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Slovesno pri Ruski lopelici
"K Ruski kapelici prihajajo tisti, ki jih vodi srce," j e posebnost
tradicionalnih srečanj opisala Ljubov K. Sliska.
MARJANA A H A Č I Č
Kranjska C o r a - "Človek za

vedno odide šele takrat, ko ga
pozabijo živeči," je dejala
podpredsednica ruske dume
Ljubov K. Sliska, že tretje
leto zapored vodja ruske delegacije in vodja skupine slovensko ruskega prijateljstva
pri ruski diuni. Pred dvaindevetdesetimi leti zgrajena
Ruska kapelica pa vsaj od
leta 1996, ko je skrb zanjo
prevzelo društvo SlovenijaRusija, predstavlja mnogo
več. kot le spomin na 12 tisoč

ruskih ujetnikov, ki so gradili cesto čez Vršič. Tisoči so takrat izgubili življenje, tristo
jih je na mestu, kjer stoji kapelica, umrlo pod plazom. Z
leti je ta postala simbol
slovensko-ruskega prijateljstva, vsakoletaa srečanja zadnjo soboto v juliju pa eden od
pomembnih impulzov za
strpen in konstruktiven
medkulturni dialog, kot je na
nedeljski slovesnosti poudaril predsednik društva Saša
Geržina.
Na osrednjo spominsko
slovesnost pri Ruski kapelici.

katere častni pokrovitelj je
bil tokrat predsednik države
dr. Danilo Tiirk, so tudi letos
prišli številni predstavniki
kulturnega, gospodarskega,
verskega in političnega življenja, med drugim predsednik vlade Janez Janša, poslanci in veleposlaniki ter delegacija državnega zbora na
čelu s podpredsednikom
Vasjo Klavoro in predsednikom odbora za zunanjo politiko Jožefom Jerovškom.

•

5. s t r a n

S r e č a n j e je preraslo okvire s p o m i n s k e s l o v e s n o s t i In postalo s i m b o l prijateljstva.

Valjavecje naš junak Toura
Kranj - S ciljem na Elizejskih
poljanah se je minulo nedeljo končala letošnja dirka po
Franciji, sloviti Tour de
France. Kot zmagovalec se je
v cilj pripeljal Španec Carlos
Sastre, Slovenci pa smo tri
tedne stiskali pesti za edinega našega predstavnika, 31letaega Besničana Tadeja
Valjavca. Izkušeni športnik,
ki je svojo tekmovalno kariero začel pri kranjski Savi, ni
nikogar od navijačev pustil
razočaranega, zlasti pa je
navdušil na najtežjih vzponih, ko smo ga lahko gledali
tudi na čelu kolone najboljših kolesarjev sveta. "Res
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sem garal za ta Tour in z desetim mestom sem izpolnil
svoje želje," so bile Tadejeve
besede, ko je po še eni odlični predstavi na sobotnem
kronometru že vedel, da se
mu mesto med deseterico
najboljših ne more več izmuzniti.
Tadej Valjavec, ki sta ga
na cilju v Parizu pričakala
tudi žena Mateja in sin Erazem, se je včeraj že vrnil domov, kjer so mu slovesen
sprejem pripravili tudi njegovi sokrajani v Besnici.
Počitek pa ne bo dolg, saj
ga že 9. avgusta čaka nastop
na olimpijskih igrah v Pekingu. Več pa v petkovi številki.

ZA HRVAŠKE KUNE
Gorenjska^ Banka

Besničan Tadej Valjavec je z uvrstitvijo med
deseterico najboljših kolesarjev na slovitem T o u r
de France izpolnil svoje sanje.

V I L M A STANOVNIK

POLETNI MENJALNIŠKI TEČAJI

V Tamarju smrt
šestnajstletnika
SIMON SUBIC

I T a d e j V a l j a v e c je n a v d u š i l z 10. m e s t o m na T o u r u .

Tamar - Med kolesarjenjem
iz Tamarja pioti Planici se je
v nedeljo popoldne smrtno
ponesrečil
šestnajstietni
Ljubljančan. Tragična nesreča se je pripetila po 14. uri,
ko je mladi kolesar trčil v zapomico, ki je bila odprta
vzporedno z makadamskim
voziščem. Po poročanja policije se je štiričlanska družina
iz Ljubljane v nedeljo popoldne s kolesi odpravila v dolino Tamar. Med vračanjem

proti Planici je enemu od
članov družine počila guma
na kolesu, zato se je oče s sinovoma odločil, da pot nadaljujejo sami. Šestnajstletni
sin je vozil prvi v koloni,
skrajno desno po makadamski poti navzdol. Ko je pripeljal do zapornice, ki se odpira v stran (kot vrata), ni opazil, da je ta popolnoma odprta in se zaletel vanjo. Kolesar
je utrpel zelo hude rane, zato
so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski Klinični
center, kjer je ob 20.30 umrl.
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Čakalne vrste tudi na
spletu

Po prijatelje ni treba daleč

Mokri Blejski dnevi

Spet želi pšenico

Letošnji Kranfisst je bil hkrati tudi zaključek projekta Barve Evropske unije,
predstavila so se Kranju prijateljska
mesta, župana Kranja in Beljaka, Damijan Perne in Helmut Manzenreiter,
pa sta podpisala listino o sodelovanju. Kranj je Beljaku že četrto partriersko mesto.

Blejski dnevi so minuli konec tedna
privabili množico obiskovalcev, prirediteljem pa je v soboto zvečer nekoliko ponagajalo vreme. Letošnji dnevi
so bili malce drugačni kot v preteklih
letih, saj so obiskovalcem vsak dan
ponudili kako zanimivost.

v petek so v Bohinju po tridesetih letih spet želi pšenico, želi so jo pri MiloSu Hriberniku na Nomenju. Čeprav so ga vedno prepričevali, da Bohinj ni primerno okolje za pšenico, je
letos dobro obrodila. Pridelali so jo
po biološko dinamični metodi.

Dam, v torek, jutri, v sredo in
četrtek bo večinoma sončno, v
četrtek lahko nastane kakšna
vročinska nevihta.

Ministrstvo za zdravje je na spletnih
straneh objavilo seznam iakalnih
dob na zdravnika ali operacija. Ker je
seznam objavljen prvii, bo šele čez
čas možno natančno oceniti, ali se
čakalne dobe podaljšujejo ali pa morda vendarle skrajšujejo.
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jutri: večinoma sončno

POLITIKA
Spoštujejo naj
ustavno odločbo
MATEJA R A N T

Kranj • Predsednik Združenja ob lipi sprave Stanislav
Klep je miniili teden znova
izpostavil nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča, ki
je pred volitvami leta 1992
ugodilo njegovi ustavni pritožbi. V skladu z odločbo bi
morali Demos Krambergerjevi združeni listi z Lipo
sprave omogočiti nastop na
t^atnih volitvah.
"Glede na to odločbo
ustavnega sodišča bi moral
takratni predsednik države
Milan Kučan volitve preložiti
vsaj za 14 dni, da bi lahko volivcem predstavili svoj volilni
program," je dejal Klep in
dodal, da te odločbe ni spoštoval noben državni organ,
noben predsednik državnega zbora in noben predsednik države. Leta 2002 je pro-

ti Milanu Kučanu vložil tudi
odškodninsko tožbo, a jo je
okrožno sodišče v Ljubljani,
ki ga je tedaj vodil Aleš Zalar, zavrglo. "Na okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani zdaj zahtevajo od mene,
da sam vložim tožbo zoper
Aleša Zalarja in mi tako neupravičeno nalagajo dolžnost, ki bi jo morali in jo tudi
morejo sami storiti," je še
pojasnil Klep. Kritičen pa je
tudi do sedanje vrhovne oblasti, ki, kot pravi, ne spoštuje zakona o kazenskem postopku, po katerem je vsak
organ, ki izve za kaznivo dejanje, dolžan ukrepati. "Pravosodni minister Lovro
Šturm je že pred tremi meseci od državnozborske komisije za volitve in imenovanja zahteval pojasnila v zvezi
s tem, a ga do zdaj še ni
bilo," je končal Klep.

L)UBGANA

Gradbeno dovoljenje za center
Srbska pravoslavna cerkvena občina iz Ljubljane je sporočila,
da je dobila dovoljenje za gradnjo kulturno-pastoralnega centra ob cerkvi sv. Cirila in Metoda na Prešernovi ulici
v Ljubljani. Temeljni kamen zanj so simbolične vzidali 22. junija. Cerkvena občina bo sedaj na osnovi razpisa izbrala izvajalca. Odgovorni nadzornik gradnje Ratko Spaič je povedal,
da bo gradnja kljub relativni majhnosti projekta zahtevna.
Doslej so za gradnjo centra zbrali že 800 tisoč evrov. Med donatorji so številna slovenska in srbska podjetja, slovenska vlada, košarkar Rašo Nesterovič ter še drugi posamezniki. J. K.

danica.zavrl@g-glas.si

Za pravične odškodnine
Pri Z d r u ž e n j u žrtev okupatorjev so pripravili pripombe na osnutek Z a k o n a za poplačilo materialne
vojne škode, zlasti pa so proti predlogu, da bi jih poplačali kot solastnike podjetij.
V I L M A STANOVNIK

Kranj • "Že od osamosvojitve
dalje se trudimo, da bi naše
oblasti za slovenske žrtve nacifašizma izterjale odškodnino od okupatorjevih naslednic, pa nič. Ker nam naša vlada niti pomagati noče, smo ji
leta 2001 postavili zahtevo
plačila materialne škode. Ko
smo že upali, da se bo zadeva
začela končno reševati, so se
pojavile razne izjave, tudi
vaša, češ da nismo upravičeni
do odškodnin. Vse te izjave
so, milo rečeno, za nas ponižujoče in žaljive," je v pismu
predsedniku države Danilu
Tiirku pred kratkim zapisal
predsednik združenja žrtev
okupatorjev Franc Rovan in
dod^, da so na trpeče v taboriščih, izgnance, politične zapornike. begunce in ostale
žrtve okupatorjev enostavno
pozabili, oziroma pripravili
tak osnutek predloga zakona

za poplačilo materialne vojne
škode iz časa 1941-1945, ki je
zanje diskriminatoren. S tem
mislijo zlasti na zadnji pred
]og, da bi namesto denarja, ki
ga pričakujejo, dobili lastni
ške deleže v nekaterih sloven
skih podjetjih, kjer ima drža
va še svoje deleže. Kot je pred
sednik Rovan tudi povedal na
tiskovni konferenci, so bili
dani združenja 15. julija na
sestanku pri ministru za pravosodje Lovru Šturmu in ga
opozorili, da v spremenjenem
predlogu zakona o načinu poplačila materialne škode, ki
naj bi ga naslednji mesec obravnava vlada, niso upoštevani niti njihovi predlogi glede
višine odškodnin, pa tudi ne
preračuni iz dinarjev v evre.
"Vsi ti predlogi, zlasti zadnji, da bi nas poplačali z nekakšnim solastnižtvom v nekaterih podjetjih, so za nas
resnično žaljivi. Bomo mi
stard, ki imamo v jx)vprečju

Prejšnji t e d e n je č l a n e Z d r u ž e n j a žrtev okupatorjev v Kranju
obiskal L u d w i g HofTman, ž u p a n m e s t a Wernigerode.

80 let, postali solastniki, namesto da bi v teh nekaj letih,
ki nam ostanejo, užili denar,
ki nam pripada. To je višek
vsega, če ne omenjam tega,
da med upravičenci ni ne taboriščnikov in ne ukradenih
otrok. Zato zahtevamo pravične odškodnine in "to v 60

Brez posluha za socialo
v poslanski skupini Lipa so prepričani, da je vlada sistem socialne varnosti
spremenila v sistem socialne nevarnosti.

LjuegANA

Korotan naprodaj na prostem trgu

MATEJA R A N T

študentski dom in kulturni center Korotan na Dunaju je po
šestih letih pogajanj med slovensko vlado in Mohorjevo
družbo v Celovcu naprodaj na prostem trgu. Pogajanja so
zastala maja, za kar naj bi bila po navedbah vlade kriva Mohorjeva družba, ker naj bi želela obdržati vpliv pri upravljanju. V Mohorjevi družbi so prepričani, da vlada nikoli ni imela
resnega namena kupiti Korotana. M. R.

Mojstrana - Vlada v tem mandatu ni imela nobenega posluha za socialne probleme,
sta poudarila poslanca stranke Upa Barbara ŽgajnerTavš
in Sašo Peče, ki sta o tej temi
spregovorila v Mojstrani.
Zato naj bi v okviru njihove
stranke dali večjo težo politiki
socialne varnosti. "Socialni
problemi v Sloveniji so najbolj pereča, a hkrati tudi najbolj zapostavljena tematika.
V tem mandatu je bila namreč izvedena delna socialna
reforma, ki je temeljila na krčenju pravic in finančnih

KRANJ

Ustanovili novo S K D
V precejšnji tajnosti so po
poročanju nekaterih medijev
V soboto v Mariboru s preimenovanjem stranke Kresnica ustanovili novo stranko
Slovenski krščanski demokrati. Vodenje stranke je prevzel Jože Duhovnik Iz Medvod, nekdanji vidni član bivše SKD in profesor na fakulteti za strojništvo. Stranko
SO ustanovili nekdanji člani
SKD, ki so ocenili, da Slovenija potrebuje pravo desno
stranko. M. R.

nrilo

izžrebanemu

naročniku časopisa

Gorenjski Glas
Knjigo prejme TONE ŠTIRN z Zgornjega Jezerskega

P o s l a n c a Lipe s t a v M o j s t r a n i spregovorila o socialni
problematiki na G o r e n j s k e m . /F<>io:Ani<sBuiovec

dneh od izdane odločbe in to
v gotovini, brez plačila davka.
Ne pa da brijejo norce iz
nas," dodaja Tone Kristan, kd
si - tako kot ostali - ne želi, da
bi ob vseh zavlačevanjih in
preračimavanjih žrtvam vojnih okupatorjev ostal le še
drobiž za kavo.

sredstev," je opozorila Barbara Žgajner Tavš. Zdi se ji sramotno, da mesečna socialna
pomoč brezposelnim znaša
zgolj dvesto evrov, nič bolje
pa se po njenem ne godi gorenjskim upokojencem, saj
naj bi ti v povprečju prejemali tristo evrov pokojnine. Zato
je po njenem treba korenito
poseči v pokojninski in socialni sistem. Sašo Peče pa je
opozoril na sporno prodajo
Slovenske industrije jekla
(Sij), ki ima po njegovem lahko hude posledice še posebej
za Gorenjsko. "Sij je država
netransparentno in brez odgovorov na številna poslanska
vprašanja prodala ruskemu
Koksu za dvakrat prenizko
ceno," je dejal Peče in dodal,
da bodo v poslanski skupini
Lipa na vlado naslovili predlog, da se del kupnine nameni Jesenicam in drugim občinam, ki so pomagale pri
vzpostavitvi Acronija.

KREDARICA

KRANJ

Z v z p o n o m na Triglav proti vrhu

Cariniki napovedali stavko

Skoraj dvesto članov in simpatizerjev SDS se je minuli
petek povzpelo na Kredarico, kjer so v prostorih Triglavskega doma odprli 14. letni tabor SDS oziroma tabor Henrika
Turne. V soboto je večina udeležencev pohoda osvojila še
Triglav, med njimi tudi gorenjski poslanec Bojan Homan.
Na vrhu Triglava je predsednik vlade Janez Janša spomnil,
da so se člani SDS tudi pred štirimi leti, prav tako v predvolilnem času, zbrali na Triglavu. "Ugotavljali smo, da je na
nebu tudi nekaj sivih oblakov, ki so simbolizirali barve preteklosti. Na obzorju pa je bilo rumeno sonce in modro
nebo," je dejal Janša in dodal, da sta ravno ti dve ban/i, ki sta
tudi barvi Evrope, opredelili Slovenijo za novo pot. "Slovenija je pred štirimi leti stopila na novo pot, tako da je danes
na pravi poti." Njihov vzpon na Triglav pa je po njegovih besedah tudi napoved vzpona na vrh. M. R.

Stavkovni odbor Sindikata carinikov Slovenije je na petkovi seji
sprejel sklep o uvedbi stavke v carinski službi. Za stavko so se
odločili, je pojasnil sekretar sindikata carinikov Dušan Miščevič, ker je minister za finance Andrej Bajuk zavrnil podpis sistemizacije v carinski službi. V skladu s podpisano kolektivno pogodbo za javno upravo, je razložil Miščevič, je mogoče v carinski službi, davčni službi, policiji in upravi za izvrševanje kazenskih sankcij sistemizirati delovna mesta specialistov v vseh tarifnih skupinah. "Glede na dejstvo, da se je Sindikat carinikov
Slovenije uskladil z delodajalcem, za katera delovna mesta gre
v carinski službi, je zavrnitev podpisa sistemizacije grob poseg
v socialno partnerstvo," je prepričan Miščevič. V svojih stavkovnih zahtevah so zato opredelili rok, do katerega morajo potrditi usklajeno sistematizacijo, to je 25. avgust, sicer bodo 3.
septembra začeli s stavko, je še dodal Miščevič. M. R.
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Čakalne vrste tudi na spletu
Ministrstvo za zdravje je na spletnih straneh objavilo s e z n a m čakalnih dob na zdravnika ali operacijo.

Nekdanja načelnica upravne enote Radovljica Irena Jan je
po pisanju časnika Dnevnik na upravnem sodišču uspela s

u p r a v o Gregor Virant na letošnjem izboru novih načelnikov
upravnih enot Janovi (pa tudi nekdanjemu načelniku jeseniške u p r a v n e e n o t e Vitomirju Pretnarju) ni podelil n o v e g a
m a n d a t a . Irena Jan s e je na ministrovo odločitev pritožila
zaradi kršitve človekovih pravic v postopku p o s e b n e g a javn e g a natečaja, ker da minister z njo v p o s t o p k u izbire ni
opravil o s e b n e g a razgovora, kar pa je storil pri nekaterih
drugih kandidatih. Na odločitev upravnega sodišča, d a je v
tem primeru res šlo za kršitev njenih pravic, s e je ministrstvo za javno u p r a v o ž e pritožilo, zato bo s e d a j o zadevi razs o j a l o š e v r h o v n o s o d i š č e . J a n o v a in Virant sta bila pred
d v e m a letoma v s p o r u zaradi izdaje nekega gradbenega dovoljenja na o b m o č j u Bohinja. Po s k u p n e m obisku v Bohinju
sta kasneje n e s o g l a s j a (vsaj navidezno) zgladila; minister je
delo UE Radovljica ocenil kot p o v s e m korektno, tedanja načelnica pa je obljubila izboljšanje dela na področju izdaje
gradbenih dovoljenj. Z a komentar o odločitvi upravnega sodišča s m o želeli povprašati tudi Ireno J a n , ki je sedaj vodja
za o b č o upravo in druge upravne naloge, a s o nam na UE
Radovljica pojasnili, da je na dopustu. S. Š .

Bolniki si želijo, da bi bile čakalne vrste čim krajše.

za pripravo tabele odločili
zato, da bi s tako zbranimi in
nazomo prikazanimi podatki
olajšali odločitev uporabnikom pri izbiri bolnišnice za
določen pregled ali poseg.
Pregled tabele kaže, da so čakalne dobe na posamezen
pregled oziroma poseg med
posameznimi bolnišnicami
dokaj različne. Za prvi spedaUstični pregled pri pulmologu je tako denimo na Jesenicah treba čakati sedem dni
(najmanj med vsemi bokiišnicami), na Gobiiku 70 dni.
Za kolonoskopijo je na Jesenicah čakalna doba 112 dni,
na Golniku 60 dni, na Ptuju
denimo pa samo 20 dni. Za
gastroskopijo na Jesenicah
pacienti čakajo 42 dni, na
Golniku 60 dni, na Ptuju in v

Slovenj Gradcu pa le L4 dni.
Za ultrazvok srca je čakalna
doba 105 dni na Jesenicah in
180 dni na Golniku, v ljubljanskem Kliničnem centru
pa le 12 dni... V jeseniški bolnišnid je na endoprotezo kolka treba čakati neverjetnih
900 dni (prav toliko tudi v
Kliničnem centru, bistveno
manj, samo 45 dni, pa denimo v bolnišnici v Slovenj
Gradcu), 363 dni morajo padenti p o č e t i na artroskopijo kolena in gležnja na Jesenicah, prav toliko na operacijo žolča in na operadjo Idle,
300 dni na operadjo hrbtenice, 240 dni na operadjo ožilja ... V nekaterih drugih bolnišnicah so čakalne dobe za
omenjene posege krajše, ponekod pa tudi daljše. Zato ni

odveč preveriti seznama na
spletni strani in se odločiti za
bolnišnico, kjer so čakalne
dobe pač krajše.
Ker je seznam objavljen
prvič, bo šele čez čas mogoče
natanko oceniti, ali se čakalne dobe še podaljšujejo ali pa
morda vendarle skrajšujejo.
So pa na ministrstvu za
zdravje ob tem padente pozvali, naj sporočijo, če se objavljeni po^tki ne ujemajo z
njihovimi izkušnjami. Kot so
še zagotovili, bodo se2aiam v
prihodnosti dograjevali, tako
da bodo uporabnikom vedno
na voljo aktualni podatki o
čakalnih dobah. Na ta način
na ministrstvu za zdravje želijo povečati preglednost nad
dostopnostjo do zdravstvenih storitev.

Z o i s o v i m štipendistom, ki so letos končali srednješolsko izobraževanje, se lahko zgodi, da bodo
zaradi novega pravilnika ostali brez štipendije.

Kranj • "Zdaj je uradno - na
dom smo dobili pošto, kjer
jasno piše, da bodo Zoisovo
štipendijo v prihodnjem letu
obdržali samo tisti četrtošold, ki imajo povprečje zaključenih ocen višje od 4,1. Na
srečo mi je uspelo obdržati
štipendijo, nekaterim pa žal
ne. Pri vsej stvari pa je najslabše to, da nas večina vse
do zadnjega ni vedela, ali
bodo nas, četrtošolce, obravnavali po novem ali po starem. Zakaj je do tega prišlo?
Kdo je kriv?" se na svojem
blogu sprašuje Rok Kašpar iz
Naklega, ki je letos končal
kranjsko gimnazijo. V njegovih vprašanjih je mogoče strniti dileme, ki so pestile prejemnike Zoisovih štipendij,
ki bodo letos postali študenti.

o tožbi nekdanje načelnice š e vrhovno sodišče

naslednji m a n d a t . Poročali s m o že, da minister za j a v n o

Nov pravilnik razburil dijake
MATEJA R A K T

RADOVgiCA

pritožbo zaradi n e i m e n o v a n j a na čelo upravne enote tudi za

URŠA PETERNEL

Jesenice - Gospa šestdesetih
let se po težavi 2 žolčnimi
kamni posvetuje s svojo osebno zdravnico. Ta ji predlaga
operacijo žolčnika kot najboljšo rešitev. Padentka se sicer s posegom strinja, a jo
skrbi, kdo bo med njeno odsotnostjo pazil enoletno
vnučko, ki še ni v vrtcu. A
zdravnica jo "potolaži" z besedami: "Gospa, preden boste prišli na vrsto za operacijo, bo vnučka morda že v šoli
..." No, zdravnica je sicer malce pretiravala, a na operacijo
žolčnih kamnov bo padentka
kljub temu morala počakati
kar kakšno leto dni, je izvedela v jeseniški bohiišnid. Čakalne vrste za ta in številne
druge posege so namreč še
vedno dolge in se po podatkih ponekod celo podaljšujejo. To kaže seznam čakalnih
dob, ki ga je na spletu objavilo ministrstvo za zdravje. To
je prvd tovrsten seznam, ki ga
je pripravilo ministrstvo, nastal pa je na osnovi podatkov,
ki so jih ministrstvu posredovali izvajald zdravstvenih storitev. Seznam je na voljo na
spletni strani www.mz.gov.si
(aktualne čakalne dobe), na
njem pa so podatki o predvidenih čakalnih dobah za več
kot devetdeset specialističnih
pregledov in operacij v slovenskih bolnišnicah (med
njimi tudi v Splošni bolnišnici Jesenice in bolnišnici na
Golniku). Kot so pojasnili na
ministrstvu za zdravje, so se

KRATKE NOVICE

Določba v pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij
za že obstoječe Zoisove štipendiste, ki so letos zaključili srednješolsko izobraževanje, določa povprečje zaključenih ocen pri vseh predmetih 4,1. "Dijaki so bili o tej
spremembi obveščeni šele
ob zaključku šolskega leta,
ko niso imeli več možnosti
zviševanja povprečja ocen,"
je ob tem poudaril predsednik dijaške organizadje Rok
Hodej. Višja svetovalka za
odnose z javnostjo in promocijo pri Javnem skladu za
razvoj kadrov in štipendije
Branka Jelen Sidorovich na
to odgovarja, da so bila nova
pravila določena v zakonu o
štipendiranju, ki so ga sprejeli junija lani. "Ob sprejemanju zakona so bili v parlamentu prisotni tudi pred-

R o k Kašpar/Folo:Corj2dKa»£iJ

stavniki študentske organizadje in ti so glasno izrazili
svoje odobravanje." Razume
pa dijake, dodaja Branka Jelen Sidorovich, ki bodo zaradi tega lahko ostali brez Zoisove štipendije. Nova pravila

namreč veljajo zgolj za tiste,
ki bodo na novo zaprosili za
štipendijo, medtem ko jo
bodo stari štipendisti ohranili še po starih pogojih. Branka Jelen Sidorovich je še poudarila, da je zavod za zaposlovanje v odločbah, ki so jih
lani jeseni pošiljali prejemnikom štipendij, dodal tudi
opozorilo o spremenjenih
pogojih. "To opozorilo so poslali tudi na vse šole, a očitno
je obvestilo do dijakov prišlo
v zdo okrnjeni obliki." Dijaki, še dodaja, očitno res niso
bili seznanjeni z novimi pravih. "Žal nimamo jasnega
odgovora, kje se je zalomilo.
Vseeno pa je treba poudariti,
da je bil 2akon, ki predstavlja
podlago za nove pogoje za
pridobitev oziroma ohranitev štipendije, sprejet že pred
enim letom."

ČiRČE PRI KRANJU

Zaradi tatov ostali brez bankomata
Vaščani Čirč In Hrastja ter m n o g i drugi uporabniki s o razočarani nad p o t e z o N o v e Ljubljanske banke, ki je prejšnji teden iz p r o s t o r o v Krajevne skupnosti Čirče odstranila svoj
b a n k o m a t , ki j e bil t a m vgrajen dobri d v e leti. O m e n j e n i
b a n k o m a t sicer ni deloval že v s e od 2 2 . junija, ko s o neznani storilci vlomili v krajevne prostore in iz bankomata odnesli kaseto z d e n a r j e m . Na n a š e poizvedovanje s o nam iz NLB
pojasnili, da s o vlomilci tedaj povzročili preveč škode, da bi
bilo b a n k o m a t v r e d n o popravljati, novega pa s e jim v Čirčah
ne s p l a č a namestiti, ker s e je na s e d a n j e m bankomatu opravilo premalo transakcij. Predsednik KS Čirče Lojze Zupane
s e tej razlagi čudi, saj s o b a n k o m a t poleg d o m a č i n o v in prebivalcev bližnjih vasi redno uporabljali tudi mnogi drugi, ki
s e na relaciji Kranj-Smlednik m i m o Čirč vozijo v službo. " N a
bankomatu bi bilo z a g o t o v o veliko v e č p r o m e t a , če bi ga
banka redno polnila, tako p a 6 0 o d s t o t k o v č a s a s p l o h ni
obratoval, ker je bil prazen," j e pojasnil. V Čirčah si b o d o sed a j prizadevali, da b a n k o m a t v n j i h o v e m kraju n a m e s t i
kakšna druga banka. S. Š.

Gorenjski Glas
ODCOVORNA UREDNICA
Marija Vol^k
NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Jože KoJnjek, Cveto Zapkjtnik
UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI;
Boštjan Bogataj, Alenka Brun, Igor Kavči«, Jože Košnjek, Suzana P. KovaSč,
UrSa Petemd, Mateja Rant, Stojan Saje, Vilma Stanoimik, Cveto Zaplotnik,
Danica ZavH Žlebir, Štefen Žargi;
stalni sodelavci:
Maja Bertoncelj, Ma^až Gregori< Ana Hartman, Milena MiHavfie,
MIha Nagllč, Jasna Paladin, Maijeta Smolnikar, Simon Šubic, Ana VoK^ak
OBUKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, Tridkel
TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik
FOTOGRAFIJA
Tina DoH, Gorazd KavSč, Gorazd Šinik
LEKTORICA
Marjeta Vozlič
VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj
GORENJSKI GLAS )e registriran« blagovna in storitvena znamka pod St. 977'96i pri
Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj m izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj /
Direktorica; Marija Vol^jak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00,
rax: 04/201 42 13, e-mail: info@g.gla5.si; mali oglasi in osmrtrvice: tel.: 04/201 42 47 (sprejem na a v t o r s k e m od^rvniku 24 ur dnevno}; uradne ure: vsak delovni dan od 8. do 19. ure /
Gorenjski glas je poKednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 22.000 izvodov / Redne
priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno} in devet lokalnih prilog / Tisk:
SET, d.d., Ljubljana / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda; 1,25 EUR. letna naročnina; 131.2S EUR: Redni plačniki imajo 10 % popusta, polletni 2 0 % popusta, letni 25 % popu*
sta; v cene je vračunan DOV po stopnji 8.5 % ; naroCnina se upoSteva od
tekoče Številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku: oglasno trlenje; tel.; 04/ 201 42 4».

