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Odkrivalo strehe, poplavljalo hiše
Nedeljsko neurje z močnim vetrom je najbolj
prizadelo občine Kamnik, V o d i c e in Medvode.
SIMON ŠUBIC

Kamnik, Vodice - Pospravljanje po hudem neurju, ki je v
nedeljo popoldne zajelo občine na vzhodu in jugovzhodu
Gorenjske, se je včeraj nadaljevalo. Na prizadetih območjih so na številnih odkritih strehah pritrjevali zaščitno folijo, počistiti je bilo treba poplavljene prostore, odstranjevali so podrto drevje,
nekje so vzpostavljali pretrgano električno preskrbo in
krpali pretrgane telekomunikacijske vode. Škodo so že
popisovale posebne komisi-

je, ogledali so si jo predstavniki pristojnih ministrstev,
tudi zavarovalnice so na teren že poslale svoje cenilce.
Na območju Gorenjske in
osrednje Slovenije je neurje
z močnim vetrom, ponekod
tudi točo, najhuje prizadelo
občine Kamnik, Vodice in
Medvode, kjer se je tudi najprej razbesnelo, nato pa se je
začelo pomikati proti severovzhodu Slovenije. Sunki
vetra so po podatkih Agencije RS za okolje v sunkih dosegali tudi 120 kilometrov na
uro.
• 3. stran

Nedeljsko neurje je odkrilo več sto stanovanjskih hiš in blokov, gospodarskih objektev in tudi šol. / fou.: cot.zd

Elanu manj denarja od želja

POLETNI MENJALNIŠKI TEČAJI

ZA HRVAŠKE KUNE

Lastniki družbe Elan Group (Skimar) s o potrdili dokapitalizacijo v višini deset milijonov evrov, uprava

G o r e n j s k a ^ Banka

in nadzorniki so želeli vsaj 15 do 25 milijonov evrov.
BOŠ17AN BOGATAJ

Begunje • Na petkovi skupščini Elan Group (prej Skimar) so lastniki potrdili desetmilijonsko dokapitalizacijo podjetja, kar je bistveno
manj od junijske odločitve
nadzornega sveta. Predsednik uprave Ivan Štrlekar je
po skupščini povedal, da bi
za sanacijo, odplačilo dolgov
in razvoj proizvodnje potrebovali vsaj 20 do 25 milijonov. "To je manj od pričakovanj, kaj bomo s tem dosegli,
pa sedaj ne morem reči," je
povedal Štrlekar.
Lastniki so dokapitalizacijo
soglasno podprli, saj želijo
zagotoviti nadaljnje poslovanje ter izpeljavo sanacije po
lanski 8,4 milijone evrov vi-
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soki izgubi. Največji delež
pri dokapitalizaciji je odpadel na Kapitalsko družbo
(Kad), saj je s 63 odstotki tudi
največja lastnica Skupine
Elan, drugo so prispevali
DSU, Triglav finančna družba in Triglav naložbe. Kad
višje dokapitalizadje ni podprl, saj načrtujejo umik iz
Elana.
"Sedaj bo treba sprejeti
ukrepe za delo s polno paro,
saj smo v preteklih tednih
zgolj čakali na denar," o razpoloženju med zaposlenimi |
pravi Dušan Ferjan, predsedElan Group so lastniki v manj kot letu znova dokapitalizirali,
nik sindikata v Elanu. Upa,
da bo tako tudi danes, na dan zaposleni so zaradi tega spet optimistični
izplačila plač, saj zaposleni
zagotovil uprave pred včeraj- je po petkovi odločitvi lastni- napovedi odpuščanja pa bo
šnjimi pogajanji z bankami kov med njegovimi sodelavci zopet vse drugače. Upa, da
niso imeli. Ferjan opaža, da več optimizma, v primeru do slednjega ne bo prišlo.
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Domačini so siti hrupnih

Proslavili krajevni praznik

piknikov

Praznik krajevne skupnosti Lesce so
zaznamovali s številnimi prireditvami
in podelitvijo priznanj zaslužnim občanom. Leščant, ki so izgubili zaposlitev v nekdanjih Verigi, Murki in Čokoladi, so v domačem kraju naSII novo
priložnost.

Krajani Kočne so že lani podpisa
peticijo proti piknikom, ki se dogajaj
na travniku nad vasjo. Pred dnevi s
vložili novo prijavo zaradi "Vukoveg
shoda": prireditelji so imeli premoč
ne zvočnike in pustili za seboj vreč
smeti.

Na Gorenjskem
dva z vsemi točkami
odstotka deklet in 233 ali
41,24 odstotka fantov. Vseh
34 možnih točk je letos doseglo 38 kandidatov, med
katerimi sta bila tudi dva iz
gorenjskih srednjih šol,
Petra Šter s kranjske gimnazije in Aljaž Gaber iz
škofjeloške gimnazije. Skupaj z njimi je še 340 maturantov, ki so na spomladanskem roku splošne mature
dosegli od 30 do 33 točk,
včeraj prejelo maturitetna
spričevala s pohvalo. Med
zlatimi maturanti je bilo
271 deklet in 107 fantov.

MAFEJARANT

Kranj - Spomladanskega
roka splošne mature se je
po podatkih državnega izpitnega centra letos udeležilo 9330 kandidatov, od
tega v gorenjski regiji 916.
Od 7910 kandidatov, ki so
uspešno zaključili četrti letnik gimnazije in so splošno
maturo opravljali prvič, jih
je izpite uspešno opravilo
7345 ali 92.&6 odstotka. Neuspešnih je bilo 565 kandidatov ali 7,14 odstotka; med
njimi je bilo 332 ali 58,76

KRONIKA

KMETIJSTVO

VREME
Danes bo delnoJasno. Popoldne
so možne piohe. V sredo bo precgjasno, v četrtek bo tudi sončno, proti večeru pa bodo krajevne nevihte. Jutra bodo sveža.

Policista rešila

V košnji otave

nezavestnega voznika

so zmagale ženske

Sedemindvajsetletni voznik je po nesreči blizu Loga v Bohinju brez zavesti obležal z obrazom v potoku Pirašlca, Policista v patrulji sta ga opazila, mu dala prvo pomoč in poskrbela,
da je dobil zdravstveno oskrbo.

LetoSnji Praznik koscev so v Novi
Oselici pripravili nekoliko drugače za koso so prijele ženske, za grablje
pa moiki. Tako kosicam kot grabljačem je šlo ob obilici smeha in kljub
nalivom malo prej delo dobro od
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POLITIKA
Omejitve za odvetniški poldic
Vlada predlaga strožje pogoje za prehod
sodnikov in državnih tožilcev med odvetnike.
JOŽE K O Š N J E K

Ljubljana - Vlada je na dopisni seji pretekli petek
sprejela predlog sprememb
zakona o odvetništvu, ki zaostruje pogoje prehoda sodnikov in državnih tožilcev
med odvetnike in s tem zagotavlja pogoje za pošteno
sojenje. Kot dodaten pogoj
za opravljanje odvetniške
dejavnosti vlada predlaga
omejitev, da posameznik,
ki Želi v odvetniški poklic,
zadnja štiri leta ni opravljal
funkcije sodnika ali državnega tožilca. Dopolnjen je
tudi člen, ki prepoveduje
zastopanje osebam, katerim mora odvetnik po zakonu odkloniti zastopanje.
Odstopanje mora na primer odkloniti, če je v isti
zadevi zastopal nasprotno
stranico ali delal kot sodnik,
državni tožilec, policist ali
druga uradna oseba v upravnem postopku. Minister
za pravosodje Lovro Šturm
je prepričan, da so predlagana dopolnila skladna z
ustavo. Predsednica sodniškega društva Janja Roblek

•je prepričana, da bo moralo
O dopolnjenem zakonu odločati ustavno sodišče,
predsednik
odvetniške
zbornice Miha Kozinc pa je
povedal, da prehajanje sodnikov in tožilcev v odvetniške vrste dobro ureja že sedanji zakon o odvetništvu,
ki odvetnikom že prepoveduje zastopanje strank v zadevah, v katerih so delovali
kot sodniki, tožilci ali drugi
delavci organa za notranje
zadeve. Predlagano konkurenčno klavzulo pa je ustavno sodišče leta 1996 razveljavilo. Če bo znova uvedena, bodo morali biti sodniki
in tožilci upravičeni do odškodnine. Z njo soglaša
tudi predsednik vrhovnega
sodišča Franc Testen, prehod sodnika med odvetnike
pa lahko predstavlja določena vprašanja o videzu nepristranskosti sodišča. Od
začetka leta 2004 do letošnjega prvega julija je odšlo
med odvetnike 14 sodnikov
in šest tožilcev. Miha Kozinc meni, da med odvetnike zanesljivo niso šli samo
zaradi denarja.

danica.zavri@g-^s.si

Predsednika o prihodnosti
Predsednik republike Danilo Tiirk je govoril pri Najevski lipi, predsednik vlade janež janša pa v Postojni.
JOŽE KOŠNJEK

Kranj - Predsednik republike
Danilo TUrk je bil govornik
na sobotnem tradicionalnem
srečanju državnikov pri stari
Najevski lipi nad Črno na
Koroškem. Dejal je, da moramo na vsakem koraku nenehno skrbeti, da ne pride
do pojavov, ki bi kakorkoli
omajali zaupanje v pravno
državo. Spomnil je na pomen vrednot dialoga in solidarnosti. Pogovor mora biti
sproščen in brez zlih namenov, tudi v sedanjem predvoUlnem času, vendar morajo
iti polemike v pozitivno
smer. Za zgled solidarnosti
pa je postavil pomoč pri reševanju ponesrečenih na Savi
pri Bland.
"Nedopustno je protipravno bogatenje, nedopustno je

protipravno jemanje premoženja, proti temu se je treba
boriti skladno s pravom.
Med instrumenti, ki jih
imamo na voljo, pa je instrument pravna država," je
povedal predsednik republike. Nenehno je treba skrbeti, da ne pride do pojavov, ki
bi kakorkoli omajali zaupanje v pravno državo, jemali
avtoriteto ustanovam pravne.države in jemali upanje,
da bo pravna država postala
še močnejša in uspešnejša.
Reforme naj bodo premišljene in dozorele, zato je treba vzeti čas za premislek. Izogibati se je treba populizmu vseh medijskih nastopov, ki otežujejo resno razmišljanje o naši prihodnosti. Boji za samostojno Slovenijo so pokazali, da se slovenski Človek bori častno in

se zna boriti zmagovito, je
povedal predsednik republike Danilo Turk.
Predsednik vlade Janez
Janša je govoril na srečanju
vodstev lokalnih odborov
Slovenske
demokratske
stranke v Postojni. V ocenah
položaja v državi in ravnanj
političnih tekmecev je bil oster. Po njegovem mnenju se
v Sloveniji rišeta dve alternativi: prva, ki jo ponuja SDS,
vodi v razvoj i n sodelovanje,
druga pa v staro izključevanje. Drugim strankam je
predlagal, naj po vzoru njegove stranke zapišejo v statute določilo o nezdružljivosti
vodstvenih funkdj v stranki s
položajem v nadzornih svetih. SDS je prva med političnimi strankami kljub zaposlenosti s predsedovanjem
Evropske unije predstavila

svoj program in vodilno ekipo. Slovenija je pripravljena
na izzive prihodnosti, v kateri je treba ob gospodarski rasti zagotoviti tudi skrb za človeka in za trajnostni razvoj.
V gradbeništvu in trgovini je
nekaj velikih igralcev ali ponekod samo eden, ki si skušajo prikrojiti pravila igre po
svoje. V prejšnjih mandatih
je bilo to dopuščeno. Nihče
ni bil kaznovan. Temu je treba narediti konec. Vlada je
prišla v konflikt vsaldč, ko je
trčila v določene monopole
in kartelne dogovore, pri če-,
mer je posebej omenil tri
gradbena podjetja. Na tej točki vlada ne bo popustila.
Tudi v primem predora Markovec ne. Tudi če bo zgrajen
tri leta kasneje, bo zgrajen po
postopkih, je napovedal Janez Janša.

KRATKE NOVICE
LJUBLJANA

Poslanci o pokrajinah avgusta
Vlada je pretekli teden sprejela nov predlog zakona o ustanovitvi pokrajin, ki se bistveno ne razlikuje od starega. Ob
upoštevanju izidov referenduma je po novem osrednja slovenska pokrajina razdeljena na Kamniško-Zasavsko In na
Notranjsko-Doienjsko pokrajino. Samostojna pokrajina naj
bi bila tudi glavno mesto Ljubljana. Primorska pa je še vedno razdeljena na severni in južni del. Poslanci državnega
zbora naj bi o predlogu kljub počitnicam odločali v drugi
polovici avgusta, pred tem pa bo predlog pokrajinskega
zemljevida posredovan v obravnavo občinam. Za sprejetje
zakona v državnem zboru je potrebna dvetretjinska večina
navzočih poslancev. Socialni demokrati, LDS, Zares, Lipa in
SNS ter vladni DeSUS nasprotujejo predlagani delitvi Slovenije. Napovedujejo, da se bodo njihovi poslanci zanesljivo
udeležili seje in glasovali proti predlogu, tako da vladi ne bo
uspelo zagotoviti dveh tretjin glasov prisotnih poslancev. V
največji vladni stranki SDS pa so prepričani, da je predlog
pokrajinske delitve Slovenije dober, da je bilo vanj vloženega veliko truda in ga je treba tudi zato, ker zagotavlja enakomernejši razvoj države, sprejeti, j. K.

LJUBLJANA

Odlikovanja pogumnim reševalcem
Predsednik Republike Slovenije Danilo TUrk je včeraj na
Brdu podelil državna odlikovanja posameznikom in organizacijam, ki so se izkazali pri reševanju In iskanju ponesrečenih na Savi pri Blanci. Za podelitev odlikovanj se je zavzela tudi vlada, ki je izrekla priznanje vsem, ki so sodelovali
v reševalni akciji na spodnji Savi. J. K.

Janez Janša 1 foio: conrd kjvm

Dr. Danilo TUrk / FMO: C«,««! KJVJI«

Največ za prireditev Kosec vabi
MATEVŽ PINTAR

Turistično društvo Selca
organizira mnogo različnih
akcij, med njimi so Baklada, Maškarada, občni zbor s
potopisnim predavanjem,
predavanje o rožah in prevzem sadik. Kosec vabi, obisk prireditev Selo, Sela,
Sele, Miklavžev pohod ter
izlet T D Selca. Tamkajšnje
krajane smo povprašali, katero izmed teh prireditev
najbolj podpirajo in ali poznajo spletno stran Turističnega društva Selca. Za-

nimalo nas je tudi, kaj jih v
Selcih glede urejenosti vasi
in okolice najbolj moti ter
kaj jim je najbolj všeč. Z
nami je sodelovalo 165 prebivalcev Selc z okolico. Tretjina anketiranih najbolj
podpira prireditev Kosec
vabi, 19 odstotkov predavanje o rožah in prevzem sadik, 13 odstotkov se jih je
odločilo za pohode v okviru
akcije Gremo gor, po 10 odstotkov Maškarado i n Miklavžev pohod, druge prireditve je podprlo le po nekaj
odstotkov vprašanih. Splet-

Katero akcijo Turističnega druStva Selca najbotj
podpirate?

no stran turističnega društva pozna samo 14 odstotkov vprašanih. Krajani Selc
so kar zadovoljni z urejenostjo vasi in okolice, kar je
potrdilo 37 odstotkov vprašanih. 9 odstotkov krajanov
motijo neurejene ceste, 7
odstotkov neurejena okolica
in smeti, 4 odstotke kanalizacija in propadajoč kulturni dom ter po 5 odstotke pomanjkanje parkirišč, trgovin in lokalov. Najbolj jim
je všeč obnovljen športni
park Rovn. Zanj se je odločilo 28 odstotkov vprašanih.

19 odstotkom je všeč cerkev, župnišče in pokopališče, 18 odstotkov jih meni,
da je celotna vas i n njena
okolica zelo lepo urejena.
Zahvaljujemo se vsem, ki
ste odgovorili na naša vprašanja. V prihodnjih dneh
vas bomo znova poklicali za
mnenje o časopisu. Vsi, ki
bi želeli časopis redno dobivati na dom, pokličite v
Klicni center slepih na številko 04/517-00-00 in se
nanj naročite. Za vas smo
pripravili ugodne naročniške pogoje.

Kaj vas v Selcih gtede urejenosti vasi in okolice
najl>oljmot>?
Neurejen, okol«
Prcmato panctrfsc

P « m a ( o trgovin in

Ne vem
ir%

mrilo

izžrebanemu naročniku časopisa
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Odkrivalo strehe,
poplavljalo objekte
i 1. stran
V Kamniku je med drugim
odkrilo streho in poplavilo
ufilnice na Osnovni šoli Marije Vere, š? večjo škodo sta
veter in dež povzročila na OŠ
Vodice, kjer je streho odprlo
kot pločevinko. Brez strehe
oziroma vsaj dela strehe je
ostalo na stotine stanovanjskih hiš, marsikje so ostali
brez elektrike, ker je potrgalo
kable električne napeljave.
Skoda še ni ocenjena, natančnejši podatki pa bodo najbii
znani še ta teden.

Stanovanjski blok je odkrilo tudi v Medvodah. / foo: ivin tmikii

Začelo se je v Medvodah
Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in
reševanje je neurje z močnim vetrom okoli 14. ure najprej zajelo širše območje občine Medvode. Podiralo je
drevesa in odkrivalo strehe
stanovanjskih in drugih objektov. Meteorna voda je
med drugim zalila kletne
prostore doma starejših občanov, veter je poškodoval
okoli petnajst streh stanovanjskih hiš in streho stanovanjskega bloka. Podrtih je
bilo okoli trideset dreves. Prizadetim so pomagali lokalni
gasilci, ki so pomagali pri pokrivanju streh in odstranjevanju dreves s cest, še zlasti v
Zbiljah ter v Spodnjih in
Zgornjih Pimičah.
V Kamniku odkrilo šolo,
najhuje v Gozdu
Osem minut pozneje je
neurje že zajelo območje občine Kamnik. Domačini pravijo, da je prihrumelo kot tornado, ponekod so sunki vetra dosegli tudi do 120 kilometrov na uro. Veter je v

Poškodovan avtomobil pri kamniškem bazenu / fou: cofazd Kavu
.-•-'^cr:
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Kamniški župan Tone Smolnikar pred O Š Marije Vere, s katere je odneslo četrtino strehe.

Kamniku odkril streho na
OŠ Marije Vere. "Ostali smo
brez približno četrtine strehe, ki je iz pločevine. To je
odneslo vse do pošte, razbila
pa je tudi nekaj avtomobilov,
ki so bili parkirani v bližini
šole. Na telovadnici je odnes
lo sleme, v njej je voda uni
čila parket," je pojasnila ravnateljica Violeta Vodlan. S
Stropov v nekaterih učilnicah
je še včeraj dopoldne teklo
kot s slapu, saj je ponoči spet
odkrilo zasilno streho iz PVC
ponjav, ki so jo namestili gasilci. "K sred so nas sosedje
hitro obvestili o povzročeni
škodi, zato smo lahko takoj
začeli sanacijo. Tako smo
pravočasno pokrili knjižnico
i n računalniško učilnico ter
iz njiju umaknili večino
vrednega, tako da smo oba
prostora skoraj v celoti rešili.

Ker je meteorna, verjetno pa
tudi fekalna voda privrela iz
cestnih jaškov, nam je poplavilo še pet učilnic v kletnih
prostorih šole, a kakor sedaj
kaže, je tlak pod vprašajem
samo v eni učilnici, je pa
uničena lesena stena v glasbeni učilnid," je še pojasnila
ravnateljica, ki si je oddahnila le, ker so počitnice in bo
sedaj do septembra čas za sanacijo šole, v katero hodi
okoli 450 otrok.
V Kamnilcu je odkrilo tudi
strehe petih stanovanjskih
blokov, tridesetih stanovanjskih objektov in podrlo večje
število dreves. Najhuje je bilo
na območju Gozda, kjer je
veter razkril strehe vseh petdesetih objektov. Zaradi podrtega drevja je bil dostop do
naselja več ur onemogočen,
prekinjena je bila tudi pre-

skrba z električno energijo.
Iz logističnega centra Civilne
zaščite so na ogrožena območja pripeljali PVC-folijo
in ponjave za zasilno prekrivanje streh. Pri odstranjevanju posledic se je poškodoval
gasilec. Za preskrbo z električno energijo so poskrbeli
gasilci in pripadniki C Z z
agregati. "Na Gozdu je noro,
ni hiše, ki je ne bi odkrilo,
zato smo tja pripeljali precej
polivinila in desk, da jih vsaj
za silo pokrijemo. Ogromna
škoda je tam povzročena tudi
v gozdovih- Skoda bo velikanska, imenoval sem štiri
komisije, ki jo popisujejo,
groba ocena pa naj bi bila
znana v sredo," nam je včeraj opisoval kamniški župan
Tone Smolnikar.
• 20. stran
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Na območju Kamnika je polomilo veliko drevja. 1 MO-- cotazd Kavja
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Marija Vok^ak
NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
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NOVINARJI-UREDNIKI:
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Miha Naglič, Jasna Paladin, Maijeta Smolnikar, Simon Šubic, Ana Voli^ak
OBUKOVNA ZASNOVA
Jemej Stritar, Tridkel
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina Doki, Gorazd KavSč, Gorazd Šinik
LEKTORICA
Marjeta Vozlič
VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj
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Tekma za najmočnejšega Slovenca

Siti hrupnih piknil(ov
Krajani Kočne so že lani podpisali peticijo proti piknikom, ki se dogajajo na travniku nad vasjo.
Pred dnevi so vložili novo prijavo zaradi "Vukovega shoda".
URŠA PETERNEL

Na viličarja so morali naložiti skupno kar 320 kilogramov.
/ Foto; Pttra Lolr>£

V soboto zvečer se je na prireditvenem prostoru Pod Skalco
nabrala precejšnja množica radovednežev, ki so, nekateri
kar z odprtimi usti, opazovali in tudi glasno spodbujali sedem tekmovalcev, ki se potegujejo za naslov Martin Krpannajmočnejši Slovenec. Na četrti letošnji tekmi s o v petih
Igrah vzdigovanja in prenašanja nekaj sto kilogramov svoje
moči pomerili Sandi Ivančič iz Kokrice, Jernej Pavlič iz Ljubljane, Damjan Slapnik iz Slovenskih Konjic, Andrej Ošlekar
iz Kranja, debitant Uroš Bele iz Pivke, Primož Pogačnik iz
Kamne Gorice in Goran Petkovič iz Ljubljane. Tokrat je bil
najmočnejši Sandi Ivančič.' P. L
TRŽIČ

Na Zelenici možna večstanovanjska gradnja
Na zadnji seji občinskega sveta v Tržiču so svetniki kljub okrnjeni sestavi sprejeli spremembe in dopolnitve prostorsko
ureditvenih pogojev. Po novem bo tako na Zelenici na območju nekdanje Mercatorjeve trgovine namesto enodružinske zazidave dopustna večstanovanjska gradnja. Sedanji objekt naj bi porušili, na tem mestu pa namerava investitor Lokainvest zgraditi blok s štirinajstimi stanovanji v štirih etažah. Nekateri svetniki so se spraševali, ali je smiselno umeščati dodaten objekt v sedanjo sosesko in jo še bolj pozidati.
Druge je skrbelo pomanjkanje parkirnih površin, slišati pa je
bilo tudi pomislek, ali je večstanovanjska gradnja sploh potrebna, če pa imajo v Tržiču dovolj praznih stanovanj. Na
drugi strani je bilo slišati tudi mnenja, da je treba podpreti
takšne projekte, ne pa jih investitorjem oteževati in jih s tem
odvračati. Župan Borut Sajovic Je ob tem prepričan, da se
zaradi načrtovane gradnje razmere za bližnje stanovalce na
Zelenici v ničemer ne bodo poslabšale. Po razpravi so svetniki v odlok vnesli tudi zahtevo, da je treba v bližini novozgrajenega objekta na stroške investitorja urediti otroško
igrišče v velikosti do petnajst kvadratnih metrov. A. H.
KRANJ

Z delavnicami so razgibali poletje
Raiffeisen Banka je 25 otrokom iz socialno ogroženih družin
omogočila udeležbo na poletnih delavnicah, ki jih v sklopu
projekta Razgibajmo poletje pripravlja zavod za razvoj izobraževalnih, športnih in kulturnih dejavnosti Jan. Namen
delavnic je prek zabavnih, poučnih, varnih in inovativnih
počitniških dejavnosti pomagati otrokom in mladostnikom.
M. R.
TRŽIČ

Hudi Graben se želi priključiti Lešam
Tržiški občinski svetniki so se seznanili s pobudo o odcepitvi naselja Hudi Graben od krajevne skupnosti Brezje in njegovi pridružitvi Lešam. "Hudi Graben Je vseskozi spadal
pod Leše, zadnjih 30 let pa Je pod Brezjami. Krajani si želijo
biti prostorsko bolj povezani. Njihova pobuda izvira tudi iz
dejstva, da krajevna skupnost Leše odlično dela. Ogromno
imajo aktivnosti, ki povezujejo ljudi, in,mislim, da so v Hudem Grabnu začutili, da to potrebujejo," je povedal župan
Borut Sajovic. V razpravi so občinski svetniki razmišljali, da
bi že ob državnozborskih volitvah razpisali posvetovalni referendum na to temo v krajevnih skupnostih Brezje in Leše.
Kasneje takšnega sklepa niso sprejeli, po županovih besedah morajo najprej oba sveta krajevnih skupnosti pozvati,
naj sprejmeta odločitev o tem in na zboru krajanov pridobita tudi njihova stališča: "Če bosta sta obe strani za priključitev Hudega Grabna k Lešam, bomo izpeljali posvetovalni referendum." A. H.

Kočna - "Krajani Kočne ostro
nasprotujemo hrupnim prireditvam in piknikom, ki se
dogajajo na travniku za vasjo.
Poleg hrupne glasbe, ki odmeva po vsej dolini, je nevzdržen povečan promet, parkiranje na cesti in dvoriščih,
hoja čez dvorišča in vrtove,
arogantno obnašanje obiskovalcev, opravljanje male in v
nočnem času tudi velike potrebe po okolid ..." Takole so
že lani v "petidjo za mir na
Kočni" zapisali domačini, siti
hrupnih veseljačenj na travniku nad vasjo. Petidjo so poslali na Občino Jesenice, Polidjsko postajo Jesenice, Upravno enoto Jesenice, ministrstvo za okolje in prostor ter
varuhu Človekovih pravic. A
očitno brez uspeha. Tudi po
letu dni miru na Kočni ni.
Pred dnevi, natančneje 28.
jimija, je na travniku zopet
potekal piknik, tradidonalni
srbski shod v organizaciji
društva Vuk Karadžič iz Radovljice. Kot trdijo domačim,
se je piknika udeležilo vsaj tisoč ljudi, poleg neznosnega
prometa skozi vas pa je bil
moteč predvsem hrup," saj so,
kot trdijo krajani, na pikniku
uporabljali zvočnike jakosti
prek tri tisoč vatov. Ker so
prve stavbe oddaljene zgolj
osemdeset metrov, bi organizatorji po trditvah domačinov
lahko uporabljali zvočnike
največje jakosti 250 vatov ...
Tako je srbska glasba donela

Za veseljaki je ostalo okrog dvajset vreč smeti, nekatere so raztrgane, širi se smrad ...
po idilični okolid ves dan in
kar nekaj krajanov je raje odšlo od doma, kot da bi poslušali veseljačenje ... Piknik so
sicer - očitno zaradi doseda-

še konec prejšnjega tedna, torej skoraj dva tedna po pikniku, ležalo na tleh, nekatere
vreče so bile že raztrgane, širil se je smrad... Domačini so

Na Občini Jesenice so nam povedali, da travnik na
Poljanah ni bil določen kot prireditveni prostor in da
za shode in prireditve na njem veljajo splošne določbe ustreznih podzakonskih predpisov. Na njem od letos tudi ne pripravljajo več tradicionalnega jeseniškega prvomajskega srečanja, preselili so ga na Pristavo.

njih pritožb krajanov - zaključili pred deveto uro zvečer, a
za veseljaki so ostali kupi
smeti. Okrog dvajset vreč je

takoj po prireditvi vložili prijavo na inšpektorat za okolje
in prostor. Odgovora še niso
dobili, je pa vprašanje, ali bo

sploh kdo ukrepal. Dejstvo
namreč je, da je organizator
shod prijavil, piknik pa se je
dogajal na zasebnem zemljišču. Ob tem se krajani Kočne
sprašujejo, ali res lahko nekdo ves dan navija glasno
glasbo in s hrupom obremenjuje okolico. Zanima jih, ali
je za takšne piknike, ki se jih
udeleži več kot tisoč ljudi, res
dovolj zgolj prijava shoda. In
še - ali lastnik travnik zakonito oddaja v najem in najemnino prikazuje davčni upravi.'
Predvsem pa jih zanima, kdaj
bodo lahko spet zaživeli v
miru, brez glasnih celodnevnih veseljačenj in svinjarije,
ki ostane za veseljaki.

Lučke v petek, ognjemet v soboto
Tradicionalni Blejski dnevi bodo obiskovalcem vsak dan ponudili nekaj zanimivega.
MATEJA R A N T

Bled - "V želji, da bi bili vsi
trije dnevi zanimivi za obiskovalce, s m o letošnji program Blejskih dni oblikovali
nekoliko drugače," je poudarila direktorica Turizma Bled
Eva Štravs P o d l ( ^ . Tako
bodo že v petek na jezero spustili več tisoč lučk, ki jih izdeluje domačin Andrej Vidic,
sledila bo laserska projekdja
na grajsko skalo, ki bo povezana z zaključkom predsedovanja Slovenije Evropski uniji. V soboto opolnoči pa bodo
obiskovald lahko obedovali
ognjemet nad jezerom.
Zadnjih nekaj let so namreč ugotavljali, pravi Eva
Štravs Podlogar, da se ne glede na njihova prizadevanja,
povezana s programom prireditve, obisk Blejskih dni

zgosti na dve uri v soboto zvečer, zaradi česar je bilo veliko
slabe volje, povezane predvsem s prometom in parkiranjem. Program se bo letos
tako odvijal na dveh lokadjah.
V Zdraviliškem parku bodo
pripravili sejem domače in
umetnostne obrti, zanimive
glasbene nastope in program
za otroke, na osrednji blejski
promenadi pa bo poudarek
na glasbenem programu in
gostinski ponudbi, ki jo bodo
letos po besedah Eve Štravs
Podlogar še izboljšali. Tako
naj bi na vsaki gostinski stojnid ponudili vsaj eno tipično
slovensko ali evropsko jed.

