7, 2 . 6. 4 

Predvideni sklad 5). kroga za 

Sednnico; 1 . 4 0 0 . 0 0 0 E U R 

Predvideni sklad 51. kroga z a 

Lotka 6: 9 4 0 . 0 0 0 EUR 

M O S T E P R I Ž I R O V N I C I , v nizko-
energijskih objektih prodamo več 
stanovanj velikosti od 48 - 94 ml. 

sončna lega ob vznožju Karavank 
z izjemnim pogledom na Julijce s 
Triglavom, Blejski grad, Pokljuko. 
4 km do priključka na AC, cena 
od 158.000 - 258.000 EUR. 

V e č na : w w w . p r o m - r e . s i , 
inf: 0 4 1 / 6 5 8 - 0 2 7 

nepremičnine 

Ul. Juleta Gabrovška 34,4000 Kranj 
email: info@ida-nepremicnine.si 

PE Kranj, Planina 03, Kranj 
tel.: 04/2351 000, GSM 041/331 8S6, 

051/391100, foc 04/2351 001 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ, LEVSTIKOVA ULICA: 
135,88 m2, petsobno, I. 2006, prit, 
v vila bloku v Kranju, atrij, dva par-
kirna prostora, novo, cena: 212.000 
EUR. 
KRANJ, gUBLJANSKA CESTA: 56,1 
mz, trisobno, 1.1952, cena: 69.000 
EUR. 
HISE PRODAMO: 
CERKLJE NA GORENJSKEM: 360 
mz, samostojna, zgrajena 1.1990, 
552 m2 zemljišča, samostojna sta-
novanjska hiša na mirni lokaciji, 
cena: 259.000 EUR. 
POSLOVNI PROSTORI 
KRANJ, 116 mz, poslovni prostori, 
adaptirani I. zoo8, prcKlamo oziro-
ma oddamo povsem prenovljen 
poslovni prostor, z lastnim vho-
dom, prostori so primerni za več 
vrst dejavnosti, c«na: 1800 
EUR/mi, 
KRANJ, 190 mz, pisarna, adaptira-
na 1.1999, prodamo ali oddamo 12 
pisarn, vsaka v velikosti 15,96 mz, 
vse so klimatizirane, cena najema 
je 170 EUR/pisarno •* ddv, cena 
prodaje: 1190 EUR/mz. 
VIKEND 
BLIŽINA SV. JOSTA NAD KRA-
NJEM, 150 mz, bivalen, zgrajen 1. 
2001,350 m2 zemljišča, bivalen, 
dvostanovanjski vikend na idilični 
lokaciji s pravim panoramskim raz-
gledom. raj za ljubitelje narave, go-
barjenja, pohodništva, gorskega 
kolesarjenja, Cena: 330.000 EUR. 
Na naši spletni strani si lahko ogle-
date Široko ponudbo nepremičnin 
na Hrvaškem. Tudi na atraktivnih 
lokacijah ob morju. 
KUPIMO: 

Kranj okolica kupimo kmetijsko 
zemljišče. 
Kupimo zazidljivo parcelo 1200-
10.000 mz v Kranju ali okolici in v 
Medvodah in okolici. 
Na območju Gorenjske kupimo 
stanovanja, hiše in parcele. Plačilo 
takoj. Za več informacij nas pokli-
čite. 

Arv/w.ida>nepremicninc.si 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba. 
Koroška c 2, Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fa*: 236 73 70 
E-poi>ta: 
infotSlfesst.si 
Internet 
www.fesslsi 

STANOVANJA PRODAMO: 
ŠKOFJA LOKA - Groharjevo naselje, 
garsonjera, 23 m2, P/4, I. izgr. 
1968, 59,000,00 EUR. 
ŠKOFJA LOKA - Podlubnik, garso-
njera, 27,34 >"2,13./13, I. izgr. 1977, 
59.900,00 EUR. 
KRANJ - Zlato polje, dvosobno, 
52,38 mz, 3-/4. I. izgr. 1974, 
86.000,00 EUR. 
KRAMJ - STRAŽIŠČE. dvosobno, 
49,00 mz. 3./3, I. izgr. 1980, 
92.000,00 EUR. 
KRANJ - Zlato polje, dvosobno, 
50,63, 3./4, I. izgr. 1961, 93.000,00 
EUR. 
KRANJ - Planina I, dvosobno, 64,95 
mz, VP/3, I. izgr. 1975, 112,500,00 
EUR. 
TRŽIČ - Mestno jedro, štirisobno, 
75 mz, 2./3, obnovljeno 2006, 
88.000,00 EUR. 
HISE: 