GORENJSKA

Javna debata o obnovi
Koruznega mostu
Krajani zahtevajo, da se jih dejavneje vključi
v načrte obnove Krope.
pake izvajalcev pri doslej obnovljenem 105-metrskem odseku cestiSča od Plača do Koruznega mostu," so sklenili na
srečanju in poudarili, da bi
morali pristojni pri nadaljevanju obnove in razvoja Krope
pogosteje upoštevati mnenja,
znanje in ustvarjalni potencial
domačinov ter z njimi vzpostaviti odprt dialog.
"Doslej smo narisali štiri variante," je pojasnil Rado Pintar, vodja oddelka za infrastrukturo na Občini Radovljica. "Po prvi varianti naj bi
most stal na istem mestu kot
sedaj, le prag bi bil postavljen
gorvodno, po drugi varianti
naj bi most prestavili dolvodno; tudi po tej varianti bi bilo
potrebno za kakih sedem do
osem metrov znižati vodni
prag, enako pri tretji variatni.

MAKIANAAHAČIČ

Kropa - Neformalna skupina
krajanov je v petek sklicak javno debato, s katero želijo spodbuditi obnovo Koruzneg3 mostu v Kropi Ta je ob silovitem
neuiju lanskega septembra
predstavljal tisto točko, na kateri se je zaradi napkrvljenega
materiala in posMčno slabe
pretočnosti Kroparica z vso silovitostjo razlila po stari KropL
Poleg krajanov so se sestanka
udeležili tudi predstavniki
Agendje RS za okolje in Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki so predstavili svoje strokovne pogoje za obnovo mostu, struge Kroparice in s tem
povezanega jedra Krope.
Kroparji so prepričani, da
občina s sanadjo problematičn a in slabo pretočnega mo-

N a pogovru o K o r u z n e m m o s t u

stu po nepotrebnem in neodgovorno odlaša. Menijo, da v
nasprotju s trditvami Občine
Radovljica ni formaln^ razloga, ki bi kakorkoli preprečeval takojšnjo sanadjo mostu in
se ta še ni začela izključno zaradi neaktivnosti občine.
"Sanadja Korumega mostu
se mora začeti hkrati z načrtovano nadaljnjo obnovo državne ceste skozi Kropo, enako
velja za prestavitev tiafo-postaje in ureditev celotne mikrolokadje, ki naj dobi kvalitetne
nove kroparske vedute, vključujoč obnovljeni most, rake,
novonastali 'trg' in urejeno cesto; pri tem naj se na cesti v
čim večji meri sanira velike na-

po kateri naj bi zgradili ločni
most in prag znižali le do enega metra. Četrta varianta predvideva rešitev z dvižnim mostom, prav pri vseh pa je bila
doslej rešitev nesprejemljiva z
vidika varstva kulturne dediščine prav zaradi posega v vodni prag - ta namreč predstavlja
eno glavnih vedut v kraju, ki je
v celoti zavarovan kot kulturna
dediščina. Zato zdaj iščemo
novo, za vse sprejemljivo rešitev, v občinskem proračunu
pa je za obnovo Koruznega
mostu namenjenih 100 tisoč
evrov," je še pojasnil Pintar,
ki je prepričan, da bi bilo novi
most še vedno mogoče zgraditi do konca letošnjega leta.

RADOV^ICA

Prireditve ob občinskem prazniku
V radovljiški občini se bodo v petek z odprtjem parkirišča pri
trgovsko poslovnem centru v Lescah in obnovljenega gostinskega lokala v Linhartovi dvorani v Radovljici začele prireditve ob občinskem prazniku, 5. avgustu, v spomin na
ustanovitev Cankarjevega bataljona na Vodiški planini. V soboto z začetkom ob n . uri bo na Vodiški planini spominsko
srečanje, v nedeljo Srečanje mest na Venerini poti s srednjeveško tržnico, odprtje turističnih sob v Gostilni Lectar in
slavnostni dvig zastave 26. Festivala Radovljica. V ponedeljek bodo obeležili začetek gradnje šolskega igrišča v Lipnici, na predvečer praznika pa bo na letnem kopališču v Radovljici še osrednja proslava, na kateri bodo podelili tudi občinska priznanja. C. Z.

info@g-gpJs.si

Nadgradnja
vremenskih opozori
V r e m e n s k e ujme, kakršna je bila 13. julija, so nepredvidljive, vseeno pa je m o ž n o z učinkovitim
s i s t e m o m obveščanja omiliti njihove posledice, poudarjajo v državni meteorološki službi.
SIMON SUBIC

Ljubljana - "Nemogoče je
vnaprej napovedati lokacije
tovrstnih neurij, zato je najboljša preventiva kakovostna
gradnja," se je nedavnega neurja z viharnim vetrom in
točo, ki je pustošilo po večjem
delu diiave, dotaknil meteorolog Branko Gregorčič.
Kljub temu nameravajo na
Agendji RS za okolje (Arso),
ki je od junija vključena v evropski sistem obveščanja o
nevarnih vremenskih pojavih
Meteoalarm, predvidoma jeseni dosedanjo obliko obveščanja o potencialno nevarnih
vremenskih pojavih dopolniti
tudi z opozorili o njihovih
možnih posledicah in splošnimi zaščitnimi nasveti za
prebivalce, je ob tem napovedal Aleš Poredoš, vodja sektorja za operativne meteorološke prognoze.
Državna meteorološka služba ima sicer pri nas izključno pravico izdaje opozoril o
potencialnih nevarnih vremenskih pojavih, ki bi lahko
povzročili veliko premoženjsko škodo. Prvo, predhodno
opozorilo izdajo največ tri dni
pred pričakovanim dogodkom Upravi RS za zaščito in
reševanje, da se začne pripravljati na dogodek. Največ 36 ur
pred dogodkom opozorilo
pošljejo tudi ministrstvom,
vladnim službam, medijem

Meteorologi takoj po h u d i h u j m a h obvestijo upravo za z a š č i t o In r e š e v a n j e , ki nato aktivira
lokalne enote civilne zaščite, kot j e bilo t u d i po z a d n j e m n e u r j u sredi julija. / foik conjd Kiv<ie

in dnagim, objavijo ga tudi na
svoji spletni strani. Do samega vremenskega dogodka potem po potrebi izdajo še več
opozoril 2 osveženimi podadd. "Ob samem dogodku izdamo upravi za zaščito in reševanje še obvestilo o ujmi, da
lahko po potrebi takoj aktivirajo lokalne enote dvilne zaščite," je Poredoš razložil,
kako v Sloveniji poteka sistem obveščanja o nevarnih
vremenskih pojavih, kot so
na primer neurja z močnim
vetrom in točo.
Arso je že lani postavil svoj"
spletni portal z aktualnimi informadjami o vremenu v Sloveniji in po Evropi (http: //

meteo.arso.gov.si), od junija
pa so vključeni tudi v evropski
sistem Meteoalarm. Na spletni strani www.meteoalarm.eu,
ki je urejena tudi v slovenskem jeziku, so prikazana
osvežena vremenska opozorila za evropskih 25 držav, kolikor jih je vključenih v projekt
Stopnje opozorila za posamezne države in njihove regije so
označene z barvno lestvico zelena barva pomeni, da ni nevarnosti, rumena označuje potencialno nevarnost, oranžna
pomeni nevarnost, rdeča pa
veliko nevarnost.
Ob zadnjem neurju 13. julija so tako za Slovenijo uporabili oranžno opozorilo, kar

pomeni, da lahko ujma povzroči gmotno škodo ali nesreče in da ogroža prebivalstvo,
vendar bi lahko po mnenju
meteorologa Branka Gregorčiča uporabili tudi rdečo stopnjo ofX)zorila, po kateri je verjeten nastanek večje gmotne
škode in nesreč, ogrožena pa
so tudi človeška življenja. "Ko
gledamo za nazaj, bi si lahko
privoščili tudi rdečo, najvišjo
stopnjo opozorila, ki pa je ponavadi dosežena samo enkrat
na leto," je razložil Gregorčič.
"Na Meteoalarmu je rdeča
stopnja nevarnosti zaradi neviht zelo redka, ker jih je težko časovno in lokalno opredeliti," je dodal Poredoš.

Kmalu več ločeno zbranih odpadkov
N a Jesenicah bodo septembra odprli zbirni center, kamor bodo občani lahko pripeljali vse
vrste odpadkov.
URŠA PETERNEL

jesenice - Na Jesenicah bodo
predvidoma konec septembra odprli zbimi center. Vanj
bodo občani Jesenic lahko
brezplačno pripeljali vse vrste
odpadkov, denimo plastiko,
kovine, tekstil, zeleni odpad,
les, steklo, gradbeni material,
elektronsko opremo ... Na ta
način naj bi v občini še povečali delež ločeno zbranih odpadkov, ki se sicer iz leta v
leto povečuje, a je še vedno
nižji, kot bi lahko bU. Nedavna primerjava z blejsko občino, ki je ena vodilnih pri ločenem zbiranju odpadkov, je
namreč pokazala, da na Bledu v primerjavi z Jesenicami

zberejo skoraj sto odstotkov
več papirja na prebivalca, 450
odstotkov več stekla, tisoč odstotkov več odpadne plastike,
odložijo pa za 35 odstotkov
manj odpadkov na prebivalca. Občina Jesenice je na področju ravnanja z odpadki
boljša le pri zbiranju organskih odpadkov, kd jih v blejski občini še niso začeli ločeno zbirati, je pokazala primerjava. Z novim zbirnim
centrom naj bi se stanje na
Jesenicah vsekakor izboljšalo, na račun ločeno zbranih
odpadkov pa naj bi se količina odpadkov, odloženih na
deponijo, zmanjšala za petnajst odstotkov. V občini
bodo obdržali tudi eko otoke.

Z b i r n i c e n t e r n a P r e š e r n o v i ž e s t o j i , odprli pa ga bodo
s e p t e m b r a . / foto: Jan« P.pan

prav tako bodo še naprej
opravljali kosovni odvoz odpadkov prek kuponov. Gradnja zbirnega centra bo Obči-

no Jesenice stala okrog milijon evrov. Upravljavec bo
javno komunalno podjetje
JEKO-IN.
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Uvajajo obnovljive vire
N a streho šole v Križah bodo namestili m a l o fotonapetostno elektrarno, v šoli v L o m u pa bodo
zgradili kotlovnico na lesno biomaso.

Mrtvi zaslužijo
spoštovanje vseh
Krajevni praznik Gorič so počastili tudi člani
krajevnega odbora Zveze borcev za vrednote N O B .

ANAHARTMAN
JOŽE K O Š N J E K

Tržič - V Tržiču so poletne
počitnice izkoristili za investicije v šolsko infrastrukturo, pri tem pa po besedah
župana Boruta Sajovica prvič
v zgodovini občine uvajajo
obnovljive vire energije. Gorenjske elektrarne bodo na
streho OŠ Križe posta'/ile
malo fotonapetostno elektrarno za pridobivanje električne
energije iz sončne energije.
"Šola lx> tako pridobila možnost cenejšega nakupa elektrike, upravičena bo do mesečne
najemnine, elektrarna bo primerna tudi za oglede," je poudaril Sajovic V podružnični
Šoli Lom pa bo Elektro Gorenjska do septembra zgndil
kotlovnico na lesno biomaso.
"Dotrajano oljno peč bomo
zamenjali s sodobnim, okolju
prijaznim sistemom ogrevanja," je dodal župan.
Poleg že omenjenega imajo na tržiških šolah še visto
drugih načrtov. Na OŠ Križe
so že prenovili streho nad
avlo in dva nadstreška nad izmiki, zastekliti nameravajo še
sleme; vrednost del znaša 87
tisoč evrov. Do sredine avgusta je predvidena prenova sa-

N a O Š Križe so ž c prenovili streho nad avlo In d v a nadstreška, načrtujejo pa še postavitev
male fotonapetostne elektrarne za pridobivanje električne energije iz sončne energije.

nitarij v pritličju. "Te so bile
že vrsto let neustrezne, njihovo prenovo pa je z odločbami
vedarat zahtevala celo inšpekcija. Investicija bo vredni 43
tisoč evrov," je pojasnil Sajovic in dodal, da bodo na šolskem športnem igrišču v Križah zamenjali dotrajano ograjo, igrišče pred šolo pa prihodnje leto nameravajo obnoviti za kar so na razpisu ministrstva za šolstvo m šport
uspeli pridobiti dvanajst tsoč

evrov. Prav tako so na razpisu
ministrstva pridobili osemnajst tisoč evrov za izgradnjo
otroškega igrišča pred šolo v
Lomu, ki je predvidna prihodnje leto.
Posodobitve se obetajo še
podružnični šoli Kovor, kjer
bodo 37 tisoč evrov vložili v
obnovo stavbnega pohištva.
"Namesto dotrajanih, energetsko potratnih lesenih oken
in vrat bomo vgradili 27 novih PVC oken in aluminijasta

dvokrilna vhodna vrata. Nad
vrati bomo izdelali nov nadstrešek iz kovinske konstrukcije s stekleno streho." Kot je
še napovedal župan, bodo v
Kovorju v sredini vasi uredili
športno igrišče v velikosti
510 kvadratnih metrov z
novo asfaltno površino, dvema košema in dvema goloma za mali nogomet. Pri investiciji, vredni 38 tisoč evrov, bo sodelovala tudi krajevna skupnost Kovor.

Slovesno pri Ruski kapelici

Goriče - Krajevna organizacija Zveze borcev za vrednote
NOB Goriče jc za letošnji
krajevni praznik, ki je bil
določen leta 1952, ko so bile
Goriče še občina, praznujejo 28. junija, organizirala
srečanje na Pangršici. Govornik je bil predsednik krajevnega odbora ZB Martin
Košir. Povedal je, da so bili
pri izbiri dneva praznovanja
upoštevani datumi vključevanja domačinov v partizane. Od začetka vojne do 28.
junija leta 1946 se je pridružilo partizanom 39 krajanov, v noči s 27. na 28. junij
leta 1943 pa še dodatnih 26,
od katerih petina ni dočakala konca vojne. Martin Košir
je povedal, da je med drugo
svetovno vojno v partizanskih enotah in v Osvobodilni fronti sodelovalo 180 domačinov, najmanj toliko pa
jih je sodelovalo z OF. Od
77 mobiliziranih v nemško
vojsko jih je prestopilo k
partizanom 46. Kar 3 S'domačinov je padlo v partizanih ali so bili ubiti kot talci,
iz nemške vojske pa se jih

ni vrnilo 17. Če upoštevamo
še padle in ubite na goriškem območju, ki niso bili
domačini, je bilo mrtvih kar
125. To je bU velik in spoštovanja vreden davek za svobodo. Slovesnosti v spomin
na dogodke in mrtve v drugi
in tudi prvi svetovni vojni se
udeležuje veliko ljudi in
praporov. Govornik Martin
Košir je obžaloval, da med
njimi večkrat ni gasilskega
prapora, čeprav so bili nekdanji partizani in aktivisti
pobudniki za ustanovitev
gasilskega društva. V Goričah je po njegovem mnenju
še nekaj problemov, Id jih jc
treba rešiti. Obnovljena
podružnična šola še nima
telovadnice. Ob cesti Goriče-Golnik bi bilo treba
zgraditi pločnik, zgraditi kolesarsko stezo med Golnikom in Letencami, popraviti kanalizacijo in krajevne
ceste in urediti skupno pokopališče za Goriče in Golnik. Vse, kar je bilo zgrajenega v teh krajih in popisano v številnih publikacijah,
kaže, da živijo tu ustvarjalni
ljudje, je povedal domačin
Martin Košir.

KRAN)

Društvo upokojencev vabi na izlete
Društvo upokojencev Kranj bo tudi a v g u s t a pripravilo več izletov. Pohodniki in planinci b o d o 7. avgusta s k u p n o krenili

• 1. s t r a n

na S v i š č a k e • Snežnik, planinci 2 1 . a v g u s t a na Debeli vrh

MABJANA AHAČIČ

in 30. avgusta Po hmeljski poti. Upokojenci, ki g r e d o radi na

(Pokljuški g a m s ) , pohodniki pa 14. a v g u s t a na Mali Javornik
morje, s e lahko 1 2 . a v g j s t a udeležijo izleta v Novigrad (Pineta) in 27. avgusta v Strunjan (Sallnera). 19. avgusta bo tu-

Kranjska Gora - Poseben po-

men srečanja, ki ga je letos
posebej zaznamovala 90-letnica konca prve svetovne vojne, so za krepitev slovenskoruskih odnosov poudarili
tudi slavnostni govorniki.
"Oba naroda sta bila med tistimi, ki so v tej vojni najbolj
trpeli. Ruska kapelica je simbol povezanosti slovenskega
in ruskega naroda, ki jima ni
bila prihranjena nobena izkušnja vojne preteklega stoletja, a jili prav ta skupna izkušnja tudi povezuje," je poudaril pooblaščenec predsednika države Dušan Snoj.
"Vse oblike totalitarizma v
Evropi imajo svoje osnove v
prvi svetovni vojni. Ta je
ustvarila vzorce uničenja, ki
bi bili nepredstavljivi, če bi
Evropi takrat uspelo ohraniti
mir."
Sodelovanje med Rusijo in
Slovenijo je v zadnjem desetletju, tudi zaradi vezi, kakršne gradijo vsakoletna srečanja pri Ruski kapelici, vse
bolj intenzivno. "Veseli smo,
da so v veliki družini slovan-

ristični izlet v Idrijo. Avgusta bosta tudi dva kolesarska izleta, prvi bo 5. avgusta, ko b o d o upokojenci kolesarili na relaciji Kranj - Besnica - Njivice - Podnart - Kranj, in d r u g 1 1 9 . avgusta, ko s e bodo odpeljali na izlet na Bled, s e "namočili" v
jezeru in s e vrnili v Kranj. C. Z.

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju
'vihamika", ki ga je življenje preinetamlo in utrdilo.
Del udeležencev nedeljske slovesnosti pri Ruski kapelici na Vršiču / fmo: conzd <<v<ie

skih narodov tudi Slovend,
ki so kos najresnejšim izzivom globalne ekonomije in
mednarodne politike," je dejala Ljubov K. Sliska in izrazila prepričanje, da bo Slove-

nija uspešna tudi pri novem
izzivu, to je predsedovanju
Odboru ministrov Sveta Evrope v prihodnjem letu.
Prireditve ob letošnjem
srečanju pri Ruski kapelici

Prva slovesnost pri kapelici pod Vršičem je bila leta
1992; na njej so se zbrali predvsem domačini in ljudje, ki so zanjo skrbeli vse od leta 1945, že leto kasneje
pa se je tam zbrala tudi 8-članska ruska delegacija.
Rusko kapelico so popolnoma obnovili leta 2005.

so se začele že v soboto dopoldan, ko so ruski gardisti
in garda slovenske vojske nastopili na Prešernovem trgu.
Zvečer so pod lipo v Kranjski
Gori pripravili koncert domačega pevskega zbora in
ruskega cerkvenega zbora
ter spominsko mašo, na kateri so sodelovali tudi predstavniki pravoslavne cerkve,
po njej pa je pred polno dvorano Vitranc nastopil še Komorni zbor Katedrale Smolni iz St. Peterburga.

Zelo zanimiva knjiga
za Gorenjce,
saj se največ dogaja prav
v naših krajih.
Prvi Slovenec,
kije bil dvakrat zaprt
na Golem otoku.
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Po prijatelje ni treba daleč
Letošnji Kranfest je bil hkrati tudi zaključek projekta barve Evropske unije, predstavila so se s
Kranjem prijateljska mesta, ž u p a n Kranja D a m i j a n Perne in ž u p a n Beljaka H e l m u t Manzenreiter pa
sta podpisala listno o sodelovanju.
V I L M A STANOVNIK

V Kranju so se še enkrat predstavile članice E U , zelo
obiskane pa so bile stojnice prijateljskih mest, posebno
Beljaka, kjer so obiskovalkam delili sončnice. / fou:c«rudk»m

Središče

Kranja s e je spremenilo v živahno

mestno

središče, ob raznovrstni ponudbi glasbe in zabave pa je
samo v petek uživalo okoli 20 tisoč obiskovalcev. / Foto:con2d iov6c

CERKLJE

Lani več vlomov, v prometu varno
o b č i n s k i svet v Cerkljah s e je na zadnji seji seznanil s policijskim poročilom z a leto 2 0 0 7 . N a področju kriminalitete j e
lani izstopal rop poslovalnice G o r e n j s k e banke, ki ga je kriminalistom uspelo tudi preiskati, je svetnikom povedal komandir Policijske postaje Kranj Mitja Herak. Policisti s o lani

Kranj • "Prišel je čas, ko se v
Evropi meje brišejo, v ospredje pa stopa predvsem povezovanje držav. Zato je prav,
da sodelovanje najprej okrepimo z najbližjimi sosedi,
saj se že zgodovinsko povezujejo tako kultura, gospodarstvo, turizem, naravne
danosti, predvsem pa bivanje v isti regiji. Sedaj pa na
široko odpiramo vrata še na
druga pobočja in prepričan
sem, da bomo uspeli uresničiti pomembne skupne projekte, predvsem tiste, ki temeljijo na partnerstvu in
čezmejnem sodelovanju," je
ob podpisu listine o sodelovanju med Mestno občino
Kranj in mestom Beljak minuli petek poudaril kranjski
župan Damijan Peme, ki je
tudi povedal, da se je aktivno
sodelovanje začelo zlasti ob
kandidaturi za tekmo svetovnega pokala v smučarskih
skokih, ki naj bi bila letos pozimi najprej v Kranju, nato
pa še v Beljaku. Žal je v Kranju vreme organizatorjem
zagodlo, v Beljaku pa jim je
nato uspelo pripraviti obe
tekmi.

V prisotnosti avstrijskega veleposlanika v Sloveniji Valentina Inzka sta župan Beljaka
Helmut Manzenreiter in kranjski župan Damijan Perne podpisala listino o sodelovanju.

Da je možnosb za sodelovanje med mestoma res precej, je ob podpisu slovesne listine potrdil tudi beljaški župan Helmut Manzenreiter,
ki je z delegacijo mesta v petek obiskal Kranj, včeraj pa je
kranjska delegacija odpotovala v Beljak, kjer sta župana
slovesni podpis opravila tudi
na tradicionalni prireditvi
"Srečno Koroška - Servus

Slowenien". "Kranj je že četrto partoersko mesto Beljaku, vendar pa nobenega podpisa listine o sodelovanju domačini niso sprejeli s taldm
navdušenjem kot prijateljstva s Kranjem, nekateri, na
primer gasilci, pa so že navezali stike," je povedal župan
Manzenreiter, nad prijateljevanjem Kranja in Beljaka pa
je bil navdušen tudi avstrij-

SAZAS zarubil
Izbruhov kulturni bazen

na o b m o č j u o b č i n e Cerklje obravnavali p o v e č a n o število
v l o m o v , od katerih s o približno polovico tudi preiskali. Z a
lanske v l o m e je bilo značilno, da s o s e dogajali v večernih
urah, storilci pa s o iz hiš najraje odnašali zlatnino, denar in
tehnične predmete. Letos je bilo do zdaj m a n j kaznivih de-

Alternativno kulturno društvo Izbruh v Kranju deluje že s e d e m let,
pretežno na prostovoljni bazi in največkrat gosti nekomercialne glasbene
skupine. Z d r u ž e n j e S A Z A S j i m je iz računa odvzelo okoli o s e m tisoč evrov.

prometnih nesreč j e lani padlo z a petino, najbolj izpostavljena p a je regionalna cesta Kranj-Moste. Policija je z a d o voljna tudi s p r o m e t n o v a r n o s t j o v občini, s o pa svetniki
opozorili na v a š č a n a iz Zaloga, ki da pogosto z a volan neregistriranega avtomobila s e d e v vinjenem stanju. "Primer poz n a m o in ga tudi r e š u j e m o v sodelovanju s centrom za s o cialno delo," je dejal rajonski policist Robert $«benik. S, Š .

Zaposlitveni center List
Ulica Mirka Vadnova 6 , 4 0 0 0 Kranj
Objavljamo prosto delovno mesto strokovnega delavca
(m/ž) v Zaposlitvenem centru.

Pogaii;
• VII. stopnja izobrazbe - družboslovna s m e r
• 2 leti delovnih izkušenj
• Veselje do dela z invalidi
Ponudbe z dokazili o strokovni izobrazbi in pridobljenih delovnih izkušnjah pošljite najkasneje do i i . 8 . 2 0 0 8 na naslov:
Zaposlitveni center List, Ulica Mirka Vadnova 6 , 4 0 0 0 Kranj.

Cesto bodo razširili
Predvidoma

konec

tedna

b o d o v Cerkljah začeli obnavljati c e s t o G r a d - R a v n e .
Po b e s e d a h ž u p a n a Franca
Čebutja bo po obnovi cesta,
kolesarji, skupaj z bankinami široka 6,5 metra, kar bo
o m o g o č a l o tudi s r e č e v a n j e
dveh

avtobusov.

Sedaj

morajo namreč cesto vsa-

cinski servis v Cerkljah. Komandir kranjskih policistov je zaštevilo tovrstnih prekrškov (in intervencij) znižuje. Število

CERKLJE

ki je priljubljena tudi m e d

janj kot lani, s o pa policisti obravnavali že dva vloma v bendovoljen s stanjem na področju javnega reda in miru, saj s e

ski veleposlanik v Sloveniji
Valentin Inzko. Po slovesnem podpisu pogodbe so se
tako dani beljaške delegacije
kot predstavniki s Kranjem
pobratenih mest sprehodili
po prizoriščih Kranfesta,
ogledali so si razstavo Fotografskega društva Beljak in skupaj z množico obiskovalcev Kranfesta - uživali v vrvežu na Glavnem trgu.

ALENKA B R U N

Kranj - Približno tako se je
začelo protestno pismo Alternativnega kulturnega društva Izbruh (AKD Izbruh)
Kranj, ki deluje na prostovoljni bazi, gosti pretežno
nekomercialne
glasbene
skupine, člani društva pa
menijo, da organizirajo prireditve, ki ne morejo biti prijavljene kot javne, saj njihovi
prostori zaradi denacionalizacijskega postopka ne morejo biti javni. Po njihovih
besedah si je 18. julija letos
Združenje SAZAS z njihovega računa 'prilastilo' 7963
evrov. Izbruhovd pravijo, da
društvo ni prejelo nobenega
uradnega obvestila o izvršbi
odvzema premoženja, zaplenjeni denar pa je bil namenjen izpeljavi letošnjih ne-

glasbenih projektov, kot je
na primer Akademija Izbruh, tako da je sedaj njena
izvedba vprašljiva, če ne že
kar Onemogočena.
Pri Združenju SAZAS so
naklonjeni delovanju različnih društev, uporabnikov
glasbe, vendar pa morajo
tudi ti izpolnjevati zakonske
obveznosti. Dejanje pojasnjujejo na podlagi Zakona o
avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP): "Kdor uporablja
avtorska glasbena dela, si
mora za to predhodno pridobiti dovoljenje. V nasprotju s
svojo zakonsko obveznostjo
AKD Izbruh iz Kranja ni prireditev nikoli prijavilo in si
za uporabo avtorskih glasbenih del ni pridobilo potrebnih dovoljenj. Ves čas je bilo
ignorantsko do pozivov
Združenja SAZAS in do pro-

kič, ko s e po njej pelje šols-

šenj glede ureditve obve2iiosti iz naslova avtorskih pravic. Tako je Združenje SAZAS moralo ukrepati. Sodišče je izdalo Sklep o izvršbi,
na podlagi katerega je dolžnik dolžan poravnati svoje
obveznosti. Sklep o izvršbi
pa je sodišče poslalo na naslov, ki je naveden v Posl6vnem registru Slovenije in je
javen podatek." Združenje
Sazas zavrača tudi navedbe,
da so prireditve društva brezplačne, saj razpolagajo s podatki, ko je društvo za prireditev pobiralo vstopnino ah
jo celo oglaševalo s plakati,
ter dodaja, da trditve o denacionalizacij skem postopku
nimajo nikakršne podlage,
saj ta tiima vpliva na to, da
javnost prireditve, ki jih AKD
Izbruh organizira, tudi obišče.

ki a v t o b u s , zapreti za ostali
p r o m e t . Poleg širitve b o d o
na kritičnih m e s t i h preprečili p o s i p a n j e k a m e n j a na
c e s t o . Med o b n o v o (dela bo
izvajal SCT), ki bo predvidoma

končana

novega

do

šolskega

začetka
leta,

bo

cesta zaprta za v e s promet,
dostop

do

vasi

pod

Kr-

v a v c e m pa bo ta č a s m o ž e n
le s kamniške strani oz. po
zaključku

vsakodnevnih

gradbenih del. "Kljub temu
b o m o poskrbeli z a

stalen

s i s t e m o b v e š č a n j a delovodje na gradbišču, da bodo o b
nujnih

primerih,

kot

so

gasilske intervencije ali nujni

vaški

primeri,

takoj

omogočili p r e v o z n o s t ceste.
Z a r a d i o b n o v e c e s t e torej
višje ležeče vasi ne bodo nič
bolj

požarno

ogrožene,"

n a p o v e d u j e ž u p a n . S. Š.

GORENJSKA

Širitev šenčurske cone
v obrtno poslovni coni v Šenčurju deluje že 6 0 podjetij, ki zaposlujejo okoli 7 0 0 delavcev. Načrtujejo
tudi že nove širitve.
SIMON SUBIC

Šenčur - Obrtno poslovna
cona Šenčur se nezadržno
širi in obsega že več kot 20 tisoč kvadratnih metrov poslovnih površin. Na približno
9,5 hekteija velikem območju 1. faze ima sedeže že 60
podjetij, ki zaposlujejo okoli
700 delavcev, pretežno v
obrtnih in tehnoloških dejavnostih. Kot so nam pojasnili
v domačem p>odjelju Ržišnik
Pere, Id je na prelomu tisočletja osnovalo šenčursko
cono in skupaj z občino Šenčur še vedno skrbi za njeno
zasnovo, se bo cona tudi v
prihodnje širila, saj že načrtujejo novo ureditveno območje v velikosti 9.500 k\adratnih metrov, na območju
cone pa razpolagajo še s približno poldrugim hektarjem
nepozidanih površin, za katere že pripravljamo projekte
za gradnjo v letih 2009/10.
Ta trenutek na severnem
delu cone, tik ob brniški cesti, raste trenutno največji

•
ŽiRovsKi VRH

V soboto poplavljalo v Žirovskem vrhu
V soboto popoldne se je na območju Žirovskega vrha
razbesnelo neurje z močnimi padavinami. Narasel hudournik je do višine pol metra poplavil hišo Janeza Šubica v
Žirovskem Vrhu sv. Urbana, po domače Budlov mlin (na sliki). "Veliko škode je nastalo na lokalnih cestah, utrgalo se je
več 7emeljskih plazov. Poleg tega je v Todražu pred odcepom za gospodarsko cono breg prestopil potok Brebovščica, ki je žalil hlev na Gorenji Dobravi. Občina bo z namenskimi sredstvi pomagala prizadetim, obrnili pa se bomo
tudi na državo," je povedal gorenjevaški župan Milan
Čadež, ki si je v soboto in nedeljo ogledal prizadeta območja. "Skupaj s krajani smo ugotovili, da se bo treba pripraviti
na take izbruhe narave, popraviti vodotoke s čim več
zadrževalniki m redno čistiti struge," je dodal Čadež. A. H.