Pogled na dogajanje na promenadi bodo omogočili tudi s
Straže, kamor se bo mogoče
popeljati tudi s sedežnico.
V petek, 25. julija, bodo na
osrednjem odru na promena-

di nastopili Columbia Jazz
band s solisti, ki so na poletni
turneji po Evropi, v Zdraviliškem parku pa angleška glasbenica Shirley Roden, ki bo
ob tej priložnosti premiemo
predstavila pesem, ki jo je posvetila Bledu. Naslednji večer
bodo v Zdraviliškem parku

gostili emo skupino Strizzy,
na osrednjem odru na promenadi pa bo nastopil Big Band
Nova Gorica z gosti Aniko
Horvat, Kristino Oberžan in
Tuliom Furlaničem. Nedelja
bo v znamenju 55-letnice Avsenikove glasbe z ansamblom
Okrogli muzikantje.

GORENJSKA

Leščani so praznovali

Svetniki SDS
bojkotirali sejo

14. julij, praznik krajevne skupnosti Lesce, so zaznamovali s številnimi prireditvami in podelitvijo
Tržiški svetniki S D S so bojkotirali zadnjo sejo
občinskega sveta. Županu očitajo posmehovanje
in aroganten odnos ter nazadnjaško politiko.

priznanj zaslužnim občanom.
MARJANA AHAČIČ

Lesce - "Krajevni prazjnik je
vsakoletna priložnost za druženje krajanov, ki se sicer
redko aU nikoli ne sre&jo. Je
priložnost za pregled dela v
društvih in organizacijah in
tudi priložnost, da se ozremo na napredek v kraju.
Prav tako je priložnost, da
kritično ocenimo, kaj še ni
postorjeno, in kje so možnosti, da še kaj naredimo," je
na slovesnosti, ki so jo v soboto pripravili v Lescah, poudaril predsednik krajevne
skupnosti Zlatko Kavčid
Krajani vasi Lesce, Hlebce,
Hraše in StudenSce so tako z
osrednjo slovesnostjo in
večerno zabavo v soboto sklenili že osmo praznovanje
praznika KS Lesce, ki ga posvečajo spominu na čas, ko so
pred 52 leti začeli graditi
kamp Šobec. Kamp se danes
ponaša s statusom najbolj
urejenega v državi, pred več
kot pol stoletja pa si nihče ni
mogel predstavljati, da bo
tako rekoč iz blata ob Savi
zrasla tako priljubljena turistična destinacija. Enako, poudarja Kavač, je tudi danes,
ko za marsikatero dobro idejo
stojijo ljudje, ki so zanjo pripravljeni tudi kaj storili - "kdo
ve, v kaj se lahko razvijejo dobre pobude, za katerimi stojijo ljudje z znanjem in voljo".

A N A HARTMAN

P r e d s e d n i k K a v č i č z n a g r a j e n c i / FOIO: ANKJ BUIOV«

Kot je še opozoril Kavčič, je
bil razvoj Lesc, Id so v zadnjih
petnajstih letih doživele še
posebej intenziven razvoj,
vedno povezan z razvojem
prometnih poti. "Upam, da

bodo razvoj prinesle tudi tokrat ko se ob gradnji nove avtoceste dnevno srečujemo s
čudnimi labirinti prometa in
težkimi tovornjaki, ki hrumijo mimo naših domov."

Krajevno priznanje so ob letošnjem prazniku KS prejeli Pavel Resman iz Hlebe, gasilec in aktiven soustvarjalec življenja v vasi in župniji, Helena Kralj, ki je bila
vrsto let aktivna v krajevnem odboru za socialo in društvu upokojencev pa tudi v političnem življenju, ter
Janko S. Stušek, ki je priznanje tokrat dobil za desetletno učinkovito vodenje leškega gasilskega društva.

Pričenjajo se Sončkove počitnice
MARJANA AHAČIČ

Radovljica - V Radovljici se
danes pričenjajo že štirinajste
Sončkove počitnice. Vse do 5.
avgusta se bodo mladi pod
vodstvom mentorjev ob torkih sredah in četrtkih lahko
odpravili na izlete v bližnjo
okolico Radovljice, po Gorenjski in Sloveniji. Danes se
bodo peš odpravili na Bled, v
sredo bodo preživeli dan med
ovcami na Radovni, v četrtek
pa bodo preživeli pravljično
dopoldne v Mojstrani. "Po-

memben dlj prc^p^ima je preventiva v najširšem pomenu,
ki vključuje gibanje, socialno
učenje ter spodbujanje avtonorrmosti, odgovornosti za
lastno ravnanje in usmerjanje
samega sebe in svoj^ prostega časa v samoizobraževanje
in samovzgojo. Ukvarjamo se
tudi z vzgojno-izobraževalnimi srečanji, delavnicami za
mladostnike - senčnike, ki
tako postajajo spremljevalci in
pomočniki pri delu z otroki.
Ponujamo nabiranje izkušenj
pri pedagc^kem delu in teore-

tično znanje. Tovrstno urjenje
je koristno dijakom in študentom pedagoško-psiholoških
ved in vsem odraščajočim, ki
se še spomnijo svojih 'kratkih
hlač'," poudarjajo oiganizatorjL Tudi letos bodo, tako kot že
dve leti zapored, otroke odpeljali na letovanje v Savudrijo,
na zadnjo počitniško nedeljo
pripravili Sončkovo popoldne;
veselo srečanje družin, prijateljev, gostov ... s kulturnim
programom, številnimi igrami, srečdovom, delavnicami
in sončnim sejmom.

Kot je dejal, je posebej ob
obletnicah treba z zadovoljstvom pogledati na prehojeno. "Ugotoviti moramo, da
v razvoju kraja ni bilo večjih napak - obžalujemo lahko edino to, kar se je zgodilo z Verigo. A če bi šteli ljudi, ki so izgubili službo v
Verigi, Murki in nekdanji
Čokoladi, bi videli, da je
večina od njih prav tu, v
Lescah, našla novo priložnost. In prav v razvoju novih priložnosti so Lesce posebnost, ki je lahko zgled
tudi drugim," je še poudaril
Kavčič.

LESCE

N o v a parkirna mesta
v začetku julija so pred Trgovsko poslovnim centrom
v Lescah pričeli urejati novo
parkirišče in avtobusno postajališče. Po zazidalnem
načrtu naj bi sicer v centru
Lesc uredili skupaj 200 parkirnih mest, a jih je bilo dostej za parkiranje na voljo le
111. Na zemljišču, kjer so
podrli objekt Elga, zdaj urejajo še dodatnih 22 parkirnih prostorov. Gradnja bo
končana v začetku avgusta.
Občina Radovljica bo za Investicijo namenila 84 tisoč
evrov. M. A.

Tržič - Svetniki SDS so v četrtek obstrairali sejo občinskega sveta v Tržiču. Ta se
je kljub odsotnosti najštevilnejše svetniške skupine začela z enoumo zamudo, saj
sta se je naknadno udeležila
dva opozicijska svetnika.
Točno na polovici jo je moral župan Borut Sajovic vseeno prekiniti zaradi nesklepčnosti. Svetnik Klemen Grašič (Mladi Tržiča)
je namreč odkorakal iz dvorane z besedami: "Grem,
vrtci gredo gor." O dvoodstotni podražitvi vrtcev bodo
torej razpravljali šele jeseni,
prav tako pa tudi o predlaganih podražitvah komunalnih storitev. Župan Sajovic
sicer navaja, da svetniki
SDS o obstrukciji občinskega sveta niso predhodno obvestili.
Kot je nekdanji tržiški župan Pavel Rupar zapisal v
izjavi za javnost, obstaja več
razlogov za bojkot julijske
seje. Predsednik in svetnik
tržiške SDS tako županu
Sajovicu očita aroganten odnos in nestrpnost do vseh,
ki se ne strinjajo z njegovo
nazadnjaško politiko. Prav
tako navaja, da so svetniki
prejeli neuporabno gradivo
za sejo, saj ga skoraj polovico niso prejeli v predpisanem roku. Na dnevnem
redu seje je bil tako tudi zaključni račun za lansko leto,
o katerem pa svetniki SDS
niso želeli pavšalno in na hitro razpravljati. Rupar med
dmgim novi občinski oblasti očita, da je v zadnjem
letu pridelala dodatnega
skoraj pol milijona evrov
minusa v občinski blagajni.
"Brez ukrepanja bo občina
do konca mandata zadolžena za katastrofalnih devet
milijonov evrov," napoveduje. Župan Sajovic na Rupar-

jeve navedbe odgovarja, da
so gradivo skoraj v celoti posredovali predpisanih deset
dni pred sejo, naknadno pa
so svetniki prejeli le Se nekaj gradiva, ki ni bilo vsebinske narave. Nasprotno
od Ruparja tudi navaja, da
se je občinski dolg od januarja do julija aoo8 s 3,5 milijona zmanjšal na 2,5 milijona evrov.
Rupar Sajovica in podžupana Jureta Megliča še obtožuje, da se tajno dogovarjata
o umestitvi sortirnice odpadkov v bližino Tržiča in
odprtju prostora deponije za
vso Gorenjsko, kar pa Sajovic zanika: "Naše st^šče je
nespremenjeno. V Tržiču
nimamo možnosti za gradnjo vsegorenjskega centra
za ravnanje z odpadki."
Prav tako župan zavrača
Ruparjeve navedbe o nameravanih enormnih podražitvah komunalnih storitev:
"Komunalnih storitev nismo podražili že od začetka
mojega mandata. Cena komunalnih storitev v Tržiču
je zato v spodnji tretjini gorenjskih občin in je zaradi
inflacije ter podražitve
energentov prenizka, da bi
ljudem lahko dali kvalitetno
preskrbo z vodo in odvajanje odplak." Sajovic je še
poudaril, da ta čas s projektom gradnje vodovoda in
kanalizacijskega omrežja
ter čistilne naprave rešujejo
problem preskrbe z vodo za
nadaljnjih petdeset let: "Tržič bo do leta 2010 postal
komunalno najbolje opremljena občina na Gorenjskem. Za to smo pridobili
deset milijonov evropskih
in pet milijonov evrov državnih sredstev. Okoli pet
milijonov evrov bo prispevala občina, del pa, tako kot
povsod v Sloveniji, občani
prek nekaj višjih zneskov na
položnicah."

BOHINJSKA BELA

Marjetin sejem na Bohinjski Beli

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA GORENJSKE
BALKONE IN OKNA 2008

A
Gorcnjska>

Gorenjska mristična zveza tudi letos vabi k sodelovanju vse gojitelje,
pridelovalce in ljubitelje gorenjskih nageljnov v projektu
VRNIMO GORENJSKI NAGEU NA GORENJSKE BALKONE IN OKNA v letu 2008.

Vsi, ki želite sodelovati na izboru najlepših nageljnov, nam pošljite na naslov:
Gorei\jska turistična zveza, Koroška c. 27,4000 Kraqj
fotografijo cvetočih nageljnov.
Corenjska turistična n^a Kranj
Priporočljivo jc. da nam pošljcic sliko ludi na elektronsko pošto.
Komisija za ocenjevanje krajev
KoroSka c. 27, 4000 Kranj, telefon: 04/20-10-500
Fotografiji priložite vaš naslov in telefonsko številko.
E-na^ov: gtz(§>siol.nct, www.gorenjska,si
Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 12. decembra 2008.
Skrlrtiotima

in

(epa.

Z odprtjem razstave cvetličnih aranžmajev, ročnih del in
izdelkov ročne obrti v kulturnem domu na Bohinjski Beli se
bo v soboto ob 19. uri začel Marjetin sejem. Po nedeljski
•sveti maši v cerkvi sv. Marjete pa bodo pred kultumim domom in pod Iglico poskrbeli za kulturno zabavni program,
v okviru katerega bodo nastopili vaški otroci in vaški godci,
poskrbeli bodo za zabavne igre, s svojim nastopom pa bodo
vse skupaj "začinili" Gorjanski fantje. Marjetin sejem sicer
vsako leto pripravijo okrog 20. julija, ko goduje sv. Marjeta,
saj je njej posvečena tamkajšnja farna cerkev. Včasih so ob
tej priložnosti v vasi pripravili semenj. M. R.
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KRATKE N O V I C E
POLJANE

Kolesarka dirka na Stari vrh
športno društvu Poljane oziroma njena kolesarska sekcija
to soboto, 19. julija, organizira kolesarsko dirko odprtega
tipa iz Poljan na Starih vrh. Leteči štart bo ob lo. uri pred trgovino kmetijske zadruge, cilj pa na Grebljici pod Starim vrhom. Dolžina proge je 10 kilometrov, višinska razlika znaša
650 metrov. Kolesarji se bodo pomerili v 18 kategorijah, dirka pa se točkuje tudi za pokal Slovenije v cestno gorski vožnji, hkrati tudi za občinsko prvenstvo. Organizator prijave
zbira na dan tekmovanja od 8. ure naprej, štartnina znaša 15
evrov, za člane društva io evrov. Dodatne informacije na
spletni strani Športnega društva Poljane (www.sdpoljane.si). B. B.
DOMŽALE

Odprli tematski hotel s n o s o b a m i
V Domžalah so pred dnevi odprli Ambient Hotel, tematski
hotel, last znane domžalske družine Komčanc, ki na Aškerčevi ulici ponuja 67 sob, tri apartmaje, kavarno in konferenčno dvorano, na zunanjih površinah pa tudi prostor za piknik
in igrišče za odbojko na mivki in tenis. Posebnost hotela je
gotovo v tem, da so vse sobe tematsko opremili, kar obiskovalcem ponuja doživetje okoliških in drugih slovenskih turističnih zanimivosti, kot so Velika planina, lončarstvo v Komendi, kamniška Veronika, idrijska čipka, čevljarstvo v Tržiču, bloške smučarje, štorklje idr. J. P.
SNOVI K

V Termah zadovoljni z obiskom
Poletna turistična sezona je v polnem zamahu, ugodno vreme pa številne obiskovalce vabi tudi v Terme Snovik, ki jih
vsak dan povprečno obišče po tristo kopalcev, v Setošnjem
letu pa so zabeležili že 85 tisoč obiskovalcev. "Ob vikendih
je obisk še večji, prav tako ob vročih dneh, ko naše terme
obišče tudi po tisoč obiskovalcev," so zadovoljni v Snoviku,
kjer je sezona v zunanjem bazenu, čeprav so ga odprli že
maja, zaradi neugodnih vremenskih razmer zaživela šele julija. Dobra je tudi zasedenost apartmajev, kjer je letos prespalo deset odstotkov gostov več kot lani v istem obdobju, optimistično pa napovedujejo, da bi bila lahko zasedenost do
konca sezone, glede na lansko leto, višja kar za četrtino. J. P.

inyo@g-gias.si

Šoferji so praznovali
Preventiva v cestnem prometu, delo z mladimi, ekološko ozaveščanje so med prednostnimi
nalogami Društva Zveze šoferjev in avtomehanikov Kranj.

S U Z A N A P . KOVAČIČ

Kranj - Ob Dnevu šoferjev in
avtomehanikov Slovenije, ki
ga praznujejo 13. julija, je
kranjski podžupan Bojan
Homan pred nekaj dnevi
sprejel predstavnike društva
Zveze šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Kranj. "V
društvu veliko pozornosti
namenjamo preventivnim
akdjam in vzgoji v cestnem
prometu. Dobro sodelujemo
s Svetom za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu
Kranj ter s šolami, še posel>ej 2 OŠ Orehek, v zadnjem
času tudi z OŠ Predoslje in
OŠ France Prešeren Kranj.
Aktivno smo se vključili v
akcijo naše zveze Bodi
(pre)viden. Letos dajemo več
poudarka ekologiji, ljudem
svetujemo, naj namesto avtomobilov raje izberejo javna
prevozna sredstva. Tako kot
vsako leto pa bomo pomagali otrokom na njihovi poti v
šolo v prvih šolskih dneh," je
povedal predsednik ZŠAM
Kranj Izidor Parte in dodal,
da imajo v društvu čez sto
članov. "Zelo se zavzemamo
za to, da so naši šoferji zgled
drugim voznikom," je povedal podpredsednik ZŠAM
Kranj Franjo Jurman. Bojan

Od leve: poveljnik uniformirancev pri Z Š A M Kranj jože Zupan, član društva Matevž Ribnikar, Izidor Parte, Bojan Homan, tajnik društva Ivan Zadnikar in Franjo jurman.

Homan je poudaril, da gre
za lep poklic šoferja, a da bi
ga morali več promovirati.
V Sloveniji je registriranih
prek 30 tisoč poklicnih voznikov in okoli sedem tisoč
avtomehanikov, poleg tega si
s šoferskim delom, kar jih
uvršča v šoferski stan, služi
vsakdanji kruh še najmanj
dvajset tisoč delavcev. 13. ju-

lij so si izbrali za praznik
zato, ker je na ta dan leta
1943 prva partizanska motorizirana enota osvobodila
Žužemberk. Padlim v tej bitki je posvečen spomenik nad
Žužemberkom. Delegacija
Zveze združenj šoferjev in
avtomehanikov Slovenije
vsako leto na ta dan položi k
spomeniku venec.

Društvo ZŠAM Kranj bo
praznik proslavilo 27. julija
v Predosljah s slovesno
mašo, saj nekaj dni pred
tem goduje sv. Krištof, zavetnik šoferjev. Že v minulih dneh pa je vodstvo društva obiskalo šoferje na Alpetourju in na glavni avtobusni postaji ter jim voščilo
za praznik.

TRBOJE

Kolesarili po poteh zlatomašnika
Kolesarji Športnega društva Bam.Bi Trboje so se v počastitev zlate maše trbojskega župnika Alojzija Oražma s kolesom podali do krajev, v katerih je deloval: Šentjanž, Šentjernej, Sodražica (njegov rojstni kraj) in Gorenja vas. V dveh
dneh so s kolesom prevozili 335 kilometrov dolgo pot. "Kolesarji Športnega društva Bam.Bi smo na ta način zaznamovali jubilej zlate maše našega cenjenega župnika Alojzija
Oražma in mu zaželeli, da bi še dolgo ostal v dobri kondiciji in ohranjal tako pozitiven duh v naši trbojski fari. V spomin na to pot smo mu podarili skulpturo kolesarja," je povedal Aleš Kalan. Poleg njega so kolesarili še Andrej Sajovec,
Branko Novak, Uroš Globočnik, Mitja Cankar, jože Regina,
Srečko Omejc, Bojan Lipovšek, Vinko Švab, Ivo Pirnar, Marko Kopač in Danilo Mištrafovič, spremljal pa jih je Franci
Šter. M. B.

Sprejem kolesarjev v domačem župnišču
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naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Na tretji dirki zmagala
Metod Proj in oslica Tinkara
ANAHARTMAN

Škofja Loka - Prostovoljno
gasilsko društvo Stara Loka
je minulo soboto na območju stare vojašnice v Škofji
Loki priredilo tretje oslovske
dirke. "Udeležilo se jih je
dvanajst tekmovalcev iz
Škofje Loke, Ljubljane, Kamnika, Žirov in Kala nad Kanalom ob Soči. Veseli smo tudi,
da je na dirkah iz leta v leto
več obiskovalcev," je povedal
Janez Jugovic • Ogiičkar,
eden od pobudnikov oslovskih dirk. Tekmovalci in osli
so se preizkusili v treh disciplinah: oslovski aUd, gasilski
štafeti in duelu na izpadanje,
v superfinalu pa so se pomerili v brentači z zbijanjem
tarče.
Največ spremosti in usklajenosti sta pokazala Metod
Proj iz Pevna in oslica Tinkara. "Oslovskih dirk se z veseljem udeležujem, letos sem
bU v Škofji Loki že tretjič. Za
trening ni bilo časa, sicer pa

Zmagovalec Metod Proj iz Pevna z oslico Tinkaro

se mi Tinkara sploh ne zdi
trmasta. Lepo moraš delati z
njo, jo 'ujčkati', pa gre," je po
dirkah dejal zmagovalec Metod Proj. Za njim se je uvrstil

Miha Jamnik iz Škofje Loke
z oslom Mamutom, tretji pa
je bil Rok Brelih iz Stare
Loke z oslom Johanom. Najmlajši tekmovalec je bil de-

vetletni Aljaž Bauman iz
Podgorja pri Kamniku, ki si
je skupaj z osličkom Miškom prislužil velik aplavz
publike.

GORENJSKA

Veterani zahtevajo pravice

V Kokri prehitevajo
v Kokri so krajani maja glasovali na izredni seji.

Na Triglav se je v petek povzpelo nad petsto veteranov vojn za Slovenijo, ki so pohod sklenili na
slovesnosti na Pokljuki.
JOŽE KOŠNJEK

Pokljuka - Blizu šeststo pohodnikov, večinoma veteranov vojn za Slovenijo, je v
petek zjutraj na 23. spominskem pohodu krenilo proti
Triglavu, od katerih se jih je
nad petsto v lepem vremenu
povzpelo do Kredarice in naprej na vrh Triglava. Tudi letos so najdaljšo pot prehodili pohodniki, ki so v začetku
preteklega tedna krenili iz
Ankarana. Pohod je bil organiziran v spomin na vzpon
partizanskih patrulj leta
1944 na Triglav, v čast 40letnice ustanovitve Teritorialne obrambe Slovenije in
65-letnice ustanovitve Prešernove brigade. Pohod je bil
sklenjen v soboto s tradicionalnim srečanjem na Rudnem polju na Pokljuki, ki se
ga je udeležilo okrog štiri tisoč ljudi. Med njimi so bUi
župani bohinjske, blejske in
radovljiške občine Franc
Kramar, Janez Fajfar in Janko S. Stušek, predstavniki
organizacij veteranovvojn za

Slovenijo, evropska poslanka
Mojca Drčar Murko in poslanka državnega zbora Darja Lavtižar Bebler in bivši
predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. V kulturnem programu so sodelovali
orkester Slovenske vojske,
partizanski pevski zbor in
pevski par Ka-Ti iz Celja.
Na sklepni slovesnosti na
Rudnem polju je bil govornik predsednik Zveze veteranov vojn za Slovenijo Janez
Pajer iz Sežane, ki je bil med
pohodniki iz Ankarana. "Toliko srčnih domoljubov je le
redko skupaj," je začel svoj
govor in opozoril na veličino
boja za slovensko zemljo in
slovensko besedo v zgodovini naroda, od Primoža Trubarja in prvih osvajalcev Triglava naprej do generala Maistra, partizanov in vojne za
Slovenijo. Omalovaževanje
teh dejanj je po njegovem
mnenju nedopustno. Ustanovitev Teritorialne obrambe Slovenije pred 40 leti je
bila ponoven začetek rojevanja slovenske vojske, ki je

Pohod je bil organiziran v
spomin na vzpon partizanskih patrulj leta 1944
na Triglav, v čast 40-letnice ustanovitve Teritorialne obrambe Slovenije in
65-Ietnice ustanovitve Prešernove
brigade.
Na
prireditvi so podelili priznanja orkestru Slovenske
vojske in pohodnikom iz
Ankarana.

Janez Pajer, predsednik
Zveze veteranov vojn za
Slovenijo
bila ukinjena leta 1945, vendar je želja po njeni ustanovitvi v glavah slovenskih vojščakov, ki so se sicer šolali v
jugoslovanskih vojaških šolah. živela naprej. Ce ne bi
bilo izurjene teritorialne
obrambe, leta 1991 v odporu
slovenskega naroda ne bi
zmagali. Sovražnik ni imel

nikakršnih možnosti za
zmago. Janez Pajer se je zavzel za pravice in spoštovanje
veteranov vojn za Slovenijo,
posebno zadnje iz leta 1991.
Žalostno je, da so nekateri
brezposelni in socialno ogroženi. Še naprej bodo zahtevali svoje pravice, vendar ne
na račun pravic drugih. "Z
veterani se ne da igrati. Ne
bomo dovolili nobene politike, nobenega kupčkanja pod
mizo," je bil odločen predsednik veteranov Janez Pajer.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Kokra, Preddvor - Regijski
park Kamniško-Savinjske
Alpe bi zajel precejšen del
o b ^ e Preddvor. V BaSlju so
krajani že izrazili nasprotovanje temu projektu, v Kokri
pa so tisti, ki bi živeli v območju parka, po besedah
predsednika krajevnega odbora Kokra in občinskega
svetnika Stanislava Berganta
o tem zahtevali izredno sejo.
O zapisniku izredne seje, ki
je bila že maja, so na zadnji
seji obsežno govorili tudi v
občinskem svetu. Poleg
vključitve v regijski park so
Kokrjani na izredni (razširjeni) seji krajevnega odbora
govorili tudi o žičniški povezavi iz njihove vasi na Krvavec. Glasovali pa so o dveh
opcijah: proti žičniški povezavi in širjenju smučišč proti Kokri in hkrati za regijski
park ter za žičnico in hkrati
proti vključitvi v regijski
park. Večinsko so podprli
prvo možnost Na seji obfinskega sveta je župan Miran
Zadnikar dejal, da sklic izredne seje ni bil korekten in

da so se dogovorili, da z javnimi predstavitvami počakajo do napovedanega obiska
ministra za okolje Janeza Podobnika. Dodal je še, da ne
obstajata le dve možnosti, o
katerih so glasovali krajani.
Stanislav Bergant je dejal, da
so ljudje zahtevali sestanek,
ker želijo vedeti, kaj bo regijski park zanje pomenil in
kakšne možnosti jim prinaša, v njem vidijo razvojno
spodbudo. Zavedajo pa se,
da tematika terja poglobljeno
analizo. Svetnica Anka Bolka
je podvomila o tem, kdo vse
je bil vabljen na krajevno
sejo in kakšno je bilo glasovanje. Po njenem mnenju se
je ob tako občutljivem vprašanju treba dogovoriti, kakšna naj bo udeležba in kdo naj
glasuje. Sicer pa so svetniki
ocenili, da stvari še niso zrele za odločitve in da se je o
tem treba najprej dobro poufiti, kar pričakujejo od obiska ministra Podobnika. Slišali smo še, da bo Kokra v
prihodnje potrebovala določene dejavnosti, da bodo
tamkajšnji prebivalci imeli
možnost delati in preživeti.
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NESREČE
lgUBL)ANA,ŽlRI

Po tednu dni umrl v kliničnem centru
v petek je v Kliničnem centru v Ljubljani umrl 37-letni mošk
iz Goropek. 4. julija okoli 10. ure je 37-letnik v delovni nesre
či v domači vasi utrpel hude rane. Tega dopoldneva je s svo
jim bratom s hidravličnim dvigalom na keson tovornega vo
žila dvigal dvestolitrske sode z odpadnim oljem. Pri tem je
eden sod z višine več kot treh metrov padel na 37-letnika, k
je stal pod njim. Za ranjenega je najprej poskrbela zdravni
ška ekipa iz Zdravstvenega doma Žiri, nato pa so ga s heli
kopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer je po
tednu dni zdravljenja podlegel hudim ranam.

DAVČA

Pleskarja streslo
V petek ob 14.50 se je med pleskanjem na transformatorju
na območju Davče huje poškodoval 23-letni delavec z
območja Železnikov. Med izvajanjem pleskarskih del se je z
orodjem dotaknil žice, ki je bila pod napetostjo, zato je
prišlo do električnega udara. Delavca so zaradi hudih ran z
reševalnim vozilom odpeljali v Klinični center v Ljubljano,
kjer je ostal na zdravljenju. S. Š.

KRiniNAL
KRANJSKA GORA

Ponarejena bankovca
Policisti so v soboto tuji državljanki zasegli bankovec za petdeset evrov, s katerim je hotela plačati žetone v igralnici Hit
Korona v Kranjski Gori. Sumijo namreč, da je bankovec ponarejen in so ga že poslali na strokovno analizo. V trgovini
kompleksa Hitove igralnice pa so dan kasneje prav tako naleteli na domnevno ponarejen bankovec, tokrat za dvajset
evrov. Tudi tega so policisti zasegli in ga poslali na strokovno analizo.

CERKgE NA GORENJSKEM

Okradel gobarja
Pred dnevi je nekdo vlomil v osebni avtomobil, ki ga je oškodovanec parkiral na obrobju gozda pri kraju Olševek. Medtem ko je lastnik nabiral gobe, je tat iz njegovega avtomobila vzel denarnico, v kateri je našel devetdeset evrov, osebno
izkaznico in vozniško dovoljenje. S. Š.
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Omahnila prek slapu Peričnik
Petdesetletni Nizozemki je med ogledovanjem slapu Peričnik spodrsnilo, zato je omahnila v globino.
SIMON Š U B I C

Mojstrana - V soboto popoldne so Operativno-komunikacijski center Policijske
uprave Kranj obvestili o tragičnem dogodku pri slapu
Peričnik, kjer se je smrtno
ponesrečila 50-letna Nizozemka. Pokojna si je z možem ob 13.30 ogledovala slap
Peričnik, očitno pa sta si ga
želela ogledati tudi z vrha,
saj sta se povzpela na vrh
slapu. Tam je nizozemska
državljanka stopila na spolzko kamnito podlago, zato ji
je spodrsnilo in je omahnila
dobrih petdeset metrov v
globino.
Njen mož je po nesreči takoj poklical na intervencijsko številko 112, v regijskem
centru za obveščanje pa so
hitro aktivirali gorske reševalce iz Mojstrane. Aktivirali
so tudi policijski helikopter z
dežurno ekipo na Brniku, ki
je takoj priletel v Mojstrano.
Tam so na žalost reševalci in
lokalna zdravnica lahko le
ugotovili, da ponesrečenka
padca ni preživela. Kraj dogodka si je ogledal tudi policijski inšf>ektor, nato pa so

Reševalci so truplo ponesrečene s slapu prenesli do ceste. /Foio coraidiovfK

reševalci tmplo ponesrečene
Nizozemke prenesli do ceste
in ga predali komunalni
službi.
Gorski reševalci iz Mojstrane so v petek pomagali
tudi avstrijski planinki, ki
je ob 7.40 med vzponom s
Kredarice na Mali Triglav
zdrsnila, pri tem pa si poškodovala nogo. S helikop-

Gorenjski prijatelj
Radio Sora d.0.0..
Kapucinski trg 4,4220 Škofja Loka,
tel.: 04/506 50 50, fax: 0V506 50 60,
e-mail; info®radio-sora.si

500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju
"vihamika", ki gaje življenje premetavalo in utrdilo.
Zelo zanimiva knjiga L •
za Gorenjce,
saj se največ dogaja prav ,
v naših krajih.