CERKLJE NA GORENJSKEM - GLI-
NJE, dvostanovanjska hiša 324 m2, 
zemljišče 450 mz, možnost dokupa 
500 m2, I. izgr. 1990, 290.000,00 
EUR. 
G O Z D MARTULJEK, samostojna 
hiša 1 16 m2, zemljišče 450 mz, 
340.000,00 EUR. 
GARAŽA: 

KRANJ - PLANINA II, garaža v ga-
ražni hiši, pritličje, I. izgr. 1974, 13 
mz, 12.500,00 EUR. 
Oddamo več stanovanj in poslov-
nih prostorov v najem. 

GG 
naročnine 

04/2014241 
e-pošta: narocnlne@g-glas.si 

www.g0renjskigla5.sl 

J U R T A N 

JUR-TAN, nepremičnine, d. o. o. 
PE Cankarjeva ulka o} 
(staro-mestno jedro), 

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

e-po$ta: infb@jur-tan.sl 

Na različnih lokacijah nujno kupimo 
več različnih nepremičnin za nam ie 
znane kupce. Aktualna ponudba 
nepremičnin na: 

M a l i o g l a s i 
tel.: 201 4 2 47 

fax :201 4 2 13 

e-mai l : ma l i o g l a s i@g - g l a s . s i 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13 JO in za 
objavo v torek do petka do 
14.00! Delovni ias: od ponedeljka do 
p e t k a n e p r e k i n j e n o o d 8.-19. u r e . 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

DVOSOBNO stanovanje, nadstan-
dardno, opremljeno na ključ v Izmeri 
60 ni2 v Sorlijevem naselju, i r 
040/151-332 

8004605 

KUPIM 

GARSONJERO na območju Škotje 
Loke, Kranja ali Medvod za gotovino, 
»041/632-577 

600425« 

HIŠE 
NAJAMEM 

HIŠO lahko starejšo, v okolici Škofje 
Loke ali Kranja, « 040/265-283 

800M53 

F R ^ T 
NKPRKMlCrsiNSKA HIŠA 

Jrnnlul t. Pt Suetn 17, Ktwi 

A O. g Kitni 

0 4 1 / 7 3 4 198. 
0 4 1 / 6 2 6 581 

n e p r e m l c n i n e @ f r a s l . s i 
w w w . f r a s t . s i 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

GOSTILMA Sora Falklandi, Brokovice 
Žiri oddamo v naiem z odkupom inven-
tarja, tr 041/77-47-37 

aoMiig 

KsKERN^ 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/202 13 53,202 25 66 

GSM 051/320 700, Email: infb@k3-kern.5i 

GOSTINSKI LOKAL v obratovanju, 
ostalo po dogovoru, i r 031/250-
968 S004532 

Umag, Bašanlja. 200 m od morske 
obale na edinstveni lokaciji pro-
damo nove apartmaje 84-90 m2, 
možen ogled. 
Pokličite; 041/612 935, 041/ 
311 878, www.livada-savudrlja.si 
(Tehnokem, d. o. o., Jastretiarsko). 

http://WWW.GORENjSKIGLAS.Sl/KAZiPOT
mailto:mali0glasi@g-gla5.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.prom-re.si
mailto:info@ida-nepremicnine.si
http://www.fesslsi
mailto:narocnlne@g-glas.si
http://www.g0renjskigla5.sl
mailto:infb@jur-tan.sl
mailto:malioglasi@g-glas.si
mailto:nepremlcnine@frasl.si
http://www.frast.si
http://www.livada-savudrlja.si
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ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANJ 
TEL; 04/23-8I->20, 

04/23-56̂ 70 
041/755-296, 040/204-661, 

041/900-009 
e-poSta: ttd.r>epreniicnme@siol.n«t 

www.(td-plus.si 

n t i i ^ i - , u . v . v . 