Center Cubis bo največji objekt v šenčurski coni. / fmo: corud k>v£«
objekt v Obrtno podjetniški
coni Šenčur - poslovno trgovski center Cubis. Andrej
Ržišnik, direktor skupine
Ržišnik in Pere, pod katero
sodi tudi investitor gradnje
RP Investicije, je napovedal,
da bodo objekt predvidoma

zgradili do decembra letos,
vanj pa se bodo že marca prihodnje leto lahko vselili prvi
najemniki oziroma lastniki.
V centru so sicer predvidene
trgovske dejavnosti, pisarniški prostori in gostinska lokala. "Končan objekt bo v

prvi vrsti priskrbel vsaj 250
novih delovnih mest, poleg
tega pa je razvoj tako obsežne gospodarske cone kaže
na učinkovit gospodarski
razvoj občine Šenčur." je ob
tem povedal šenčurski župan Miro Kozel).

' Izdelki so dobavljivi ssmo v omejenih kiličinah, V primeiu, da bodo Mjuli skrbnemu načrtovanju zalog pn neptiiakovano velikemu povpraSevanju ie prvi dan razprodani, cenjene kupce prosimo za lazumevanie.
Prodaja samo v koMirab. obICajnIh zagospodlnjslva. Slike so simbolitfe. Vse cene velijjo za izdelke brez dekoiallvnili eisraentov do lazprodaie zalog. Vse cene so v EUR s pripadaiotlm ODV. Za tiskarske napake ne odROvariamo.

Lidl d.0.0. k.d.

simon.subic@g-^s.si

VODICE

Pogrešanega našli mrtvega blizu d o m a
V petek okoli 16. ure so v Vodicah pogrešili 49-letnega domačina. Pogrešani je okoli 7. ure odšel od doma na sprehod
v bližnji gozd v smeri Brnika, kamor je večkrat zahajal, zato
je policija na tem območju tudi organizirala iskalno akcijo.
V njej so sodelovali policisti, skupina vodnikov z reševalnimi psi in gasilci iz okoliških prostovoljnih gasilskih društev;
ki so okoli 21.30 pogrešanega našli mrtvega v gozdu nedaleč od doma. Zdravnik Inštituta za sodno medicino pri pregledu trupla ni našel znakov tujega nasilja. Z dogodkom
bodo policisti seznanili pristojno tožilstvo. S. Š.

VAŠE

Motoristu presekal pot
Minuli četrtek dopoldne se je v prometni nesreči na lokalni
cesti v Vašah pri Medvodah huje ponesrečil 20-letni motorist. 53-letni voznik se je z osebnim avtomobilom Renault
Megane peljal po lokalni cesti iz Preske proti Goričanam. V
križišču z dovozno cesto do stanovanjskih hiš je zavil levo,
tedaj pa je iz nasprotne smeri pripeljal dvajsetletnik na
motornem kolesu Suzuki, ki je sicer zavrl, a vseeno trčil v
avtomobil. Mladega motorista so zaradi hudih ran z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski Klinični center. S. Š.

KRANJ

Meritve hitrosti
Gorenjski prometni policisti bodo tudi ta teden opravljali
meritve hitrosti z radarjem, ki je skrit v belem Renault
Kangooju. Danes se bodo z njim vozili po vsej Gorenjski,
jutri bodo med 7. in 15. uro na območju Policijske postaje
Radovljica, pojutrišnjem med 14. in 22. uro na območju PP
Kranj, dan kasneje med 7. in 15. uro na območju PP Jesenice, konec tedna pa bodo hitrim voznikom na prste znova
stopali po vsej regiji. S. Š.

KRIMINAL.
M L A K A PRI KRANJU

Vlomilec odnesel denar
Neznani storilec je v soboto dopoldne s silo odprl vhodna
vrata stanovanjske hiše na Mlaki pri Kranju in vstopil vanjo.
Na glavo je obrnil vse prostore in pri tem našel 1.300 evrov
gotovine, kar je spravil v žep in izginil v neznano.
L O M POD STORŽIČEM

Vlomil v avtomobila
v soboto popoldne je nekdo v Lomu pod Storžič vlomil v
osebna avtomobila, parkirana v Lomu pod Storžičem.
Iz prvega je tat odnesel petdeset evrov, iz drugega pa 160
evrov, 1.500 hrvaških kun in Magna kartico.
KRANJ

V hišo skozi okno
V noči na petek je nekdo skozi priprto okno vstopil v
stanovanjsko hišo na Koejanovi ulici v Kranju. Pregledal je
vse prostore in pri tem odnesel okoli dvesto evrov.
RIBNO

Vzel denarnico
Neznani storilec je pred dnevi v Ribnem vlomil v osebni avtomobil, ki ga je oškodovanec parkiral ob reki Savi. S seboj
je odnesel denarnico z osebnimi dokumenti.
MEDVODE

Izginilo električno orodje
Nekaj noči nazaj so neznani tatovi vlomili v novogradnjo
stanovanjske hiše v okolici Medvod in ukradli različno električno delovno orodje. Lastniku so povzročili za okoli tri tisoč evrov gmotne škode.
KRANJ

V skladišče po delovno orodje
Neznani storilci so pred dnevi vlomili v skladišče kranjskega
podjetja, iz katerega so vzeli'pnevmatski kladivi in vrtalna
stroja znamke Hilti, kotno brusilko, motorno žago Husqvarna, vibrator za beton in vibracijski nabijač (žabo).
Ukradeno orodje je vredno približno pet tisoč evrov. S. Š.

Požar vzel hišo in lilev
v soboto v zgodnjih jutranjih urah je zagorelo na domačiji Pri Hudičarju na Sv. Lenartu nad Škofjo
Loko. Bratoma Milanu in Ladu Potočnik je rdeči petelin precej uničil tudi stanovanjsko hišo.
S I M O N ŠUBIC
S v . Lenart - N a d o m a č i j i P r i

Hudičarju na Sv. Lenartu
pod Starim vrhom je v
soboto zgodaj" zjutraj nenadoma izbruhnil požar.
Kot je povedal Milan Potočnik, Id z bratom Ladom
živi na 13 hektarjev veliki
kmetiji, ga je okoli 3.40 pre
budil ropot in vonj po dimu
zato je takoj poklical na in
terventno številko 112. Gasil
d so tja prispeli okoli 4. ure
požar v pol ure omejili, v pri
bližno dveh urah pa tudi
pogasili. V intervenciji je po
besedah poveljnika domačega
gasilskega
društva
Bukovica in vodje intervencije Matevža Rihtaršiča sodelovalo 34 gasilcev iz gasilskih
društev Bukovica, Škofje
Loka, Stara Loka in Trata.
V požaru je povsem zgorelo gospodarsko poslopje,
medtem ko so gasilci deloma rešili stanovanjsko hišo,
ki pa je dodatno uničena
zaradi vode in dima, tako da
sta brata Potočnik pravzaprav ostala brez strehe nad
glavo. Ogenj je uničil tudi
osebni avtomobil Renault
Laguna Grandtour 1.8,
samohodno kosilnico in
nekaj starejših kmetijskih
strojev, lastnikoma pa je
pred ognjem še pravo&sno
uspelo rešiti delovni stroj
Mercedes Unimog. Po prvi
oceni skupna gmotna škoda
znaša vsaj petdeset tisoč
evrov. "K sreči so objekti

V p o ž a r u je na d o m a č i j i Pri H u d i č a r j u nastalo v s a j z a 5 0 t i s o č evrov š k o d e . /fom:co^jdKiive<<

zavarovani, že vrsto let je
tako," se je nekaj ur po
požaru tolažil Milan.
Kriminalisti, ki so pregledali kraj požara, sumijo,
da je ogenj vzniknil v gospodarekem poslopju, Id je bilo
sestavljeno iz hleva, garaž ter
prostora za hrambo sena.
Ker sta brata pred leti opustila kmetovanje, je bil hlev k
sreči prazen, prav tako pa
tudi shramba sena. Za
gospodarskim objektom je
stal tudi dograjen lesen nadstrešek, ki je služil kot
garaža za kmetijske in delovne stroje ter avtomobil.
Po ugotovitvah kriminalistične komisije je ogenj nastal
v območju, kjer je bil parkiran avtomobil oziroma ob-

M i l a n Potočnik/Foio:cora2dKav6i

staja največja verjetnost, da
se je iz neznanega vzroka
vnel prav avtomobil, ogenj pa
se je nato postopoma razširil

Policisti so se predstavili
S I M O N ŠUBIC

Kranj - Policijska uprava
Kranj je tudi na letošnjem
Kranfestu predstavila svoje
delo in opremo. Na Gregorčičevi ulici so se tako
v soboto med 18. in 19.
uro predstavili prometni
policisti, ki so na ogled
postavili službeno vozilo, ki
je opremljeno s Provido,
video sistemom za nadzor in
urejanje prometa, približno
sto radovednežev pa si je
ogledalo še spretnostno
vožnjo njihovega policista
motorista. Enota vodnikov
službenih psov je prikazala
delo psov za splošno
uporabo (lovljenje kriminalcev s pomočjo psa) in psov
za odkrivanje mamil (iskanje skrite droge v avtomobilu).
Predstavili so se še policisti
konjeniki in polidst kolesar,
vrhunec in hkrati zaključek
predstavitve pa je pripadel
posebni policijski enoti -

gorski in letalski policijski
enoti, ki so prikazale reševanje "ranjenca" s pomočjo
helikopterja. Poleg tega so

policisti na dveh stojnicah
pokazali še drugo opremo Ln
odgovarjali na vprašanja
prisotnih Kranjčanov.

na nadstrešek in ostrešje objekta. Točen vzrok požara
bo znan, ko bo opravljen
pregled pogorelega vozUa.

KRIMINAL
KRANJ

V obeh hišah zbudil
lastnici
Prejšnji teden je neznani tat
vlomil v stanovanjski hiši na
območju Kranja. Iz prve ga
je lastnica prepodila, preden
mu je uspelo kaj odnesti.
Tudi v drugi hiši ga je zasačila lastnica in ga prepodila,
vendar je neznanemu tatu
kljub temu uspelo odnesti
denarnico z gotovino in plačilnimi karticami.
SPODNJE BITNJE

Tat na pokopališču

Kranjčani s o s e lahko n a lastne o č i prepričali, kako izurjeni
s o policijski psi.

Pred dnevi je neznani storilec na parkirnem prostoru
pred pokopališčem v Spodnjih Bitnjah vlomil v osebno
vozilo. Medtem ko je bil
lastnik na pokopališču, je
nepridiprav iz avtomobila
vzel denarnico, v kateri je
lahko kasneje našel manjšo
vsoto denarja, osebno izkaznico, vozniško dovoljenje in plačilne kartice. S. Š.
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vilma.stanounik@g-glas.si

Jernej in Gregor najboljši par

NOGOMET
DOMŽALE

V D o m ž a l e prihaja D i n a m o
Po pravem spektaklu kranjskega turnirja v odbojki na mivki sta se naslova državnih prvakov v moški
konkurenci veselila jernej Potočnik in Gregor Perhaj.

Nogometaši v i . S N L s o konec tedna odigrali 2. krog državnega prvenstva, ekipa prvakov iz Domžal pa j e gostila Nafto In igrala i z e n a č e n o 2:2 (2:1). Pred novim krogom, ko
bodo Domžalčani gostovali pri MIK CM Celju, jih jutri zve-

bova i n Kocjančičeva, n a t o

BRANE MAČEK

čer čaka prva t e k m a drugega kola kvalifikacij za ligo prva-

pa j e v r e m e poskrbelo za že
Kranj - Če ne š t e j e m o igralcev, ki v zimski sezoni posta-

p o l u r n e m z a m i k u finala so

nejo G o r e n j c i (ACH Volley

se tudi gledalci vrnili na tri-

in Astec Triglav), sta v polfi-

bune in n i j i m bilo žal, saj se

nalnih bojih 4. turnirju Tuš-

je na igrišču razvil boj za vsa-

mobil LG presented by Ne-

ko točko med lanskimi prva-

stea, ki je bil hkrati tudi tur-

kinjami Tjašo D i m e c in Sne-

nir za naslov državnega prva-

žano Rajak ter letos nepre-

ka, zastopala Gorenjsko Tja-

magljivima Eriko in Simono

ša Zupan v ženski konkuren-

Fabjan. P o 48 m i n u t a h sta

ca in Jernej Potočnik v moški

sestri Fabjan t e k m o dobili z

konkurenci. Tjaša je s svojo

2:0 (18,19) ter se upravičeno

soigralko Martino Jakob pre-

veselili naslova prvaka in se-

senetila že v petek, ko je v bo-

veda novega Chevrole Aveota,

jih v skupini premagala drugi

ki bo n j u n eno leto.

nosilki tumiija (Veit, Juliart)

Prvii moški polfinale m e d

in se uvrstila v polfinale, kjer

Potočnikom in Perhajem na

pa se j e poznalo, da sta bih

eni strani ter B e r k o m in Ro-

očitno igralki zadovoljni že z

p o m n a drugi strani je bil

uvrstitvijo v polfinale, tako da

pravzaprav odločen že pred

sta s e nasprotnici ( D i m e c ,

začetkom, saj se je Ropu po-

Rajak) brez večjih težav uvr-

škodba

stili v finale. V drugem polfi-

zato j e bilo s a m o vpiašanje,

nalu sta sestri Fabjan nadi-

koliko časa bosta prva potre-

grali Kocjančičevo in Vode-

bovala za zmago. Rop je kas-

bovo

neje

in

napovedali

novo

zmago n a letošnji seriji.

kov. V Domžale na večerni trening že danes prihaja ekipa

tradicionalno osvežitev. P o

po

mišice

Dinama iz Zagreba, tekma s e bo v s r e d o začela o b 20.45.
Predprodaja vstopnic s e j e na blagajni stadiona v Š p o r t n e m
parku v Domžalah začela že včeraj, potekala pa bo še danes od 10. do 18. ure ter jutri med 17. in 19.30. Posameznik
lahko kupi največ š e s t vstopnic, navijačem Dinama bo skupaj n a m e n j e n o 378 v s t o p n i c . Kot s o povedali v domžalskem klubu, bo za varnost na tekmi skrbela slovenska policija, poleg njih pa 5e 133 varnostnikov. Parkirni prostori za
navijače bodo o b Kopališki cesti proti Ten-ten stadionu,
organizatorji prireditve pa o p o z a r j a j o , da b o d o zaradi
t e k m e med 15. in 24. uro zaprte tudi nekatere c e s t e v Domžalah. V. S .

KOLESARSTVO
KRANJ

Utrujena, a nasmejana prvaka, Jernej Potočnik in Gregor
Perhaj / FOM: Coud K^VM

poslabšala,

posvetovanjem

z

zdravnikom brez boja predal

Organizatorji so po u m i k u

tudi tekmo za tretje mesto. V

izpeljali tudi t e k m o za tretje

drugem polfinalu s m o videli

mesto pri ženskah, ki sta jo

dokaj izenačen boj rned dvoji-

brez večjih težav dobili Vode-

co Flajs/Satler ter Miklavcem

in Š a b c e m . Letos sta bila

strov n a mivki odločajo take

uspešnejša prva in tudi tokrat

dvoboje, so bile tudi tokrat od-

je bilo tako. Tretje mesto sta

ločilne. Morda večja želja Per-

tako osvojila Samo Miklavc in

haja in Potočnika, morda pa

Damir Šabec, finale pa so že

tudi navijanje, ki je bilo seve-

nestrpno čakali navijači, ki so

da na strani Gorenjca Jemeja

medtem že povsem napolnili

Potočnika, so pripomogli, da

tribune pred M O L Kranj. Ma-

sta bila Perhaj in Potočnik to-

lenkosti, ki v dvobojih m o j -

krat nepremagljiva.

Vladimir Kerkez drugi na Madžarskem
Konec tedna s e j e s 6. e t a p o zaključila 35. kolesarska dirka
Po Madžarski. Na njej j e z drugim m e s t o m lep u s p e h
dosegel Savčan Vladimir Kerkez, ki je moral p r e m o č priznati
le Nizozemcu H a n s u Bloksu. Blaž Furdi je osvojil 17., Nejc
Rakuš 20. in Blaž Bonča (vsi Sava) 42. m e s t o . V. S.

BALINANJE
JESENICE

Bratoma Pirih izkušenj ne manjka

Pokal Jesenic radovljiškim balinarjem
Člani Balinarskega kluba Jesenice s o minulo s o b o t o v Bazi
organizirali tradicionalni turnir za pokal m e s t a J e s e n i c e .
Sodelovalo j e 16 ekip, ki n a s t o p a j o v različnih slovenskih
ligah. Pokal j e osvojila ekipa Balinarskega kluba Radovljica,
ki nastopa v prvi državni ligi. V ekipi s o bili: Dejan Tonejc,

Veslača Miha in T o m a ž Pirih bosta v Pekingu skupaj z Rokom R o z m a n o m in Rokom Kolandrom
nastopila v četvercu brez krmarja, oba pa že imata olimpijske izkušnje.
V I L M A STANOVNIK

SREČNO V PEKINGU.

počasi popuščajo z garaškim i treningi. Da bodo naporpriprave š e

kako

Jurč z Blejske Dobrave, tretja pa j e bila prva ekipa Balinarskega kluba J e s e n i c e . ) . R.

IVIIHA IN T O M A Ž PIRIH

Žirovnica - O l i m p i j d te dni

ne

Aleš Stroj in Boštjan Mušič. Drugo m e s t o je zasedla ekipa

po-

m e m b n e v odločilnih zaves-

TENIS
Sara zmagovalka v Portorožu
Na največjem slovenskem teniškem turnirju z nagradnim

Ijajih t e k m e , s e dobro zave-

skladom 145 t i s o č dolarjev v Portorožu je / m a g o slavila

dala tudi brala M i h a in To-

o s m a nosilka Sara Errani, ki j e vfmalu ugnala četrto postav-

maž Pirih, ki sta si nastop n a

ljeno Španko Anabel Medina Garrigues. Finalni dvoboj j e

olimpijskih igrah prisluala v

Italijanki pripadel po dobri uri In pol, zmaga pa ji j e poleg

čolnu skupaj z mlajšima Ro-

naslova prinesla tudi 22.900 dolarjev turnirske nagrade in

kom R o z m a n o m in R o k o m

115 WTA točk. Žal s e tokrat Slovenke niso izkazale. Katarina

Kolandrom. Vsi štirje bodo v

Srebotnik je presenetljivo izpadla ž e v drugem krogu, znova

četvercu brez krmarja zago-

jo j e ugnala mlada Nemka Julija Goerges, ki j e bila za Katari-

tovo želeli največ pokazati

no usodna že.v VVimbiedonu. Andreja Klepač j e po nedavno

prav n a olimpijskih igrah.

d o s e ž e n e m finalu v Budimpešti in odlični formi žal že v

" O d h a j a m na svoje druge

u v o d n e m krogu izgubila proti Danki NVozniacki, mlada

olimpijske igre in vesel sem,

Polona Hercog pa s e j e prav tako poslovila ž e po prvem

kar se f a n t j e v č o l n u dobro

dvoboju, ko j e bila zanjo usodna Rusinja julija Vakulenko.

počutimo in razumemo. Res

Med dvojicami je Andreja Klepač v paru s Hradecko izgubi-

s m o po z a d n j i h težkih tre-

la četrtfinalni dvoboj proti ruski navezi Dushevina - Makaro-

ningih še utrujeni, vendar pa

va, k a s n e j š i m a

so

Španki Anabel Medina Garrigues in Virginia Ruano Pascual,

naša

pričakovanja

po

m o si, da bi to pokazali tudi
na letošnji n a j p o m e m b n e j š i
tekmi. T e ž k o sicer govorim,
katero m e s t o je za nas dosegljivo, skušali pa se b o m o dobro zbrati za vsako tekmo posebej i n se po p r e d t e k m a h
uvrstiti v polfinale ter nato v
finale. T a m pa bodo karte odprte," j e povedal m l a j š i od
bratov, 27-letni T o m a ž , n j e -

Zmagovalki pa sta postali

ki sta v l e t o š n j e m letu na Rolland G a r r o s u ž e osvojili

zadnji tekmi svetovnega pokala m o č n o narasla in želi-

finalistkama.

Brata Miha in T o m a ž Pirih sta pred odhodom na Kitajsko minuli petek nazdravila z

lovoriko za Grand Slam. B. M.

domačim županom Leopoldom Pogačarjem in direktorjem Zavoda za turizem in kulturo
Janezom Dolžanom. / foio: Kiji Pogajir

Z m a g a l a Tajda in D o m e n

ke m e d čolni zagotovo zelo

m a č i žirovniški župan Leo-

v Krškem je potekalo odprto pn/enstvo za mladince do i 8

»majhne, m i pa b o m o skušali

pold Pogačar, č e s t i t k a m za

let. Med dekleti j e z m a g o slavila Tajda Bestijanič iz Medvod,

Miha, ki ga po Sydneyju i n

dokazati, da s m o boljši o d

uvrstitev m e d o l i m p i j c e in

ki je v fmalu dokaj gladko premagala prvo nosilko Mašo Gr-

A t e n a h letos čaka tretji na-

večine,"

d o b r i m ž e l j a m pred odho-

gan (ŽTK Maribor). V konkurenci fantov sta s e v zaključnem

stop n a o l i m p i j s k i h igrah.

Miha.

gova pričakovanja pa je potrdil

tudi

starejši,

30-letni'

dodaja

izkušeni

dom na Kitajsko pa se je pri-

obračunu pomerila najboljša igralca turnirja (do medseboj-

" I m a m zelo d o b e r občutek

Vso srečo na poti je brato-

dmžil tudi direktor Zavoda

nega dvoboja sta izgubila le igro ali dve na srečanje), slavil

in želim si, da bi n a m tispel

ma Pirih, sicer d o m a iz S m o -

za turizem m kulturo Janez

pa je Domen Korelc (Benč Ljubljana), ki j e bil uspešnejši od

dober nastop. Bodo pa razli-

kuča, v petek zaželel tudi do-

Dolžan.

Alek<;andra Crešaka s 7:5; 6:2. B. M.
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KEGLJANJE
ŽELEZNIKI

Zlate čipke za najboljše kegljače
Ob letošnjih 46. Čipkarskih dnevih je bilo na dvosteznem
kegljišču Prf Meru v Železnikih tradicionalno kegljanje za
zlato čipko za moške in ženske posamezno. Čeprav termin
kegljanja ni ravno najbolj kegljaški, se je tekmovanja udeležilo 27 moških in 9 žensk. Nastopali so po sistemu sprint, 4
X 20 lučajev. Pri ženskah je med samimi domačinkami zmagala Andreja Ravnikar, druga je bila Jožica Demšar, tretja
Marija Šmid, četrta Mateja Košmelj In peta Mojca Benedičič.
Pri moških so poleg domačinov nastopili tudi trije kegljači iz
Škofje Loke in nekoliko presenetljivo premagali domačine.
Tako je zmagal Marjan Fuis, ki je sicer zelo dober prijatelj
kegljačev iz Železnikov, drugi je bil še en Ločan Mirko Arhar,
šele tretji pa najboljši domačin Rok Trojar. Četrti je bil Egon
Jelene in peti Ivan Rihtaršič. Najboljši trije v obeh skupinah
so namesto običajnih medalj seveda dobili čipke, ki so vdelane v steklen vitraž. V. S.

ŠAH
ŠKOFJA LOKA

Dober rezultat Anžeta Orla
V čeških Pardubicah je od io. do 27. julija potekal trenutno
največji evropski in svetovni šahovski festival. Samo na petih
glavnih turnirjih je nastopilo 1535 šahistk in šahistov iz 47 držav. Slovenci smo imeli 36 predstavnikov. Skupno se je vseh
šahovskih tekmovanj udeležilo več kot 3500 šahistk in šahistov. Tokrat Slovenci nismo posegli po medaljah. Dvakratna
amaterska evropska prvakinja Simona Uršič iz Tolmina je nastopila v skupini C, kjer so nastopili šahisti s FIDE ratingom
do 2200 točk in osvojila 5 točk in zasedla le.103. mesto med
262 šahisti. Zelo dobro je nastopil 22-letni Škofjeločan Anže
Orel (ŠS Tomo Zupan Kranj), ki je osvojil 6,5 točke iz devetih
srečanj in delil 9. do 22. mesto. V skupini C je zmagala ruska
FIDE mojstrica Natasha Vberdychevaskaya, ki je edina osvojila 8 točk. Na glavnem A - turnirju je med 339 igralci 35 držav
zmagal ukrajinski velemojster Eldar Casanov. V. S.
KRANJ

Bivši svetovni prvak v Murski Soboti
Legendarni Anatolij Karpov bo 10. avgusta ob 15. uri v
nakupovalno-zabaviščnem centru PartyMax v Murski Soboti
odigral šahovsko simultankol 12. svetovni šahovski prvak se
bo pomeril z dvajsetimi šahisti. Vse o dogodku si lahko že
sedaj ogledate na spletni strani: http://karpov.sah-drustvoms.si. O. O.
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Ekipa za sredino lestvice
Pred pripravami na prvoligaško sezono je ekipo igralk N a m i z n o t e n i š k e g a kluba Šenčur prevzel Darko
Pangrič, ki se bo z dekleti boril za sredino lestvice.
JOŽE M A R I N Č E K

Šenčur - Tekmovalna sezona
2007-2008 jie za ženski namizni tenis v Šenčurju več
kot uspešna. Igralkam NTK
Šenčur, ki ga že več kot dvajset uspešno vodi Božo Marič,
je uspel preboj v slovenski
vrh namiznega tenisa. Uvrstitev v prvo ligo je res lep rezultat za klub, ki ga sedaj
čaka naporna sezona. EHpo
je prevzel Darko Pangrič, nekdanji uspešen igralec in
nato trener, ki je med drugim vodil tudi žensko vrsto
Merkurja iz Kranja.
Kako se je začelo z namiznim tenisom, saj je Šenčiu:
bolj poznan po nogometu?
"Pred dvajsetimi leti je
Božo Marič sezidal dvorano,
kjer se sedaj igra namizni tenis. Veliko mu je pri tem pomagal tudi sedanji podžupan
Šenčurja Ciril Kozjek in prav
ta dva sta zaslužna, da se v
Šenčurju sedaj igra kakovosten namizni tenis."
Kako pa je bilo z vzgojo igralcev in trenerjev?
"Božo Marič se je odločil,
da je potrebno takoj začeti z
delom in kaj hitro je v delo
vključil Vinka Marušiča in
mene in začelo se je z igranjem. Moram reči, da je bil
obisk treningov takrat kar
dober in v Šenčurju je zraslo
nekaj dobrih igralcev, ki pa
so nato kariero nadaljevali v
drugih klubih."

T r e n e r deklet N T K Š e n č u r D a r k o Pangrič />«0: cc^d Kav«i«

Zadnja sezona pa je bila za
dekleta res uspešna. So pomagale tudi tujke?
"Igrale so same domače
igralke, tu mislim na mojo
hčer Tino Pangrič in odlične igralke Tino Žerovnik,
Meto Vidic in Urško Petrič.
One so tudi najbolj zaslužne za uvrstitev v prvo ligo.
Prav vsem tudi čestitam za
ta uspeh, jasno pa je, da jih
to ne sme uspavati, temveč
se bo potrebno še bolj potruditi."
Ste že razmišliali, s katerimi igralkami se boste okrepili in kdaj boste začeli s pripravami na novo sezono?