Policista rešila
nezavestnega voznika
obležal z obrazom v potoku Pirašica.
SIMON Š U B I C

Log v Bohinju - Minuli četrtek zvečer sta blejska policista Blaž Svetlin in Marko
Mulej najverjetneje rešila
življenje 27-letnemu vozniku, ki se je ob 21.45 ponesrečil blizu Loga na regionalni cesti Bohinjska Bistrica-Bled. Voznika je najprej

s ceste zaneslo na železniški most prek potoka Pirašica. Ko je izstopil iz vozila,
je padel z mostu štiri metre
globoko in z obrazom v
vodi obležal v potoku.
K sreči je ravno tedaj
mimo pripeljala policijska
patrulja z Bleda, v kateri sta
bila policista Blaž Svetlin in
Marko Mulej. Ko sta opazi-
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terjem so jo prepeljali v bolnišnico na Jesenice. Istega
dne je plezalec pri plezanju
Bergantove smeri v Steni
zaradi odloma oprimka padel. S pomočjo helikopterske dežurne ekipe z Benika
in reševalca letalca iz Mojstrane so ga dvignili v helikopter in prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Sedemindvajsetletni voznik je po nesreči blizu Loga v Bohinju brez zavesti

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu

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

I!

Za vos belelimo čas

Blejska policista Marko Mulej (levo) in Blaž Svetlin (desno)
sta s hitrim ukrepanjem najverjetneje rešila življenje
27-letnemu vozniku. /Foto: Anka Sulovcc

la poškodovano vozilo, sta
ustavila in izstopila iz svojega vozila. V potoku sta
opazila 27-letnika, ki je negibno ležal v vodi. Policist
Svetlin je takoj stekel v potok in voznika obrnil na hrbet. Ker ni kazal znakov
življenja, ga je takoj začel
oživljati. V tem času je policist Mulej najprej zaprosil za pomoč reševalcev,
nato pa se še sam vključil v
reševanje voznika. Po besedah Huseta Bakrača s Policijske uprave Kranj so nato
voznika reševalci odpeljali
v jeseniško bolnišnico, kjer
je preživel noč, naslednji
dan pa je že lahko odšel
domov.
Blejska policista sta si za
svoje ravnanje prislužila
pohvalo direktorja Policijske uprave Kranj fožeta
Mencina, ki je predlagal zanju nagrado za izjemno delovno uspešnost, medaljo
policije za požrtvovalnost
in sprejem pri generahiem
direktorju policije.

Gorski reševalci so letos
do 14. julija sodelovali že v
127 akcijah, od tega večinoma reševalnih, nekaj pa
tudi iskalnih. V tem času je
v gomiških nesrečah umrlo
osem oseb, trije pa v drugih
dogodkih. Do sedaj je v slovenskih gorah in planinah
hude rane utrpelo 34 gornikov.

KRIMINAL
KRANJ

Ukradel avtomobil
Neznani storilec je v noči na
soboto s parkirnega prostora na Gubčevi ulici v Kranju
ukradel osebni avtomobil
Volkswagen Passat kovinsko zelene barve 2 registrsko številko L) 59-5HV.
Okradeni lastnik je gmotno
škodo ocenil na okoli osem
tisoč evrov.

NAKLO

Odpeljal kabel
V noči na soboto je nekdo
prišel do trgovine Merkur v
Naklem in s silo odstranil
žičnato ograjo ter na ta način vstopil v priročno zunanje skladišče. Tam je našel
več električnega kabla in ga
odpeljal. Gmotna škoda
znaša okoli 8.200 evrov.

DAVČA

T a t v hiši
V soboto zvečer je nekdo iz
odklenjene stanovanjske hiše
v Davči odnesel denarnico z
dvesto evri gotovine in bančno kartico, s katero je kasneje na bankomatu dvignil še
štiristo evrov gotovine. Policisti bodo napisali kazensko
ovadbo na Okrožno državno
tožilstvo v Kranju. S. Š.
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Tisoč tekačev na
nočnem teku

PLAVANJE
KRANJ

Rekord Č a r m a n o v e in Isakovičeve

Boštjan Hrovat ne da nočne desetke na Bledu. Po zmagi na lanski premierni je bil najhitrejši tudi
letos. Med ženskami prva v cilju Darja Kokalj. S a m o na startu teka na deset kilometrov se je zbralo
nekaj več kot tisoč tekačic in tekačev.
M A J A BERTONCELJ

Bled - V organizaciji Vitezov
dobrega teka je v soboto zvečer na Bledu potekala 2. nočna lo-ka. "Ne vem, kako bo
letos. Prijavljenih je tudi precej tujcev," je pred startom
nočnega teka na 10 kilometrov okoli Blejskega jezera
premišljeval Boštjan Hrovat,
lanskoletni zmagovalec, o
prireditvi pa dodal: "Tukaj
mi je všeč. Proga je ravninska, poleg tega je blizu
doma. Organizatorje poznam že od svojih tekaških
začetkov. Razpoloženje je
pravo in rad pridem." Da je
organizirati tek ponoči, poleg tega pa še na Bledu, zadetek v polno, potrjuje število prijavljenih. Samo za nočno desetko jih je bilo 1010, kolikor je
bilo prostih mest, zanimanje
pa je bilo še večje. Zanimivo,
da je bilo med temi prav toliko
žensk kot moških. Ce prištejemo še vse, ki so nastopili na
otroškem in na rekreativnem
teku, je jasno, da je bil na Bledu pravi tekaški praznik.
Vrhunec večera je bU seveda
nočni tek na deset kilometrov,
katerega start je bil ob desetih
zvečer. Prvi v dlju je bil prepričljivo in za tekaške poznavalce
pričakovano prav lanski zmagovalec Boštjan Hrovat "Letos
nisem toliko treniral Malo več
tečem šele nekje od junija in
pripravljenost je šla kar hitro
navzgor. V četrtek sem s Tonijem Vendjem naredil triurni
trening. Včeraj in danes smo
doma pospravljali seno," je pojasnjeval tekač iz Begunj na
Gorenjskem, ki je za progo potreboval 32 minut in 25 se-

Sara Isakovič je na odprtem prvenstvu Hrvaške na 200 m
prosto dvakrat popravila državni rekord in dosegla drugi
izid sezone na svetu. / foio: cor«d Kjviij
Na odprtem prvenstvu Hrvaške v plavanju, ki je potekalo v
Dubrovniku, so odlično nastopili tudi slovenski plavalci.
Sara Isakovič in Anja Čarman sta odplavali nova državna
rekorda. Isakovičeva, plavalka Žita Gorenjke Radovljica, je
slovenski rekord postavila na 200 m prosto in s časom
1:55:90 dosegla drugi izid sezone na svetu in prvič v karieri
plavala pod 1:56. Svetovni rekord je zgrešila za 38 stotink.
Čarmanova (Merit Triglav Kranj) pa je bila rekordna na 200
m hrbtno. Njen čas 2:11:55. M. B.

GORSKI TEK
Ponoči je okoli Blejskega jezera teklo nekaj več kot tisoč tekačev, med njimi
polovica žensk. / FOIO: Ank. Sulov«
kund. "Od starta smo šli kar
precej hitro. Potem sem skočil
in naredil razliko," je razkril
taktiko, kako se je otresel konkurence, predvsem atleta Petra
Letnarja, ki je bil na koncu dmgi, in tretjeuvrščenega Maika
Pintarja. V konkurenci okrog
petsto tekafic nežnejšega spola
je bila najhitrejša Darja Kdcalj
iz Lukovice pri Domžalah, tekačica na 3,5,10 in 21 kilometrov ter letošnja državna prvakinja v duaflona "Na tem teku
sem letos prvič. Je nekaj posebn a , saj ni ravno običajno, da
je start tako pozno. Bilo mi je
super. Klima mi ustreza, ljudje ob progi te še dodatno motivirajo. Zelo sem zadovoljna
tudi s časom Na startu sem si
rekla, da bom šla na vse in to
se je obrestovalo."
Medtem ko so se najhitrejši že sladkali s kremšnito, ki

jo je organizator pripravil za
vsakega prijavljenega, so
manj pripravljeni tekači šele
prihajali v dlj. Organizatorji
pa so že razmišljali o tretji
nočni desetld. Tudi prihodnje leto ta prireditev bo.
Po teku s o povedati

Martin Kotnik, Š k c ^ Ldka
"Tekel sem že lanL Pono6
je bolje tefi, sploh poleti, ko
je vroče. Malce težav je le, ker
je veliko ljudi, vendar je na
takšni prireditvi to treba pričakovati. Pred tekom in po
njem je poskrbljeno tudi za
druženje, za glasbo. Prireditev mi je všeč."
Sanja Pavlin Zakovšek, Kisovec
"Na tem teku sem prvič.
Sodelavka mi je povedala, da
je bilo lani v redu in sem pri-

šla pogledat še na nočni tek.
Prišla pa sem zaradi teka samega, ne samo zato, ker je
ponoči. Razpoloženje je super, tudi organizacija je v
redu."
Marko Hočevar, Ljubljana:
"Večkrat se -udeležujem tekov. Na nočni desetld sem
prvič. Fino je. ker je zvečer,
ko ni vroče. Bled je Bled in že
sam pritegne, je magnet.
Bom še prišel. Tema mi ni
povročala težav, je pa kar
gneča, ker je veliko tekačev."
Danica Kovačič, Tolmin:
"Na nočni desetki sem bila
že lani. Tudi letos sem se odločila, da pridem, čeprav skoraj direktao iz Dolomitov,
kjer sem bila tri dni. Domov
sem prišla šele ob petih popoldne. Fino je, ker je tek ponoči. Pa tudi Bled mi je
všeč."

TRIATLON

PLEZANJE

BOHINJSKA BISTRICA

Uspeh kariere za Klemena Bečana

Pester program na letošnjem triatlonu jeklenih

Na tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju v Chamonixu v težavnosti je uvrstitev kariere s 3. mestom dosegel Klemen Bečan. Pri ženskah je bila prav tako tretja Mina Markovič, uspeh pa je z 9. mestom dopolnila Natalija Gros. M. B.

Zadnjo soboto v avgustu bo v Bohinju tradicionalni Teva triatlon jeklenih. V 22. izvedbi bo postregel tudi s spremljevalnim programom. Start tekmovalnega dela bo ob 9.30 pri cerkvici sv. janeža, cilj pa po veslanju, gorskem kolesarjenju in
gorskem teku pri Vodnikovi koči na Velem polju. Organizatorji iz vrst Triatlon kluba Bohinj bodo v popoldanskih urah
na prireditvenem prostoru Pod Skalco pripravili pester program: druženje ob glasbi in brezplačne športne aktivnosti
(plezanje, jadranje), sledil bo nastop Adija Smolarja, razglasitev rezultatov in podelitev nagrad, nato pa še nastop Hišnega ansambla Avsenik v sodelovanju s filharmoniki. Prijave za
triatlon jeklenih tako za posameznike kot za štafete sprejemajo do 20. avgusta oziroma do zapolnitve mest, 170 za posameznike in 30 za štafete. Več informacij na spletni strani
www.alpinsport.si ali na 041/508 840 (Jože Trošt). M. B.

KRANJ

Peter Oblak deseti mladinec na EP
V Zeli am Harmersbachu je v soboto potekalo sedmo evropsko prvenstvo v gorskem teku. Najboljšo slovensko uvrstitev je v ženski konkurenci s 4. mestom dosegla Novogoričanka Mateja Kosovelj. Četrta je bila tudi naša ženska ekipa.
Njen brat Mitja je bil pri članih osmi. Uspešni so bili tudi gorenjski tekači. Pri mladincih je.Peter Oblak pritekel na odlično io. mesto, ekipno so bili mladinci šesti. Pri članih je bil
na 21. mestu Sebastljan Zamik. Nova evropska prvaka sta
Turek Ahlam Asslan pri članih in Italijanka Elisa Desco pri
članicah. M. B.

Peter Oblak

KOLESARSTVO
KRANJ

G a š p e r Švab tretji na Madžarskem
D o m ž a l e danes v kvalifikacijah za Ligo prvakov
Po tekmi Superpokala nogometaše Domžal čaka nova
preizkušnja. V prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov se
bodo namreč danes zvečer v gosteh pomerili z ekipo iz Luksemburga, Fgi Dudelange. Povratna tekma bo v sredo, 23.
julija, ob 20.45 v Športnem parku Domžale. M. B.

Kolesarji kranjske Save so uspešno nastopili na 34. kolesarski dirki GP Cycliste de Gemenc (2.2), na kateri sta bili
poleg prologa na sporedu še dve etapi. Dirko je dobil Italijan Davide Torosantucci (Katay cycling), na odličnem tretjem mestu pa je končal Savčan Gašper Švab, potem ko je ob
pomoči celotne ekipe zmagal zadnjo etapo. Bil je tudi najboljši v kategoriji kolesarjev do 23 let. M. B.
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CORENjSKI SEMAFOR
KOLESARSTVO
10. kolesarska dirka za zlato čipko na Soriško planino: absolutno, moški: 1. Marovt Helešič (Scott- Sram) 36:54, 2.
Ikič (Etiketa tiskarna, d. d.) enak čas, 3. Alič (KD Brda) +
io, 4. Vračič (Ganesha team) + 1:40, 5. Čibej (Izvir Vipava) + 1:54, 6. Haložan (KK Rogla) + 1:57, 7. Cortnar (Železniki) -I- 2:00, 8. Zoubek (ŠD Peklenk) + 2:20, 9. Porenta (Bam.Bi) + 2:30, io. Sedej (ŠD Energija Domžale) -i2:42; ženske: i. Žakelj (Pekarna Magušar) 50:04, 2. Šturm
(ŠD turbo M) + 1741,3. Tolar (Železniki) -H 25:11. M. B.
TEK
2. nočna 10-ka na Bledu: absolutno: moški: 1. Hrovat
(THB) 32:25,2. Letnar (Mass), 3. Pintar (ŠD Sorica), 4. Zupančič (KGT Papež), 5. Kaluža (AADS), 6. Morasut (Ita), 7.
Ferlic (Gorenjski glas), 8. Kalan (Okrepčevalnica Kozolc),
9. Zorman, io. Škerlep (Tekaški forum); ženske: i. Kokalj
37:04, 2. Ferrier (VB), 3. Strahinič (AK Domžale), 4. Mravlje (ŠD Megašport), 5. Novak {AKTriglav Kranj), 6. Žnidaršič (3K šport), 7- Šuštaršič (AK Portovald), 8. Blatnik, 9.
Kovačič (Tminski migavci), 10. Pristovnik. M. B.

MOTO
LEŠE

Motoristi na preizl<ušnji v Lešah
Na 2. gorsko moto preizkušnji - slalomu Leše, ki je potekala
v organizaciji ŠD Dobrča, je v različnih kategorijah nastopilo
41 tekmovalcev. Po posameznih kategorijah so zmagali: Matic Novak (otroci do 15. leta), Anže Hlebčar (mopedi do 60
ccm), Nejc Heberie (skuterji do 60 ccm), Jože Medoš (Tomos special), Janez Potočnik (do 125 ccm in do 250 ccm),
Jože Zupane (do 175 ccm), Niko Sodnikar (do 230 ccm, do
250 ccm do 1.1969 in nad 250 ccm letnika do 1974), Toni Podobnik (kros), Gašper Knific (Supermoto), Cveto Bohinjec
(prikolice nad 60 CD), Stane Korošec (predvojni). M. B.

BAUNANJE
Pokal je odšel na H r v a š k d
Kranjski balinarski klub Planina je v soboto organiziral tradicionalni, tokrat že peti turnir trojk za prehodni pokal Matjaža Jurgeleta. Od osemnajstih prijavljenih ekip iz Slovenije in
Hrvaške se jih je turnirja udeležilo petnajst. Zmagala je ekipa italijanske narodne skupnosti Fameia iz Novigrada (Hrvaška), ki je v finalu premagala trojko Modrega vala iz Kopra.
Tretji so bili domačini, ki sicer igrajo v slovenski super ligi,
četrti pa balinarji iz Lesc. Letošnja, za organizatorja vsekakor
prijetna novost pa je bila, da je pri organizaciji v vlogi sponzorja prvič sodelovala tudi krajevna skupnost Planina. I. B.

BORCI
BREZ
PRETEKLO«

0!$TBA

Cena 26 evrov, za naročnike
2 0 % p o p u s t a ^poit««..

Naročanje:

po telefonu 04/201-42-41 ali
po el. poŠti: naroculneifžg-glas.si

Gorenjski Glas
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Psihično naporen
boj za Pel(ing
Na olimpijskih igrah bo Slovenijo v gorskem kolesarstvu v disciplini kros zastopala Blaža Klemenčič,
ki o ciljih pravi: "Zadovoljna bi bila z uvrstitvijo v deseterico."
MAJA. BERTONCELJ

Kranj - Že pred začetkom letošnje sezone je bilo znano,
da bo v gorskem kolesarstvu
Slovenijo na 61impijskih igrah lahko zastopala le ena
tekmovalka. Pravila so bila
jasna: vozovnico za Peking
bo dobila tista, ki se bo na prvih petih tekmah svetovnega
pokala uvrstila najvišje. Po
prvih treh tekmah je najbolje
kazalo Blaži Klemenčič, po
četrti Nini Homovec, ugibanj pa je bilo konec po peti
tekmi na Škotskem. Klemenčičeva je s 7. mestom
dosegla svojo in slovensko
najboljšo uvrstitev na tekmah svetovnega pokala in si
prikolesarila prvi nastop na
olimpijskih igrah.
Kako ste zadovoljni z dosedanjo sezono?
"Na vseh petih dirkah za
svetovni pokal sem se uvrstila v prvo dvajseterico, tako da
sem zadovoljna. Na zadnji
dirki sem bila sedma, kar je
moj najboljši rezultat na tekmah svetovnega pokala."
V boju za Peking ste morali
na zadnji tekmi izboljšati
uvrstitev Nine Homovec.
Vam je bilo pred to dirko težko?
"Teden od Andore do
Škotske, torej od četrte do
pete tekme svetovnega pokala, je bil res kar težak. Dirka
je bila zame kot svetovno prvenstvo. Bila je res pomembna. S trenerjem Robertom
Pintaričem sva se nanjo do-

Veselje Blaže Klemenčič v cilju dirke svetovnega pokala v Fort Williamu na Škotskem.
S 7. mestom je prišla do svoje najboljše uvrstitve In do vozovnice za olimpijske igre.
bro pripravila in rezultat ni
izostal."
Vas je lav na vozovnico za
Peking izčrpal?
"Fizično ne, bolj psihično."
Bi pripravljenost tanpiiali diu^ ^ če bi imeli nastop na 01
zagotovljen že pred sezono?
"Morda na prvih tekmah
svetovnega pokala še ne bi
bila tako pripravljena. Vsako
dirko je bilo namreč treba voziti na polno. Je pa tako, da
tudi tekme svetovnega pokala
štejejo."

Nastopili ste na svetovnem
prvenstvu v maratonu, kjer
ste odstopili.
"Prišlo je do padca, pri katerem sem si poškodovala
gleženj. V vzponih me sicer
ni bolelo, bolelo pa je na spustih, ki so bili dolgi, tako da
sem potem odstopila. Sedaj
je z gležnjem že vse v redu."
Kako bodo potekale priprave
do odhoda na Kitajsko?
"V Peking potujem 15. avgusta, tekmo imam 22. avgusta. Pripravljala se bom
doma. Nastopila bom še na

državnem prvenstvu, na katerega pa se posebej ne bom
pripravljala."
Pričakovanja na 01? Vam
proga ustreza?
"Zadovoljna bi bila z uvrstitvijo v deseterico. Na tej
progi je bila tekma lani, vendar so na njej nastopile le povabljene tekmovalke. Glede
na informacije, ki jih imam,
je na progi veliko malih
vzponov in spustov. Podobna je progi v Madridu, kjer
sem bUa 11. in bi mi morala
ustrezati."

TENIS

KARATE

Slovenci za obstanek s Tunizijo

Iva Peternel bronasta na univerzitetnem
svetovnem prvenstvu

Slovenska moška teniška reprezentanca si bo od petka do
nedelje prizadevala priigrati obstanek v drugi evro-afriški
skupini tekmovanja za Davisov pokal. Izbranci selektorja
Blaža Trupeja proti ekipi Tunizije sicer veljajo za favorite,
vendar pa se lahko prednost domačega terena kaj hitro obrne v prid gostiteljem. Grega Žemlja, Blaž Kavčič, Marko
Tkalec ter novinec Janez Semrajc po uvrstitvah na ATP lestvicah močno vodijo pred Tunizijci in so prepričani o
uspehu. Po Trupejevih besedah je Tunizija precejšnja neznanka, saj poznajo le njihovega prvega igralca Walida Jallalija (969. mesto na ATP), ki je sicer nekoč že zasedal približno 300. mesto svetovne lestvice. Kljub temu pa so slovenski igralci precej izkušeni in s preostalimi tremi igralci
ne bi smeli imeti težav. Pred odhodom so igralci skupaj
opravili nekajdnevne priprave v Portorožu, v nedeljo pa so
se že podali na pot v Tunizijo. Do letošnjega leta je Slovenija le dvakrat igrala v prvi evro-afriški skupini, kar trikrat pa
se je morala boriti za obstoj v drugi skupini, nazadnje pred
dvema letoma, ko ji je obstanek uspel proti reprezentanci
Irske. B. M.

V poljskem Wroclawu je od 11. do 13. julija potekalo 6. univerzitetno svetovno prvenstvo v karateju, na katerem je nastopilo 425 tekmovalcev iz 39 držav. Pod pokroviteljstvom
Slovenske univerzitetne športne zveze in Karate zveze Slovenije je na prvenstvu nastopilo osem študentov iz Slovenije, med njimi tudi Iva Peternel, članica Karate kluba Kranj. V
kategoriji do 53 kg je osvojila bronasto medaljo. V prvi borbi je prepričljivo z 8 : o premagala Liso Cairns (V. Britanija),
proti kateri je nesrečno izgubila na evropskem članskem prvenstvu pred dvema mesecema. V drugi borbi je s 3 : 2 izločila Rusinjo Elano Ponomarevo, spggrebrno z univerzitetnega SP pred dvema letoma. Tretjo borbo je izgubila proti trikratni evropski in svetovni mladinski prvakinji Turkinji Serap
Ozcelik, nato pa v boju za bron s 5 : 2 premagala Kitajko
Hong Li. Po srebrni medalji na tekmovanju Zlate lige v Italiji je Peternelova s tem uspehom potrdila preboj v mednarodni vrh, kar je lep obet za glavni cilj letošnjega leta - nastop na svetovnem članskem pn/enstvu, ki bo novembra v
Tokiju. I. P.
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Potrebna je bila operacija
Biatlonka Tadeja Brankovič Likozar je morala na operacijo rame. Če bo pregled, ki ga ima prihodnji
teden, pokazal, da bo na operacijo morala še enkrat, je pod velikim vprašajem celo nadaljevanje
njene kariere.
vidijo, da se z mano nekaj dogaja, da to ni to, da ves čas nekaj preiiiiSljujeiii. Seveda je
tO zame težko obdobje. Počasi se bo treba tudi s tem sprijazniti. Trenutno zelo malo
premišljujem o biatlonu. Več
se ukvarjam s športno trgovino, prav zato, da malce pozabim na vse skupaj. V tem
času sem pridobila tudi mednarodni certifikat za maserko. Skušam najti tudi druge
stvari, tako da ne bi razmišljala samo o biatlonu. Sem
pa seveda v stiku tudi s trenerjem Tomažem Kosom."

M A J A BERTONCELJ

Vasca - V biatluIl^>ke[Il laboiu
nikakor niso brez skrbi. Kaj
lahko se zgodi, da bodo v novi
sezoni v ženskem delu reprezentance ostali brez dveh biatlonk. Dijana Ravnikar pričakuje naraščaj, Tadeja Brankovič Likozar pa se še vedno
ukvarja s poškodbo rame. S
tekmovalko iz Vasce pri Cerkljah, ki bo konec leta dopolnila 29 let, smo se pogovarjali o
možnostih za vrnitev v biatioa
Potrebna je bila torej ojjeracija?
"Operirana sem bila pred
tremi tedni v Valdoltri. Zadnja, četrta magnetna resonanca je namreč pokazala, da
ne bo šlo drugače kot z operacijo. Potrdil se je sum, da je
kita v desni rami zelo razcefrana. 23. julija imam kontrolni pregled in takrat se bo videlo, kako naprej. Če ne bo v
redu, je verjetnost, da bo treba to kito zašiti, torej da bom
morala znova na operacijo.
Kita je namreč zelo tanka in
obstaja nevarnost, da poči."
Ste pa pred opeiadjo že trenirali?
"Do operadje sem bila ves
čas v gibanju. Tudi streljala
sem zelo veliko. Sedaj je vse
drugače. Še osnovnih opravil
kot so umivanje las, zob, tuširanje, ne morem opravljati
brez pomoči, kaj šele, da bi
trenirala."

Boste šli kaj na dopust?
"Zadnji teden avgusta gremo na križarjenje po Jadranu. To je en teden samo

Tadeja Brankovič Likozar veliko časa preživi na domačem
vrtu. Rama ji ne dopušča, da bi lahko trenirala in se pripravljala na novo sezono.
Pa bo sedaj v redu?
"Upam. Si pa trenutno ob
takšni gibljivosti rame ne morem predstavljati, da bi lahko
trenirala, da bi imela maksimalne napore. Več bo znanega ob pregledu. Opozorili pa
so me, da če bo potrebna
nova operadja, da bom potem imela tri mesece opornico, nato bo sledila rehabilitadja. Brez treninga bi bila tako

najmanj pol leta. Jasno je, da
če bo do tega prišlo, je sezona
zame i ^ b l j e n a , verjetno pa
tudi kariera."
Vam je v takšnih okoliščinah
zelo hud(^
"Najhujša kriza je šla že
mimo. Sama sebe prepričujem, da ni hudo, ljudje okr<^
mene, sploh domači, s katerimi smo
dan skupaj, pa

Sprintali za zlato čipko
Zmagovalec kolesarske dirke na Soriško planino je Andrej Marovt Helešič,
ki je bil v sprintu močnejši od Corana Ikiča in Simona Aliča.
M A J A BERTONCELJ

Železniki - Na jubilejni, 10.
kolesarski dirki na Soriško
planino je nastopilo 121 kolesarjev. Od Železnikov do letečega starta v Zalem Logu je
bila vožiija zaprla, iiato pa se
je začel boj za zlato čipko.
Večino proge so bili v ospredju trije kolesarji: Andrej
Marovt Helešič, Goran Ikič
in Simon Alič. V takšnem
vrstnem redu so prišli tudi v
cilj, potem ko je zmagovalca
o d l o ^ sprint. Helešič je letos odlično pripravljenega
Ikiča, kolesarja iz Ledinice
pri Zireh, premagal šele v
zadnjih metrih.
"Za nastop na tej dirki
sem se odločil, ker mi trasa
ustreza. Vozil sem jo že v
preteklih letih in ni mi žal,
da sem prišel tudi danes," je

Prvi trije na zlati čipki: Simon Alič, Andrej Marovt Helešič
in Goran Ikič
pogovor na Soriški planini
začel Andrej Marovt Hdešič,
kolesar iz Ljubnega ob Savinji, dnigi na letošnjem maratonu Alpe. Njegov čas 36 minut in 54 sekund je kar precej
oddaljen od rekordne znamke

iz leta 2004 profesionalca Roberta Vrečerja (34:36). "Nisem tip tekmovalca, ki bi vozil
na rekord. Vedno startam na
uvrstitev. Tudi danes sem ocenil, da sta moja nasprotnika, s
katerima smo odločili dirko.
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Za konec: kakšne so realne
možnosti za vrnitev?
"Težko rečem. Po eni strani imam ogromno željo po
adrenalinu, po tekmovanju,
po drugi strani pa imam
pred seboj to situadjo glede
rame, ki ni dobra. Poleg tega
nisem več ravno mlada in
mi gredo po glavi tudi že
druge stvari. Ce bo roka stoodstotno dobra, da bom videla, da lahko pridem nazaj
v vrh, se še vidim v biatlonu.
Cilj ostajajo olimpijske igre.
Nikakor pa se za vrnitev ne
bom odločila, če bom spoznala, da bi moja pripravljenost zadoščala zgolj za povprečne rezultate."

premočna, da bi si upal vse
karte položiti na mizo. Seveda
smo taktizirali. V sprintu nisem vedel, kako bo. Mislil
sem, da bo moj glavni konkurent Alič, pa se je izkazalo, da
je bil drugi kolesar, ki ga nisem poznal, močnejši od njega," je pojasnjeval Marovt
Helešič.
Simon Alič, Id je zmagal
lani, je v sprintu trojice odpadel prvi. "Bil sem premalo
spočit Ta teden se kaj posebej za to dirko nisem pripravljal. Danes proti Soriški
planini ni šlo na vso moč.
Vsi trije smo taktizirali, saj
smo približno enako močni,
tako da kakšnih skokov niti
ni bilo," je dejal kolesar in tekač iz Poljan. Manj zanimivo
je bilo za zmago pri ženskah.
V konkurend četrverice kolesark je bila prepričljivo najhitrejša Rada Žakelj iz Žirov,
ki je zmagala tudi lani. "Kolesarim zadnjih deset let.
Letno naredim okrog tri tisoč kilometrov, večinoma z
gorskim kolesom. Konkurence danes res ni bilo velike," je povedala Zakljeva.