NAJAMEM 

AU ODKURM poslovni prostor za tr-
govino z nežKili, na (rekventni lokaciji 
(ne stari del Kranja) od 50 do 1 0 0 m2. 
takoj, t r 0 4 1 / 6 2 1 - 4 2 0 80W626 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

AUDI A4 2 .0 TDi DPF. 1 .800 km star 
-nesec dni. kremne sive t)arve. dodat-
->3 oprema. « 0 3 1 / 2 2 5 - 8 7 0 8004592 

DAEWOO Nexia 1 . 5 GL. I. 98 5 vrat. 
'eg. potekla, cena: 3 0 0 , 0 0 EUR, t r 
041/682-089 eoo^sea 

FlATTipo 1 .4. I. 94 reg. do 1 0 / 0 8 , 
Dhranjen, cena: 3 0 0 , 0 0 EUR. t r 
0 5 9 0 / 2 5 - 3 1 6 8oo4oi4 

FORD Escort, 1 2 8 . 0 0 0 km reg. do 
5/09, 5 vrat, modre l>arve, cena po 
dogovoru, i t 041/708-267 SOCMAI? 

OPEL Meriva, I. 0 3 črne l5arve, cena 
30 dogovoru, t r 0 5 1 / 3 4 4 - 1 4 3 eoo46n 

VOLKSWAGEN Polo 1 . 3 , I. 95 . 
1 8 5 . 0 0 0 km reg. do 6 / 0 9 . t r 
34 1 /578-656 eo0440 

ROVER 2 5 , 1 . 00 5 vrat, dobro ohra-
"tjen, dele za Audi A4 in Opel meriva, 
tt 031/387-G-97 8004604 

VW Lupo 1 . 4 , 1 . 00, 95 .000 km mo-
der, 1 lastnik, dobro ohranjen, garaži-
ran. nepoškodovan, cena: 3 . 3 0 0 , 0 0 
fcUH, IT 0 3 1 / 5 1 4 1 9 0 8004579 

KUPIM 

OSEBNO VOZILO od letnika 01 dalje, 
sem resen kupec. ® 0 4 1 / 7 2 5 - 2 2 5 

600462? 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 
VW TRANSPORTER 2 . 5 TDi, I. 0 2 
dobro ohranjen, t r 0 4 / 5 a < 3 1 - 6 4 8 . 
040/887-425 8004623 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 

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

8003765 

NOVO LUČ za Zastavo 1 0 1 , » 
04/574-38-9S 800462i 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

SKODLE. 2 1 0 0 kosov. » 041/740-
249 d004«o2 

KUPIM 

ODKUPUJEMO hlodovino sušice. pla-
č»k> takoj, 9 0 4 1 / 4 4 2 - 1 5 1 80038?0 

KURIVO 
PRODAM 

CISTERNO. oJjna, znamke Fotex. pla-
stična 1 0 0 0 I, rabljena eno leto, cena 
1 5 0 EUR, t r 0 5 9 0 / 1 8 - 9 8 5 . mari-
ia^Krapez@t-2.ne1 3004472 

DRVA metrska ali razžagar^a možnost 
dostave, t f 0 4 1 / 7 1 8 - 0 1 9 »004122 

SUHA. bukova drva, v 041 /375-567 
8004606 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

DVE omari, « 04/204-68-64 8004612 

ELEKTRIČNI prostostoječ štedilnik 
Gorenje s steklokeramlčno ploščo, 
04/512- 14- 14 , 0 4 1 / / 8 0 - 7 3 2 8004468 

PRODAM savno, t r 0 3 1 / 2 0 6 - 7 2 4 
8004116 

OGREVANJE^ HLAJENJE 
PRODAM 

VETERNO centralo 1 - 3 KV/. Ludvik, 
t r 0 5 1 / 8 7 5 - 5 5 3 6004463 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

DEKUSKO kolo 24" , čelado za kolo in 
stolček za kolo. t r 0 3 1 / 3 2 9 - 2 0 7 

6004624 

KUPIM 

TURIZEM 
BRAČ Povija, apartma do 4 osobe, 60 
od plaže, tigovin In restavrscij, klima, 
ugodno, tr 0 0 3 8 5 98/567-735 

800445» 

NA OTOKU Pagu - Vidolin, oddam 
apaamaje, 200 m od moila, ugodno, 
tr 00385-98/306-602 

8004697 

ODDAM apartmaje v Dalmaciji, lepa 
lokacija, ugodno. « 0 5 1 / 8 7 5 - 5 5 3 

8004464 

POREČ - ČERVAR apartma za 4-5 
oseb. pritličje, terasa, oddam. 1 5 0 m 
do morja, tr 040/512-919 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