Pivi rokometni koraki

B R A N K O CERAR

Leta 1958 so bili v Škof)i
Loki storjeni prvi rokometni
koraki, ki so predstavljali
uvod v zelo ustvarjalen razvoj najbolj uspešnega gorenjskega rokt)metnega kolektiva, čigar primat drži še
danes.
Takratni sekretar tovarne
Motor (danes TCG UnitechLTH) Andrej Levičnik, ki je
bil osem let prej med soustanovitelji Rokometne zveze
Slovenije, je nagovoril mladega Jožeta Stanonika, da
poskuša tudi v Škofji Loki
organizirati mlade za rokometno igro. Slednji je iz Kranja, kjer je obiskoval tekstilno šolo, v Škofjo Loko prinesel tudi prvo rokometno
žogo. Kmalu je bila sestavljena prva ekipa, ki so jo imenovali "motorjevci". Rado
Čuš, Lado Terkaj, Oto Hribemik, Polde Porenta, Tone

Mulej in Andrej Levičnik.
Občasno sta se jim pridružila košarkar MUoš Mitič in
Janče Cerkovnik ter nogometni vratar Rajko Pretnar.
Prve rokometne gole so zvarili delavci iz starih cevi centralne kurjave kar v tovami
Motor, medtem ko so bile
odslužene stare nogometne
mreže tudi dober pripomoček za začetek te atraktivne
igre. Najprej so vadili in igrali prijateljske tekme v loški
kasarni, kjer so bila igrišča
najbolj primerna, nasprotniki pa vojaki, ki so služili vojaški rok. Nato pa so igrali še
za loško gimnazijo ter na
igrišču v Puštalu. Odigrali so
tudi nekaj tekem zunaj Škofje Loke, še najbolj pa jim je
ostala v spominu tekma v
Medvodah jeseni 1958, ki so
jo Škofjeločani izgubili z rezultatom 34:3. Zaradi odho-

"Seveda razmišljamo tudi
o spremembah v ekipi. Priključila se nam je že Kaja
Petrovčič, ki prihaja iz NTK
Križe, s katerim zelo dobro
sodelujemo. Priprave pa
bomo začeli že v mesecu avgustu, opravili pa jih bomo
kar doma. Ne nameravamo <
namreč trošiti denarja, saj se
zavedamo, da lahko uspešno
treniramo kar na domačem
terenu. Trenirali bomo tedensko, dekleta pa bodo igrale med tednom tudi v Gorenjski moški ligi in s teh tekem odnesle veliko znanja,
ki ga bodo nato potrebovale
na tekmah slovenske ženske
državne lige."
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da večine škoi^eloške ekipe k
vojakom in odhoda Andreja
Levičnika se je razvoj rokometa v Škofji Loki za nekaj
časa ustavil.
Spoznanje • brez
strokovnih kadrov ne bo šk)
Drugo resnejše razvojno
obdobje škofjeloškega rokometa se je nadaljevalo v letu
1963, ko je tedanji profesor
telesne vzgoje Franc Kalan
poslal na rokometni tečaj za
trenerje v Rovinj še ne šestnajdetnega ginmazijca Rada
Ojdaniča. Ta je v gimnazijskem športnem krožku zbral
nekdanje igralce, prijatelje in,
znance, ki so bili takrat pripravljeni svojo odvečno mladostno energijo namesto v
slaščičarni Homan ali na kopališču v Puštalu porabiti na
rokometaem igrišču. Tako je

LET

R O K O M E T A

bila sestavljena ekipa druge
generacije rokometašev, ki
so že pod strokovnim vodstvom razvijali rokometno
igro. To so bili: Rade Ojdanič, Mičo Ojdanič, Miro Pinterič, Brane Pinterič, Jože
Galof, Milan Emil Koplan,
Jože Stanonik, Matjaž Eržen,
Andrej Zargi, Jože Kosec,
Franc Podnar, Brane Mladenovič, Dušan Šajna, Avgust
Babtiik, Marjan Koželj, Brane Koban, Anton Koban in
počasi so se jim priključili
tudi drugi.
Loška vojašnica kot
družinska naveza
Pomembno razvojno vlogo za napredek škofjeloškega rokometa je imela loška
kasarna. Komandant kasarne Jovo Ojdanič s sinovoma
Radovanom in Mičom so

Kakšen izziv pa bo za vas pomenila nove sezona?
"Verjamem v svoje varovanke in jim tudi zaupam.
Sedaj so šle skupaj za nekaj
dni na morje, da se odpočijejo, nato pa začnemo z delom.
V klubu mi bo pomagal tudi
Vinko Marušič, s Kajo Petrovčič pa smo dobili odlično
igralko, saj je med petimi
najboljšimi v državi. Še enkrat pa moram pohvaliti vse
igralke, s katerimi se je NTK
Šenčur uvrstil v najvišjo ligo,
prav tako pa ne morem
mimo Boža Mariča in podžupana Cirila Kozjeka, Id sta
naredila veliko za namizni
tenis v Šenčurju."

V

ŠKOFJI

LOKI

sooblikovali današnjo rokometno podobo. Jovo Ojdanič je kljub strogemu vstopnemu režimu v kasarno
omogočil mladi rokometni
ekipi iz Škofje Loke (v kateri sta vidno vlogo imela tudi
oba njegova sinova) treninge in igranje na takrat zelo
modemi betonski površini,
tokrat s pravimi goli in mrežami. Mladi rokometaši so
igrali večinoma z že uveljavljenimi jugoslovanskimi
rokometaši, ki so služili vojaški rok v Škofji Loki. Seveda je bil to razlog seriji porazov, ki pa si jih mladi rokometaši iz Škofje Loke
niso vzeli preveč k srcu, saj
jih je po tekmah vedno čakal pravi vojaški pasulj. V
tem obdobju so Škofjeločani že igrali serijo tekem zunaj Škofje Loke. v Medvodah, Žabnici in Kranju.
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NajVaje ima strm klanec
S i m o n Alič je na 11. gorskem teku na Grintovec osvojil tretje mesto, atlet iz Vinharij v Poljanski dolini
pa je tudi državni prvak v gorskem teku navkreber.
V I L M A STANOVNIK

Kamniška Bistrica - Z vzponom se je začela, z odpiranjem šampanjca pa končala
letošnja že 11. preizkušnja
gorskih tekačev v teku na
Grintovec, ki jo je minulo
nedeljo pripravil Klub gorskih tekačev Papež. Na najdaljši progi med Kamniško
Bistrico in Grintovcem, ko
so tekači morali na 9,6 kilometra premagati kar 1957
metrov višinske razlike, je
nastopilo 177 moških in 34
žensk, na koncu pa sta absolutna zmagovalca postala 27letni Američan Rickey Gates
s časom 1:19,07 (v Slovenijo
se je pripeljal kar s kolesom)
in 35-letna Cehinja Anna
Pichrtova s časom 1:35:18.
Za žilavim Američanom
je dobre tri minute zaostal
Poljak Andrzej Dlugosz, še
dobro minuto več pa najboljši med Slovenci, 37-letni Simon Alič (Šričinmoj maraton te) iz Vinharij pri Poljanah. "Ker se je tekma začela
tik po dežju, je bila vsaj na začetku proga precej gladka,
zrak pa težak, saj je bilo veliko vlage. Vendar pa je kasneje p)ostajalo vse bolje," je bil
navdušen državni prvak Alič,
saj je 11. gorski tek na Grintovec štel tudi za državno prvenstvo navkreber in za Pokal Slovenije. "Ta tekma je v
slovenskem merilu zagotovo

Najhitreiši n a C r i n t o v c u s o bili (z leve proti d e s n i ) : d r u g o u v r š č e n i Poljak A n d r z e j D l u g o s z ,
z m a g o v a l e c A m e r i č a n Ricky C a t e s in najboljši S l o v e n e c S i m o n Alič.

najtežja. Zato seveda, ker je
klanec res hud. Vendar meni
kland ustrezajo in sem užival," je po tekmi povedal
Simon Alič, tudi odličen kolesar, ki se je tokrat gorskega
teka na Grintovec udeležil že
petič, s časom 1:23:28 pa je bil
približno minuto in pol slabši kot lani. "Ker na tekmah v
tujini skoraj ne tekmujem,
današnjega zmagovalca ne
poznam, poznal pa tudi nisem lanskega, ko je zmagal

Norvežan. Zame pa je naslov
državnega prvaka dokaz, da
sem v klanec pač najboljši," je
tudi dodal Simon, ki je za seboj pustil tudi Žirovca Petra
Lamovca (ŠD Tabor Žiri), ki
pa se je po poškodbi s četrtim
mestom in časom 1:23:47 odlično odrezal. Med najboljšimi šestimi (in tretji v državi)
pa je bil še en žirovski atlet
Goran Ikič (Etiketa Žiri).
V konkurenci deklet je
drugo mesto za zmagovalko

Pichrtovo osvojila njena rojakinja Ivana Sekyrova, tretja
pa je bila Danijela Grandovec (AD Maribor). Pohvaliti
pa velja tudi mlado atletinjo
kranjskega Triglava Špelo
Novak, ki je v absolutni konkurenci osvojila šesto mesto
in prejela številne čestitke,
tako kot vsem najboljšim
tekmovalkam pa ji je sončnico in poljub podaril domači
kamniški župan Anton
Smolnikar.

Želi si nastopiti v polfinalu
v atletiki se na o l i m p i j s k i h igrah znova obeta m o č n a konkurenca, v disciplini teka na n o metrov ovire
bo svoj izid iz Aten skušal izboljšati Kamničan D a m j a n Zlatnar.
VLLMA STANOVNIK

Kamnik - Letošnja slovenska
atletska olimpijska reprezentanca je zelo pestra tako po
disciplinah kot ciljih. V njej je
tudi 30-letni Damjan Zlatnar,
ki se bo za barve Slovenije, pa
tudi za svoj čim boljši rezultat
in uvrstitev boril v teku na 110
metrov z ovirami.
"Že kot otrok sem rad tekal po hribih, ki jih v okolici
Kamnika res ne manjka. Posledica tega je, da sem se
vključil v atletiko in sedaj treniram že več kot deset let.
Sem član AD Mass, v tem
času pa sem zamenjal le dva
trenerja. Prvi je bil Slave Cerne, sedaj pa je moj trener
Dorževič," pravi simpatični
Kamničan, ki je normo za
olimpijske igre izpolnil lani
v Novem mestu.
"Letošnja zimska sezona
je bila zame zelo uspešna,

poletna pa ne preveč, saj
sem tekmoval z bolečinami.
Ker je šlo vedno bolje celo z
natrgano tetivo in bolečinami, pa upam, da bo na olimpijskih igrah, ko računam,
da bolečin ne bo več, šlo najbolje letos," pojasnjuje Damjan. ki pa končno uvrstitev v
močni konkurenci adetov
vsega sveta nerad napoveduje. Želi si le, da bi bilo bolje, .
kot je bilo pred štirimi leti,
ko je v A t e i ^ osvojil 32. mesto.
"Najprej me seveda čaka
prvi krog, če bo šlo po načrtih, pa se bom nato boril za
polfinale. Mislim, da je nastop v polfinalu realen dlj in
želim si, da bi mi uspelo," o
načrtih pred odhodom na
Kitajsko pravi Damjan, ki se
D a m j a n Zlatnar bo v Pekingu
je po prometni nesreči in poškodbi uspešno vrnil na atkončati tudi diplomo na Faletske steze, po olimpijskih
kulteti za šport. "Upam, da
igrah pa se bo potrudil domi bo najprej uspel dober

d
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vilnui.stanovnik@g-glas.si

tekel na 110 metrov z ovirami.

nastop v Pekingu, potem pa
še diploma," zato dodaja
Damjan.

GIBAJTE SE Z NAMI
MIROSLAV BRACO CVJETIČANIN

Dvaindvajseti julij
Dež, tokrat ni bil edini
razlog, zakaj ni bilo Glasovega treninga. Tehtnejši razlog,
zakaj smo ostali doma, je bil
Tadej Valjavec in Tour de
France. Tadej kot edini Slovenec na dirki in po vrhu Se
gorenjske gmajne list je razlog, da smo prikovani pred
TV ekrani spremljali, ali se
mu bodo uresničile kolesarske
sanje.
Uresničile so mu se. Na
dramatičen način seje prebil
med prvo deseterico najboljših na največji, najtežji in
najpopularnejši tritedenski
dirki na svetu.
Tadej je resnično poskrbel
za spektakel. 16. etapa v dolžini 1J7. kilometrov, od Cunea do Jausiersaje bila strahovita in je peljala najprej
čez 2351 metrov visoki Col de
la Lombarde. Nato je sledil
dvajsetkilometrski spust do
88j metrov visoke Isole in potem se je začelo neskončno
štiridesetkilometrsko plezanje
na kar 2802 metra visok
Cime de la Bonette. Slednji je
bil tudi najvi^a točka Toura
in oba seveda ovrednotena z
(HC) najvišjo oceno težavnosti. Z vrha najvišje točke
dirke je sledil šestindvajset ki-

&

kot (se nekoč bo) bi si želel.
Dvaindvajsetega julija je kazalo, da je prišel dan, ko ho
bivši kolesar Save Kranj,
kranjski gimnazijec, soprog,
oče, brat, sin, vnuk, prijatelj,
kolega, športnik ... in vse
ostalo, doživel svojih pet minut največje slave v dosedanji
karieri. Zleknjen f naslanjaču sem se zahvalil fortuni, da
ga je izbrala za enega izmed
sedmih ubežnikov, ki jih je
peloton spustil bežati proti cilju. Pred tem sem odprl steklenico piva in nazdravil v
pozdrav virtualne Tadejeve
rumene majice in že zasanjano pomislil, kakšni bodo
naslovi v jutrišnjih časopisih.
Tadej in šest takih, kijih Tadej lahko "strese" na klanec,
kadarkoli in vedno. Tadej in
šest takih kolesarjev, ki vedo,
da je Tadej tisti, ki se izmed
njih najhitreje vzpenja po
klancu navzgor in hudičevo
hitro spušča v dolino. Vse je
bilo tako, kot sem čakal vsa
ta leta Tadejevega dela v tujini.
Vrh se je bližal. Oblaki so
bili vse nižje, zrak vse redkejši in ubežniki do konca utrujeni. Potem sem se spomnil,
da Tadej zadnjih nekaj sezon

Danes gremo: Kranj-Prebačevo, mimo Bojana Udoviča do Valburge, Vodic in Šmartnega ter naprej do Rašice Ln nazaj. Približno 55 km lahkotne vožnje primerne za debato in obnovo celega Toura.

lometrov zelo hiter, nevaren
in tehnično zahteven dir v
dolino, kjer je bil cilj. Etapa
pisana na kožo močnemu
hribolazcu, ki se zna odlično
spuščati v dolino. Etapa za
umret, kot jo je že pred štartom tritedenske dirke opisal
Avstralec Cadel Evans, eden
od glavnih favoritov za končno zmago.
Zunaj je deževalo in brez
slabe vesti, da nisem šel na
Glasova torkova srečanja
sem navijal za Tadejevo srečo
in njegovo sposobnost, da se
prekucne čez oba visoka vrhova in varno z najhitrejšim
časom pristane v dolini. Priznam, da sem že nekaj let
skeptičen glede njegovih apetitov po zmagah na najvel^ih
dirkah, vendar meje Tadej
prevečkrat "pomiril" z dejstvom, da so vrhunski rezultati med prvih pet ali deset
uvrščenih na nekaterih največ/ih dirkah enake vrednosti
kot zmaga. Ne zato, ker nismo kolesarska velesila, in ne
zato, ker Valjavec ni sposoben velikih zmag, ampak
zato, ker se enostavno do
zdaj nikoli ni vse izšlo tako,

ne spada več med "čistokrvne" hribolazce. Oblil me je
strah, da ne bo tako, kot bi
moralo biti. Trenutek slabosti
sem splaknil s požirkom, dvema, hladnega piva in užival
v nadaljevanju predstave.
Užival sem vse do zadnjih
petstotih metrov, ki so še ločili do vrha 280} metrov visokega Bonetta. Potem nisem
več užival. Tadej je trpel Kristusove muke. Jaz sem bil izzvan v živčno vojno. Čips,
TV ekran in pivo so se mi priskutili. Naenkrat in za neskončnih petsto metrov, ki jih
je pred sabo valjal Valjavec.
Grozljivka. Shrljivka. Drama ali nekaj četrtega. Skoraj
sem zamenjal program in ko
sem videl, da je na trojki prav
tako Valjavec s svojimi mukami in težavami, sem si dejal, da po vrhu sledi še noro
hitri spust proti cilju. Tadej
jih bo polovil kot podgane in
potem je spet wse mogoče.
Tadej jih ni ujel in od sedmih je končal sedmi. Ujel je
prvo deseterico v skupni razvrstitvi in tako dosegel tisto,
kar ho nedosegljivo vsaj še deset let.

NASVETI
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Repik za govorce in pevce

MOJ POGLED
DAM|ANA

ŠMID

Kako pa kaj vaša čustva? (3)
no izmed čustev, ki kaj? Katere besede nas spravinam povzroča največ jo v jezo, kakšen odziv ljudi,
težav, je prav gotovo katere vrste dogodki? Smo
jeza. Ljudje poznamo dve Jezni nase, ker nismo vedeli,
skrajnosti - ali jo potlačimo kaj reči v odgovor, ali smo jezali pa izbruhnemo. V vsakem ni, ker smo pričakovali nekaj
primeru naredimo škodo. drugega? Kadar smo jezni, se
Jeza botruje nekaterim bolez- seveda vsega tega ne sprašujenim in premnogim zameram mo. Na hitro določimo krivmed ljudmi. Kadar se prepu- ca, ki nasJe spravil v Jezo, mu
stimo izbruhu, bodisi da na določimo kakšno sočno ime in
nekoga vpijemo, ga udarimo, ga damo v predal med neželeuničujemo stvari ali samo za- ne ljudi. V resnici pa Je tako,
loputnemo z vrati, pomeni, da smo si odziv izbrali sami
in prav tako Jezo. Ceje nekdo
da smo podlegli "energijski"
vrednosti sporočila. V želodcu do nas nevljuden, če nismo
nas stiska, lahko nam je sla- postrežem tako, kot bi morali
bo, dvigne se krvni tlak, pove- biti, če nas prehiteva vozilo,
ča se utrip, znojimo se, posta- ko je polna črta in se mu vsi
ne nam vroče in podobno. Ta- umikamo, da preprečimo nekrat je fMjboljše in najhitreje, srečo, če kuhinja ni pospravče vse te znake umirimo. Za- ljena, tako kot smo bili dogočnimo počasi dihati in bodi- vorjeni z otroki, če nas Je nemo pozorni na izdihe, ki naj kdo grdo obrekoml, če ... vedbodo daljši kot vdihi. Lahko no lahko izberemo stopnjo
popijemo vodo ali pa shladi- razburjenosti, jeze in seveda
mo roke pod tekočo vodo. na drugi strani tudi stopnjo
VažnoJe, da se ne prepustimo obvladanega odziva. Pomisliuničujočemu vedenju, h kate- mo tiidi na to, kakšen proremu nas spodbuja reakcija blem ima šele Človek na drugi
telesa. Ko obvladamo svoje strani. Kako hudo ga nekaj
telo, lahko obvladamo tudi muči, če nas obrekuje. Kaj
svoje misli. Tako se lahko po- nam zavida? Zakaj to posvetimo temu, kar nas Je raz- čne? Zakaj bi to sploh morali
jezilo. Kaj je bilo tisto, kar vedeti? Važno, da vsak odgonam je dvignilo tlak in za- vaija zase.
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Prisluhnite nampolepšali vam bomo
dan.
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Zakon težnosti
Zdrav človek ima tisoč različnih želja, bolan eno samo:
ozdraveli. Kdo je to misd prvi
izrekel, ne vem, vsekakor drži.
MARJETA S M O L N I K A R

info@g-glas.si

Četrtek, 21. junija 2007
S Tgo sva se smejali precej
nagfas, vsekakor pa tako nagias, da so sestre prišle za vsak
primer preverit, kaj se dogaja,
(da se nama ni morda zmešalo). Lahko rečem, da Jih Je
najina korajža presenetila,
saj so na oddelku 200 bolniki
prej slabe volje in zaskrbljeni
kot razpoloženi.
Se razume, smejala sem se
načrtno, z namenom. Najprej
sem se smejala prisiljeno, po-

Nekateri naši priznani zeliščarji svetujejo, da bi morali tisti, ki veliko govorijo in pojejo, vsak dan piti
repikov čaj z m e d o m . Glasilke javnih govorcev in profesionalnih pevcev naj bi po repikovi terapiji
postale lepo napete, glas pa bolj čist in doneč. Repik pa ima š e druge rnoči ...
PAVIA K U N E R

Vsega sveta zdravje
Repik (Agrimonia eupatoria), ki ga nekateri poznajo
po imenu gladišnik, griznik, mala torica ali vsega
sveta zdravje, cvete lepo rumeno, tako da se odpirajo
cvetovi od spodaj drug za
drugim od junija do septembra. Najraje poganja ob
lesenih plotovih, gozdnih
obronkih, po suhih travnikih in med grmovjem po
vsej državi. Nabiramo celo
zelišče ali ločeno liste in cvetove. Največjo količino učinkovin vsebuje na začetku
cvetenja, v juniju in juliju.
Znižuje krvni sladkor
Repik je v antičnih časih
sodil v sam vrh najbolj čislanih zdravilnih zeli. Priljubljenost mu je s časom padla,
ohranila pa se je v ljudski
medicini. Sodobna medicina mu ne posveča pozornosti, visoko pa ga cenijo Američani. Repik so od nekdaj v
obhki obkladkov uporabljali
za celjenje ran in to se je
ohranilo do danes. S časom
so odkrili, da se močno obnese tudi pri jetrnih obolenjih. V ljudskem zdravilstvu
z njim zdravijo driske, vnetje želodčne sluznice, črevesne bolezni, denimo vnetje
slepiča ter tankega in debelega črevesa. Učinkovito odvaja žolč in pomaga pri nehotenem mokrenju in vnetju mehurja. Koristi pri živčni razdraženosti, utrujenosti, znižuje krvni sladkor in

preprečuje obolenja alergijskih občutljivosti. Kot grgralo se izkaže pri vnetju grla.
Pri žolčnih kamnih
Dr. Katja Galle-Toplak v
Zdravilnih rastlinah na Slovenskem ugotavlja, da je
učinkovanje droge mnogostransko. Kot čreslovinska
droga učinkuje pri lahkih,
nespecifičnih, akutnih driskah in vseh želodčnih ter
črevesnih težavah. Učinkovit
je predvsem pri težavah, ki
nastanejo zaradi nezadostnega izločanja prebavnih fermentov in slabega izločanja
žolča. Uporabljamo ga pri
žolčnih kamnih in pesku.
Osnovni recept za
repikov čaj
Čaj za vse omenjene težave pripravimo kot poparek:
dve žlički zeUšča prelijemo
s skodelico vrele vode, počakamo petnajst minut in
precedimo. Pijemo po tri
skodelice čaja na dan. Čaj
prijetno diši in je lepe svetlo
rdeče barv. Repik se obnese
tudi v čajnih mešanicah. Pri
boleznih ust in grla, anginah in vnetju žrela se denimo silno obnese mešanica
iz repika, žajblja in lipovega
cvetja z dodatkom medu.
Repikov čaj za sladkorne
bolnike
Repik naj bi po prepričanju ljudske medicine, dobro del sladkornim bolnikom. Pripravimo ga kot po-
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Repik je pokončna rastlinica
parek iz dveh žlic cvetočih
poganjkov, ki jih prelijemo
z litrom vrele vode ter pustimo stati deset minut. Uživamo ga trikrat na dan po
eno skodelico.
Repikov čaj zoper vnetje
glasilk in za dober glas
Marija Treben, avtorica
priljubljene knjige Zdravje
iz božje lekarne in svetovno
znana strokovnjakinja za
zelišča, pravi, da bi morali
govorci in pevci vsak dan
piti repikov čaj z medom.
Odločijo naj se denimo za
tritedenske čajne kure. Glasilke bodo postale lepo napete, glas pa bolj čist in doneč. Najbolje naredijo, če
nekaj čaja uporabijo za grgranje, nekaj pa ga spijejo.

v

RAKOVIH

Pripravimo ga tako. da eno
žličko listov in cvetov poparimo s skodelico kropa in
po desetih minutah precedimo. Grgramo ga dvakrat
na dan. Pijemo po eno do
dve skodelici na dan. Izredno koristi zoper vnetje glasilk.

Repikov čaj zoper
alergije
Vzamemo dve žlički zelišča in ga poparimo s skodelico vrele vode. Pustimo, da
pokrito miruje pet minut,
nato čaj precedimo in nesladkanega pijemo trikrat na
dan po eno skodelico pred
obrokom. Pri težavah z alergijami je koristno narediti
večkrat na leto tritedenske
čajne kure.

KLEŠČAH

tem sem se smejala Teji, Teja zavest vtisniti dobro. Samo ra- počitek; vzemite moj jarem veku), kjer postanejo lahke in
pa meni, na koncu sem se sme- zumsko poznavanje Resnice
nase, kajti moj Jarem je lahek se porazgubijo v prvotni neobjala iz srca. Kratko malo sem namreč ne daje rezultatov. in moje breme je sladko. /.../ stoj."
bila vesela, da se je začelo tudi Najlažjo pot zase sem odkrila To naznanjuje, daje nadzaNo, če je že tako (in veijakonkretno zdravljenje, da se v odložitvi bremena. Neki me- _ fest (ali Kristus v človeku) tisti mem oziroma verujem, da Je
zaradi kemoterapije moje živ- tafizik je to razložil na ta na- predel, ki bije človekove boje in natanko tako in nikakor druljenje ni ustavilo, ^ se svet vrti čin: Edina stvar, ki daje težo ga osvobaja skrbi, bremen. Se gače), daje mogoče skrbi in
naprq in Jaz se vrtim z njim, stvarem v naravi, je zakon tež- pravi, človek krši zakon, če bremena, ki Človeka skrbijo in
da sem bogatejša za novo, po- nosti. Če bi kamen lahko dvig- nosi breme sam. Breme so ne- težijo, preložiti na Kristusova
zitivno izkušnjo. Ve^e sreče, nili visoko nad planet, bi bil prave misli ali stanja, ki imajo ramena, potem mu z napečkot je živeti, si tem trenutku brez teže. To je imel v mislih korenine v podzavesti. Skoraj jim veseljem prepustim svojega
ne znam zamisliti.
Jezus Kristus, ko je rekel, moj nemogoče je doseči kateri koli Tončka oziroma Toneta; medPravzaprav sem s smehom Jarem je lahek in moje breme napredek, če podzavest usmer- tem ko sem skrajno brezbrižno
razbremenila svojega duha Je sladko. Premagal je zemelj- jamo z zavestjo ali z razu- vlekla vase cigaretni dim in
ali, kot pravi Florence Scovell ska nihanja in deloval v ^eri mom, saj je razum (intelekt) svinjala svoja pljuča s katraShinn v knjigi Igra življenja četrte dimenzije, kjer obstajajo omejen s svojimi lastnimi nom ter se za vsakoJigo sekirain kako Jo igrati: "Ko Človek le popolnost, dovršenost, življe- predstavami in poln dvomov la in se prepuščala stresu, je
spozna svoje sposobnosti in de- nje in sreča. Rekel je: Pridite k in strahu. Kako pametno je to- namreč komaj opazni Tonček
lovanje duha, bi rad našel hi- meni vs(, ki se trudite in ste
rej skrbi in težave naložiti zrasel v pravega korenjaka.
ter in lahek način, kako v pod- Oteženi, in jaz vam bom dal
nadzavesti (ali Kristusu v člo(Se nadaljuje.)

RADOSTI ŽIVLJENJA

Vrtnice
BORIS BERGANT

Zaradi prelepe oblike
cvetov in popolnega vonja
je vrtnica kraljica cvetic.
Vrtnice so pognale svoje
korenine že pred 60 milijoni let, pred 8000 leti pa so
jih začeli gojiti kje drugje
kot v Egiptu. Pa niso vrtnice uporabne samo v kozmetiki, kot modni dodatek
ali v vrtovih, iz njenih venčnih lističev lahko pripravimo tudi okusne jedi. Priljubljena dišava, tudi v
kombinaciji z drugimi, je v
zadnjih desetletjih posebna
sestavina tudi v kulinaiiki.
Barva, vonj in okus vrtnic
omogočajo, da z njimi obarvamo in začinimo številne
jedi, od hladnih prigrizkov,
toplih predjedi, glavnih jedi
pa tudi sladic in pijač. Najprimernejši čas za obiranje
cvetov je zjutraj, preden
sonce izpije prelestni vonj.
Katere vrtnice izbrati? V literaturi navajajo številne
najbolj dišeče vrtnice, a
imena sort nam nič ne povedo. Ozrimo se po domačih vrtnicah, poiščimo najbolj dišeče, in potrgajmo
cvetove. Najbolj dišeči cvetovi so tisti, ki so komaj odprti. Del cvetnega lista, ki
se drži čaše, je najbolje izrezali, ker rahlo greni. Pred
uporabo jih operemo v veHki količini mizle vode, vendar z njimi ravnamo previdno, nežno jih polagamo
na papirnato brisačo in pustimo, da se posušijo. Uporabljamo le sveže cvetne liste, ki se jih ne splača niti
sušiti, niti zamrzovati, v
hladilniku pa tako ali tako
izgubijo ves vonj in svežino. V prodaji vrtničnih cvetov ni, dobimo pa vrtnično

ali rožno vodo in olje, pa še
to ponavadi le v lekarnah.
Nekatere vrste vrtnic pa
imajo tudi velike plodove,
ki jih uporabljamo kakor Sipek. Dišeče venčne liste
uporabljamo za aromatiziranje sladic in solat, iz njih
lahko pripravimo sirup,
žele, vino ali pa jih namočimo v kis. Splača se tudi preizkusiti okus, ki ga dajo vrtnični cvetovi zehščnin; čajem in še posebej pravemu
čaju. Sladokusci pa bodo iz
vrtnic pripravih nadvse dišečo marmelado.
Narezani biftek na solati
z vrtnicami
Za 4 osebe potrebujemo: j o
dag govejega Jileja, 25 dag svežih solatnih Hstov (berivke,
mlade špinače, mkole,...}, 10
dag vrtničnih cvetnih listov, 3
žlice sveže stisnjenega ribezavega soka, 4 žlice oljčnega
olja, 1 žlico limoninega soka,
5 dag nastrganega parmezana, sol in sveže mlet poper.
Meso soUte in popoprajte
ter ga na žaru z vseh strani
pecite 10 do 15 minut, da
ostane znotraj rožnato. Na
deski ga narežite na tanke
rezine. Oprano solato in
vrtnične cvetne liste poraz
delite na velik krožnik, nanje naložite rezine mesa,
začinite s soljo in poprom,
potresite s parmezanom ter
prelij te z marinado iz ribezovega soka, oljčnega olja
in limoninega soka. Takoj
postrezite s toastom aU sveže pečenim kruhom.
Jagodna marmelada
z vrtnicami
Za tri kozarce vrtnične marmelade potrebujemo: 30 dag

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

Tedenski jedilnik

vrtničnih cvetnih listov in 1
vrtničnih cvetnih listov, 80
dag sladkolja. sok ene limo- jajčni beljak.
ne, 2 kg svežihjagod in 1 vrečko želina za marmelade.
Sladkor skuhajte v enem
decilitru vode in ohladite.
Cvetne lističe vrtnic, najDodajte pomarančni in liraje rdeče in dišeče, dajte v
monin sok, vrtnično olje ter
sedem decilitrov vrele vode,
vrtnične cvetne liste. Vse
kuhajte jih pet minut. Odskupaj zmeljite s paličnim
cedite in odcejeno vodo
mešalnikom, nalijte v moshranite. V multipraktik
del in zamrznite. Maso obdajte kuhane cvetove vrtnic,
časno premešajte in ko za200 gramov sladkorja in lične kristalizirati, primešajmonin sok ter vse skupaj
te še sneg iz beljaka.
zmeljite. V preostalo vodo
kuhanih vrtnic vsujte preBreskve z vrtnicami
ostali sladkor in zmlete vrtnice ter kuhajte še 20 miZa J oseb potrebujemo: j sonut. Dodajte oprane in razčnih breskev, 25 dag sira maspolovljene jagode ter zavricarpone, 2,5 dl sladke smetate. Dodajte vrečko želina, ki
ne, 1 kapljico vrtničnega olja,
ste ga pred tem zmešali z
J dag vrtničnih cvetnih listov
dvema žlicama sladkorja in
in 2 žlici sladkorja v prahu.
nekaj vode, da postane
zmes gladka. Marmelado,
Vsako breskev operite in
ko zavre, kuhajte še pet miprevidno vzdolžno prerežinut, odstranite peno in zate in odstranite koščico.
prite v kozarce.
Sladki smetani dodajte
sladkor, vrtnične cvetne liste in vrtnično olje ter vse
Pomarančni sorbet
skupaj zmeljite s paličnim
z vrtnicami
mešalnikom. Dodajte masPotrebujemo: 4 dl sveže stis- carpone in vse skupaj stepinjcnega pomarančnega soka, te v trdo kremo. S kremo
sveže iztisnjen sok ene limo- napolnite breskve in jih pone. TJ dag rjavega sladkorja, 1 nudite kot okusne sadeže
kapljico vrtničnega olja, 5 dag presenečenja.