GIBAJTE SE Zz NAMI
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MIROSLAV BRACO CVIETIČANIN

Prvič vesel dežja
Prejšnji torek sem bi! prvič kaj sem hotel. Pobrisal sem
vesel, daje deževalo.
vsebino, zlito iz bance, in se
Žena je po devetih rr^esecih babici opravičil z obljubo, da
nosečnosti rojevala ravno na bom samo Sesedel na stolu in
torek. Jasno, da sem že zju- čakal... čakal... čakal... vse
traj vedel, da bo, bosta, bomo do...
pravzaprav, opravili do 17.
Čakali smo vse do 18.28,
ure, saj so se prvi popadki za- ampak mimo, ker je torfcovo
čeli ravno, ko bi moral piti srečanje zaradi dežja itak odkavo in brati Glas. Od osmih padlo. Dočakali smo deklico
zjutraj do petih popoldne pa Nino. Bral sem, du neko indije juhuhu časa.
jansko pleme novorojenca
Tako kot vsak sodoben co- dvigne proti soncu in mu zapatast pomehkužen desc sem želi najlepše življenje rm svemoral biti zraven in "uživa- tu. Enako, čeprav sem daleč
ti" w neznosnih mukah, ki so od Indijanca, a jih malo čujih povzročali popadki ženski, tim, sem hotel storiti tudi jaz,
ki jo ljubim. Krasna stvar. a je edino okno kazalo novo
Priporočam tistim, ki tega še pridobitev kranjske bolnišnice
niste doživeli. Baba trpi za • parkirišče. Ni mi preostalo
vsa leta nazaj! Men je šlo drugega, kot da ji samo na
malo na smeh malo najok, in uho zašepetam najlepše želje
ker to ni bilo prvič, sem bil
na poti skozi življenje. Potem
prepričan, da bodo na koncu sem šele ugotovil, da smo rojeprofesionalci za vse poskrbeli vali v sobi, ki se imenuje sonin bo ta naš lepi Kranj prido- ček in je na steni nad mojo
bil še enega bodočega davko- giavo ogromno rumeno lepo
plačevalca, naša družina pa sonce!
še enega lepotca ali lepotičko.
In kaj ima to veze s kolesarBolj ko so se popadki prehi- stvom?
tevali, boljje šla ura proti peti
Ja, to, da je torek res lep
popoldanski. Še dobro, da so dan v tednu ...
se kmalu začeli vrstiti vsako
Kolesarsko temo iz prejšminuto, kerje žena že začela ryih dveh številk bom nadaljespraševati pomembnosti, kot val prihodnjič. Ni nam ostalo
npr.: "A nimaš ti danes Gla- še veliko, nekaj stavkov o prasove runde, torkovega sreča- vilni nastavitvi krmila, dolžinja"? Prikimaval sem in od- ni gonilk in še nekaj podrogovarjal, da je to šele oh 17., bnosti. Pomembno je povedaura pa je šele 14. "Dres maš ti, da gremo na Jezersko (če
opran in ziožen v omari ... bo spluženo). Letos še nismo
tm k so ... ufitjufujufujuf... šli razen tistih, ki smo prekosej veš kje ... bidon je tud lesarili Krakarjev maraton.
opran in je zgori v omar pr Fino bo. upam, da nam neudžezvicah ... ufitjujujufitjuf rje ne vrže kakega hrasta na
... tale popadek je bil pa kokr cesto.
zadnji ovinek na Jošta ...
Tokrat prilagam fotograjijo
Take sem poslušal v priča- našega člana, ki redko manjka. Če se ne motim in sem vikovanju najlepšega darila.
In potem je začelo deievati. del'prav, je prejšnji teden kuMedtem ko sem ji brisal po- pil specialko, kar je vsekakor
tno čelo in nehote pohodil pol- vredno pozdrava. Videl sem
no banco pod mizo, je spet ga, ko jo je iz trgovine podil
prešla na kolesarsko temo: proti domu. Stop znak je pre"Dežuje? A misliš, da bo ne- vozil, ne da bi trenil. Sama
halo do petih? Škoda, da ne sreča, daje bilo križišče brez
bi Sel... ti deževni torki so pa avtomobila. In Bojan ima
res pogosti ..." Vrtel sem oči. tudi hčerko Nino.

Trasa za danes: Kranj-Kokrica-mimo Slavka ŽagarjaBobovek-Preddvor-Kokra-Jezersko in po isti poti nazaj
- cilj V piceriji Gorenc, tam dam za pijačo.
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MOJ POGLED
DAMJANA Š M I D

Kako pa kaj
vaša čustva? (1)

Tavžentroža za tisoč bolezni
Rastlinica z drobcenimi roza cvetovi verjetno ne pozdravi tisoč bolezni, gotovo pa jih mnogo lajša.
So ji ljudje zato nadeli ime tavžentroža ali pa se izvor njenega imena skriva v dejstvu, da naj bi bila
vredna toliko kot tisoč rož? Če so je nekoč največ uporabljali pri povišani telesni temperaturi,
je dandanes cenjena predvsem pri težavah s prebavo in žolčnimi vodi...
PAVIA K U N E R

red leti je bilo zdo moderno, da smo se
ukvarjali s čustvi. Izšlo
je nekaj dobrih knjig na to
temo in potem je razmišljanje
o čustvih bolj ali manj poniknilo v vsakdanjem hitenju. Ko
potujem po naši deželici, opažam razlike tako v vedenju,
mišljenju in v čustvovanju.
Ljudje v dolinah so drugačni
od ljudi, ki živijo v hribovitih
delih in ljudje v ozkih grapah
se zelo razlikujejo od ljudi, ki
imajo odprt pogled na vse
strani. Gledati v hrib ali dol
iz njega, videti beton ali zelene travnike - vse to odloča o
kakovosti našega bivanja. Zdi
se, kot da bi pokrajine pisale
zgodbe ljudi. Pa saj to so vedeli že naši predniki in ni nakljulje, kako si izbiramo svoja prebivališča. Kljub temu
zavedanju pa me včasih še
vedno preseneti izražanje ali
ne-izražanje čustev na različnih koncih Slovenije. Primorci so kot ogenj za "zaprte"
Gorenjce. Pod Alpami je najpogostejše vprašanje "kaj delaš", na moiju me vprašajo,
kako sem. Všeč mi je naša de-

P

Prisluhnite nam polepšali vam bomo
dan.

želica, le veliko je moraš videti, da ne postaneš preveč zaverovan v svoj mali, ozki svet.
Kaže, da smo kljub sodobnim
metodam in dosegljivosti komuniciranja pri izražanju in
obvladovanju čustev še vedno
kot mali šolarji. Največ težav
imamo sami s seboj in tudi z
drugimi prav zaradi čustev.
Ne moremo iz svoje kože, ko
gre za naše občutke in pogosto
se obnašamo kot otroci, ki se
mečejo ob tla zaradi lizike. Le
da so naše reakcije malce bolj
prejinjene, saj bi se na tleh
umazali ... S čustvi se lahko
naučimo ravnati na takšen
način, da ne bomo nikomur
delali škode. Pomembno je,
da razumemo svoje reakcije,
ki jih sprožijo različne situacije, ljudje ali stvari ter izražamo čustva na način, ki je
sprejemljiv za vse. Nobenega
napredka ne naredimo v svojem življenju, če ves čas delamo enako in pričakujemo
boljše rezultate. Izgovor "takšen sem, nič ne morem pomagati" že dolgo ni več uporaben. Uporabljajo ga le še redki vase zaverovani izbranci...

fU ISTICNi
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Navadna tavžentroža (Centaurium minus) uspeva na
senožetih in jasah, ljubi apnenčast, ilovnat in topel svet,
a če je treba, se prilagodi tudi
močvirni zemlji. Od julija do
septembra nabiramo cvetočo
zel. Pri tem pazimo, da jo porežemo nekaj centimetrov
od dal, nikakor pa je ne trgamo, saj se bo tako iz zemlje
izpulila cela rastlina. Simon
Ašič je svaril: "Ljudje jo žal
zares pulijo. Za božjo voljo,
naj bi jo rezali, sicer jo bomo
čisto zatrU!" Zelišče nato povežemo v šopek ter ga na hitro posušimo v senčnem in
zračnem prostoru. Posušena
droga nima pretirane arome,
je pa ostrega in grenkega
okusa. Pri nas rastejo še druge podobne vrste tavžentrože, za katere ni nevarnosti, če
jih zamenjamo, saj premorejo enake učinkovine kot navadna tavžentroža.
Zaustavlja riganje
Roža tisočerih moči je bila
med našimi predniki eno izmed najbolj priljubljenih zelišč. Prvi, ki je odkril zdravilne moči tavžentroža, je bil
antični kentaver Herion, po
katerem je tudi dobila botanično ime. Skrivnosti tavžentrože mu je razkril grški
bog medicine, z njo pa je
nato pozdravil samega Herkula, ki se je ranil z zastrupljeno puščico. Že iz tistih časov velja za čudodelno rožo,
ki je kos domala vsaki bolezn i Cintara, čantara, tisočica.

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

MARJETA SMOLNIKAR

info@g-gIas.si

grenka trava, kitica, svedre
ali zlati grmiček, kot ji ljudje
tudi pravijo, je bila na Slovenskem vedno med najbolj
zaželenimi
rastlinicami.
Naši padarji so svetovali:
"Komer se riga, naj to vodo
(čaj) pije. To vodo piti, je dobro božjastnim ljudem. Ta
voda je za modrom ali če trebuh boli." V ljudskem zdravilstvu so tavžentrožo pogosto uporabljali pri povišani
telesni temperaturi, slabokrvnosti, bledici, želodčnih
in težavah z jetri, presnovnih
boleznih, predvsem maščob,
kožnih izpuščajih, splošni
slabosti in izčrpanosti.
Specialistka za bolni
želodec
Tavžentroža je zaradi snovi, ki jih vsebuje, v glavnem
zaradi grenčin, eteričnega
olja in magnezijevih soli, ena
najboljših zeli za bolni želodec. Spodbuja izločanje prebavnih sokov, zato po njej segamo pri slabem apetitu in
želodčnih težavah, ki so posledica pomanjkanja želodčnega soka. Krepi oslabelo
delovanje želodca, zavira
motnje pri praznjenju želodca, preprečuje napihovanje,
odpravlja lenost želodca in
črevesja in spodbuja prebavo. Uporablja se tudi pri
zdravljenju anoreksije oz.
psihogeno pogojenega zavračanja hrane pri mladih dekletih. Tavžentroža velja tudi
za podpomo sredstvo pri slabem krvnem tlaku, slabih
živcih in slabokrvnosti. Po
kemo- in radioterapiji se pri-
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Tavžentroža je v prvi vrsti zel za bolni želodec
poroča nekaj časa uživati
njen čaj. Slednji je učinkovit
tudi pri slabo celečih se ranah.
Čaj v obliki preliva
ali poparka
Eno čajno žličko posušene
in zrezane tavžentrože prelijemo s skodelico mrzle vode,
pustimo stati šest do osem
ur in občasno premešamo.
Potem čaj precedimo in ga le

v

RAKOVIH

toliko segrejemo, da ga lahko
pijemo. Pijemo po eno skodelico čaja najmanj pol ure
pred obrokom. Lahko pa ga
pripravimo tudi v obliki poparka: eno do dve čajni žlički
droge prelijemo s skodelico
vrele vode in pustimo stati
pet minut, nato precedimo
in pijemo - prav tako po eno
skodelico čaja pol ure pred
jedjo, nikdar tik po jedi. Na
dan popijemo - po požirkih dve skodelici čaja.

KLEŠČAH

(uliti v 0avo), če se zary sam obtožujte usode, ampak sebe. na sodelovanje pristane, naj bi opravi še nekaj drugih medine potrudi. Ali, kot piše v pred- Šele prepričanost, da se lahko zdravilo (ali kar koli nadropa- cinskih postopkov, potrebnih
govoru h knjigi Učbenik življe- zgodi kaj dobrega ali slabega, lin že je) prgemala, polovica za jutrišnjo kemoterapijo.
nja Martina Kojca: "Predstave omogoča uresničitev enega ali pa ne. O tem, kateri skupini Medtem mi pripravijo tudi poali mentalne slike in idge ima- drugega. /.../ Ne samo: misnaj bi posamezen "zajček"pri- steljo v sobi, kjer že leži Teja.
jo po znanem psihoterapevtu lim, torij sem, pač pa tudi: ka- padal, pa bo odločil računal- "No, Marjeta, pa seje začelo,"
Sreda, 20. junija 2007
Robertu Assagioliju in po mo- kor mislim, takšen sem! /.../." nik. Vsaj kar se mene tiče, je dam korajžo sama sebi. Roko
Dr. AJeš Rozman mi razloži drecih od nekdaj lastnost, da
V raziskavi naj bi sodelovalo rwjvečji hec mojega sodelova- na srce, ne glede na vso korajpomen študije Impact, ki jo
ustvarjajo pogoje za delovanje, približno petsto bolnikov, pote- nja pri raziskavi v tem, da si žo, ki jo premorem in na katevodi na Golniku, in me vpraša, ki jim ustreza. Ali kot pravijo kala pa naj bi v devetih drža- bom morala dajati injekcije ro prisegam, meje majčkeno
ali pristanem, da me vanjo
magijci z drugimi besedami: vah. Njen namen je, "testirati nadropalina kar lepo sama. Se vendar strah.
vključi. Po domaČe povedano, vsaka slika na mentalni ravni učinkovitost in varnost nadro- razume, če se bo računalnik
V sobi pospravim svoje stvari
ponudi mi možnost, da posta- stremi k uresničitvi na jizični palina pri bolnikih z rakom blagovolil odločiti zame. veruj od omar, postavim Marinem poskusni zajček. Brez po- ravni. Kojc se trudi, da bi, kot (pljuč, pankreasa ali prostate). Ampak, več kot toliko me v jo iz Sinja na omarico zraven
misleka pristanem. Nenaza- pife, čedalje bolj dvomečega in Še posebej želimo testirati, ali tem trenutku o tem ni volja postelje tako, da se imava ob
dnje sem v tolikšni godlji, da bi navidezno razgledanega člove- lahko z nadropalinom izbolj- raz^bljati.
vsaki priložnosti na očeh, pojedla tudi suhe žabe, če bi po- ka prepričal, daje prav njegovo šamo preživetje in upočasnimo Po dobrodošlici glavne sestre, tem pa greva s Tejo na sprehod
magalo. Po drugi strani, mi je prepričanje tisto, ki določa nje- poslabšanje bolezni", piše v in- nepričakovanem širokoustenju po golniškem parku, ki nudi
pa kristalno jasno, da je z govo uso^ in da 3oveka prav- formaciji za bolnika, ki je oddelčne zdravnice in po uvod- sprehajalcu v vročih poletnih
zdravjem tako, kot z znanjem: zaprav vodijo njegove želje. hkrati nekakšen privolitveni nem klepetu z lečečim zdravni- dneh prijetno senco.
nihče ga človeku ne more dati Ali, kot pravi Emile Coue: ne obrazec. Polovica bolnikov, ki kom, mi sestra vzame kri in
(Se nadaljuje.)

RADOSTI ŽIVLJENJA

Kapucinke
BORIS BERGANT

Da, tudi žlahtna rožica
kapucinka, ki nas razveseljuje na cvetličnih gredicah
in v cvetličnih loncih, je začimba, le da to malokdo ve.
Užitni sta obe vrsti z naših
vrtov: dolga vzpenjalka in
kratka plazilka. Kapucinke
so po okusu zelo podobne
kreši, izvirajo iz Južne
Amerike, zaradi lepih cvetov in nenavadnih ščitastih
listov pa jih gojimo tudi v
drugih predelih sveta. Kapucinka v prevodu pomeni
rdeči cvet Peruja, poznamo
pa jo tudi pod imenom kapucinska kreša ali tudi indijska ali mehiška kreša.
Kapucinke imajo čisto poseben vonj, okus pa spominja na krešo, penušo ali
redkvico, ki jih lahko nadomešča. Užitni so listi, cvetovi ter semena, ki jih še
kot zelene krogUce poberemo takoj po cvetenju, ko so
mehka in jih uporabimo
kot kapre. Kapudnk v prodaji skorajda ni, zato jih je
najbolje vzgojiti doma iz
semen, ki jih je možno kupiti skoraj v vsaki trgovini s
semeni. Liste in cvetove je
najbolje nabrati tik pred
uporabo, ker zelo hitro ovenijo ali zgnijejo. Zaradi lepih okroglih listov in živih
cvetov je kapucinka posebej
primerna za okrasitev jedi.
Listi in cvetovi so predvsem
solatno zeliSče in so še posebej dober dodatek zeleni
ali paradižnikovi solati, dajemo pa jih lahko v sendviče ali pripravimo okusne
skutne namaze. Iz listov
kapucinke in krompirja
lahko pripravimo tudi dobro juho.

neze, J žlic kisle smetane, 1
žlico jabolčnega kisa, sol, sveže mlet poper, 10 dag gorgonzole.

Krompir skuhajte v vodi,
ga ohladite in narežite na
kocke. Dodajte oprane Uste
Lososov! žličniki
in cvetove kapucink, nares kapucinkami
zano Čebulo in začinite s
Za 4 osebe potrebujemo: j j sesekljanim peterSiljem,
dag dimljenega lososa, 5 dag majonezo, kislo smetano,
kisle smetane, 15 sesekljanih jabolčnim kisom, soljo in
kupucinkinih listov, pest ka- poprom. Premešajte in na
pudnkinih cvetov, sol in sve- solato naribajte ali nastrgajte gorgonzolo ter postrezite
že mlet poper.
samostojno ali pa kot prilogo k pečenemu mesu.
V multipraktiku gladko
zmeljite meso dimljenega
lososa skupaj s kislo smetaSolata z avokadom,
no. Začinite z drobno sekapucinkami in kožicami
sekljanimi kapucinkinimi
listi, soljo in poprom. DoPotrebujemo: 1 avokado, 30
bro premešajte ter z dvema
dag očiščenih kožic, dve pesti
mokrima žlicama oblikujte
kapucinkinih listov in cvetov,
žličnike in jih polagajte na
10 dag alfalfa kalčkov, 2 paoprane cvetove kapucink
radižnika, 1 papriko, sok ene
ter takoj postrezite.
limone, sol, poper, oljčno olje
in balzamični kis.
Krompirjeva solata
S kapucinkami in
gorgonzolo

Očiščene repke kožic
opecite na oljčnem olju in
pustite, da se ohladijo.
Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg Medtem olupite in na rezine narežite avokado in ga
krompirja, 1 belo mlado čepokapajte z limoninim sobulo, dve pesti kapucinkinih
listov in cvetovj 1 žlico sesek- kom. Dodajte na kocke naljanega peterSilja, 5 žlic majo- rezana paradižnika, papri-

ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC

Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: cvetačna juha z jajčnimi "usukanci", goveji zrezki z rožmarinom, pečen krompir, mešana solata,
borovnice s sladko smetano; Večerja: solata s piščancem,
zrnat kruh, sadni sok ali jogurt.
Krompirjeva juha
Ponedeljek - Kosilo: rižota s teletino in grahom, kumarice v
s kapucinkanni
solati s kislo smetano in koprom, drobno pecivo ali sadje;
Za 4 osebe potrebujemo: j o Večerja: krompir s skuto po bovško, paradižnikova solata s
dag krompiija, dve pesti ka- papriko.
pucinkinih listov in cvetov, 11 Torek - Kosilo: z rižem In mletim mesom polnjene babure
rrtesnejuhe, 2 žlici masla, 1 v paradižnikovi omaki, pire krompir, jogurt; Večerja: ocvrti
žlico moke, sol, sveže mleti kalamari s tatarsko omako, zelena solata s paradižnikom.
poper, muškatno orešček, 2 Sreda - Kosilo: zelenjavna enolončnica, stročji fižol z majožlici kisle smetane, svež sesek- nezo, hrenovke, čebulni kruh; Večerja: jajca z blitvo In mleljan peteršilj.
tim mesom, (kozje) kislo mleko
Četrtek - Kosilo: enolončnica iz mladega zelja in govedine,
Opran krompir olupite in
marelični cmoki, kompot; Večerja: jajčni praženec z mortaga narežite na kocke. Na
delo in grahom, zrnat kruh, mešana solata.
stopljenem maslu prepražiPetek - Kosilo: kumarična kremna juha s koprom in kislo
te moko, dodajte krompir
smetano, skuše na žaru, blitva s krompirjem po dalmatinter zalijte z mesno juho.
sko, breskve; Večerja: opečeni kruhki z oljčnim oljem In česZavrite dodajte narezane linom, širni narezek, paradižnikova solata z oljkami.
ste in cvetove kapucink, zaSobota - Kosilo: nadevane bučke z mletim mesom, zelenjavčinite s soljo, poprom i n
ni riž, mešana solata, ribezova torta; Večerja: mešano meso
muškatnim oreščkom ter
na žaru, kumarična solata s krompirjem.
kuhajte, da se krompir
zmehča. Nazadnje primešajte kislo smetano in seRibezova torta
sekljan peteršilj ter postrezite z opečenimi kn^hovimi
Testo: 15 dag sladkorja, 1 vanilin sladkor, 3 rumenjaki, 3 žlice
kockami.
vode, 5 dag masla, 25 dag moke, pol pecilnega praška, i,s dl
mleka.
Preliv: 3 beljaki, 20 dag mletega sladkorja, 30 dag ribeza,
1 vanilin sladkor.
Maslo stepemo s sladkorjem in rumenjaki ter dodamo
vse druge sestavine. Maso damo v pomaščen In pomokan
model za torto in pečemo 20 do 30 minut pri 200 stopinjah
Celzija. Preden je pečena, jo premažemo s prelivom in
spečemo do konca.
Preliv: Beljake penasto stepemo, narahlo vmešamo mleti
sladkor in vanilin sladkor ter ribez in s tem premažemo že
skoraj do konca pečeno tortno podlago. Spečemo do konca;
pečeno je, ko se preliv narahlo rumeno-rjavo obarva.

Krompir olupimo, ga prerežemo na pol in skuhamo v slani
vodi. Kuhanega odcedimo. Sesekljan česen prepražimo
na maslu in ga nato dodamo skuti, kisli smetani in svežim
začimbam (pehtran) ter dobro premešamo. Krompir zložimo
na krožnike in prelijemo s skuto.

in ga dodamo. Zelenjavi dodamo še ostalo juho ali vodo
in jo dobro prevremo. Juho
Sestavine: 30 dag mešane zele- začinimo s soljo, poprom in
njave (gobice, grah, korenje, ko- lovorovim listom. Pred serlerabice, cvetoča, stro^'i fižol),viranjem juho še zgostimo z
srednje velika čebula, 2 stroka legirjem - v smetano zmešačesna, maščoba po potrebi, 12 nim rumenjakom.
dagpšeničnega zdroba, 1 rumenjak, 1 dl ki^ smetane.
Sirovi cmoki
Priprava: Na maščobi prepražimo drobno sesekljano Sestavine: pol I sirčka, 2 jajci,
čebulo, dodamo zelenjavo, 3 žlice pšeničnega zdroba, 2
ko zarumeni, jo zalijemo z žlici kruhovih drobtin, 2 žlici
juho ali vodo, dodamo še na masla ali margarine, malo
maščobi prepražene na tanmoke.
ko narezane gobice. Jed duPriprava: Maslo penasto
šimo do mehkega. Pšenični umešamo z rumenjaki, dozdrob prepražimo posebej damo sirček, zdrob, drobtiZelenjavna juha
s praženim zdrobom

r

KUHARSKI RECEPTI

Krompir po bovško

Lahke jedi za poletne dni

JANEZ STOUKELJ

ko, oprane liste ter cvetove
kapucink in kalčke. Vse
skupaj po okusu začinite z
oljčnim oljem, balzamičnim kisom, soljo in poprom ter premešajte. Na
tako pripravljeno solato naložite še ohlajene repke kožic, okrasite s cvetovi kapucink ter takoj postrezite.
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34
ne in sol. Nazadnje dodamo
še sneg beljakov in toliko
bele moke, da se sprime. Iz
te mase naredimo male
cmoke, ki jih kuhamo v
vrelem slanem kropu 15 minut. Nato jih zabelimo s
prepraženo zabelo. Ponudimo jih kot toplo začetno
jed. Lahko jih prelijemo še s
toplo kislo smetano pomešano z zabelo. Poleg ponudimo še dobro sezonsko
solato.
Telečja rižota
Sestavine: 40 dag telečjega
vratu, 32 dag riža, 1 srednje

KUHARSKI

RECEPTI

velika čebula, 4 dag masla
ali margarine, 2 stroka česna,
sesekljan peteršilj, lovorov
list, listi bazilike, vejica rožmarina.
Pripravah Na maščobi prepražimo drobno sesekljano
čebulo in česen, dodamo
oprano in narezano telečje
meso. Nekoliko pražimo,
dodamo opran riž, malo
prepražimo in zalijemo z
vodo ali juho. Rižoti dodamo še začimbe. Jed naj vre
kake pol ure, da se bo riž
zmehčal. Gotovo rižoto potresemo še s koščki masla
ali margarine in jih zamešamo s kuhinjskimi vilicami.

Rabarbarin kompot
Sestavine: 40 dag rabarbare, sladkor po okusu, vanilin sladkor, malo cimetove
skorje, limonina lupina, 3
klinčki.
Priprava: Rabarbaro olupimo in narežemo na primerne kose. Pristavimo
vodo, jo sladkamo, začinimo in vanjo vložimo oprano in narezano rabarbaro. Kuhamo do mehkega,
nato poberemo iz kompota
še začimbe in ga dobro
ohladimo v hladilniku. Nadevamo ga v skodelice i n
ponudimo.

ZANIMIVOSTI
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Na rolerjih

od Hodoša do Pirana
Medvoščanka Tina Hižar, nekdanja vrhunska športnica, javnosti poznana iz resničnostnega šova
Bar2, je kot prva prerolala diagonalo čez Slovenijo.
MAJA BERTONCELJ
Medvode - T i n a Hižar i m a
rada izzive in adrenalin, zato
je bila takoj za, ko ji je T o n e
Fomezzi - T o f , s katerim sta
lani kot s o u r e d n i k a začela
sodelovati pri projektu Knjiga rekordov Slovenije, predlagal rekord n a rolerjih. Podvig so načrtovali že za lani,
a kot pravi, je bilo jeseni premalo časa za vso organizaci-

Tina Hižar je dobro izkoristila prepoznavnost
iz resničnostnega šova Bara.

Koliko časa s o potekale priprave n a ta podvig?
"Na rolerjih s e m veliko vadila ž e lani poleti, letos pa
s e m s e začela na podvig int e n z i v n o pripravljati s r e d i
m a r c a . Trenirala s e m vsak
dan, velikokrat celo dvakrat
na d a n , tudi po štiri ure.
Imela s e m tudi strokovnjaka za prehrano, ki je poskrbel za m o j o hitrejšo regene-

žal dalje s e m bila z mislimi

večjim veseljem udeležujem

ž e pri kosilu in počitku. Takrat s e m v m e s celo potočila

rekreativnih t e k m o v a n j , ki
m i predstavljajo izziv in

nekaj solzic, a se nisem predala. Kar se spustov tiče, s e
jih n i s e m bala. Na T r o j a n -

adrenalin."

s k e m s p u s t u in na Č r n e m
Kalu s e m se držala za skuterjem, ki ga je vozil motorist Gašper Č a r m a n , položnejše spuste pa s e m zvozila
sama."

racijo."

jo, zato je moral počalcati na
letos, vse do 9. junija do desetih zvečer, ko se je na ro-

Je b i l o n a progi težje, kot
ste pričakovali?

