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Dom zgrajen, vselitev jeseni
z odprtjem Doma starejših občanov se je v Naklem začel osrednji del
prireditev ob občinskem prazniku.
MATJAŽ GREGORIČ

Naklo - V sredo zvečer so v
Naklem slovesno odprli
Dom starejših občanov in s
tem spravili pod streho največjo investicijo, odkar je Naklo samostojna občina. Kot
je v uvodnem govoru poudaril nakelski župan Janez Štular, so 2 gradnjo doma v občini poskrbeli, da bodo starejši
občani lahko uživali starost v
prijetnem okolju, v bhžini
svojih domačih in hkrati blizu središča kraja. Odprtja so
se kot gostje med drugimi
udeležili tudi župan Tržiča
Borut Sajovic, poslanec

Branko Grims in obrambni
minister Kari Erjavec. Novo
pridobitev je blagoslovil ljubljanski pomožni škof Anton
Jamnik, ki je ob tem poudaril
jjomembnost skrbi za starejše in onemogle in izrazil
upanje, da se bodo stanovalci
doma v njem počutili dobro.
Gradnja doma bo skupaj z
opremo veljala kar okoli },8
rnilijona evrov, občina Naklo
pa je vsa sredstva zagotovila
iz lastnih proračunski sredstev ter s pomočjo srednjeročnega posojila, ki je bilo
najeto v lanskem letu. Ker
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve nima

predvidenih sredstev za
gradnjo takšnih objektov, je
morala občina za finančno
pokritje in gradnjo celotnega
doma hkrati, prodati 13 postelj, oziroma 11 sob.
Objekt je podjetje Gradbinec GIP končalo konec
prejšnjega meseca, vendar
se bodo prvi starostniki vanj
vselili šele jeseni. Dom bo
predvidoma dislocirana enota Doma starejših ohčanov
Preddvor, vendar pogajanja
še niso končana, saj se občini z bodočim upravljavcem
še ni uspelo uskla^ti o ceni
oskrbnega dne in statusu
nadstandardnih sob.

Dohodnina do 30. junija

Vabilo

MATJAŽ GREGORIČ
Kranj - D o ponedeljka, 30. ju-

NL8 Podružnica Gorenjska in Kamnik
vabi v nove poslovne prostore na
Koroški cesti 21 v Kranju.

NLBO

Skupina

DANES BREZPLAČNI TV SPOREDI
mmocPBusKOjea

D o m starejših občanov si je med prvimi ogledal župan Janez Štular v družbi ljubljanskega
pomožnega š k o ^ Antona Jamnika in dupljanskega župnika Franca Crahka. /Foto:Tm>Doki

OKnio

nija, je še čas za oddajo dohodninske napovedi, ki jo
morajo oddati zavezanci, ki
do konca maja na dom niso
prejeli informativnega izračuna. Dohodninsko napoved
morajo vložiti sami pri krajevno pristojnem davčnem
uradu, obrazci so tudi na

POLETNI MENJALNIŠKI TEČAJI

spletni strani Davčne uprave
Republike Slovenije. Napovedi ni treba vložiti tistim, ki so
imeli lani manj kot 2800 evrov dohodkov, oziroma zavezanci, katerih dohodki poleg
pokojnine, za katere ni bila
odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine in niso uveljavljali posebne olajšave za
vzdrževane družinske člane,
ne presegajo 80 evrov.

Kraljica Elizabeta
v Sloveniji
Iz urada predsednika republike dr. Danila TQrka so

Fiksna obrestna mera za
vezavo od 1 2 mesecev naprej!
Najnižji znesek vezave je 250 EUR.
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ZA HRVAŠKE KUNE

Pripor za mladega strelca
Sedemnajstletnega fanta iz Medvod so policisti
ovadili zaradi poskusa umora.
SIMON SUBIC

LJUBLJANA

sporočili, da bosta jeseni
prišla na prvi uradni obisk v
Slovenijo britanska kraljica
Elizabeta II in vojvoda edinburški. Točen datum obiska
še ni določen. Obisk potrjuje dobre odnose med Slovenijo in Veliko Britanijo. J. K.

Medvode - V

ponedeljek

okoli 20.40 je na parkirnem
prostoru pred gostinskim lokalom v Medvodah odjeknil
strel. Med prepirom med
26-letnikom iz okolice Medvod in 17-letnikom iz Medvod je namreč mlajši s pištolo v nogo ustrelil 26-letnika
in ga ranil. Ustreljenega, ki
po podatkih policije ni v
smrtni nevarnosti, so z reševalnim vozilom odpeljali na

urgenco Kliničnega centra
Ljubljana. 17-letnik je po
streljanju pobegnil, zato so
ga okrepljene policijske enote takoj začele iskati po širšem območju Medvod. Po
treh urah se je osumljeni
sam javil na Policijskem oddelku Medvode, kjer so mu
odvzeli prostost. Zasegli so
mu tudi pištolo. Mladeniča
so policisti kazensko ovadili
zaradi poskusa umora, preiskovalni sodnik pa je zanj
odredil pripor.

AKTUALNO

KRONIKA

RAZGLEDI

KMETIJSTVO

VREME

Podpirajo razgraditev
ceste

Izginil angleški duhovnik

Odprtje knjižnice
se odmika

Priznanja tudi
za Gorenjce

Prostorom stavbe Globusa sredi Kranja bo dala novo vsebino Osrednja
knjižnica Kranj. Nazadnje je bilo slavnostno odprtje napovedano za letošnji december ob občinskem prazniku. a s e to ne bo zgodilo.

Biotehniški center Naklo je dobil poleg priznanja šampion za sir mascarpone še srebrno medaljo za polnomastno skuto, podjetje Klanšek z
Brezij pa štiri zlate in pet srebrnih
medalj za svoje sokove.

Danes bo spremenijivo oblačno
s kmjamimi padavinami. Jutri
in v ned^o bo povečini sončno,
v sc^Kto popoldne lahko
nastane kakšna ploha.

12,13

18

Na Brezjah se zavzemajo za to, da bi
po končani gradnji avtoceste razgradili večino sedanje hitre ceste, ker se
bojijo, da bi postala poligon za hitre
voznike, odstavni pasovi ceste pa
parkirišča za tovorna vozila in avtobuse.

v Bohinju so več dni neuspešno iskali 52-letnega angleškega duhovnika
Davida Foxa. 1(1 so ga nazadnje videli
21. junija. Domnevno se je odpravil v
gore, a nahrbtnik je pustil v hotelu. Še
zbirajo obvestila.

8
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jutri: povečini sončno

POLITIKA
Virant odgovarja sodnikom
JOŽE K O Š N J E K , S I M O N Š U B I C

Ljubljana - "Če stavkaS tako,
da delaš po normi, potem je
očitno, da je ta norma prenizka," je pred napovedano
"belo stavko" sodnikov dejal
minister za javno upravo
Gregor Virant. Povedal je,
da bo vlada vztrajala pri svojih stališčih, v katerih predlaga več denarja za plačevanje
povečanega obsega dela sodnikov in take spremembe
zakona, ki bi omogočale, da
se sodniki začetniki uvrstijo
za nekaj plačnih razredov
višje. To bi spodbudilo zaposlovanje novih sodnikov in
pridobivanje kakovostnega
kadra v sodno vejo oblasti.
Minister je napovedal, da bo
prihodnji teden s položajem
sesaianil diuge sindikate javnega sektorja, s katerimi je
vlada uspešno sodelovala pri
plačni reformi javnega sektorja, in preverila, če bi morda ti popravki povzročili dodatne zahteve drugih sindikatov. Napovedana stavka po
Virantovem mnenju kaže na
tO, da bo treba temeljito
spremeniti koncept odgovornosti in učinkovitosti
sodne veje oblasti, seveda
brez poseganja v sodnikovo
neodvisnost pri odločanju v
konkretnem primeru. Dejal
je, da vlada ne prevzema od-

govornosti za posledice napovedane stavke.
Stavkovni odbor slovenskih sodnikov je sporočil, da
je torkov pogajalski sestanek
z Virantom odpadel, ker minister še vedno vztraja pri
ponudbi s 26. maja, ki jo je
stavkovni odbor že zavrnil.
"Stavkovnemu odboru ni jasno, zakaj minister, če ne ponuja nič novega, predlaga sestanek delodajalcev in stavkovnega odbora. V vsakem
primeru je to znak podcenjevanja nasprotne strani, predvsem pa popolnega nerazumevanja zahtev sodnikov in
arogantno obnašanje oblastnika, Id se zaveda, da ima zaradi delitve ustavne funkcije
oblasti in pristojnosti posamezne veje oblasti, v rokah
škarje in platno. Stavkovni
odbor zato sporoča javnosti,
da delodajalska stran stavkovnemu odboru slovenskih
sodnikov ne daje ponudbe,
kot bi bilo to v skladu z zahtevami zakona o stavki, ampak gre za navidezno izpolnjevanje takih 2ahtev, očitno
zaradi ustvarjanja vtisa v javnosti," so zapisali v izjavi za
javnost. Stavkovni odbor se
je sicer še vedno pripravljen
pogajati z delodajalsko stranjo, če bo prejel ponudbo, ki
se bo nanašala na stavkovne
zahteve, so še sporočili.

IguegANA
Jubilej Zveze borcev
Zveza borcev NOV Slovenije, ki se je leta 2007 preoblikovala v Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, bo v
petek, 4. julija, ob 11. uri v Domu španskih borcev v Ljubljani proslavila 6o-ietnico delovanja. Slavnostni govornik bo
predsednik organizacije Janez Stanovnik, na zboru pa bodo
sprejeli tudi posebno izjavo ob jubileju. Zveza, ki je od leta
1994 članica svetovne organizacije veteranov, ima nad petdeset tisoč članov, od katerih jih je dobrih 28 tisoč borcev in
žrtev vojnega nasilja, drugi pa so somišljeniki. Njihovo število se povečuje, j. K.

danica.zavii@g-^s.si

Slovenija je praznovala
v Ljubljani je bila s l o v e s n a seja d r ž a v n e g a z b o r a in p r o s l a v a na T r g u republike, v ljubljanski stolnici
in d r u g i h c e r k v a h s o bile m a š e za d o m o v i n o , prireditve p a s o bile š e v d r u g i h krajih in v z a m e j s t v u .
JOŽE K O Š N I E K

Kranj - V sredo je bil praznik
dan državnosti kot spomin
na 25. junij leta 1991, ko je
takratna skupščina sprejela
Temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Dva dni kasneje se je začela vojna za Slovenijo.
Predsednik
Državnega
zbora France Cukjati je na
torkovi slovesni seji dejal, da
država ni nikoli končan projekt. "Če ne gre na bolje, gre
na slabše. Če ne izboljšujemo učinkovitosti sodstva, se
vpliv pravne-države zmanjšuje. Če ne krepimo pregona
gospodarskega kriminala, se
ta bohoti, če ne večamo pluralnosti medijev, se medijski
prostor zožuje, svoboda pisanja pa ugaša. Če je vse manj
resnicoljubnosti, je tudi vse
manj spoštovanja pristne
ljudske volje," je dejal in
spomnil na enotnost ljudstva
in njegovih politikov v odločilnih letih osamosvojitve.
"Ne le sodniki, tudi politiki,
javni uslužbenci, direktorji,
menedžerji, lastniki kapitala,
skratka vsi, ki s svojimi odločitvami krojijo usodo drugih
ljudi, bi morali priseči, da
bodo ravnali skladno z ustavo
in zakonom ter po svoji vesti.
Ravnati po vesti pomeni namreč več kot ravnati po zakonu. Ljudska volja ali želje oziroma potrebe državljanov
morajo biti osnovni kompas
ravnanja vseh vej oblasti in
javnih služb," je povedal
predsednik državnega zbora.

Predsednik republike Danilo Turk govori na slovesnosti na ljubljanskem Trgu republike.
P o g u m branilcev
Slovenije

Predsednik vlade Janez
Janša je v Vili Podrožnik
sprejel svojce v vojni za Slovenijo padlih pripadnikov
Teritorialne obrambe in milice ter dvilnih žrtev. "Zaradi
dobrih priprav je bila cena, ki
smo jo plačali s krvjo, relativno nizka. Ampak za tiste, ki
so jo plačali, Ln za vas svojce,
je bila zelo visoka, najvišja
možna. Čeprav so bile okoliščine težke, nismo izgubili
upanja," je dejal.
Na slovesnosti na Trgu republike je govoril predsednik
republike DanUo Ttirk.
"Ozemeljska razsežnost in
mladost naše države sta tudi

JESENICE

V krvi otrok ni preveč svinca
V krvi otrok, ki živijo v občinah Jesenice, Žirovnica in Kranjska-Cora, niso našli povišanih vrednosti svinca. To so pokazali rezultati meritev svinca v kn/i otrok, ki so jih opravili lani na
pobudo Občine Jesenice. Analizirali so kri 116 otrok, starih tri
leta, in pri večini povprečne izmerjene koncentracije svinca v
krvi znašajo 20 mikrogramov na liter krvi, kar pomeni 20
odstotkov mejne referenčne orientacijske vrednosti (ta znaša
•
— f "
100 mikrogramov na liter krvi). Analiza je tudi pokazala, da
vsebnost svinca v krvi otrok ni odvisna od kraja bivanja in od
kraja, kjer je otrok v varstvu. Tako tudi vrednosti svinca v krvi
otrok, ki živijo na Koroški Beli in Slovenskem Javorniku, kjer
so tla najbolj onesnažena s svincem, niso povišane. Zanimi- Marjana Lipovšek med nastopom na proslavi v Celovcu.
vo je, da je bila najvišja povprečna vrednost svinca v krvi (22
mikrogramov na liter krvi) določena pri otrocih, ki živijo na
območju Mojstrane, Rateč in Kranjske Gore. U. P.
KRANJ

nrilo

izžrebanemu naročniku časopisa

Gorenjski Glas
Knjigo prejme SLAVI RAZINGER iz Krope.

naši prednosti. Ponujata
možnosti za neobremenjenost in svežino, dve kvaliteti,
ki nam omogočata misliti z
lasmo glavo in dobrim občutkom za prihodnost," je dejal
predsednik
republike.
Spomnil je, da smo v prvih
dneh državnosti, ko smo bili
soočeni z agresijo takratne
jugoslovanske vojske in z
zavračanjem naše osamosvojitve v velikem delu mednarodne skupnosti, na bojišču
in v diplomaciji dokazali, da
smo upravičeni do svoje države. Ker smo jo zaslužili,
smo lahko hitro napredovali
in marsikaj dosegli. "Naše
domoljubje je bilo izkazano.
Naš ponos je upravičen.
Tudi zato, ker uspešno zaključujemo šestmesečno
predsedovanje Evropski uniji," je povedal. Spomnil je, da
je "irski ne" povabilo državljankam in državljanom Evropske unije k razmisleku,
kakšna naj bo EU, da se bodo
v njej počutili kot v svoji razširjeni domovini. Prepričan
je, da je Slovenija tako kot
pred sedemnajstirtii leti tudi
danes sposobna odgovarjati
na izzive časa. Pozval je k
spoštovanju avtoritete državnih ustanov, ob dosežkih pa
si lahko privoščimo tudi loitičen razmislek o sebi.
Po Sloveniji so bile v torek
in v sredo tudi številne maše
za domovino. Osrednja je

bila v torek v ljubljanski stolnici. Vodil jo je ljubljanski
nadškof in metropolit Alojz
Uran. V pridigi je dejal, da
današnja Evropa, ki je doživela dve vojni, balkansko morijo in tragični propad velikih
ideologij, še vedno išče lastno
istovetnost in svoj pravi obraz. Spomnil je na besede pokojnega papeža Janeza Pavla
II., ki jih le leta 1996 izrekel
med obiskom v Sloveniji:
"Preprečiti je treba, da ne bo
na mesto ene totalitarne ideologije prišla ideologija nebrzdanega liberalizma."
Praznovali tudi po svetu

Praznik državnosti so proslavili tudi v državah, kjer živijo Slovenci. Slovenski generalni konzulat v Celovcu je
v ponedeljek zvečer priredilo
v počastitev slovenskega državnega praznika in v čast
slovenskemu predsedovanju
Evropski uniji koncert mezzosopranistke Marjane Lipovšek, ki jo je na klavirju
spremljal Anthony Spin. Slovenska umetnica je navdušila polno dvorano, v kateri so
bili tudi predstavniki deželnih oblasti in mesta Celovec.
Generalni konzul Matjaž
Longar je v nagovoru dejal,
da je slovensko predsedovanje Evropski uniji dokaz, da
lahko t u i majhna država izpelje velik projekt.

CERKNO

Romanje na Brezje

V Franjo le s spremstvom

Škofijski odbor za mladino, društvo Skam in skupnost prostovoljcev Iskre organizirajo ob koncu šolskega leta 37. škofijsko peš romanje mladih na Brezje. Začetek romanja bo
danes, 27. junija, v župniji Kranj-Šmartin (Stražišče). Ob kul
turnem domu se bo ob 21. uri začel kulturni program, roma
nje pa se bo začelo ob 23. uri. Romanje bo sklenjeno jutr
zjutraj ob 5.30 z mašo v cerkvi na Brezjah, ki jo bo vodil ljub
Ijanski škof Alojz Uran. Vsak romar naj ima zaradi promet
ne varnosti s seboj kresničko, baterijo ali odsevni jopič. J. K

V sredo, na dan državnosti so obiskovalci lahko prvič po lan
ski katastrofalni povodnji obiskali bolnišnico Franja v Nova
kih pri Cerknem. Ogledi so mogoči le pod vodstvom muzej
skega vodiča, in sicer ob nedeljah in praznikih med io. in i6
uro. Skupinski ogled je treba najaviti v muzeju v Cerknem
Vodna ujma je prizanesla le dvema od 13 barak partizanske
bolnišnice. Njena obnova bo predvidoma končana do leta
2010. Bolnišnica ima znak evropske kulturne dediščine in je
na poskusnem seznamu svetovne dediščine. J. K.

AKTUALNO

info@g-^s.si

Podpirajo razgraditev ceste

Odpadki bodo vroči
tudi poleti

N a Brezjah se z a v z e m a j o za to, da bi p o končani gradnji avtoceste razgradili večino sedanje hitre
ž u p a n i gorenjskih občin s o minuli torek znova

ceste na brezjanskem polju.

govorili o aktivnostih glede predelave o d p a d k o v ,
CVETO

nova p o b u d a pa je, da bi bila manjša sortirnica

ZAPLOTNIK

tudi na M a l i Mežakli.

Brezje - Uredba o državnem
lokacijskem načrtu za avtocestni odsek Vrba-Peračica
določa, da se ceste, ki po dograditvi avtoceste niso več
potrebne, razgradijo, druge
pa prilagodijo novim obremenitvam. Radovljiški občinski svet je že lani sklenil,
da bi 360 metrov magistralne ceste na brezjanskem polju ohranili za parkiranje vozil ob množičnem obisku romarskega srediSča in kot del
obvoznice do srediSča vasi.
Krajani Brezij z jasno izraženo voljo na nedavnem shodu
in z več kot 120 zbranimi
podpisi takšni rešitvi nasprotujejo, saj se bojijo, da bi
prazna in široka hitra cesta
na brezjanskem polju po
preusmeritvi prometa na avtocesto postala poligon za hitre voznike, odstavni pasovi
ceste pa parkirišča za tovorna
vozila in avtobuse. Zavzemajo se za to, da bi vedno ceste
razgradili, odsek od Podvina
do križišča pri pizzeriji Moby
Dick na Črnivcu'pa prilagodili novim prometnim obremenitvam. Krajevni skupnosti Brezje in Mošnje sta v
zvezi s tem na župana in na
občinski svet že naslovili pobudo s petimi predlogi za
ureditev ceste po končani
gradnji avtoceste.

VILMA

Kranj - Minuli torek je bila v
prostorih Mestne občine
Kranj seja predstavnikov občin članic konzorcija CERO.
Seja sicer ni bila odprta za
javnost, kot je po njej povedal predsedujoči, kranjski
župan Damijan Peme, pa so

Še vedno ni znano, kakšna bo usoda sedanje magistralne ceste na brezjanskenn polju.

Krajevni skupnosti predlagata, da bi zunajnivojsko križišče na lokaciji sedanjega
priključka na obstoječo hitro
cesto in uvoza Črnivec (na
vrhu klanca iz smeri Podvina) uredili v nivojsko, saj bi s
tem omogočili varnejše in
enostavnejše vključevanje v
promet in zmanjšali hitrosti.
Podvoz Črnivec, kjer pogosto
prihaja do trkov, bi razbremenili in bi ga uporabljali le
za navezavo na lokabo cesto.
Druga pobuda se nanaša na
ureditev zunajnivojskega križišča v nivojsko križišče na
lokaciji sedanjega priključka

z obstoječe hitre ceste in lokalne ceste Čmivec-Noše, s
tem bi krajanom, ki prihajajo
z lokalne ceste, omogočili hitrejše, preprostejše in varnejše vključevanje v promet po
državni cesti. Krajevni skupnosti predlagata tudi nekoliko spremenjen potek kolesarske poti. Namesto da bi
pot v križišču zavila levo v
podvoz Črnivec, naj bi potekala naravnost po obstoječi
državni cesti po klancu navzgor in se navezala na odstavni in zaviralni pas obstoječe hitre ceste do Pizzerije
Moby Dick. Na tem delu naj

bi kolesarsko pot tudi fizično, z varovalno ograjo, ločili
od voznega pasu za motoma
vozila. Sedanji pospeševalni
in odstavni pas od križišča
do konca obstoječe hitre ceste pred križiščem pri pizzeriji bi razgradili in profil ceste prilagodili pričakovanim
manjšim prometnim obremenitvam. Peta pobuda zadeva križišče v Podvinu, krajani vztrajajo pri tem, da semafor ostane tudi po končani gradnji avtoceste oz. vse
dotlej, dokler direkdja za ceste na tem mestu ne bo uredila krožišča.

Nov športni park za praznik
D a n državnosti s o v Radovljici praznovali z odprtjem n o v e g a športnega parka in s l o v e s n o s t j o o b lipi
s a m o s t o j n o s t i . S l a v n o s t n a govornica je bila evropska poslanka M o j c a Drčar M u r k o .
MARJANA

AHAČIČ

Radovljica - Škarje in trak je
na odprtju novega športnega parka v Radovljici zamenjala zastavica, s katero je
župan Janko Sebastijan Stušek odločno zamahnil in dal
znak, da je približno hektar
velik park, v katerem sta dve
nogometni igrišči s tribunama, igrišče za ulično košarko, dve igrišči za badminton, igralno polje za šah in
tri mize za namizni tenis ter
drsališče, ki ga bodo poleti
uporabljali za rolkanje, odprto. Kljub izjemni vročini
so športni park že prvi dan
preizkusile ekipe košarkarjev, nogometašev in šahistov, igrišče za in-line hokej
pa sta krstili ekipi Kluba radovljiških študentov in HK
Acroni Jesenice s kapetanom Gabrom Glavičem.
Sledila je še prijateljska tekma v malem nogometu med
občinskimi svetniki in pod-

STANOVNIK

Leteči medvedki so bili med prvimi, ki s o preizkusili igrišče
za košarko.

jetniki in atraktiven nastop
akrobatske skupine Gimnazije Jesenice Leteči medved-

ki, potem pa so športni park
"zavzeli" domačini, Občina
je za nov športni park name-

nila kar 1,2 milijona evrov,
del sredstev sta prispevali
tudi Fundacija za šport in
Ministrstvo za šolstvo in
šport. V prihodnjih letih nameravajo v Radovljici obnoviti še obstoječe rekreacijske
površine.
Dan državnosti so v Radovljici praznovali še z nekaterimi drugimi aktivnostmi:
pozno popoldne so se tekači
podali na tek po ulicah Radovljice, zvečer pa je bila
pred lipo samostojnosti
osrednja občinska proslava
ob prazniku. Slavnostna govornica, poslanka v evropskem parlamentu Mojca Drčar Murko, je opozorila, da
demokracija ne predstavlja
le svobode, temveč tudi odgovornost, česar se morajo
zavedati predvsem tisti, ki
predstavljajo oblast, in poudarila, da bo "prihodnost
takšna, kot jo bomo sooblikovali. Nihče je ne bo oblikoval namesto nas".

se seznanili z aktivnostmi
glede ravnanja z odpadki na
Gorenjskem oziroma o bodočem centru za predelavo
odpadkov. Nova pobuda županov zgornjih gorenjskih
občin je, da naj bi na Gorenjskem namesto ene imeli dve
predelovalnici odpadkov.
Tako naj bi eno, manjšo, naredili na Jesenicah oziroma
na Mali Mežakli, druga pa
naj bi bila na Polid. Kot je še
enkrat poudaril župan Da-

mijan Peme, bo to industrijski objekt, ki ne bo imel vpliva na okolje, dela naj bi se začela čim prej, vendar pa ne
prej kot prihodnje poletje, ko
naj bi bila zbrana vsa potrebna dovoljenja.
Seje se je udeležila tudi direktorica Direktorata za evropske zadeve in investicije
na Ministrstvu za okolje in
prostor Bernarda Podlipnik,
ki je povedala, da pričakuje,
da bo Gorenjska spoštovala
sklepe vlade oziroma operativni program ravnanja z odpadki, evropska sredstva za to
pa so na razpolago do konca
leta 2013 oziroma še dve leti
več za dokončanje investicij.
O tem, ali bo na Gorenjskem
ena ali morda dve predelovalnid odpadkov, naj bi se župani odločali čez tri tedne.

ZBigE
V Zbiljah kresovali na vodi
Kulturno umetniško društvo Zbilje je na kresni večer na dobravi Zbiljskega jezera organiziralo kresovanje. Večerje bil v
znamenju poljskih kresnic, tematske razstave likovne sekcije društva na temo zbiljskega kresovanja, jage babe,
druženja, izmenjavanja vaških čenč, domačih dobrot ter
seveda kresa na vodi. Prireditev se je sicer začela 21. junija
s prižiganjem sončnega ognja in nabiranjem travniških ognjenih rož, nadaljevala pa 23. junija z upevanjem kresnic pri
cerkvi sv. Janeza Krstnika ter večernim kresovanjem na vodi
in kresnim rajanjem s skupino Pella. M. B.
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Pričakujejo okoli tisoč Selanov
Na prireditvenem prostoru Konjeniškega kluba Stol (med
Breznico in Vrbo) bo jutri, v soboto, s pričetkom ob io. uri
potekalo 12. srečanje vasi Selo-Sela-Sele, ki ga tokrat prireja
Selo pri Žirovnici. "Do torka smo prejeli 856 prijav Selanov
iz 24 vasi. Na srečanju tako pričakujemo okoli tisoč Selanov.
Popeljali jih bomo na ogled kuiturno-zgodovinskih znamenitosti na Poti kulturne dediščine, pripravljamo pa tudi kulturni program, športne igre, pohod, ples, glasbo," je strnil.
Stane Rupar, predsednik organizacijskega odbora. V soboto
bo zaradi srečanja promet na cesti Breznica-Vrba potekal
enosmerno v smeri proti Breznici. A. H.
BLED

Poletno razpoloženje v Grajskem kopališču
Z visokimi poletnimi temperaturami je oživelo tudi Grajsko
kopališče. Obiskovalci se lahko ohladijo v jezeru, ki ima ta
čas 21 stopinj. V Grajskem kopališču se letos znova lahko
pohvalijo z modro zastavo, ki je v Evropi eden izmed temeljnih prepoznavnih simbolov za kakovost kopalne vode in celovite urejenosti kopališča. Letos so generalno obnovili tudi
čolne v čolnarni, tako da je obiskovalcem za izposojo na voljo i6 čolnov. M. R.