TAPISERIJE, unikatne, tema Tarot in 
Kr iževpot . "»03 1/225-87C 

8004591 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

OTROŠKI stolček Chicco, nahrbtnik 
Peg Perego, nosečniSKe kopalke St. 
44. t r 0 4 1 / 8 2 1 - 5 9 6 8004625 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

MLADE volčiake. dobrih etaršov. brez 
rodovnika, za simbolično ceno. tr 
0 4 / 2 3 - 2 8 0 8 0 . 040/320-585 

800451s 

PODARIM 

6 MUCKOV. 2 slvkasto-bela. 2 tigras-
to-slva, 2 bela, možna dostava, t r 
03 1/374-709. 0 5 1 / 3 1 9 - 6 7 3 

800459« 

LANA je 7 mesecev stara mucica ti-
graste barve in je sterilizirana. Išče ne-
koga, ki bi Imet potrpljenje z njeno, za-
četno plašnostjo. Oddaja se izključno 
kot notranja muca. tr 0 4 1 / ^ 5 1 - 7 2 2 

MAXI je 3 leta star dolgodlak tigrast 
muc zdrav in cepljen. Išče nekoga, ki 
bi ga negoval in imet zelo rad. oddaja 
s e izključno za notranje bvanje, t r 
0 4 1 / 7 5 1 - 7 2 2 8004630 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

BALIRKO za okrogle bate, vel. 1 6 0 
cm, znamk® Claas, 9 04 1 /503 -776 

8004603 

TRAKTORSKO škropilnico, 3 0 0 I. 
skoraj nova in žganje iz neškropljene-
ga sadja. t r C 3 1 / 5 5 3 - 3 5 7 

KUPIM 

TRAKTOR U-sus ali mali Ferguson, 
lahko tudi tniverzal ali Štore, tr 
041/680-684 8004436 

PRIDELKI 
PRODAM 

5 1 KORUZE v zrnju, t r 041/480-687 
8004495 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

JARKICE rjave, tik pred nesnostjo. 
bete piščance, Hraše 5 . Sn^ledntk. tr 
01/362-7a-29 

KRAVO simertalko po izbiri in bikca Sh 
mentalca. starega 1 0 tednov, tr 
0 3 1 / 6 3 5 - 4 3 7 80046i8 

PRAŠIČE, težke od 1 2 0 do 1 5 0 kg, 
gena po dogovoru, možna dostava, tr 
0 3 1 / 5 5 4 - 7 4 3 80046»9 

TELICO . brejo 9 mesecev, tr 
040/804-336 8004599 

TEUČKO sirrentalko, staro 14 dni. 9 
04/57-23-526 8QQ4eo7 

DVE C B telcki, stari 10 dni. tr 
041/608-686 

BIKCA simentalca, starega do 14 dni. 
1 * 0 0 1 / 3 9 7 - 2 2 1 e»M**ff 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

BAR PLUS d.0.0. Moste 50 b. Ko-
menda, kavama Cona-b v Mostah pri 
Komendi išče več deklet (možnost za-
poslitve) za delo v šanku tr j^dadokid-
nem vrtu. Delo je v prijetr>em in narav-
nem ambientu. tr 04 1 /632-002 

8004587 

DNEVNI lokal v okolici Kranja redno 
zaposli simpatično, urejeno, komuni-
kativno osebo za delo v šanku. Aldera, 
d.0.0.. Partizanska 3 4 . Šenčur, tr 
040/32 1 -00 1 8004562 

Drugo tiskarstvo Magraf, Ma-
rko Strmec s.p,. Sveti Duh 138 
pri Škofji Loki razpisujemo 
prosto delovno mesto za 
tiskarja na a-barvnem tiskar-
skem stroju Roland. 
Zaposlitev takoj ali po dogo-
voru. Tel. 041 /482 075 ali na 
e-pošta: clnrmec(8>vo!ja.net 

lez-

DOBRA poslovna priložnost. Lokal v 
okolici Kranja redno zaposli urejeno, 
komunikativno osebo za vodenje dnev-
nega bara, Aldera, d.0.0.. Partizanska 
3 4 . Šenčur. i r 040/32 1 -00 1 800456i 

HONORARNO zaposlimo študentko z 
izkušnjami za delo v kava baru. Kama-
zi. d.0.0.. C. na Brdo 3 0 . Krani. tr 
0 3 1 / 6 1 8 - 7 6 0 8004610 

OSEBO za delo - občasne pombč v 
strežbi zaposlimo takoj. Pizzerija Sra-
ka, Mošnje 4 1 . Radosijica. tr 
0 3 1 / 3 0 2 - 2 2 1 600462« 

ZAPOSUMO kuharja, nataVarja in ku-
hinjsko pomočnico . Preša, d.0.0., 
Cerklje za Pension Zaplata. Slovenska 
cesta 5 1 , 4207 Cerklje, tr 0 4 / 2 5 5 -
62-50, ali, 031 /637-088 8004622 

ZAPOSUM voznika C in E 
Tadej Frakelj s.p., Studeno 24. 
niki. tr 041 /767-355 800446? 