B i se še e n k r a t lotili k a j
takšnega?
"Šele sedaj se z a v e d a m ,

lerjih odpravila na 3 9 0 kilometrov dolgo pot od Hodoša

"Za podvig s e m s e psihično zelo dobro pripravila. Ve-

k a k o n e v a r n o je bilo ostati
ves dan zbran na cesti, kakš-

do Pirana. Diagonalo č e z
Slovenijo so že pretekli in
prekolesarili, ona pa jo je kot

dela s e m , da i m a m dovolj
kondicije in da m e bodo
spremljali ljudje, k i so s e

n o srečo s e m imela, da se je
vse dobro izteklo, a bi kljub
t e m u še enkrat ponovila svoj

prva prerolala - skupaj s postanki v 25 urah.

zelo trudili z a m e i n m i vsi
veliko pomenijo. Ž e zaradi

podvig. Bilo je res i z j e m n o
adrenalinsko doživetje, kljub

Z vstopom v B a r 2 ste postali z n a n i tudi širši javnosti.
K a k o ste izkoristili to prepoznavnost?
" M n o g i pravijo, d a s e m
svojo p r e p o z n a v n o s t
iz
B a r a 2 izkoristila n a j b o l j e
od vseh . Čeprav so s e m i po
resničnostnem š o v u ponudila nova poznanstva in izzivi, pa m i takrat š e zdaleč
ni v s e padlo v n a r o č j e .
Ostala s e m na realnih tleh
in " m e d i j s k a slava" m e ni
nikoli o d n e s l a v višave, za
kar s e m zelo vesela. Vedno
s t r e m i m k t e m u , d a se iz
dneva v dan u č i m od ljudi.
%

MojeDeloxom
Izberi prihodnost

MO)E DELO, spletni marketing, d.0.0.
Podutiška 92,1000 Ljubtjana. Slovenija. T: 01 51 35 700
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGUSOV (300 • 500)
NA: www.moiedelo.cotn.info@moiedelo.com

Inženir kakovosti m/ž (gubljana, Škoqa Loka)
Podjetie. TCG UNfreCH Utvol. d. o. o., vsvoj kotektivvabi
novega sodelavca: inženltja kakovosti m/ž. Pričakujemo:
aktivno znanje angleškega ali netnžkega jezika; visoka ali
viSja izotirazba strojne smeri: dekjvne izkušnje v industriji.
TCG UNITECH Utvol, d. o. o., Utostrojska cesta 46.
1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 7.8. 2008.
Več na w»w.moje<tel0-C0m.
Direktor sektorja vzdrževanja m/ž (Ljubljana. ŠkoOa Loka)
Podjetje. TCG UNITECH Utx3l, d. o. o., v svoj kolektiv
vabi novega sodelavca: direktor sektorja vzdrževanja m/l
Pričakujemo: aktivno znanje angleškega aH nemškega
jezika: univerzitetna ali visoka šola strojne smeri; detovne
izkušnje v industriji. TCG UNITECH Ulvol, d.o.o.. Za:
BemanSca Vitier Gašparec, Utostrojska cesta 46. 1000
Ljubljana, prijave zbiramo do 7. 8. 2008.
Več na www.mojedek).com.
Prodajal«« m/ž (Kranj)
Poctetje Sk>wak:h je zastopnik za ure prestižniti blagovnih
znamk. Iščemo kanddala za delovno mesto prodajalca m/ž
za posk)valnk» v Kranju. Pričaluijeino izobrazbo ustrezne
smeri, ambtetoznost pri svojem delu in najmanj 2 leti dek)vniti izkušenj. Dekjvno razmerje bomo sklenili za dotočen
čas, z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas.
Stow(atch, d. o. o., Gosposvetska 5.1000 Ljubjana, prijave
zbnamo do 20.7. 2008. Več na VMiw.mojedeto.com.
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Natakar m/ž (Kranjska Giora)
Takoj zaposTimo natakana/-ieo. Želene so izkušnje, niso
pa nujne. Deto za nectoločen čas. Plačilo od 800 do 1000
evrov. Po potrebi poiščemo tudi stanovanje. Več infonnacij
o nas dobite na v™w.apar1rt>aji4<osir.si. FOTO M0XA. d.
o. o., Borovška 92, 4280 Kranjska Gora, prijave zbiramo
do 26. 7. 2008. Več na www.mojedeto.com.
Vzdrževalec vozil in voznih sredstev m/ž (Jesenk:«)
Od kandkiatov pričakujemo: izobrazbo IV. ali V. stopnje (avtomehanik ali dmga ustrezna smer), samostojno izvajanje
popravil vozil In voznih sredstev; samoiniciativnost, komunikativnost, čut odgovornosti za opravljanje navedenih del.
Nudimo službeni mobitel, nagrajevanje uspešnega dela,
možnost napredovanja. ^ELTRANS, d. o. o., Jesenk»,
Cesta železarjev 8.4270'jesentee, prijave zbiramo do 27.
7. 2008. Več na www.mojedeto.com.
Prodajalec • svetovalec v trgovini s keramiko (Kranj)
Od kandklata pričakujemo; komunikativnost, prijaznost,
urejenost; poznavanje dela z računalnikom, znanje programa Visoft zarisanjekopalnto; zaželene so izkušnje na enakem aH primerijivem detovnem mestu. Prednost pri zaposlitvi imajo otilikovatoi. Dolnov, d. o. o., Šuceva 23, 4000
Kranj, prijave zbiramo do 30. 7. 2008.
Več na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec - avtoelektričar m/ž (Brnik - aerodrom)
Pogoji za zasedbo dek>vnega mesta: dokončana poklk^
šola, smer avtoelektričar; vozniški izpit kategorije B in C:
dve leti dekivnih izkušenj na področju vzdrževanja strojev;
pridobitev dovoljenja za gibanje in zadrževanje na letališču.
Nudimo dinamično delo v urejenem delovnem okolju in
sodobno opremljenih prostorih. Aerodrom Ljubljana, d. d..
Zgornji Brnik 130a, 4210 Bmlk-Aerodrom, prijave zbiramo
do 23. 7. 2008. Več na www.nnojedek).com.

Finančni In administrativni vod^a podjetja m/ž (Gorenjska)
Kandklati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: univerzitetna izobrazba ekonomske ali druge ustrezne usmeritve, prednost imajo dipksmanti s smeri Finance ali ffečunovodstvo in revizija: najmanj 5 let detovnih izkušenj na
področju financ in računovodstva, od tega vsaj 2 leti na
primerljivem detovnem mestu v financah, računovodstvu
in/ali reviziji; poglobljeno poznavanje finančne stroko.
EaslEuro, Dvorec Sela, Zatoška cesta 69,1000 Ljubljana,
prijave zbiramo do 31. 7. 2008.
Več na vmw.moiedek).com.

Strokovni sodelavec m/ž (Kamnik)
Od vas pričaitujemo: V. stopnjo izobrazt^e živilske smerizaželena pekarska usmeritev; detovne izkušnje s področja
pekarstva, dela s strankami in prodaje; vozniški izpit
kategorije B; poznavanje dela z računalnikom (Microsoft
Office); sposobnost ustnega in pisnega izražanja v tujih
jezikih; prilagodljivost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost in pripravljenost na deto v tlmu. UrSič, d. o. o.,
Vrhpolje 251, 1241 Kamnik, prijave zbiramo do 23. 7.
2008. Več na www.mojedek>.com.

Serviser klimatskih naprav m/ž (Bled, Ljubljana)
Pričakujemo: najmanj V. stopnjo ustrezne izobrazt)e (elektrotehnik); najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju
elektnjtehnike, krmiljenia in energetike; veljavno vozniško
dovoljenje; pasivno znanje angleškega jezika; samostojnost, urejenost, komunikativnost; poznavanje osnovnih računalniških okolij. Vestno deto bo opaženo in nagrajeno.
p m KUMA COMMERCE, Bled, d, o. o.. Pot na Lisice 8,
4260 Bled, prijave zbiramo do 31. 7. 2008.
Več na www.mojedeto.com.

m i ne bo uspelo. P o r e s n i d
povedano, s e m pričakovala
veliko več garanja, krvavih

Serviser elektrlkar m/ž (Kamnik)
Od vas pričakujemo: srednješolsko izobrazbo elektrotehnične smeri: vozniški izpit kategorije B; poznavanje
z
računalnikom (Mk;rosoft Office), sposobnost ustnega
ki pisnega izražanja v stovenskem in tujih jezikih: pnTagodIjivost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost In
pripravljenost na deto v timu in na teretuj. Ponujamo vam:
možnost zaposlitve za nedotočen čas, samostojno deto.
Uršič, d. o. o., Vriipolje 251, 1241 Kamnik, prijave zbirar t K > do 23. 7. 2008. Več na wvvw.mo(edeto,com.

Razvijalec - programer m/2 (Kranj)
Kandkiat/-ka naj izpolnjuje sledeče pogoje: zaključen vsaj
visokošolski študij smer računalništvo in informatika ali
elektrotehnika (lahko tudi pripravnik/-ca): znanje programiranja v programskem jeziku C, C++; znanje tujega jezika
(angleški); odgovoren, natančen, analitičen, samostojen,
imeti mora veseSe za delo z novimi tehnologijami ter raziskovalno in &quot;destruklivno&quot; žiflco. Iskraemeco, d.
d.. Savska Loka 4, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 1. 8.
2008. Več na www.moj6deto.com.

Pretekli mesec je Tini Hižar kot prvi uspelo prerolati diagonalo čez Slovenijo.
t e m u da še zdaleč ni bilo lahko. Ž e i m a m v mislih nove
izzive. Prihodnje leto načrtuj_em udeležbo na kolesarski
dirki okoli Slovenije (DOS),
letos pa v štafeti nastopiti na
triatlonu jeklenih."

ki jih c e n i m in nikoli ne po-

očitno plačala z n a p o m i m i
treningi, v r e m e n s k i m i nevšečnostmi in dvakratno pre-

Ste večkratna d r ž a v n a prvak i n j a v s m u č a r s k i h i n gors k i h tekih. V k a k š n i k o n d i -

Nedeljskim dnevnikom, Hoplo ter inDirektom, kjer pokrivam predvsem družabno

stavitvijo Starta, ki m i je pobral o g r o m n o energije."

d j i ste sedaj?

sceno i n resničnostne šove.
S o d e l u j e m š e s T V Piko,
pred kratkim pa s e m enkrat
na teden začela voditi športno oddajo Migidur n a Radiu
Dur. V prostem č a s u pa so

njih s e m se bila pripravljena
boriti d o konca in tudi za trenutek n i s e m pomislila, da

žuljev, kakšnih padcev in
solz. Največji davek s e m

"Kondicije n i s e m

nikoli

"Zaradi grobega asfalta m i
je bilo najtežje v Savinjski
dolini in tik preden s e m pri-

nehala vzdrževati, a v tekmovalni vrhimski formi zagotov o nisem. Svojo profesionaln o tekmovalno kariero s e m
zaključila, česar nisem niko-

spela v Ljubljano. Od Dom-

li obžalovala. Sedaj se še z

Najtežji del trase?

čivam n a svojih lovorikah."
S č i m s e ukvarjate?
" Ž e e n o leto sem popolnom a predana novinarstvu, ki
je bila m o j a dolgoletna želja.
Kot novinarka sodelujem z

na p r v e m m e s t u šport in
druženje s prijatelji."

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
•PROSTADELOVNA MESTA
NA GORENJSKEM (m/ž)
DELAVEC BREZ POKUCA
dO 16.7.06; ISKRA MIS. D O.. UUBUANSKA C. 24 A. KRANJ
dO 24.7.08: KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA
C. 21.UUBUANA
do t6.7.08; RODEX. O.O.O., UUBUANSKA
C. 24 A. KRANJ
dO 16.7.08: SANOVA. D.O.O.. UL MIRKA
VADNOVA 1. KRANJ
POMOŽNI DELAVEC
do 20.7.08: BEKEM. D.O.O.. BELŠAKOVA
UL 2. 2250 PTUJ
cfo 3.8.08: MIRAN ANŽJČ S.R, MLADINSKA
UL 2. KRANJ
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
dO 22.7.08: AGENCUA M SERVIS. D.O.O..
IGRIŠKA UL 14.UUBLJANA
dO 20.7.08: 8VG, O.O.O.. SAVSKA C. 16.
KRANJ
dO 19.7.08: CEMEMTAR. O.O.O.. UL JANKA PUCUA 9. KRANJ
dO 25.7.08: DOM UPOKOJENCEV. POOBRD0 33. 5243PODBROO
dO 16.7.08: EKPERTUS. D.O.O.. UL ANE
2JHERL0VE 2. UUBLW<4A
do 20.7.08: HIT ALPtNEA. O.D.. BOROVŠKA C. 99. KRANJSKA GORA
do 10.8.08: INES. D.O.O.. KRIŽNA GORA
8. SK. LOKA
do 18.7.08. ISKRA ISD - LIVARNA, D.O.O..
SAVSKA LOKA 4. KRANJ
do 10.8.08: JAGODIC BARBARA S.P. - GOSTINSTVO. OB ŠOU 3.1217 VODJCE
do 18.7.08: ULUA. D.O.O.. MEDVOSKA C.
4. 1215 MEDVODE
do 21.7.08. UUJA. D.O.O.. MEDVOŠKA C.
4. 1215 MEDVODE
do 15.7.08: MANPOVVER. D.O.O.. KOROŠKA C. 14. KRANJ
do 19.7.08: PENaON PORENTOV DOM. ČlČARE 2. KRANJSKA GORA
do 18.7.08: METROPOL GROUP. D,D..
OBALA 77. 6320 PORTOROŽ
do 16.7.08: NEFRODIAL. D.O.O.. DOBRAVA 14. 3214 ZRECE
dO 20.7.08: PETICA. D.O.O.. MEDVEDOVA
C. 18. UUBLJANA
do 19.7.08: PLUS ORBITA. D.O.O.. VRTNA
UL. 24. KRIŽE
do 15.8,08: RINAINVEffT. D.O.O.. SLIVNA
2. 1252 VAČE
dO 19.7.08; ZAVOD SV. MARTINA. SREDNJA VAS 33. SREDNJA VAS V BOHINJU
ŽIVILSKI DELAVEC V SLAŠČIČARSTVU
dO 19.7.08: BARBARA KATRAŠNIK S.P..
ROBLEKOVO NASEUE 17. RADOVUlCA
KONFEKCUSKJ POMOČNIK
dO 19.7.08: ZAVOD SV. MARTINA, SREDNJA VAS 33. SREDNJA VAS V BOHINJU
PLESKAR
do 23.7.08: KAUNERO. d.o.o.. GUNŠKOVA
PLOŠČAD 8. UUBUANA
KUHARSKI POMOČNIK
do 18.7.08: METROPOL GROUP. D.D..
OBALA 77. 6320 PORTOROŽ
do 17.7.08: SODEXHO. D.O.O.. ŽELEZNA
C. 16. UUBUANA
do 10.8.08: SODEXHO. D.O.O.. ŽELEZNA
C. 16. UUBLJANA
dO 19.7.08: ZAVOD SV. MARTINA. SREDNJA VAS 33. SREDNJA VAS V BOHINJU

NATAKARSKI POMOČNIK
dO 16.7.08: DOM STAREJŠIH OBČANOV
POTOČE 2. PREDDVOR
dO 18.7.08: METROPOL GROUP. D.O..
OBALA 77. 6320 PORTOROŽ
BOLNiŠKJ STREŽNIK
do 19.7-08: ZAVOD SV. MARTINA. SREDNJA VAS 33. SREDNJA VAS V BOHINJU
BLAGOVNI MANIPULANT
dO 30-7.08: SVILANfT. D.O.. KOVl?<AflSKA
C. 4.1241 KAMNIK
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA DO 3 LET
dO 27.7.08: KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA
C. 21, UUBUANA
dO 26.7.08: SPAR KRANJ. RUČKSAJEVA C.
35, KRANJ
CVETUČAR
dO 10.8.08: ALEMAR, MARJAN PLANINŠEK
S.P. VALVAZORJEVTRG 17. 1270 UTUA
SLAŠČIČAR KONOrTOR
dO 19.7.08: žnro. D.D,. ŠMARTINSKA C.
154. UUBUANA
MIZAR
dO 23.7.08: JURU ZUPANC S.P.. DOl£NJA
VAS 70. SELCA
do 16.7.08: BORUT ZUPAN S.P. JEZERSKAC. 93 A. KRANJ
PAPIRNIČAR
do 31.7.08: LEPENKA. D.D.. SLAP 8. TRŽIČ

KUUČAVNIČAR

do 20.7.08: BEKEM. D.O.O.. BELSAKOVA
U L 2 . 2250 PTUJ
do 22.7.08: ISKRA ISO - UVARNA. D.O.O..
SAVSKA LOKA 4. KRANJ
OBUKOVALEC KOVIN
do 27.7.08: ISKRA MIS. D.D.. UUBUANSKAC. 24 A. KRANJ
STRUGAR
do 7.8.08: BVG. D.O.O.. SAVSKA C. 16.
KRANJ
ORODJAR
do 17.7.08: ISKRA MIS. D.O.. UUBUANSKA C. 24 A. KRANJ
AVTOKLEPAR
dO 23.7.08: AHAC i CO.. D.O.O.. MALA
LOKA 15, 1230 DOMŽALE
VARILEC
do 20.7.08: BEKEM. D.O.O.. BELŠAKOVA
UL 2. 2250 PTUl
STROJNIK
do 18.7.08: GRADBENO PODJETJE BOHINJ. D.D.. TRIGLAVSKA C. 8. BOHINJSKA
BISTRICA
STROJNI MEHANIK
do 24.7.08: UTOSTROJ PTS. D.O.O.. UTOSTROJSKAC. 42. UUBLJANA
MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN
NAPRAV
dO 20.7.08; TOSAMA. D.D,. ŠARANOVIČEVAC.35. 1230 DOMŽALE
AVTOMEHANIK
do 15.7.08: AVTOMEHANIKA MATEJ ŽUN
S.R. ZG. BfTNJE 290. ŽABNICA
do 17.7.08: AVTO-SVETEK STUDENEC.
D.O.O.. STUDENEC 11. 1260 UUBLJANAPOUE
ELEKTROINŠTALATER
do 3.8.08: ANION. D.O.O., C. CENETA
ŠTUPARJA2A. 1231 UUBLJANA-ČRNUČE
ELEKTROMEHANIK
do 2.9.08; THVSSENKRUPPDVG DVIGALA.
D.O.O.. ŠPRUHA 19. 1236TRZIN
ELEKTRIKAH ELEKTRONIK
dO 24.7.08: UTOSTROJ PTS. D.O.O.. UTOSTROJSKA C. 42, UUBLJANA
dO 19.7.08: TEIEKABEL D.O.O., MOSTE
26 A. ŽIROVNICA

KROJAČ
do 19.7.08: 20RNIK. D.O.O.. POT NA LISICE 17. BLED
SLIKOPLESKAR
do 3.8.08: UP. D.O.O.. UTOSTT»JSKA C.
50. UUBLJANA
ČRKOSUKAR
do 3.8.08: CP. KRANJ. D.D.. JEZERSKA C.
20. KRANJ
FRIZER
do 30.7.08; BARBARA KAfOL S.R. FRANKOVO NASEUE 68. ŠK. LOKA
do 19.7,08: NUS NUS. D.O.O., BLEM/EISOVAC. 16. KRANJ
ZIDAR
dO 20.7.08; SADET AGIC S.P.. C. MARŠALA
TTrA84. JESENICE
STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE
dO 24.7.08: OGPGRAD. BLED. D.D., GRAJSKA C. 44, BLED
POLAGALEC PODOV IN TLAKOV
do 3.8.08; UP. D.O.O., UTOSTROJSKA C.
50. UUBUANA
VOZNIK
do 18.7.08: GRADBENO PODJETJE BOHINJ. D.D.. TTVGLAVSKA C. 8. BOHINJSKA
BISTRICA
dO 23.7.08: TOMAŽ STARE S.R. ŠPIKOVA
UL 3. KRANJ
dO 21.7.08: TRANS FEUX. D.O.O.. LESNO
BRDO 17.1360 VRHNIKA
dO 22.7.08. TRGODOM NO. 1. D.O.O., ZAPUŽE 10 B.BEGUNJE
PRODAJALEC
dO 19.7.08: BULC BRATJE. D.O.O., PIEMUEVA UL 2,1210 UUBLJANA - ŠENTVID
dO 21.7.08: GOODCENTER. POSLOVNA
CONA A 20. ŠENČUR
do 31.7.08: MAK PRAPROTNIK. D.O.O..
ŠKOFJELOŠKA C. 20. KRANJ
dO 31.7.08: MERCATOR. O.D.. JURČKOVA
C. 223. UUBUANA
dO 19.7.08: MiHAEU KAVČIČ S.P.. GREGORČIČEVA UL 27.ŽIRI
dO 7.8.08; PROIZVODNJA OBUTVE MM
STVIE. D.O.O.. SENIČNO 53. KRIŽE
KUHAR
dO 26.7.08; CATERING. 0.0.0.. NOVO
POUE, C. I« 27,1260 U U B U A N A - P O U E
dO 28.7.08: INTERTREND. D.O.O.. HOTEMAŽE 50, PREDDVOR
dO 7.8.08; INTERTREND. O.O.O.. HOTEMAŽE 50. PREDDVOR
d017,7,08: LUŠINA. D.O.O.. ČEŠNJICA 54.
ŽELEZNIKI
do 20.7.08: MARCHE. 0.0,0 . GASILSKA
C. 53. ŠENČUR
do 18.7.08: METROPOL GROUP. D.D..
OBALA 77. 6320 PORTOROŽ
do 78.08; MILENKOGREGORIČ. S.R. BEGUNJE 160. BEGUNJE
do 21.7.08; ROK MALNAR S.P, STARA FUŽINA 23, BOHINJSKO JEZERO
do 17.7.08; SODEXHO. D.O.O.. ŽELEZNA
C. 16. UUBLJANA
dO 10.8.08: SODDCHO. D.O.O., ŽELEZNA
C. 16. UUBLJANA
do 19.7.08: PENZION BOHINJ. STARA FUŽINA 12. BOHINJSKO JEZERO
do 27.7.08: TAJO-TEAM. D.O.O.. AMBROŽ
POD KRVAVCEM 31. CERKUE
dO 19.7.08; ZAVOD SV. MARTINA, SREDNJA VAS 33, SREDNJA VAS V BOHINJU
NATAKAR
do 20.7.08; ANDREJA POPLATNIK S.R.
LEVSTIKOV TRG 3. 1315 VEUKE LAŠČE
do 20.7 08; HIT ALPINEA. D.D.. BOROV-

ŠKA C. 99. KRAMJSKA GORA
dO 24.7.08: št, (Jel. mest: 2; IKA. D.O.O.,
ŠKOCJAN 35 A. 6000 KOPER
dO 19.7.08; KRAJC HOTEU. D.O.O., DALMATINOVA UL 15. UUBUANA
do 18.7.08; KREK. RIBNO. O.O.O.. SAVSKA
C. 35. BLED
do 18.7.08: METROPOL GROUP. O.D..
OBALA 77. 6320 PORTOROŽ
do 27.7.08: TAJO-TEAM. D.O.O.. AMBROŽ
POD KRVAVCEM 31. CERKUE
BOLNIČAR-NEGOVALEC
do 19.7.08: ZAVOD SV. MARTINA. SREDNJA VAS 33, SREDNJA VAS V BOHIf>iJU
dO 15.7.08: ZORA PLUS. D.O.O.. ZEMUEMERSKA UL 10. UUBUANA
SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA
dO 19.7.08: ADEOCO H.R.. D.O.O., ZOISOVA UL I.KRANJ
do 3.8.08: AJREST, D.O.O., ZG, BRNIK 130
A. 4210 BRNIK - AERODROM
do 17.7.08: AVTO^VETEK STUDENEC.
D.O.O.SRJOB«; 11, l260ULeUANA-PCUE
do 19.7.08: BOHINJ. D.O.O., TRIGLAVSKA
C. 17. BOHINJSKA BISTRICA
do 24.7.08; DEJAN FRANTAR S.R. 0. STE
MARIE AUX MINEŠ 15, TRŽIČ
do 21.7.08: GOODCENTER. POSLOVNA
CONA A 20. ŠEMČUR
do 20.7.08; FAMILV FROST, D.O.O., ŠMARTINSKAC. 102. UUBLJANA
do 16.7.08: GREGOR ČAMPA S.P. VELIKE
P0UANE21. 13160RTNEK
do 24.7,08; IMPEL D.O.O., UKANO 128.
BOHINJSKO JEZERO
do 19.7.08: ISKRA MERILNE NAPRAVE,
D.O.O.. SAVSKA L0KA4. KRANJ
dO 16.7.08: ISKRA MIS, D.O.. UUBUANSKA C. 24 A. KRANJ
do 20.7.08: KGZ SAVA. Z.O.O.. ROŽNA 00UNA 50, LESCE
do 17.7.08: K02AMERNIK STANKO S.P.
TOMŠIČEVA UL 2. 6000 KOPER
do 10.8.08: MANPOVVER. D.O.O., KOROŠKA C. 14. KRANJ
do 30.7.08: SPAR. FUŽINSKAC, 8. JESENICE
do 16.7.08; SPAR. RUČIGAJEVA C. 35,
KRANJ
do 19.7.08; ZAVOD SV. MARTINA. SREDNJA VAS 33. SREDNJA VAS V BOHINJU
KMETIJSKI TEHNIK
do 7.8.08; KZ KRIŽE. Z.O.O.. C. KOKRŠKEGA ODREDA 24. KRIŽE
STROJNI TEHNIK
dO 26.7.08; DOMSOLAR PRIMOŽ ČEIESNIK S.P. PARTIZANSKA C. 43. BLED
dO 19.7.08: KEMPERLE, D.O.O., OTOKI 3.
ŽElfZNIKI
dO 24.7.08: UTOSTROJ PTS. D.O.O.. UTOSTROJSKA C. 42. UUBLJANA
do 31.7.08; PLUT. D.O.O.. SNEBERSKA C,
118. 1260 UUBLJANA-POUE
do 26.7.08; TERAN. D.O.O.. SENIČNO 68.
KRIŽE
dO 26.7.08: TUŠ NEPREMIČNINE. D.O.O.,
RESUEVA UL 16. 3000 C E U E
do 19.7,08: ZORNIK, D.O.O.. POT MA USICE 17. BLED
ELEKTROTEHNIK ENERGETIK
dO 26.7.08: TUŠ NEPREMIČNINE. D.O.O.,
RESUEVA UL 16. 3000 C E U E
ELEKTROTEHNIK
dO 3.8.08; ELEKTROTEHNIKA A&B.
D.O.O.. PREŠERNOVA UL 11. 2250 PTUJ
dO 24.7.08; KAC. D.O.O. ŽIR0VNK:A. MOSTE 77. ŽIROVNICA

d O 16,7.08; T O M A Ž Ž I B E R T S . R . O G R I N Č E V A U L 7. U U B U A N A
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK
d O 16.7.08; I S K R A MIS. D.D.. U U B U A N S K A C. 2 4 A. K R A N J
FRIZERSKI TEHNIK
d o 20.7.08; A L E X K U D U Z O V I Č S . R . MUAVČ E V A U L 15. 1 2 9 1 Š K O F L J I C A
KOMERCIALNI TEHNIK
d o 24.7.08: P E K A R N A P O S T O J N A , D.O.O..
K O L O D V O R S K A C. 5 C. 6 2 3 0 POSTOJNA
E K O N O M S K I TEHNIK
d O 19.7.08: B I G B A N G M E G A . C . S T A N E T A
Ž A G A R J A 71, K R A N J
d O 1 9 . 7 . 0 8 : P E K O . D.D.. C . S T A N E T A ŽAR
GARJA 69, KRANJ
d O 2 0 . 7 . 0 8 ; S K B . D.D., A J D O V Š Č I N A 4.
LJUBUANA
d o 25.7.08: S K U P I N A P O S A V J E . D.O.O.,
Š O L S K A C . 17. 8 2 8 0 B R E S T A N I C A
d o 16.7.08: Z A B R E T . D . O . O . , B O B O V E K 2
A. K R A F I J
d o 19.7.08; Z A V O D SV. M A R T I N A . S R E D -

FiiA VAS 33, SREDNJA VAS V SOHINJU
E K O N O M S K O KOMERCIALNI TEHNIK
d o 3.8.08: P R I M A Z A S T O P S T V O , D.O.O.,
P A R T I Z A N S K A U L 19. U U B U A N A
d o 25.7.08: S K U P T N A P O S A V J E , D.O.O..
Š O L S K A C. 17,8280 BRESTANICA
KOMEROAUST

dO 25.8.08: IG. D.O.O., ŠTIHOVA UL 25.
UUBLJANA
d O 26.7.08: D O V Ž A N . D.O.O.. P O D U U B E U 272, TRŽIČ
dO 3 0 . 7 . 0 8 : K I K T E > C T I U E N U N O N O N F O O O . D.O.O.. R U S K A U L 6. 2 0 0 0 M A R I BOR
d O 23.7.08: MIHAELA KAVČIČ S . R . G R E G O R Č I Č E V A U L 2 7 . ŽIRJ
ZDRAVSTVENI TEHNIK
d o 1 9 . 7 0 8 : Z A V O D SV. MARTINA. S R E D THA V A S 3 3 . S R E D N J A V A S V B O H I N J U
ZOBOTEHNIK
d o 1 . 8 . 0 8 ; 3 G O , D.O.O.. L F T U S K A C , 4 5 .
UUBUANA
S R E D N J A S T R O K O V N A A U S P L O Š N A IZOBRAZBA

do25.7.08; 3FS. DOO.. KCHČ£\WC. 53.
do 17.7.08: AVTOŠOLA ING. HUMAR,
K R A N J , D.O.O.. BLEIVVEJSCRVAC. 10. K R A N J
d o 20.7.08; B E K E M . O.O.O.. B E L Š A K O V A

UL 2, ZZ50 PTUJ
d o 19.7.08; C O M M E R C E - G O R I C A .
D.O.O., I N D U S T R U S K A C . 5. 5 0 0 0 N O V A
GORICA
d o 1 7 7 0 8 : D O O P C A R . D.O.O.. KAJAKAŠ K A C . 4 0 A . 1211 U U B L J A N A - Š M A R T N O
d O 20.7.08; I B S V A R O V A N J E . D.O.O.. T R Ž A Š K A C . 134. U U B U A N A
d O 11.9.08: M E R K U R ZAVAROVALNICA.
D.D., D U N A J S K A C . 5 8 , U U B L J A N A
d O 15.9.08; M E R K U R ZAVAROVALNICA.
D.D., D U N A J S K A C . 5 8 . U U B L J A N A
RAČUNOVODJA ZA MARIJŠE DRUŽBE.
S A M O S T O J N E P O D J E T N I K E iN Z A V O D E
d 0 1 1 , 8 , 0 8 ; L £ A . D.O.Om R N Ž G A R J E V A U L
1 A. L E S C E
U N I V . D I P L I N Ž . R A Č U N A L N I Š T V A I N INFORMATIKE
d O 21.7.08: XLAB. D . O O . . T E S L O V A U L
30. U U B L J A N A
UNIV. M P L E K O N O M I S T
d o 2 5 . 7 0 8 ; A G E N C U A M S E R V I S . D.O.O.,
K 9 R I Š K A U L 14, U U B U A N A
UNIV. D I P L . P R A V N I K
d o 3.8.08: NOTAR G O R A Z D ŠIFRER. T R G
S V O B O D E 3. 2 0 0 0 M A R I B O R

do 16.708: OKRAJNO S0D4ŠČE V CEUU.
PREŠERNOVA UL 22. 3000 C E U E
DIPL
VZGOJITEU
PREDŠOLSKIH
OTROK
dO 19,708; V2GOJNOVARSTVENA ORGANIZACUA JESENICE. C. ORILA TAVČARJA
21, JESENICE
PROF. SLOVENŠČINE
do 16.708: OSNOVNA ŠOLA ŠK. LOKA MESTO. ŠOLSKA U L 1,
LOKA
PROF. ANGLEŠČINE
dO 19.7.08: OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA. C. TONETA TOMŠIČA 5. JESENICE
PROF. DEFEKTOLOGUE
do 19,7.08; OSNOVNA ŠOLA SIMONAJENKA KRANJ. UL XXXI. DIV1ZUE 7 A. KRANJ
UNIV. DIPL PSIHOLOG
do 19.708; VZGOJNOVARSTVENA ORGANtZACUA JESENICE. C. CIRILA TAVČARJA
21, JESENICE
DR. MEDICINE
do 31.708; OZG, ZDRAVSTVENI DOM
KRAhU, GOŠPOSVETSKA UL lO. I«ANJ
do 20.8.08: OZG. ZDRAVSTVENI DOM ŠK.
LOKA. STARA C. 10. ŠK. LOKA
do 78.08; ZDRAVSTVEN DOM NOVO MESTO. KANDUSKAC. 4.8000 NOVO MESTO
D R DENTALNE MEDK^INE
do 20.708: OZG. ZDRAVSTVENI DOM TRŽJČ. BLEJSKA C. 10, TTIŽIČ
DIPLOMIRANA MEDIONSKA SESTRA
do 19.708; ZAVOD SV. MARTINA. SREDNJA VAS 33, SREDNJA VAS V BOHINJU
DIPL DELOVNI TERAPEVT
do 19.708; ZAVOD SV. MARTINA. SREDNJA VAS 33, SREDNJA VAS V BOHINJU
DR. MEDICINE SPECIALIST SPLOŠNE
MEDIONE
do 20.8.08; OZG, ZDRAVSTVENI DOM ŠK
LOKA, STARA C. 10, ŠK. LOKA
do 7.8.08; ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO. KANDUSKA0.4.8000 NOVO MESTO
D R MEDICINE SPEOAUST PEDIATTttJE
dO 3.8.08; OZG. ZDRAVSTVENI DOM RADOVUlCA. KOPAUŠKAC. 7. RADOVUlCA
DIPL SOCIALNI DELAVEC
do 19.708: ZAVOD SV. MARTINA, SREDNJA VAS 33. SREDNJA VAS V BOHINJU
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA
dO 10.8.08; MOJ PROFTT D.OO. TRINKOV A U L 6 . 6310 IZOLA
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
do 16.708; G7. O.O.O.. ŠPRUHA33. 1236
TRZIN
Voznik v cestnem prometu
do 31.708; IZLAKAR IVAN S.P. TROJANE
8.1222 TROJANE
Prosta delovna mesta objavtiamo po podatkih Zavoda RS »zaposlovanje. 2:aradl
pomanjkanja prostora niso objavljena
vsa. Prav tako zaradi preglednosti objav
tzpuSčanio pogoje, Id Jih postavljajo delodajalci (dalo za določen Čas. zahtevane
delovne izkušnje, posebno znanje in morebitne druge zahteve). Vsi navedeni In
manjkajoči podatki so dostopni:
- na oglasnih deskah območnih služb In
uradov za deto zavoda:
- na domaČi strani Zavoda RS za zaposlovanje; http://www.ees.90v.si;
-pddelodajakih
Bralce opozarjamo, da so morebitne napake pri objavi mogoče.