Lahke jedi za poletne dni
Zdrobova juha
z lisičkami

JANEZ ŠTRUKELJ

/

'

Sestavine: 3 dag masti, 6 dag
mešane zelenjave, 1,50 I kostne juhe ali vode, 4 dag pšeničnega zdroba, malo maski ali
margarine, sesekljani petcrHlj, 16 dag lisičk.
Priprava: Na maščobi prepražimo naribano jušno zelenjavo, jo zalijemo s kostoo
juho in kuhamo 20 minut.
Juho precedimo, zavremo in
vanjo zakuhamo zdrob. Na
maslu prepražimo narezane
lisičke in jih dodamo juhi.
Kuhani juhi dodamo še stepeno jajce in sesekljan drobnjak. Juho po okusu še zači-
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Nedelja - Kosilo: goveja juha z vlivanci, sesekljani bifteki,
pečen krompir s kumino, kumarična solata, sladoled z mallnovo polivko; Večerja: govedina iz juhe v solati (s paradižnikom, svežo papriko), zrnat kruh, jogurt.
Ponedeljek - Kosilo: grahova juha s hrenovkami, palačinke s
skuto in mešanim sadjem, kompot; Večerja: goveja jetra na
žaru, kumarična solata s krompirjem in koprom.
Torek - Kosib: rižota z morskimi sadeži, rdeča pesa v solati,
nektarine; Večerja: topli sendviči s sirom, jogurt ali bela kava.
Sreda - Kosilo: polnjene paprike v paradižnikovi omaki, pire
krompir, zelena solata; Večerja: ocvrte bučke, radič s
fižolom, koruzni kruh.
Četrtek - Kosilo: hladna kumarična juha, makaronov© meso,
paradižnikova solata s kaprami; Večerja: dušena blitva z jajci in parmezanom, zrnat kruh, kislo mleko.
Petek - Kosilo: paradižnikov sok, osličevi fileji po pariško,
blitva s krompirjem po dalmatinsko, hruške; Večerja: široki
rezanci z orehi, kompot.
Sobota - Kosilo: musaka iz jajčevcev, dušen zeliščni riž,
mešana solata; Večerja: zeliščna skuta, pršut, sveži zeliščni
hlebčki, sladoled.
Sesekljani bifteki
Zelo drobno zmeljemo 50 dag mehke govedine z 8 dag slanine. Dodan-o kruhov bešamel, pol žličke zelenjavnih začimb
in sol ter dobro pregnetemo. Na mokri deski oblikujemo
manjše polpete, jih povaljamo v drobtinah ter spečemo na
vroči maščobi. Za bešamel segrejemo 2 žlici masla, dodamo
po 1 žlico zelo drobno sesekljane čebule in peteršilja,
popražimo, dodamo v vodi namočeno in dobro ožeto žemljo
in 4 žlice mleka. Mešamo na vročini, da dobimo gladko zmes.
Hladna kumarična juha
1, J skodelice oiuptjenih in drobno nastrganih kumar, pol litrajogurta,
2 dl mleka, sesekljana mlada čebula, sesekljan pcteriilj, sol.
Vse sestavine zmešamo, solimo in dobro ohladimo. Preden
juho postrežemo, jo penasto stepemo z metlico in nalijemo
v mrzle skodelice. Obogatimo jo lahko s kolesci trdo kuhanega jajca, sončničnimi semeni, kislo smetano in podobno.
Malinova polivka
40 dag malin, 2 žlici sladkorja, sok 1 limone in 1 pomaranče,
1 žlička jedilnega škroba, 1 skodelica vode.
Vodo s sladkorjem kuhamo 2 minuti, nato stresemo vanjo
maline. Limonin in pomarančni sok zmešamo z jedilnim
škrobom in zakuhamo v polivko, da se zgosti. Ponudimo jo
k sladoledu, zdrobu, riževemu narastku, pudingu ....
Podobno sladko polivko lahko pripravimo tudi z borovnicami, višnjami, jagodami ali ribezom.

KUHARSKI

RECEPTI

Ijem. Na krožniku jed potre- dimo z dušenimi bučkami S a d n a strjenka
semo še z naribanim parme- in praženim krompirjem.
Sestavine: 30 dag pretlalenega
Sestavine: Testo za rezance zanom.
a!i zmiksanega sadja, mareli20 dag moke, 2 jajci; slan krop,
D u š e n e bučke
ce, jagode, brusnice maline, 12
3 dag maščobe, ij dag gnjati, 2
Sesekljani zrezki s skuto
Sestavine: jo dog bučk, 2 žlici dag sladkorja, 3 liste ždatine,
jajci, peteršilj.
Sestavine: 40 dag mešanega milega kisa, 4 dag maščobe, 6 sok pol limor.e, 1 dl vina, 2,j dl
Priprava: Naredimo testo
mletega mesa, 20 dag skute, 1 dag čebule, 2 stroka česna, 12 sladke smetane.
za rezance. Ko se spočije, ga
razvaljamo za nožev rob de- žemlja, 6 dag prepražene če- dag svežega paradižnika, ščep Priprava: Pretlačenemu
belo. Na pol csušenega zreže- bule, 2 pesti drobtin, sol, po- kurnine, sol, poper, 1/2 dl kisle sadju primešamo sladkor.
mo na enakomemo velike kr- per, 2 jajci, strt česen, malo smetane, 2 dag moke.
Namočeno želatino ožmemo,
picc. Skuhamo jih v slanem
majarona, timijan.
Priprava: Olupljene bučke stopimo v posodi nad soparo,
kropu, ki smo mu dodali
[hiprava: Mletemu mesu grobo naribamo in jih okisa- dodamo vino, primešamo k
malo olja, da se pri kuhanju dodamo v mleku namočeno mo. Na maščobi prepražimo sadju, dodamo še limonin
ne sprimejo. Odcejene oplak- pretlačeno žemljo, jajca, sesekljano čebulo in česen,
sok in eno '.rsto likerja. Vse
nemo s toplo vodo. Posebej v. pretlačeno skuto, drobtine, bučke, paradižnik, kumino in skupaj premešamo s stolčeno
kozid segrejemo maščobo, ji začimbe in dobro pognete- soL Pokrijemo in dušimo. Ko sladko smetano. Napolnimo
dodamo na koščke narezano mo. Iz mase naredimo ena- voda izpari, prilijemo smeta- kozarce in jih za krajši čas pogrjat, vse skupaj prepražimo. ke zrezke kot pleskavice. no, med katero smo zmešali stavimo v hladilnik, da se strDolijemo še stepeno jajce in
Spečemo jih v ponvi in jih moko, dušimo še nekoliko jenka strdi. Ponudimo jo s
dodamo kuhane krpice. Po- damo na papirnato servieto,
stepeno sladko smetano in
minut, najadnje primešamo
tresemo sesekljanim peterši- da se osušijo. Pečene ponu- še sesekljan peteršilj.
narezanim sadjem.
Cnjatne krpice

ZANIMIVOSTI
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Mokri Blejski dnevi
B l e j s k i d n e v i s o t u d i l e t o s privabili m n o ž i c o o b i s k o v a l c e v , č e p r a v j e v s o b o t o z v e č e r
organizatorjem nekoliko ponagajalo vreme.
MATEJA RANT

Bled - "Na žalost je v soboto
deževalo, tako da je bilo obiskovalcev manj, kot smo pričakovali, kljub t e m u pa n a m je
uspelo izpeljati celoten prog r a m , vključno z ognjemeBled so obiskali tudi starodobni kolesarji n a kolesih iz leta
1 9 2 $ v oblačilih iz tistega časa.

tom," je bila z letošnjimi Blejskimi dnevi zadovoljna direktorica zavoda za turizem Eva

sledila je laserska projekcija
na grajsko skalo, na katero so
se izrisovale barve zastav držav Članic Evropske unije. V
soboto pa je opolnoči n e b o
razsvetlil ognjemet. S e j e m
domače in umetnostne obrti
so letos preselili v Zdraviliški
park, kjer so vsak dan pripra-

vili tudi program za otroke.

goče popeljati s sedežnico.

Letos s o popestrih tudi gostinsko p o n u d b o na stojni-

"Glede na to, da je bil po številu obiskovalcev petek moč-

cah, saj so poleg čevapčičev
in pleska\ic ponujali še tipičn e slovenske i n evropske

nejši, n a m je uspelo doseči
n a m e n - da bi bilo se vse skupaj bolj umirjeno, brez velike

jedi. Pogled na dogajanje na
promenadi so omogočili tudi

m a s e ljudi zgolj v e n e m večeru," je še ugotavljala Eva

s Straže, kamor se je bilo mo-

Štravs Podlogar.

Štravs Podlogar. Letošnji
Blejski dnevi s o bili malce
drugačni kot v preteklih letih,
saj so obiskovalcem vsak dan
ponudili kako zanimivost,
o b e n e m je program potekal
na več lokadjah.
Z a d n j i h n e k a j let so nam r e č ugotavljali, da se n e glede na prizadevanja, povezana
s p r o g r a m o m prireditve,
obisk Blejskih dni zgosti na
dve uri v soboto zvečer, zaradi česar je bilo veliko slabe
volje, povezane predvsem s
prometom. Tako so letos že v
petek na jezero spustili okrog
V Z d r a v i l i š k e m parku s o poskrbeli tudi z a z a b a v o otrok.

deset tisoč lučk, Id jih je izdelal domačin Andrej Vidic,

Del dogajanja s o preselili v Zdraviliški paric, kjer s o bile stojnice d o m a č e in umetnostne obrti.

MojeDeloxom
Izberi

prihodnost

MOjE DELO, spletni marketing, d.o.o.
Podutiška 92, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500)
NA: vvww,mpj^()?l9,<;9m. into@mojedelo.eom

Pomočnik vodje servisa m/ž (Medvode)

Pričakujemo: vsaj V. stopnjo izobrazbe tehnične ali
komercialne smeri; organizacijske sposobnosti: aktivno
znanje vsa) enega tujega jezika (angleščine ali nemščine); računalniška pisnenost; urejenost, sposobnost
pisnega komuniciranja; dinamičnost, komunikativnost;
vozniški zpit kategorije B. Vilt)0ss, d. o. o.. Gorenjska
cesta 54. 1215 Medvode, prijave zbiramo do 09. 08.
2008. Več na www.mojedelo.com.
Serviserviličarjev m/ž (Medvode)

Pričakujemo: IV. ali V. stopnjo tehnične izobrazile; znanje
uporabe osebnega računalnika (intemet, znanje MS Office programov predstavlja prednost); zaželeno je zrunje
vsaj en^a svetovnega jezika (angiešeine ali nemščine);
zaželene so izkušnje s servisiranjem viličarjev/delovnih
strojev; vozniški izpit kategorije B. Viiboss, d. o. o.. Gorenjska cesta 54.1215 Medvode, prijave diiramo do 06.08.
2008. Več na www.mojedeki.com,
Prodajalec m/ž (Kranjl

in pospeševanje prodaje lastnih izdelkov in storitev skupine Tehnik; spremljanje trga; svetovanje in podpora ključnim kupcem. SGP Tehnik, d. d., Stara cesta 2, 4220
Školja Loka. prijave zbiramo do 20. 08. 2008. Več na
vvww.mojedeto.com.
Inženir oz. tehnik v operatM m/ž (Škofja Loka)

Ponujamo vam: poklicni izziv; samostojno in dinamično
deto pri vodenju ambicioznega tirna v odličnem podpomem okolju; stimulativno plačilo In trendovsko ragrajevanjB za uspešno opraulieno deto; odlične možnosti za
vaš osebni In kariemi razvoj v sodobnem delovnem okolju z jasno zastavljenimi cilji; strokovno nadgradnjo vaših
znanj ter ostalih znaij, ki so pomembna za doseganje ciljev. SGP Tehnik, d. d., Stara cesta 2. 4220 Škofja
Loka. prijave zbiramo do 18. 08. 2008. Več na
vvww.mojedeio.com.
Vodja projektov In svetovalec za poslovne rešitve
Microsoft Dynamics NAV m/ž (I) (Škofja Loka)

Smo švicarsko podjetje z dolgoletno tradkajo v prodaji obu- ISčenio sodelavce na ERP posk>viii intuimacijski lešltvi
Microsoft Dynamics Navision. Zaželeno je poznavanje
tve (www.voegele.com). Ponujamo obutev za vso dnjžino
poslovnih procesov projektnega vodenja, izvajanje ana(lastne znamke In priznane znamke). Zaposlimo novega
liz, komunikativnost In timsko delo. Nudimo kreativno
prodajalca/-ko za delni dekivni čas, 20 ur na teden,
za dek> v naii poslovalnici v Kranju (center Olandija), Cesta deio\»io okolje s strokovnim izobraževanjem in redno zaposlitvijo. Delo tx> obsegalo: vodeije, organiziranje in iz1. maja 77, 4000 Kranj. Iščemo osebo, ki je komunivajanje projektov: uvajanje ERP rešitve Microsoft Dynakativna, ima veselje do (fela. je vztrajna, natančna, samomics NAV. Krajnik računalništvo, d. o. o., Kidričeva cestojna. Vbegele Shoes, d. o. o., Dunajska 159. 1000
sta 65 a, 4220 Škofia Loka, prijave zbiramo do 15. 08.
Ljubljana, prijave zbiramo do 21. 08. 2008. Več na
2008. Več na vwvw.moiedelo.com.
www.mojedelo.com.
Terenski prodajalec m/i (Kranj)

Bio-delli s.p. vabi k sodetovanju osebo za dek> prodajaka
m/ž na terenu. Pričakujemo: vozniški izait; osnovno znanje
urejevalnika besedil in dela s pregledtiteami; veselje do
dela z ljudmi; komunikativnost, točnost, natančnost in
organizacijske sposobnosti; sposobnost vodenja manjše
skupine (ud. Nudimo: izobraževanje; od 30% provizije naprej, kar je odvisno od prometa zastopnika; stimulacije in
nagrade. Biodelfi Sebi^an Semič s.p.. Spodnje Puplje
16 a. 4203 Duplje, prija« zbiramo do 14.08.2008. Več
na www.mojedeto.com.

Gorenjski Glas

www.gorenjski^as.si

Inženir kakovosti m/ž (gubljana, Škofja Loka)
Podjetje, TOG UNITECH UtKU, d. 0. o., vsvoj kolektiv vabi
novega sodelavca: inženir kakovosti m/ž. Pričakujemo: aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika; visoko ali višjo izobrazbo strojne smeri; delovne izkušnje v irdustriji.
TOG UNITECH Lth-ol, d. o. o.. Uostrojska cesta 46,
1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 10. 08. 2008. Več na
wwwjnojedeto,com
Samostojni tehnični sodelavec v pripravi dela m/ž
(Škofja Loka)

Ponujamo vam: kreativno, raznoliko in odgovorno delo;
stimulativno plačilo in nagrajevanje za uspešno in
Bio<Jelfi s.p. vatli k sodelovanju osebo za doto telefonista učinkovito opravljeno delo; odlične možnosti za vaš
osebni in karierni razvoj; strokovno nadgradnjo vaših
m/ž. Pričakujemo: osnoiffio znanje Vi/onda, Exceia; veselje
znanj ter ostalih znanj, ki so pomembna za doseganje
do dela z ljudmi; komunikativnost, točnost, natančnost in
ciljev. SGP Tehnik, d. d.. Stara cesta 2. 4220 Škofla
organizacijske sposobr>osti; sposobnost vodenja manjše
Loka, prijave zbiramo do 10. 08. 2008. Več na
skupine. Nudimo: izobraževanje; plačito od 10 evrov naprej, odvisno od prkjobijenih terminov na dan, ne gle<fe na vvww.mojedelo.com.
prodajo artikla; stimulacije in nagrade; možnost zaposlitve
za nedotočen čas. Bio-delfi Sebastjan Semič s.p.. SpodKuharski pomočnik m/ž (Škofja Loka)
nje Duplje 16 a. 4203 Duplje, prijave zbiramo do 14.08.
Vaše deto bo otisegato pomoč pri pripravi toplih in hladnih
2008. Več na www.mojedelo.oom.
obnotov. Pričakujemo: izkušnje v gostinstvu; voznški izpit
kategorije B; smisel za deto z ljudmi; natančno, dosledno,
Tržnik nVž (Skofla Loka)
komuiikativno in dinamično osebo; veselje do dela in timZaposliti želimo strokovrjaka. ki je dinamičen, prodoren, z skega dela. Sodexo, d. o. o.. Železna cesta 16, 1000
veliko delovnega elana, vztrajen in ciljro usmerjen ter pri- Ljubljana, prijave zbiramo do 08. 08. 2008. Več na
pravljen sprejeti izziv. Vaše temeljne natoge bodo: trženje
www.mojedeto.com.
Delavec v telefonskem centru m/ž (Kranj)

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
• PROSTA DELOVNA MESTA
NA GORENJSKEM (m/ž)

KUHARSKI POMOČNIK
dO 4 . 8 . 0 8 : M E T R O P O L G R O U P . O . D . O B A L A
77.8320 PORTOROŽ

10.6.08; SOOEXO. d.o.o„ ŽELEZNA C. 16,
UUBLJANA
NATAKARSKJ POMOČNIK
dO

dO 4 . 8 . 0 8 ; M E T R O P O L G R O U P . D.D.. O B A L A
77. 6 3 2 0 P O R T O R O Ž

ŽIVILSKOPflEOELOVALNI DELAVEC
dO 2.8.08: ŽITO, D.O.. PC GORENJKA. ROŽNA
DOUNA8. LESCE

NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA DO 2 LET

dO 14.8.08: AIREST. D.O.O., Z G . B R N I K 130 A.

DEUVECB8EZP0KUCA

4210 BRNIK-AERODROM

do 2.8.08: tSKRA MEHANIZMI. O.O.. UPNICA

POŠTNI MANIPUUNT

8. KRORf^

dO 6 . 8 . 0 8 ; P O Š T A S L O V E N I J E . D.O.O., D R A Ž G O Š K A U L 8. K R A N J

dO 7.8.08: KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C.
2V LJUBLJANA
do 17.8.08; KARfERA. D.O.O.. DUNAJSKA C.
21, LiUBUANA
do 14.8.08: KARIERA. 0.0.0., DUNAJSKA C.

BLAGOVNI MANIPUUNT
dO30.7,06; SVILANfT, D O., KOVJNARSKAC. 4.
1241 K A M N I K

CVETUČAR

21.UUBUAMA

do 10.8.08; MARJAN PIANINŠEK Š.P., VALVA-

do 30.708: KLADIVAR ŽIRI. D.D.. INDUSTRIJSKAUL 2. ŽIRI
do 17.8.08; O Q R E X . O.O.O.. P O D R E C A
MAVČIČE

Z O R J E V T R G 17,1270LFTUA
PEK
dO 6.6.08; TDIŠ MARKET. A L P S K A C . 4 5 . L E S C E
do 6.8.08; TUŠ SUPERMARKET. U L MIRKA
V A D N O V A 19. K R A N J
SLAŠČIČAR

5.

dO 2.8.08. RAN E D.O.O., NA KRESU 3. ŽELEZMM
POMOŽNI D E U V E C

dO 3.8.06; M\mi ANŽiC S.R. MLADINSKA UL

dO 17.8.08: OGREX. D.O.O,. PODRECA 5,

2. KRANJ
SNAŽILKA
do 30.7.08: NtATAŠA VlOIC S.R. HROŠtCA 14.
HRU&CA
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
do S.8.08: AGENCLiA M SERVIS. D.O.O.. IGRIŠKA UL 14,UUBUANA
do 1.8.08: AGENCLIA M SERVJS. O.O.O., IGRIŠKA UL 14. UUBUANA
do 2.a08; Ali=<NA, DO.. STROJARSKA UL 2, ŽIRJ
dO 21.8.08: ANDREJA PODPECAN S.P.. UL
LOJZETA HROVATA 9. KRANJ
dO 4.8.08; ETA ŽMLSKA INDUSTRUA, O.D.,
KAJUHOVA POT 4. 1241 KAMN«
dO 24.8.08; DRAGICA HORVAT S P.. NAS. S.
CERNETA 33. KRANJSKA GORA
doS.808: HOTEL SLON. D D . SLOVENSKAC.
34. UUBUANA
dO 10.8.08: INES. D.O.O.. KRIŽNA GORA 8.
ŠK LOKA
do 30.7.08;
D.O.O., KOTNIKOVA UL
32. UUBUANA
do 10.8.08; JAGODIC BARBARA S.R.. OB ŠOU
3. 1217 VODICE
dO 8.8.08; KARIERA, D.O.O.. DUNAJSKA C.
21. UUBUANA
do 4.8.08: ULUA. D.O.O.. MEOVOŠKA C. 4.
1215 MEDVODE
do 30.7.08; MARMRE. D.O.O.. KOROŠKA C.
10. KRANJ
do 4.8.08; METROPOL GROUP. D.O,. OBALA
77, 6320 PORTOROŽ
do 11.8.08: MIROSLAV BENEDlOlC S P.. RACOVNIK 8. ŽELEZNIKI
dO 21.8.08; BORUT JURKOViC S.P.. RIBČEV
LAZ 50. BOHINJSKO JEZERO
dO 12.8.08; R^PtR SERVtS. D.D.. POD JEŽAMI
3, LJUBLJANA
dO 15.8.08; RINAIMVENT. O.O.O.. SUVNA 2,
1262 VAČE
dO 6.8.08; SINTAL. D.D,. LTTOSTROJSKA C.
38, LJUBLJANA
dO 1.8.08; TSP, PJSKAR ACO., D.N.O., MlšEVA
UL 1.1230 DOMŽALE
do 20.10.08; VOLENIK. O.O.O.. CELOVŠKA C.
170. UUBUANA
OBDELOVALEC LESA
do 2.8.08; JELOVICA. D.D. SPE HIŠE. HRIB 1.
PREDDVOR
OBDELOVALEC KOVIN
do 17.8.08; LITOSTROJ PTS, D.O.O.. LfrOSTBOJSKAC. 42, LU8UA^)A
UPRAVUALEC GRADBENE MEHANtZACUE
dO e,8.08; RASIM SUUKANOViC S.P.. JAVORNIŠKl ROVT 35 C. JESENICE

MAVČIČE
d o 6 . 8 . 0 8 : S A V A H O T E U B4JED. d,d,. C A N K A R J E V A C . 8. B L E D
MIZAR
d o 6 . 8 . 0 8 ; JELJOVICA. O.D. S P E HJŠE, H R I B 1,
PREDDVOR
do 6 . 8 . 0 8 ; J E L O V I C A . D.D.. K I D R I Č E V A C. 5 8 ,
ŠK.LOKA
do 2 1 . 8 . 0 8 ; E D V A R D BTZJAK S.P.. M A V Č I Č E
26, MAVČIČE
PAPIRNIČAR

dO 31.708; LEPENKA. D.D.. SLAP 8, TRŽIČ
KLJUČAVNIČAR

dO 1.8.08; E T A Ž I V I L S K A I N D U S T R I J A . D.O..
KAJUHOVA POT 4.1241 K A M N I K
d o 3 0 . 7 . 0 8 ; KLADIVAR ŽIRI, D.D.. I N D U S T R U S K A U L 2. ŽIRI
do 2 4 . 8 . 0 8 ; S I F L E K S . O . O . O . . T R Š K A C . 5 .
3254 PODČETRTEK
O B U K O V A U O KOVIN
d o 19.8.08: I S K R A I S D - PLAST, d . o . o . , S A V S K A
L O K A 4. K R A N J
dO 3 0 . 7 . 0 8 , KLADTVAR ŽIRI, D.D.. I N D U S T R U SKAUL2.ŽIRI

dO 18.8.08: NIKO. D.0„ OTOKJ18. ŽELEZNIKI
STRUGAR

dO 7.8.08: BVG. O.O.O.. S A V S K A C . 18. K R A N J
ORODJAR
do2l.8.08; ISKRAMIS, OD., UUBLIANSKAC.

24A.Kfmj

STROJNI MEHANIK
do 30.7.08; LAJOVIC TUBA, D.O.O., VEROVŠKOVA UL 66, LIUBUANA
AVTOMEHANIK
dO 5 . 8 . 0 8 ; 10 S I S T E M I , 0 . O . O . , T 0 M L N Č £ V A C .
52. K R A N J
dO 6 . 8 . 0 8 ; S T E E L T R A N S , D.O.O., C. Ž E L E Z A R JEV8, JESENICE

aEKTRIKAR ENERGETIK

d o 1 . 8 . 0 8 ; E T A Ž M L S K A I N D U S T R I J A . D.O.,
K A J U H O V A P O T 4, 1241 K A M N I K

ELEKTR01NŠTALATER

do 3.8.08; ANION. D.O.O.. C. C E N E T A ŠTU-

PARJA2A. 1231 UUBUANA-ČRNUČE

ELEKTROMEHANtK

do 2.9.08; T H V S S E N K R U P P D V G DVIGALA.
O.O.O., Š P R U H A 19. 1 2 3 6 TI^ZIN
TKALEC
d o 3 0 . 7 . 0 8 ; SVILANH". D.D., K O V I N A R S K A C . 4 .
1241 K A M N I K

GRAFIČAR

do9.8.C6;£nKETA.D.0>.l«X;STHUSKAUL6.2n
SLIKOPUSKAR

do 3.8.08; UP, D.O.O,. LnX)STROJSKA C. 50.
LJUBLJANA

ČRKOSUKAR
dO 3,8.08; CP, KRANJ. D.D.. JEZERSKA C. 20,
KRANJ

AVTOUČAR

do 23.9.08; KOZAMERNIK STANKO S.P,. TOMŠIČEVA U L 2.6000 KOPER
IZVAJALEC POVRŠINSKE ZAŠČITE
do 30.7,08; KLADIVAR ŽIRI. D.O.. INDUSTRIJSKA UL 2. ŽIRI
FRIZER

dO 30.7.08; BARBARA KAFOLS.P., FRANKOVO
NASEUE68.ŠK LOKA
do 24.8.08: DRAGICA HORVAT S.R. NASEUE
SLAVKA ČERNETA 33. KRANJSKA GORA
do6,8.08; LASSANA. D.D,. CANKARJEVAC. 3.
UUBLJANA

GRADBENIK
dO 30.7.08, JEKO • IN. D.O.O , C. MARŠALA
TTTA 51. JESENICE
POLAGALEC PODOV IN TLAKOV
dO 3.8.08; UP, D.O.O.. UTOSTROJSKA C. 50.
UUBLJANA
VOZNIK
dO 2.8.08: MIRSAOA REKiC S.P.. D08RAVSKA
UL 7. JESENICE

dO 6.8.08; RASIM SUUKANOVIC S.P.. JAVORN1ŠKIR0VT35 C. JESENICE
do 17,8.08; TR-TEAM. D.O.O., C. JAKA PLATV
ŠE 2t. KRANJ
PRODAJALEC
dO 29.708; AGENCUA M SERVJS. D.O.O..
IGRIŠKA UL 14,LJUBUANA
do 4.8.08: COM\K D.O.O.. ZG PIRNICE 101,
1215 MEDVODE
do 6.8.08; TUŠ MARKET. ALPSKA C. 45, LESCE
dO 6.8.08; TUŠ SUPERMARKET. UL MIRKA
VADNOVA 19. KRANJ
do 1.8.08: HERVtS, D.O.O.. JAMOVA C. 105.
UUBUANA
dO 9.8.08; KJK TEXnUEN UNO NON-FOOO.
D.O.O., RUSKA U L 6, 2000 MARIBOR
do 9.8.08; UON STVLE. D.O.O.. STELETOVA
C. 8, 1241 KAMNIK
do 31.7.08; MAK PRAPROTNIK, D.O.O.. ŠKOFJELOŠKA C. 20, KRANJ
do 24.8.08; MAK PRAPROTNIK, D.O.O., ŠKOFJELOŠKAC. 20, KRANJ
do 31.708; MERCATOR. D.O.. JURČKOVA C.
223. UUBUANA
do 78.08; PROIZVODNJA OBUTVE MM STVLE, D.O.O.. SEN»CN0 53. KRIŽE
KUHAR
dO 5.8,08; HOTEL SLON. O.D, SLOVENSKAC.
34, UUBUANA
dO 7.8.08: IMIERTOEND. D.O.O. HOTEMAŽE
50, PREDDVOR
dO 21.8.08; LUŠINA. D.O.O.. ČEŠNJICA 54.
ŽELEZNIKI
dO 4.8.08: METROPOL GROUP. D.D.. OBALA
77, 6320 PORTOROŽ
dO 78.06; MILENKO GREGORIČ. S.P.. BEGUNJE 160. BEGUNJE
dO 30.708; OSNOVNA ŠOW NAKLO, GLAVNA
C. 47, NAKLO
do 21.8.08: SAMARIN, D.O.O.. KOČEVJE 10 C.
8340 ČRNOMEU
do 10.8.08; SODEXO. d.o.o.. ŽELEZNA C. 16,
LJUBLJANA
NATAKAR
do 8.8.06; AGENCUA M SEFMS. D.O.O.. iGRiŠKAUL 14. LJUBLJANA
do 5.8.08; HOTEL SLON. D.D,. SLOVENSKAC.
34. UUBLJANA
dO 4.8,08; METROPOL GROUP. D.D., OBALA
77. 6320 PORTOROŽ
dO 21.6.08: SAMAAIN, D.O.O.. KOČEVJE 10 C.