ZA NEDOLOČEN čas zap-:>slimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravje. Oglejte si 
www.sinkopa.si, Sinkopa, d.0.0., Ži-
rovnica 87 , Žirovnica, « 0 4 1 / 7 9 3 -
3 6 7 8004$»4 

ZARADI širitva programa iščemo 6 ko-
mercialistov. Nudimo redno zaposlitev, 
delo s stalnimi strankami, povprečna 
neto plača v oddelku cca 1000 EUR, 
Matmar line, d.o.o., BmCkSeva 1 3 , g . 
Črnuče, tr 03 1 /688-376 

8004609 

AVTOSTEKLE Jelovčan, d.o.o.. Žab-
nica 24. Žabnica. zaposli sodelavca -
montaža s t e k e l . « 0 4 1 / 7 5 6 - 1 8 8 

JURČIČ & Co. d.0.0.. poslovna cona 
A 4 5 . 4208 Šenčur zaposli varilca-av-
toktopaoa z izkušnjami in voznoka C in 
E kategorije - prevozi EU « 0 4 1 / 7 6 1 
4 0 0 . 8004522 

MONTER in vzdrževalec zunanjih otro-
ških igra! ter '/amostnih podlag. Zapo-
slitev za nedoločen čas. Prošn)o z živ-
ljenjepisom pošljite na na$'ov: Flora, 
d.o.o., Zg. Bitnje 1 3 3 . 4209 Žabnica 

8004616 

PARKOVNI delavec za preorosta vrt-
narska dela v pari<ih.Zapositev za do-
ločen čas. Pnjšnjo z žh/ljenjepisom po-
šljite na nask)v:, Rora, d.0.0., Zg. Bit-
nje 1 3 3 , 4 2 0 9 Žabnica 60046is 

TAKOJ zapoelimo delavca za dolo v la-
kirnici, zaželene izkušnje na področju 
lakiranja. Aleksander Stare s .p. , Zg. 
Bitnje 186 , Žabnica, tr 040/7 13 -030 

8004558 

ZAPOSUMO delavca s srednješolsko 
izobrazbo z veseljem do tehnike, za 
delo v servisu In prodaji. Prošnje pošlji-
te na: Perko tehtnice, d.o.o.. Zalog 2. 
4 2 0 4 Golnik 8oo4iso 

ZAPOSUMO disponenta v logistiki z 
znanjem nem. in ang. jezika z ustrezno 
iz. in obvladovanjem rač. programov. 
Pisne prijave do 30 .6 08 na Jurčič & 
Co., d.0.0., Poslovna conaA45, Šen-
čur. tr 0 4 1 / 6 4 2 672 8004523 

ZA DOL. ČAS zap. kozmetičarko za 
samostojno delo v koz. salonu. Priča-
kujemo dve leti del. izkušenj, komuni-
kativnost. prijaznost in natarčnost. Prv 
javo do 3 0 . 0 6 . 0 8 na Vita center, 
d.o.o., Pivka23a, Naklo 

8004594 

IŠČEM 

SEM ŠTUDENTKA, iščem kakiSnoko-
li delo med počitnicami, okolica Kra-
nja. tr 040/242-247 8004620 

IŠČEM popodar^ko delo kot kuhar na 
rel. Rateče - Radovljica, tr 040/745-
2 3 1 , Rudi 8004601 

INŠTRUKTOR MATEMATIKE išče 
deto: pomoč pri učenju, tr 0 4 0 / 3 8 1 -
2 9 5 8004491 

A G R O M E H A N I K A , d . d., 

Hrastje 52a, 4000 Kranj 

zaposli 

POMOČNIKA VODJE PROIZVODNJE (m/ž) 
Pričakujenno univerzitetnega diplomiranega inženirja 
strojništva (ali diplomiranega inženirja) s strokovnimi in 
organizacijskimi sposobnostmi. 