SPAROVA EMKRATMA
PONUDBA
Kompresor Simpex

visokotlačni,
12V

Mladi krompir

poreklo Slovenija
ali Italija

- 1 2 V, 18 barov
• manometer za prikaz tlaka
• napajanje preko cigaretnega vžigalnika
ali 12V avtomobilske vtičnice
- 2 ventilska in 1 iglični pretvornik

redna cena 6,99

4,99

Ponudba velja v hipermarketih Spar in megamarketih Interspar-

Lubenice

1. kvaliteta,
sočne in sladke

0,29

NA VSO
AVTOKOZMETIKO
Ponudba velja v hipermarketih Spar in megamarketih Interspar.
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Brezpotje v naročju Špika

PLANINSKI KOTIČEK: KURJI VRH (1762 M)

Osamljeni vrh na robu Martuljkovih velikanov nam nudi čudovit razgled. Za vzpon nanj se je
potrebno malce potruditi, predvsem pa je nujna dobršna mera smisla za orientacijo.

Pogled na Martuljkovo skupino z Mojstrovke. Kurji vrh je
poraščena špička na levi strani skupine. /Fato:ki«"i>'»<'<
ClELT

Suha špaga navdušila na festivalu v Belgiji
Minuli teden je društvo Rovtarji s svojim ansamblom Suha
špaga sodelovalo na festivalu etno skupin v belgijskem
mestu Cielt blizu Severnega morja. Sodelovale so folklorne
in glasbene skupine iz 24 evropskih držav, ki so v mestu
priredile slikovito parado. Prireditev si je ogledalo okoli deset tisoč gledalcev, je ocenil predsednik društva Rovtarji
Brane Tavčar. V sprevodu s številnimi vozovi so Rovtarji,
oblečeni v stara oblačila in s starodobnimi smučmi, predstavljali smučanje po starem, zraven pa je dve uri igral
ansambel Suha špaga. Od vseh njihov skladb je po besedah
Braneta Tavčarja najbolj "zažgal" Snežni valček. D. Ž.

na skala. Po levi strani se
vzpnemo ob grapi, kjer lovsla potka zavije levo v gozd.
Vrhove, na katere ne vodi
nobena označena pot, kjer je Pot se strmo vije v okljukih
skozi gozd. Hitro pridobivatreba imeti malo boljši smisel za orientacijo, je najbolje mo na višini in tam, na
enem od okljukov, se pred
odkrivati skupaj z ljudmi, ki
goro poznajo. Običajno so to nami pokaže mogočni
gorenjsko-primorski kolos, v
domačini. No, in na naš današnji vrh sem se pred nekaj podobi Prisojnika. Sčasoma
tedni povzpela s skupino, se pot rahlo "vnese", a kmalu nam spet poskoči utrip.
kot smo ji sami rekli, skupina "enajstih kokoši in enega Potka oz. lovska stezica je
petelina". Ni čudno, saj smo dokaj lahko sledljiva, potrebno pa je biti zelo pozoren.
šli na Kurji vrh.
Kurji vrh je do temena po- Na gozdnati ravnici boste na
skali lahko opazili markacijo
rasla gora, ki zaključuje veriPP, ki označuje znamenito
go Martuljkove skupine.
Vzpon nanj ni veličasten prečenje Planica-Pokljuka.
gorniški uspeh, a razgled z Od tod naprej je pot vse bolj
njegovega temena je ravno naporna in vse bolj strma.
Smreke zamenjajo macesni
to.
Zapeljemo se do gostišča in pritlikavi borovci. Ruš je,
tik pod vrhom, vzpon še rahJasna, kjer začnemo z vzponom. Nasproti parkirišča, ki lo oteži.
Vrh Kurjega vrha je travje na desni strani cestišča, je
asfaltirana cesta, ki vodi nat in razreden, saj se nam
pogled ustavi na koloseju
mimo vikendov. Vzpnemo
Martuljkovih gora. Poleg
se po omenjeni cesti in nanjega sta Rigljica in Rušica,
daljujemo naprej po makazadaj, sicer se jih ne vidi, pa
damu, ki mu vztrajno sledimo, dokler ne pridemo do Frdamane police. Sledi božanska piramida Julijcev,
grape, ki jo označuje ogrom-

petelin omenjene skupine,
Špik. Prepričana sem, da se
boste pogledov naužili v
miru, saj je Kurji vrh zelo
osamljen.
Če vas pri Jasni čaka avta,
je nujno potreben sestop po
poti vzpona. Druge poti na
kranjskogorsko stran ni. Če
pa ste se logistično dobro
organizirali, pa iskreno priporočam sestop proti GozdMartuljku.
Z vrha sestopite po grebenu v bližnjo škrbino, kjer se
levo, skozi zagruščen žleb
spustite na melišče v zatrepu. Od tod se bo pod vami
lepo pokazala Planina Jasenje, kjer si boste v brunarici
pri Ingotu lahko privoščili
čudovit obrok; kislo mleko
in žgance na primer. Izpod
ostenja vas bo morda opazoval kakšen razigran gams.
Na koncu melišča pod Rigljico pot zavije v gozd in spustite se do lovske koče, ki zre
v samo ostenje Špika. Dosežete markirano pot, ki vodi
do Bivaka pod Špikom. Udobna gozda steza vas pelje
mimo Izvira pri Mrzlih vo-

Strma neoznačena pot oz. kar brezpotje / foio: 1.1«,» luMin

Pogled na Špik s Kurjega vrha /1=0» jhc™ justin

NAJ BAZEN GORENJSKA 2008
Bazen Kamnik

Bazen Kranj.'

UrejenostbaTsnainokolte

Ol 0203 •405

Urejenost bazena in okdke

• l D 2 D 3 D 4 n s

Dostopnost in paritiiKe

n i 0 2 0 3 0 4 DS

Dostopnost in parkiri«e

• i n 2 n 3 n 4 D S

Gostinska ponudba
Dodatna ponudba

•

• l 0 2 D 3 n 4 n 5

Gostimla ponudba

• i n 2 D 3 n 4 0 S

a i a 2 n 3 n 4 D 5

Dodatna ponudba
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Urejenost ^ I j a j o a h objektov • i a 2 a 3 n 4 a 5
Ime in priimek:
Naskjv:
Št.mobitela:

dah. Omenjeni izvir vre izpod skal, se igrivo preliva
preko skal, poraščenih z mahom. Letos je izvir zelo močan in peneča se voda ponuja prijetno osvežitev. In vsak
požirek mrzle studenčnice
še kako prija. Uh, ne vem, če
je v tej večni senci kakšna
voda topla, zato previdno, da
ne staloiete angine! Prečite
gozd. Priključite se markirani poti, ki vodi do Zgomjega
Martuljkovega slapu. Roko
na srce; na tej poti smo tisto
nedeljo srečali prve planince. Živahno, kot vedno, pa je
bilo v brunarici pri Ingotu,
kjer se lahko okrepčate s
kakšno okusno enolončnico,
ki je bila skuhana na odprtem ognjišču, ali pa kislim
mlekom in žganci. Pa še
kakšen domač sok pokusite.
Sledil bo še zadnji del spusta do Gozd-Martuljka,
mimo Spodnjega slapu.
Upam, da boste uživali, tako
kot sem jaz.
Nadmorska višina: 1762 m
Trajanje: 6 ui
Višinska razlika: 953 m
Zahtevnost • • • • *

JELENA JUSTIN

Gorenjski Glas

50 letGorenjslie
luristične zveze

Kamnik - letno kopalgfe Kamnik je ob izhodu iz Kamnika proti Tuhinjski dolini med Starim gradom In teko Bistrico. LetoJnja sezona se |e zaJela 15. junija. Nove so tribune za obiskovalce, na novo
je urej«! paril in urejena je menjava peska vfistilnihbazenih. Bazen je odprt vsak dan od ponedeljka do petka med 10. In 18. uro, ob sobotah In nedeljah pa med 10. In 19. uro. V soboto, 12. julija, je
bil že 7. mednarodni plavalni miting Veronika 2008. V sklopu ponudbe na bazenu so organizirani
plavalni teiajl za mlade in celodnevno varstvo otrok na bazenu. V sklopu bazena je tudi bar, kjer se
lahko okrepjate, igrate biljard, namizni nogomet ali namizni tenč. Temperatura vode v bazenu je
konstantno okoli 26 stopinj Celzija.

Kranj - Letno kopalSie Kranj v upravljanju Zavoda za šport Kranj je v športnem parku Kranj. Kopališke nudi raznim športnim zvezam, ki se ukvarjajo z vodnimi športi, nemotene priprave za razIK^
domača in mednarodna tekmovanja. Obratovalni ias kopallšia za rekreativne kopalce je med poUdji trlfa od r lulji 1)9 s. iv^Mi. Onui«! bhkii
nak letkn. <)«lovf<
il e p^icre (U iujl4v Cmnd
j dnedeljkom in petkom od 9. do 18. ure, noino plavanje od 20. do 22. ure, ob sobotah in nedeljah od
Unstibu m u . KuoUl « u 17. Vm Krnij. iS
9. do 22, ure. Možen je twli nakup sezonskih vstopnic. Pohvalili je pouebno spletno stran, i^er so
mMjlf v i»WfakiHu Gotnijtkf loitstiii* mif M
na voljo vse Informacije o obratovalnem <asu In cenah, glede drugih vprašanj pa se lahko oblskoKlrm lutt««. Med nemi posUmmi gUMvmuml
. valci obrnejo na recepcijo kopališča. Med šolskimi pofimicami se lahko otrod v bazenu v spremstvu
bo™ užrttufi tri nagrajeoCT. Pitaijnje a ' b i T burft
X
vaditeljev
plavanja ufljo pnrih plavalnih zamahov. Ob bazenu se lahko sprostite z igranjem namiz(iormjske 100$ bonu podel* lU ve^dnju gorenjtkih
luikliAiIidelnciv.
nega tenisa. Temperatura vode v velikem bazenu je 27 stopinj Celzija.

Urejenost spremljajoči) objektov

• i n 2 D 3 n 4 n s
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Sprejemamo zeleno energijo,
proizvedli bi je lahko še več

Boste letošnji dopust predeli
na hrvaški obali?

"Na Gorenjskem imamo veliko možnosti pridobivanja energije iz obnovljivih virov, ne le s pomočjo
vode in sonca," pravi mag. Marko Čarman, direktor Gorenjskih elektrarn.
lagališčih odpadkov, čistilnih
napravah in farmah proizvedli vsaj za en megavat moči.
Poznamo še geotermalno
tehnologijo, ki pri nas ni tako
aktualna. Velik potencial vidim v izkoriščanju komunalnih odpadkov v sežigalnid.
Sredi Pariza jo imajo, pri nas
bi jo tudi lahko izkoriščali za
pridobivanje električne energije. Če bi jih v naši regiji
združili, bi pridobili elektrarno s tremi megavati moči."

BO^NAN BOGATAJ

Kranj - Distributer elelctri6ie
energije Elektro Gorenjska je
pred šestimi leti ustanovil
hčerinsko družbo Gorenjske
elektrarne, ki prek 14 malih
hidroelektrarn in petih sončnih (fotovoltaičnih) elektrarn
na leto povprečno proizvede
okoli petdeset milijonov kilovatnih ur električne energije.
Podjetje vodi Marko Čarman.
Gorenjske elektrarne so
mlado podjetje, ki se ukvarja s pridobivanjem električne energije iz alternativnih
virov. Tehnologija je izredno draga, zakaj takšna proizvodnja.'
"Pred ustanovitvijo lastnega podjetja je bila proizvodnja električne energije enota
v sklopu Elektra Gorenjske,
pred leti pa je zakon določil
ločitev distribucije in proizvodnje. Zgodovina proizvajanja zelene energije iz malih
hidroelektrarn je dolga, prihodnje leto bo minilo že
šestdeset let, v zadnjih treh
letih pa smo jo dopolnili s
proizvodnjo elektrike s pomočjo sonca."
Koliko energije proizvedete
na leto?
"Letao proizvedemo približno 50 milijonov Idlovatnih ur električne energije.
Konkretno smo lani prek
sončnih elektrarn na Laborah, v Radovljici in v Mariboru proizvedli 55 tisoč kilovatnih ur, decembra smo zagnali največjo sončno elektrarno v Strahinju, pred kratkim pa novo v Preddvoru. To
pomeni, da se moč in s tem
proizvodnja električne energije nenehno povečujeta, k
skupnemu rezultatu pa pomembno vplivajo predvsem
male hidroelektrarne."
Proizvodnja 50 milijonov
kilovatnih ur sama po sebi
ne pove veliko. Koliko gospodinjstev bi lahko preskrbeli?
"Približno 14.200 gospodinjstev."
Zakaj je pridobivanje elektrike s pomočjo sonca tako
pomembno?
"Po eni strani je pomemben okoljski vidik, saj zaradi
vse večje porabe električne
energije v ozračje spuščamo
preveč toplogrednih plinov,
hkrati pa so fosilna goriva
vse dražja. Naš dlj je, da bi
po šolah gorenjskih občin
postavili sončne elektrarne.

Marko Čarman, direktor Gorenjskih elektrarn

V ta namen sklepamo partnerstva, najemne pogodbe z
občinami, ki nimajo pri tem
nobenih obveznosti. Poleg
pridobivanja zelene energije
pa izobražujemo mlade in
njihove starše."
Sončne elektrarne so nove
in zato v dobrem stanju,
kako je z malimi hidroelektrarnami?
"Hidroelektrarne imamo
razpršene po vsej Gorenjski.
Na porečju Sore imamo štiri, na Kokri tri, na Tržiški Bistrici dve, na Savi pa pet.
Največja je hidroelektrarna
Savica z inštalirano močjo
4,4 megavata, proizvodrija
pa znaša dvajset megavatnih
ur letno. Vse male hidroelektrarne so v dobri obratovalni "kondidji". Veliko večino obstoječih smo posodobili v smislu modernizacije,
izboljšanja izkoristkov agregatov ter prenove upravljalnih sistemov vodenja agregatov. S tem smo dosegli
tudi povečanje proizvodnje
električne energije."
Bi lahko na Gorenjskem
uporabili tudi druge alternativne vire pridobivanja
električne energije, ne le s
pomočjo sonca in vode?
"Na področju malih hidroelektrarn imamo danes na
Gorenjskem 22 megavatov
inštalirane moči, od tega na
naše podjetje odpade polovica moči, tehnično pa bi naše
vode lahko izkoristili do }o
megavatov. Glavna ovira je
zapleten in dolgotrajen postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in koncesije.
Na tem področju bi ptrebovali spodbudnejšo zakonodajo. Na eni od naših hidroelektrarn želimo povečati
moč, ob tem pa se spotikamo
ob vsald, še tako majhni oviri. Glavni razlog, da se malih

hidroelektrarn v Sloveniji
skoraj ne gradi več, je varovanje okolja. Lani je bilo zavrnjenih 34 pobud za pridobitev koncesije."
Pri gradnji sončnih elektrarn je najbrž drugače?
"Na Gorenjskem jih imamo največ v Sloveniji, možnosti za izkoristek je še veliko. Trenutna skupna moč
znaša 330 kilovatov oziroma
več kot tretjina vsega, kar
premore Slovenija. Izkoristiti bi morali vse strehe, ki so v
lasti države, občin, gospodarskih objektov, trgovskih centrov pa tudi družinske hiše.
Na leto podvajamo proizvodnjo, saj ovir skoraj ni, hkrati
jih spodbuja država. V Radovljici nameravamo graditi
solarni park ob novi avtocesti
z močjo 900 do 1400 kilovatov. Z dvema večjima trgovcema in s predstavniki iz gospodarstva se dogovarjamo
za postavitev večjega števila
sončnih elektrarn, enako
tudi z občinami."
Obe tehnologiji sta nam že
znani, kaj pa druge, Id bi jih
lahko izkoriščali na Gorenjskem?
"Vetrnih elektrarn, ki bi
bile priključene na distribucijsko omrežje, pri nas Še ni.
Poznamo jih v gorskem svetu, vendar zgolj za samooskrbo. Primerne lokacije za vetrne elektrarne so tam, kjer veter povprečno piha šest metrov na sekundo, vendar je
treba upoštevati okoljske vidike. Na Gorenjskem je potenciala za okoli 20 megavatov. Poznamo tudi kogeneradjo, proizvodnjo toplotne in
električne energije z lesno
biomaso, ki je pri nas zelo
aktualna. Razpoložljiv potencial na Gorenjskem znaša
osem megavatov. Pri bioplinu bi lahko na obstoječih od-

Zakaj tovrstnih elektrarn na
Gorenjskem še nimamo?
"Pri postavitvi sežigalnice
trčimo ob nasprotovanje lokalnih prebivalcev. Geotermalnih sistemov nimamo,
saj so vrtine za proizvodnjo
električne energije izredno
drage. Gorenjska pa za tovrstae vrtine ni najbolj primerna. Za izrabo lesne biomase imamo trenutao v izdelavi projektno nalogo, ki
bo pokazala tehničnoekonomsko upravičenost izrabe pri nas. Za izrabo vetra
sem že povedal, da je sporna
z okoljevarstvenega vidika,
saj bi spremenila gorenjsko
krajino."
Vi proizvajate zeleno energijo, ali jo Gorenjci sprejemajo?
"Naše matično podjetje se
ukvarja z distribucijo električne energije, kjer zaznavajo trend ozaveščenosti odjemalcev - ali povedano drugače, vse več gospodinjstev se
odloča za preslabo z zeleno
energijo oziroma Re-energijo. Začeli smo septembra
lani, danes pa oskrbujemo
več kot 1.700 gospodinjstev,
ki doplačujejo evro za ohranitev narave. To pomeni, da
so odgovorni do narave in se
zavedajo, da lahko pripomorejo k boljši kvaliteti življenja."
Vas k investicijam spodbujata država in Evropska luiija?
"Nepovratnega denarja za
konkretae investidje iz evropskih skladov ni, sicer pa
država spodbuja k uporabi
obnovljivih virov energije s
premijami pri proizvodnji
električne energije. Veliko
nam pomeni letošnji prejem
nagrade "energetski viktor"
za sonaravni projekt pri
gradnji sončne elektrarne na
Biotehniškem centm v Strahinju. Zanj nam je čestital
tudi predsednik vlade Janez
Janša, pri odprtju pa je sodeloval gospodarski minister
Andrej Vizjak."
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POLETNI
MENJALNIŠKI TEČAJI
ZA HRVAŠKE KUNE
Preverite dnevni menjalniški tečaj na
spletnih straneh www.gbkr.si ali v
katerikoli ekspozituri Gorenjske banke.
Gorenjska ^

Banka

litinkn po.ilithom

Umik Soda iz Adrie
in Aerodroma
BOŠTJAN BOGATAJ

Kranj - Upravni odbor Slovenske odškodninske družbe je prižgal zeleno luč k prodaji desetodstotaega kapitalskega deleža v nadonalnem
letalskem prevozniku Adria
Airways in 6,82-odstotnega
kapitalskega deleža v Aerodromu Ljubljana. Tudi kupec je že znan - Kapitalska
družba (Kad). Upravni odbor
je odločil, da je prodaja omenjenih deležev v skladu s politiko upravljanja premoženja Sod, ki bo tako z lastnimi
likvidnostnimi sredstvi zagotovila pokrivanje obveznosti
do odškodninskih upravičencev po zakonih iz naslova
denadonalizadje, izplačevanja vlaganj v javno telekomunikadjsko omrežje in plačila
odškodnin žrtvam vojnega
in povojnega nasilja.
Zakonske obveznosti družbe bodo letos predvidoma

presegle tristo milijonov evrov. Kljub zaostrenim razmeram na trgu vrednostnih
papirjev Sod bilančno razpolaga s presežki in pričakuje,
da bo vse zakonske obveznosti do leta 2016 sposoben izplačati iz lastnih sredstev. S
prodajo deležev Kadu bosta
omenjeni družbi ostali v lasti
Republike Slovenije. "S tem
bodo upoštevane smernice
strategije vlade, ki obe naložbi uvršča v sklop strateških
nalog, za katere časovni
umik še ni določen," pojasnjujejo v Sodu, ki ga vodi
Marko Pogačnik.
Sod bo v pogodbi o prodaji
predlagal tudi določilo, da v
primem, če Kapitalska družba lastniške deleže v Adrii in
Aerodromu, ki jih je pridobila od njih, proda po višji ceni,
razliko med kupnino in prodajno ceno, zmanjšano za
stroške financiranja, nakaže
nazaj Sodu.

KRANJ

Goodyear Dunlop proti nezakonitemu uvozu
Družba Coodyear Dunlop, v organizaciji katere je tudi Sava
Tires, se je odločila strožje ukrepati proti trgovcem, posrednikom in groslstom, ki nezakonito uvažajo prodajno blago
na evropski trg. Letos je družba že ukrepala proti trgovcem
v nekaj evropskih državah, zlasti v državah Beneluksa,
Nemčiji, Franciji in baltskih državah, v prihodnjih tednih pa
načrtujejo ukrepe proti vsaj še desetim trgovcem. Nezakoniti vzporedni uvoz pomeni uvoz izdelkov, ki ne krši nujno zakonov ali pravic v državi izvoza, krši pa se pravila v
zvezi s trgovsko znamko, dizajnom ali patentom v EU ali s e
krši kak drug zakon, kot je zakon o konkurenci znotraj EU.
Družba Coodyear Dunlop je v vsaki državr organizirala
skupino strokovnjakov, ki spremlja tržne transakcije njenih
blagovnih znamk Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava in Debica.
V primeru, da bo posamezen primer ustrezal pogojem za
pravno obravnavo, bo družba sprožila pravni spor, ki lahko
posledično privede do različnih sankcij. B. B.

KMETIJSTVO

i8

LJUBLJANA

Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih
Vlada je na četrtkovi seji sprejela Uredbo o finančni pomoči
ob nepredvidenih dogodkih v kmetijstvu. Nova uredba določa vrste ukrepov, upravičence, pogoje ter postopke dodelitve finančne pomoči ob nesrečah, kot so požar ali strela na
kmetijskem gospodarstvu, nenadni pomori čebel, degradiranost okolja, smrt, invalidnost ali nesposobnost za delo ter
bolezen rejnih živali, ko povračilo ni urejeno z drugimi boleznimi. Namen izvajanja ukrepov po tej uredbi je ohranjanje kmetijske dejavnosti ter ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. Ukrepi $e izvajajo po pravilu državnih pomoči v sektorju kmetijske proizvodnje in znašajo do 7.500
evrov na posameznega upravičenca v katerennkoli triletnem
obdobju. M . C .
BEGUNJE, PREVALA

Delavnica o vodenju planšarije
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na delavni
co "Kako voditi planšarljo", ki bo v četrtek, 17. julija, ob 15
uri v okolici Begunj. Delavnica poteka v okviru skupine Tu
rizem na podeželju. Za brezplačno prijavo pokličite na
CTRP Kranj, na tel.: 04/257 88 28 ali pišite na e-naslov:
inf@ctrp-kranj.si. M. G.

DOBRA IN ZDRAVA
ZELENJAVA
Praktični msveti za vrtičlunje

cveto.zaplotnik@g-^as.si

V košnji so zmagale ženske
Letošnji Praznik koscev so v Novi Oselici pripravili nekoliko drugače - za koso so prijele ženske, za
grablje pa moški.
BOŠTJAN BOGATAJ

Nova Oselica - Letošnjo košnjo v Poljanski dolini vseskozi prekinja dež. V nedeljo je
kazalo, da bo dež odnesel
tudi Praznik koscev v Novi
Oselici. Do začetka prireditve so našteli že tri hude nalive, zadnjega prav v času
predvidenega tekmovanja.
Tako ob dogovorjeni uri na
prireditvi skoraj ni bilo obiskovalca. Le kakih deset minut kasneje pa je posijalo
vroče sonce, obiskovalci so
prihajali, zato so se predstavniki Turističnega društva Sovodenj odločili, da speljejo
skrajšan program.
Najbolj zanimiva je bila
seveda košnja in grabljenje
otave v kopice. V primerjavi
s prejšnjimi leti, prireditev je
bila tokrat že sedemintride-

seta, so letos nekoliko spremenili program. "Pravimo,
da žene podpirajo tri vogale
pri hiši. Danes smo jim v
roke dali kose, možem pa
grablje. V prejšnjih letih smo
težko skupaj spravili toliko
moških koscev, kot se je letos
prijavilo žena in deklet," je
povedal Edo Podobnik, predsednik turističnega društva.
Komisija je ocenjevala hitrost
i n čistost košnje oziroma
grabljenja ter obliko redi oziroma kopice. Prejšnja leta so
večjo pozornost (več točk) namenjali hitrosti košnje oziroma grabljenja, letos so bili vsi
trije elementi enakovredni.
Pred tekmovanjem je bilo
veliko smeha na račun imenovanja tekmovalk in tekmovalcev. "Ali so tekmovalke
kosice, tekmovalci pa grabIjivd?" so spraševali obisko-

valci, Milka Bumik pa je kot
povezovalka programa upala, da grabljivcev ne bodo
označili za tajkune. V resnici
so grabljafi. Ob znaku komisije za začetek je tekma odnesla nasmeh. V košnji in
grabljenju se je pomerilo devet žertsk in prav toliko moških, ob prav v ta namen pripravljenem travniku pa je
bilo kar veliko gledalcev, ki
so navijali za svoje, kar nekaj
pa se jih je tudi privoščljivo
muzalo. Seveda je lažje opazovati delo, kot poprijeti za
koso ali grablje. Tudi ob takšni priložnosti.
Rezultati: pokal za prvo
mesto med kosicami je prejela Danica Kosmač iz Mrkega Vrha, za drugo Lojzka
Rink iz Koprivnika in za tretje Mira Čeferin iz Jazen; pokal za prvo mesto med grab-

Ijači je prejel Jani Šubic iz
Stare Oselice, za drugo Janez
Košir iz Lučin in tretje Nace
Miklavčič iz Koprivnika. Zanimivo je, da se je tekmovanje v košnji udeležila tudi
Kati Kržišnik z Reke pri
Cerknem.

Po tekmovanju so prikazali tudi, kako so pred leti v
Novi Oselid obiskovali šolo.
V interpretadji igralske sekdje Turističnega društva Sovodenj so zaigrali avtentično
zgodbo o prvem obisku šole,
ki jo je v tem kraju že leta
1822 enkrat na teden pripravil domači župnik Matija Čibej. Za veselo razpoloženje je
do ^odnjih večernih ur poskrbel ansambel Javor, nato
pa je dež dokončno prekinil
letošnjo pokošnjico ali likof praznovanje po opravljeni
košnji.