8340CRNOMej

SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
dO 5.8,08: AGENCUA M SERVIS. D.O.O,. IGRIŠKAUL 14, UUBLJANA

dO 14.8.08: AIREST. 0 . 0 . 0 . , Z 6 BRNtK130A.
4210 BRNIK-AERODROM
do 3.8.08; AIREST. D.O.O.. ZG. BRNIK 130 A.
4210BftNiK-AERODFIOM
do 2.8.08; ENERKON. D.O.O.. ŽEJE PRI KOMENOt 107. 1218 KOMENDA
dO 1,8.03; GOOOCENTER, POSLOVNA CONA
A 20. ŠENČUR
dO 2.8.08; KARIERA. O.O.O.. DUNAJSKA C.
21. UUBLJANA
dO 9.8.08: KARIERA, D.O.O.. DUNAJSKA C.
21. LJUBLJANA
do 10.8.08; MANPOVVER. D.O.O.. KOROŠKA
C 14. KRANJ
do 2.8.08; POOGORNIK. D.O.O,. POD BRAJ0 0 6. 5220 TOLMIN
do 30.706; SPAR SLOVENUA. D.O.O.. FUŽINSKA C. 8, JESENICE
dO 6.8.08; SPAR SLOVENUA, D .0.0.. GRADNIKOVAC. 1 B. RADOVUlCA
dO 24.8.08; ZZ MONTAŽA, d.o.o.. ROGOZNfŠKAC. 33. 2250 PTUJ
KMETUSKi TEHNIK
dO 78.08: KZ KRIŽE ZO.O., C. KOKRŠKEGA
ODREDA 24, KRIŽE
LESARSKI TEHNIK
do 6.8.08: JELOVICA. D.D., KIDRIČEVA C. 58.
ŠK.LOKA
STROJNI TEHNIK
dO 1.8.08; FOMI. D.O.O.. U L BRATOV KOMEL
66 A. 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID
do 6.8.08; KLADfVAR ŽIRI. O.D.. INDUSTRIJSKA UL 2, ŽIRI
do 30.708; UUOVIC TUBA. D.O.O., VEROVŠKOVAUL66, UUBUANA
do 22.8.08; PLEVNIK, D.O.O., POOSMREKA
24.1356 DOBROVA
do 19.8.08; PLEVNIK. D.O.O.. POOSMREKA
24. 1356 DOBROVA
do31.708; PLUT. D.O.O.. SNEBERSKA C. 118.
1280 UUBLJANA-POUE
do 14.8.08; SENSUM, D.O.O., TEHNOLOŠKI
PARK 21, UUBUANA
do 6.8.08: TOKOS. D.O.O.. CANKARJEVAC. 9.

TRŽ)Č

ELEKTROTEHNIK
dO »78.08; ELTRGOVIhiA, D.O.O., OBRTNIŠKA UL 1,2250 PTUJ
dO 3.8.08; ELEKTROTEHNIKA A&B. O.O.O.,
PREŠERNOVA U L 11, 2250 PTUJ
dO 28.8.08; KAC, D.O.O., MOSTE 77. ŽIROVNICA
dO 13.9.08; THVSSENKRUPP DVG DVIGALA.
D.O.O., ŠPRUHA 19. 1236TTIZIN
do 30.708; ZABRET. D.O.O., BOBOVEK 2 A.
KRANJ
do 2.8.08; ZABRET. O.O.O.. BOBOVEK 2 A,
KRANJ
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK
dO 5.8.08: AGENCUA M SERVIS, D.O.O.. IGRIŠKA UL 14. UUBUANA
RAČUNALNIŠKI TEHNIK
do 5.8.08: AGENCUA M SERVIS. D.O.O., IGRIŠKA UL 14. UUBLJANA
PROMETMI TEHNIK
do 9.8.08; ABS. D.O.O., KJ=iANJSKA C. 4. RADOVUtCA
do 29.708; AGENCUA M SERVIS. D.O.O.,
IGRIŠKA U L 14. UUBLJANA
TRGOVINSKI POSLOVODJA
do 1.8.08:3 L O.O.O. GOLNIK 170. GOLUIK
do 30.708; MARINES. D.O.O.. TEHARJE 7 A.
3221 TEHARJE
TURISTIČNI TEHNIK
do 13.8.08: SMR 4 C 0 . D.O.O., RETEČE 164,
Š K LOKA
EKONOMSKI TEHNIK
dO 5.S.0S; AGENCUA M SERVIS, D.O.O., IGRIŠKA UL 14. UUBLJANA
do 29.708; AGENCUA M SERVIS, D.O.O..
IGRIŠKA UL 14. UUBLJANA

do 8.8.08: AGENCUA M SERVIS, D.O.O., IGAIŠKAUL 14, UUBLJANA
dO 30.708; ENERKOM. D.O.O.. ŽEJE PRI KOMENDI107. 1218 KOMENDA
do 6.8.08; TUŠ MARKET. ALPSKA C. 45. LESCE
do 8.8.08: TUŠ SUPERMARKET. UL MIRKA
VADNOVA 19. KRANJ
dO 23.10.08; MERKUR ZAVAROVALNICA, D.D.,
DUNAJSKA C, 58, UUBUANA

dO 19.8.08: PLEVNIK. D.O.O.. POOSMREKA

24. 1356 DOBROVA
dO 2.8.08; ZAVAROVALNICA TRIGUV. D.D..
BLElVVEtSOVA C. 20. KRANJ
EKONOMSKO KOMEHOALNI TEHNIK
do 3.8.08; PRIMA ZASTOPSTVO. O.O.O..
TTZANSKA UL 19. UUBUANA
KOMERCIALIST
do 25.8.08; IG, D.O.O.. ŠTIHOVA U L 25,
UUBUANA
dO 30.708; KIK TEXnu£N UNO NON-FOOO.
D.O.O., RUSKA UL 6. 2000 MARIBOR
do 19.8.08; PLEVNIK. O.O.O,, POOSMREKA
24. 1356 DOBROVA
ZDRAVSTVENI TEHNIK

dO 2.8.08; A . DENT STUDIO. D.O.O.; GO-

SPOSVETSKAUL 10. KRANJ
do8A08; MEDM. D.O.O.. RETEČE 154. ŠK. U X A
ZOBOTEHNIK
do 1.8.08; 3 GO. D.O.O.. UTUSKA C. 45.
UUBLJANA
SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠNA IZOBRAZBA
dO 30.708. ČISTOČA. D.O.O., UUBUANSKA
C. 12 F. 1236 TRZIN
do 2 8.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C .
21. UUBUANA
do 11.9.08; MERKUR ZAVAROVALMCA. O.O..
DUNAJSKA C. 58. LJUBUANA
do 15.9.08; MERKUR ZAVAROVALNK^A. D.D..

DUNAJSKA C. 58, UUGUANA

do 4.8.08: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO. VOJKOVA C. 55. UUBLJANA
do 3.8.08; OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽiČA.
PODLUBNIK 1. ŠK. LOKA
do 9.8.08; SINTAL. O.D., LITOSTROJSKA C.
38. LJUBLJANA
I N t STROJNIŠTVA
do 22.8.08; PtEVNlK. D.O.O,. POOSMREKA
24, 1358 DOBROVA
do 19.8.08; PLEVNIK. 0 . 0 . 0 . . POOSMREKA
24, 13S6 DOBROVA
INŽ. ELEKTROTEHNIKE
do 2.8.08; ISKRA MEHANIZMI, D.D.. UPNICA
8. KROPA

EKONOMIST ZA DEMARNIŠTVO. FINANCE.

RAČUNOVODSTVO
do 2.8.08; ELGRAD. D.O.O., JURČKOVA C.
233, UUBLJANA
EKONOMIST ZA KOMERCIALNO DEJAVNOST
dO 1.8.08; GOOOCE^^ER. POSLOVNA CONA
A 20, ŠENČUR
RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE. SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE
dO 11.8.08: LEA. D.O.O.. FINŽGARJEVA UL 1
A. LESCE
VIŠJI UPRAVNI DELAVEC
dO 2.8.08; ZAVAROVALNICA TRIGLAV. D.D.,
BLEIVVEJSOVA C. 20, KRANJ

VISjA STROKOVNA IZOBRAZBA

do 30.7.08: 8LAG0JČ0 MICOVS.P.. KOLODVORSKA C. 7. KRANJ
UNIV. DIPL I N t LESARSTVA
do 30.708: JELOVICA. O.D.. KIDRIČEVA C. 58.
&K.LOKA
UNIV. DIPL INŽ. STROJNIŠTVA

dO 2.8.08: ISKRA MEHANIZMI. O,D,. UPNICA

8. KROPA
do 30.708; KLADfVAR ŽIRI, D.D.. INDUSTRUSKAUL2,ŽIRI

do 18.8.08; PLEVNIK. D.O.O.. POOSMREKA
24. 1356 DOBROVA
UNIV. DIPL I N t ELEKTROTEHNIKE
do 2.8.08; LOKAINtiNG, D.O.O.. KAPUCINSKI
TRG 7, ŠK. LOKA
UNIV. DIPL I N t ELEKTROTEHNIKE ZA
ENERGETIKO
do 21.8.08; tSKRAMIS, D.O.. UUBLIANSKAC.
24 A. KRANJ
DIPL I N t GRADBENIŠTVA
dO 21.8.08; OEMIT, D.OO.. SP. REČICA 77.
3270 LAŠKO
UNIV. DIPL EKONOMIST
dO 30.708; JEUDVTCA. D.O,, KIDRJČEVAC. 58,
ŠK LOKA
DIPL EKONOMIST ZA MARKETING
dO 12.8.08: CONNEKS MARKETING, d.o.o..
DUNAJSKAC. 123, LJUBLJANA
UNIV. DIPL PRAVNIK
do 2 8.08; CENTER EMUNI. SONČNA POT 20.
6320 PORTOROŽ
do 3.8.08: ^fOTAR GORAZD ŠIFRER, TRG
SVOBODE 3. 2000 MARIBOR
PROF. DEFEKTOLOGUE ZA DUŠEVNO MOTENE
dO 3.8.08; OSNOVNA Š O U JELA JAWEŽ1ČA.
PODLUBNIK 1. ŠK. LOKA
DR MEDK:INE
do 178,08; OZG, ZD BLED. ZD BOHINJ. MUV
DANSKA C. 1, BLED
do 178.08; OZG, ZD JESENTCE. C. MARŠAU
TTTA 78. JESEMrcE
do 31.7.08; OZG. ZD KRANJ. GOSPOSVETSKA
UL 10. KRANJ
d0178,08; OZG. ZD KRANJ. GOSPOSVETSKA
UL 10. KRANJ
do 20.8.08; OZG. ZD ŠK. LOKA, STARA C. 10.
ŠK.LOKA
do 78.08: ZD NOVO MESTO. KANDUSKAC. 4.
8000 NOVO MESTO

DR. MEDICINE SPECtAUST SPLOŠNE MEDIaNE

do 178.08; OZG. ZO BLED, ZD BOHINJ. MLADINSKA C. 1.BLE0
do 20.8.08: OZG, ZD ŠK. LOKA. STARA C. 10.
ŠK LOKA
dO 78.08; ZD NOVO MESTO. KANOUSKA C. 4.
8000 NOVO MESTO
DR. MEDICINE SPECIALIST PEDIATRUE
dO 3.8.08: OZG. ZD RADOVUlCA. KOPAUŠKA
C. 7. RADOVUlCA
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA
do 6.8.08; RNPRO C OO.O.. SLAMNIKARSKA
C. 3.1230 DOMŽALE
dO 10.8.08; MOJ PROFTT D.O.O., TRINKOVA
UL e, 6310IZOU
UNIVERZTTETNA IZOBRAZBA
dO 2.8.08: OBČINA JESENICE. C, ŽELEZARJEV6. JESENICE
dO 178.08; SEPTUM, D.O.O.. JURČIČEVA C.
21. 1293 ŠMARJE-SAP
NPK Voznik v cestnem promotu
dO 31.7.08:12UKKAR IVAN 5,P.. TROJANE 8,
1222 TROJANE
Prosta delovna mesta objavljamo po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje. Zaradi pomanjkanja prostora niso o b u j e n a vsa. Prav
tako zaradi pmgiednosti objav izpui&čamo pogoje. M jih postavljajo dek>dajak:l (delo za doto£en iaa, zahtevane delovne izkuinje, posebno znanje In morebitno druge zahteve).
Vsi navedeni In manjkajoči pod»tki so dostopni:
• na oglasr>lh deskah ot>močnlh služb in uradov za delo zavoda;
- na domači strani Zavoda RS za zaposlovenje: http://WYvw.eM.90v4i;
• pri dekKlajalcih
Bralce opozarjamo, da so morebitr>e r\^>ake
pri objavi mogoče.

SPAROVA ENKRATNA
PONUDBA
SAMO V TOREK 29.7.2008

Spiralna zalivalna cev
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Paprika Babura

S C 1 5

-dolžinacevi 15 m
- kovinski podaljšek
- 8 nastavitev'zalivanja

1 kg

redna cena 14,99

9,99

0,95

Ponudba velja v hipermarketih Spar in megamarketih Interspar.

Slive

Amm
I

1 kg

NA VSE VRČE iN
FILTRE ZA
FILTRIRANJE VODE

0,86

-rn MtM-r fH
>7m ^tauL
f»t««
II m«
Ponudba velja v megamarketih Interspar. J

Ponudba v^lid v trgovmah Spar m megamarketih tnter^psr 29 / 2008 oz. do prodaje zalog.
5PAR SLOVENIJA d^o.O. Ljubljana. Lcialiikfl
R A R I O ] I I N T S R S R A R f O l www.<par.«t v » <!iko «o 9mbotrM»

ccsta

26

Pohudlia

v hipermarkgtih Spar in mei^fltnnuv.Ptih lMt;i»par 29.7 ;o08 oz do pfot^aje zato«?

I

SP^ARKS I

INTERSRARKS
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Spet želi pšenico
PETRA LOTRJČ

Nomenj - V petek je bila v
Bohinju po dolgem času spet
žetev pšenice. Miloš Hribernik, ki se ukvarja s pridelavo
tega žita, pravi, da že trideset
let ni nihče sej al pšenice v
Bohinju. Že kot mladostnik
si je vedno želel pridelovati
pšenico, a so ga prepričevali,
da ta v Bohinju ne obrodi dobro, da ni primemo okolje

renjskem združuje kmete, ki
pridelujejo žita po biološkodinamični meto^. To pomeni, da sledijo naravnemu ciklu in pri gnojenju ne uporabljajo nikakršnih umetnih
snovi. "Beseda umetno je pri
bio-dinamiki prepovedana,"
se je pošalil Hribemik. Tako
vse potrebne minerale žitu
priskrbijo z naravnimi preparati iz drugih rastlin, Id jih
tudi sami pridobijo. Bi-

Miloš Hribernik je požel pšenico s 40 let starim strojem, ki
mu ga je priskrbelo Društvo Ajda. / foto: ptu> L«fi<
zanjo. Po dokončanem šolanju na kmetijskem področju
pa se je vseeno odločil poskusiti, ali je res, kar so mu
govorili. Do sedaj je nekaj let
posejal le malo pšenice, bolj
za seme. Letos pa se je odločil, da jo zaseje na njivi, veliki pet arov. In res je zraslo
zdravo zmje.
Hribemik je član društva
Ajda iz Podhoma, ki na Go-

ološko-dinamična metoda je
tako najboljši način pridelovanja zdrave hrane, ki obenem tudi ohranja zemljo
plodno.
Pridelano pšenico bodo dali
Hriberaikovi zmleti v mlin in
jo bodo nato prodali na tiinid. saj gre za kakovostno polnozmato moko, ki dosega višjo ceno kot navadna in na tižnid tudi hitro gre v prodajo.

Pšenica je kljub vlažnemu bohinjskemu podnebju naredila
dobro klasje. / f<«o.: pm« loinj

info@g-glas.si

P L A N I N S K I KOTIČEK: P L A N I N A BLATO (IO88 M) - P L A N I N A PRI JEZERU ( 1 4 5 0 M) P L A N I N A V I Š E V N I K ( 1 6 1 5 M) - P L A N I N A OVČARIJA ( I 6 6 O M) - P L A N I N A D E D N O POLJE ( 1 5 6 0 M)

Svet tradicije planšarstva
T r i g l a v s k o p r e d g o r j e in t u d i n j e g o v g o r s k i svet ž e t i s o č l e t j a p r i v a b l j a č l o v e k a . N a z a č e t k u m u je t a
svet n u d i l d o b r i n e z a preživetje, s a j s e je po n j e m g i b a l kot lovec, n a b i r a l e c rude, kot pastir, d r v a r ,
o g l a r . Svet, kjer je d o m a p l a n š a r s t v o .

JELENA JUSTIN

Fužinske planine nad Bohinjem so svet, kjer se je pisala zgodovina bohinjskega
planšarstva in fužinarstva.
Fužinarstvo je starodaven in
preprost način pridobivanja
železove rude. Tod okoli so
kopali bobovec za bohinjske
ftižine. Planšarski stanovi so
danes obnovljeni, prenovljeni v vikende, nekatere planine so še žive, torej se še pase
živim, nekatere pa so le romantični pogled v čas desetletij in stoletij nazaj, ko je
človek živel in preživel od
tega, kar mu je dala narava.
Naša današnja tura vas bo
popeljala na del te visokogorske planote, ki jo zaznamuje
razbrazdani kraški relief, čudovita flora in s kančkom
sreče, predvsem pa umirjenega koraka v tišini, vas bo s
kakšne skale pozdravil tudi
kakšen gams.
Svet, ki ga bomo danes
obiskali, je običajno izhodišče za ture v visokogorje Julijcev. Danes bomo te mogočne velikane občudovali od
spodaj, a tura zato ne bo nič
manj lepa.

Izhodišče je Planina Blato,
do katere se preko Stare Fužine lahko zapeljemo z avtomobilom. Tik pred mostom
zavijete ostro levo, strmo v
klanec. Na koncu vasi je
"check point". Za skrajšano
pot boste namreč morali sicer
odšteti finančni prispevek, s
katerim vzdržujejo cesto. Tik
pred planino je parkirišče,
kjer parkirate in se odpravite
proti Planini pri jezeru. V
tem delu vas čaka največ napora, saj je potrebno premagati približno 400 metrov višinske razlike in na posameznih delih je pot kar strma. Na
razpotju, kjer vas smerokaz
usmeri desno proti Planini
Laz, vi krenete levo v smeri
Planine pri Ježem, v smeri
markadj. Razdrapan kolovoz
sicer ne nudi pretirano prijetne hoje. l i k pred planino se
pot položi in dosežete jo v eni
uri. Od tod pot nadaljujete
levo, v travniški klanec, kamor vas tudi usmeri smerokaz - Planina Viševnik. V
spodnjem delu strma pot se
kasneje zlagoma vzpenja po
izrazito kraškem svetu. Izrazite škraplje in žlebiči nam
govorijo zgodbo vode, ki je

Planina pri Jezeru /Foto:)eieru)usiin

oblikovala ta čudoviti svet.
Planino Viševnik dosežete v
30 minutah. Na vrhu planine
vas bo z desne strani opazoval Debeli vrh, ki mu zasluženo lahko rečemo prvak fiižinskih gora; na p l a : ^ pa vam
bodo v Bregarjevem zavetišču
tudi kaj ponudili. Pot nadaljujemo naprej, v smeri Planine
Ovčarija oz. Sedmerih jezer.
Takoj nad Planino Viševnik
vas čaka še malce strmine,
nato pa se pot poleže. Hodite
po gozdu, med cvetočimi pogačicami, rododendronom in
sviščem. Naj vas opozorim,
da bodite čim bolj tiho in opazujete naravo. Na vaši desno
je namreč Griva, s strmimi
skalami in travami, odkoder
vas lahko opazuje simpatičen
gams. Glejte pa pod noge, saj
izrazit kraški svet zahteva pozoren korak. Pot bo zavila
levo navzdol in obhodili boste
kraško kotanjo, lahko bi rekla
kar vrtačo. Ker rahlo i ^ b i t e
na višini, vas tik pred Planino
Ovčarija čaka še kratek
vzponček. Od Planine Viševnik do Planine Ovčarija boste
potrebovali eno uro. Od tod
se vam bo odprl razgled na
Km in gore okoli njega.

Planina Viševnik / foto:lAnajustm

NAJ BAZEN GORENJSKA 2008

Gorenjski Glas

50 let Gorenjske
turistifne zveze

FINALE

Bazen Kranj
Urejenost bazena in okolice

Bazen Kropa '
•1

•2n3n4n5

Urejenost bazena in okolke

Bazen Radovljica
• i 0203

•405

Urejemst bazena in okoSce

Od Ovčarije nadaljujete po
desni poti, ki se kmalu sreča
s potjo, ki gre z Dednega polja proti Sedmerim jezerom.
Krenete desno in pot se začne počasi spuščati. Udobna
steza, ki jo obdajajo rododendrončki, vas v pičle pol
ure pripelje do Planine Dedno polje, ki je od vseh planin, ki smo jih danes obiskali, največja.
Široka pot vas bo vodila
naprej do Planine pri Jezeru,
od tam pa nazaj do Planine
Blato, kjer imate parkiran
avto.
Če boste zjutraj dovolj
zgodnji in boste imeli srečo,
kot sem jo imela jaz, boste
morda na p>oti srečali možakarja, ki na konju pelje tovor
do Planine v Lazu. Lahko rečem, da tudi pri nas še vedno ohranjajo tradicionalen
način oskrbovanja planin.
Fužinske planine so biserček za vsakega planinca ali
pa gornika, predvsem pa
svet, kjer občutite dihati naravo.
Nadmorska višina: 1660 m
Trajanje: 5 ur
Višinska razlika: 572 m
Zahtevnost: • * • • •

•1

•2n3n4D5

FINALE

Gorems

m

Skrlrnoitna

U

Gorenjska turistična zveza letos četrtič organizira akcijo Izbora Naj
bazena Gorenjske. Z akcijo smo želeli predstaviti letna kopališča In
Dostopnost in paridiišie
Dostopnost in paridtSie
•1 • 2 n 3 a 4 n 5
• l •203 •405
Dostopnost in paikiiišfe
• 10 2 0 3 0 4 0 5
njihovo ponudbo. V mesecu juliju smo vam skupaj z Gorenjskim
Gostinska ponudba
Gostinska ponudba
•1 • 2 D 3 a 4 n 5
• i Dzas 0405
Gostinska ponudba
m •2a3n4n5
glasom predstavili šest gorenjskih letnih kopališč (Kranj, Radovljl-1
Dodatna ponudba
• i •2n3n4D5
Dodatna ponudba
Dodatna ponudba
• i •203 •405
• l •2D3 •4n5
ca, Jesenice,
(nnsi/KniinciniBit/fOffontt tfOff)poAi<3ntnixfilip/offwii(injf(>)
(nuiM^^tsiBtiioio^Kloniti, BUH^/LSUiifiifnotfMproi^iiiitu^
(nd/nhniitnSfikini/ninofonitc ovnpošu ontnK^tfpn^nni
d/v^)Tržič, Kropa In Kamnik). Izmed šestih so se v finale ^
uvrstili Letna kopališča Kranj, Kropa In Radovljica.
|
Urejenostspfemjajoahobjektov D l 0 2 0 3 0 4 0 5
Uiejenostspren^iaiobjektov d l 0 2 0 3 0 4
Urejenostspra^joaobjektov D l 0 2 0 3 (114 D S
Vabimo vas, da sodelujete v finalnenn izboru in nam pošiljate I
glasovnice, saj boste vi, bralci In bralke Gorenjskega giasa, s po-!
Imeinpiiimek:
močjo glasovnic, ki jih boste poslali na naslov Gorenjska turistična |
Nask)v:
^ zveza, Koroška cesta 27,4000 Kranj, Izbrali Naj bazen Gorenjske za I
Štrnobitela:
leto 2008. Glasovnice zbiramo do sobote, 2. avgusta 2008.
I

EKONOMIJA

st(fan.zar^@g-gjlas.si

Kurjenje ni umna raba lesa
Svet za les opozarja, da bi lesno bogastvo morali opredeliti kot strateško surovino in podpreti
lesnopredelovalno panogo.

ŠTEFAN ŽARGI

Ljubljana - Sredi junija je
Svet za les, ki ga je pred štirimi leti ustanovil prof. dr.
Franc Pohleven z oddelka za
lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, objavil Memorandum za umno
rabo lesa, ki ga je naslovil v
tem predvolilnem času na
javnost in vse politične stranke. V njem opozarjajo, da v
Sloveniji nimamo pametnega odnosa do lesnega bogastva in da je že skrajni čas, da
se odločimo za prestrukturiranje k sonaravnim materialom, pri čemer mora postati
les strateška surovina, s katero bomo bolj umno gosf)odarili, lesnopredelovalno panogo pa je potrebno podpreti in
razviti. Vse to bo hkrati tudi
lahko pomemben prispevek
k zmanjšanju emisij CO2 in
blaženju podnebnih sprememb. Prof. Pohlevna smo
povabili k pogovom.
Ste ustanovitelj Sveta za les.
S kakšnim razlogom?
"Pred nekaj leti je prišla
novica o tem, da bosta Evropska skupnost in naša država
podprli kurjenje lesne biomase kot pomembnega
energetskega vira, ki bo
zmanjšal porabo fosilnih goriv. Pojavile so se stimulacije
v tej smeri in to je bil udarec
lesni industriji. Če namreč
enostransko podpreš eno dejavnost, ki sloni na isti surovini, se znajdejo druge v podrejenem položaju. Pred štirimi leti sem organiziral precej odmevno mednarodno
konferenco z udeležbo mednarodno priznanih strokovnjakov na temo 'Les za kurja-

Prof. dr. Franc Pohleven

vo ali za pohištvo.'', ki je izostrila to vprašanje in ob zavračanju naši tez smo po zgledu nekaterih razvitih evropskih držav (Avstrija, Nemčija) tudi mi ustanovili svet za
promocijo lesa. Vanj sem
vključil ugledne osebnosti,
ko sta dr. Plut, dr. Lučka Kajfež Bogataj, znane arhitekte,
gradbenike,
vremenarje,
ugledne predstavnike strok
razen gozdarjev in lesaijev."
Kakšen je torej cilj Sveta za
les?
"Naš dlj je, da bi zagotovili celovito in smotrno izrabo
lesa, kar pomeni predvsem
uporabo lesa za lesne izdelke
in šele odpadke naj bi uporabljali kot gorivo. Kot biolog
in rastlinski fiziolog sem seveda zagovornik pametne
uporabe gozdov, kjer je sekanje podrasti podobno, kot da
bi Človek začel pobijati otroke. Uporabljati moramo zrel
gozd, saj le mlada drevesa ob
svoji rasti intenzivno vežejo

CO2. Ne Strinjamo se s kampanjo, ki propagira sekanje
dreves kar povprek, z izgovorom, da se nam dežela zarašča. Kurjenje lesa je lahko del
celovite izrabe lesa, ne sme
in ne more pa biti kurjenje z
lesom način, cilj ravnanja z
gozdovi. Iskanje energetskega vira v razmerah naraščajoče porabe energije je napačna politika. Čas je, da se
vprašamo, kako lahko z energijo varčujemo, pri čemer
ima les kot plemenita tvarina
lahko izredno pomembno
vlogo. Vprašajmo se po tem,
koliko energije je potrebno
za aluminij, jeldo, plastiko ali
kakšna je energetska bilanca
betonskih stavb v primerjavi
z lesenimi hišami. Tudi v pogledu vplivov na okolje pri
kurjenju lesa nismo napravili nič, saj se tudi pri tem, kot
pri fosilnih gorivih, sprošča
CO2, razlika je le vtem, da se
je ta CO2 vezal v les pred na
primer 50 leti, pri fosilnih
gorivih pa pač precej prej."

izrabljeni lesni izdelki
nadomeUajo fosilna goriva

energetsko nepotratni
materiali in tehnologije

lesni izdelki podaljiajo
skladiKenje CO2

Sredi julija ste v Svetu za
les pripravili Memorandum
za umno rabo lesa. S kakšnim namenom?
"Dejstvo je, da z našimi
predlogi zelo težko prodremo v javnost, posebej pa v
politiko. Dovolj zgovomo je,
da ko sem lani predstavljal
naše predloge Državnemu
svetu, sem imel za predstavitev te zahtevne tematike le
štiri minute. Memorandum
smo v tem predvolilnem
času, poleg javnosti, nameruli vsem političnim strankam s predlogom, da v svoj
volilni program vključijo
tudi umno uporabo lesa v
njegovem celotaem življenjskem ciklu. Vprašajmo se,
koliko težke industrije še
prenese Slovenija Ln kako izrabljamo edino surovino, ki
jo imamo na pretek, to je les.
Namesto kampanje in celo
stimulacij za kurjenje lesa
podprimo lesno predelavo, s
čimer bomo prispevali k varčevanju z energijo in s tem
tudi razbremenjevanju okolja. Že v sosednji Avstriji
imamo dovolj zgledov, kako
je mogoče to storiti. Pri nas
država obilno podpira gozdarstvo, lesarstvo pa ostaja le
gospodarska panoga, povsem prepuščena trgu. Le v
takih razmerah je mogoče,
da država izda brošuro z
abotnim naslovom 'Iz gozda
v peč'."
Na kakšen način pa naj bi
država po vašem mnenju
podprla lesarstvo?
"Predvsem smo ena redkih držav z obilico gozdov, ki
nima svojega inštituta za les.
Panoge, Id imajo svoj nacionalni inštitut, imajo avtomatično razvojno zaledje. Lesna
panoga nima niti enega svojega človeka v politiki, niti v
ministrstvu, kaj šele v vladi.
Država je pri nas do lesarstva
skopa mačeha in se ne zaveda možnosti, ki jih lesno bogastvo odpira. Kurjenje lesa
ne prispeva bistveno k znižanju emisij CO2, k obvladovanju klimatskih sprememb bi
prispevala preusmeritev na
sonaravne materiale, med
katerimi je les najmanj obremenjujoč. Iz lesa je danes
možno poleg objektov in pohištva narediti tudi visoko
tehnološke izdelke, od izolacijskih pen, tekočih goriv,
plina do zdravil, barv, lepil in
drugih kemikalij. En kubični
meter lesnih izdelkov zniža v
končnem izračunu količino
CO2 v ozračju za ekvivalent
dveh ton, zato bi morali lesne izdelke uvrstiti v izračune
kvot CO2, ki po Kjotskem
protokolu prispevajo k znižanju toplogrednih plinov."
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Konec težav
avtoprevoznikov
Kaže, da bodo tudi v Italiji začeli spoštovati
evropski režim pri tranzitu.
ŠTEFAN Ž A R G I

Ljubljana • Z ministrstva za
promet so v petek sporočili,
da je minister za promet Radovan Žerjav v četrtek pozno
popoldne prejel odgovor italijanskega ministra Altera
Matteolija na svoje nedavno
pismo, v katerem ta sporoča,
da je problem različnega razumevanja Uredbe 881/92
presežen. Slovenski avtoprevozniki so se namreč pri izvajanju prevozov v tranzitu
preko teritorija Republike
Italije v zadnjem času srečevali z velikimi težavami, saj
so italijanski policijski organi
od njih zahtevali dovolilnice
CEMT. Ker jih naši prevozniki niso imeli, so jim italijanski organi naložili visoke
kazni, v treh primerih pa
celo do plačila zadržali vozila. Tovrstno ravnanje italijanskih organov po mnenju Ministrstva za promet Republike Slovenije ni bilo v skladu
z Uredbo Evropske komisije
881/92. Slovenski minister
Radovan Žerjav je zato italijanskega kolega v posebnem
pismu 16. julija letos sezna-

nil s težavami, s katerimi se
srečujejo slovenski avtoprevozniki, ko izvajajo prevoze v
tranzitu preko teritorija Republike Italije in ga pozval h
konstruktivnemu dialogu in
čim hitrejši razrešitvi nastale
situacije. Na težave slovenskih avtoprevoznikov pa je
slovenska stran Republiko
Italijo opozorila tudi na posebnem sestanku pristojnih
iz obeh ministrstev, ki je bil
14. julija 2008 v Rimu.
Kot je v svojem pismu navedel italijanski minister za
promet, je njegovo ministrstvo v teh dneh prejelo tudi
noto pristojnega tehničnega
organa Evropske komisije, ki
vsebuje novo oziroma drugačno tolmačenje režima,
kot se izvaja za obravnavano
področje. V svojem odgovom ministru Žerjavu je tako
minister Matteoli med drugim še zapisal, "da je v luči te
spremembe svoje službe že
zaprosil, da nemudoma posredujejo napotek italijanskim kontrolnim organom,
zato da bi se uskladili z zadnjimi navodili, ki so jih poslali evropski organi".