Delo je za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim 
delom. 
Pisne prošnje z življenjepisom pošljite na gornji naslov. 
Kontaktna oseba: Sada Friie,tol. 04/2371 366. 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDm.ODOEURdo 
24 mesecev. Izplačilo takoj. Za vse za-
poslene in upokojene. Morebitni od-
tegljaji niso ovira. KredHna točka, 
d.o.o. . Gregorčičeva 8. Kranj, tr 
0 4 / 2 3 66 808, 0 5 1 / 3 8 7 7 5 3 8003W8 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. parkirišč, poiag. robnikov, 
pralnih plošč. izd. betonski) in kamni-
tih skarp. Adrovic & Co, d.i .o. , Jelov-
škova 10 , Kamnik, t r 0 1 / 8 3 ^ 6 - 1 4 . 
041/680-751 

PREKRIVANJE STREH od 3 , 5 
EUR/m2. možna dobava 30% cenej-
š e kritine. Marko Deriinks.p.. Glavna 
cesta 1 2 . NakJo. t r 040/484- 1 18 

8004079 

T E S N J E N J E OKEN IN VRAT uvože-
na tesnila do 3 0 % prihrarka pri ogre-
vanju. Prepi'>a In prahu ni vecl Zmanj-
šan hrup. 10 let garancije. BE & MA. 
d.o.o. . Eksierjeva 6 , Kamnik, tt 
0 1 / 8 3 - 1 5 - 0 5 7 . 0 4 1 / 6 9 4 - 2 2 9 

B004068 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

VPISUJEMO V: CELOLETNO šolo KI-
TARE 2 0 0 8 / 2 0 0 9 : POLETNO šolo 
KfTARE - julij ali avgust; poletne tečaje 
družabnega PLESA (hitri, običajni). 
Vabi vas STJDIO TANGO. Britof 3 1 6 . 
Kranj, V 04 1 /82CM85 

• 8004128 

IŠČEM 

K R E D I T I D O l o LET Z A V S E 
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOJENCE 
do 5 0 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

Možnost odplačila na položni-
ce: Pridemo tudi na dom. 

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

Maribor, telefon: 
02/252-4S-26,041/75&560. 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škariDe, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
S G P Bytyqi dn.o. . Stnjževo 3a , Kranj, 
t r 041/222-741 8003377 

ADAPTACIJE, vsa.gradbena deta. no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tla-
kovanje dvcrišča, ograje, kamnite 
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro In 
poceni. SGP Boni. Slaiževo 7, Kranj, 
0 4 1 / 5 6 1 - 8 3 8 8004̂ 04 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s . p.. Senlč io 7 . Križe, tel.: 59-55-
170 . 0 4 1 / 7 3 3 - 7 0 9 : žaluzije. roloji, ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamlki. markize, vvww.astwiks.net 

8004067 

BARVANJE fasad, beljenje not. pros-
torov. glajenje sten in stropov, premazi 
oken. vrat in napuščev. odstranjevanje 
tapet, dekorativni ometi in opleski, Pa-
vec Ivan s.p., Podbrezje 179, Naklo, 
tr 031/39-29^59 

8004516 

FLORIJANI. d.0.0.. C. na Brdo 4 1 . 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škarpe. tlakova-
nje dvorišč, « 04 1 /557-67 1 

8003772 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj. Pla-
nmšek k.d., ŠInkov Tum 23 , Vodice, 
tr 0 3 1 / 2 0 6 - 7 2 4 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje, 
zidava, montaža novih, posravila sta-
rih. nudimo dimne obloge, dimne 
kape. Novak &Co, d.n.o., Ljubljanska 
89. Domžale,tr 0 3 1 / 4 2 2 - 8 0 0 

NUDIMO VAM natančno pranje (tudi 
prtov in zaves) in likanje na vašem 
domu ali pri nas, vse po zelo ugodni 
ceni, Marija Cof s .p . , J . Puharja 5 . 
Kranj. « 0 4 0 / 4 1 0 3 0 3 

8003848 

IŠČEM inštnjktoria za statistiko, otoha-
stiko in linearno programiranje, t r 
0 4 1 / 9 6 2 - 1 4 3 8004533 

ZASEBNI STIKI 
3 5 . 0 0 0 POSREDOVANJ. 1 1 . 0 0 0 po-
znanstev v preteklem letu ie karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za v^e generacijo, ki pcsrodujo po 
vsej Sk). tr 0 3 / 5 7 - 2 8 ^ 1 5 , 0 3 1 / 5 0 5 -
495 . 0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8 