CENA:

3 .70 €
Za naročnike
Gorenjskega glasa

I "afo«anje; telefon: 0 4 201 42 41
UOrenjSKlUlaS | e-pošta: narocr)ine@e-Klas.si
r.nrpni<;l(i

ž e n s k e s o prijele za koso - zmagala je Danica Kosmač .
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Posek manjši od dovoljenega

Hotel Golt:
Finale mednarodnega te1<rnovan)a za violino/
Final stage of the Inter. Gompetition for Violin

MAT7AŽ G R B G O R I Č

9.7. Ceikev Sv. Martina' St. Martins Church:
PLU Chorai Union
^^^
10.7. Festivalna dvorana;' Festival H . i i ^ ^
^^^
Evropski koncert nagrajencev i^lCV
\
European Concert of EMCY • i n e f ^ ^ ^
\
11.7. Radovljica/ graščina: Nagrajerl-i
komornih skupin Primož
Radovljica/' Mannor: VVinners
for Chamber Music "Pnmož

I
I
j

1

12.7 Vila Bled; AVE MARtA
International Ensemble Linz
"

7 Festivalna dvorana Festival Hali.
Baltiniore Svmphonic Band

:

' Hotei Golf:
j
/
Finale isktnovanja za violo/ Final sigfl^^tf.International Gompetition for Viola

/
/
/

/

15.7 Bel. eciere: 0 0 URALA DO T R I G U \ v l l H P '
Jčn Kovačit
P v
Festivalni! dvorana Festi'v'alna Hali:
.VANDEBER IN lOVE
•.V adiaefo" Brothers & Band

. moški pa za grablje. Obojim j e šlo delo hitro od rok.

2q.JUNIJ-l7.jyLIJ2OO0
WWW.mTIVflL^UD.(Ofl

Bled - Območni svet Z G S
OE Bled je določil predlog
gozdno gospodarskega načrta za enoto Jesenice, ki je bil
javno razgrnjen v sredini junija, nato pa je bila opravljena tudi javna obravnava. Trenutno v postopku sprejemanja načrta pridobivajo mnenja lokalnih skupnosti in Zavoda RS za varstvo narave.
Površina gozdov v gozdnogospodarski enoti Jesenice znaša 9.720 hektarov, od tega
jih je dobra tretjina v občini
Jesenice večina pa na območju občine Kranjska
Gora. V zadnjem desetletju
so se povečale površine "gospodarskega" gozda za 87 in
površina varovalnih gozdov
za 145 hektarov. V preteklem
desetletju beležijo tudi 14,7
hektara krčenja gozdnih površin zaradi kmetijstva, urbanizadje, radarstva in drugih

dejavnosti. Po lastniških kategorijah je največ 83,4 odstotka zasebnih gozdov, državnih je 9,9 in gozdov lokalnih skupnosti 6,7 odstotka površine.
Gospodarjenje v jeseniški
gozdno gospodarski enoti je
oteženo zaradi nagibov terena, oblike površja, nadmorske višine, erozije tal in gorskega ter klimatskega po-

ložaja enote. Težave povzročajo tudi premajhna odprtost
gozdov s prometnicami, velik del enote je na žičničnem
spravilu. Posamezni predeli
v enoti so še vedno zaprti; gospodarjenje v teh predelih je
bolj ali manj prepuščeno naravnemu razvoju gozdov.
Večletni zastoj v gradnji prometnic onemogoča enakomemo gospodarjenje na ce-

Z novim gozdnogospodarskim načrtom za enoto Jesenice
bo dovoljen večji posek, / m«; u>5»p«cmei

lotni površini gospodarskih
gozdov.
Povečan delež zasebne posesti ni pripomogel k oživitvi gospodarjenja, ampak
obratno; praktično ni gradnje prometnic, ki so bile prej
grajene iz vzajemnega skupnega fonda investicij v območju, sedaj pa so v celoti
na plečih lastnikov. Z novim
gozdno gospodarskim načrtom se povečuje možnost
poseka. V preteklem desetletju je bil najvišji možni
posek načrtovan v višini
213.534 kubičnih metrov
medtem ko je bila dosežena
realizacija samo 51,9-odstotna, najvišji možni posek bo
odslej lahko 255.453 kubičnih metrov. V zadnjih desetletjih je opazno povečevanje razlike med dovoljenim
in realiziranim posekom ter
realiziranimi sečnjami. V
gozdnogospodarski enoti na
podlagi popisa objedenosti
ugotavljajo, da ni večjih težav z divjadjo, lani pa so se
na območju med Jesenicami
in Belco močno namnožili
podlubniki.

FINANCE

cveto.zaplotnik@g-^as.si
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GBD vodilna po prometu

20 centov na delnico NKBM

Še naprej minusi

MATJAŽ GREGORJČ

MATJAŽ GREGORIČ

MATJAŽ GREGORIČ

Kranj - Po podatkih Ljubljanske borze za junij in prvo
polletje 2 0 0 8 je G B D Gorenjska borzno posredniška
družba vodUna med borzno
posredniškimi družbami v
Sloveniji po doseženem prometu in poslih preko Ljubljanske borze. G B D Gorenjska borzno posredniška
družba je neodvisna borzno
posredniška družba z več kot
n-letnimi izkušnjami tako
na domačem kot na tujih trgih. Zagotavljajo širok spekter storitev fizičnim in pravnim osebam na področju
borznega posredovanja v

Sloveniji in tujini, on-line trgovanja, upravljanja premoženja, investicijskega svetovanja, prevzemnih aktivnosti, nakupa točk vzajemnih
skladov ter organiziranja
vedno aktualnih izobraževalnih seminarjev za vlagatelje.
Z G B D On-line trgovalnim
sistemom, ki je v Sloveniji
vodilni sistem za trgovanje
preko intemeta, so svojim
strankam prvi omogočih
vpogled v globino trga. Hkrati preko partnerja E*Trade
Germany razpolagajo z vodilno trgovalno platformo za
on-line dostop do tujih borz.
Na upravljanju imajo že več
kot sedemsto strank.

Na skupščini Nove KBM,
d. d., so se delničarji seznanili s poslovanjem banke in
skupine letu 2 0 0 7 ter s ključnimi strateškimi usmeritvami banke in skupine do leta
2013. Upravi in nadzornemu
svetu so podelili razrešnico za
opravljeno delo v preteklem
letu. Na skupščini so delničarji tudi izvolili nov nadzorni svet Delničarji so odločali
o uporabi bilančnega dobička, ki je lani znašal nekaj več
kot 10 milijonov evrov in izglasovali sklep, da se za izplačilo delničarjem nameni 2 0
centov dividende na kosovno

delnico. Dividende bo Nova
KBM delničarjem izplačala v
roku 6 0 dni po skupščini, in
sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeni pri KDD,
na dan 10. julija 2008. O nasprotaem predlogu Vseslovenskega združenja malih
delničarjev (VZMD) glede
višjih dividend, zaradi nas p r o t e n predloga predstavnika Republike Slovenije niso
glasovali. Prav tako mali delničarji v nadzornem svetu
družbe niso dobili svojega
predstavnika,
čeprav
je
V Z M D predlagalo dva kandidata. Predsednik združenja
Kristjan Veibič je napovedal
izpodbojne tožbe.

KRANJ

LJUB G AN A

Bankomat Gorenjske banke v Stari Fužini

Cene hrane relativno umirjene

Gorenjska banka je v Stari Fužini namestila bankomat. Gre
za rezultat sodelovanja Krajevne skupnosti Stara Fužina Studor, ki je Gorenjski banki odstopila del njenega prostora za delovanje, ter Lokalne turistične organizacije Bohinj,
ki je v bližini uredila informacijsko turistično točko. Bankomat je ob vhodu v Kulturni dom v Stari Fužini, nasproti trgovine, in bo vseskozi dostopen, omogoča pa storitve dviga gotovine, vpogleda v stanje na računu ter nakup predplačniških G S M vrednostnic. Na njem je mogoče opravljati storitve s karticami, domačih in tujih bank. Sicer pa bo
Gorenjska banka letos postavila še nekaj bankomatov na
novih lokacijah po Gorenjskem ter zamenjala starejše
bankomate z novimi. M. C .

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je predstavila analize
spremljanja cen prehranskih in drugih izdelkov v zadnjem
opazovanem obdobju. Cene pod lupo ZPS so relativno
umirjene, kažejo podatki ZPS. Analiza cen izdelkov pod
lupo ZPS je pokazala, da se je v zadnjem opazovanem obdobju dobrih 6 odstotkov prehranskih izdelkov pocenilo,
dobrih 85 odstotkov ostalo na enaki ravni, slabih 9 odstotkov pa se jih je podražilo. Med skupinami prehranskih izdelkov, znotraj katerih se je cena med zadnjima dvema popisoma povišala, s o izpostavljene maščobe (rastlinsko in sončnično olje), riž, meso (svinjski kare s kostjo, svinjsko stegno
brez kosti), napitke (mleta kava) ter nekatera zelenjava in
sadje. M. C .
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43842
92.30
104,42
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85,08
449.25
278,16
6,47
12,51

531.98
259,66
80,47
74.17
27,20
27.03
79.01
395.00
213.59
6,10
10,89

12,33
16,19
248

8,79
11,79
1,80

10.55
18.35

9.76
15,64

2.218.48,
10.287,92
6.389,36
nj.o-j

1.671,62
7-547'34
5-179.52
116,05

90.13
54.12
230.55
553.18
235.37
81,27
77.05
27.64
27.27
78,08
386,73
208,10
6,19
11,00
9M
11,66
1.79
9.63
15.99
1.6^8,88
7.619,10
5.291,63
116,28

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, žt. 33/2007) in 30. člena Statuta Ol)čine Ttžič (Uradni list RS, št.
15/99, 20/01. 79/01) župan občine Tržič ol^Javlja naslednje

III.
Javna razgrnitev bo trajala v času od 21.07.2008 do 20.08. 2008.
i
IV.
(Osnutek odloka bo javnorazgrnjenv mali sejni sobi Občine Tržič. Tig svobode 18, Tržič, v poslovnem času občinske uprave.
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362,51
762,91

86.37
56,00
222,30

II.
Osnutek ocfloka se nanaša na ptBdvkJeno prostorsko ureditev z OPPN na
delu otxnočja urejanja 16IP1 - Retnje - komunalno proizvodna cona, ki zajema gradnjo čistilne naprave Tržič s pripadsgočo komunalno ureditvijo,
gradnjo prometne, energetske in komunalne infrastrukture in ureditev zelenih površin.

M
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SBI TOP
SBIžo
PIX
BIO

95.25
94,28

I.
Javno se razgrne osnutek Odloka o občinskem podrobnem pnostorskem
načrtu za gradnjo centralne čistilne naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16IP1 - Retnjo - komunalno proizvodna cona.
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Gorenje Velenje
Intereuropa Koper
Krka Novo mesto
Luka Koper
Mercator Ljubljana
Petrol Ljubljana
Telekom Slovenije
Aerodrom Ljubljana
Istrabenz Koper
Nova KBM
Pozavarovalnica Sava
Pivovarna Laško
Sava Kranj
Žito
Infond ID i
Infond ID
IDKD
ID Maksima
NFDi
Krona Senior
Zvon Ena ID

Enotni tečaj (v evrih)
11.7.2007
4 . 7 . 2 0 0 8 11.7.2008
36,84
31.99
40.55
45,62
25,28
25.17

osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
gradnjo centralne čistilne naprave Trflč v delu ureditvenega
območja z oznako 16IP1 - Retnje - komunalno proizvodna cona
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Delnica

JAVNO NAZNANILO
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI

4>
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•o
ei

Kranj - Tudi minuli teden so
bili na Ljubljanski borzi zabeleženi padci vrednosti večine delnic. Med redkimi is^e-

mami z večjo vredbostjo so
bile delnice Aerodroma,
Istrabenza in Nove kreditne
banke Maribor, rahlo so se
vzpele tudi vrednosti investicijskih skladov.

in

Med javno razgrnitvijo bo v sredo, 30. 7. 2008, ob 15.00 uri organizirana javna obravnava vveliki sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode
18, Tržič.
V.
S tem javnim naznanilom se o poteku javne razgrnitve in javne obravnave
obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava osnutek odloka pod točko I., in sfcerz naslednjimi pare. št.: 383.384,385,
386. 387. 388, 389, 390, 391, 392. 393, 394, 395. 396, 397, 398,
399, 400. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411,
412, 413,414 in 855 (del) vse k.o. Kovor.
VI.
V času Javne razgmltve in obravnave lahko n a razgrnjen osnutek dajo
pripombe In predloge vsi zainteresirani oiigani, organizacije in posamezniki.
Pripombe in pnsdtogi k osnutku odloka se lahko vpišejo v knjigo pripomb na
kraju razgmitvo v posfcMiem času občinske uprave aH pošOejo na Občino
Tržič, Trg svobode 18, Tržič, s pripisom: "Pripomtie na javno razgrnitev",
pošljejo se lahko tudi po elektronski pošti na roskjv obcina.ttzic@trzk:.si
oziroma se jih poda ustno na javni obravnavi.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
VII.

To javno naznanilo se objavi na svetovnem spletu, časopisu Gorenjski Glas, 5
oglasni deski (Občine Tržič in na Radiu Gorenc.
Stevito: 360-3/2007-31
Datum: 08. 07. 2008

Župan občine Tržič
Mag. Borut Sajovk:, l.r
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Odkrivalo strehe,
poplavljalo objekte
• 3. stran
SIMON ŠUBIC
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Odkrita streha na stanovanjski hiši v Kamniku /Foio:corKdK>vjit

Kamnik, Vodice - Veter je odkrival strehe tudi v naseljih
Nevlje, Sela, Srednja vas, Podgorje, Volčji Potok in Kamniška Bistrica. Do poznih večernih ur je bila zaradi podrtega
drevja zaprta cesta na Vranjo
Peč. Neprevozna je bila še
včeraj cesta Sela-Čmivec in
Studenec-Čmivec. Pri Črnivcu se je eno drevo podrlo tudi
na osebno vozilo in ranilo štiri osebe. Pri odstranjevanju
posledic je že prvi dan sodelovalo okoli sto gasilcev PGD
Kamnik, Šmarca, Duplica,
Nevlje, Sela, Srednja vas,
Šmartno, Zgornji Tuhinj,
Špitalič, Motnik, Kamniška
Bistrica, Gozd in Tunjice in
pripadnikov Civilne zaščite.
Pločevinasta streha pred OŠ Vodice / FOIO corad Kavi«
OŠ Vodice kot odprta
pločevinka

Pokrivanje odprte strehe na stanovanjskem bloku v Kamniku /Foio:C6r«iKj»ji4

Odstranjevanje podrtega

drevja / foio; c c k j Kavči;

Na bencinski črpalki v Kamniku je veter podrl tablo na parkirani avtomobil. /Fomccnd Kavtič

"Bojim se, da se vsa škoda
sploh še ni pokazala. Uničeni
sta več kot dve tretjini strehe,
zato je dež pošteno namočil
strope, in še ne vemo, kaj bo z
njimi," je včeraj dejala Ivana
Bizjak, ravnateljica Osnovne
šole Vodice. Šolsko poslopje
se zdi kot odprta pločevinka.
"Veter ni odtrgal samo pločevinaste kritine, ki jo je odneslo tudi petsto metrov proč,
temveč tudi leseno ostrešje.
Na telovadnici je razbilo tudi
stekla, uničen je parket, odneslo je veliko žaluzij. Vodo
smo morali odstraniti tudi iz
arhiva in kletnih prostorov.
Kolikšna je škoda, bomo vedeli šele čez nekaj dni, bojim
pa se, da bo precejšnja. Pomoč je obljubil tudi šolski minister Milan Zver, ki si je že
prvi dan ogledal škodo na
šoli," je povedala ravnateljica.
Domafi gasUd in delavd domačega podjetja Kranles so s
ponjavami šolsko streho že

pokrili. "Ne morem najti zahvale za vse krajane, gasilce,
dvilno zaščito, zaposlene in
druge, ki so takoj priskočili na
pomoč in odstranjevali posledice neurja pozno v večer, čeprav so imeli mnogi škodo
tudi na svojih domovih," je
hvaležna Bizjakova.
Vodiški župan Brane Podboišek je pojasnil, da je veter
podrl tudi ogromno drevja in
odkril strehe na približno 80
hišah, predvsem v Zapogah
in Vodicah: "Podrlo je tudi
dve gospodarski poslopji. K
sreči med občani ranjenih ni
bilo, bili pa smo do 21. ure
brez elektrike, saj je pločevina
g šolske strehe p r e r ^ a električno napeljavo."
Neurje je zajelo tudi občine
Komenda, Mengeš in Domžale, kjer je delno odkrilo nekaj hiš, zalilo kleti in podiralo
drevja. Po besedah Tine Železnik, svetovalke župana v
Domžalah, je podrto drevje
poškodovalo igrišče ob OŠ
Preserje pri Radomljah. Po

podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je v nedeljskem neurju meteoma voda
vdrla tudi v proizvodni obrat
podjetja Šibo v Skofji Loki,
kjer so morali domači gasila
izčrpati okoU 1.200 kubičnih
metrov vode.
Ponoči poplavljalo kleti
Zaradi obilnih padavin je v
noči na ponedeljek poplavilo
tudi številne kleti. V občini
Cerklje na Gorenjskem je
tako meteoma voda zalila
kleti dveh stanovanjskih hiš
v Zgomjem Brniku in pisarniške prostore na Letališču
Jožeta Pučnika. Na cesto
Cerklje-Zgomji Brnik se je
podrlo drevo, ki so ga gasila
odstranili. Meteoma voda je
zalila tudi travnik pri podvozu v Gorenji vasi-Retečah v
občini Škofla Loka in grozila,
da bo zalila klet stanovanjske
hiše. Posredovali so gasilci
PGD Reteče-Gorenja vas in
Škofja Loka.

Čiščenje poplavljene učilnice v OŠ Marije Vere v Kamniku /Foto:simon iMc

ZANIMIVOSTI

Skandinavci blesteli na
blejskem igrišču za golf
Po e n a j s t i h letih n a b l e j s k e m i g r i š č u z a g o l f z n o v a e k i p n o e v r o p s k o p r v e n s t v o m l a d i h d o i 8 . leta.
O d l i č n a o r g a n i z a c i j a , u r e j e n o i g r i š č e in 1 2 0 t e k m o v a l c e v iz d v a j s e t i h d r ž a v .
MIRKO KUNŠIČ

Bled - Tisti hip, ko je mednarodni sodnik Stanlco Nežič,
na zelenici 16. luknje blejskega kraljevega igrišča za
golf obvestil Norvežana in
Šveda, da je tekma predčasno
končana in da so zmagovalci
Švedi, so se v soboto pozno
popoldne zaslišali zmagoviti
kriki zadovoljstva in sreče.
Mladi Šved, ki je sicer v tej
skupini izgubljal proti najboljšemu Norvežanu in drugemu amaterju sveta, Andersu Kristiansenu, je dvignil
roke in vriskajoč stekel proti
trenerju Rickardu Lindbergu,
ki je od daleč spremljal razplet. In ko so jima naproti
prihiteli še drugi člani zmagovite eldpe, s kapetanom
Olom Lindgrenom, je bilo veselje popobio.
Bodoči vrhunski igralci
golfa so ga zalili z vodo iz plastenk in vsi skupaj odšli z
igrišča. A zastor vzomo organiziranega prvenstva v organizaciji GZS in ob velikem
prizadevanju zaposlenih blejskega igrišča za golf je dokončno padel na vadbeni zelenici. S podelitvijo medalj
najboljšim trem in prehodnega srebrnega pladnja ekipi
evropskih prvakov. Drugi so
bili Norvežani, tretji Angleži.
Sledili so jim Portugalci, lanski prvaki Danci, Italijani,
Irci, Nemd, Francozi, Švicarji. Nizozemd, ki so gostitelji
prihodnje leto. Skoti, Španci,
Wales, Belgijci, Finci in sedemnajsti Slovend.

|aka Vidmar

v

v
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Sto let PD Kranjska Gora
JANKO RABIČ

Kranjska Gora - Člani Planinskega društva Kranjska
Gora so letošnje praznovanje stoletnega jubileja združili s srečanjem gorenjskih
planincev, ki je bilo v nedeljo, 13. julija, v Malem Tamarju pod Vršičem. Deževno vreme je onemogočilo
ture na okoliške vrhove, najbolj vztrajni pa so se vendarle podali na prizorišče srečanja. Za uro je dež prenehal,
tako da so lahko izvedli načrtovani uradni program. Dobrodošlico je vsem zaželela
predsednica društva Franja
Krevzel. Predsednik meddruštvenega odbora planin-

skih društev Gorenjske
France Benedik je opozoril
na večje varovanje in spoštovanje gorske narave ob množicah planincev, ki hodijo po
planinskih poteh in osvajajo
vrhove.
Ob jubileju so se pred dnevi člani društva zbrali na
slavnostni seji. Obudili so
spomine na predhodnike, ki
so leta 1908 pod vodstvom
prvega predsednika Josipa
Tičarja začeli ustvarjati bogato zgodovino gorništva v
Kranjski Gori in okolid. Planinska zveza Slovenije je
društvu podelila plaketo za
opravljeno delo. Poleg tega
so člani izdali tudi zbornik o
zgodovini društva.

Slovenska ekipa na evropskem prvenstvu mladih do 18 let na Bledu.
"Po tihem smo upali na
šestnajsto mesto, a po prvem
dnevu seštevne igre je bilo to
nedosegljivo. Vse reprezentance so po rezultatih razdelijo v tri skupine. V najboljši
jih je osem, prav toliko v drugi, v tretji pa štiri. In od teh
ima pravico igranja brez kvalifikadj le še sedemnajsta ekipa. V slovenski ekipi so bili
trije mladi igrala brez posebnih tumiisldh izkušenj. A so
povsem upravičili štiridnevno igranje v igrah v četvero in
match igri za posamezno
luknjo. A smo veseli, da smo
premagali najprej Avstrijce,
nato Islandce in zadnji dan
prepričljivo še Poljake," sta
povedala trenerja Uroš Gregorič in Anglež David Green,
Id dela na Švedskem, odkoder prinaša obilo golfskega
znanja. Skandinavski model

je preskušen, kar se je dokazalo tudi tokrat, z zmago Švedov. Tam igra golf 600 tisoč
ljudi in od njih je 18 tisoč mladih, ki ta šport tudi trenirajo,
zato izbor najboljših šestih za
reprezentanco ni bil težak.
Baza mladih v Sloveniji je zanemarljiva in veliko je odvisno od staršev, ki v prvi fazi naredijo največ za razvoj mladih
v tem športu.
Tomaž Gornik, ki na tekmovanjih v tujini spremlja
sina Tima, nam je dejal, da o
pomenu prvenstva pove veliko podatek, da so najstnike
prišli gledat skavti iz ameriških univerz, Id iščejo talente
po vsem svetu za njihove golf
'Tu so bili res vrhunski, bodoči svetovni asi golfa; Anglež
Tommy Fleetvvood, Nemec
Sean Einhausa, ki je zmagal

Tim Gornik

najprestižnejši tumir na Floridi za mlade, Portugalec Pedro Figueiredo, Italijan Matteo Manassero, ki je igral prvi
dan na Bledu osem udarcev
pod parom igrišča in seveda
drugi svetovne amaterske lestvice Norvežan Anders Kristiansen. Ta je prvi dan izenačil rekord igrišča in odšel z zelenice z devetimi udard pod
parom. Le dva dneva kasneje
je osebni rekord, v dvoboju z
Islandd dosegel Jaka Vidmar,
ki je odšel na počitek s sedmimi udard pod parom igrišča.
Tudi sin Tim je igral odlično,
prvi dan kot najboljši v ekipi z
udarcem pod parom in nato v
dvoboju z Islandcem še pet
udarcev pod parom," nam je
povedal Tomaž Gornik.
Mogoče pa je to prvenstvo
napoved boljših časov za slovenski golf?

Razstava v Špendalovi hiši
ANAHARTMAN

Železniki - V sklopu 46. Čipkarskih dnevov, ki bodo v
Železnikih potekali do nedelje, so v soboto v stari mestni
Špendalovi hiši odprli razstavo intardj Železnild in kovaštvo avtorjev Anžeta Pegama
tn Matevža Trojarja. Nujna
ljubezen do ustvarjanja iz
lesa izvira že iz otroštva.
Anže se je naprej preizkusil
v rezljanju iz vezane plošče
in modelarstvu. Prvo intarzijo je naredil pred desetimi
leti, motive za izdelavo pa že
od nekdaj črpa iz zanimivih
zgodb ljudi in objektov iz domačega kraja. Matevž Trojar,
ki je že od rojstva gluhonem,
je kot otrok veliko časa preživel v očetovi mizarski delavnid. Ves čas ustvarja različne izdelke iz lesa: izrezljane
okvire, modele in intarzije,
iz katerih se vidi, da je kljub

hibi leve roke izjenmo spreten. Poleg intarzij so na
ogled postavili staro pohištvo, razstava pa bo odprta
do nedelje.
Slovesno odprtje Čipkarskih dni bo sicer v četrtek ob
20. uri s podelitvijo priznanj
turističnega društva in odprtjem tradidonalne razstave
fipk klekljaric - članic društva
v galeriji muzeja. V soboto ob
17. uri bo na Racovniškem
mostu odprtje Fužinarskokovaške poti mimo hiš znanih Železnikarjev. V nedeljo
bo od 10. do 19. ure na stojnicah na Logu, na dvorišču
muzeja in pred njim predstavitev domačih obrti in kulinarike. Od 15. uri bo tekmovanje klekljaric in klekljarjev
vseh generadj pod kostanji
na dvorišču gostilne pri
Meru. Popoln program si
lahko ogledate na www.
td-zelezniki.com.

Matevž Trojar in Anže Pegam pred razstavljenimi intarzijami

ZANIMIVOSTI, OGLASI
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Letos največ ponarejenih žog
Razstava zaseženih ponarejenih izdelkov. M e d ponaredki tudi zdravila. S Kitajske so v času ptičje
gripe prek Luke Koper poskušali vnesti piščančje m e s o .
S U Z A N A P. K O V A Č I Č

Kranj - Ob 40-letnid evropske carinske unije je bila v
četrtek v kranjskem nakupovalnem centru Qlandia na
ogled razstava zaseženih ponarejenih izdelkov. Največ
ponaredkov cariniki zasežejo
v pomorskem prometu v
mednarodni Luki Koper, v
letalskem prometu na mednarodnem letališču Brnik, v
poštnem prometu pa najdejo
predvsem veliko ponarejenih
zdravil. Na ogled je bilo več
kot sto ponaredkov, ob njih
pa naslednji podatki: v letih
od 2002 do 1. maja 2008 so
cariniki zasegli, še največ v
Luki Koper, 140 milijonov
kosov ponarejenih cigaret,
855.363 steklenic alkohola,
41 tisoč kosov sončnih očal,
1500 kosov ročnih ur, 178 tisoč kosov oblačil, 40 tisoč
žog, 18 tisoč brisač, 30 tisoč
kosov parfumov, 22 tisoč de-

narnic, 30 tisoč pasov, 1575
kovčkov z jedilnim priborom
... Zasegli so tudi 123.702 kilogramov perutnine, ki so jo
poskušali vnesti s Kitajske
tudi v času piščančje gripe, z
lažnimi podatki na embalažah, na katerih sta bili kot državi izvoza napisani Frandja
in Brazilija. Če bi torej
"uvoznikom" uspelo, bi jedli
perutnino s Kitajske, misleč,
da jemo francosko oziroma
brazilsko belo meso.
"Včasih je težko odkriti ponaredke, a ob sumu na to obvestimo lastnika blagovne
znamke, ki pove, ali gre za
original ali ne. Vsi ponaredki
gredo na uničenje, stroške
uničenja plača uvoznik, če ga
dobimo (velikokrat gre za
fiktivna podjetja) ali lastnik
blagovne znamke," je povedal Raniero Grando iz Carinskega urada Koper. "Največ
ponaredkov naredijo na Kitajskem, čeprav država to

Rodio Trialcir
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Rezultati 56. kroga • 13. julija 2008
2, 3, 4,12, 7 , 34, 38 in 21
Lotko: 7 7 3 4 6 8
Precvideni sklad 57. kroga za Sedmico: 250,000 EUR
Predvideni sMad 57. kroga za Lotka: 260.000 EUR
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 0 4 2 0 1 4 2 00
N«a<ilo a ob|an> sprejemamo po tdefonu (l4/;0l-(2.00. bhu M/ICM2-U1II OHOnona flitintisovi (eili4,
v Kruiju 01 po poili - do ponedejka in icinla 4) 11.00 oit! to ogtam n ponudb v nttriki: L-iedM usodna.

)ANE2 ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240
RADOVgiCA, TEL: 04/53 '5 249. FAX: 04/53 «4 230
MADŽARSKE TOPLICE: 7. 8. - lo. 8., 2i. 8. - 24. 8., 1. 9. - 7. 9.;
PELJESAC: 15. 9. - 22. 9., 22. 9. - 29. 9.; TRST: i6 7.; KOPALNI
IZLET IZOLA: 14.7., 21.7.
OBVESTILA O D O G O D K I H OBJAVLJAMO V RUBRIKI
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PRIREDITVE
Večer opernih biserov
Kranj - Čeprav se je Festival Carniola 2008 uradno zaključil
pred dnevi, bo njegovo slovo dejansko predstavljal Večer
opernih biserov jutri, v sredo, i6. julija, ob 21. uri na vrtu
gradu Khislstein.

Carinski delavci Referata za analize in kontrole Carinskega
urada Koper so obiskovalcem vse strokovno razbžili.
preganja in hudo kaznuje
in se zato s proizvodnjo ponaredkov skrivajo po kleteh.
Ponarejena zdravila izvirajo
iz Indije, tudi Egipta, ponaredke oblačil znanih blagovnih znamk delajo v Ttirčiji
...," je naštel nekaj primerov Grando. V zadnjem

CLASOV

KAŽIPOT BREZPLAČNO S A M O ENKRAT.