NAKLO

Popravek
Pri napovedi voznega reda muzejskega vlaka, ki bo v
soboto, 5. julija, pripeljal v Naklo, je prišlo do napake. Ob
14.50 bo vlak odpeljal iz Ljubljane in ne iz Naklega kot je bilo
pomotoma zapisano, ob 19.50 pa bo odpeljal Iz Naklega in
ne iz Ljubljane. Za napako se opravičujemo.

Skupaj v gore celo stoletje
Planinsko društvo Tržič je v s o b o t o proslavilo stoletnico delovanja. Šesterica si je prislužila listine
častnih članov.
STDJAN SAJE

Tržič - V. Dvorano tržiških
olimpijcev so v soboto zvečer
prinesli drobec hribovskega
razpoloženja. Tam so se namreč zbrali člani Planinskega društva Tižič in gostje, ki
so skupaj proslavili stoletnico njegove ustanovitve.
Na ta pomemben dogodek
je spomnila predsednica
Ema Anderle. Kot je povedala, je imelo društvo ob ustanovitvi 27 članov. Prvi skupni i2let jih je vodil na Košuto.
Veseli so bili novih članov,
med katerimi je bil kmalu
tudi lastnik tovarne obutve
Peter Kozina. Društvo je doživljalo vzpone in padce,
vendar so se številni predsedniki trudili za njegov obstoj. Danes ni več nihče živ
od njih, najstarejši član pa je
97-letni Štefko Urbane. On
in Janez Mali sta prejela prva
izvoda jubilejnega zbornika,
v katerem je opisan stoletni
razvoj društva. Tržiški župan Borut Sajovic je dejal, da
je kot član društva ponosen
na bogato zgodovino in še
bolj na današnje delo. Ob čestitkah je izrazil željo fK> dograditvi koče na Zelenici in

Številne prireditve so v mesecu juniju popestrile
mesto Škofja Loka in vanj vnesle prazničnega duha.
Osrednja prireditev ob počastitvi praznika naše
občine bo:
SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB
OBČINSKEM PRAZNIKU
s podelitvijo priznanj Občine Škofja Loka za leto
2008, ki bo danes, 27. Junija, ob 19. uri
na Škofjeloškem gradu.
V kulturno-umetniškem programu bodo nastopili:
Simfonični orkester RTV Slovenija
Dirigent: Marko Munih
Solistka: Ana Kavčič Pucihar, flavta
Vse Ločanke in Ločane vabim, da se dogodkov
udeležite, saj smo Školja Loka mi vsi.
V s e m o b č a n k a m In občanom ob občinskem
prazniku In dnevu državnosti Iskreno čestitam.
Igor Draksier,
župan Občine Škofja Loka

vztrajanju planincev pri skrbi za gorsko okolje.
V imenu slovenskih planincev je čestital Tržičanom
predsednik Franc Ekar. Priznal je, da so bili člani tega
društva vedno odlični smučarji, alpinisti in gospodarji.
Planinci še danes ohranjajo
čut za prostovoljno delo. Za
dosežke je društvu izročil jubilejno listino PZS, podelil
pa je tudi bronaste, srebrne

in zlate znake PZS. Slednje
so prejeli Marija Klofutar,
Rezka Švab in Janez Primožič. Častni člani PD Tržič so
postali Janez Lončar, starejši, Marjan Japelj, Janez Perko, Draga Koren, Mirko Majer in Ivanka Kumik. Društvene plakete so si prislužili
Jože in Luka Rožič, Janko
M ^ č , Filip Bence, Društvo
GRS Tržič in Občina Tržič.
Slavje so z nastopi obogatili

Pihalni orkester Tržič, kvintet Bratje Zupan, mladi planinci iz Podružnične osnovne šole Podljubelj, člana
tamkajšnjega Kulturnega
društva in povezovalec Klemen Belhar. Slednji se je pohvalil, da je tudi njegov triletni sin dan Planinskega društva. Če ga bo posnemalo več
mladih družin, se ni treba
bati za prihodnost planinstva v Tržiču.

Krajane Rodin skrbi gradnja
ANAHASTMAN

SPOSTOVANI OBČANKE IN OBČANI
ŠKOFJE LOKE!

Na levi častni člani Marjan japelj, janež Perko, Mirko Majer in Ivanka Kurnik, desno ob
predsednici pa Draga Koren (manjka janež Lončar, starejši).

Rodine - V središču Rodin v
občini Žirovnica namerava
Obrtno-gradbeno podjetje
Grad Bled na pol hektarja
velikem zemljišču zgraditi
sedem petstanovanjskih objektov, čemur pa krajani nasprotujejo. "Ta čas je na Rodinah 110 hiš, z novogradnjo naj bi dobili dodatnih 35
stanovanj. Naš glavni pomislek je, da ob povečanem
številu prebivalcev obstoječa
infrastruktura, še zlasti cestna, ne bo ustrezna. Po cestah se bo vsak dan vozilo
sedemdeset avtov več," je
povedal Bogdan Sinobad,
predsednik vaškega odbora
Rodine.

Krajani opozarjajo, da je
cesta skozi vas ozka, srečevanje vozil ponekod ni mogoče,
zaradi povečanega prometa
pa bi težave utegnile biti še
večje. Bojijo se, da bi gradbena mehanizacija poškodovala novo cesto skozi vas. Krajani, ki menijo, da je vaško
okolje neprimerno za gradnjo tako velikega naselja, se
sprašujejo tudi, ali bo zaradi
novih prebivalcev še vedno
dovolj prostora v vrtcu in šoli.
"Nismo proti pozidavi, a infrastrukturo je treba prilagoditi številu prebivalcev," je
poudaril Sinobad.
Vaški odbor je svoje pomisleke pred tednom dni
predstavil tudi županu Leopoldu Pogačarju in mu izro-

NAKLO

Podelili občinske nagrade
Na slavnostni seji nakelsicega občinskega sveta so ob
državnem in občinskem prazniku tudi letos podelili občinska priznanja najzaslužnejšim občanom, ki so se izkazali s
svojim delom v društvih in drugih organizacijah. Posebno
priznanje je prejela Dragica Perne, bronaste plakete TVD
Partizan Podbrezje, jože Zorenč in Franc Pretnar, srebrni
janež Štilec in Rudi Nadiževec, zlato plaketo pa so podelili
Viku Galetu. Slavnostno sejo so popestrili s kulturnim programom. Na sliki: letošnji občinski nagrajenci z županom
Janezom Stularjem. M. C.

čil dopis, ki ga je po besedah
Sinobada do sedaj podpisalo
že 180 vaščanov. Župan sicer nameravano gradnjo
podpira: "Nimam ne zakonske ne moralne osnove, da
bi investitorju preprečil
gradnjo, ki je v skladu s
predpisi. Gre za dvanajst
metrov visoke objekte v gorenjskem stilu. Ne vem',
kako lahko od župana pričakujejo, da ne bo podpiral
priseljevanja. Danes zapreti
vrata na meji občine, je samomor. Saj vendar živimo v
21. stoletju. Če se bo izkazalo, da bo zaradi tega premajhna šola, jo bomo povečali, ne pa omejevali priseljevanja. Občina je dolžna
zagotoviti ustrezno infra-

strukturo, in če jo bo treba
dograditi, jo bo." Župan je
zadovoljen, ker so krajani
svoje skrbi izrazili še pravočasno, saj jih bodo tako lahko
prihodnji petek na zboru krajanov predstavili tudi investitorju. Z njim se bodo skušali
dogovoriti tudi, da bi gradnja
potekala čim manj moteče za
krajane, da bi predvideli ekološki otok in zgradili otroško
igrišče, je še dejal Pogačar.
Krajani pa pričakujejo, da jih
bodo na zboru natančno seznanili z načrtovanim projektom, prav tako pa tudi županove odgovore, kako bo občina v primeru gradnje večstanovanjskih objektov poskrbela za vaško in drugo infrastrukturo.

GORENJSKA

Dom v Valičevi vili
v Preddvoru razmišljajo še o eni možnosti, kje bi lahko bil njihov prihodnji zdravstveni dom:
v Valičevi vili, ki je bila pred vojno zgrajena prav s tem namenom.
DANICA ZAVRX ŽLEBIR

Preddvor - Stari zdravstveni
dom so v Preddvoru prodali,
še preden so vedeli, kje bo
novi Najprej so mislili, da bi
bil v na novo zgrajeni trgovsko-stanovanjski stavbi nasproti cerkve, vendar je investitor še ni začel niti graditi.
Druga možnost bi bila sedanja Mercatorjeva trgovina, potem ko bi se ta preselila v novi
poslovni objekt. Vendar je
tudi ta vezana na dograditev
slednjega. Tretja možnost pa
je Valičeva vila, ki je bila pred
vojno zgrajena ravno s tem
namenom. V njej je prebival
tedanji preddvorski zdravnik,
sedaj pa je v hiši sedež policijske pisarne. Od polidje sedaj
pričakujejo ponudbo za odkup njihovih prostorov.
Medtem je bil objavljen razpis ministrstva za zdravje, na
katerega pripravljajo obe varianti projektov, za staro trgovino in za Valičevo vilo. Videli
bodo, kateri bo cenovno
ugodnejši, sicer pa je stvar odvisna tudi od tega, kdaj bo

RAZPIS ZA VPIS ODRASLIH v ŠOLSKO LETO 2008/2009
VPISOVALI BOMO V PROGRAME:
• ekonomska gimnazija
• administrator
• ekonomski tehnik
• ekonomski tehnik - pti
• ekonomski tehnik - poklicni tečaj
VERIFICIRANE TEČAIE:
•
•
•
•

TEČAIE RAČUNALNIŠTVA:
V Valičevi vili je v preteklosti že bil zdravstveni dom. / r<>to: Comi K>v6i

zgrajena trgovina. V Preddvoru pričakujejo, da konec leta.
Župan občine Preddvor pa je
svetnikom na zadnji seji še
enkrat pojasnil, zakaj je tako
zgodaj prišlo do prodaje starega zdravstvenega doma, za
kar dobiva očitke od nekaterih
občanov. "Postavljeni smo
bili pred dejstvo, ko je denad-

onalizadjski upravičenec dobil vrnjeno zemljo. Če bi jo
prodal nekomu drugemu, bi
stari zdravstveni dom ostal
brez fluikdonalnih zemljišč,
nakupa zemljišča pa si nismo
mogli privoščiti. Ko smo razmišljali o adaptaciji starega
zdravstvenega doma, so nam
to odsvetovali, če bi ga poruši-

Služnostno pravico plačujejo
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Preddvor - Služnost, ustanovljena na nepremičnini države ali občine, je plačana,
določa posebna uredba, zato
so v občini Preddvor sprejeli
poseben sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služ-

angleščina za odrasle
francoščina za odrasle
nemščina za odrasle
slovenščina za tujce

nostne pravice vgraditve komimalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti
in upravljanju občine Preddvor. Določili so tri skupine
plačil, ki ustrezajo tudi odloku
o nadomestilih za stavbna
zemljišča. Tako v naselju
Preddvor odškodnina za služ-

nostno pravico na stavbnih
zemljiščih in javnih poteh
znaša 11 evrov za kvadratni
meter, v tretji skupini, kjer sta
Kokra in Možjanca, 7,92 evra
in v srednji skupini, kjer so
vsa druga naselja, 8,80 evra.
Odškodnina na drugih zemljiščih pa je naslednja: na paš-

li, pa bi ga ne mogli zgraditi
na novo, ker to območje ni
predvideno za gradnjo takšnih objektov, pač pa zgolj za
stanovanjsko gradnjo," je povedal Miran Zadnikar. Iz teh
razlogov so vse skupaj prodali
in izkupiček namenili gradnji
novega zdravstvenega doma.
Gre za dvesto tisoč evrov.

nikih in v gozdu 040 evra za
kvadratni meter, na travniku
0,75 evra, v sadovnjaku 0,80
evra in na njivi 140 evra. V občini Preddvor že sedaj sklepajo služnostne pogodbe in plačujejo služnostno pravico, denimo v primeru gradnje kanalizadje. Na občinskem svetu
pa smo tudi slišali, da lahko
lastnik zemljišča dobi odškodnino, lahko pa služnost odstopi tudi brezplačno.

• osnove okolja windows xp, uporaba Interneta In
elektronska pošta
• urejevalnik besedil (vvord)
• delo s preglednicami (excel)
• izdelava prosojnic (povver point)
• tečaji hitrega tipkanja
INFORMACIJE:
Telefon: (04) 20 10 632
Fax: (04) 20 10 630
E-pošta: franc.stivkelj@guestames.si
INFORMATIVNI DAN:
22.9.2008 Ob 17. uri, v učilnid 12,
Cesta Staneta Žagarja 33, Kranj

BREZPLAČNI POKLICNI TEOVJ
Za pridobitev poldica ekonomski tehnik
V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil
četrti letnik gimnazije (splošne, klasične ali strokovne) ali
po uspešno končanem 4. letniku srednjega strokovnega
izobraževanja oz. uspešno končanem 2. letniku PTI.
Izobraževanje po programu poklicnega tečaja traja eno
leto, zaključi pa se s poklicno maturo. V šolskem letu
2008/09 se bo izobraževanje začelo predvidoma v sredo, 1. oktobra 2008.
PRIJAVA

VocgE

KRAN)

O b č i n s k a proslava v Vogljah

Zakaj pa ne po francosko?

V Vogljah je v torek, na predvečer dneva državnosti, že tradi
cionalno potekala občinska proslava. Ob 20. uri je bila v vašk
cerkvi najprej maša za domovino, ki jo je vodil šenčurski žup
nik Urban Kokalj, somaševala pa sta pater Andrej Pirš in zla
tomašnik Alojz Oražem iz Trboj. Uro kasneje je sledila osred
nja prireditev. Tudi tokrat so krajani in prireditelja slovesnosti
mladinski in cerkveni otroški pevski zbor Voglje dogajanje postavili v središče vasi med cerkvijo, 250-letno vaško lipo In
lipo, ki so jo posadili pred sedemnajstimi leti. Slavnostni govornik je bil šenčurski župan Miro Kozel), trbojski župnik Oražem pa je spregovoril o Primožu Trubarju. V kulturnem programu so poleg domačih pevcev sodelovali še pihalni orkester Šenčur, folklorna skupina OŠ Davorina jenka Cerklje,
Škofijski fantje in otroci iz podružnične šole v Voklem. S. S.

Te dni bo vsaj del Kranja In Kranjčanov resnično zaživel po
francosko. Že v sredo so najmlajši v Kranjski hiši lahko prisluhnili pravljici Zgodba o belem mačku, ki je bil čisto črn,
francoskega avtorja CIaudea Avelinea, vrhunec francoskih dni
v Kranju pa se obeta danes in jutri. Danes bo namreč v okviru prireditev ob 50-letnlci pobratenja Mestne občine Kranj z
mestom La Ciotat ob 17. uri slovesnost ob poimenovanju
parka ob Kinu Center v Park La Ciotat. V nadaljevanju bo potekala uradna slovesnost, ko bosta v avli Mestne občine Kranj
zbrane nagovorila domači župan Damijan Perne in župan La
Clotata Patrick Boreja, ki bosta podpisala tudi listino ob 50letnicl pobratenja. Ob 19. url bo sledilo odprtje razstave v galeriji Kranjske hiše, razstava pa bo odprta še do torka, 1. julija. jutri, v soboto, bo ob 10. uri na stojnici pred Kranjsko hišo
degustacija francoske hrane in pijače, na Glavnem trgu bo
nastopila folklorna skupina Sava Kranj, predstavile pa se
bodo tudi Folklorne skupine Makedonskega društva sv. Cirila In Metoda Kranj ter učencev OŠ Orehek. Ob 20.30 bo na
Pungertu odprtje fotografske razstave La Ciotat, ob 21. uri bo
zabavni program s prijatelji mesta La Ciotat. Prav na to prireditev so še posebno povabljeni vsi Kranjčani, ki so kdaj gostovali v La Ciotatu aH pa so doma gostili Francoze. V. S.

KRANJ

Visok jubilej gasilcev iz Bitenj
Prostovoljno gasilsko društvo Bitnje praznuje 8o-letnico delovanja društva. To soboto ob 20. uri bo slavnostna seja v
gasilskem domu v Zg. BItnjah. V petek, 4. julija, ob 17.30 bo
demonstrativna vaja, na kateri bodo sodelovala Prostovoljna
gasilska društva Bitnje, Besnica, Breg ob Savi, jošt, Mavčiče,
Podblica, Stražišče, Žabnica in Kokrica. Po vaji bo veselica. V
soboto, 5. julija, ob 18.30 bo slovesnost ob praznovanju jubileja z velikim mimohodom gasilcev Gasilske zveze Mestne
občine Kranj, za tem bo veselica. S. K.

Kandidati, ki se nameravajo vpisati v poklicni tečaj, se
prijavijo s prijavnico za vpis v 1. letnik srednjega izobraževan/a, ki jo lahko kupijo v knjigarnah (DZS 1,20).
Prijavnica je na voljo tudi na spletnih straneh ministrstva (www.mss.gov.si/si/delovna podrocja/srednjesolsko
izobrazevanje/vpis v srednje sole/ffc671). Vsak kandidat
odda samo eno izpolnjeno prijavnico. Izpolnjeno prijavnico posreduje naši šoli do 12. septembra 2008.
Ob prijavi morajo kandidati predložiti fotokopije spričeval tretjega in četrtega letnika programa gimnazija,
srednjega strokovnega izobraževanja ali tehniškega izobraževanja.
Kandidati, ki so zaključili program poklicno-tehniškega
izobraževanja, pa predložijo fotokopijo spričeval 1. in 2.
letnika.
PREDNOSTI POKLICNEGA TEČAJA NA
EKONOMSKI ŠOLI KRANJ
Z vpisom pridobite status rednega dijaka. Kandidatom,
ki ste že opravili splošno maturo, priznamo SLO, MAT,
ANG/NEM za poklicno maturo. Vse računalniške učilnice so opremljene z novo opremo.
INFORMACIJE
jerca Jan, jerca.jan@guest.ames.si, telefonska številka:
(04) 20 10 629.
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ŽELEZNIKI PRAZNUJEJO
Častni občan Janez Božič
ANAHARTMAN

Železniki - V nedeljo ob 20.
uri bo v športni dvorani v Žele23iikih slavnostna akademija
ob občinskem prazniku, na
kateri bodo podelili obfinska
priznanja. Listino častnega
občana bo prejel )anez Božič
za prizadevanja v dobrobit občanov Železnikov. Poklicno
pot je začel v gradbenih podjetjih, nadaljeval jo je kot predsednik uprave družbe DARS
in prometni minister, zdaj pa
je direktor podjetja AMZS. Takoj po nastanku nove občine
Železniki se je aktivno vključil
v njeno delovanje. Prvi župan
Alojz Čufar ga je imenoval za
podžupana. Zelo dejaven je
bil pri različnih projektih na
področju cestne in komunalne infiastrukture.
Plaketo občine bosta prejela
Prostovdjno g^ilsko driištvo
Železniki ob 110-letnid ustanovitve ter smučarski strokovnjak Filip Gartner za dolgolet-

Zdravstveni dom
prednostna naloga
O b občinskem prazniku s m o se z županom Železnikov Mihaelom Prevcem pogovarjali o sanaciji po
lanskih poplavah, zagotavljanju poplavne varnosti in drugih načrtih občine.

j a n e z B o ž i č / FOM: RMA

DOM

A N A HASTMAN

Zadnje leto so v obdni Železniki najbolj zaznamovale katastrofalne poplave. Kakšno je
stanje devet mesecev kasneje-*
"Podoba Železnikov je danes precej drugačna kot takrat
Prizadetih je bilo 310 gospodinjstev, prebivalcem je ob veliki humanitarni pomofi domove uspeb obnoviti za normalno bivanje. V nadaljevanju
bodo dobili pomoč od države
za obnovo nepremičnin, s humanitarna računa občine
Železniki pa še zafesade.Glede občinske komunalne infraŽELEZNIKI
strukture lahko povem, da je
preskrba s pitno vodo normalBližajo se čipkarski dnevi
na, čeprav je bil primarni vodoTuristično društvo Železniki (TD) med 12. in 20. julijem pri- vod od Plenšaka do Jesenovca
reja 46. Čipkarske dneve. Slovesno odprtje bo 17. julija ob v dolžini šestih kilometrov po20. url s podelitvijo priznanj TD in odprtjem tradicionalne polnoma uničen. Ponekod so
razstave čipk klekljane - članic društva v galeriji muzeja. 19. cevi še na površju, v sklopu sajulija bo ob
uri pred plavžem otro5ki živžav z Adijem nacije jih bomo vkopali v zemSmolarjem, ob 20. uri bo promenadni koncert Pihalnega or- ljo. Fekalno kanalizacijo smo
kestra Železniki in nastop mažoretk iz Madžarske, uro kas- uredili do te mere, da fyalije
neje pa bo prireditev s skupino Pop design. Najbolj pestro ne te&jo več v Soro. Tako regibo na zadnji dan, 20. julija. Letošnja novost bodo ogledi po onalne kot občinske ceste so
poti kulturne dediščine od Racovnika do plavža. Od 15. uri normalno prevozne, so pa v
bo tekmovanje klekljaric in klekljarjev vseh generacij na dvo- slabem stanju. Na nekaterih
rišču gostilne pri Meru, kjer je so se odvijali prvi Čipkarski bomo opravili vzdrževalna
dnevi. Po 16. uri bo na prireditvenem prostoru pri plavžu za dela, na davški cesti pa bomo
zabavo skrbela Natalija Verboten in skupina Alegro. Več na izvedli najnujnejše ukrepe za
na www.td-zelezniki.com. A. H.
začasno prevoznost, da jo bo
možno uradno odpreti za promet Cestno podjetje Kranj bo
v kratkem pričelo rekonstrukcijo spodnjega dela davške ceste v dolžini 1,2 kilometra. Ta
čas intenzivno izdelujejo projekte za novo cesto v Davčo, ki
naj bi bila po zagotovilu ministra zgrajena v letu 2010 oz.
2011. Na področju obnove
družbenih objektov smo se že
veselili odprtja muzeja in
športnega parka Rovn, ki sta še
lepša kot pred poplavami To je
naž cilj - Železnike narediti lepše kot prej. V prihodnjih mesecih se bo pričela celovita obnoVsem občankam in občanom občine
va zdravstvenega doma, čaka
nas tudi obnova kulturnega
Železniki čestitamo ob dbčinskem piazniku.
doma, mrliških veže, pokopališkega zidu in nogometaega
Obfccjpriložnosti vas vabinK) na
igrišča v Železnikih, na katerem bo jeseni, vsaj upam, že
slavnostno akademijo s podelitvgo priznanj
odigrana kakšna tekma."
no uspešno delo v vrhunskem
športu in prispevek k prepoznavnosti Slovenije v svetu.
Podelili bodo tudi tri občinska
priznanja, in sicer Marku Lotriču za dosežke na področju
podjetništva in družbenih dejavnosti, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Zali Log ob
70-letnid delovanja ter Andreju Rantu za dolgoletno delovanje na humanitarnem področju in v društvu upokojencev.

in oggfHd občine, ki bo v nedejjo,

29. junija, ob 20. uri v športni dvorani
vŽelesaiikih.

župan Mihael Pioc,
občinski svd in obanska uprao

da bom na občinski praznik,
30. junija, slovesno podpisal
pogodbo z izbranim izvajalcem, podjetjem Sdgrad Idrija.
Obnova zdravstven^ doma,
ki bo prinesla bistveno lepšo
zunanjo in notranjo ureditev,
je letos prednostna nalc^. Stala bo 1,3 milijona evrov, končala naj bi se do konca leta."
Vlada je pripravila triletni sanacijski pn^pram. AH je možno v tako kratkem času Železnike povrniti v prvotno stanje'
"Zdi se mi realno, če bomo
tudi v prihodnjih dveh letih dobili sredstva, potrjena s sklepom vlade. Skupaj naj bi v treh
letih za obnovo občinske komunalne infiastrukture prejeli
slabih deset milijonov evrov.
Letos je za občino Železniki že
zagotovljenih 24 milijona evrov. Če bo dižava držala obljubo in nam tudi v prihodnjih
dvdi letih zagotovila denar za
sanadjo, lahko Železnike v
tem času povrnemo v stanje
pred poplavami oz. jih naredimo še lepše. Skrbi pa me, da v
treh letih ne bo m o ^ zagotoviti celovite poplavne varnosti v
Železnikih. Pohvaliti moram
vodarje za urejanje vodotokov,
na hudourniških pritokih ta
čas gradijo zaplavne pr^rade.
Za celovito zagotovitev poplavne varnosti je bistven državni
prostorski načrt, ki bo poleg
obvoznice mimo Železnikov
\4djučeval tudi ureditve na Sori
in gradnjo zadrževalnika.
Kaže, da bi se gradnja lahko
pričela leta 2010 ali 2011. Ustanovili smo odbor, ki bo bedel
nad izdelavo prostorskega načrta. l^red kratkim smo obiskali okoljskega ministra in mu
povedali, da se ne moremo
strinjati s počasnos^o postopkov. Lahko bi jih skrajšali pri
študiji variant V igri je šest variant tri vključujejo tudi zadrževalnike. Za nas je smiselna
le obdelava slednjih"

Katere so poleg sanadje po poplavah prednostne naloge v
obdni?
"V teh dneh bomo pričeli
Slišati je bik> precej kritik gle- gradnjo kanalizadje Selcade obnove zdravstvenega Ddenja vas, ki se bo zaključila
doma, ki se devet mesecev po prihodnje leto. Vrednost inveujmi še ni začela
sticije je ocenjena na 1,2 milijo"S temi kritikami se ne mo- na evrov, od tega je 748 tisoč
rem strinjati Z zaposlenimi v evrov občini uspelo pridobiti iz
zdravstvenem domu smo se evropskih strukturnih skladov.
dogovorili, da objekt celovito Precejšen zalogaj bo tudi posoobnovimo in ne le saniramo dobitev osmih kilometrov obpoškodbe, kar je zahtevalo pri- činskih cest Zaradi prostorske
pravo projekta in pridobitev stiske v vrtcu bomo letos v Selgradben^ dovoljenja. Upam. dh luedili prostor za dodaten

Ž u p a n Mihael Prevc / Foto: co«zd Kjvot

oddelek vrtca. V pripravi so
projekti za celovito ureditev
centralne šole v Železnikih in
podružnice Dražgošah. Izjemnega pomena je gradnja odprtega širokopasovnega omrežja.
Pred kratkim smo se prijaviti
na razpis ministrstva za gospodarstvo za pridobitev sredstev
Evropsk^ sklada za regionalni razvoj za gradnjo, vzdiževa,nje in upravljanje odprtega širokopasovnega omrežja. Če
bomo lispešni, bomo z izbranim izvajakem Tritdom odprto širokopasovno omre^e
omogočili kar 870 gospodinjstvom. Vrednost investidje
znaša 3,5 milijona evrov, od
tega upamo na 2,6 milijona
evrov evropskih sredstev."

dislocirana enota doma za
ostarele v Skofji Loki in bi se
kasneje osamosvojili V domu
bi bilo prostora za 120 oskrbovancev. Ponudil bi vse moderne storitve, kot so dnevna oskrba, pomoč na domu..."