8000004 

38-LETNA preprosta vdova, s e je pri-
pravljena preseliti k zvestemu partner-
ju. staremu do 5 3 let, t r 0 4 1 / 2 2 9 
649 

8004S7S 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznat« 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države, tr 0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8 

8000005 

MLAD mošW, ki sam z otrokom je os-
tal, vestno ddkle za skupno življenje bi 
rad spoznal, t r 03 1 /807 376 

8004574 

MOŠKI s poklicem in manjšo kmetijo 
pri Ljubljani želi spoznati žensko za 
skupno pot, šifra: UPANJE 

80046)1 

\ v u i \ . p i i > » r i > b n i k . i o m 

Sporočamo žalostno vest, da je v 80. letu starosti umrla draga mama in babica 

A N G E L A ŠVEGELJ 

žalujoča sinova Janko in Roman z družinama 
Kranj, junij 2008 

SPOROČILO O SMRTI 

Umrla je upokojena delavka bolnišnice 

D U Š A N K A JEREB 
Vestne sodelavke se bomo s spoštovanjem spominjali. 

Delavci 
Boboišnice Golnik - Klinične^ oddelka za pljučne 

bolezni in a l e ^ j o 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil 
n ^ dragi 

LUDVIK Ž I B E R T 
iz Zgornjih Bitenj 4 6 

Pogreb bo danes, v torek, 24. junija 2008, ob 17. uri na pokopa-
lišču v Žabnici. Žara bo na dan pogreba od 8. ure dalje v 
poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

Žalujoči vsi nj^ovi 
Zg. Bitnje, 20. junija 2 0 0 8 

mailto:Krapez@t-2.ne1
http://www.sinkopa.si
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A N K E T A 

Navdušeni nad 
lepo naravo 
[ A S N A P A L A D I N 

Velika planina je zaživela s 
prihodom pastirjev in njihove 
živine, kar ob sončnih koncih 
tedna privablja obiskovalce iz 
vse Slovenije in tudi tujine. 
Navdušujejo jih predvsem 
narava, arhitektura in mlečne 
dobrote pastirjev. 

Božidar Gole, Šentjanž: 

"Prvič sem danes na Veliki 
planini. Znanci imajo tu 
gori pastirsko bajto, pa so 
me povabili. Narava je ču-
dovita, tudi razpoloženje s 
kravami in pastirji. Zagoto-
vo bom Se prišel." 

Živa Prodnik, Naklo: 

"Z možem sva na Veliki pla-
nini redna gosta. Pod Zele-
nim robom imava pastirsko 
bajto, zelo rada pa prideva 
tudi v pastirsko naselje, saj 
je mož iz Stahovice in tu po-
zna veliko ljudi." 

Ines Nagode, Ljubljana: 

"Prijateljico sem pripeljala 
sem gor, ker je res lepo. 
Ogledali si bova Preskarje-
vo bajto, morda si bova pri-
voščili kakšno kislo mleko 
ali pa se bova le sprehodili 
do Zelenega roba." 

jože Malnar, Ig: 

"Rad hodim v hribe in danes 
nas je lepo vreme privabilo 
v kamniški konec. Cel avto-
bus upokojencev nas je pri-
šel in ravnokar smo si ogle-
dali Preskarjevo bajto. Ču-
dovito je tu gori!" 

Tina Žurga, Ribnica: 

"Na planini sem prvič. Sliša-
la sem toliko lepih stvari, da 
sem se že dlje časa odprav-
ljala sem gor. Navdušena 
sem nad naravo, a v Kamni-
ku bi lahko postavili kakšno 
usmerjevalno tablo več." 

Policisti za en dan 
Voznike je v četrtek pred star im hote lom Špik v Martul jku ustavljala posebna četica policistov. 

M A R J A N A A H A Č I Č 

"Dober dan, gospa, doku-
mente prosim," skozi okno 
avtomobila pogledajo tri 
resne otroške glave v modrih 
policijskih čepicah, potem 
ko me je policijski avto s 
prižganimi modrimi lučmi 
usmeril k robu ceste. "Vse je 
v redu, le opozorili bi vas, da 
se vam že zelo slabo vidijo 
številke na n^̂ strski tablid. 
Pa srečno vožnjo!" so še 
zaželeli Žan. Matija in Erik z 
OŠ Mojstrana, ki so skupaj z 
učiteljico Mojco Krive 

četrtkov dopoldan pod men-
torstvom policista Rolanda 
Brajiča, vodje policijskega 
okoliša, preživeli kot pravi 
policisti. 