času. so poleg ponarejenih
žog, ki bi šle v promet zaradi evropskega prvenstva v
nogometu, zasegli še največ
živil, pijače in zdravil, med
slednjimi so od 1. januarja
do 1. junija odkrili 3275 kosov ponarejene viagre in cialisa.

LJUBLJANA

Z a sanacijo kamnolomov in gramoznic
Zveza ekoloških gibanj Slovenije (ZEC) daje po treh letih
znova pobudo za sanacijo slovenskih kamnolonov, peskokopov in gramoznic. Doslej je organiziralo tri strokovne posvete o tem, od katerih je bil eden tudi v Kranju, sodelovalo
na sedmih protestnih shodih krajanov in pomagalo pri sestavi novega rudarskega zakona, ki po oceni gibanja ni prinesel
izboljšanja. Po podatkih Zveze ekoloških gibanj je v Sloveniji od šest do sedem tisoč manjših in večjih nelegalnih, zapuščenih in okoljsko problematičnih kamnolomov, peskokopov
in gramoznic. Ker njihovi lastniki ne plačujejo dajatev, so
tudi nelojalna konkurenca uradnim. Kazni kršiteljem so prenizke, kamnolomi se spreminjajo v divja odlagališča odpadkov, država pa nima programa njihove sanacije in enotnih
meril za plačevanje odškodnin in ekoloških rent. J. K.

Filmski večer
Bled - Triglavski narodni park vabi jutri, v sredo, 16. julija, ob
21. uri na filmski večer popotnika Uroša Ravbarja z
naslovom Pot okoli sveta: i avto, 6 kontinentov, 53 držav,
101.488 kilometrov. Info v središču Triglavska roža na Bledu.
Cocktail bar Apropos
Bled - V petek, i8. julija, ob 20. uri vabljeni na cocktail večer
z barmanom Mladenom Dobrašem in na party music z Djem Gajem, v soboto, 19. julija, bo v baru ob 21. uri koncert
Emšo blues banda v stilu old rock&blues, v torek, 22. julija,
ob 21. uri pa vabljeni na koncert mehiške skupine Mariachi
Viajeros de Jalisco, ki bodo izvajali mehiško ljudsko glasbo.
Kranjska Gora ponuja
Kranjska Gora - jutri, v sredo, ob 20.30 bo na trgu pred
cerkvijo nastop citrark, v četrtek bo ob 20.30 na trgu pred
TIC koncert narodnozabavne glasbe ansambla Katerman, v
petek ob 20.30 pa bo na trgu pred cerkvijo jazz koncert. V
soboto ob 17. uri vabljeni na letno plažo pri gostilni Oštarija
na ustvarjalne delavnice za otroke, ob 20.30 pa na trgu pred
cerkvijo prisluhnite koncertu dua Anje Bukovec (violina) in
Simona Krečiča (klavir). V petek in soboto, 18. in 19. julija,
bo ob 22. uri v discu Playboy party. V nedeljo na trgu pred
cerkvijo ob 21. uri julijske Alpe v sliki in besedi.

IZLETI
Kočna
Kranj - PD Kranj vabi na izlet na Kožno (2540 m), ki bo v
soboto, 19. julija. Odhod ob 5. uri izpred Mercatorja na
Primskovem. Prijave do četrtka, 17. julija, v društveni pisarni, tel.: 04/236 78 50.

KONCERTI
Katedrala Smolny
Kranjska Cora - Vabljeni na koncert komornega pevskega
zbora Katedrala Smolny iz St. Petersburga pod vodstvom
dirigenta Vladimirja Begletsova, ki bo v soboto, 26. julija, ob
20.30 v dvorani Vitranc v Kranjski Gori.

FESST, d. a o ,

neprefnftiinska
dn^ba,
KoroSka c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faic 236 73 70
E-pošta:
infblglfesstsi

Internet

ww//.fesst.si
STANOVANJA PRODAMO:

SKOFJA LOKA - Groharjevo naselje,
garsonjera, 23 m2, Pj4,1. izgr. 1968,
59.000.00 EUR.
TRŽIČ - Ravne, enosobno, 33.70 mj,
1. izgr. 1950, 55.000,00 EUR.
TRŽiC • Ravne, enosobno, 38,00 mj,
2/3,1. iigr. 1985, 70.000,00 EUR.
SKOFJA LOKA - Frankovo naselje,
enosobno, 45,00 mz. 2-/4. I. izgr.
1984, 97.000,00 EUR.

KRANj - Straiii<e, 49,36 m2, dvosobno, 3./3,1. izgr. 1980,85.000,00 EUR.
TRŽIČ - Deteljica, 65,17 mz, dvosobno z atrijem, PR/s, I. izgr. 1982,
106.000,00 EUR.
KRANJ - Nazorjeva. dvoinpetsobnov
izmeri 69,40 mz, s shrambo in parkirnim mestom, 3./}, I. izgr. 2007,
159.000,00 EUR.
HIŠE:
CERKLJE NA GORENJSKEM - CUNJE, cvostanovanjsla hiša 324 m2
stanovanjske povriine, zemljiSfe
450 mz, možnost dokupa 500 m2,1.
izgr. 1990, 290.000,00 EUR.
KRAN| - Britof, enostanovanjska hiSa
177 mz stanovanjske površine, 12 nn2
velik zimski vrt zem jišče 853 mz, I.
izgr. 1997, 395,000,00 EUR.
V račun vzamemo stanovanje v vrednosti 180.000,00 EUR v Kranju ali
bližnji okolici.

MALI OGLASI, ZAHVALE
LOIS^

nepremičninskdo
d r u ž b a -S

Ze/nikova ul
Kr^nj. PE Stritarjeva ul I
Krartj. tel. 041/347 323.04/2362 $90

PARCELE PRODAMO
Preddvor, bližnja oklica, prodamo
zazidljivo parcelo S01 mz. ZemljiSče
je na izredni in mtmi lokaciji na robu
vasi, ob zelenem pasu, z razgledom
na julijce in Karavanke. Dostop je
možen z dveh urejenih cest. Cena:
150 EUR/mz, možnost dogovora.
HISE PRODAMO

KRANJ. Planina, odlična lokacija, stanovanjska hiša, Ist. 1968. adaptrana
19S8,165 m2 bivalnih površin 4 klet
+ garaža. 698 m2 parcele (možnost
gradnje dodatnega stan. objekta).
Cena: 310.000,00 EUR.
STRAŽIŠČE pri Kranju, pol stanovanjske hiSe s parcelo 200 m2. letnik
1935, v naravi, mansardno stanovanje 75 m2, s prisad, zemljiščem in
g2ražo. Cena: 69.000,00 EUR.
STANOVANJE ODDAMO
KRANj» Planina I, urejeni stranki oddamo novo in kvalitetno opremljeno,
pritlično dvoinpolsobno stanovanje
s teraso, 6$ m2 klima, podzemna
garaža. Cena: 480 EUR/mes.
e-pošta: 1oni;in^volja.nel

tel.: 201 42 47
faK: 201 42 13
e-mail: maiioglasi@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 ^as: od ponedeljka do
petka neprekinjeno od 8.-19. ure.

NEPREMIČNINE

Maistrov trg '2,4000 Kranj
Tel. 04/202.1J 53, Z02 25 6$
CSM 051/320700, Emall: infb(g»k3-kern.si

ZAMRZOVALNO omaro In pralni stroj
Gorenje, « 041 /878-494
m^kmo

STANOVANJSKI DVOJČEK Virrraše.
Školja Loka. « 051/388^22
80cwe&)

TURIZEM

NEPREMIČNINE

V PODREČI prodam stanovanjsko no*
vogradnjo. v 051/388-822
8031788

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

BRAČ - POVUA. hiša ob plaži. 2+1.
4+6, terasa, žar, kima, TV. « 00385
98 667736
000&004
V AVGUSTU in septembru oddam
apartmaje, hiša na ptaži, Metajna. otok
Pag. tr (00385) 938/230-982

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

ALi ODDAM gostinski lokal s picerijo v
Školji Loki, «051/388-822
6007066
ODDAM

PISARNA. 85 m2, v pritficju, bfvša Ptanika. na odlični lokaciji, cena: 4 EUR/m2.
tP C41 /505-084 (Igor)
eoasors

PRODAM

BLED . GORJE 2,5 SS, 60 m2, obnovljeno in oprem jeno. I. nad. z balkonom. CK na olje, vrt. « 070/828-240
awso3t
TRISOBNO Tržič, 74 m2, prostorno,
vzdrževano, odlidna lokacija, plinska
napeljava do vrat 2 x lončeni kamin.
« 041/689-943
ODDAM

GARSONJERO na Jesenicah, Koroška Bela. t t 041 /600-943 foosos®
NAJAMEM

DVOSOBNO, v Železnikih ali Šk. Loki.
t r 031/403-441

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

DAEVVOO Lanos, I. 01, 66.250 km,
tr 031/556-449
ao3so5i
PEUGEOT Boxer. I. 98. tr 051/597396
eo>6or«
GOLF III turbodiesel. I. 93 5 vrat,
cena: 1.600.00 EUR, tr 041/837003
60OSOS6

STANOVANJA

IŠČEM

KsKERN

GOSTINSKI LOKAL v obratovanju,
ostalo po dogovoru, t r 031/250-988
80M532

Mali oglasi

VV/ Polo. I. 99, 80.000 km. tr
041/548^38
60)5054
KUPIM
MANJŠI osebni
dobro ohranjen,
do '.500 EUR. tr 040/666-806
eo>506l

TROGIR - Marina oddam 4 apartmaje
30 m od morja, klima, parkirišče, t r
0385/98/241-262 00385/21/889361
000&070

ŽIVALI
IN RASTLINE

PRODAM

PLETILNI stroj, dvoredni, Brottier. t r
040/759-423
eoosoeo

FR^ST

U.tf.o. KjhaI

N K P R K M I Č M N S K A HIŠA
Jr/mkji C. 54m.
fiuctrs* 27. Knaj

0 4 1 / 7 3 4 198,
041/626 581

nepremicnine@frast.si
v/vm.frast.si
žlno v Kranju, redno plačilo, t r
040/830-901
80040&S
ZAMENJAM

V OKOLICI Šk. Loke. 3 SS z baldahinom in vrtom za siaro hišo ali zemljo na
vasi. «041/545^38
OJO&OSO

HIŠE
CERKUe. 145 m2, (Jvojček, zgc. 08,
250 m2 zemljišča. V. gr. faza. zeleno
okolje ob potočku v bližini gora. pogled na Krvavec, cena 229.000 EUR.
Slovenska hiša. tt 051 /371 -112
eoMSes
STANOVANJSKI DVOJČEK v Preddvoru. vselitev možna konec poletja
2C08. t r 051/388^22
«001297

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o.
MAISTROV TRG 7.
4000 KRANJ
TEL: 04/23-81--20,
04/23-6&-&70

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

PROTIPOŽARNA vrata za pol. ceno.
org. lak beli za železo - cinkano, baker,
plastiko, t r 04/232-43-58
6005066

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana. možna
dostava, t r 041/718-019
«004717
LESNE brikete za Kurjavo, ugodna, t r
04/53-31-648,. 040/88-74-25
SUHA bukova drva. možnost dublave,
tr 031/864-145
6035063

KUPIM
HLODOVINO in celulozni les igla/cev,
tr 041/758-932
eooso&s

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

lUi

DOBRO ohranjeno Marlesovo kuhinjo
z električnimi aparati (stekJokeraničn)
štedilnik Gorenje s pečico, hladilnik
Goronje. pomivalni stroj E>ektrolux in
napo), tr 041/624-480
8C04844

e-po$ta: Hd.n^remicnine^sioi.net
www.itxi-ptusjsi

VEČDELNO oman. dim. 4x2 m in sedežno garnKuro za dnevno sot>o. tr
040/423-474
eoosoos

041/755-296. 040/204-^1.
041/900H309

ZAPOSUM natakarico. Picerija Silvester, C. talcev ^11, Kranj, t r 040/307404

6006005

ZAPOSUM dekJe ali gospo za strežbo
v gostinskem lokala, leta niso pomembna, zahtevamo delovne izkušnje,
prijaznost In osebno urejenost, Plcelja
Pod gradom. Koroška c. 26. Tržič, tr
031/571-781
8006042

529

ANGLEŠKI biidog. mladiči z nxlovnjk>m,
sRke Nvww.simp)yperfect.eu.com. tr
041/321-198
8004053
VSAK DAN sveže rezano cvetje gladiol. Smolej, Luže 22a, tr 041/789608. 051 /365-533
aooiM6

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR Zelor. 73-41. su|»r turbo,
I. 99, 1. lastnik, redno vzdrževan, «
041/368^65
8005066

PRIDELKI

8004014

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo zastopnike za terensko prodajo artll^v
za varovanje zdravje. Oglejte si
www.sinkopa.si. Sinkopa, d.o.o., Ž^
rovnica 87, Žirovnica, tr 041/793367
6004564
KOSEi_J Dupljo, d.o.o.. Zg. Duplje
91, Duplje zaposli delavca za izdelavo
in montažo kovinskih izd.. Pogoji: oblikovalec kovin ali delavec brez pok! ca
za priučftev. Pisne ponudbe aH. t r
031/619-282
6004^25
FRIZERSKI SALON išče nove sodeiavke/ce zaradi pove^nja obsega del.
Delo je dvoizmenskc. plačilo je stimulativno. Barbara Kafol s.p., Frankovo
nas. 68. ŠkoOa Loka. Za razgovor pokličite. tr 040/639-988
8004aS4
MIZARJA ali ličarja za delo v lakim ci,
Aleš Potočnik s.p., Oorfarje 5, Žatoica, « 041 /S46-S22
«004»»

PRODAM

KUMARICE za vlaganje, tr 041/5516005089

SENO. sladko v balah, tr 041/731974
soodue4

ZAPOSLIM m/ž za čiščenje poslovnih
in staiovanjskih objektov, prilagodljiv
delovni čas in redno plačilo, pisne ponudbe: Čistilni servis Igor Faletič s.p.,
Ul. Iugavidmaf)a8. Kranj

SOOSDSI

VZREJNE ŽIVALI

STORITVE

PRODAM

BIKCA in teličko simentalko, stara dva
meseca in 8 mesecev breje telice. tr
04/510-19-20
8006067
BIKCA simentalca in teličko križanko,
staro 1 teden, tr
/416-894

6005072

BIKCA, starega 1 teden, tr 031/360-

ASTERIKS SENČILA Hozman Peter,
s. p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55170. 041/733-709; žaluzije, roloji,
rolete, lamelne zavese, plise zavese,
komarriki, markcze, WMW.asteriks.nei
600471$
BARVANJE fasad, beljenje not. prostorov, glajenje sten In stropov, premazi
oken, vrat in napuščev. o<istranjevan.e
tapet, dekorativni ometi in opleski, Pavec Ivan e.p., Podbrczjo 170, Naklo,
tr 031/3^29-09
6004518
DA BI IMELI jasnejši pogled skozi
vaše okno. pridemo in vam ijh očistimo
po ugodni ceni, Marija Cof s.p.. J.
Puharja 5, Kranj, Tt C40/419^93
DELAMO vsa zidarska dela, notranje
omete In fasade z našim ali vašim materiaton, Arjaniti. d.o o.. Žabntea 47.
Zabnica. « 041 /878-386
eooso«

GRAFIČNI OPERATER
Za nedoločen čas s ^^nesečno poskusro dobo, zaposlimo grafičnega
operaterja (m/ž) z izkušnjami. Zahtevano znanje je poznavanje grafičnih programov (Adobe PhotoShop,
Adobs Indesign, Adobe Acrobat,
Quar1<, CorelOfaw,...). Delo je enotzmens<o, po potrebi dvoizmensko.
Pisne prijave sprejen^amo na naslov: PREMIERE, d. 0. o.. Medvode,
Sp. Pimiče 22b,1215 Medvode aii
po telefonu 031/625 740 (Sebasljan)
GRADBENO PODJETJE KRANJ
d.o.o. Zupanova 6, Šenčur izvaja vsa
gradbena dela. notranje omete, vse vrste fasad, adaptacije, novogradnje, tlakovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in poceni, tr 051 /354039
80(Mes5
IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravila starih, nudimo dimne obloge, dimne
kape. Novak &Co, d.i.o.. Ljubljanska
89. Domžale, tr 031/422-600
8004917

OBREZOVANJE živih mej in drevja,
podiranje drevja in odvoz obrezanega
vejevja Vincencij Šubic s.p., Zg. Btnje 141. Žabnlca. tr 051/413-373

NUDIM

8004911

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnie ^karpe, urejanje in tlakovanje
dvoridč, z na»n> aii v36im matorialom,
SGP Bytyqi d.n.o.. Struževo 3a,
Kranj.ir 041/222-741
800«ai

POLAGANJE in dobava vseh gotovh
parketov Alpod - znamke Solidflor n
Admonter, ki imajo 25- do 30-letno garancijo. Ptanin^k k.d., šinkovtum 23,
Vodice, W 031/208-724

GG
naročnine
04/201 4241

e-pošta: narocnine@g-g!as.si
www.gorenjskjglds.si
RTV SERVIS Sinko Marko s.p., C. na
Klanec 53, Kranj, pop. TV, vkieo, ma&h
gos. aparatov, tr 04/233-11-99 800473'
SUHOMONTAŽA in vgradnja stavb
pnhL^p. predelne Atene, spuščeni
Stropov!, mansarde, polaganje laminata. vgradnja oken in vrat, Boštjan Možina s.p.. Volaka 17. Gorenja vas. tr
041/803-233
TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena
tesnila do 30 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha in prahu nivečl Zmanjšan
hrup, 10 let garancije. BE & MA.
d.o.o.. Eksierjeva 6. Kamnik, tr
01/83-15-057,041/694-229 eoo47i6
IŠČEM
IŠČEM mlajši upokojenski parali mlajšo upokojenko, ki ima veselje do vrta
in rož. tr 040/71-35-17

mcmhi^

IŠČEM osebo, ki bi mi oplela manjši
vrt, pn"blžno 16 m2, tr 040/303-405
POTREBUJEMO obdesno pomoč pri
strojnem pobiranju krompirja, tr
031/265-171
600506»

ZASEBNI STIKI
35.000 POSREDOVANJ, 11.000 poznanstev v preteklem letu je karakterv
stika ženitne posredovalnice Zaupanje
za vse generaciie. ki posreduje po
vsej Sto. tr 03/57-26-319.031 /505495, 031 /836-378
eooooo*
39-LETNI moški z otrokom želi spoznati iskreno partnerico za skupno živIjonjo, 9 041 /220 640
eoo4»95
SS-LETNI moški išče žensko do 60 let
za pomoč v gospodinjstvu. V zameno
nudim stanovanje In lepo prihodnost,
možnosl dedovanja, tr 041/558-974
60050y
DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vse države.tr 031/836-378
MLAD razočaran obrtrik želi spozr^ati
zvesto žensko. «041/959-192 eoo4aa<
vv\\ u.poj^n^bnik.com

800S023

6005077

BIKCE RH, 9t«re teden dni. 9
041/239-328
soosoze

OSMRTNICA

PUJSKE za nadaljnjo rejo ali odojke,
kosilnico BCS in traktor Pasquali s prikijučkj, t r 041/581-019
aoceo/a
TELICO simentalko. v osmem mesecu
brejosti. pašno, tr 04/533-12-60

Umrla je naša draga sestra, teta in prijateljica

TELIČKO simentalko. staro 3 tedne,
tr 031/828-955
aoc5074

DRAGICA KRENGEL

6005062

SUROVINE

PRODAM

PICOPEKA z izkušnjami zaposlim v'
redno delovno razmerie ali za občasno
pomoč, Picerija Pod gradom, Koroška
C. 26. Tržič. «031/571-781
6005041

VOZNIKA kamiona za mednarodni
transport zaposlim, C in E kategorija prevozi v EU, Zaje trar>sport, d.o.o.,
Valburga 15, Smlednik, tr 041/622-

PRODAM

410

STROJI
IN ORODJA

NATAKARJA/ICO, žensko za pomoi v
kuhinj:, osebo za razvoz hrane zaposlimo v novi piceriji v Tržiču, Boštjan
Trampuž s.p., C. Janeza Finžgarja 9,
Jesenice, tr 040/631-984
6004922

MORAVSKE TOPUCE, SOBE APARTMAJI PANKER 02/53 81 244.
041/43 33 66 www.sobe-apartmajlpanker.com. če se ocfiočate za oddh In
si želite spnDstitve v Prekmuiju, se '/am
prtoo-očamo z našimi storitvami.
600*653

970

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovot. poti. pariorišc, polag. nsbnikov,
pralnih pk>šč, izd. t>etDnskih in kamnitih škarp. Adrovic & Co, d.n.o., Jekwškova 10. Kamnik, tr 01/839-46-14.
041/680-751
60047.2

NUDIM

PRODAM

8X»0d2

7a štiričlarusko dn>

ZAPOSLITVE (m/ž)

GOSPODINJSKI
APARATI

23

info@g-^s,si

roj. Homan

ZAJCE, stare 4 mesece, za zakci ali
nadaljnjo r e j o , « 051/397-256

6004930

ZAJCE za nadaljnjo rejo. zajkljo staro
8 mesecev, tr 040/239^65 6ocso7i

Pogreb pokojnice bo danes, v torek, 15. julija 2 0 0 8 , ob 17. uri na

pokopališču Lipica v Škofji Loki.

ZAJCE, več vrst. tr 041/387-698

6006076

Žalujoči vsi njeni

OSTALO
PRODAM

NUDIM GNEZDA za kokoši nesnice v
prosti reji. Rajgelj Aiton, Kropa 2a. tr
041/642-184
600S009
ZABOJE za žito. tr 031/504^09

6006063

KUPIM
MANJŠE nakovalo, prodam kostanjeve kote. t r 04/514-12-97, 051/392628
docsoss

POSLOVNI STIKI

Srce nam žalost je
ker te več rtied nami
Čeprav te zf.mijaje
duh tvoj Z nami še

ZAHVALA

ranila,
ni.
pokrila,
živi.

V 75. letu starosti nas je zapustila naša draga žena, mama,

babica, sestra, tašča in teta

ANGELA VRHOVNIK
z Orehka pri Kranju

KREDITI CX> 1 0 LET ZA VSE
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN
Č A S J N UPOKOJENCE
do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položnice: Pridemo tudi na dorD.

NUMERO UNO Robert
Kukovec s. p., Mlinska uL 22,
Maribor, teMbn:
02/252*48-26,04i/7SO-56a

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče ter
spremstvo'na njeni zadnji poti. Zahvala tudi osebni zdravnici
dr. Jerajevi, osebju bolnišnice Gobik, pevcem, gospodu župniku za lepe in tolažilne besede.

Žalujoči vsi njeni
Orehek, 9. julija 2 0 0 8

GG
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info@g-glas.si

ANKETA

Dežje

nagajal

BOŠTJAN BOGATAJ

V Novi Oselici so v nedeljo
pripravili Praznik košnje,
kjer se tekmovalci in tekmovalke pomerijo v košnji s
koso in grabljenju otave. Kazalo je, da bo prireditev odnesel dež, zato smo obiskovalce vprašali, kako je ta
vplival na letošnjo košnjo.

Marko Kržišnik:

Janez Podobnik:

Bojan Marcina:

Bernarda Šubic:

Lojzka Rink:

"Letos smo zgolj nekajkrat
doživeli skupek sončnih, lepih dni, rezultat tega pa je,
da še nimamo za seboj prve
košnje. Tudi zato, ker imamo vsako leto za kak teden
ročne košnje.'"

"Lepih sončnih dni za košnjo je bilo letos premalo,
zato mi je ostalo še nekaj
dela. V enem delu imamo
strm in razgiban teren, kjer
s stroji ne bi nič opravili, pomaga pa celotna družina."

"Prvo rundo košnje smo
opravili tako, kot je treba,
potem smo doživeli tri tedne dežja, kasneje pa je bilo
zelo sončno In smo vse pospravili. Danes, ko imamo
stroje, je veliko lažje."

"Težko je, ko gre dež in ne
veš, ali bi kosil ali ne. Ml nimamo veliko, zato smo že
vse pospravili. Sicer moram
prijeti tudi za koso in lahko
rečem, da sem povsem enakovredna moškim."

"Na začetku je vreme nagajalo, ob sončnih dnevih pa
smo košnjo hitro pospravili
pod streho. Tako ali tako
vsako leto nagaja dež, tudi
letos je bilo tako na začetku."

Letos prek sto Janezov
Janezi, jani, Žani, Anžeti, Ivanke, Ive
BOŠTJAN BOGATAJ

Nova Oselica - Letošnjega
srečanja Janezov v Novi Oselid, ki ga je že 21. pripravilo
Turistično društvo Sovodenj, se je udeležilo 94 Janezov in deset Ivank oziroma
obiskovalcev z izpeljankami
imena Janez. Najmlajši je bil
Jan Likar iz Studorja, ki je
pred mesecem dopolnil leto,
najstarejši pa 84-letai Ivan
Petemeij iz Cerkna. Srečanje so začeli s četrto ponovit-

so v soboto zavzeli Novo Oselico.

vijo pohoda ob meji, torej
delu rapalske meje od Podosojnščice do mejnega kamna pri Novi Oselici. Udeležilo se ga je 40 pohodnikov, ki
se jim je pridružila tudi kontrabantka Vera. Vendar ne
za dolgo, saj jo je odkril financar Viki in odpeljal. O
življenju ob meji sta pri Pagonovi domačiji v Cerkljanskem Vrhu spregovorila
Lojzka Jezeršek in Anton Jeram, pri obnovljenem mejniku 36/1 pa je bila maša.

Srečanje Janezov se je tradicionalno odvilo pod lipama, kjer so organizatorji poleg najstarejšega in najmlajšega zopet izbirali tudi prav
posebne Janeze. Najbolj poraščene roke je imel Janez iz
Železnikov, petelina je najlepše oponašal Janez s Hotavelj, tekmovali so tudi v hoji
z debelimi podplati, prenašanju kovanca in metanju
podkve. Pri vlečenju vrvi so
združili moči, vendar so jih
ne-Janezi premagali.

Program so popestrile
pevke Grabljice z ljudsko
pesmijo, s harmoniko je
navdušil Janez Kalan z Brega ob Savi. Obiskovalci so
lahko degustirali jedi iz jagnjetine, ki jo je pripravilo
Društvo rejcev drobnice,
ki so ponudili tudi recepte
in zloženke v želji, da bi
večkrat posegli po jedeh iz
jagnjetine. V soboto je bil
lep dan, kljub temu pa je
prireditev zvečer krepko
zmotil dež.

KRANJ

Včeraj začetek poletnih razprodaj
Številni trgovci s tekstilom in obutvijo so včeraj kupcem ponudili blago po vsaj za 40 pa vse do 70 odstotkov znižanih
cenah. Tovrstno nakupovanje se je tudi na Gorenjskem v
preteklih letih izkazalo za zelo priljubljeno. Bistvo letošnjih
razprodaj je trajanje, ki ga določijo trgovci sami. Razprodaje lahko trajajo do 60 dni, še lani pa so bile omejene
zgolj na dva do tri tedne. V času razprodaje trgovec ne sme
izvajati drugih akcij ali ponuditi drugih popustov. Nova
pravila pa ne določajo omejitev posebnih akcij tik pred
razprodajami, kar kupci opažajo že nekaj časa - trgovci
že od junija ponujajo tekstilne izdelke in obutev v raznih
prodajnih akcijah, vendar z manjšimi popusti kot sedaj. B. B.
LJUB^ANA

Bencin cenejši, dizel in kurilno olje dražja
Opolnoči so se spremenile cene naftnih derivatov. Bencina
sta se pocenila. Motorni bencin NMB 95 se je pocenil
za 0,005 ®vra in stane po novem liter 1,212 evra, motorni
bencin NMB 98 pa se je pocenil za 0,004 evra in znaša po
novem cena litra 1,248 evra. Liter dizelskega goriva se je podražil za o,oi6 evra in znaša po novem 1,311 evra, liter kurilnega olja pa je dražji za 0,013 evra in znaša 0,978 evra. J. K.

LjuegANA

Dodatna delovna dovoljenja tujcem
Vlada je z uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj
dovolila Izdajo 24.600 dovoljenj tujcem. Pretekli teden pa je
kvoto povečala za 7400 delovnih dovoljenj, tako da znaša letošnja kvota 32 tisoč dovoljenj. Razlogov je več. Nerešenih
je bilo še blizu deset tisoč vlog. Konec maja je bilo število
brezposelnih najnižje od osamosvojitve naprej, saj je bilo na
zavodih za zaposlovanje evidentiranih 61.114 brezposelnih
oseb. Problem je tudi neustrezna struktura zaposlenih. Ker
delodajalci napovedujejo tudi za prihodnje leto povečano
zaposlovanje, se je vlada odločila za izdajo dodatnih delovnih dovoljenj tujcem. J. K.

Novorojenčki
Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 36 novorojenčkov.
V Kranju se je rodilo 13 dečkov in 16 deklic. Najtežji je bil
deček in je tehtal 4.060, najlažja pa je bila deklica z 2.600
grami. Na Jesenicah se je rodilo 7 novorojenčkov, vsi so bili
dečki. Najtežji je tehtal 3.970, najlažji pa 2.740 gramov.

Janezi In Ivanke ter obiskovalci s podobnim imenom so se postavili skupaj. Skupaj so našteli kar 104.

vremenska napoved

MufS^SOtJOl^
o CokMK

24/11-C

Napoved za Gorenjsko
Danes bo delno jasno, zjutraj bo lahko po nižinah megla.
Popoldne so možne posamezne plohe. Jutri bo precej jasno,
v četrtek bo tudi sončno, proti večeru pa bodo krajevne
nevihte. Jutra bodo sveža, čez dan pa bo spet bolj toplo.
27/15-g
Agencija RS zj okolje , Urad u Meteoriogijo
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