Športni park Dašnica bi moral biti
jen do maja, a je še
daleč od končne podobe.
Prejšnjemu izvajalcu niste podaljšali pc^odbe. Ste že izbrali novega?
"Ne še. Za sanadjo plazu, ki
se je sprožil zaradi nestrokovnega pristopa, pa imamo že izbranega izvajalca, podjetje
Puh. Če smo pred časom ugotavljali, da naj bi bil park z ^ jen šele do konca leta, pa zdaj
kaže, da bi bil precejšen del
Pred ujmo je btk) vdiko gow> vendarie lahko končan do nola o gradnjidoma starejših ot>- vega šolskega leta, vsaj športne
čanov, nato pa je vse skupaj površine, ki jih je treba as61tirati in zatraviti Za ureditev atpotihnik).
To ne bo držalo, priprave letske steze bo treba več časa."
intenzivno potekajo. Lokadja
naj bi bila ob župnišču v Sel- Problem predstavlja tudi dotradh, najprej pa smo se soočali s jan, 31 let star bazetL Kdaj ga
prekategorizadjo kmetijskega nameravate posodobiti?
zemljišča v stavbno. Do tega bo "Bazen je star, a še vedno
prišlo v dveh tednih, saj smo uporaben. Lastnik bazena je
kmetijskemu ministrstvu po- krajevna skupnost Železniki,
nudili nadomestno zemljišče upravlja pa ga Javni zavod Ratina območju selškega pokopa- tovec, zato pričakujemo, da
lišča, ki ga bomo hkrati iz stav- bodo lastniki in vodstvo zavoda
nega prekat^orizirali v kmetij- prej ali slej občini predstavili
sko. Zdaj pa smo se znova program glede prihodnosti baznašli pred problemom. Ta zena. Sprejeti 1» treba odločimesec smo dočakali razpis za tev, ali urediti nov kompleks
koncesijo, a ne tak^ kot so ali sedanji bazen dograditi in
nam obljubljali. Vključuje le urediti. Mislim pa, da bi se
območje Ljubljane in Maribo- dalo marsikaj urediti že z ne
ra, zato se nanj ne moremo prevelikimifinančnimivložki,
prijaviti. Poiskati bo treba rešit- na primer obnoviti garderobe.
ve, da bo investitor Alples lah- Sicer pa se pojavljajo želje po
ko začel gradnjo pod enakimi manjšem otroškem bazenu,
pc^ji kot če bi dobili koncesi- lahko bi postavili dodatne savjo. Morda bi lahko začeli kot ne, ki so zelo obiskane."
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Pokal prvakov odnesli v Koper
Po pravem derbiju, ki so ga šele po kazenskih strelih dobili vaterpolisti Rokave Kopra, so se morali
igralci Triglava v sredo pozno zvečer posloviti od naslova državnih prvakov.

Padalska elita v Lescah - Z včerajšnjim treningom se je v Lescah začela tekma svetovnega pokala v skokih na dlj. Padalci
bodo na Gorenjskem tekmovali še danes, jutri in v nedeljo,
ko bo predvidoma okoli 16. ure zaključna slovesnost. V. S.
Teden skokov v Kranju - Z včerajšnjo tekmo na manjših skakalnicah na Gorenji Savi se je začel 33. teden skokov. Mladinci in nordijski kombinatorci bodo tekmovali še danes popoldne, vrhunec tekem pa bo jutri na Bauhenku, kjer se bo s poskusno serijo ob i6. uri začela tekma mladincev do i8 in 20
let ter članov. Štela bo tudi za pokal Cockta. V. S.

V I L M A STANOVNIK

Kranj - Pravo športno vzdiiSje je bilo minulo sredo zvečer na letnem kopališču v
Kranju. Nekateri se sicer
niso mogli ločiti od velikega
zaslona, kjer so spremljali
polfmalno nogometno tekmo evropskega prvenstva
med Nemčijo in Turčijo (na
koncu so se veselili navijači
Nemcev), večina športnih
navdušencev pa se je vendarle odločila za ogled četrte finalne tekme letošnjega državnega prvenstva, ko sta se
pomerili ekipi domačega
Triglava in Rokave Kopra.
Res pravi derbi so sicer bolje začeli domačini, ki so vodili vse do treh minut pred
koncem zadnje četrtine, na
koncu pa je bil izid neodločen 8 : 8. Sledila sta dva podaljška in nato še petmetrovke, kjer pa so imeli več sreče
Koprčani, ki so slavili z 12 :
10. Ker pa je bila to že njihova tretja zmaga v velikem finalu (skupaj 3 :1 v zmagah,
saj so prvič slavili Triglavani), so si Primord, za katere
je odlično igral tudi nekdanji
Triglavan Aleksander Mer-

VABILA, PRIREDnVE

Gorsko DP za kolesarje - ŠD Bam.Bi iz Trboj danes, 27. junija, organizira gorsko državno prvenstvo za kolesarje kategorij dečki A, B in C, mlajši in starejši mladinci, do 23 let in elite. Prvenstvo bo potekalo na trasi Grad pri Cerkljah-jezerca
pod Kn/avcem. Start za dečke bo ob 16.30 v Stiški vasi, kolesarji elite in pod 23 let bodo na dolgi progi startali ob 16.45,
starejši mladinci ob 16.50, mlajši mladinci pa ob 16.55. M. B.
Vzpon za kralja in kraljico Knravca - ŠD Bam.Bi iz Trboj jutri,
28. junija, organizira kolesarski vzpon za kralja in kraljico Krvavca. Start za vse kategorije bo ob 11. uri pred Picerijo Pod
Jenkovo lipo v Dvorjah pri Cerkljah, cilj pa na planini Jezerca
pod Krvavcem. Prireditev poteka v sklopu akcije Slovenija kolesari in šteje tudi za Pokal Slovenije za rekreativce. M. B.
Atletski troboj v Žireh - Športno društvo Tabor Žiri jutri organizira šesti atletski troboj (krožni tek, šprint, daljina z mesta)
za kategorije od U8 do U16. Tekmovanje se bo na parkirnem
prostoru pri tovarni Alpina začelo ob 10. uri. Prijave so možne tudi na dan tekmovanja. M. B.

Kranjski vaterpolisti (na sliki v beli kapici Davor Štirn) so morali naslov pravkov po
zanimivi in d o konca neodločeni tekmi prepustiti Primorcem./FOTO: T,„,DOKI

tel), zaslužili tudi največji pokal in naslov državnih prvakov, ki so ga po dolgih letih
odnesli iz Kranja.
Kljub porazu so si čestitke
za lepo predstavo na domačem bazenu zaslužili tudi
varovanci domačega stratega
Aleša Komelja, ki pa jih je na

sredini tekmi bodril s tribun,
saj je v Kopru dobil rdeči karton, zato je ekipo v sredo vodil Rado Čermelj. "Danes
smo v Kranju videli vrhunski vaterpolo, žal pa nam je
ob koncu zmanjkalo športne
sreče. Kljub temu se lahko
veselimo, saj v Kranju raste

Kriterij Medvod Boletu
Grega Bole se je v Medvodah, na edinem nočnem kriteriju pri nas, veselil
nove zmage. Drugi je bil Borut Božič, tretji pa David Tratnik.

nova generacija mladih vaterpolistov, ki bo lahko kraljevala v prihodnjih letih. Letos pa si je naslov pač zaslužil Koper, vendar verjamem,
da se bo tudi Triglav vrnil na
vrh, saj se z mladimi spet
dela zdo dobro," je po zadnji
tekmi povedal Aleš Komelj.

ODBOJKA
BLED

H o a g trener prvakov

Balinarski spored - V12. krogu i. državne lige (jutri ob 17. uri)
vse gorenjske ekipe igrajo na domačem igrišču: Bistrica z Jadranom Izolo, Radovljica Alpetour s Planino Petrič, Primskovo pa z Brdom. V 2. državni ligi - vzhod (jutri ob 17. uri) pa
vsi gorenjski predstavniki gostujejo: Center Kranj gostuje pri
Angelu Besednjaku, Tržič pri Teznu Cimosu in Čirče VanDen pri Rogaški Car Systemu. 1. gorenjska liga, 7. kolo (danes ob 17. uri) - Loka 1000 : Lesce, Rogovila TELE-TV : Jesenice, Milje: Trata. 2. gorenjska liga, 8. kolo (danes ob 17. uri)
- Jurč Blejska Dobrava : Kres Javornik, Sava : Huje, Podnart:
Zarica, Visoko Rapa: Bratov Smuk. Rezultati tekem, člani, n.
krog: 1. državna liga - Planina Petrič: Primskovo 14:8, Jadran
Izola : Radovljica Alpetour 4 : 1 8 , Postojna : Bistrica 15: 7,2.
liga - vzhod: Center Kranj: Svoboda i6 : 6, Tržič : Angel Besednjak 20 : 2, Čirče Van-Den : Tez no Cimos 20 : 2. S. Š.

M o š t v o A C H Volleyja i m a
n o v e g a t r e n e r j a . T o j e Kanadčan Clenn Hoag, trener

MAJA BERTONCELJ

z bogatimi izkušnjami

Medvode - V torek zvečer, v
tednu, ko imajo kolesarji kar
tri državna prvenstva, je potekal osmi Kriterij Medvod,
ki se je točkoval za lovoriko
Zlato Scottovo kolo. V finalni vožnji se je za zmago v štiridesetih krogih po 600 metrov borilo dvajset kolesarjev,
najboljši pa je bil Giega Bole
(Adria Mobil) in po letu
2006 dosegel svojo drugo
zmago v Medvodah. Drugi je
bil Borut Božič (Cyde CoUstrop), na stopničkah za ekipo organizatorja Radenska
KD Finančna točka pa je bil
na tretjem mestu David
Tratnik. Najboljši Savčan
Vhdimir Kerkez je bil šesti.
O zmagovalcu Medvod je
med seboj odločila prav trojica Bole, Božič, Tratnik, ki je
večino finala sama vozila v
ospredju. "Zelo lepo smo se
izmenjavali. Nad zmago
sem kar malo presenečen,
saj mi na treningu ni šlo ravno najbolje. Bil sem v višinski hiši v Novem mestu,
malo sem tudi počival. Danes se mi je vse uskladilo,
noge so bile prave," je povedal Grega Bole, ki dan po

in

številnimi nagradami. Ta s e
b o m o š t v u pridružil a v g u sta, klub pa je z njim podpisal p o g o d b o za dve leti. Njeg o v p o m o č n i k bo Radovan
Gačič. V. S.

KOŠARKA
KRANJSKA G O R A

Reprezentanca se bo
predstavila v Šenčurju
Minulo sredo s e je v Kranjski
Gori zbrala slovenska moška
Borut Božič, Grega Bole In David Tratnik (z leve) so zazna-

košarkarska reprezentanca in

movali letošnji Kriterij Medvod./FMo:M«ticzoiman

začela drugi del priprav na
olimpijske kvalifikacije, ki jo v

Medvodah, torej v sredo, v
Solkanu ni nastopU na državnem prvenstvu v vožnji
na čas, prav tako bo najverjetneje izpustil današnjo gorsko DP na Krvavec, dirkal pa
bo seveda na državnem cestnem prvenstvu, ki bo v nedeljo v Mimi Peči in bo zadnje
sito za sestavo reprezentance
za Peking. "Upam na dober
rezultat. Nič pa se ne da napovedovati. Proga je zelo težka. Treba bo imeti dan in vo-

ziti pametno," pravi kolesar
iz Begunj.
Prvega izmed treh državnih prvenstev v enem tednu
so kolesarji imeli v sredo, ko
je bila v Solkanu vožnja na
čas. V kategoriji elite je slavil
Gregor Gazvoda, pri danih
do 23 let pa Kristijan Koren
(oba Perutnina Ptuj), Blaž
Furdi (Sava) je bil 3. Pri mlajših mladincih je državni prvak postal Jan Polanc, 2. je
bil Blaž Bogataj (oba Sava).

Atenah čakajo m e d 14. in 20.
julijem. Izbranci

FIS CELINSKI POKAL

2008

selektorja

Aleša Pipana, ki sta jih že zapustila poškodovana Matjaž
S m o d i š in G a š p e r Vidmar,
b o d o odigrali tudi dve pripravljalni tekmi s Hrvati, in
sicer danes zvečer za javnost
ter jutri zvečer z začetkom o b

Nastopilo bo okoli 70 skakalcev
iz štirinajstih držav.

20. uri odprto t e k m o v šport-

Vstopnina: 5 EUR. Z a otroke d o 1 5 . leta je v s t o p p r o s t

zaprto tekmo v Kranjski Gori

ni dvorani v Šenčurju. Tann
bo tudi turnir prvenstva Sams u n g v ulični košarki. V. S.

Vabljeni

I

zginil angleški duhovnik

NESREČE
TATI NEC

Prehitro vozil
Pred odcepom za Tatinec na lokalni cesti Preddvor-Kokrica
se je v sredo okoli 3. ure zgodila prometna nesreča. 23-letni
Kranjčan je vozil osebni avtomobil iz smeri Spodnje Bele
proti Bobovku. V levem, preglednem ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti vožnje vozilo zaneslo desno izven vozišča
na travnik. Tam se je avtomobil večkrat prevrnil. V nesreči je
bila sopotnica na sprednjem sedežu lažje ranjena, sopotnica na zadnjem sedežu pa huje. Poškodovani so reševalci odpel|ali na urgenco Kliničnega centra Ljubljana.

v B o h i n j u s o v e č d n i n e u s p e š n o iskali 52-letnega a n g l e š k e g a d u h o v n i k a D a v i d a Foxa, ki s o g a
n a z a d n j e videli 21. junija. D o m n e v n o se je o d p r a v i l v g o r e , a n a h r b t n i k je pustil v hotelu.

SIMON ŠUBIC

Bohinj - Izginotje 52-letn^a
angleškega duhovnika Davida Foxa, ki so ga v hotelu Zlotorog v Ukancu nazadnje viNEMŠKI ROVT
deli 21. junija, je zavito v meglo. Policija po večdnevnem
Kolesarka padla
neuspešnem iskanju po goV sredo ob 1540 se je 42-letna Kranjčanka peljala s kolesom rah na območju Bohinja ne
od Nemškega Rovta proti Bohinjski Bistrici. Ko je peljala po ve več, kje bi ga lahko še iskaklancu navzdol, je po vsej verjetnosti sunkovito zavrla in s li. "Preverili smo vse možne
kolesom padla po vozišču. Pri padcu si je zlomila levo roko. lokadje, kamor bi lahko šel, a
Reševalci so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.
nismo našli oziroma izvedeli
nič otipljivega. Obvestila še
KRANISKA GORA
zbiramo, koristna nam bo
vsakršna informacija. Prav
Vozil preblizu roba
zato pozivamo vsakogar, ki bi
v ponedeljek ob n.45 se je na regionalni cesti Vršič-Kranjs- karkoli vedel o pogrešanem,
ka Gora hudo ponesrečil 39-letni motorist z Jesenic. Z gor- naj pokliče na 113," je včeraj
skega prelaza Vršič se je peljal proti Kranjski Gori. Med vož- pojasnil Robert Kralj, koordinjo skozi levi, slabo pregledni Ovinek je zapeljal preblizu nator iskalnih akdj na Polidesnemu robu vozišča, zato je z desnim bočnim delom mo- djski upravi Kranj.
tornega kolesa trčil v obcestni kamen in si pri tem poškodoFox je v hotel Zhtorog prival nogo. Po trčenju je motor ustavil zunaj vozišča, a pri tem potoval 18. junija, prav tam pa
padel na bok In obležal. Potem ko so zanj poskrbeli reševal- SO ga tudi zadnji videli 21. juci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Jesenice, nija zjutraj. V ponedeljek, 23.
so ga na celovito zdravniško oskrbo odpeljali v Splošno bol- junija, je nato sobarica v hotenišnico Jesenice.
lu ugotovila, da je njegova postelja ostala nedotaknjena že
SENIČNO
dva dni V ponedeljek zvečer,
takoj po prejemu obvestila o
Pristal na smreki
izginotju, so policisti sprožili
v sredo popoldne je 52-letni Celjan poletel z rekreativnim ja- iskalno akdjo. Že prvi večer
dralnim padalom z vzletišča v Gozdu. Na višini približno
800 metrov je priletel v zračni žep, zato je izgubil višino, trčil v smreko in na njej obvisel. K sreči jo je odnesel brez vidnih ran.

David Fox

Pogrešanega so iskali tudi s policijskim helikopterjem.

so s policijskim helikopterjem pr^edali območje Rodice, lamor se je domnevno
nameraval odpraviti pogrešani duhovnik, bohinjsld gorski
reševala pa so prehodili teren
do gozdne meje.
Naslednji dan so iskalno
akcijo nadaljevali. "Podrobno smo pregledali širše območje Bohinja, vse gore in
obalo jezera. Iskali smo tudi
na gorah s podobnim imenom kot Rodica, npr. Rudnico, če je morda prišlo do jezikovnega nesporazuma, a

brez uspeha," je pojasnil
Kralj. Včeraj so še enkrat
pregledali obalo Bohinjskega jezera.
Izginotje Foxa je še dodatno zavito v tančico skrivnosti, ker so v njegovi sobi našli planinski nahrbtnik in
zemljevide. "Izvedeli smo,
da je bil pred prihodom v
Bohinj nekaj časa na območju Bovca. Tamkajšnji vodiči
so pojasnili, da je v hribe s
seboj vedno vzel nahrbtnik
in zemljevide, po čemer lahko sklepamo, da je planinaril

V spomin na vojno

TRSTENIK

Zlomil roko
Dvaindvajsetletni Cerkničan je v sredo ob 14.50 z jadralnim
padalom poletel z vzletišča na Krvavcu, ob pristajanju v
Babnem Vrtu pa si je zlomil levo roko. Reševalci so ga odpeljali v urgentni blok Kliničnega centra Ljubljana. S. S.

KRIMINAL
KRANJ

Ukradel gospodinjske aparate
Neznani storilec je v sredo dopoldne vlomil v novogradnjo
stanovanjske hiše v Vogah in iz nje vzel več aparatov bele
tehnike, še zapakirane v originalni embalaži. Ukradeni
aparati so vredni okoli tisoč evrov.
JESENICE

Vlomilec v mesnici
V noči na torek je neznani storilec vlomil v mesnico na Cesti maršala Tita na Jesenicah in iz predala vzel okoli dvesto
evrov gotovine. S. S.

WWW.CORENjSKICLAS.SI

simon.subic@g-gias.si

P r e d Policijsko u p r a v o Kranj s o odkrili s p o m i n s k o z n a m e n j e na
o s a m o s v o j i t v e n o vojno.

"Na tem mestu so se v od- . človeška življenja," je dejal
ločilnih trenutkih pred in
slavnostni govornik Ivan
Krar>j - Med vrsto slovesnosti med osamosvojitveno vojno Hočevar, talaatni vodja koob dnevu državnosti (25. ju- za Slovenijo sprejemale od- ordinadjske podskupine za
nija) so v ponedeljek popolločitve, ki so pomembno
Gorenjsko.
dne pred stavbo Polidjske
vplivale na potek dogodkov v
Spomnil se je preprečitve
uprave Kranj odkrili obeležje gorenjski pokrajini... Odlomitinga resnice, napovedav spomin na delovanje repu- čitve, ki so se sprejemale, so nega za 1. december 1990,
bliške koordinacijske podbile zahtevne in nemalokrat neizpolnitve ukaza JIA o
skupine za Gorenjsko in voj- povezane z veliko odgovor- predaji orožja Teritorialne
nim enotam organov za no- nostjo, ker so bila na prvo obrambe (TO) s 14. maja
tranje zadeve UNZ Kranj, ki mesto postavljena življenja
1991, ustanovitve operativne
je delovala v času priprav na pripadnikov milice in Teripodskupine za Gorenjsko
osamosvojitev in vojni za
torialne obrambe ter prebi(26. maja 1991), postavitve
Slovenijo. Postavili so ga Po- valcev Gorenjske. Žal je mejnih tabel in izobešanja
licijsko veteransko društvo
kljub veliki previdnosti pri
slovenskih zastav na mejnih
Sever Gorenjska, Pokrajinodločanju in zaradi zaslep- prehodih 26. junija 1991,
ski odbor Zveze veteranov
ljenosti predvsem starešin
medvojnega delovanja ter
vojne za Slovenijo in Polidj- JLA prišlo do dogodkov, ki
umika jugoslovanske vojske
ska uprava Kranj.
so na letališču Bmik terjali
z liiejnih prehodov (30. juniSIMON ŠUBIC

pripravljen. Ne znamo si pojasniti, zakaj bi potem tokrat
nahrbtnik in mape pustil v
hotelu, če se je odpravil v hribe," pojasnjuje Kralj.
Pogrešani David Fox je visok približno 170 centimetrov, močnejše postave, nosi
očala, ima kratko pristrižene
temne lase, koža na obrazu
je mozoljasta in rdeča, ima
brke, ki pri straneh segajo
nekoliko čez ustnico. Kako je
bil oblečen, ne vedo, ker so
oblačila, v katerili je bil nazadnje viden, v hotelski sobi.

ja), brniškega letališča (4. in
5. julija) in iz slovenske države (26. oktobra).
Ob tej priložnosti so za zasluge pri opravljanju nalog v
projektu manevrske stinkture narodne zaščite podelili
medalje manevrske strukture narodne zaščite (zlato medaljo je prejel Ivan Hočevar),
društvo Sever pa spominske
znake za zasluge v osamosvojitveni vojni.
Včeraj so slovesnost organizirali tudi ob spominskem znamenju na brniškem letališču, kjer so v
osamosVojitveni vojni življenje izgubili pripadnik
TO Peter Petrič ter tuja novinarja Nikolas Vogel iz Avstrije in Robert Weraer iz
Nemčije. Spominski venec
sta položila avstrijski veleposlanik Valentin Inzko ter
stalni namestnik veleposlanika Republike Nemčije
Ulrich Schmidt.

TLAKOVCI PODLESNIK
WWW.TLAKOVEC.SI

Tel.: 0 2 / 4 5 0 3 8 6 0
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Ivan Hočevar je prejel zlato medaljo manevrske strukture
narodne zaščite.

Razdedi
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Danes popoldne bo v Kranju potekala slovesnost ob 50-letnid pobratenja med mestoma Kranj in La Ciotat. Po
slednjem bo poimenovan park ob Kinu Center. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s pobudnikom povezovanja
med obema mestoma, takratnim kranjskim županom in politikom, kasneje tudi visokim državnim funkcionarjem,
Vinkom Hafnerjem.

Zanimivi za zahoc
IGOR KAVČIČ

"Sodelovanje
Kranja z La
Ciotatom je
bilo ena od
oblik takega
konstruktivnega
sodelovanja,
kar je bilo za
takratno
neuvrščeno
in socialistično
samoupravno
Jugoslavijo
dobrodošlo."

Kranju vselej priskočijo na
pomoč pri izvedbi programa
zanje.

Kranj obiskal tudi takratni
župan mesta La Gotat in takrat smo opravili prve pogovore o možnostih in interesih za naše medsebojno
sodelovanje. Podpis pobratenja je sledil kasneje, ko sem
sam z občine že odšel na
okrajni odbor.
Najprej je bila želja po povezovanju z mesti vzhodnoevropskih držav, kar pa se je
po konfliktu Tita s Stalinom
leta 1948 spremenilo. Tako z

kazal interes za temeljitejše
spoznavanje naše ureditve
samoupravnega socializma."

"V La Ciotatu nisem bil nikoli, bil pa sem dober teden v
Frandji z večjo ddegadjo jugoslovanskih mest, ko sem
bil podpredsednik stabie
konference mest Jugoslavije.
Takrat smo poleg Pariza
obiskali še nekaj mest, predvsem tistih, ki so takrat že
bila povezana v skupnost
združenih mest Evrope."

listina o pobratenju med
Kranjem infrancoskimmestom La Ciotat je bila podpi- Kranj so radi pokazali
Gledano z današnje optike
sana leta 1958, ko je tudi prva tujcem
se zdi, da je bilo v petdeseskupina Kranjčanov odžla na
tih tovrstno povezovanje s
letovanje v to za francoske Od kod spodbuda, da ste
tujino, predvsem zahodno
razmere sicer manjše, a s sredi petdesetih let prejšnjeEvropo, precej pogumno
Kranjem primerljivo mesto ga stoletja kot predsednik
početje...
na Azumi obali. V petdesetih občinskega odbora (kranjski
"Jugoslavija in z njo tudi
letih je v La Ciotatu letovalo župan) začeli dogovore o
republika Slovenija je bila tapetdeset skupin. Vsako leto pobratenju med Kranjem in
krat dosti rezervirana tako do Kako je potekalo tako medje to bila uradna približno tri- mestom La Ciotat?
zahoda kot vzhoda. Zahod je narodno pobratenje v časih,
desetčlanska skupina mesta
ko so bila potovanja v tujino,
Kranja, le v letih 1991,1992,
še posebej navadnih državtakoj po slovenski osamosvoljanov, precejšnja redkost?
jitveni vojni, sta se vsakoletPostopek pridobivanja ponemu povabilu Francozov
t n ^ lista je bil najbrž bolj
odzvali neformalni skupini
zapleten kot danes...
študentov in mladih Kranjča'Turistična potovanja v tunov. v začetku so v Frandji
jino so bila v petdesetih še
letovali predvsem otrod pazelo omejena, a so se z leti
dlih borcev, kasneje modestvari na tem področju polarji, športniki, kulturniki, v
pravljale, še posebej s sosedzadnjih letih nekdanje Junjima državama. V sedemdegoslavije pa največkrat v Zvesetih in osemdesetih letih
zi socialistične mladine akovir za to tako rekoč ni bilo
tivni mladinci. V zadnjem
več. Na letovanja je v glavčasu v La Ciotat odhajajo
nem hodila mladina, starejši
predvsem najboljši učenci
pa so te povezave uporabljali
francoskega jezika s Srednje
v raznih drugih obli^. Tudi
ekonomske šole oziroma iz
v tujini so nas različno sprejeGimnazije Kranj. V petdesemali. Sam sem veliko hodil v
tih letih je tako na Azumi
Italijo, kjer so nas desničarji
obali letovalo okrog 1500
sprejemali na bolj odbojen
mladih. Med drugim je bil
način, medtem ko smo bili za
več kot petindvajset let eden
levičarje, zlasti komunistično
izmed najbolj zavzetih vodij
partijo, ta je bila posebej v Itakranjskih skupin v Frandjo
liji še zelo močna, vedno dožal že pokojni profesor franbrodošli obiskovala."
coščine Viktor Jesenik.
Večje gospodarsko sodelo- Sedanji kranjski župan Damijan Perne in eden njegovih predhodnikov v petdesetih letih Kaj menite o tem, da po pol
stoletja bratenje med Kravanje med mestoma na ra- Vinko Hafner na spominski prireditvi marca letos na Planici /Fotoiož.Krfnjek
njem in La Ciotatom še vedčun pobratenja ni zaživelo,
"V tistem času se je Kranj vzhodom kot še vedno z za- bU tako za nas zainteresiran no traja?
čeprav so v začetkih s strani
"To vsekakor pozdravljam.
Kranja bile želje po delovnih kar precej povezoval pred- hodom smo imeli bolj trhle kot za komunistično državo,
mestih v Franciji. Tako je po- vsem z drugimi jugoslovan- odnose. Sami pa smo ven- ki pa ni bila podrejena Mo- Vse to bi pripisal predvsem
vezovanje med dvema me- skimi mesti, želja pa je bila darle poskušali ustvariti po- ški,^. Sodelovanje Kranja z La interesu enih in dnigih, da se
stoma in dvema narodoma tudi po povezavah v tujini. vezave z zahodnimi kapitali- aotatom je bilo ena od oblik v raznih oblikah povezujejo
vsa ta leta predvsem temelji- Eno taldh povezovanj je bilo stičnimi državami, še pose- takega konstruktivnega sode- drug z drugim. Pri tem je polo kulturnih, športnih in dru- tudi to z mestom La Ciotat bej z našimi sosedami. V lovanja, kar je bilo za takrat- membno tudi delovanje požabnih stikih, v zadnjih letih Danes težko rečem, kakšne tem smislu je prišlo tudi do no neuvrščeno in sodalistič- sameznih odgovornih ljudi,
tudi Francozi prihajajo v Slo- so bile neposredne pobude, pobratenja z mestom La Cio- no samoupravno Jugoslavijo ki so se vrstili skozi generadje in ohranjali prvotni interes
verujo. Pred leti je bilo v Kra- da je prišlo do kontaktov. tat. Tudi oni so imeli interes dobrodošlo."
in voljo za tako povezovanje.
nju ustanovljeno tudi druS- Kranj je bil takrat vzorčno za povezovanje, saj so med
tvo prijateljev mesta La Cio- mesto za sodobno komunal- dmgim želeli spoznati našo Pogodbo o pobratenju med Žal mi je, ker zaradi zdravtat. Gre predvsem za tiste, ki no lu-editev, pa tudi mesto družbeno ureditev. La Ciotat mestoma je kasneje podpi- stvenih težav ne bom mogel
so s Francozi navezali tesnej- kot tako je bilo kar lepo. K je bil za Frandjo pomemben sal vaš županski naslednik, prisostvovati slovesnosti ob
še prijateljske stike in ob go- nam v goste so prihajale raz- zaradi svoje ladjedelnice in Franc Puhar Ad. Ste sami 50-letnid pobratenja. V mislih bom zagotovo poleg."
stovanjufrancoskeskupine v lične tuje delegacije. Tako je turizma, župan pa je tudi po- kdaj potovali v Frandjo.'