V akdji Otrok, policist za 
en dan, so se namreč 
temeljito seznanili s polidj-
skim delom. Zjutraj so se s 
polidjskdm avtom pripeljali 
na polidjsko postajo Kranjs-
ka Gora, kjer jih je pozdravil 
komandir Vinko Otovič. 
Potem ko so si ogledali 
postajo - pokukali so tudi v 
nič kaj prijetne prostore, kjer 
na znižanje alkohola v krvi 

čakajo tisti, ki so pregloboko 
pogledali v kozarec in nato 
nespametno sedli za volan -
so se odpravili na teren. 

Patrulja se je ustavila.pred 
starim hotelom Špik v Mar-
tuljku. Zaščitna oprema, 
radar, loparček za ustavljan-
je in usmerjanje voznikov in 
prava akdja se je začela. 
Malce začudeni, a pripravl-
jeni na sodelovanfc-sovozoi--; 
ki Žanu, Matiju in Eriku 
pokazali dokiamente, ob-
vezno opremo in vsi tudi 
pristali na test alkoholizira-
nosti. Pil ni nihče, so z olaj-

šanjem ugotovili fantje, prav 
tako na tistem ostrem 
ovinku pri mostu nihče ni 
vozil prehitro. 

"Takšno akdjo smo z os-
novnošold pripravili prvič," 
je povedal Ronald Brajič, 
"sicer pa s šolami redno in 
izjemno dobro sodelujemo. 
Zadovoljni smo, da smo jim 
lahko tiko bd blizu pred-
stavili svojč delo, pa tudi fan-
tje so navdušeni. Enako us-
pešno je bilo tudi včeraj, ko 
je učence OŠ Kranjska Gora 
na teren peljal kolega Darko 
Kejžar." 

"Vozi prehitro?' Preizkus z alkotestom 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

v torek in sredo bo precej jasno. Popoldne bodo kopasta ob-
lačnost in posamezne nevihte. V četrtek bo delno jasno s 
spremenljivo oblačnostjo. Občasno bodo krajevne plohe in 
posamezne nevihte. Malo manj vroče bo. 

Agmcifa RS a okolic. Urad zi Mctcotloglia 

T O R E K 

15/32®C 

S R E D A I Č E T R T E K 

16/32''C i 17/28°C 

Zagrab 
o 33/20 

KRATKE NOVICE 

Naša Renata je rodila Maksa 

Naša sodelavka Renata Frakelj je v soboto, 21. junija, na prvi 
poletni dan, ob 1.33 rodila sina Maksa. Mamico Renato in 
očka Aleša je mali Maks zelo razveselil. Ob rojstvu je tehtal 
2830 gramov in meril 49 centimetrov. Mladi družini želimo 
veltko zdravja in lepih skupnih doživetij. T. D. 

Novorojenčki 

Minuli teden je na Gorenjskem prvič zajokalo 38 malih pre-
bivalcev, od tega 21 deklic in 17 dečkov. 
V Kranju se je rodilo 16 deklic in 14 dečkov. Najtežja je bila 
deklica, ki je tehtala 4.300 gramov, najlažjemu dečku pa je 
tehtnica pokazala 2.830 gramov. 
Na Jesenicah je prvič zajokalo 5 deklic in 3 dečki. Najtežja je 
bila deklica, ki je ob rojstvu tehtala 3.760 gramov, tudi naj-
lažja je bila deklica, njej so babice natehtale 2.380 gramov. 

Mladoporočenci 

Na Bledu so se 14. junija poročHi: Črt Cerar in Sandra Kos, 
Simon Grabovec in Barbara Kekec, Davorin Pestotnik in Bar-
bara Šavs, Vojko Domine in Nives Orešič, Matjaž Vodnjov 
in Marjeta Trseglav, v Škofji Loki pa 21. junija Robert Potoč-
nik in Teja jamnik, Jure Fejfar in Tanja Šinkovec ter Miha Ki-
movec in Sabina Žebovec. 
Mladoporočencem čestitamo in jim s čestitko, prejeto na 
matičnem uradu, podarjamo polletno naročnino na Gorenj-
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