KRATKE NOVICE
KRANJ

O usodi Aquasave še niso odločali
Kljub zagotovilu direktorja Aquasave Luca Mocennija, ki
nam ga je dal pred dobrimi štirinajstimi dnevi, da bo do
konca meseca jasna usoda Aquasave, odgovora v petek nismo dobili. Obstoj te tekstilne tovarne, ki jo je po propadu
Tekstilindusa prevzel Italijan Antonio Bonazzo in je ena od
i6 podjetij Skupine Bonazzo, niso zamajali le povečani stroški, zaradi česar so morali opustiti proizvodnjo poliestrskih
tkanin in odpustiti 70 delavcev, pač pa tudi odpoved njihovega ekskluzivnega kupca jeansa, ki je njihov glavni proizvod. Kolektiv s približno 400 zaposlenimi je na kolektivnem
dopustu, na sestanku z lastnikom pretekli teden pa ni bila
sprejeta nobena odločitev. Luca Mocennl je dejal le, da nas
bo, takoj ko bo kaj novega, o tem obvestil. Š. Ž.
KRAN)

Odprta največja tovarna za proizvodnjo
oplemenitene lesne biomase na Balkanu
Kot so sporočili iz Save, d. d., so v četrtek v Srbcu v Bosni in
Hercegovini, na območju Republike Srbske slovesno odprli
novo tovarno za proizvodnjo oplemenitene lesne biomase,
ki je največji tovrstni proizvodni objekt na Balkanu. Nova tovarna za proizvodnjo lesne biomase deluje v okviru mešane
družbe Panensa, d. o. o., v katero je lani s 40-odstotnim
lastninskim deležem vstopila delniška družba Sava, njen
6o-odstotni lastnik pa je podjetje Panefin, d. o. o., iz Srbca.
Sava je poleg kapitala v skupno podjetje prinesla tudi svoje
znanje. Namen povezovanja je razvoj projektov izrabe alternativnih virov energije na tem področju, ki ima neizmerne
naravne danosti gozdov in ponuja velike priložnosti za nadaljnji razvoj. Izgradnja obrata v Srbcu, ki je najsodobneje
opremljen in trenutno daje zaposlitev 25 delavcem, je stala
4,5 milijona evrov. Proizvodnji obrat je odprl predsednik
vlade Republike Srpske, Milorad Dodik, skupaj z županom
Občine Srbac Mirkom Kojičem, direktorjem podjetja Panenca Mirkom Kataleničem in predsednikom uprave Save Janezom Bohoričem. Š. Ž.

KMETIJSTVO
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Za kmetijstvo
36 tisoč evrov
Tržiška občina bo letos za spodbujanje
kmetijstva namenila 36 tisoč evrov.
CVETO ZAPLOTNIK

Tržič - Občina bo denar namenila predvsem za gradnjo
in posodobitev hlevov, za nakup nove kmetijske mehanizacije, urejanje novih pašnikov, nakup gozdarskih strojev in opreme za delo v gozdu ter za delovanje društev.
Na javni razpis za intervencije v kmetijstvu se je za ukrep

dva tisoč evrov denarja.
Občina je v četrtek, 17. julija, organizirala javni podpis
pogodb s kmeti, ki so priložnost izkoristili tudi za izmenjavo mnenj in za pogovor z
županom Borutom Sajovicem. Župan je ob tem dejal,
da občina pomaga kmetom
pri manjših naložbah in v
skladu z evropsko zakonodajo. Takšno pomoč si tudi za-

Naslednje odpiranje vlog bo 2. septembra, takrat jih
bodo odprli za dopolnilne dejavnosti na kmetijah in za
gozdarstvo. Za vsak ukrep je predvideno po štiri tisoč
evrov denarja.
naložbe v kmetijska gospodarstva, za katerega je bilo na
razpolago 21 tisoč evrov, prijavilo štiriindvajset kmetov z
vlogami za finančno pomoč
občine pri nakupu kosilnic,
puhalnikov, zgrabljalnikov,
obračalnikov, ventilatorja in
sušilnih naprav ter za pomoč
pri urejanje zemljišč. Štiri
društva so se prijavila za
ukrep Delovanje družtev, za
katerega je bilo na razpolago

služijo, saj pridelujejo kakovostno hrano in skrbijo za
urejenost pokrajine, kar trg
marsikdaj ne zna nagraditi.
Kmetje so prosili župana, da
bi bil v prihodnje razpis na
začetku leta in ne poleti, ko
imajo veliko dela. Župan jim
je pojasnil, da so letos v občini prvič sprejeli dvoletni proračun; to pa jim omogoča, da
bo priho^je leto razpis objavljen že januarja.

Šest novih razpisov
Ministrstvo za kmetijstvo je v okviru izvajanja
Programa razvoja podeželja za obdobje
2 0 0 7 - 2 0 1 3 objavilo šest novih javnih razpisov.
CvEto ZAPLOTNIK

Kranj - Za posodabljanje
kmetijskih gospodarstev s
področja vrtnarstva za leto
2009 je na voljo tri milijone
evrov, s tem denarjem naj bi
podprli naložbe v pridelavo
vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč in nekaterih sadnih rastlin (jagode, lubenice, melone). Najnižji znesek podpore
je 3.500 evrov in najvišji do
enega milijona. Za naložbe v
predelavo in trženje živilskih
izdelkov, ki bodo spodbujale
uvajanje novih izdelkov ali
proizvodnih izboljšav, je
predvidenih 8,67 milijona
evrov, najnižji znesek javne
pomoči je 3.500 evrov in najvišji 1,8 milijona. Za komasacije je na voljo dva milijona evrov in za gradnjo velikih namakalnih sistemov 4,5
milijona. Država in Evropska unija zagotavljata do 100

GG

odstotkov upravičenih stroškov, najnižji znesek pomoči
je 20 tisoč evrov in najvišji
1,5 milijona. Za obnovo in
razvoj vasi je predvidenih devet milijonov evrov, s tem
ukrepom pa želijo spodbuditi tudi obnovo in novogradnjo večnamenskih zgradb za
druženje med generacijami
ter za kulturno umetniške,
športne in druge dejavnosti
lokalnega prebivalstva. Finančna pomoč lahko predstavlja največ polovico upravičenih izdatkov, najnižji
znesek pomoči je deset tisoč
evrov in najvišji 250 tisoč evrov. Šesti razpis je namenjen
lokalnim akcijskim skupinam (LAS), dlj ukrepa pa je
vodenje LAS, izvajanje lokalnih razvojnih strategij, spodbujanje medregijskega in
čezmejnega sodelovanja in
pridobivanje
strokovnih
znanj.

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Srečanje kmetov treh deže
Letošnje srečanje j e bilo v nedeljo v Višji šoli za gospodarske poklice v Št. Petru pri Št. Jakobu v Rožu
na Koroškem.
JOŽE K O Š N J E K

S t Peter/St. Peter - Na dvo-

rišču tudi v Sloveniji zelo
znane Visoke šole za gospodarske poklice v Št. Petru,
saj jo vsa leta obiskuje tudi
precej predvsem kmečkih
deklet in fantov iz Slovenije,
je bilo v nedeljo popoldne
dvojno praznovanje: tradicionalni Kmečki praznik, ki ga
je že sedmo leto zapored
organizirala Skupnost južnokoroških kmetov, ki združuje predvsem slovenske
kmete na koroškem dvojezičnem ozemlju in ima dva
zastopnika v kmetijski in
gozdarski zbomid Koroške,
in srečanje kmetov treh sosednjih dežel, ki je bilo tretje
zaporedno. Prvo je bilo na
Breznid, drtigo v Strahinju
in tretje v nedeljo v Št. Petru.
Za pobudnika srečanja
kmetov treh dežel se upravičeno lahko šteje kmet Jariko
Šebat, po domače Bohinc iz
Smokuča. "Vesel sem, da se
tradidja nadaljuje in da se je
na današnjem srečanju
zbralo toliko ljudi s Koroškega, Italije in Slovenije, in da
je med nami tako prijetno
vzdušje," je povedal in zaželel, da bi na prihodnja srečanja prišlo še več Slovenk in
Slovencev. "Saj smo vendarle sosedje brez meja," je dodal.

Predstavniki kmetov in njihovih zbornic s Koroškega, iz Slovenije in Furlanije ir» julijske
krajine na nedeljskem srečanju v Š t Petru

"Pred sedmimi leti smo
upali na srečanje domačih
kmetov in kmetic ter gozdarjev, danes pa obiskujejo naše
praznovanje ljudje iz rasdičnih drxižbenih skupin, ki cenijo kmetijstvo in kmečko
okolje in so jim všeč dobrote
z naših kmetij. Vesel sem, da
se je naše srečanje razširilo
na regijo Alpe-Jadran, pri čemer nam zelo pomagajo prijateljski stiki s slovensko
Kmetijsko-gozdarsko zbornico," je povedal Štefan Domej, svetnik koroške kmetijske in gozdarske zbornice in

predsednik Skupnosti južnokoroških kmetov. Nedeljskega srečanja so se udeležili
tudi Ivan Oman, ustanovitelj
Slovenske kmečke zveze,
Branko Tomažič, podpredsednik Kmetijsko-gozdarske
zbornice Slovenije, Ivan Štular, župan občine Naklo, in
Marjan Pogačnik, direktor
Biotehniškega centra Naklo.
"Želimo, da bi z druženjem
na tromeji medsebojno spoj znavali in izmenjali izkušnje
b reševanju težav, obenem
pa krepili slovensko zavest.
Tudi današnje srečanje je

prispevek k ohranjanju slovenstva v tem delu Koroške.
Tudi šola, v kateri smo, je v
stotih letih delovanja k temu
veliko prispevala. Zato čestitam šolskim sestram, ki so
vzdržale tukaj in skrbijo za
slovensko besedo," je povedal Branko Tomažič.
V kulturnem programu
sta poleg koroških pevskih
in glasbenih skupin iz Slovenije sodelovala folklorna
skupina Triglav s Slovenskega Javomika in pevski kvintet Dr. France Prešeren iz
Žirovnice.

Višji prispevek za zavarovanje
CVETO Z A P I O T N I K

Ljubljana - Na ministrstvu

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano so pred leti razmišljali o ustanovitvi posebne zavarovalnice za zavarovanje kmetijskih posevkov,
plodov in živine pred osnovnimi riziki, vendar so se potem raje odločili za sofinanciranje zavarovalne premije.
V letu 2006 so k premiji za
zavarovanje posevkov in plo-

dov namenih 30 odstotkov
oz. skupno 1,7 milijona evrov, za zavarovanje pa se je
odločilo 8.447 kmetov. Lani
so sofinanciranje povečaU
na 40 odstotkov, zavarovanje razširili še na živalske
bolezni, ki jih je možno zavarovati, ter 10.319 zavarovancem skupno namenili
skoraj štiri milijone evrov.
Letos so zavarovanje razširili
še na nevarnost toče, požara,
udara strele, spomladanske

pozebe, zmrzali, slane, poplave, vihar ter na vzrejo rib
v ribogojnicah, s podatki o
sklenjenih zavarovanjih še
ne razpolagajo, skupno pa
naj bi za sofinanciranje premije namenili 6,6 milijona
evrov. Zavarovanje posevkov
in plodov je namreč možno
skleniti še do 31. avgusta, za
bolezni živali pa do konca
leta. V nekaterih občinah že
zdaj dodatno sofinancirajo
zavarovalno premijo v višini

desetih odstotkov, prihodnje
leto pa bo ministrstvo enotno za vse kmetijske pridelovalce povečalo sofinanciranje s 40 na 50 odstotkov, to
pa je po evropskih predpisih
tudi najvišja meja. Po zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč pomoči za odpravo posledic kmet ne more
pridobiti državne pomoči za
nesreče, za katere država sofinancira zavarovalne premije.

BREZ)E

KRAN)

Predavanja za kmetijsko okoljske ukrepe

Vlada zavrnila spremembo zakona o zbornici

Kmetje, ki s o se vključili v (Slovenski) kmetijsko okoljski

Ko je izvršilni odbor Nove Slovenije obravnaval junijske

program (SKOP oz. KOP) in doslej za letos In pretekla leta

volitve v organe kmetijsko gozdarske zbornice, je razočaran

še niso izpolnili pogoja o predpisanem Izobraževanju, ima-

nad nizko volilno udeležbo ugotavljal, da slovenski kmetje

jo za to še zadnjo možnost. Kmetijska svetovalna služba

zbornice v sedanji obliki ne potrebujejo. Sprejel je sklep, s

pripravlja v torek, 5. avgusta, v Domu krajanov na Brezjah

katerim je poslansko skupino zavezal, da v parlamentarni

več predavanj. O b pol enajstih se bodo za kmete, vključene

postopek vloži zakon, s katerim bi v zbornici uvedli prosto-

v KOP, začela predavanja o gensko spremenjenih orga-

voljno članstvo. Skupina poslancev s

nizmih in o prehrani govejih pitancev, ob treh popoldne za

Antonom Kokaljem je to tudi storila in predlagala državne-

naročnine

kmete v SKOP-u predavanja o dobrem gospodarju, bilanci

mu zboru, da spremembe zakona sprejme po skrajšanem

04/20142 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.g01enj5kigla5.5i

hranil, pogojih SKOP-a in organoleptični oceni krme, ob pol

postopku. Vlada je na nedavni seji predlog zavrnila z ugo-

šestih pa bo še prikaz tovrstnega ocenjevanja. Predavala

tovitvijo, da samo črtanje obveznega članstva ne zadošča in

bosta specialistka za rastlinsko pridelavo Marija Kalan in

da bi bila hkrati s tem potrebna premišljena in temeljita

specialist za živinorejo Franci Pavlin. C. Z.

sprememba zborničnega sistema. C . Z.

prvopodpisanim

FINANCE
KD Življenje povečuje delež
CVETO ZAPLOTNIK

Ljubljana - Življenjska zavarovalnica KD Življenje je v letošnjem prvem polletju dosegla zastavljeni cilj in po
zbrani premiji življenjskih
zavarovanj postala med klasičnimi
zavarovalnicami
druga največja zavarovalnica
v Sloveniji. Po podatkih Zavarovalnega združenja Slovenije je Zavarovalnica Triglav
pri življenjskih zavarovanjih
zbrala 107,1 milijona evrov
bruto obračunane premije
oz. dobrih 4} odstotkov vse,
na drugo mesto se je uvrstila
KD Življenje s 35,3 milijona
evrov premije in 14,2-odstotnim tržnim deležem in na
tretje mesto Zavarovalnica
Maribor, ki je zbrala 34,8 mi-

JESENICE

VeČino dobička za
dividende
Delničarji družbe TB), Tehnični biro jesenice, bodo na
skupščini 21. avgusta odločali o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007 in o
poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet
predlagata, da bi od 70.000
evrov bilančnega dobička
63.700 evrov namenili za izplačilo dividend in 6.300 evrov za udeležbo uprave na
dobičku. Z umikom 30.509
delnic naj bi osnovni kapital
zmanjšali za 127.222 evrov,
na 252.990 evrov. Celotni
znesek umaknjenih delnic
naj bi odvedli v kapitalske
rezen/e družbe. C. Z.

IguBgANA

Izbrali Deželno banko
Banka Slovenije je izbrala
Deželno banko Slovenije
(DBS) za prodajo spominskih in zbirateljskih kovancev tudi v letih 2009 in
2010. Prihodnje leto bo država izdala spominski kovanec ob deseti obletnici Ekonomske in monetarne unije
(EMU) ter zbirateljska kovanca ob 100-letnici prvega
poleta z motornim letalom
na Slovenskem in loo-letnici rojstva slikarja Zorana
Mušiča. C. Z.

lijona evrov premije oz. 14
odstotkov, sledijo pa zavarovalnica Merkur s 7,2-odstotnim tržnim deležem, NLB
Vita s 6,7 odstotka in Gravve
s 5,1 odstotka.
Kot navajajo v KD Življenje, šo še leta 2005 imeli pri
življenjskih zavarovanjih le
5,9-odstotm tržni delež,
samo v zadnjem letu, med
lanskim in letošnjim poletjem, je bruto obračunana
premija porasla za 34,3 odstotka. Poslujejo tudi v tujini.
Medtem ko že uspešno delujeta zavarovalnici v Bolgariji
in Romuniji, zavarovanja pa
sklepajo tudi na Slovaškem,
so v drugi četrtini letošnjega
leta začeli s poslovanjem
tudi na Hrvaškem in v Ukrajini.

Po dolgem času
zasuk navzgor
za 3,2 odstotka, delnica Save
za 2,5 odstotka... Med redkimi delnicami, ki so minuli
teden izgubile na vrednosti,
je bila tudi Žitova, njen tečaj
se je znižal še za 4,2 odstotka
in se je spustil pod mejo 200
evrov. Enotni tečaj delnice
Nova KBM se je v minulem
tednu malenkostno zvišal,
vendar je še vedno pod mejo
27 evrov, kolikor je bila prodajna cena v času javne ponudbe. Sedanji tečaji delnic
so sicer še vedno precej nižji kot pred enim letom.

CVETO Z A P L O T N I K

Kranj - Minuli teden so se tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski bor2d vrednostnih papirjev zasukali
navzgor. Oba dehiiška indeksa, SBI TOP in SBI 20, sta
pridobila na vrednosti približno 2,7 odstotka, med posameznimi delnicami je delnica Istrabenza porasla za 7
odstotkov, delnica Aerodroma Ljubljana za 5 odstotkov,
Krke za 4 odstotke. Telekoma za 3,7 odstotka. Petrola

U p n i k o m petina terjatev
Okrožno sodišče v Celju je v
stečajnem postopku za
družbo A & C Marketing iz
Žalca, nekdanjo lastnico sirarne v bohinjski Srednji
vasi, za 1. oktobra razpisalo
narok, na katerem bodo obravnavali osnutek glavne
razdelitve stečajne mase.
Redni upniki bodo po predlogu sodišča prejeti nekaj
manj kot 21 odstotkov terjatev. C. Z.

Delnica
25.7.2008

Z a r o d i nadaljn*^ sIHtts^Hdie^ppe^e
v vseh slovem^h regijqh

poslovalnic

zc^nraiijemo

poslovbdjeT uvajanju (m/ž)
V A S PROFIL
•

Ste dinamični in vas veseli delo s kupci.

•

Ste prilagodljivi in radi poprimete zo delo.

•

Svojim sodelavcem ste vzor, znate jih voditi in motivirati.

•

Imate najmanj sre.dnjo strokovno izobrazbo.

VAŠE NALOGE:
•

Prevzeli boste odgovornost za vodenje sodobne trgovine.

•

Skrbeli boste za usposabljanje sodelavcev.

•

Z dobro organizacijo in načrtovanjem bosfe pripomogli k učinkovitosti
vašega prodajnega fima.

•

Strankam bo'sl&.,cJmogočali prijazne ir) enostavne nakupe brez
čakalnih vrst.

•

/

• .

S svojim delom boste prisfite^ii k U ^ h u in nadaljnji rasti našega podjetji.;
"^•••fv

.

Ponujamo vam sodobno delovno okolje z ^flco mero samostojnosti,
temeljito in strokovno uvajanje v poslovalnici v blSini vašega doma,
privlačno plačilo ter raznoliko in odgovomo delo v dinamičnem kolektivu,
^^ovno razmeije bomo sklenili za določen čas, po z a k ^ M e ^ ^ e š n e j
uvajanju pa vdm bomo ponudili p>ogodbo za nedoločen čas.

^

do 14. avgusta 2 0 0 8 pošljite prijavo sisvbjo t e l e ^ s k o številko,
življenjepis, fotografijo ter pofrdilo^S^trezni izobrazbi na tiaslov

Udi d.0.0. k.d.. Žeje pri Komendi 100/1218 Komenda
wwwJidl.si
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Enotni tečaj (v evrih)
1 8 . 7 . 2 0 0 8 25.7. 2008

Gorenje Velenje
39,28
Intereiiropa Koper
47.71
Krka Novo mesto
101,92
Luka Koper
97.65
Mercator Ljubljana
396,16
Petrol Ljubljana
900,31
Telekom Slovenije
495.81
Aerodrom Ljubljana
93.64
Istrabenz Koper
127,56
Nova KBM
Pivovarna Laško
91,70
Sava Kranj
483,26
Pozavarovalnica Sava
Žito
330.07
Infond ID i
6.75
Infond ID
13,06
IDKD
13.30
NFDi
2,70
Krona Senior
10,70
Zvon Ena ID
20,10
SBI 20
"••294.77
SBI TOP
2.454,22
BIO
116,85

VABLJENI V SVET
PRILOŽNOSTI!

Če ste vestni, pošteni', odgovorni in vztrajni, sprejmit^izziv in nam SREDNJA V A S v B O H I N J U

cveto.zaplotnik@g-glas.si

30.45
24,81
88,22
53.67
222,89
524,11
231,48
79.65
26.81
78.55
384,56
27.32
207,15
6.17
11,00
8,90
1.81
9.70
16,56
1.661^1
116,34

30,50
25,03
91.74
S^M
225,76
541.09
240,08
83,61
79,18
26,89
79,16
394.05
27.64
19847
6,27
11,60
8,98
1,83
-

16,86
7-^35>39
1.706,99
116,33
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RETEČE

Mladi Francozi polepšali železniško
postajo Reteče

ZANIMIVOSTI

Letos prvič rezali slamo
M i n u l o nedeljo je na javorču v Ž i r o v s k e m vrhu potekal enajsti Praznik žetve.
A N A HARTMAN

Konec julija je železniško postajališče v Retečah dobilo lepšo zunanjost. Mladi francoski skavti, ki jih je v okviru mednarodne izmenjave gostil Mladinski center Medvode, so se
lotili pleskanja stavbe postajališča, na katerem na vlak vsak
teden vstopi in izstopi okoli 1.300 potnikov. Namen projekta je bil spodbujanje skupnostnega dela med mladimi. Skavti zato opravljajo različna koristna dela na več lokacijah. V
sklopu omenjenih del so francoski skavti s prostovoljnim
delom prepleskali tudi fasado postajališča Reteče. Stavba je
bila zgrajena v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in je bila
pogosto tarča grafitarjev. Kot so sporočili s Slovenskih železnic, so z veseljem sprejeli ponujeno sodelovanje, zidarsko pripravili objekt za barvanje in popravili vidne poškodbe
fasade ter nabavili barve, ki so skladne s celostno podobo
železniških postaj. Kot so še povedali na Slovenskih železnicah, se je skupna akcija, s katero je postajališče Reteče dobilo lepšo zunanjost, izkazala za uspešno, zelo pozitivni pa
so bili tudi odzivi prebivalcev Reteč. M. A.
JEREKA

Predstavitev in blagoslov novih orgel
V soboto sta bila v podružnični cerkvi svete Marjete predstavitev in blagoslov novih orgel. Orgle je predstavil izdelovalec orglarski mojster Simon Kolar iz Dramelj pri Celju, z
glasbo pa so jih predstavili Urška Odar, Kristina Mikelj in Jurij Dobravec ter domači pevski zbor pod vodstvom Franke
Pavič Sodja. Po maši, med katero je potekal dogodek, si je
bilo mogoče orgle tudi pobliže pogledati, jih preizkusiti ter
se pogovarjati z ustvarjalci. Mojster Kolar je povedal, da so
orgle mehanske, tako da organist, ki pritiska na tipke, pod
prsti neposredno čuti ventile, ki prepuščajo sapo v piščalke.
Piščali je 286 in so zbrane v sedmih registrih, na njih pa se
igra z rokami in tudi na pedala z nogami. "Na splošno je v
cerkvi akustika ugodna, na posameznih frekvencah pa so
bile težave, tako da je kakšen ton zelo pojačalo, kakšnega pa
na določeni frekvenci sploh ni mogoče ustvariti, vendar so
ti k sreči v manjšem obsegu," je o zvočnem ambientu v cerkvi povedal Kolar. Orgle so izdelovali celo leto, stale pa so
35 tisoč evrov, kar je v primerjavi z drugimi evropskimi državami precej poceni. P. L

Žirovski vrh - Praznik žetve
je tudi letos na Javorč v Žirovski vrh privabil številne obiskovalce, ki so si z zanimanjem ogledali prikaz del, ki
so v starih časih spremljala
največji kmečki praznik - žetev. Najprej so prika2ali, kako
so včasih s srpi želi na njivah,
kako so iz snopkov delali hiške za dojenčke iti celili rane z
'bohkovimi hlačkami'. "Še
dobro se spominjam, kako
me je mama vzela s seboj, da
smo šli sosedom pomagat
žeti. Gospodinjam so dali malico in še hlebček kruha, da ga
je razdelila med otroke, ki so
lačni čakali doma. Tudi sosedi so nato pri žetvi pomagali
nam. Včasih smo vsa kmečka
opravila delali skupaj, bili
smo bolj povezani kot danes,"
je ugotavljala Pavla Bumik,
ena od žanjic. Ko so slednje
opravile svoje delo, je sledilo
nilatenje žita s 'cepd', letos pa
so prvič prikazali tudi rezanje
slame s slamoreznico.
Ob prikazih so številni
obiskovalci obujali spomine
na nekdanje opravljanje težkih kmečkih del. "Tudi sam
sem kot otrok opravljal ta
opravila in po dolgih letih je
zanimivo spet videti vse to,"
je dejal Miio Mohorič iz Zabrekev v Selški dolini, ki je bil
na Prazniku žetve prvič. Tudi
Vinko Bogataj iz Žirov, sicer
reden obiskovalec prireditve
na Javorču, se še dobro spominja, kako so včasih delali
na kmetih: "Garali smo po

Mlatenje ž i t a s 'cepci'

cele dneve, bil je prah. K sreči
zdaj tehnologija omogoča, da
tako garanje ni več potrebno."
Podobno kot so v starih časih domačini stopili skupaj
pri kmečkih opravilih, pa

zdaj krajane v Žirovskem
vrhu že vrsto let povezuje
organizacija Praznika žetve.
"Za tiste, ki pripravljamo programski del, je to skoraj celoletni zalogaj. V pripravo pri-

Letos s o prvič prikazali delo s s l a m o r e z n i c o .

reditve se je vključilo blizu
sto članov turističnega društva oziroma prek 40 domačij," je pojasnila Ludja Kavčič
iz Turističnega društva Žirovski Vrh. Sobotni prikaz šeg
okoli božičnega in pustnega
časa z naslovom Za srečo pri
ljudeh in živini je sicer zaradi
neurja odpadel, so pa zato po
besedah Kavčičeve uspešno
izpeljali vsaj nedeljski Praznik žetve. Z nastopi so ga obogatili domača igralska skupina s skečem Borba za daljinca, otroška folklorna skupina
Zala, Trio Subic in Lucija
Kavčič s predstavitvijo sveže
izdane knjige Folklorne in
ljudske pripovedi Žirovskega
vrha, na koncu pa so za dobro
vzdušje skrbeli še Mladi Dolenjci.