Razgledi

BORZA

Ljubljanska borza, ki so jo ustanovili decembra 1989, je danes praktično že v rokah Dunajske borze. Prodaja 81odstotnega deleža je podpisana, potrditi jo mora le še Urad za varstvo konkurence. Ta ima 6 0 dni časa za odločitev.

Več Dod e

30 rz
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veča iKvianos
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Na borzo
želimo privabiti
slovenske
zavarovalnice
in banke, tudi
tiste, ki so
zaenkrat še v
državni lasti,
kakor tudi
manjša
zasebna
podjetja. Naša
naloga bo,
da jim
predstavimo
njihove
možnosti
razvoja zaradi
delovanja na
borzi.

ko dosegli napredek na kapitalskem trgu," je prepričan
"Ljubljanska borza ne bo Schaller, ki je skupaj s kolele naša podružnica, ampak jo gonn Michaelom Buhlom
bomo samostojno razvijali, predstavil načrte Dunajske
saj nam ne gre za kratkoroč- borze. Ta bo sedanjo in prini zaslužek," je v začetku ted- hodnjo vlado spodbujala k
na, po podpisu pogodbe o čim hitrejši privatizaciji drprevzemu 8i-odstotnega de- žavnih podjetij, saj bi to poleža Ljubljanske borze pove- magalo pri razvoju kapitaldal Heinrich SchaBer, eden skega trga in gospodarstva od dveh glavnih direktorjev dvigu BDP-ja, kakor tudi zaDunajske borze (Wiener poslenosti. Vse to sta glavna
Borse). Ti si z večjo raznoli- direktorja Dunajske borze ob
kostjo produktov, večjo lik- predstavitvi tudi jasno prikavidnostjo na gotovinskem zala s podatki iz Avstrije. "Na
trgu in večjim zanimanjem s borzo želimo privabiti slostrani mednarodnih vlagate- venske zavarovalnice in banljev obetajo razvoj slovenske- ke, tudi tiste, ki so zaenkrat
ga kapitalskega trga. S pake- še v državni lasti, kakor tudi
tom tovrstnih ukrepov naj bi manjša zasebna podjetja.
ukrotili (trenutno) največjo Naša naloga bo, da jim predslabost Ljubljanske borze - stavimo njihove možnosti
likvidnost. Dunajska borza razvoja zaradi delovanja na
ima dolgoletne izkušnje s so- borzi," je poudaril Schaller,
delovanjehi z borzami v borza pa si s tem obeta višjo
srednji in jugovzhodni Evro- likvidnost, kar je trenutno
pi. S konzorcijem avstrijskih eden od največjih problemov
bank ima trenutno v lasti do- Ljubljanske borze.
bri dve tretjini borze v Budimpešti, tesno sodeluje tudi
z borzo v Budimpešti ter še z Pogovori s sedanjo in
nekaterimi drugimi (Saraje- prihodnjo vlado
vo, Banja Luka).
"Ljubljanska borza se je v
"S prenosom znanja in po- zadnjih letih bliskovito razvivezovanjem borz bomo lah- la. Upamo, da lahko ta pozi-

tivni trend nadaljujemo z nekaj dodatnimi ulaepi," je dejal Heinrich Schaller in jih
nekaj naštel: "Najučinkovitejša ukrepa, ki jih lahko izvedemo v kratkem času, sta
povezava Ljubljanske botze s
podatkovno-prodajno mrežo
Dunajske borze (in njenih
prej naštetih povezav, op. a.)
in sodelovanje velikih slovenskih podjetij na 'roadshowu' Dunajske borze." Pomemben korak k hitrejšemu
napredovanju bo tudi uvedba strukturnih produktov,
kot so certifikati, boni in
borzni skladi Konkreten
seznam bodo pripravili skupaj z vodstvom Ljubljanske
borze, hkrati pa Avstrijca poudarjata, datienutnaobdavčitevfinančniliinstrumentov
ni najboljša, kar bo druga
prioriteta pogovorov z vlado
oziroma državo. Prva, kot
smo zapisali že zgoraj, je hitrejša privatizacija podjetij in
njihova uvrstitev v borzno
kotadjo oziroma privatizacija prek borze.
Domačo borzo je dolgo vodil Draško Veselinovič, v začetku leta 2005 pa je vodenje
prevzel Marko Simoneti. V
javnosti so po odločitvi slo-

A l i b o L j u b l j a n s k a b o r z a p o d a v s t r i j s k i m i l a s t n i k i u s p e š n e j š a ? / Folo: Matic Zofman

Heinrich Schaller/FotaMjcczoman

Michael BuhI /mo: MnicZorman

venskih lastnikov (domače
banke in borzno-posredniške družbe) o prodaji Ljubljanske borze zakrožile govorice, da je Simoneti podal odstopno izjavo. "Marko Simoneti je v preteklosti opravil
veliko delo, kdo bo borzo vodil v prihodnje, pa ne vemo.
Do sedaj nismo prejeli nobene odstopne izjave, preden
bi karkoli spremenili, pa se
moramo predvsem pogovoriti," je razložil Buhl. Vrednost nakupa Ljubljanske
borze predstavnika novih
lastnikov nista želela razkri-

ti. Neuradno naj bi za delnico odšteli okoli 1.400 evrov.
Grška borza, drugi najresnejši ponudnik pa je ponudil
982,50 evra. Koliko, če sploh
bodo Avstrijci ponudili preostalim devetnajstim odstotkom lastnikom Ljubljanske
borze, Avstrijca nista želela
odgovoriti.
Začetki segajo v leta
1924 in 1989

Ljubljanska borza tako od
tega tedna ni več v (popolnoma) slovenskih rokah, pa poglejmo njeno zgodovino. Z
vrednostnimi papirji so v
Ljubljani začeli trgovati že
sredi leta 1924, prvi poslovni
prostori so bili v današnji Filharmoniji, ob odprtju pa so
trgovali s 27 papirji, med katerimi je bilo največ državnih, drugi pa so bili vrednostni papirji slovenskih denarnih zavodov in industrijskih podjetij. Med njimi so
bila tudi danes znana podjetja, kot na primer Pivovarna
Union, kljub vsemu pa je
bilo največ prometa pred vojno ustvarjenega z blagom in
od leta 1927 z deviznim prometom. Zaradi vojne od leta
1942 na borzi prometa skoraj ni bilo, po koncu vojne
borza ni več obstajala. Ponovna oživitev je nastala 2
ustanovitvijo delniške družbe Ljubljanska borza v letu
1989. Na prvem borznem
sestanku, ki je bil tri mesece
po ustanovitvi (marca 1990)
je sodelovalo 14 borznih posrednikov. Trgovali so z enajstimi vrednostnimi papirji.
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Simbolna postavitev temeljnega kamna za kulturno in pastoralno središče Srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani
ni imela le verskega, ampak pomemben politi6ii pomen za odnose med slovenskim in srbskim narodom.

Vera Domaaa k bol šemu razumevan u

JOŽE K O Š N J E K

Mi smo kot
manjšina našli
jezik
sodelovanja
z vedno in
drugimi
verskimi
skupnostmi v
Sloveniji.
To nas navdaja
z upanjem, da
bo tako tudi v
prihodnje.

Le redko doslej se je na
enem mestu zbralo toliko
pomembnih osebnosti iz
slovenskega in srbskega političnega, gospodarskega in
verskega življenja kot v nedeljo v parku pri pravoslavni cerkvi sv. Cirila in Metoda v Ljubljani, kjer so simbolično postavili temeljni
kamen za kulturni in pastoralni center Srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani.
Prišli so predsednik slovenske vlade Janez Janša, predsednik vlade Republike srbske Milorad Dodik, srbski
finančni minister in najverjetnejši predsednik nove
srbske vlade Mirko Cvetkovič, ljubljanski župan Zoran Jankovič, ministri, visoki predstavniki katoliške in
pravoslavne cerkve ter številni gospodarstveniki, med
njimi tudi Hilda Tovšak,
Ivan Zidar in Igor Bavčar. V
slavnostnih besedah so poudarjali vsestranski pomen
novega središča za pravoslavne vernike v Sloveniji,
za Ljubljano in njene meščane ter za boljše razumevanje med ljudmi različnih
narodnosti, ver, kultur in
drŽav, v katerih živijo.
"Sodobna Evropa si prizadeva za medkulturni in za
medverski dialog zato, ker
se zaveda, da je človekovo
duhovno področje eden od
konstitutivnih elementov
sleherne družbe. Vesel
sem, da tako stališče zagovarjajo vse verske skupnosti
v Sloveniji, s čimer se navezujejo na večstoletno tradicijo sodelovanja in solidarnosti," je dejal predsednik
slovenske vlade Janez Janša. Nasprotja iz časa osamosvajanja Slovenije so za
nami, je dejal. Vrednote, ki
jih razvijamo stoletja, lahko
po njegovem mnenju najbolj učinkovito zavarujemo
in razvijamo naprej prav s
članstvom v prostovoljni evropski družini narodov.
Pravoslavni verniki v Sloveniji pa se morajo počutiti
popolnoma enakopravno in
svobodno.
Gradnja končana
prihodnje leto
Center, ki bo nevsiljivo napolnil prostor pred cerkvijo,
saj bo večina prostorov pod
zemljo, bo stal okrog 3 rnilijone evrov in bo zgrajen pri-

hodnje leto. Še posebej se ga
veseli dolgoletni paroh Srbske pravoslavne cerkve v
Ljubljani Peran Boškovič. V
Sloveniji živi okrog 50 tisoč
vernikov Srbske pravoslavne
cerkve. Organizirani so v devetih župnijah, med katerimi je največja ljubljanska z
okrog 20 tisoč verniki.
"Kulturni in pastoralni
center bo deloval na več področjih. Predvsem bo namenjen izobraževanju in kulturi. Želimo si čim več multikultumosti. Preprosto povedano: to bo središče, kjer se
bomo veliko pogovarjali in
kjer bomo pripravljeni predvsem drug drugega poslušati," je povedal paroh Peran
Boškovič. "To, lar se je zgodilo danes, nas prepričuje in
dokazuje, da smo v Sloveniji
znali pravilno, na visoki ravni urediti položaj Srbske
pravoslavne cerkve in smo
ga naredili takšnega, kot si
ga lahko samo želimo. Tudi
drugim priporočamo, naj
ravnajo enako. Mi smo kot
manjšina našli jezik sodelovanja z večino in drugimi
verskimi skupnostmi v Sloveniji. To nas navdaja z upanjem, da bo tako tudi v prihodnje."
Vrhovni predstojnik Srbske pravoslavne cerkve v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji metropolit Jovan ministru za pravosodje in predsedniku komisije za reševanje odprtih vprašanj verskih
skupnosti Lovru Šturmu, direktorju vladnega urada za
verske skupnosti Dragu Čeparju, koordinatorju za verska vprašanja na ljubljanski
občini Romanu Jakiču in
apostolskemu nundju v Sloveniji Santosu Abril y Castelloju podelil najvišja cerkvena priznanja metropolije, Orden Katarine Kantakuzine Brankovič I. stopnje.
Nundj je prejel odlikovanje
zaradi spodbujanja sodelovanja med katoliško in
pravoslavno cerkvijo. Tudi to
odlikovanje je povezano s
Slovenijo. Katarina Kantakuzina (1418-1492) je bila hčerka srbskega despota Jurija
Brankovih. Leta 1433 se je
poročila s celjskim grofom
Ulrichom Celjskim in postala celjska grofica. Z Ulrichom je imela tri otroke: sinova Hermana in Georga
ter hčerko Elizabeto. Ljubljanski župan Zoran Jankovič pa je prejel metropolitovo plaketo.

Patriarh Pavle, Milorad Dodik, Mirko Cvetkovič in Janez Janša /fou;rma c^ki

Peran Boškovič, Roman Jakič in Zoran Jankovič / foio Tina ooki

Postavitve temeljnega kamna sta se udeležila tudi Ivan Zidar in Hilda Tovšak. / Foto: Tina oou
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Prostorom stavbe Globusa sredi Kranja bo dala novo vsebino Osrednja knjižnica Kranj. Nazadnje je bilo
slavnostno odprtje napovedano za letošnji december ob občinskem prazniku, a se to ne bo zgodilo.

Odorfe kn ižnice se odmika
S U Z A N A P. K O V A Č I Č

V knjižnici so
pripravili nova
izhodišča za
knjižnične
prostore, ki so
bila različna od
tistih, Id so bila
v razpisni
projektni
nalogi.

Danes propadajoč, a nekdaj imeniten Globus, ki je
bil sinonim za trgovski center Gorenjske v bivši Jugoslaviji, bo s prenovo dobil novo
vsebino: Osrednjo knjižnico
Kranj. Mestna občina (MO)
Kranj je še v času županovanja Mohorja Bogataja izvedla
javno naročilo za nakup
prostorov za knjižnico v večjem delu te stavbe. Leta
2 0 0 6 so na občini kot najugodnejšega ponudnika izbrali IG Dom s partnerjema.
Globus Trgovino in Primorjem Ajdovščina. Se preden je
Mohor Bogataj p r e ^ županovanje sedanjemu županu
Damijanu Pemetu, je bila z
IC Domom kot nosilcem
projekta podpisana pogodba
za nakup prenovljei^, a neopremljenih prostorov, vredna sedanjih 6,3 milijona evrov. Tedaj je direktor IC
Doma Ivan Marjek povedal:
"Prepričan sem, da bomo investicijo izpeljali v roku." Še
bolj se je veselil novih prostorov pod isto streho - knjižnični oddelki so zdaj razseljeni
po Kranju - direktor Osrednje knjižnice Kranj Viljem
Leban z besedami: "Podpis
pogodbe je korak k zaključku

zgodbe, ki v Kranju traja že
desetletja."
A koliko mesecev, let bo še
trajalo do vselitve.' Skrajni
rok za prevzem knjižnice je
bil april 2007. Knjižnice še
niso začeli prenavljati.
D o p o l n i l i projektno
nalogo. Z a višjo c e n o ?
Ivan Marjek je prejšnji teden povedal: "Zainiki so nastali najprej zaradi temeljno
spremenjene projektne naloge, ki jo je MO Kranj predstavila takoj po podpisu pc^odbe. V knjižnici so pripravili
nova izhodišča za knjižnične
prostore, ki so bila različna
od tistih, ki so bila v razpisni
projektni nalogi. Iz tega izhaja, da je danes objekt Globusa s knjižnico skoraj neprimerljiv s tistim, kar je bilo
zasnovano v začetku." Po aktualnih načrtih bosta knjižnica in trgovski del (op.: trgovski del ni del pogodbe z obfino) v stavbi Globusa fiinkdonalno ločena. Knjižnica bo
imela vhod iz Gregorčičeve,
trgovine pa iz Koroške ceste.
Marjek je poudaril, da je dopolnjeni projekt bistveno
boljši in sodobnejši od prvotno razpisanega in da je zastavljen dolgoročno: "Ne go-

Računalniška miška

ROBERT G U Š T I N

Delo z računalnikom mora
biti kar čim bolj enostavno in
nezahteimo. V ta namen ima
računalnik kar nekaj naprav,
ki nam to omogočajo. Bistvenega pomena za delo z računalnikom je tipkovnica, ki
nam omogoča pisanje ukazov,
ustvarjanje besedil,
nadzor
nad delovanjem
računalnika
in z njeno pomočjo lahko naredimo praktično vse. Delo pa
nam, še zlasti pri današnjih
grafičnih vmesnikih, zelo olajša računalniška m^ca. Z njo
lahko delamo praktično vse. Je
zelo prijetna "živalca", ki drsi
po zaslonu računalnika in izpolnjuje naše želje.
Računalniška miška je ena
izmed
najbolj
razširjenih
strojnih naprav, poleg tipkovnice, za interaktivno delo z
računalnikom.
Sodi K podskupino vhodnih naprav, kjer
jo lahko umestimo h kazalnim napravam. Njeno priso-

tnost in položaj na zaslonu
opazujemo s pomočjo kazalca, ki je običajno v obliki puščice. Običajna miškaje opremljena z gumbi, največkrat s
tremi, pri tem pa je srednja
tipka pogosto kombinirana s
kolescem, ki poleg pritiska
omogoča tudi vrtenje. Ime
miška izvira iz njene podobnosti z njeno živalsko sorodnico, še posebej pri izvedbi z
dvema gumboma.
Z miško izbiramo objekte in
aktiviramo ukaze, ki jih vidimo na zaslonu
računalnika.
Tehnološke izvedbe miške so
različne ^ede na način sledenja premikanju. Tako poznamo miške s kroglico, kjer se
kro^ica vrti, tipala pa zaznavajo njen položaj. Druga vrsta
izvedbe mišk pa so optične miSke, ki jih prepoznamo po rdečem ali modrem svetlobnem
žarku, ki sije iz spodnjega dela
miške, ter na ta način določa

Podoba Globusa danes /Foto. Timoou
vorimo več samo o rekonstrukciji obstoječe stavbe,
ampak govorimo tudi o dogradnji s popolnoma novo
fasado v dograjenem delu.
Tudi znotraj knjižnice bo več
poudarka na sodobni tehnologiji."
Marjek je povedal, da so
vse spremembe že uskladili
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njen položaj. Miške so lahko
na računalnik povezane preko
kabla, lahko pa so tudi brezžične, v tem primeru pa morajo biti opremljene z baterijami.
Gumbi na miški so običajno
trije, poznamo pa tudi izvedbe
z enim, pa vse do pet gumbov.
Osnovne akcije pri delu z
miško so: levi klik, desni klik,
dvojni klik, klik in vlek, vrtenje
kolesca. Kaj in kako delamo z
miško, je odvisno od programa, s katerim trenutno delamo. Program mora prepoznati signale, ki prihajajo iz miške
preko programskega gonilnika
za miško. Programski gonilnik je vez med miško in računalnikom, da se napravi med
sabo razumeta in lahko usklajeno delujeta.
Dvojni klik, pc^ovomo tudi
dvoklik, je dvakratni klik na
enega izmed gumbov na računalniški miški, ki se naredi z
določeno hitrostjo.
Hitrost

z zavodom za varstvo kulturne dediščine, saj se stavbo
ščiti kot arhitekturno dediščino Eda Ravnikarja. Kot kaže,
bodo spremembe vplivale
tudi na ceno. "Pogodba z občino je narejena na fiksno
ceno za prvotno projektno
nalogo. V pogodbi je tudi določilo, da se spremembe ozi-

roma dopolnitve dodatno obračunajo. O tem se z občinskim vodstvom še dogovarjamo," je povedal Marjek.
"MO Kranj kot kupec je
nosilcu projekta podjetju IC
Dom Kranj 20. marca 2008
posredovala pripombe na
gradbeno dokiunentacijo, v
zvezi s katerimi so se 17.

R A Č U N A L N I K IN JAZ
dvojnega klika je prilagodljiva,
vendar je to odvisno od operacijskega sistema. Po navadi
dvojni klik sproži dogodke, kot
so zagon programov,
ogrevanje datotek in podobno. Če
dvojno kliknemo na ikono izvršljivega programa, se bo ta
program zagnal. Dvoklik na
ostale vrste datotek odpre datoteko v ustreznem programu,
seveda če je ustrezni program
nameščen in je v nastavitvah
ta tip datoteke povezan s programom,
S klikom na levo tipko navadno izbiramo objekte, gumbe, Junkcije v menijih in označujemo besedilo. Klik na srednjo tipko ima v odvisnosti od
programa zelo različne Junkcije. Praviloma pa pomeni
Junkcijo prilepi, kjer se na trenutno mesto vstavi vsebina iz
odložišča. Zelo različne Junkcije ima tudi klik na desno tipko, praviloma pa se odpre pa-

dajoči meni z dodatnimi možnostmi.
Vrtenje kolesca omogoča hitrgše premikanje po daljših dokumentih. Pri tem se premika
samo okno za vpo^ed v dokument, mesto kazalčka ostane
na istem mestu! S pritiskom
na kolesce se, odvisno od programa in različice operacijskega sistema, spremeni slika kazalčka in pozicioniranje kazalčka v zgornji del ekrana pomeni premikanje proti začetku
dokumenta, premik v spodnji
del pa proti koncu dokumenta.
Ponoven pritisk na kolesce ukine to Junkcijo in slika kazalčka
postane taka kot običajno.
Miška je v računalništvu
zelo prijeten in koristen pripomoček. Lahko je zelo različnih
oblik, barv in velikosti ter je
pravi modni dodatek. Pomembno pa je le, da nam
"sede" v roko in da z njo lahko
udobno delamo.
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Stavba Globusa
je pod
spomeniškim
varstvom,
a znano je,
da so plošče na
fasadi zarjavele,
razpokane,
vprašljiva je
njihova varnost.
Nered za G l o b u s o m / FOTO: TIM DOH

aprila sestali dani skupine 2a
knjižnico, zunanji strokovnjaki in predstavniki IC
Doma. Na skupnem sestanku so predstavniki IC Doma
zagotovili, da so pripombe
upoštevali, kar bo razvidno v
dokumentaciji projekta za izvedbo, saj so predlog za izdajo gradbenega dovoljenja zaradi čim hitrejšega postopka
že vložili," je povedala Mendi
Kokot iz Službe za stike z javnostmi na kranjski občini.
Na Upravni enoti Kranj so
potrdili, da je bilo februarja
letos vloženo gradbeno dovoljenje, s sklepom pa so jim
podaljšali rok za dopolnitev
vloge. "Pri upravnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja so se pojavile
stranke v postopku, soočili
smo se z zahtevami lastnikov

sosednje Stare pošte. To smo
že uskladili. Stranke v postopku so bili tudi etažni lastniki Globusa, dobili smo že
vsa soglasja, razen Tuša," je
povedal Marjek.
O d prenove ^ s a d e d o
odprtja knjižnice
Stavba Globusa je pod spomeniškim varstvom, a znano
je, da so plošče na fasadi zarjavele, razpokane, vprašljiva
je njihova varnost. "Del fasade proti Koroški cesti ostane
nespremenjen, zdrave plošče
bomo v soglasju z zavodom
za varstvo kulturne dediščine
prenovili v isti obliki, v istem
materialu, v istih detajlih.
Plošče, predvsem tiste v horizontalnem delu, ki so močno
poškodovane in so bile izpo-

stavljene soli, pa bomo zamenjali. Na zavodu za varstvo
kulturne dediščine so nam
dovolili, da v določenem delu
stavbe naredimo novo zasteklitev," je razložil Marjek.
V tem trenutku se torej
pripravljajo dodatki k pogodbi, ki bodo vsebinsko in časovno dogovorjeni. Ivan Marjek je že ob podpisu pogodbe
obljubil, da bodo po izdanem
gradbenem dovoljenju Globus prenovili najkasneje v
letu dni in prejšnji teden je
še enkrat zagotovil, da bo obljubo držal. Zagotovo pa ne
bo slavnostno odprtje decembra letos, kot je pred časom napovedal župan Damijan Peme, ampak se je ta čas
po optimističnih napovedih
premaknil v prvo polovico
leta 2009.

M I H A

NAGUČ

Izložbe pred Globusom / foio: T.naooki
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Ves sem gatjav
Poučno in zanimivo je še danes prebirati Trubarjeva pisma.
V njih p& predvsem o svojem
verskem irt knjižnem delu,
hkrati pa v pisanje vpleta takratna dogajanja in tudi kako
bolj osebno reč. V pismu iz
Uracha z dne 10. februarja
1562, ki je bilo namenjeno
kranjskemu deželnemu ^varju Joštu GaUenbergu in drugam,
piše o svoji bolezni. "Moja stara
bdezen, šen imenovana, meje v
zadnjih sedmih tednih dvakrat
napadla, mi pustila hude sledove na obrazu in na st^ih velike in rdeče otekline. Ves sem v
izpuščajih, tako gatjav sem, da
komaj hodim, vsakomur se
gnusim ... Naj mi torej ne zamerijo vaše milosti in gospostva,
skupaj z drugimi gospodi, deželam in kris^ani, če bi pred veliko noljo ne prišel. Zares ne
praznujem in ne zbiram denar-

Plošče nevarno odpadajo /fom: rmiDoki

ja. Bog ve, da nimam tu ne
miru ne zdravja. Tu sem in
moram biti še nekaj časa in
upam, da bom pred veliko nočjo vse stvari s tiskom tako uredil,
da me pri tem ne bodo več potrebovali. Po veliki noči pa bi se
rad šd za 14 dni kopat v slatino
zaradi svoje bolezni in garij,
kajti takole bolan s hudo a/teklimi nogami, garjav, ostuden nisem za nobeno rabo. Prav često
sem res sit življenja. Toda po veliki noči, če Bog da, bom kmalu
v Ljubljani, potem pa bom ženo
in otroke brez naglice preselil."
(Trubarjeva boiezen šen (erizipd) je vnetje kože in podko^a,
navadno na nogi ali obrazu,
povzročajo ga streptokokne bakterije, ki vstopajo v telo skozi
kožne ranice. Začne se s slabim
počutjem, vročino, glavobolom,
bruhanjem in srbečimi rdečimi
pegami, nato postane koža

TA C E L I
CATCHISMVS, UNI

Tujimi, mu (»h Vf^hth Godyr,
StiK ina Kovr K^rizhamkc
tnu od diugih liothm«. Sdai

vup« M ncvu popfiulcn«, i*
mi fv<]ik4i lopmu Uohou«
auiu PciTnt MfcwU

Trubarjev Ta celi catehismus, pesmarica, Izšla v
Ljubljani, 1579.
temo rdeča in močno boleča.
Siri se po limfnih poteh. Danes
ga zdravijo z antibiotoki, ki pa
jih v Trubarjevem času še niso
poznali.)
O svojih bolezenskih težavah pife tudi v pismu deželne-

IZ S T A R I H

ČASOV

mu ^vatju, oskrbniku in odbornikom kranjskim, iz Derendingena, 16. januarja 1572.
"Nedvomno so vaše milosti in
gospostva zaznali iz nekaterih
mojih pisem, kako meje vsemogočni v preteklem letu od
maja do decembra zadd s težko, smrtno in dolgotrajno boleznijo, s colica passione /bolečine v trebuhu/ ter continua febri /stalna vročica/. In čeprav
so doktorji in lekarnarji imeli z
menoj veliko truda in stroškov
in me poslali tudi v Wildbad,
me omenjeni bolezni nista hoteli zapustiti, dokler nista udarili v zunanje ude in me tako
ohromili v rokah, da pisati ne
morem. Tolažijo me, da ho z
rokami bolje, če pojdem znova
v Wildbad mejnega grofa. In
ker sem v omenjeni bolezni napravil velike dolgove, ki sem jih
obljubil plačati pred veliko noč-

jo, zato ponižno prosim pri
Bogu vaše milosti in gospostva,
da mi znova izplačate po Matqu Haugu polovico moje provizije, namreč sto tolarjev, ki
zapadgo prihodnjega 1. julija.
To in prejšnje milosti in dobrote, ki ste mi jih pogosto izkazali in dokazali, bo Kristus bogato povrnil." V istem pismu sporoča, da bolezni tarejo tudi
druge. "Infekcija v Tubingenu
in tu nekoliko popušča, v
Tubingenu je pobrala nad tisoč, a tukaj kakih sto dvajset
ljudi." Pa še druge tegobe omenja: "Draginja glede kruha in
vina je takšna kakor lani. v
Esslingenu se je ta teden rodil
otrok brez čela, nos ima kakor
zajec, a na gioW vdiko luknjo.
Sicer ni slišati nič novega."
(Vir: Pisma Primoža Trubarja, uredil Jože Rajhman, izdala SAZU, Ljubljana tc)86.)
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USODE
življenjska zgodba Ivanke Tratnik iz Žirov

N ena Dot

Ko so se
spravili na peč,
je oče ugasnil
luč in peli so v
temi.

MILENA

MIKIAVČIČ

Na kmetih je bila navada,
da so ob letu deklo vprašali,
ali bo še ostala pri hiši. A dekla je Ivanko kar naprej strašila, da bo, če ostane, morala
pasti živino. To delo ji pa ni
dišalo, saj se ji je zdelo, da je
zanj že preveč odrasla. Zato
se je odločila, da bo šla služit
drugam, zaradi česar ji je
bilo potem še dolgo žal.
"Prej, preden nadaljujem,
moram povedati še to, da_
sem bila v mladosti znana
po tem, da sem v domačem
tolmunu zelo spretno lovila
ribe," se je nenadoma zasmejala Ivanka. In obraz ji je
zažarel ob spominu na vragolije, ki sta jih počeli s sestro. Ker so imeli mlin, se je
bilo res težko upreti skušnjavi, da si kdaj ne bi privoščili
tudi rib, ki so jih imeli na dosegu roke. Paziti se je bilo
treba le žandarjev, ki so prihajali nenapovedano. Kazni
za prepovedanoribarjenjeso
bile hude.
Pri hiši je bilo veliko mladih grl, zato so ob večerih
radi prepevali. Ko so se spra-

vili na peč, je oče ugasnil luč
in peli so v temi. Ta navada,
biti na peči v temi, je Ivanki
ostala vse do današnjih dni.
"Imeli smo lepe glasove.
Kar odmevalo je okoli hiše.
Pozno zvečer so prišle klekIjarice in potem so ženske
nergale za mizo do zgodnjih
jutranjih ur. Takrat je oče
malo bolj privil luč, ker se je
hotel postaviti pred sosedi.
Nekoč sem slišala, ko so pripovedovali o tem, kako so
včasih svetili s trskami. Pa
od tistega svetenja ni bilo
drugega kot kup pepela. Včasih so bili tudi vraževerni.
Stari oče je ob božiču hodil v
globel poslušat glasove. Kadar je slišal ropotajoče glasove, se je vedelo, da bo kmalu
klestila toča. V Šaletovem
grabnu pa se je "slišalo" glasove, kot bi zabijali trugo.
Moja sestra Matilda je, tik
preden je elektrika ubila brata Toneta, za seboj zagledala
lučko, ki jo je po poti vneto
spremljala. Če se je ona ustavUa, se je tudi lučka. Toituncov Stane je pripovedoval, da
je tudi za njim šla lučka.
Ampak mu je potem dr. Ber-
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Med sosedi
V nedeljo, 15. junija, je
bila v Marijini cerkvi na
1790 metrov visokih
Višarjah/Monte Santo di Lusari 7. srečanje slovenskih
pevcev iz Furlanije in Julijske Krajine, Koroške in Slovenije z naslovom Višarje
pojejo. V polni cerkvi, prvo
naj bi zgradili okrog leta
1360, so peli moška pevska
skupina Sv. Jernej iz Opčin
pri Trstu, Rudarski oktet iz
Velenja, Oktet Vitis iz Metlike in moški pevski
zbor Valentin Polanšek z
Obirskega na Koroškem.
JOŽE K O Š N J E K

Pobudnik za srečanje
pevcev je bil Miran Dolhar, zdravnik v Trstu. Rojen je bil na Trbižu, kjer
je bil njegov oče Alojzij
zdravnik. Bil je rodoljub
in bojevnik za pravice Slovencev v Kanalski dolini.
Alojzi jevi starši so bili Gorenjci. Njegov oče Ivan je
bil sodar iz Predoselj, ki
se je preselil v Trst, mama
Ana pa je bila Skodlarjeva
iz Britofa. Alojzij se je kot

nik dejal, da se mu je gotovo
le zdelo. Verjel mu je in res
ni več imel priwdov. Moj oče
je bil Sest let zdoma. V prvi
svetovni vojni je bil na Sorški fronti, njegov brat pa v
Rusiji. Tega je naftontiubilo. Oče ponoči ni spal, in je
videl brata, kako je prišel v
sobo, in ga potresel za nogo.
Oče je zmeraj trdil, da je bil
"pri brihti", ko se je to zgodilo, da ni sanjal."
Sosed Sova je bil dober sosed. Imel pa je napako, da je
nenehno pljuval po deh.
Zmeraj so mu morali prinašati pljuvalnik, da za njim ne
bi bilo treba toliko brisati.
Žal pa je bil za tovrstno pobudo slep in gluh. Ko je odšel, je ob steni za njim ostala
nagravžna "lužica".
"Moja starša nista nikoli
tolkla otrok. Samo enkrat
sem jih fasala. Pri nas smo
imeU mašino za mlatenje
žita, z ročnim poganjanjem.
Jaz sem morala paziti na
mlajšo sestro, vsi ostali pa so
lahko pomagali slamo tlafit
Bila sem ihtava, primem za
zibelko in jo z vso močjo zibIjem. Ta se prevrne, otrok

navdušen planinec smrtno ponesrečil leta 1969
pod Mojstrovko. Miran
Dolhar je povedal, da je
pred desetimi leti v cerkvi
na Višarjah poslušal italijanske in nemške zbore,
slovenskih pa ni bilo. Odločil se je, da bo na Višarje vrnil slovensko pesem.
Z Mirkom Špacapanom
sta organizirala prvo srečanje manjših zborov,
večinoma oktetov. Prva
leta sta nastopala po dva
zbora iz Italije, Avstrije in
Slovenije, zadnja leta pa
običajno nastopajo po
štirje. Miran Dolhar je
tudi predsednik slovenskega društva Rojanski
Krpan. Rojan je namreč
del Trsta.
Miran ima brata Rafka,
ki je prav tako zdravnik v
Trstu, in sestro Vido. ki
živi v Vidmu. Rafko je dejaven slovenski politik v
deželi Furlaniji in Julijski
Krajini. Je predsednik deželnega sveta stranke Slo-

Ivanka s hčerkama Berto in Mileno In soseda Marta

pade na tla, saj mu ni bilo
nič, le oče me je kaznoval, ko
je videl, kaj sem storila."
mama je
bila priiJna ženička. Vse
otroke je prepestvala. Na njivo je šla v vsakem vremenu.
Nekoč je šla žet praprot v
dežju. Čez noč je zbolela za
pljučnico, imela je vročino, a
jo je čez teden pobralo, ker je
bilo škoda za zdravnika.
Vse nedelje, ko je bilo več

SLOVENCI

V

časa, so otrod nabirali gobe.
Da so si potem lahko kupili
usnje za nove čevlje.
IvaziJia je hodila zadnje
leto v šolo, ko so ubili kralja
Aleksandra. Učiteljica je
otrokom ukazala, da morajo
doma, v znak žalovanja, izobesiti zastave. S staro
mamo nista našli drugega
kot neko večjo izprano čmo
ruto. Pa jo obesita na eno fižolovko.

ZAMEJSTVU

Miran Dolhar, pobudnik
srečanja na Višarjah

Corsl. Župan je že 13 let, občinski svetnik pa 43 let

Rafko Dolhar In dolgoletni župan Števerjana Hadrljan

venska skupnost, ki je
edina politična stranka
Slovencev v Italiji. Na
zadnjih deželnih volitvah
je bila uspešna. Za deželnega svetovalca je bil izvoljen Igor Gabrovec. Dobil je 7000 glasov, kar za
razmere v deželi ni malo.
Na vprašanje o trenutnem
položaju Slovencev v Italiji, kjer je levo-sredinsko
vlado zamenjala desna, je

Rafko Dolhar odgovoril,
da je za uresničevanje
pravic Slovencev v Italiji
značilno zavlačevanje. Po
sprejemu zakona v Rimu
mora sprejeti ustrezne zakone še dežela. Zato je
pot do uresničitve pravic
daljša. Še najmanj problemov je pri zagotavljanju
denarja. Več problemov je
pri uresničevanju zakonov, ki predpisujejo vidno

dvojezičnost. "Dvojezični
napisi oblasti' še vedno
smrdijo, še posebej v središčih večjih mest, kjer
naj bi onečastili italijanski značaj," .je povedal
Rafko Dolhar. Bivša vlada
Romana Prodija je kazala
pozitiven odnos do slovenske skupnosti v Italiji.
Nanj računajo tudi pri
novi vladi Silvija Berlusconija.
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ZDRAVJE

Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem
črevesu in danki. Namenjen je ženskam in moškim v starosti od 50 do 69 let in je za udeležence brezplačen.

Breme raka na debelem črevesu in danki
gnostiko in zdravljenje.
Osebni zdravnik je tudi takoj obveščen o siimu na bolezensko spremembo pri
svojem boliiiku in nato ves
čas v skladu s svojo vlogo in
pristojnostmi sodeluje v
zdravljenju," je pojasnila Jožica Maučec Zakotnik, dr.
med. spec., vodja programa
Svit in direktorica CINDI
Slovenija, ki je nosilec pro-

S U Z A N A P. KOVAČIČ

Večina ljudi s
pozitivnim
rezultatom
testa na prikrito
krvavitev nima
raka, vendar je
za odgovor na
to vprašanje
potrebna
nadaljnja
preiskava kolonoskopija.

Rak na debelem črevesu
in danki je v Sloveniji velik
javnozdravstveni problem.
Po podatkih Registra raka
Republike Slovenije je bilo
leta 2003 odkritih 1198 novih primerov raka na debelem črevesu in danki, kar je
s 13,4 odstotka tretji najpogostejši rak pri moških in z
10,6 odstotka tretji najpogostejši rak pri ženskah. Rak
na debelem črevesu in danki je drugi najpogostejši
vzrok smrti zaradi rakave
bolezni; leta 2003 je zaradi
raka na debelem črevesu in
danki v Sloveniji umrlo 711
bolnikov, od teh 155 pred
65. letom življenja. Relativno pedetno preživetje zbolelih za rakom na debelem
črevesu in danki v obdobju
2000-2002 je bilo v Sloveniji 50,5-odstomo, kar je
bilo za 5,7 odstotka pod evropskim povprečjem.
Evropska unija je že pred
nekaj leti dala smernice za
organizirano presejanje in
zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na
debelem črevesu in danki. V
Sloveniji so program začeli
izvajati ta mesec; program
Svit, kot se imenuje, je potrdil programski svet, ki so ga
ustanovili pii ministrstvu za
zdravje, v njem so predstavniki interne medicine/gastroenterologije, abdominal-

grama.

Rešili bodo več življenj

jožica Maučec Zakotnik in Franc Hočevar, ki je ob predstavitvi programa Svit govoril v
imenu predsednika republike - Danilo TUrk je namreč prevzel pokroviteljstvo nad programom Svit Model debelega črevesa (v ozadju) bo potoval po vsej Sloveniji in lahko si
boste natanko ogledali, kaj je rak na debelem črevesu in čemu je namenjen program Svit.

ne kirurgije, onkologije, radioterapije in družinske medicine.
Izvajanje programa Svit
Prvih tristo vabil je bilo že
poslanih, najprej so na vrsti
prebivalci ljubljanske, celjske in gorenjske regije. V
dveh leti) delovanja t>o vabilo prejelo približno 540 tisoč
prebivalcev, ki so obvezno
zdravstveno zavarovani in so

(Po) referendumske puhlice

MARJETA S M O L N I K A R

"Referendum
bo uspel P
vsakem primeru."
Bolj posplošene resnice (pomeni Jioskule) o nekem
političnem
dogodku se vladni predsednik
Janez Jania že ne bi mogel
domisliti. Tovrstna ocena posvetovalnega referenduma o
obmo^ih in imenih pokrajin
bi se podala kvel^emu Marku
Golobiču, tajniku
državne
volilne komisije, ki mu je
uspelo pripraviti
rekordnih
štiristo sedemdeset različnih
glasovnic, natisnjenih v prav
tako rekordnih dva milijona
devetsto tisoč izvodih.
Se
pravi, nedeljski
referendum
je vsaj za zdaj mogoče pozitivno oceniti le s tehničnega
vidika, s politične ali, če hočete, z ljudske perspektive (in
ta je edina, ki v aktualnem

primeru velja) pa bo referendum uspel le, če bodo poslanci upoštevali
referendumski
rezultat. Pri tem si bodo morali biti za začetek na jasnem, kaj sploh vzeti za skupni oziroma končni rezultat:
pozitivno ali negativno naklonjenost volivcev konkretni
predlagani pokrajini. Po mojem mnenju je
referendum
kot celota padel zaradi ljudske nenaklonjenosti
osrednjeslovenski ter severnoprimorski in
južnoprimorski
pokrajini. Število udeležencev referenduma ne igra sicer
nikakršne formalne
vloge,
vsaj po mojem
razumevanju
slovenske ustave ne, je pa rekordno nizka udeležba na
nedeljskem
posvetovalnem
referendumu za predlagate-

stari od 50 do 69 let. In kako
se bo izvajal program Svit.'
"V nekaj dneh od vrnjenega
podpisanega pristanka o sodelovanju udeleženec prejme navodila in komplet za
oddajo vzorcev blata za ugotavljanje prikrite krvavitve v
blatu. Po prejemu testov
vzorce analiziramo in pošljemo obvestilo o rezultatu
testiranja, pri pozitivnem rezultatu obvestimo tudi osel)nega zdravnika preiskovan-
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lje, se pravi, za vladajočo koalicijo s SDS na čelu, navadna sramota. Povedano drugače: zaradi
ekskluzivno
nizke udeležbe je nedeljski
referendum sicer legitimna, a
čisto navadna politična polomija.
"Iskreno
upam, da bo
predsednik vlade Janez Janša dojel, da se ne more več
norčevati iz državljanov
in
državljank." In še: "Iz tega
se je treba naučiti, da je tudi
odgovor v obliki: ne grem na
referendum, dovolj jasen, da
ljudje vedo, da se predsednik
vlade iz njih norčuje in da so
proti temu." Gre za izjavo
Saša Pečeta,
predsednika
Lipe, ki je enako (politično)
abotna oziroma prazna kot
odstavek višje navedena izja-

ca. Večina ljudi s pozitivnim
rezultatom testa na prikrito
krvavitev nima raka, vendar
je za odgovor na to vprašanje potrebna nadaljnja preiskava - kolonoskopija. Če je
pri tej preiskavi najdba v črevesu patološka, je patohistološki izvid izdelan v petih
dneh. I^reiskovanca, pri katerem je bilo odkrito rakasto
obolenje, še enkrat konziliamo pregledamo in podamo
priporočilo za nadaljnjo dia-

Ohranjanje
življenj,
zmanjšano trpljenje ljudi zaradi neprijetnega zdravljenja
v napredovalih fazah bolezni
oziroma boljša kakovost življenja bolnikov z odkritimi
predrakavimi spremembami in zgodnjim rakom so
glavni cilji programa Svit.
"Ob ustreznem odzivu prebivalstva pričakujemo vsako
leto dvesto smrti manj ter
tristo primerov raka na debelem črevesu in danki manj,"
je dejala Jožica Maučec Zakotnik ob začetku izvajanja
programa Svit
Program Svit bo uspešen
le, če bodo povabljeni vanj
tudi aktivno sodelovali.
Vsi, ki jih bo zanimalo karkoli v zvezi z rakom na debelem črevesu ali danld in
s programom, lahko dobijo
še več informacij na spletnih straneh programa Svit
(vyww.program-svitsi).

SEDMICA
va vladnega predsednika. Iz
povedanega je mogoče sklepati, da je podlaga za norčevanje slovenska ustava ali da
je dobrih deset odstotkov slovenskih državljanov, se pravi
tistih, ki seje nedeljskega referenduma
udeležilo,
"Upetov"; pomeni bebčkov, ki nasedajo norčavostim posamez• nih politikov.
"Sporočilo, ki so ga volivci
dali, je zelo jasno in gaje treba brati tako v neposrednih
izidih kot tudi v dejanjih
mnogih, ki se referenduma
niso udeležili. Ljudje so zavrnili prevalitev
odgovornosti
oziroma poskus zlorabe njihovega opredeljevanja
za
neko politično igrico." In še:
"Po volitvah bomo predlagali
nekaj ustavno
revizijskih

sprememb" in bla bla bla.
Politično razmišljanje, da ne
rečem napihovanje
Gregorja
Golobiča, predsednika stranke Zares, je enako puhlo kot
razmišljanje oziroma napihovanje njegovih kolegov, obravnavanih
v prvem in v
drugem odstavku. V primerjavi z Lipovcem, ki slovenski
ustavi pripisuje
norčavost,
gre Zaresovec korak dlje in jo
označi nič več in nič manj
kot za odskočno desko podalpskih političnih
zlorab.
Zanimivo.
Slovenski ustavi
podtikajo zlonamemost tisti,
ki so pri njenem nastajanju
izdatno sodelovali. Če drži,
da je veljavna slovenska ustava slaba, potem tisti, ki sojo
pisali, pri njeni reviziji nikakor ne smejo sodelovati.

EKONOMIJA

stefan.zargi@g-glas.si

Brnik kot prometno stičišče
Hitro naraščanje prometa na ljubljanskem letališču o m o g o č a dobro poslovanje in uresničevanje
smelih razvojnih načrtov.
Š T E F A N

Ž A R G I

Brnik - Minuli petek je bila
brez posebnih zapletov izpeljana skupščina delniške
družbe Aerodrom Ljubljana,
ki je zagotovo ena najzanimivejših družb v državi. Ne
samo zaradi posebne dejavnosti, s katero se ukvarjajo,
pač pa tudi po zanimanju zanjo na borzi. O poslovanju in
razvoju smo se pogovarjali s
predsednikom uprave Zmagom Skobirjem.
Minuli teden ste na skupščini delničarjev potegnili
črto pod lanskim poslovanjem. Kako bi ga označili?
"Rezultati lanskega poslovanja Aerodroma Ljubljana
so bili zelo dobri, tako po fizični rasti prometa kot tudi
finančnih učinkih. Velilc čisti
dobiček je sicer tudi posledica prodaje preteklih finančnih naložb, ki jih unovčujemo zaradi potreb po lastnem
razvoju. Fizični promet in
rast prihodkov sta dosegla
30-odstomo rast, čisti dobiček pa celo 9o-odstotno."
Aerodrom Ljubljana je na
ljubljanski borzi pogosto
omenjan, delnice so precej
iskane, za preteklo leto ste
bili razglašeni celo za 'borzno
zvezdo' - eno najuspešnejših
družb, ki je na naši borzi. Se
lastniška sestava kaj pomembneje spreminja.^
"Pomembna razlika je v
številu malih delničarjev, saj
se njihovo število od nekdanjih dva tisoč povečalo na
osem tisoč. Država z 51 odstotki sicer ostaja večinski
lastnik, lastnika sta tudi KAD
in SOD s skupaj okoli 14 odstotki. Med lastniki so še razni pidi. Na prostem trgu je
okoli 35 odstotkov delnic, od
tega je okoli 18 odstotkov v
lasti fizičnih oseb.
Kar pa zadeva razglasitev
za borzno zvezdo, to ni le priznanje za živahno poslovanje z našimi delnicami, pač
pa priznanje za kvaliteto poslovanja. Dobiček smo skoraj
podvojili, dosegli visoko donosnost na kapital, visoko
dobičkonosnost."
Vendar tudi delnicam vaše
družbe ni bil prihranjen ob-

Z m a g o Skobir

čuten padec vrednosti, ko je
na ljubljanski borzi zavladal
'medvedji trend"...
"Gibanja na borzi, tudi
naši, so zelo podvržena psihologiji in globalnim trendom, ki nimajo nič skupnega
s kvaliteto poslovanja posameznih družb. Naši poslovni
rezultati, rast našega imidža,
naši prepričljivi razvojni načrti so manj vplivali na ceno
delnice kot prihajajoča borzna panika, povzročena z nepremičninsko in bančno krizo v Ameriki in spodbujeno z
rastočimi cenami nafte. Nekatere objavljene primerjave
kažejo, da smo prav mi med
vsemi najboljšimi na borzi
resnično najmanj izgubili.
Podobno se dogaja tudi nam
po statusu primerljivim letališčem v tujini (npr. Frankfurt, Dunaj...).
Prepriča sem, da delamo
dobro, glede na zaupanje v
družbo in njeno prihodnost
smo celo nadpovprečni, saj
imamo nadpovprečne rezultate. Dosegamo rezultate kot
letališča z več desetkrat in
večjim prometom."
Uspešno poslovanje utegne
biti magnet za kakšnega večjega kupca. Je kaj zanimanja,
ali morda vi oziroma država
kot večinska lastnica, iščete
'strateška partnerja'?
"V tej smeri je bilo več poizkusov in tudi različnih odločitev vlade, kaj narediti z
nami, kot pomembno infirastruktumo družbo. Ponudniki so bili kopenhagensko,
dunajsko, beneško, tudi
francosko letališče, za nas so
se zanimali predstavniki velikih portfeljskih vlagateljev.

Maketa razširjenega potniškega terminala na Brniku

Sem dosleden zagovornik
tega, da se ugotovi, kaj bomo
s tujim partnerjem pridobili.
Tudi ko se pojavljajo razne
svetovalne družbe in nam
pripovedujejo, kako smo perspektivni, zahtevam nedvoumen odgovor o tem, kako
bodo pripeljali nove potnike
in tovor in koliko bo to družbo stalo. Samo to bi bila za
nas dodana vrednost, drugo
znamo sami. Za zdaj smo na
vladi ocenjeni kot strateško
pomembni in iiismo v paketu prodaj družb oziroma lastniškega umika države.
Nekaj povsem drugega pa
je poslovno sodelovanje in
povezovanje, kot je to na primer logistična veriga z Deutschebann. Že ko sem delal
v Adrii, sem delal na projektu povezovanja z Luffianso,
brez katerega Adrie danes
preprosto ne bi bilo več. Tu
ni bilo lastniških povezovanj,
pač pa preprosto tržno sodelovanje. Moja ideja je, da bi
meščansko pretovorno postajo - sredi Ljubljane - preselili na Brnik, na južno stran
steze, kjer je na voljo dvesto
do tristo hektarjev zemlje.
Tu bi zbirali celoten promet
po cesti, železnici, vodi in
zraku, ga presortirali in pošiljali naprej. Prepričan sem,
da bo šel razvoj v tej smeri,
ko pridejo tiri do Brnika, kar
je že odločeno."
In kakšni so vaši letošnji konkretni investidjsld načrti?
"Konec julija se izteka natečaj za gradnjo in upravljanje letaUšk^a hotela. Dobili
smo kar nekaj tujih j>onudb,
pri nas je to pač nekaj novega, zato večja previdnost.

Naša družba sodeluje z zemljišči, ki jih je kupovala v preteklih letih, podelili bomo
stavbno pravico in seveda
dohodkovno participirali v
tem povsem komercialnem
objektu. V načrtovanem letališkem mestu bomo gradili
še trgovine, gostinske in druge poslovne objekte, saj povsod po svetu letališča postajajo stičišče velike mase ljudi, ki poleg letaliških potrebujejo tudi driige storitve
oziroma ponudbo. Prepoznaven je trend, da letališča
postajajo bogati ponudniki
tudi rekreativnih, wellness
in zabavnih vsebin, ponekod
letališča sama postajajo bogat turistični cilj. Med Ljubljano in Bledom ni kvalitetne
hotelske ponudbe, možnosti
prav tega okolja pa so velike.
Naj omenim samo Krvavec."
Boste investirali tudi v letališko infrastrukturo?
"Letos nameravamo z investicijo, vredno sedem milijonov evrov, razširiti letališko ploščad, s čimer IJO omogočeno parkiranje večjega
števila letal, hkrati pa je to
predpriprava na novo razširitev letališča - nov potniški
terminal s štirimi aviomostovi. Za terminal bomo čez
poletje pripravili dokumentacijo in do konca leta po
mednarodnem razpisu izbrali izvajalca. Gradnjo
bomo verjetno začeli ob začetku prihodnjega leta, dokončana pa naj bi bila do
konca leta 2010.
Kot pogoj za omenjeno
gradnjo pa je razširitev parkirišča, ki se je že začela prek
ceste proti sevem, investicija
je vredna dva milijona evrov.
Nujno potrebna nova garažna hiša bo morala počakati
na prestavitev regionalne ceste mimo letališča."
Na skupščini delničarjev ste
poudarili strateški cilj, da
postanete med letališči regionalni vodja. Je dlj z omenjenimi načrti dos^jiv?
"Delujemo v zelo konkurenčnem okolju. Seveda ne v
okvim Slovenije, pač pa regije. V krogu ure, ure in pol
vožnje je pet ali šest letališč
in na odločitev uporabnikov
lahko vplivajo tudi malenkosti. Moja teza je, da bomo, če
bomo nadaljevali s tem tempom pridobivanja novih prevoznikov, povečevanja števila destinadj, z ustrezno prometno priročnostjo, dobrimi
storitvami in primernimi cenami postali zanimivi tudi
za Italijane, Avstrijce in Hrvate. Prihaja vse več tujih
prevoznikov, veliko je z odpiranjem novih prog napravila
tudi Adria."
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Peko nadaljuje z ekstravaganco
ŠTEFAN Ž A R G I

Ljubljana - V sredo pretekli
teden je tržiška družba Peko
na modnem spektaklu v Festivalni dvorani v Ljubljani
predstavila novo kolekcijo
ženskih in moških čevljev,
poimenovano Black Angel,
ki jih je ustvarila v sodelovanju z modnim oblikovalcem
Milanom Gačanovičem. 57
različnih modelov je znani
slovenski.stilist zasnoval z izjemnim občutkom za združevanje različnih barv in materialov ter dodajanjem ročno izdelanih dragocenih dodatkov. Med 11 kolekcijami
so tudi ženski modeli z ekstremno visokimi petami (11,5
centimetra), v nabito polni
dvorani, v kateri so se zbrali

tudi številni znani obrazi političnega, gospodarskega in
estradnega sveta, pa so prisotni svoje navdušenje vztrajno
potrjevali z aplavzi ter po zaključku razgrabili prikazano
kolekcijo. Peko sodeluje z
oblikovalcem Milanom Gačanovičem že od leta 2006,
ko so skupaj pripravili prvo
ekskluzivno kolekcijo molke
obutve, lani pa nadaljevali z
ekskluzivno kolekcijo ženske
obutve. Kot je izjavila predsednica uprave Peka Marta
Gorjup Brejc, bo Peko s svojim poznavanjem materialov
in trga izdeloval obutev po
naročilu tudi za individualne
okuse. Ekstravagantnih kupcev, ki si želijo obutev, prilagojeno svojim stilskim potrebam, očitno ne manjka.

MARIBOR

Shod nezadovoljnih poštarjev
V sredo, na praznik državnosti, se je na Slomškovem trgu v
Mariboru pred upravno stavbo Pošte Slovenije na protestnem shodu v organizaciji Sindikata poštnih delavcev Slovenije - KS 90, zbralo tristo do štiristo nezadovoljnih poštnih
delavcev iz vse Slovenije, ki so želeli opozoriti na neurejene
delovne razmere, premajhno število zaposlenih in prenizke
plače. Shoda se nI udeležil nihče iz vodstva, včeraj pa so iz
vodstva sporočili, da se bodo tega dne srečali s predstavniki omenjenega sindikata. Š. Ž.

Čeprav se
spreminiamo,
smo znotraj
ostali isti

SVE2E MLEKO IN JOGURTI

KMETIJSTVO

i8

Priznanja tudi
za Gorenjce
Biotehniški c e n t e r Naklo in podjetje Klanšek z
Brezij s t a m e d dobitniki priznanj o c e n j e v a n j a
mleka in s o k o v .
šest velikih zlatih medalj, šest
zlatih, pet srebrnih in eno
bronasto, biotehniški center
pa poleg šampiona za mascarpone še srebmo medaljo
za polnomastao skuto.
Na ocenjevanju sokov,
brezalkoholnih pijač in mineralnih vod je sodelovalo
deset podjetij iz Slovenije,
Hrvaške, Češke, Avstrije in
Srbije s skupno 73 izdelki,
predsednik komisije prof. dr.
Janez Hribar z Biotehniške
fakultete v Ljubljani pa je
ugotavljal, da se ob novih
tehnologijah in z novimi
okusi povečuje tudi pestrost
ponudbe. Največ medalj je
dobil Fructal Ajdovščina,
družba Klanšek z Brezij pa je
prejela štiri zlate medalje in
pet srebrnih. Zlate je dobila
za sok rumenih pomaranč,
jabolčni sok, oranžado in paradižnikov sok, srebrne pa za
nektar iz hrušk, iz višenj in
iz breskev ter za bio jabolčni
sok in za ananasov sok.

CVETO ZAPLOTNIK

Strahinj, Brezje - V okviru
priprav na kmetijsko-živilski
sejem v Gornji Radgoni od
23. do 29. avgusta sta bili
pred dnevi mednarodbii ocenjevanji mleka in mlečnih izdelkov ter sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in mineralnih vod. Na ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov je sodelovalo 21 podjetij iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Bosne in Hercegovine ter Češke
s skupno 170 izdelki, med katerimi so po besedah predsednika ocenjevalne komisije
prof. dr. Bc^dana Perka z Inštituta za mlekarstvo pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani
po bJcovosti izstopali siri. Podelili so devet šampionov, od
tega so jih šest prejele Ljubljanske mlekarne, po enega
pa Pomurske mlekarne, Vindija in Biotehniški center Naklo. Ljubljanske mlekarne so
poleg šampionov prejele še

Prosvetno društvo Šotore Škofla Loka objavlja

RAZPIS
12. srečanja ljudskih pevcev in godcev,
ki bo v nedeljo, 3.8.2008, na Sv. Ožboltu
Namen prireditve je ohranjanje bogatega ljudskega Izročila. Pokazati
želimo, kako so govorili, peli in igrali naši predniki. K sodelovanju
vabimo skupine, ki štejejo vsaj tri člane in Igrajo/pojejo ljudsko glasbo.
Nastop ni tekmovalnega značaja in zanj ne izplačujemo tionorarja.
Prijave do 15.7.2008 pošljite na naslov: Hiacinta Klemenčič, Studor 14,
4224 Gorenja vas (031 643 520) ali e-naslov: pdsotocje@gm3il.com.
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Maksovo slovo od jagod
M a k s Vrečko z Z g o š e je v življenju počel že veliko z a n i m i v i h " s t v a r i " , redil je tudi noje, letos je
m a r s i k o g a presenetil z n a p o v e d j o , d a s e b o z j a g o d a m i ukvarjal s a m o š e letos in prihodnje leto.
kar bi lahko. Tudi potlej bom
počel stvari, ki me veselijo,
vendar dokončne odločitve
še nisem sprejel. Doslej sem
se vedno dobro odločil,
upam, da se bom tudi tokrat
Veliko izkušenj imam pri trženju, drugim bi lahko pomagal pri intemetu..."

CVETO ZAPLOTTNIK

Zgoša - Maks Vrečko je še
dokaj mlad, star osemintrideset let, a ima za sabo že zanimivo življenjsko in poklicno pot Bil je polidst, gojil je
noje, že štirinajst let prideluje jagode, ob tem pa napoveduje, da se bo z jagodami
ukvarjal samo še letos in prihodnje leto. V prostem času
rad deska na sneg;u in na
vodi, kolesari po gorskih poteh, pleše, piše knjige ... Napisal je tri Icnjige, eno o trženju na kmetiji in dva vodnika
za gorske kolesarje.
Izvira iz Begunj, natančneje iz Krpina, že kot otrok je
rad pomagal na kmetiji svojih starih staršev. Ko se je pri
štirinajstih letih moral odlofiti za nadaljnje šolanje, pravi, da ni imel pojma, kaj bi
počel v življenju. Izbral je poklic policista. Tri leta je delal
v splošni policiji na Jesenicah in sedem let v prometni
v Kranju. "To službo sem
opravljal z veseljem, vendar
sem ugotovil, da me utesnjuje. Na prometao varnost sem
gledal malo drugače kot nekateri moji poklicni kolegi,
imel sem tudi precej idej o
tem, kako še izboljšati varnost Ker rad osebnostno rastem in tudi opazujem rezultate svojega dela, sem se znašel v začaranem kiogu."

Deska, kolesari, pleše,
piše knjige...

M a k s Vrečko

Iz policije k nojem
in jagodam
Maks je iz tega kroga "izstopil" leta 1998, takrat se je
na kmetiji Pr' Čufanku na
Zgoši, kamor se je priženil,
skupaj z ženo Andrejo posvetil pridelovanju jagod, že
leto prej je zato, da ne bi bil
odvisen le od ene dejavnosti,
začel še z rejo nojev. Ker sta
obe dejavnosti hitro rasli, se
je spet moral odlofiti, za obe
zaradi pomanjkanja zemljišč
in obsega dela ni bilo "prostora". Farmo, ki je na vrhuncu štela sto šestdeset nojev in
za katero pravi, da je bila
med najuspešnejšimi na svetu, je po petih letih zaprl in
se posvetil le jagodam. Pride-

luje jih na enem hektarju,
lani je imel 21 ton pridelka,
letos ga bo dve toni manj. Z
blagovno znamko Baronove
jagode se je uveljavil na
Zgornjem Gorenjskem, ž intemetno stranjo je trg razširil
domala na vso Slovenijo.
Presežke svežih jagod predeluje in ponuja kupcem tudi
jagodno marmelado, sokove,
piškote, marmelado v darilni
embalaži... Ko ga vprašamo
po načrtih, preseneti z izjavo:
"Jagode bom prideloval
samo še letos in prihodnje
leto, potem ne več. Za ta korak sem se odločil zato, ker v
tej dejavnosti ne vidim več
možnosti za osebno rast,
hkrati pa se zavedam, da še
vedno nisem dosegel vsega.

Agencija hiti z odločbami
V e č i n a vlog z a pridobitev s r e d s t e v p r o g r a m a razvoja p o d e ž e l j a je bila
n e p o p o l n i h , z a t o daljši postopki o b r a v n a v e .
MATJAŽ GREGORIČ

Ljubljana - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja
(ARSKTRP) od sredine marca intenzivno izdaja odločbe
za ukrepe Programa razvoja
podeželja v letih od 2007 do
2013, vendar je morala zaradi nepopolnih in vsebinsko
neustreznih vlog več kot 80
odstotkov vlagateljev pozvati
na dopolnitev ali razjasnitev,
kar pa seveda podaljšuje postopke obravnave vlog in
roke za izdajo odločb. Največ
vlog so kmetje oddali za po-

sodabljanje kmetijskih gospodarstev, saj je na Agencijo v času razpisa za sofinanciranje investicij skupno prispelo 1.336 vlog, v katerih je
bilo skupno zaprošenih za
skoraj 40 milijonov evrov,
vendar je bilo razpisanih
skoraj pol manj sredstev, ki
so glede na vrstni red in višino zaprosil, zadostovala za
okrog 740 vlog.
Agencija je začela z izdajo
odločb 17. marca, po predvidenem načrtu naj bi jih izdala 50 na teden, s ciljem dodelitve sredstev do sredine juni-

ja. Vendar je bilo zaradi neizpolnjevanja pogojev razpisa
doslej izdanih 68 negativnih
odločb in sklepov, zaradi nepopolnih vlog pa so morali
pisno ali po telefonu večino
vlagateljev pozvati na dopolnitev ali uskladitev.
Do začetka tega tedna je
bilo izdanih 760 odločb in
odobrenih 14 milijonov evrov, vendar se je zaradi velikega števila nepopolnih vlog
in toliko primerov neizpolnjevanja razpisnih pogojev,
posledično podaljšal rok za
obravnavo vlog in izdajo od-

Ob tem, ko rad obiskuje
delavnice o trženju, poslu in
osebnostni rasti, se v prostem času navdušuje nad
športom, rekreacijo. Deska
na snegu in predseduje celo
komisiji za deskanje pri Zvezi ufiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, deska po vodi
in se uči "kajtanja", z ženo
obiskuje plesno šolo Urška in
se ukvarja z gorskim kolesarstvom. Napisal je dva gorsko
kolesarska vodnika po Gorenjskem, prvega že pred
enajstimi leti, drugi je izšel
letos. Prvi s petintridesetimi
izleti je bil kot petelin, ki zapoje p r ^ o d a j . Dve leti ga ni
nihče "povohal", nato je v
dveh letih pošel in so ga morali ponovno natisniti. Letos
je pri založbi Sidarta izšel
njegov drugi vodnik, ki je
"nadgradnja" prvega. Dodal
je nekaj novih poti, skupno
jih je 41, nekatere je spremenil, nove pa so vse fotografije.

ločb. Dobra novica za kmete,
ki so na koncu seznama popolnih vlog, pa je, da bo za
preostalo višino razpoložljivih sredstev agencija lahko
dodatno odobrila okrog 250
vlog. Odločbe bodo ti vlagatelji prejeli v naslednjih dveh
mesecih. Agencija intenzivno rešuje in izdaja odločbe
tudi za druge javne razpise iz
programa razvoja podeželja.
Za drugi najbolj množičen
razpis za povečanje gospodarske vrednosti gozdov, za
katerega je prispelo 512 vlog,
pa bo Agencija zaključila z
izdajo odločb v tem tednu.
Prva izplačila bo Agendja izvedla v drugi polovici leta.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pa že
pripravlja objave novih javnih razpisov.
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3,- ' " ' Fes?ivair.ad'. -itana.Fest('.'al Hafl;V PREHODU IN TRANSI"! -jNi
Oi"'""^ :: Frs:;' . Ras!av b>!l-:l' • "

LOČE

IGUBLJANA

M e d n a r o d n e in d r ž a v n e k m e č k e igre

Sprejeta uredba o fitofarmacevtskih sredstvih

Zveza slovenske podeželske mladine. Društvo podeželske
mladine Loče in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije jutri, v soboto, 28. junija, prirejajo prve mednarodne in 22. državne kmečke igre, ki bodo v Ločah. Program se bo začel ob
n . url s predstavitvijo kmetijskih strojev In mehanizacije,
sledila bo okrogla miza z naslovom Bodo mladi prevzemali
odgovornost na kmetijah? Kdaj boljši pogoji za prevzem
kmetij. M. G.

Kmetijski ministri Evropske unije so pod vodst/om slovenskega ministra Iztoka jarca sprejeli uredbo o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet. Dokazano kancerogene in
druge strupene ter nevarne snovi bodo po novem popolnoma izključene iz prometa in uporabe. V izjemnih primerih,
ko razpoložljiva sredstva ne bodo nudila dovolj učinkovitega nujnega varstva rastlin, se bodo lahko uporabljale druge
nevarne snovi le pod strogimi pravili. M. C.

2q. JONU-17. JULIJ 2009
WWW.raYflL^LID.(0[ll

OGLASI

info@g-^as.si
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Dobrodelno akcijo podprli tudi svetniki
Osnovna šola Komenda Moste je skupaj 2 Rdečim križem
organizirala dobrodelno akcijo, s katero želijo zbrati denar
za nakup inzulinske črpalke s senzorskim sistemom za
učenca njihove šole. Deček se namreč od otroštva spopada
s diabetesom tipa I, ki mu otežuje normalno odraščanje,
staršema pa zaradi rednih nočnih kontrol onemogoča brezskrbno spanje. Za nakup dobrih sedem tisoč evrov vredne
črpalke, ki bi mu bistveno olajšala življenje in povečala samostojnost, so skupaj z iniciativnim odborom na šolski prireditvi in ob pomoči donatorjev že zbrali skoraj ves potrebni denar, komendski svetniki pa so družini iz proračuna obljubili tudi Štiri tisoč evrov, potrebnih za vzdrževanje črpalke, ki jih bodo starši morali zagotoviti vsako leto. J . P.

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju
"vihamika",

ki ga je življenje premetavalo in u-trdilo.

Zelo zanimiva knjiga
za Gorenjce,
saj se največ dogaja prav
v naših krajih.
Prvi Slovenec,
kije bil dvakrat zaprt
na Golem otoku.

M D O V A H INUST

išče:

1. VODJA PROJEKTA

(m/ž)

elektrotehniške smeri, za opravljanje vodenja projekta in
strokovnega nadzora
Zahtevani pogoji:
• inženir elektrotehnike / dipl. ing. elektrotehnike
/ univ. dipl. ing. elektrotehnike
•član IZS.
• opravljen strokovni izprt,
• 5 let delovnih izkušenj - pričakujemo izkušnje na podobnih
delih oz. na operativnem vodenju gradbišča,
•obvladovanje dela z računalnikom in vozniški izpit kategorije B.
Izbranim kandidatom ponujamo prijetno delovno okolje,
možnost izobraževanja in stimulativno plačo.
Vaše predloge s potrdili o izobrazbi in z opisom dosedanjih
izkušenj pričakujemo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
LOKAINŽENIRING, d. o. o.. Kapucinski trg 7, 4220 Ško^a
Loka.

VIHARNIK
NA RAZPOTJIH ČASA

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

Cena za bralce
Gorenjskega glasa z

Gorenjski Glas

^VHPP^

Za vas beležimo

las

Za nedoločen čas zaposlimo

VODJO KUHINJE (m/ž)
Nudimo možnost zaposlitve za nedoločen čas. delo
v uspešnem, priznanem hotelskem podjetju in
stimulativen osebni dohodek.
Pričakujerno ustrezno izobrazbo, vsaj dve leti
delovnih izkušenj, organizacijske sposobnosti in
sposobnost za delo v timu.
Vloge z življenjepisom pričakujemo v 14 dneh na
naslovu: Kompas hoteli Bled, d. d., Cankarjeva c. 2,
Bled 4 2 6 0 ali na elektronsko pošto:
uprava@kompas-lovec.eu. Informacije dobite na
telefonski številki 04/5782-102.

Vrnitev ABC tablic

Pisne prijave pričakujemo v 8 dneh po objavi na naslov:
PLINSTAL, d. d., Jesenice, Industrijska 1a, 4270 Jesenice.

Stroški posredovanja za člane AMZS znašajo 1.00 EUR. za
nečlane pa 5.00 EUa DDV je vključen.

Pogoji: IV. stopnja smer prodajalec

EUR

Kompas hotel Bled je član svetovne hotelske
verige Best VVestern in deluje pod okriljem
hotela Slon iz Ljubljane.
Za uresničitev zastavljenih ciljev bi radi med
svoje vrste sprejeli samoiniciativnega, kreativnega
in energije polnega sodelavca, ki bo z nami delil
predanost svoje izkušnje in veselje do dela.

Delovno razmeije se sklepa za določen čas z možnostjo
zaposlitve za nedok>čen čas.

PRODAJALCA (m/ž)

v poslovni enoti Kranj

* poštnina

BEST VVESTERN

KOMPAS HOTEL BLED

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

Zaposli

20% popustom
samo
2 3 , 2

LOKAINŽENIRING
Podjetje za svetovalni inženiring, d. o. o..
Kapucinski trg 7, Ško^a Loka,

živimo ceneje

JESENICE Ulica Maršala Tita 53, pon.-pet.: 8.00 - 20.00, sob.: 8.00 - 15.00

Ponudba velja od 18. 6. do 2. 7. 2008

RADOVUlCA Gorenjska cesta 33, pon.-pet.: 8.00-20.00, sob.: 8.00 -15.00

ZANIMIVOSTI
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Prizadevanja za boljše življenje
O b žirovskem občinskem prazniku je župan podelil štiri priznanja zaslužnim o b č a n o m .
BOŠTJAN BOGATAJ

Žiri - V Občini Žiri šele zadnja leta praznujejo občinski
praznik, ko so določili dan
državnosti oziroma datum
osamosvojitve Slovenije, 25.
junij, v počastitev občine. Dr.
Marija Stanonik in Jože
Petemelj Mausar sta bila do
sedaj edina, ki sta prejela naziv častni občan, oba pa sta
se v torek udeležila tudi slavnostne seje občinskega sveta
ob letošnjem prazniku.
Na njej je župan Bojan
Starman povedal, da je Slovenija lepa, prijetna in z delovnimi ljudmi, ki si prizadevajo za boljše življenje: "Tudi
v naši občini gre na bolje. Zastavili smo si visoke dlje, počasi jih uresničujemo. Kmalu se bo začela gradnja doma
za starejše, gradnja komunalne infrastrukture v gospodarski coni, uredili smo skoraj vse državne ceste, v Stari
šoli pa bo kmalu odprt lep
kulturni objekt." Na slavnostni seji občinskega sveta
je župan posebej izpostavil
domačine, ki so pomembno
zaznamovali kraj in občino.
Priznanje občine Žiri je za
uspešno delo v Kmetijsko

PogANE

Revija orgličarjev
Več organizatorjev, med njimi tudi Kulturno društvo dr. Ivan
Tavčar Poljane, sekcija Poljanski orgličarji za to soboto, 28.
junija, napoveduje Revijo ustnih harmonik. Do roka za prijavo je svoj nastop potrdilo 15 orgličarjev iz vse Slovenije, ki
bodo nastopili na letnem vrtu Gostilne na Vidmu v Poljanah, z začetkom ob 20. uri (v primeru slabega vremena bo
revija prestavljena v Kulturni dom Poljane). Prvi festival
(Ah), Te orglice je leta 1991 zasnoval in organiziral Stane Peček, takrat tajnik Zveze kulturnih organizacij Trebnje. B. B.
GORENJA VAS

Prevzem gasilskega vozila in veselica
Prostovoljno gasilsko društvo Gorenja vas jutri, v soboto, 28.
junija, vabi na prevzem novega gasilskega vozila. Pripravili
so pester program z gasilsko veselico z ansamblom Franca
Miheliča (ob 20. uri), že pred tem pa se bodo pomerili na občinski gasilski vaji (ob 17. uri), ob i8. uri prikazali reševanje
ob prometni nesreči, ob 19. uri pa bo slavnostni prevzem novega gasilskega vozila. Prireditev bo potekala na Kalarjevem
travniku (na desnem bregu Sore ob glavnem mostu). B. B.
ŽIRI

Žirovska noč in Alpinin dan odprtih vrat
Letošnji dobitniki priznanj Občine Žiri v družbi župana Bojana Starmana /fob: Poioi« Mbkar Baidasm Prostovoljno gasilsko društvo Žiri in Občina Žiri v sodelovanju z Alpino in Etiketo tradicionalno organizirata Žirovsko
gozdarski zadrugi M Sora ustanovitelji Smučarskega neracije Žirovk in Žirovcev, ki noč, ki spada v praznovanje občinskega praznika. Tako bo
Žiri prejela Frančiška Primo- kluba Alpina in v vrsti dru- jim je vcepil ljubezen do špor- današnji večer namenjen rokovskemu žuru, v soboto dopolžič. V zadrugi je bila zaposle- gih društvih, aktiven je bil v ta in rekreacije. Priznanje žudne se bodo predstavila žirovska društva in organizacije,
na vso svojo delovno pot, v
organih krajevne skupnosti pana je prejel Ivan Gluhodepripravljajo tudi pester program za otroke (čarodej, vožnja z
času njenega vodenja M
in dvakratni podžupan obči- dov za umetnostno obogatitev
gokardi, predstavitev raketnega sistema), zvečer bodo naSora pa so bile sprejete mno- ne Žiri, hkrati pa je pustil pe- žirovskih domov. Gluhodestopili harmonikarji jožeta Burnika in orientalska plesna
ge pogumne odločitve, tako čat tudi v gospodarstvu.
dov je začel slikati konec petskupina, sledila bo veselica z Natalijo Verboten. Ob žirovda je včasih zadruga danes
Priznanje občine je v torek desetih let prejšnjega stoletja, *skem prazniku bo vrata na stežaj odprla tudi Alpina. jutri, v
močno podjetje. Priznanje je prejel še Darij Erznožnik, skupaj z Janezom Sedejem,
soboto, od 9. do 12. ure bo možen ogled proizvodnje in
šlo v roke Antonu Oblaku za
predstavitev projektov, od 13. do 14. ure pa pripravljajo še
upokojeni udtelj telesne Jožetom Petemeljem in Kondolgoletno delo v gospodar- vzgoje, ki je še vedno eden iz- radom Petemelom, torej v
predstavo Osnovne šole Žiri ob projektu Čevljarstvo. B. B.
stvu, dništvih in organih lo- med najbolj vitalnih Žirovcev. času, ko so na velika vrata
kalne skupnosti; povedano Od srede petdesetih let prejš- vstopilo t. i. naivno slikarstvo
drugače: Oblak je bil med njega stoletja je oblikoval ge- nešolanih slikarjev.
V SPOMIN

KOMENDA

Ureditev središča
Komendčani, kot kaže, še ne
bodo kmalu dobili tako težko
pričakovane trgovine, ki je v
kraju po umiku družbe Vele
še vedno nimajo. Ureditev
središča kraja s trgovskim
centrom, novimi stanovanji,
prestavitvijo hipodroma,
novimi hlevi in številnimi
drugimi pridobitvami, se je
izkazala za zelo naporno.
"Situacija je slabša kot pred
štirimi leti," je razočaran župan Tomaž Drolec. "Ko
smo začeli urejati središče
Komende, na zemljiščih ni
bilo niti enega denacionalizacijskega postopka, danes
pa so kar trije. Zadnja vloga
za vračilo v naravi je bila podana 6. junija, nanaša pa se
na zemljišče, kjer bi investitor zgradil trgovino. Na
upravni enoti v Kamniku so
zatrdili, da ovir za gradnjo
ni, čez dva meseca pa so
sporočili, da so ob ponovnem pregledu dokumentacije našli zahtevek za vračilo v
naravi. Sram me je, da imamo vlado, ki po 16 letih še
vedno dopušča vloge za vračilo v naravi," je ogorčen župan. Občina ima vse projekte za trgovino in stanovanja
pripravljene, a pred dokončno rešitvijo denacionalizacijskih postopkov dela ne more
nadaljevati. Občinska uprava
zagotavlja, da se z upravičenci že dogovarjajo. J. P.

Hodili z roparskimi vitezi
M A J A BERTONCELJ

Žlebe - Na dan državnosti je
Turistično društvo Žlebe Marjeta organiziralo sedaj že
tradicionalni pohod Po poteh
roparskih vitezov. Start pohoda je bil pri Osnovni šoU Preska v Medvodah, dlj pa na
Branovem. "Pohod smo letos
organizirali četrtič. Udeležilo
se ga je okrog 80 ljudi, kar je
kar lepa številka. Pot nas je vodila mimo cerkve sv. Marjete,
pod gradom, do vrha Jeterbenka in po obrobju do kmetije na Branovem. Pri cerkvi
sv. Marjete so pohodnike v

grajskih oblačilih pričakali vitezi Hertenbergi in dame
Hertenberške. Pod gradom
smo jim povedali nekaj več o
rezultatih izkopavanj in pripravili krajši kulturni program, na Branovem pa so lahko uživali ob srednjeveških
plesih skupine Lonca. Vsako
leto se trudimo, da pripravimo
nekaj novega, zanimiv^," je
povedak Olga Veiovšek, predsednica TD Žlebe - Marjeta.
Pohod Po poteh roparskih
vitezov vodi po območju, kjer
so domovali vitezi Hetenbergi, ministeriali koroških vojvod Spanheimov in pozneje

deželnoknježjih fevdnikov.
Uprii so se svojemu gospodu
in ropali ljudstvo. V povezavi s
tem obstaja vrsta legend. Sledovi gradu Jeterbenk, kot so
ga poimenovali okoličani, so
danes komajda še vidni. Pa so
vitezi tudi res hodili po tej
poti? "Pri določitvi poti pohoda smo naši domišljiji dali
prosto pot So pa vitezi tu živeli in po Jeterbenku so imeli
kar nekaj zgradb. Ker je po
drugi strani potekala trgovska
pot in ker so sodelovali z gospodo iz Polhovega Gradca, so
verjetno tukaj zelo veliko hodili," je pojasnila Verovškova.

Pohodnike so na poti spremljali vitezi Hertenberškl, pričakale pa so jih tudi njihove dame.

DAMJAN
RADOVAN
CEJ - AMARO
(1948-2008)
Ko se je minulo soboto na kranjskem pokopališču v zadnje
slovo Damjanu Radovanu Cgu namesto tradicionalne trobente oglasila harmonika, je postalo vlažno marsikatero dotlej še suho oko. Njen ^asje skupaj s petjem APZ France
Prešeren in pevskega zbora Maj o njem povedal več kot kopica besed; povedal je, kakšen Človek je bil Amaro, kot so
Ceja imenovali znanci in prijatelji. Daje imel dve hibi, kot
vedo povedati njegovi pevski sopotniki - nadvse rad je imel
ubrano zborovsko pe^e in harmoniko. In rad je imel, tega
pač ne gre zamolčati, tudi žlahtno gostilniško pe^e, kjer je
ponavadi prispeval izbor pesmi in intotwdjo. Za tafeJn« priložnosti je bil resnično pravi mojster^ in če kdo, potem je bil
prav on tisti, kije "znal družbo gor držati".
Cej se je pred šestdesetimi leti rodil na Primorskem, po končani osemletki pa seje prišel v Kranj učit poklica. Postal je
dober kovinostrugar in od začetka do upokojitveje služil istemu delodajalcu. Kdajje začel peti in s kom ter kod vseje prepeval, danes ve samo bog, znano pa je, daje nekaj Časa študiral solo pe^e in da je leta 197J postal dan Akademskega
pevskega zbora Kranja prednika današnjega APZ France
Prešeren, s katerimje v dvajsetih letih zvestobe prepotoval celotno tedanjo Jugoslavijo in dobršen del Evrope.
Po končani pevski karieri v APZ France Prešeren je nekaj
Časa prepeval v mešanem zboru Živila iz Kranja, že leta
1993 pa je skupaj s somišljeniki izoblikoval jedro današnjega moškega pevskega zbora Maj, ki je bil potem uradno
ustanovljen leta 1996, Cg pa je postal njegov prvi predsednik. Zdi se, deje bila ustanovitev tega zbora nj^ovo življenjsko delo.
Čeprav je bil Amaro domala vse življenje predan pe^u z
dušo in telesom, mu družba za to delo kakih veijik priznanj
ni podelila, okolje pač. Prijatelji in znanci so se zavedali njegovih potencialov injih temu primemo tudi cenili. Toda sčasoma vse mine, dobro in slabo, človeku pa se zdi, da slabo
traja predolgo, dobrega pa je prehitro konec. Amaro je bil
velik ^vek in rad imel vse ljudi.
Uija Bregar

PISMA, KAŽIPOT
Okrogla miza
o prostoru
v Gorenjskem ^su je bilo v
rubriki pisma bralcev
junija 2008 objavljeno pismo Gašpeija Kleča o okrogli mizi, ki
jo je na temo rabe prostora v
Mestni občini Kranj organiziralo druiftvo Odgovor.
V zapisu je rtekaj neresničnih in zavajajočih podatkov,
kijih želimo pojasniti. Župan
MOK se pogovora ni mogel
udeležiti, kar smo iz kabineta
župana tudi pravočasno sporočili, to je pisec zapisa tudi
korektno napisal. Prav tako pa
se zaradi spleta neodložljivih
obveznosti in ne zaradi kakšnih drugih razlogov okrogle
mize ni mogel udeležiti podžupan Stane Štraus.
Vetjamemo, daje glede prostorskega urganja i* Mestni občini Kranj marsikatero področje mogoče urediti veliko bolje,
kot je to urgeno danes. Potrebno paje vedeti, da se prostorsko
urejanje mestne občine ne zgodi zgdj v mandatu enega iupana, še manj v dveh letih, kolikor traja mandat sedanjega
občinskega vodstva, pač pa gre
za dolgoročni proces. Večina
ključnih prostorskih dokumentov občine, ki bodo mestnemu

svetu predlagani i* sprejem v
tem mandatu, se v tem trenutku Se pripravlja. Tudi strategija razvoja Kranja, pri pripravi
katere sodeluje več kot sto predstavnikov civilne družbe, ki so
se odzvali povabilu Mestne občine Kranj, upošteva načrtovanje prostora kot enega ključnih
dejavnikov razvoja. Naj zaključimo s tem, da se Mestrut
občina Kranj svoje temeljne
ru>loge, da pripravi prostorske
dokumente, ki sodijo v njeno
pristojnost, zelo dobro zaveda
in kontinuirano deluje na tem
področju ter da je odprta za
pobude javnosti in posameznikov tudi gierfe prostorskega načrtovanja.
ANA VizovrŠEK
Vodja kabineta župana
Mestne občine Kranj

Ukrotiti
Davščico in
odrešiti
Železnike
I. Gozdna oblast mora zadolžiti lastnike gozdov na območju zgornje Selške doline,
da posekani les čim prg odpe-

HALO - HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 0 4 2 0 1 4 2 00
N a i o f i l o j a s b j j v o i p i f j m j m « p o i ( l ( f » u W / 2 0 l - 4 2 - ( 1 0 . f j b u 0 4 / 2 0 1 - 4 2 - 1 3 3 I I o i r t d o la ! l l j i w « ( i v i » s t i 4 ,
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JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240
RADOVgiCA, TEL: 04/53 15 249, FAX: 04/53 <>4 230
MADŽARSKE TOPUCE: 7.8. -10. 8., 21.8. • 24.8.; PEgESAC 15. 9.
- 22.9., 22.9. - 29. 9.; TRST: i6 7.; KOPALNI IZLET IZOLA: 7.7.

OBVESTILA O D O G O D K I H OBJAVLJAMO V RUBRIKI

GLASOV

KAŽIPOT BREZPLAČNO S A M O ENKRAT.

PRIREDITVE
v Adergasu praznujejo
Adergas - Danes, v petek, 27. junija, ob 21. uri bodo člani
Kulturno-umetniškega društva Pod lipo Adergas ob praznovanju 70-letnice ustanovitve društva in 150-letnice rojstva
velikega slovenskega igralca Ignacija Borštnika uprizorili na
prostem, na stopnišču pred župnijsko cerkvijo Marijinega
oznanjenja v Adergasu izvirno slovensko ljudsko igro s petjem v štirih dejanjih gledališkega igralca, režiserja, pedagoga, dramatika in rojaka Ignacija Borštnika Stari Ilija. Igro
bodo ponovili v Adergasu jutri, v soboto, 28. junija, ob 21.
uri ter v petek, 4., in soboto, 5. julija, obakrat ob 21. uri. V
primeru dežja bo tisti dan igra na prostem odpadla. Ob jubileju društva pa bo v soboto, 2. avgusta, ob 21. uri na stopnišču, v slabem vremenu pa v župnijski cerkvi v Adergasu
gala koncert Slovenskega okteta.
M l a d i n s k i c e n t e r J e s e n i c e vabi
Jesenice - Iz Mladinskega centra Jesenice ta konec tedna
vabijo na turnir v roler hokeju, na koncert z Ročk parti2any,
delavnico poslikave obraza z Alenko Peternel in na ogled
atraktivnih skokov v vodo z 10-metrskega stolpa s zabavnim
programom.
O ž i v l j a n j e s t a r e g a Kranja
Kranj • jutri, v soboto, 28. junija, bodo od 20. do 22. ure trgovine in lokali na Tavčarjevi imeli odprta vrata, poskrbeli pa
bodo tudi za dobro glasbo in kulturni program: ob 20. uri bo
odprtje uličnega dogodka s sprejemom francoske delegacije
iz pobratenega La Ciotata, francoske pesmi bo pel baritonist
Dejan Herakovič, na klavir ga bo spremljal pianist Primož
Kerštanj, ob 20.30 bo odprtje razstave Srce akademskega

Ijgo, odpadke (štore, korenine) zamašitve z lesom in kamepa v grapah zavarujgo zunaj
njem. Načrtovanje pregrad in
vodnega obsega.
najugodngši pretok vode, ki bi
2. Odločilno podporo prispe- zagotavljal, da Sora nebi več
vajo vaški odbori Davče, Soridelala Škode v hišah, rušila
ce, Danj, Potoka. Martinj
mostov in (Bc^nedaj) odnašaVrha, Ojstrega Vrha, Podlon- la ljudi, je sposobna izračunaka in Dražgoš. V so^^u z
ti stroka (mag. Rok Fazarinc
gozdno oblastjo imajo obvezoz. Hidroinženiring). Ne bi
nost pri načrtovanju novih
bil potreben zadrževalnik vode
gozdnih poti, da bi odtrgana
pod Sušo za 10 milijonov evzemlja in skale ne zajezile vorov, čeprav bo seveda tudi taka
dotokov.
naložba zelo visoka. Ko bo čas
za to, bi manjšo betonsko preEnkrat na leto naj presedajo tudi uhojerte poti in o tem grado (ali dve) lahko zgradili
tudi v spodnjem delu Martinj
poročajo.
vrha (1^22'.), zlahka pa bi z
3. Okoljska oblast naj rta
strugi Davščice zgradi j, 10 ali eno ukrotili tudi "zadnjo"
Soro.
15 zaplavnih pregrad (po Slovarju slovenskega knjižnega jeOb tq priložnosti se zrufva v
zika pravilno: betonskih poimenu vseh iskreno zahvaljuplavnih pregrad - narrieščenih jem vsem, ki ste nas lani poprečno na tok vode). Te so pomagali izkopati iz "blata" in
trebne zato, da bi ubile rušilni nam tako nesebično nudili potok vade. Trebajih je načrtovamoč. Sloveniji in Janezu Janti tam, kjer bi bilo zadaj čim
ši. Upam, da bomo v prihodveč prostora za odvečno vodo; nje ob 18. septembru spet lahko
v sredi pa morajo biti oblikova- rekli: Kako zelena je naša
ne v obliki črke V, da bi bil ob
dolinal
normalnih razmerah omogoJOŽE Š M I D ,
čen pretok vode, ob povodnji
Železniki
pa bi bila zmanjšana možnost
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slikarja Simona Mlakarja v Ateljeju Puhart, ob 20.45 bo koncert Za dva groša fantazije - izbor songov Franeta
Milčinskega ježka z ansamblom Ankaran, ob 21.15 boste
lahko poslušali jazz glasbo ter pevko Metke Štok, pianista
Marka Petrušiča in basista Nikola Matošiča, ob 21.45 bo
sledil nastop skupine Tantadruj z gosti iz skupine Aletheia,
za zaključek pa bosta v improvizacijskem duetu nastopila
Nejč Slapar in Petra Puhar Kejžar.
Nastop Romane Krajnčan
Tržič - V okviru Tržiških poletnih prireditev si danes, v petek,
27. junija, ob 20.jo v Atriju Občine Tržič (v primeru dežja v
Dvorani tržiških olimpijcev) lahko ogledate oziroma prisluhnete nastopu Romane Krajnčan g gosti. Naslov koncerta je
Vonj po ljubezni.
S r e č a n j e č l a n o v in s i m p a t i z e r j e v Z v e z e B o r c e v
Goriče - Ko ZB za vrednote NOB Goriče vabi na srečanje
članov in simpatizerjev ZB za vrednote NOB, ki bo jutri, v
soboto, 28. junija, ob 15. uri pri Lovskem domu na Pangršici. Srečanje je namenjeno počastitvi krajevnega praznika
28. junija in 6o-letnici delovanja ZB NOB Slovenije.
D a n r a d o v l j i š k i h gasilcev
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira v
soboto, 5. julija, dan radovljiških planincev pri Roblekovem
domu na Begunjščici z začetkom ob n . uri. Po končanem
uradnem delu bo družabno srečanje članov Planinskega
društva Radovljica in ostalih planincev.

IZLETI
z d r u š t v o m u p o k o j e n c e v Cerklje
Cerklje - Društvo upokojencev Cerklje vabi na članice in
člane na piknik, ki bo v soboto, 12. julija, z začetkom ob 10.
uri v Dvorjah. 7. avgusta načrtujejo izlet na Plitvička jezera,
prijave že zbirajo. Konec oktobra ali v začetku novembra
načrtujejo tridnevni izlet v Medjugorje z ogledi Sarajeva,
Mostarja in Metkoviča ter obiranje mandarin v delti reke
Neretve. Podrobnejše informacije dobite pri poverjenikih, v
pisarni društva ali po tel.: 031/429 653 pri g. Ladu, kjer se
lahko tudi prijavite.
V Posočje
Kranj - Kranjski upokojenci vabijo svoje člane v torek, 8. julija, na turistični izlet po zgornjem Posočju. Odhod avtobusa
bo ob 7. uri izpred hotela Creina v Kranju. Prijave zbirajo v

pisarni društva do ponedeljka, 7. julija, oziroma do zasedbe
avtobusa.
S l a p o v i v s p o d n j i b o h i n j s k i dolini
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 17.
julija, na ogled slapov v spodnjih bohinjski dolini. Odhod
posebnega avtobusa bo ob 7. uri izpred Creine. Hoje bo
predvidoma za 3 ure. Prijave z vplačili sprejemajo v
društveni pisarni do ponedeljka, 14. julija.

KRČNE ŽILE, ODPRTE RANE?

05/640 02 33

|ANf2 ZM
i MItUANH, DK. UtO. ISTKKA UtTA 67, 6000 Kort«

N a Kriške pode
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi 5. in 6.
julija na dvodnevni izlet na Kriške pode (2050 m) in Stenar
(2501 m). Odhod bo ob 6. uri izpred Osnovne šole Tržič. Prijave in informacije po tel. 5971 536.
V Portorož
Kranj - Medobčinsko društvo delovnih invalidov obvešča
člane, da že sprejema prijave ali vplačila za enodnevni kopalni izlet v Portorož, ki bo v petek, 25. julija. Uradne ure so
vsak ponedeljek od 9. do n . ure ter torek in četrtek od 15. do
17. ure v Kranju, Begunjska i o , tel.: 202 34 33.

OBVESTILA
Ustvarjalne počitnice
Kranj - V hiši ustvarjalnih dejavnosti Puhart bodo izvajali različne likovne tečaje tudi v počitniškem času. Lokaciji sta
Dražgoška 8 in Tavčarjeva 10 v Kranju. Termini po dogovoru. Možnosti: likovne urice za otroke, likovno izobraževanje za otroke na terenu, likovni tečaji za odrasle, ustvarjalne
urice za odrasle, študijsko risanje. Informacije: e-pošta:
petra@puhart.com, tel.: 031/671 690, Puhart, p.p. 35, 4000
Kranj.

PREDAVANJA
Proučevanje Sv. pisma
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri ob 9. uri v Dom
krajanov Primskovo, Jezerska cesta 41, na proučevanje Sv.
pisma z okvirno temo V odpuščanje njih grehov. Duhovno
bo srečanje povezoval Janez Borse. Vstopnine ni.

KONCERTI
Letni koncert z b o r a O d m e v
Kamnik - Na gradu Zaprice se bo danes, v petek, 27. junija,
ob 20. uri začel letni koncert Mešanega pevskega zbora
Odmev, kot gost pa bo nastopil Grajski oktet iz Moravč.

RAZSTAVE
Fotografije M a t e j a S l a b e t a
Tržič - V četrtek, 3. julija, bodo ob 18. uri v galeriji Atrij
Občine Tržič odprli fotografsko razstavo Mateja Slabeta.
27. junija 2008 bo v Festivalni dvorani na Biedu koncert Ota Pestneija. V Gorenjskem glasu smo vam 20. junija 2008, v št 49 postavili nagradno vprašanje. Med pravilnimi odgovori so bili izžrebani:
Lučka Hravat, Marija Višek, Jani Si«čnik, Vlasta Žilih, Marinka Čufer, Mirko Poličar, Frido Kusdj, Franc Podnar, Marija Panjtar, Franc
Šumeč, Roman Crandi£, Jure Požgaj, Rozi Ckrilar, Frida Novak,
Peter Novak, Jure Bizaj, Pokle Malovrh, Marija Šenk, Francka Kolar,
Metka Lovrinc. Hvala za sodelovanje ter veliko užitkov na koncertu!
Nagrajena nagradne križanke Gorenjskega glasa, ki je bila objavljena v Loškem glasu, v petek, 13. junija 200S, prejm^:
Biserka Crašič, Golnik - knjigo Usode; Milica Križnar, Ško^a Loka knjigo Monty in Stane Jarc, Škofja Loka, Dobra in zdrava zelenjava.
Nagrajenci bodo knjige prejeli po pošti. Čestitamo.
Nagrajenci križanke REAL • REMONT KRANJ - Gorenjski glas št 47
Pravilno geslo nagradne križanke se glasi: KDOR KUMO VZDRŽUJE NE VZDIHU|E. Med prispelimi rešitvami je komisija izžrebala sledeče nagrajence, i. nagrado - vikend testna vožnja z novo Renault Laguno prejme Ta^na Com, Sovodenj; 2. nagrado - vikend
testna vožnja z novim Renault Cliom Crandtour prejme Pokte Rogdj, Kranj; 3. nagrado - vikend testna vožnja z novim RenauH Meganom prejme Ivanka Hvalica, Tržii Nagrade Gorenjskega glasa
pa prejmejo: Nina Bizovičar, Gorenja vas, Matija CregorK, Kranj,
Jožica Gašperšič, Kropa Nagrajencem iskreno čestitamo!
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LOTO
Rezultati 51. kroga
- 25.juni)a 2 0 0 8
1. 9. l o . 16, 20. 21. 34 in 32
Lotko: 4. 5. 2. 4. 6. 9
Predvideni sklad 52. kroga za
Sedmtco: 1 . 6 0 0 . 0 0 0 EUR
Predvideni sklad 52. kroga za
Loika 6 : 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R

n
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tel.: 0 4 / 2 0 6 8 7 0 0
www.dompl3n.s

STANOVANjE PRODAMO
Kran}, Pbmrta II, dvosobno +• kabinet,
VI. nadstr. v izmeri 79,5 mz. I. izgr.
1982. dvigalo, vsi priključki, cena
119.500,00 EUR, možnost vselitve oktober 2008.
Krani, ŠoiSjevo nase^ enosobno v 2,
nadstr. izmere 36,79 m2. L rzgr. 1971.
potrebno obnove, cena 78.500,00 EUR.
Kranj, Planina II, dvosobno v nizkem
objelrtu, III. nadstr. v izmeri 74 m2, L
izgr. 1981, v celoti prenovljeno 2007
(kopalnica, okna, tiaki, vrata), vselitev
po dogovoru, vpisano v ZK, cena
116.800,00 EUR.
Kranj, Zbto p o ^ v mansardi objekta
novo zgrajeno dvosobno stanovanje +
kabinet v izmeri 60,00 m2, t. izgrad. objekta 1953.1. izgradnje stanovanj 2008,
CK na plin. vsi priključki, dakr laminat,
klin^, cena 97.000,00 EUR.
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v III.
nadstr. Izmere 73,80 ira. I. izgr. 1965,
obnovljeno 2005, kopalnica. WC. centralna na plin, vselitev po dogovoru,
cena 130.000.00 EUR.
Krari 23ato p o ^ trisobno, visoko pritlič|e v izmeri 66.82 m2, delno obnovljeno v letih 2000 in 2003 (kopalnica in
oknaj, I. izgr. 1961, CK, teJefon. kabel, tetev., balkona ni. cena 114.755.00 EUR
(27,5 mk) SIT).
Tiiič, mestno jedro. 3 dvosobna stanovanja v trinadstropni hiSi, velikosti od 61
m2 - 8 3 , 0 0 0 1 2 . i z g r . 1957, v cek>ti
prenovljena leta 2000 (tlaki, instalacije,
kopalnica, CK, telefon, dvigalo) balkona
ni. cena 1290 EUR/mz (309.135.60
SIT/m2} za manjše stanov, in 1230
EUR (294.757,20 SH) Ta v e ^ stanov.,
vpisana v ZK, vsdjiva takoj.
HISE-PRODAMO
Kranj, Sp. Besnica, visokopritltčna. tlorisa 120 m2 na parceli velikosti 549 m2.
CK na olje, tel. garaža, dve pariti mi mesti, son6ia lega, hiša je tepo vzdtievana, I. izgrad. 1981. cena 320.000.00
EUR.
Križe, Gorenjska, enonadstropna - dvostanovanjska. tk>risa 75 m2 v vsaki etaži na parceli velikosti 222 m2.1. izgr.
1936. popolnoma prenovljena od I.
2004-2006. CK na plin, tel., vse instalaoje v vsaki etaži \oiene, tri parkirišča,
cena 194.000.00 EUR.
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v na h
cm
Kranj, Stražiiče, pritličje v izmeri 110
m2, prinwno za pisana ali podobno
mimo d^vnost, samostojni vbod. v»šfi strc>povi. zagotovljena tri parkirna mesta, I. izgr. 1937, delno obnovljeno L
2004. cena 580,00 EUR mesečno +
stn^Ski. plafib po možnosti za tri mesece naprej, možnost uporabe takoj.
Naklo, 1. nadstr. v izmeri 50 ms, primerno za pisarne, 1. izgr. 1970. prenovljeno
1.2004, CK, internet, telefon, samostojni vhod, parkirna mesta zagotovljena,
cena 400,cx> EUR/mesečno-f stroški
cca. 120,00 EUR skupaj 2 ogrevanjem.
Industrijska cona Šenčur, novogradnja.
400 m2 v pritli^u. višina stropa 4,20 m,
cena 9,00 EUR/rra mesečno + stroški
in 300 mz v I. nadstropju, višina stropa
3.80 m, cena 8,00 EUR/m2 mesečno
stroški- tovorno dvigalo, primemo za
skladišče ali proizvodno hab.
GARAŽA-PRODAMO
Kranj, Pbnina H, v novem objektu na
Ul. Tuga Vidmarja v podzemni garaži
parkirno mesto. I. izgr. 2007. cena
8.000.00 EUR.
PARCEU-PRODAMO
favomtšk) Rovt rtad lesenkami v izmeri
759 ma. na parceli elektrika in teleibn.
sončna, dostop z glavne ccste. geodetsko odmerjena, cdotna zazidljiva, 6 km
od avtoceste, cena 45.540,00 EUR.
Srednja vas pri Bohinju v izmeri 929
mz, sončna lega, 2/3 parcele je bolj strme, od Bohinja je o^aljeno 5 km, cena

230,ooEURym2.

gekkoprojekt
nepremičnine

B r i t o f 7 9 A , ^ Kranj
inrb-nep^eki(oproiekt.si
www.9ekkoprojekt.si

04 2341 999
031 67 40 33

PRODAMO STANOVANJA
KRANJ-DRULOVICA:
enosobno.
popolnoma opremljeno, v izmeri
50,90 m2, nadstropje 1/2, I. 1992,
vsi priključki. Cena 99.900 EUR.
ŽKOKfA LOKA: dvosobno popolnoma opremljeno, v izmeri 56,34 m2,
nadstropje 3./5, garaža, balkon, ck,
prenovljeno 1997. Zelo ugodno
n 0.000 EUR.
PRODAMO ZEML|IŠČE
CRNIVEC zazidljiva s starejšim objektom, 587 m2, v ceno vštet tudi
gr. material do III. podaljšanje gr.
faze. Cena 120.000 EUR.
KRANj-OKOLICA: za znane kupce
iščemo zazidljiva zemljišča, kmetije in starejše hiše.
DODATNA PONUDBA NA:
www.gekkoprojekl.si

SVET RE d.0.0.
Enoia Kranj
Nazorjevaulicas
4000 Kranj

NEPREMIČNINE ^l" 04/2811-OOO
REAL ESTATE
04/2026-459

Mali oglasi
tel.: 2 0 1 4 2 4 7
fax: 2 0 1 4 2 1 3
e-mail: malioglasi@g-glas.si
Male oglase sprejemamo: za objavo
v petek - v sredo do 13.30 in za
objavo v torek do petka do
14.00! Delovni čas: od ponedeljka do
petka neprekinjeno od 8. -19. ure.

www4svct-ncpremicnine.si

STANOVANJ

ODDAM

ENOSOBNO stanovanje v Radovljici
ali menjam za garsonjero v Kranju ali
širši okolici. « 0 4 1 / 6 0 2 - 3 9 5
AU ZAMEMJAM dvosobno stanovanje
v Kranju, staro 3 leta. I./II. nad., za
hišo z mojim doplačilom..
9
0590/54^60
8004638

STANOVANJA prodamo:
BEed-Corje, dvoinpolsobno, cca. 60
m2,1 nad./2, obnovlj. 1.1995, CK na
olje, vrt, vsi priključki. Cena:
127.000,- EUR.
Š k Loka, dvosobno, 57 m2,1. nad., 1.
1983, opremljeno, vsi priključki.
Cena: 107.000,- EUR.
Loka, dvoinpolsobno, 51 mz, s
pokritim atrijem 27 mz, obnovlj. I.
2000. vsi priključki. Cena: iio.ooo,EUR
HJ^O prodamo:
t k . Loka, samostojna meščanska
hiia, P+N, cca. 190 m2 uporab,
površine, opremlj., obnov. 1.1990. z
garažo, CK na olje. Cena: 245.000,EUR
www.loka-sp.st

ŽIVALI
IN RASTLINE

GRADBENI MATERIAL

PODARIM

PRODAM

2 miada mucka, samičko In samčka,
flr 040/667-897
d004M

B E T O N S K E cegle in zidake. O
051/607-612
8004878
CEMENTNO strešno opeKo. novo.
300 kom. « 04/512-26-93 8004849
NOVO cementno strešno opeko folc,
300 kom, t r 04/512-26-93
8004884

APARTMA na Krku. n 0590/12-905,
041/390-422
8004846

POSESTI
NAJAMEM
TRAVNIK ali njivo, t r 041/239-328
8004840

80 kom travne plošče, kritino bobrovec. « 04/204-27-65

KURIVO
PRODAM
DRVA metrska ali razžagana. možnost
dostave.
041/718-019
8004122

STANOVANJSKA
OPREMA

STANOVANJE P R O D A M O

POSLOVNI PROSTORI

POHIŠTVO

Kokrica. Pokopališka 18. trisobno,
106.43 m2. many2. nad,,
novogradnja.3 % POPUST ob
takojšnjem plačilu 20 % akontacije.
Cena: 169.550.00 EUR. Investitor
Gekko dom, d. o. o., Parmova 41,
Ljubljana. Tel.: 031/647 577

PRODAM

PRODAM

ALJ ODDAM gostinski lokal s plcerijo v
Škofii Loki. tr 051/388^22

2 jogija. dim 80 x 200, Mebk> Perta.
nova. i r 031 /444-409
800408S

800208«

ODDAM
GOSTILNA Sora Falklandi. Brekovk^
Žiri oddamo v najem z odkupom Inver^
tarja, tr 041 /77-47-37
8004itB
GOSTINSKI LOKAL v obratovanju,
ostalo po dogovoru, tr 031/250'968

8004532

POSLOVNI PROSTOR, 140 m2, v bližini Medvod, z uporabnim dovoljenjem, tr 0590/27-158
8004680
DVOSOBNO stanovanje, nadstandardno. opremljeno na ključ v izmeri
60 m2 v šorlijevem naselju, «

040/151-332

8004606

DVOSOBNO Frankovo naselje, obnov^

Ijeno. oprennljeno, 3/4. vse urejeno^ s
priključki. 9 041/243-668
TRISOBNO Tržič. 74 m2. prostorno,
vzdrževano, odlična lokacija, plinska
napeljava do vrat. 2 x kamin. «
041/589-943
fl004850
KUPIM
GARSONJERO na območju Škofje
Loke, Krania ali Medvod za gotovino,
t r 041/632-577

800^254

HIŠE
PRODAM
STANOVANJSKI DVOJČEK v Preddvoru, vselitev možna konec poletja
2008. « 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2

8001267

POSLOVNI PROSTOR Kranj, Tavčarjeva ul. 7, 35 m2. t r 04/201-20-74

8004677

NAJAMEM
A U ODKUPIM poslovni prostor za trgoNono z neživili, na frekventni lokaciji
(ne stari del Kranja) od 50 do 100 m2.
takoj, tr 041/621-420
8004S26

MOTORNA
VOZILA

8001268

HLADILNIK in pralni stroj Gorenje, t r
041/878-494
8004684
ŠTEDILNIK Iskra, 3 x plin in 1 x elektrika. t r 04-/574-41 -08
8004844
ZAMRZOVALNO omaro, 6 predalov,
Gorenje za simbolično ceno in rabljena
kolesa Pony, gorske, otroške, navadne. t r 040/285-748
800484t
PODARIM
PRALNI stroj Gorenje, v dobrem stanju. t r 04/ 256-58-20
800*848

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinsko plačik). Avto Kranj. d.
o. o.. Kranj. Savska 34, Kranj, t r
04/20-11-413,
041/707-145.
031/231-358
8004102

VETERNO centralo 1-3 KW. Ludvik.
»051/875-553
8004483

DAIHATSU Terios 1.3.1. 99 lepo ohranjen. vlečna kljuka, cena po dogovoru,
t r 031/508-422
800486i

OSTALO
PRODAM
BETONSKI mešalec, dobro ohranjen,
cena: 70.00 EUR. tr 041/846-304
8004859
GRADBENO etektro omarico in mivko
za fini omet, t r 040/282-122 8004868
POCINKANO mrežo za ograjo, višina
1,5 m In ovčje kože., t r 040/931-350
800483S
PODARIM

PRODAM

700 metrov PPR kabla, t r 041/826863
8004888

VW TRANSPORTER 2.5 TDi. I. 02 d o
bro ohranjen, t r 04/53-31-648.
040/887-425
8004833

TURIZEM

AVTODELI iN OPREMA
PRODAM
GUME IN PLATIŠČA jeklena za razne
avte, rabljene in nove. cena po dogovoru, tr 041/722-625
8004039

TEHNIKA
PRODAM

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

TV Gorenje, pralni stroj Gorenje, avtoradlo Blaupunkt in Kenwood, cena
simbolična, t r 041/861-747 eoo4687

EKOLOŠKE. NEPREMIČNfNSKE IN DRUGE STORITVE.
PROIZVODNJA IN TBGOVINA,

Mlinska ulica 1. Maribor
Mobitel: 030/30 20 16

Nizkoenergetske montažne hiše

rU

PRODAM

PRODAM

NAJAMEM

eoo44w

GOSPODINJSKI
APARATI

PRODAM

DRUGA VOZILA

V PODREČt prodam stanovanjsko novogradnjo. 9 051/388-822

PRODAM savno, t r 031/206-724
8004118

OGREVANJE,
HLAJENJE

VOLKSWAGEN Rolo 1.3, I. 95.
185.000 km. reg. do 6/09. t r
041/578-656
8004888

Umag, Bašanija. 200 m od morske
obale na edinstveni lokaciji prodamo nove apartmaje 84-90 m2,
možen ogled.
Pokličite: 041/612 935, 041/
311 878, www.livacla-savudrija.si
(Tehnokem, d. o. o.. Jastrebarsko).

ELEKTRIČNI prostostoječ štedilnik
Gorenje s stekJokeramIčno p l o ^ , tr
04/512-14-14. 041/780-732
8004488

AVTOMOBILI

VOLKSWAGEN Golf III 1.4. I. 96.
160.000 km. reg. do 14.8.08, 5 vrat.
4 X el. stekla, lepo ohranjen, cena po
dogovoru, t r 041/464-622 80048S3

B004Qd3

Kapucinski tfQ 13. SkoljaLoka
Tel, 04/50 60 300. GSM. 041/675 123
EmatI: in{o<^oka^ep{emicnine.si

GRADBENI
MATERIAL

PODARIM

VIKENDI, APARTMAJI

PRODAM

STANOVANJSKI DVOJČEK Vim^aše.
Škofia L o k a . « 051/388^22

nepre

Na različnih lokadjah nujr>o kupimo
več razTičnih nepraiiičnin za nam že
znane kupce. Aktualna ponudba
nepremičnin na:
www.jur-t3n.$t

Zaposlimo nepremičninskega posr^nika/co z minimalno VI. stopnjo izobrazbe in z veseljem do dela
s strankami.

- dvosobno dupleks stanovanje v
nadstropju, 75,05 m2 (57 m2 upor,
povr.) + 36,42 m2 parcele. Cena
107.000 EUR. Stanovanja so etažno ločena tn Se nikoli vseljena.
KRANj-Zlato polje: enosobno, 43,13
m2, 2. nad./3,1.1991. Cena 76.000
EUR.
KRANJ-Planina I: dvosobno. ^4,90
m2, I. 1973, z balkonom. VP. Cena
112.500 EUR.
KRANJ-Planlna I: dvosobno, 56 mz
stan. površine in 26 m2 kleti, I.
1950, balkon, lastna CK. Cena
90.500 EUR.
ŽIRI: 3068 m2 od tega cca. 2/3
stavbnega zemljišča, sončna lega,
infrastruktura v bližini. Cena
89.000 EUR.
ŠENČUR: dvostanovanjska hiša,
cca 290 m2,559 m2 parcele. 1.1985.
Cena 290.000 EUR.

jUR-TAN, nepremičnine, d. o. o.
P£ Cankarjeva ulica 03
(suro-mestno jedro).
4000 Kranj, tei.: 04/23&92-14,
mobi: 041 /451-857
e-po$ta: infocg)jur-tan.si

NEPREMIČNINE

Email: kranj@svet-nepremicnine.st
http://www.svet-nepremicnine.si

V naselju Rakovica^ 2 km iz Kranja v
smeri proti Besnici je v letu 2008
zaključena adaptacija 6 stanovanjskih enot. Dve enoti sta že prodani,
naprodaj je še:
- HIŠA: enostanovanjska, ki predstavlja skupno 109.9
stanovanjske površine ter dodatno teraso,
balkon in parcelo veliko 173 m2.
Cena 170.000 EUR
- enosobno stanovanje, v mansardi.
51,67 m2 stanovanjske površine,
balkon, zelo svetlo stanovanje.
Cena 100.000 EUR.
- pritlično dvosobno stanovanje,
primerno tudi za invalide 43,19 m2
* 42,41 m2 parcele, cena 100.000
EUR

info@g-^s.si

BRAČ Povjja.stanovanje do 6 oseb,
50 od plaže, trgovin In restavracij. kUma. ugodno, n 00385 98/567-735
8004460

2 dolgodlaki mucki <čma in beta), stari
2 meseca, tr
04/572-00-52.
041/382-225
boo4B«7
LANA je 7 mesecev stara mucica tigraste barve in je stenlizirana. išče nekoga, ki bi imel potrpljenje z njeno začelno ptašnostjo. Oddaja se izključno kot
notranja muca. tr 041/751-722

8004831

MAXI je 3 leta star dolgodlak tigrast
muc zdrav in cepljen. Išče nekoga. Ki
bi ^ negoval in imel zelo rad. oddaja
se izključno za notranje bivanje, t r
041/751-722
8004830
MUCKE, stare
040/254-219

2

meseca. i T
8004838

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM
LEMKEN Opal 90 2+1. 14 cot, lahka
Izvedba. Gorenjska, tr 041/878-507

eoo48&i

KUPIM
TRAKTOR Ursus ali mali Ferguson.
lahko tudi Univerzal ali Štore, t r
041/680-684
800443«
VRTAVKASTI zgrabljalnik in zadnji nakladalec gnoja, tr 031/604-918
8004873

PRIDELKI
PRODAM
JEČMENOVO slamo, 0,5 hektarja, o
04/252-26-10. 041/229-159
800485-7
KROMPIR pridelan brez škropiv, V
041/728-092
8004833
KUMARICE za vlaganje, Šenčur, t r
041/551-970
8004868
MALINE, sveže obrane. Zapuže 20,
i r 041/239-283
80046«
NOVO. vinska klet v Orehovljah 15 a.
prodaja bizeljskih, dolenjskih In primorskih odprtih vin, t r 041 /730-939
80044r0

SLAMO v okroglih balah, tr 041 /882021
8004871
ŽGANJE, hruškovo in sadjevec, dobrega okusa, Poljanska dolina, cena:
5.00 EUR. t r 031/615-477

VZREJNE ZiVALI
PRODAM
2 telička simentalca. stara 7 dni. t r
04/252-11-82
8004874
2 0 dni starega bikca simentalca +rh.
n 031/432-299
80048^8
KONJA, starega 10 let, vozi in jaha, t r
031/698^00
80048«
KRAVO simentalko z drugim teletom,
t r 04/595-83-36

8004872

KRAVO simentalko,
051/208-062

1.

tele, t r
80048?$

PRAŠIČE, težke od 120 do 150 kg.
cona po dogovoru, možna dostava, t r
031/554-743
80048«

Iščeš delo?
www.ms-kranj.si

KORČULA Veta Luka. apartma, tr
00385/20/812-102, 00385/91/ 5767648, Bačič
doo438d

TELiCI slmentalki. stari 17 mesecev in
4 mesece, t r 04/256-12-55

NA OTOKU Pagu • VIdolin, oddam
apartmaje. 200 m od morja, ugodno,
t r 00385-98/306-602
8004S®7

T E L I Č K O limuzin, staro 8 dni. t r
041/356-461
80048&2

ODDAM apartmaje v Dalmaciji, lepa lokacija. ugodno, t r 051/875-553
8004484

ZAJCE, tr 040/833-818

HOBI
PRODAM
50 let star pisalni stroj, stare knjige,
molitvenike, podobice, denar, t r
040/303-405
800488»

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
PRODAM
MASAŽNO blazino Vita Relax VM
8000 H, blazina ima ročno nastavljanje
s 6 programi, ugodno. Stanka, t r
031/853-473
bomcm

KUPIM

OSTALO
PRODAM
SONČNI topilnik na 3 sate. cena:
30.00 EUR. t r 04/514-72-94
8004834

GG
naročnine
04/201 42 41
e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.g0renjskigl3s.si

MALI OGLASI, ZAHVALE
ZAPOSLITVE (m/ž)

ZAPOSLIMO kuharja, natakarja in kuhinjsko pomočnico . Preia, d.o.o.,
Cerklje za Pension Zaplata, Slovenska
cesta 51. 4207 Cerklje, n 04/25562-50. ali. 031/637-088

NUDIM
BAR PLUS d.0.0. Moste 60 b, Komenda. kavama Cona-b v Mostah pri
Komendi išče v ^ deklet (možnost zaposlitve) za delo v šanku in sladolednem vrtu. Delo )e v prijetnem in naravnem ambientu.
041 /632-002

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo zastopnike za terensko prodajo artiklov
za varovanje zdravje. Oglejte si
www.slnkopa.si. Sinkopa. d.o.o., Žirovnica 87. Žirovnica. « 041/793367

DNEVNI lokal v okolici Kranja redno
zaposli simpatično, urejeno, komunikativno osebo za delo v šanku, Aklera,
d.o.o.. Partizanska 34, Šenčur. «
040/321-001

ZARADI širitve programa iščemo 6 komercialistov. Nudimo redno zaposlitev,
delo s stalnimi strankami, povprečna
neto plača v oddelku cca 1000 EUR.
Matmar line. d.o.o.. Bmčičeva 13. Lj.
Črnuče, n 031 /688-376
800460»

0004562

DOBRA poslovna priložnost. Lokal v
okolici Kranja redno zaposli urejeno,
komunikativno osebo » vodenje cJnevnega bara. Aldera, d.o.o.. Partizanska
34. Šenčur, tr 040/321-001
HONORARNO zaposlimo študentko z
izkušnjami za delo v kava baru, Kamazi, d.o.o.. C. na Brdo 30, Kranj, v
031/618-760
600«« 10

DILCA, d.o.o., Kranj, Smledniška o.
128. takoj zaposli za nedoločen čas
samostojnega računovodja, lahko tudi
knjigovodja s prakso. Pisne ponudbe
na gornji naslov a l i , « 04/23-58-720,
041/818-790
eoo4fl7o
MONTER In vzdrževalec zunanjih otro«
ških igral ter varnostnih podlag. Zaposlitev za nedoločen čas. Prošnjo z življenjepisom pošljite na naslov: Flora,
d.o.o., Zg. Bitnje 133, 4209 Žabnica
6004016

8004687

OSEBO za delo • občasno pomoč v
strežbi zaposlimo takoj. Pizzerija Sraka. Mošnje 41, Radovljica, t r
031/502-221
800*62«

GG

TAKOJ zaposlimo delavca za delo v
lakirnici, zaželene izkušnje na področju lakiranja, Aleksander Stare s.p.,
Zg. BHnje 186, Žabnica. « 040/713030

PARKOVNI delavec za preprosta vrtnarska deta v parkih.Zaposlitev za določen čas. Prošnjo z življenjepisom pošljite na naslov: Flora, d.o.o., Zg. Bitnje 133.4209 Žabnrca
doo46is

ZAPOSUMO delavca s srednješolsko
izobrazbo z veseljem do tehnike, za
deto v servisu in pre>daji. Prošnje pošljite na: Perko tehtnice, d.o.o.. Zalog 2,
4204 Golnik
60041so

IŠČEM

0 3 1 / 6 8 S

PREKRIVANJE STREH od 3,5
EUR/m2, možna dobava 30% cenejše
kritine. Marko Deriink s.p., Glavna cesta 12, Naklo, tr 040/484-118

8 3 S

Boštjan

800407»

ONE MAN BAND išče deb. igranje na
obletnicah. 9 031/596-163
8004486

STORITVE
NUDIM
ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade.
Kamnite šKarpe, urejanje In tlakovanje
dvorišč, z našim ali važim nriateriatom,
SGP Bytyqi d.n.o., Stoiževo 3a, Kranj,
«041/222-741
6003377

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, notranje ometd, fdsadd. adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro In
poceni. SGP Beni, Struževo 7. Kranj,
tr 041/561-838
6004104

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti. paridrišč, polag. robnikov,
pralnih plošč. izd. betonskih in kamnitih škarp. Adrovic &Co. d.n.o., Jek^vškova 10. Kamnik, tr 01/839-46-14,
041/680-751

mali oglasi

SUKOPLESKARSTVO Bizant Gorazd
s.p., Britof 9, 4000 Kranj vam nudi
kvalitetne in ugodne pleskarske storitve, t r 041/514-547

BARVANJE fasad, beljenje not. prostorov, glajenje sten in stropov, premazi
oken, vrat In napuščev, odstranjevanje
tapet, dekorativni ometi In opleski, Pavec Ivan s.p., Podbrezje 179. Naklo,
» 031/39-29-09

8004471

IZOBRAŽEVANJE

FLORIJANI d.o.o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakovanje dvorišč. I t 041/557-871

NUDIM
VPISUJEMO V: CELOLETNO šok) KITARE 2008/2009: POLETNO šolo
KITARE - julij ali avgust; poletne tečaje
družabnega PLESA (hitri, običajni).
Vabi vas STUDIO TANGO. Britof 316,
Kranj, tr 041/820-485

8004S6S

GRADBENIK REXHO d.n.o., Adergas
13, Cericlje, izvaja od temeljev do strehe, notranji ometi, vse vrste fasad,
kamnite škarpe. adaptacije, urejanje in
tlakovanje dvorišč, tr 041/58^996

800412«

IŠČEM

GRADBENO PODJETJE KRANJ
d.o.o. Zupanova 6, Šenčur izvaja vsa
gradt)ena dela, notranje omete, vse vrste fasad, adaptacije, novogradnje, tlakovanje dvorišč, kvalitetno, httrg in poceni, i r 051/354-039

IŠČEM inštnjktorja za statistiko, stohastiko in linearno programiranje, tr
041/962-143

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p.. Senlčno 7, Križe, tel.: 59-55170, 041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, lamelne zavese, ptise zavese, komamiki, markize, www.asteriks.net

6004665

N U M E R O U N O Robert
Kukovec s. p., Mlinska uL 22,
Maribor, telefon:
02/252^9^26,041/750-560,

ZASEBNI STIKI
35.000 POSHEDOVANJ, 11.000 poznanstev v preteklem letu je karakteristika ženitne posredovalnice Zaupanje
za vse generacije, ki posreduje po
vsej Sto. tr 03/57-26-319, 031/505495, 031/838-378
eooooo4
3&4.ETNA preprosta vdova, se je pripravljena preseliti k zvestemu partnerju, staremu do 53 let. 9 041/229
649

6004575

DEKLETA, bnezplačno lahko spoznate
fante za iskrer>e. resne, trajne zveze iz
vse države, t r 031/83e^78
MLAD moški, ki sam z otrokom je o^
tal, vestno dekle za skupno življenje bi
rad spoznal, t t 031/807 376 8004674

RAZNO

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI

IZDELAVA podstrešnih stanovanj, Pianinšek k.d.. Šinkov Tum 23. Vodice,
9 031/206-724

PODARIM

GOTOVINSKI KREDIT 1.000 EUR do
24 nvesecev. Izplačilo takoj. Za vse zaposlene in upokojene. Morebitni odtegljaji niso ovira. Kreditna točka,
d.o.o., Gregorčičeva 8. Kranj, t r
04/23 66 808, 051/387 753

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravila starih, nudimo dimne obloge, dimne
ka^. Novak & Co, d.n.o.. Ljubljanska
89, Domžale, tr 031/422-800

8004067

KREDITI DO i o LET Z A V S E
ZAP., T U D I Z A D O L O Č E N
ČAS, I N U P O K O J E N C E
do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in teasingi.
Možnost odplačila na položnice: Pridemo tudi na dom.

6004633

8004117

04/20142 47, e-pošta: ma!ioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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J E ŽE ČAS za generalno čiščenje v
mesecu maju in juniju? Nudimo še
poset>ej cenovno zelo ugodno generalno čiščenje hiš, stanovanj, poslovnih pros., blokov. Marija Cof s.p., Janeza Puharja 5, Kranj, t r 040/419393

6004622

8004S87

OKREPČEVALNICA "Pri Jožu", Velesovska C. 63. Šenčur, zaposli dekle za
delo v strežbi, 9 041/503-222

~

RAZNE smuči in malo fino orodje z
drobnim materialom za mladega mehanika, tr 041/602-395
6004643

2

pitj>n'l»nik.c<)m

8004123

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec Mešalnice

JANEZ VETERNIK

U m r l a je naša nekdanja sodelavka

HELENA HOZJAN

rojen 1 9 4 8

Od njega smo se poslovili v torek, 24. junija 2008, ob 15,30 na pokopališču v Žabnid.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.
K O L E K T I V

Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

S A V A

Psihiatrična bolnišnica Begunje

ZAHVALA

V SPOMIN

V 9 6 . letu nas je zapustila draga mama. tašča, babica, prababica
i n teta

Boleč je spomin na 2 8 . junij, ko mineva 15 žalostnih let, odkar
te ni več med nami, naša ljuba

PAVLA SUHADOLNIK

A N I T A VETERNIK

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, s o s e d o m ,
znancem in v s e m , ki ste darovali cvetje i n sveče, za ustna in
pisna sožalja i n jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala tudi g.
župniku Cirilu PleŠcu, negovalnemu oddelku bolnišnice Golnik
osebju Doma upokojencev Kranj in pogrebni službi Komimali
Kranj.

Mladost neponovljiva za vedno je odšla, namesto iskrice v očeh,
zdaj t a m je le tema. Pogrešamo te! Vedno boš v naših srcih in
mislih!
Hvala v s e m za vsako lepo misel nanjo, za postanek ob njenem
grobu, za prižgano lučko ali poklonjen cvet.

Sin Franc z družino in hčerka Francka

Dnilovka, 17. junija 2008

Je čas, ki daje.
je čas, ki vzame.
Pravijo, je Čas,
ki cdi rane.
Jc tudi čas, ki nikdar ne mine,
ko se zasanjaš v spomine.

Oči, mami, Boštjan

ZAHVALA
V 56. letu starosti nas je za vedno zapustila draga žena. mami.
stara m a m a in tašča

NAJ OSTANEM
Najjim ostanem v spominu kot potok,
ki odž^a in pomiija
z žuboreča pesmijo.

ZVONKA RIBNIKAR

za vse, ki se ustavijo

rojena Pagon
Srednja vas - Goriče

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, s o s e d o m , sodelavcem,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja in besede tolažbe,
podarjeno cvetje in sveče.
Posebna zahvala njeni zdravnid dr. Silvi Kozjak, medicinskemu
osebju bolnišnice Golnik, oddelkov 2 0 0 in 6 0 0 in prof. dr. Debeljaku. Zahvala g. župniku Petru Ivančiču za opravljen obred,
nosačem, pevcem v o k a b e skupine Storžič, praporščakoma,
pogrebni službi Pogrebnik, d. o. o., g. Rafku Grosu za poslovilni
govor. V s e m imenovanim in neimenovanim še enkrat Lepa hvala.
Žalujoči: m o ž Peter, sin D a m j a n , vnuk Nik, snaha T a n j a in
ostalo sorodstvo
Srednja vas - GoriČe, Kranj, Tržič, Tolmin, Kokrica
Goriče, 1 9 . junija 2 0 0 8

Najcrnmnk^^kruhnarmi
(Neža Maurer)

ZAHVALA

ob prerani in boleči izgubi našega dragega
*

——

ANDREJA HAFNERJA
(26.10.1939 -15.06.2008)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, nekdanjim sodelavcem za izrečena sožalja,
tople besede, darovano cvetje in sveče ter neizmerno pomoč.
Iskrena hvala tudi g. župniku Matjažu Zupanu za lep obred in
sveto mašo, pogrebnemu zavodu in pevcem za zapete pesmi in
odigrano Tišino. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na
njegovi zadnji poti.

Žalujoči: m a m a Julka, žena Tinka, s i n Marko z družino, sin
Tomaž z družino
$kof)a Loka. jimij 2 0 0 8

GG
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info@g-glas.si

ANKETA

Iz šolskih klopi
na počitnice
A N A HARTMAN

Učenci so pred dnevi šolske
torbe dokončno obesili na
klin in začeli uživati v brezskrbnih počitnicah. V Kranju
s m o mlade povprašali, ali
so zadovoljni z učnim uspehom in kako bodo preživljali proste dni.
Foto: Mitic Zorman

Žan Žnidaršič:

Alda Nazič:

Žan Šebrek:

Mitja Pavšič:

Jaka Nahtigal:

"Deveti razred sem zaključil
s prav dobrim uspehom in
sem zadovoljen. Med počitnicami bom hodil na bazen
in v Kranj, šel bom na morje. Jeseni bom začel obiskovati ekonomsko gimnazijo."

"Končala sem peti razred in
s e m zelo zadovoljna, saj
s e m bila prav dobra. Med
počitnicami bom precej
časa na bazenu v Kranju,
obiskala bom tudi babici v
Bosni in Avstriji."

"Končal sem sedmi razred.
Bil sem dober, ker se mi ni
dalo preveč učiti. Drugo leto
se bom bolj potrudil. Med
počitnicami bom z a računalnikom, igral bom bobne
in šel na morje."

"Končal sem sedmi razred,
bil sem dober. Zdi se mi, da
sem se dosti učil. Med počitnicami bo čas za računalnik,
televizijo, kopanje v bazenu
in na morju, bral bom znanstvenofantastične knjige."

"V devetem razredu sem bil
dober in sem s tem zadovoljen. Vpisa! sem se na biotehniško šolo. Med počitnicami bom za računalnikom,
šel bom na morje, hodil bom
na bazen in igral v bendu."

Svežina v Prešernovem gaju
O d v r o č i n e v m e s t u s e j e bilo t e d n i p r a v p r i j e t n o o d p o č i t i v P r e š e r n o v e m g a j u , kjer p a n i s t a p o č i v a l a
L e o p o l d in G r e g a Š a j n , ki s t a p o s k r b e l a z a o b n o v o s p o m e n i k o v , t u d i P r e š e r n o v e g a .

V I U I A STANOVNIK

Kranj - "Že pred leti sem v
Prešernovem g a j u obnavljal Majdičevo kapelo, nato
sem izdelal stopnice i n robnike ob Prešernovem grobu, kvader pri ribniku ...,
skratka za P r ^ e m o v gaj
s k r b i m že skoraj petindvajset let. V zadnjem času je
bilo kar nekaj dela s čiščen j e m grafitov, nato sem se
lotil obnove gaja, od poglobitve i n prezlate prvotnega
groba Franceta Prešerna do
obnove spomenika Emestine Jelovšek, Prešernove
hčerke, plošče p r i vhodu 2
Gregorčičeve, sedaj pa prenavljam Prešernov spomen i k . Spomenik je iz leta
1852 i n je iz hotaveljskega
apnenca, kar n i najkvalitetnejši material za zimaj. Ker
pa je dosti masiven i n redno vzdrževan, pa bo zdržal
še vsaj sto let," je povedal
Leopold Šajn, mojster za
ohranjanje kul1^xme dediščine, k i že več kot trideset
let opravlja restavratorsko
kamnoseška dela. Pred
n j i m je to delal njegov oče,
sedaj pa m u pomaga tudi
sin Grega, zato imajo kar
dolgo družinsko tradicijo in
precej izkušenj.
"S s i n o m sva Prešernov
spomenik najprej očistila,

KRANJ

Postavili temeljni k a m e n novega naselja
Včeraj je kranjski Gradbinec (del Skupine Primorje) postavil
temeljni kamen nove stanovanjske soseske Planina jug (ob
Qlandii). Podjetje bo skupno zgradilo kar 207 stanovanj, od
tega 68 oskrbovanih, trgu pa bodo v poletnih mesecih
ponudili tako manjša stanovanja - od garsonjer s približno
36 kvadratnih metrov stanovanjske površine do 121 kvadratnih metrov velikih stanovanj v mansardi. Gradnja poteka že
nekaj mesecev, stanovanja pa bodo vseljiva konec leta
2009. Cena kvadratnega metra naj ne bi presegala dva tisoč
evrov za kvadratni meter. V bližini gradi tudi Lokainvest, čez
cesto, kjer je delovala mlekarna, pa naj bi gradnjo začeli v
prihodnjih mesecih. B. B.

Temeljni k a m e n za n o v o s t a n o v a n j s k o s o s e s k o
Planina j u g s o vzidali predsednik d r ž a v n e g a s v e t a
B l a ž Kavčič (prvi z leve), kranjski ž u p a n D a m i j a n
P e r n e in direktor G r a d b i n c a Z m a g o C e r š a k . /Fcto Tinaooki

Leopold Šajn ima z restavratorskimi kamnoseškimi deli veliko izkušenj, te dni pa s sinom
Gregom prenavljata tudi spomenike v Prešernovem gaju.
zbrusila ravne površine,
druge pa speskala in prekitala poškodbe oziroma j i h
domodulirala. Poglabljava
tudi vse črke, k i jih bova na
novo tudi prezlatila. Ko se
bo nekaj dni sušilo, bo tre-

vremenska napoved

ba Še enkrat pobrusiti i n na
koncu vse skupaj zaščititi z
vodoodbojno silikonsko zaščito, tako da voda ne bo
prodirala v spomenik i n da
z m r z a l ne bo povzročala
dodatnih razpok," pojas-
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njuje Leopold Sajn i n dodaja, da prenovo
financira
Mestna občina K r a n j , nadzor pa izvaja Zavod za varstvo kxilturne dediščine
Slovenije, območna enota
Kranj.

Mladoporočenci
Na Bledu so se 14. junija poročili Dean Gregorič in Sabina
Ukmar, Dimitrij Šlibar in Meta Juretič ter Lazo Dragaš in
Barbara Hrovat, v Kranju i8. junija Lilijana Fojkar in Norris
CIaude Jones, 21. junija Lojze Brvar in Bernarda Koželj,
Željko Arambašič in Saša Kovač ter Andrej Gracar in Suzana
Majerle, v Preddvoru 21. junija Boštjan Perčič in Helena
Corenc, v Bistrici pri Tržiču pa Jasna Pirš in Gašper Sitar ter
Barbara Aljančič in Tomaž Balantič.
Mladoporočencem čestitamo in jim s čestitko, prejeto na
matičnem uradu, podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas.
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Napoved za Gorenjsko

TELEFON:
(M) 281-2220 KOMU«
(04) 2 8 1 - 2 2 2 1 KOBur
(04) 2022-222 nioouu
(051) 303-505 pilOORu«!*!
FAX:
(04) 281-2225 ncOMUiH
(04) 281-2229 iKiuu

V petek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami,
deloma nevihtami. V soboto in nedeljo bo povečini sončno,
v soboto popoldne lahko nastane kakšna ploha. Malo manj
vroče bo.
Agcncija RS za okolje . Urad za Metcorlogijo
PETEK

:

SOBOTA

NEDELJA

murni M
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