Za nagrado v Ameriko
j a n e ž Koselj ml. z Lancovega je kot naj operativec leta 2 0 0 7 za nagrado dobil strokovno
izobraževanje v Z D A .
CVETO Z A P L O T N I K

M a r s i k d o si je orgle tudi o d blizu pogledal in kor j e bil p o l n
ljudi š e dobro uro po m a š i . / FOTO: PCM LORK

Lancovo - Na spletnem forumu operativnih gasilcev Gasilci.org so za naj operativca
leta 2007 izbrali Janeza Koselja ml., poveljnika Gasilske
zveze Občine Radovljica. Laskavo priznanje so mu podelili na strokovnih Stevčijevih
dnevih na Rogli, poleg pokala
pa je prejel še nagrado, desetdnevno strokovno izobraževanje v Združenih državah
Amerike, kar sta podprla tudi
repubEka uprava za zaščito
in reševanje in radovljiška občina. Janez si je nagrado zaslužil, ker je se je kot poveljnik lani izkazal pri gašenju
velikega požara v podjetju
Seaway na Zgoši ter pri poplavah in odpravljanju posledic v
Kropi. Na svojo prvo pot v

ZDA je skupaj z Milanom
Dubravcem iz republiške
uprave poletel ob koncu maja,
v Ameriki pa se je udeležil
mednarodne konference o
posredovanju v nesrečah z
nevarnimi snovmi, si c^edal

Janez Koselj ml. z L a n c o v e g a

sistem za gasilsko posredovanje v predorih ob nesrečah,
gasilske postaje ter opremljenost in delovanje gasilskih
enot. "V desetih dneh sem videl in slišal marsikaj zanimiv^a, koristnega in poučnega.

a domov sem odhajal z dobrim občutkom: po znanju in
opremljenosti se nam ni treba sramovati pred ameriškimi gasilci. Po preventivnem
delovanju in tudi strogosti na
nekaterih področjih, na primer pri prometu z nevarnimi
snovmi, smo celo pred Ameriko," je opažanja z ameriške
poti stmil Janez Koselj in povedal tudi, kako se je peljal z
dvajset metrov dolgim gasilskim vozilom, ki ima šoferja
spredaj in zadaj ... Ameriški
gasilci so dobro opremljeni,
veliko imajo tudi opreme za
boj proti terorizmu in za posredovanje ob poplavah, kot
jih je povzročil orkan Katrina.
Poleg poklicnih gasilcev imajo tudi prostovoljce, ki pa so
organizirani drugače kot pri
nas.

ZANIMIVOSTI

Svetnica z ruto na glavi
Sv. Marto, ki goduje 29. julija, navadno upodabljajo v preprostem oblačilu s kuhalnico v roki in š o p o m
ključev za pasom. Ponavadi i m a na glavi še ruto, ki j o mora nositi spodobna gospodinja pri pripravi
hrane. Marta je za vzor prisrčne gostoljubnosti in je zavetnica gospodinj, kuharic, natakaric, peric ter
delavk. Pa tudi mladih deklet, ki se šele uvajajo v kuharske skrivnosti in gospodinjske spretnosti.
PAVIA K U N E R

Triperesna deteljica:
Marta, Marija in Lazar
Sv. Marta je bik seveda izvrstna gospodinja, ki je svoje
goste vselej imenitno postregla. Velikokrat je k njej v goste prišel sam Božji Sin. Marta je živela v Betaniji, vasici
nedaleč od Jeruzalema, s
sestro Marijo in bratom Lazarjem. Ko je Jezus pridigal v
Judeji, je pogosto zahajal v
njihovo hišo. Kadar je šel v
glavno mesto ali se iz njega
vračal, se je ustavil v prijetni
vasid pri prijateljih svojih let,
o katerih Sveto pismo pravi,
da jih je imel rad. Kako jih
tudi ne bi imel. Vsi trije so
bili pravični, pošteni, pobožni in so živeli po Jezusovem
nauku. Seveda vsak na sebi
lasten način. Lazar je bil bolehen in ni bil za nobeno težavnejše delo. Za Marijo bi lahko
rekli, da je imela dve levi roki,
kljub temu pa je bila zelo pametna. Bolj kot materialni, jo
je vznemirjal duhovni svet.
Vsak Jezusov obisk jo je tako
osrečil, da je sedla k njegovim nogam in ga negibno poslušala. Nekdo pa je moral
skrbeti za hišo, gospodinjstvo
in vsakdanja opravka. To vlogo je nase prevzela naša današnja svetnica sv. Marta. Kadarkoli je prišel Jezus s svojimi učend v njihovo hišo, je
bila njena skrb, da se jim je v

Kolesa razdre do
zadnjega vijaka
j o ž e f Baronik je navdušen ljubitelj starodobnikov
- pozimi s m u č a na starih s m u č e h , poleti pa se
vozi na kolesih, starejših od 50 let.
JASNA P A L A D I N

celoti posvetila. Najprej jih je
postregla pri vodnjaku, nato
so se imiili in otepli prah z
obleke, sledilo je povabilo v
hišo, kjer jih je pogostila. Vse
to je delala iz dobrega srca.
nikoli ni mislila na plačilo.
Poslušanje božje besede
naj bo prva skrb
Kot poroča evangelist Luka,
je bila Marta pri enem od Jezusovih obiskov nejevoljna na
sestro. Stopila je do njega in
mu potožila, da ji Marija ni v
nobeno pomoč pri delu. Jezus
pa ji je odgovoril tiste znane
besede: "Marta, Marta, skrbi
in vznemirja te mnogo stvari,
a le eno je potrebno. Marija si
je izvolila najboljši del, ki ji ne
bo vzet" Jezusove besede na
prvi pogled zvenijo kot graja
Martine gostoljubnosti, vendar Jezus gotovo ni hotel podcenjevati njene prizadevnosti.
Želel je le poudariti, da ima
poslušanje božje besede in
skrb za zveličanje prednost
pred vsem drugim, tudi pred
gospodinjskimi opravili. Daje
Marta vseeno pravilno ravnala, izvemo iz Jezusove napovedi vesoljne sodbe, kjer slišimo njegove pohvalne besede:
"Lačen sem bil in ste mi dali
jesti, žejen sem bil in ste mi
dali piti, tujec sem bU in ste
me sprejeli..." Ko je umrl Lazar, je Marta dojela globino
prej omenjenih Jezusovih besed in jokaje zaklicala: "Go-
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spod, ko bi bil ti tukaj, bi moj
brat ne bil umrl. Verujem, da
si ti Kristus, Božji sin, ki prihaja na ta svet." Po tem velikem priznanju zvestobe je Jezus Lazarja obudil v življenje,
čeprav je mrtev ležal v grobu
že štiri dni. Še zadnji dan
pred slovesnim Jezusovim
vhodom v Jeruzalem mu je
Marta stregla na svojem
domu. Martina oseba se je s
tem 2apisala v zgodovino.
Legenda pravi,
da je ukrotila zmaja
Po legendi so Judje Marto,
Marijo in Lazarja po Jezusovem vnebohodu naložili na
barko brez vesel in jader, ki
jih je prinesla v francoski
Marseille. Tam je Marta listanovUa samostan in živela kot
asketinja. Ta samostan naj bi
pomenil začetek krščanstva v
Provansi. Njene relikvije naj

bi kasneje prišle v mesto Tarascon, kjer naj bi ukrotila
zmaja. Še iz svojega groba naj
bi delala čudeže. Med drugim
naj bi kralja Klodviga ozdravila ledvične bolezni. Med našimi predniki je bila Marta priljubljena svetnica, saj so se
žene v vsakem času lahko poistovetile z njenim življenjem. Zato so jo izvolile tudi
za zavetnico gospodinj, kuharic, natakaric, strežnic in delavk nasploh. Čeravno je pravcata ljudska svetnica, pa na
Slovenskem nima veliko cerkva. V bistvu so ji posvetili
zgolj eno, in sicer, kapucinsko cerkev sv. Marte, podružnico župnije Marijinega vnebovzetja v Kopru. Čestitke
vsem Martam, ki danes godujejo! Če nemara še ne vedo,
kaj njihovo ime pomeni, naj
jih razveselimo: Marta v hebrejščini pomeni dama ali gospa. Kako "gosposko"!

Kamnik - Pohodništvo in kolesarjenje sta dve veliki ljubezni 68-letnega Jože£i Baronika iz Kamnika, saj je zvesti član kolesarske in sprehajalne sekdje Društva upokojencev Kamnik.
A poleg novega, sodobno
opremljenega kolesa atrij njegove hiše zaseda tudi sedem
koles, ki nosijo letnice od
1927 pa vse do petdesetih let
prejšnjega stoletja. Kuhar po
izobrazbi se je za stara kolesa
navdušil šele po upokojitvi,
saj prej zaradi domače gostilne za to niti ni bilo časa. "Stara kolesa, ki sem jih večinoma dobil od Kamničanov, so
bila vsa po vrsti v precej slabem stanju, zato sem jih moral razdreti do zadnjega vijaka, odstraniti rjo ter namazati s čebeljim voskom, ki preprečuje nadaljnje rjavenje,"
pravi Jožef, ki je tudi eden od
pobudnikov skupine kamni-

ških ljubiteljev starih koles,
ki se je organizirala znotraj
skupine ljubiteljev smučanja
po starem. "Čeprav se s tem
nikoli nisem udarjal poklicno, so me stari predmeti in
rokodelska opravila od nekdaj zanimali. Svoje kolo zato
vedno servisiram sam, s temi
starimi pa - potem ko jih spet
spraviš v red - ni veliko dela.
Kolesa, ki jih hrani doma, so
večinoma nemške, avstrijske
in italijanske izdelave, s skromno opremo, a kakovostne izdelave, vse pa imajo tudi regis
trske tablice, ki so bile neka
desetletij nazaj obvezen ele
ment, tako kot danes pri avtomobilih.
K staremu kolesu sodijo
tudi stara oblačila in oprema
ali vsaj oblačila, krojena po
starih krojih, izkušnje in
skupno veselje, pa si zadnja
dva meseca kamniški ljubitelji starih koles delijo s podobnimi skupinami po Sloveniji.

jožef Baronik s svojo staro športno opremo

KRANJ

Spremljali bodo vreme
Na kranjski g i m n a z i j i s o o b k o n c u š o l s k e g a leta postavili
v r e m e n s k o postajo, ki kaže t e m p e r a t u r o kranjskega ozračja.
"Podatke z v r e m e n s k e postaje b o m o s pridom uporabljali
pri pouku, sproti pa jih b o m o objavljali tudi na n a š i spletni
strani," je p o j a s n i l ravnatelj Franc R o z m a n . H i š k a za merjenje t e m p e r a t u r e in vlage, ki u s t r e z a m e d n a r o d n i m norm a m , ki veljajo z a postavitev v r e m e n s k i h postaj, s e sicer nahaja v kotu parkirišča, j e še p o j a s n i l R o z m a n , n a p r a v e za
veter In s o n č n o o b s e v a n j e pa s o namestili na strehi. M . R .

MALI OGLASI, ZAHVALE
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Črnomelj-park Lahinja-Otok-Metlika-Novo mesto-TrebnjeKranj). Vstop na avtobus na običajnih mestih, v Britofu, na
Suhi in na Breznici. Istočasno vsi člani vabljeni na 18. srečanje
telefon: 0 4 201 42 0 0
upokojencev Gorenjske, ki bo v četrtek, 4. septembra, v občini
Hira^lo a oiijavD iiurjtfniiiio p« ltl(f«iu 04/101-42-00, faksti 04/201-42-13 jli nebno m BInvvtiuvj (nii 4,
Žirovnica, na prostoru Konjeniškega kluba na Breznici. Odhod
v Krinju oi. po polti • da pwi«<j(l|lu in (nitlu do 11.00 urt! Cm ogbsov In ponudb > nMkI: Istdno ugodna
avtobusa bo ob 8. uri. Prijave v pisarni društva, 5. avgusta, od
i 6 . do 17. ure, ali pri poverjenicah ali po tel.: 031/494 422,

HALO - HALO GORENJSKI GLAS

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO gi, 4 2 4 0
RADOVgiCA, T E L : 0 4 / 5 3 1 5 249, FAX: 04/53 «4 ^JO

MADŽARSKE T O P U C T 7- 8. - 1 0 . 8 . , 2 1 . 8 . - 24.8., 1. 9. - 7. 9-:
P C g E Š A C 15. 9. • 22. 9., 22. 9. - 29. 9.; KOPALNI IZLET IZOLA: 4.

V Postojnsko jamo
Školja Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka vabi svoje
člane na izlet v Postojnsko j a m o v četrtek, 14. avgusta.
Odhod iz avtobusne postaje v Škofji Loki bo ob 7. url. Prijave
z vplačili sprejemajo v pisarni društva vsako sredo in petek
med 9. in n . uro do zasedbe mest v avtobusu.

O

DOGODKIH

OBJAVLJAMO

KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO

V RUBRIK*

GLASOV

ENKRAT.

PRIREDITVE

OBVESTILA

Srečanje harmonikarjev
Kranjska Gora - Jutri, v sredo, 30. julija, bo ob 20.30 na trgu
pred cerkvijo nastop harmonikarjev.

Letno srečanje invalidov
Jesenice - Medobčinsko društvo invalidov Jesenice vabi
člane in njihove svojce na letno srečanje invalidov, na piknik,
ki bo v soboto, 2. avgusta, v Lipcah pri hotelu Perun z začetkom ob 11. uri. Prijave na tel.: 040/767 886 ali pri poverjenikih. O d h o d avtobusa ob 10. uri iz zadnje-postaje na
Hrušici do Rodin - Lipce pri Blejski Dobravi.

V Trgovskem centru Bled
Bled - V petek, 1. avgusta, bo ob 20. uri v Trgovskem centru
Bled cocktail večer z barmanom Mladenom Dobrašem Party
music z DJ Gajem, v soboto, 2. avgusta, bo ob 21. uri koncert
Ritmo de la noche španska kitarska glasba - Alen Mujkič (kitara), Denis Mujkič (kitara), v torek, 5. avgusta, pa bo ob 21. uri
koncert skupine Trilas z glasbo nu-jazz, jazz in funk - Miha Koretlč (kitara), Sebastjan Podlesnik (bass), Enos Kugler (bobni).

IZLETI
Kranj - PD Iskra Kranj vabi v soboto,-a6. avgusta,-na turo Mprograma PD Iskra Kranj na Planjavo. N a vrh se bomo podali
skozi romantičen Repov kot, ki so ga nekdaj poznali le redki
planinci In je bil gozdni in lovski rezervat s čudovitimi tolmuni.
Odhod z osebnimi avtomobili izpred hotela Crelna bo ob 5. uri.
Prijave in dodatne Informacije pri vodnikih ali v pisarni: Marjana, sms na 041/435 858 ali marjanina@gmail.com; Stanko,
sms na 040/206164, stanko.dolensek@gmail.com; ali v pisarni društva na lokaciji Iskratela, vhod na škofjeloški strani pri
ambulanti, ob sredah od 17. do 18. ure.

Kolesarski izlet
Kranj - Kolesarska sekcija DU Kranj vabi na kolesarski Izlet,
Kranj-Besnica-Njivice-Podnart-Kranj, ki bo v torek, 5. avgusta, odhod ob 8. uri izpred društva. Tura je srednje zahtevna
in bo trajala približno 8 ur. Obvezna kolesarska oprema s čelado. Vodja izleta sta Nada Lampret in Helena Benedik. V
primeru slabega vremena bo izlet teden kasneje.

V Belo Krajino
Predoslje - D U Predoslje vabi svoje člane v torek, 12. avgusta,
ob 7. uri na izlet v Belo krajino (Muljava-Žužemberk-Soteska-

OSMRTNICA

Iskra Kranj obvešča
Kranj - Člane društva obveščamo, da bo 23. in 30. julija pisarna društva Iskra Kranj zaprta.

Dva natečaja Mladinskega centra jesenice
Jesenice - N M S - New Music on Stage II - natečaj za glasbene skupine, ki bodo lahko nastopile na Koncertu v septembru 2008, prijave Se do 15. avgusta. Poteka tudi natečaj
"Utrip poletja" - natečaj digitalne fotografije In kratkega digitalnega filma, prijave do i . septembra 2008. Zanimiv in aktualen je tudi njihov poletni program "Le kaj počet polet?".
V s e podrobnosti na spletni strani vww.mc-jesenice.si

RAZSTAVE
Kvadrat elipse
Kranj - jutri, v sredo, 30. julija, bo ob 20. uri v Galeriji
Pungert, čisto na koncu starega dela mesta Kranja, odprtje
spominske razstave ob 75. obletnici rojstva pesnika Francija
Zagoričnika z naslovom Kvadrat elipse.

Jesenice - V Razstavnem salonu Dolik bodo v petek, 1. av• gusta, ob 18. uri odprli pregledno razstavo fotografij članic
in članov Fotografskega društva Jesenice.

P R E G L E D SI

OGLEJTE

WWW.GORENJSKIGLAS.SI/KAZIPOT

LOTO
Rezultati 60. kroga - 27. julija 2008
3, 4 , 1 1 , 1 3 , 1 6 , 1 8 , 37 in 27
Lotko: 5 4 1 4 2 8

FESST,d.o.a,
nepremičninska
družba,
KoroSka C 2, Kranj,
Telefbn: 236 73 73
Fax;2367370
E-poita:
(nfo@fesst.si
Internet:
www.fesst.si
STANOVANJA P R O D A M A

KRANJ - Planina I, garsonjera, 26,63
m2, 4./7, I. izgr. 1978, 66.000,00
EUR.
KRANJ • Planina I, enosobno, 43,08
m2, 9./12, I. izgr. 1974, obnovljeno
2006, 89.000,00 EUR.

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

Mali oglasi
tel.: 201 4 2 47
fax: 201 42 13
e-mall: malioglasl@g-glas.si

Š K O F J A L O K A - Groharjevo naselje,

garsonjera, 23 m2, P/4,1. izgr. 1968,
59.000,00 EUR.
KRANJ - Vodovodni stolp, dvosobno.
57,10 mi. 4./4, I. izgr. 1964.
93.500,00 EUR.
TR2IC • Deteljica, dvosobno z atrijem, 65,17 m2, py5, I. izgr. 1982,
106.000,00 EUR.
KRANJ • Zlato polje, 44.73 m2, enosobno z balkonom, shrambo in parkirnim mestom v garaži, 2./4,1. izgr.
2008,115.000,00 EUR, novogradnja.

Male oglase spiejemamo: za objavo
v petek - v sredo do 13 J O In za
objavo v torek do petka do
14.001 Delovni (as; od ponedeljka do
petka neprekinjeno od 8.-19. uie.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM
BLED-ZASI P. ob vodi v trostanovanjski
hiši. 55 m2 Stanovanje, s 400 mZ zelenice, drvarnica, klet, sončno, vseljivo
takoj, cena: 75.000,00 EUR, »
041/648-173
BOOMM

nepremičnine

Žalosmi sporočamo, da nas je zapustil naš
cenjeni prijatelj

GOJKO BOGATAJ
Posadka z ladje Miki

OSMRTNICA

Ul. Juleta CabrovSka 34,4000 Kranj
email: infolglida.nepremicnine.si
PE Kranj, Planina 03, Kranj
tel,: 04/2351 000, GSM 041/331 886,
051/391100, fiw: 04/2351 001
STANOVANJA PRODAMa
KRANJ, PLANINA It 74,36 m2, dvoinpolsobno, zgrajeno 1.1982. 3./7 nad.,
vseljivo 10. nov. 2008, cena: 115.000
EUR.
KRANJ, LEVSTIKOVA UUCA: 135,88
nri2, petsobno, 1.2006, prit., v vila bteku
v Kranju, atrij, dva paridma prostora,
novo, cena: 212.000 EUR.
KRANJ, gUBUANSKA CESTA: 56,1 m2.
trisobno, L1952, cena: 68.000 EUR.
POSLOVNI PROSTORI
KRANJ, 116 m2, poslovni prostori,
adaptirani 1. 2008, prodamo oziroma
oddamo povsem prenovljen poslovni
pfostor, z Ustnim vhodom, prostori so
primemi za več vrst dejavnosti, cena:
1800 EUR/mz.
KRANJ, 190 m2, pisarna, adaptirana I.
1999> prodamo ali oddamo 12 pisam,
vsaka v velikosti 15,96 m2, vse"so klimatizitane, cena najema je 170 EUR/pisarno + ddv, cena prodaje: 1190 EUR/rm.
VIKEND
BLIŽINA SV. JOSTA N A D KRANJEM,

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 52. letu starosti
nenadoma zapustil dragi sin, oče, partner in prijatelj

GOJKO BOGATAJ
Na zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v sredo, 30. julija
2008, ob 15. uri iz vežice na pokopališču v Goričah.
Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje na tamkajšnjem
pokopališču.

Kolektiv Cestnega podjetja Kranj

POPOLN

HIŠE

Pretreseni sporočamo žalostno novico, da je umrl
naš cenjeni sodelavec

s svojim delom i n osebnostjo nam bo ostal
v trajnem spominu.

ZA

OSMRTNICA

Tu ljubljen bil si
iz vsega srca.
Bodi ljubljen Se tam,
kjer zdaj si doma.

GOJKO BOGATAJ

05/640 02 33

|aMU ZIMMIBMANN. o*. MfB , HTtSUCiSTA 6?. 6000 Ko^t*

Garantirani sklad 61. kroga za Sedmico: 100.000 EUR
Predvideni sklad 61. kroga za Lotka: 450.000 EUR

Razstavljajo jeseniški fotografi

Tura na Planjavo

KRČNE ŽILE, ODPRTE RANE?

04/253 51 93-

8., 11.8.; GOLI OTOK: 26. 8.
OBVESTILA

info@g-^s.si

Za vedno boš v naših srcih: vsi njegovi

150 m2. bivalen, zgrajen L 2001,350 na
zemljišča, bivalen, dvostanovanjski vikend na idilični kikadji s pravim panoramskim razgledom, raj za ljubitelje narave, gobarjenja, pohodniitva, gorskega kolesarjenja. Cena: 330.000 EUR.
Na naši spletni strani si lahko ogledate
iiioko ponudbo nepremičnin na Hrvaškem. Tudi na atraktivnihtokaojahob
molju.
KUPIMO:
Krar^ okolka kupimo kmetijsko zemljišče.
Kupimo zazidljivo parček) 1200-10.000
m2 v Kranju ali okolid in v Medvodah in
okolici.
Na obmo^ Gorenjske kupimo stanov a i ^ hiie lir parc^ PbSb tako). Za
več infbmw:q nas poUate.
www.ida-ncpremicn>nc.si

PRODAM
STANOVANJSKI DVOJČEK v Preddvoru, vselitev možna konec poletja
2008, IT OSI /388-822
800624r

mEm
NEPREMIČNINE

Maistrov trg 12,4000 Kranj
Tel. 04/20213 53, 202 25 66
CSM 051/320 700, Email: infb0)k3.kem.si
STANOVANJSKI DVOJČEK Vimiaše,
Školja Loka, n 051/388-822
V PODREČi prodam stanovanjsko novogradnjo, s 051/388-822 eoome

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM
BRAČ . POVUA, hiia ob plaži, 2*1,
4+6, terasa, žar, klima, TV, n 00385
98 567735
«»5064

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM
PISARNA, 85 m2. v pritličju, bivša Planika, na odlični lokaciji, cena: 4
EUR/m2,1* 041/505-084 (Igor)
DNEVNO NOČNI BAR v okolici Kranja, na odlični kikaciji, zeki dobro vpeljan z velikim letnim vrtom, popolnoma
opremljen in vzdrževan, « 040/321001

6005343

POSLOVNI PROSTOR Kranj, Tavčarjeva Ul, 7, 35 m2, v pritličju, O
0»1/205-192
8005269
ITD NEPREMIČNINE,
•'••'•-I d.0.0.
MAISTROV TRG 7,
4000 KRANj
TEL: 04/23-81-IJ0,
04/23-66-670
041/755-296, 040/204-661,
041/900-009

lUi

e-pošta: itd.nepremicnine^siol.net
www.itd-plus.5t

MALI OGLASI, ZAHVALE
MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI

TRAKTOR SAME Explorer 80 II lop. I.
04. s klimo, prednjo hidravliko in kardanom, 1600 ur, široke pnevmatike,
zelo primeren za strme terene, kot nov,
ugodno, t t 051/313-732
6005342

PRODAM

KUPIM

DAIHATSU Terios 1.3,1. 99. 151.000
km. vsa oprema, srebrne barve, nekaramboliran, poceni, t r 04/574-20-44.
031/508-422
8006322

PREDNJO desno os za traktor Pasguali ali trak Pasquall za rez. dele. Pavtovčič Hedvika. tr 041/879-151

HONDA CMc. I. 98. 105.000 km. kovinsko zelen, centralno zaklepanje,
reg. do 12/08, odlično ohranjen, t r
041/523-791
aoo&3i9
PEUGEOT Partner. I
neregistriran, vozen,

)9, bele barve.
041/337-551

RENAULT Uguna diesel. I. 03,
70.000 km. slovenski avto. prvi lastnik. maks. oprema. "B 031/266-131
800&234

6006321

TRAKTOR IMT 533 ali 539 ter kiperprikollco TEHNOSTROJ In rotacijsko
kosilnico SIP 135. tr 041/680-684

PRIDELKI
PRODAM
KUMARICE za vlaganje, tr 041/551970

6005317

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM
STREŠNIKE Tondach. otroško in dirkalno kolo, tr 051/304-012
8006335

KURIVO
DRVA metrska ali razžagana, možna
dostava, i r 041/718-019
80047»?

SUHA hrastova drva. Žabnica 61. v
041/378-911
«005320

SUROVINE
HLODOVINO, smreke, jelke in sušice.
«•041/442-151
6006211

STANOVANJSKA
OPREMA
PRODAM

STEKLOKERAMiČNI štedilnik Gorenje s pečico, pomivalni stroj Elektrolux
in hladilnik Gorenje, o 041/219-799

Prijave:
S O D E X O P r e h r a n a in
storitve, d. o. o.,
Kadrovska služba, Železna
cesta i 6 , 1 0 0 0 Ljubljana.

VINO cviček, kvalitetno, možna dostava, ff 041/830-461
6005162

013

6005241

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM
BIKCA simentalca, starega 5 mesecev, tr 041/637-447
BIKCA simentalca, težkega 160 kg, i r
04/576-00-10. 041/368-983
8005347
KRAVO simentalko s teličkom, tr
04/572-41-60
600533®

BIKCA simentatea, starega do 10 dni,
tr 031/687-062
«30534»

OSTALO
NUDIM GNEZDA za kokoši nesnice v
prosti reji, Rajgelj Anton. Kropa 2a. t r
041/642-184
STOJEČO horuzo, 1 ha, Spodnje Bitnje, tr 040/173-928
6005336

IŠČEM

295

800S330

KREDITI D O l o L E T ZA V S E
ZAP., TUDI ZA D O L O Č E N
ČAS, IN U P O K O ) E N C E
d o 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položnice: Pridemo tudi na dom.

ZAPOSLITVE (m/ž)

PRODAM

NUDIM

LOKA TERM peč na trda goriva, rabljeno. tr 041 /335-070
8005337

DNEVNI bar v okolici Kranja honorarno zaposli osebo za 4x teder^sko čiščenje lokala. Aldera, d.0.0., Partizanska u. 34, Šenčur, t r 040/321-001

TURIZEM
MORAVSKE T O P U C E . SOBE APARTMAJI PANKER 02/53 81 244,
041/43 33 66 wvyw.sobe-apartmajipanker.com, če se odločate za oddih
In si želite sprostitve v Prekmurju. se
vam priporočamo z našimi storitvami.
6004653

NA KRKU oddam apartma, t r
(00385)917/683-915. 041/390-422

DOBRO vpeljan dnevni bar v okolici
Kranja redno zaposli osebo za dek? v
šanku. Aldera, d.0.0.. Partizanska u.
34, Šenčur, tr 040/321-001
6005344

ZAPOSLIM natakarja-ico In kuharjaIco, zaželene izkušnje, vozniški izpit.
Gostišče Češnar, Slovenska c. 39,
Cerklje na Gorenjskem, tr 051/655505

6005223

ZAPOSLIMO dekle v šanku. Bar
Pr'Grmač. Podbrezje 127, Maklo. 9
031/641-722
60053?4

HOBI
KUPIM
STAR denar, srebrnike, zlatnike ter
druge stare stvari, « 040/388-682

PRODAM
VSAK DAN sveže rezano cvetje gladiol. prodam tudi rdečo peso, Smolej,
Luže 22a. iT 041/789-608. 051
/365-533
PODARIM
MLADE mucke, sivo-bele.

6006326

ZAPOSLIMO tesarja za postavljanje
ostrešij za nedoločen čas. dekjvne izkušnje zaželene. Plevel Andrej s.p..
Moste 81. Komenda, tr 041/689-818

ŽIVALI
IN RASTLINE

201-265

VOZNIKA kamiona za mednarodni
transport zaposlim. C in E kat. - prevozi v EU, Zaje Transport, d.o.o.. Valburga 15. Smlednik, tr 041/622-529

040/

ZAPOSLIMO instalaterja vodovodnih
in ogrevalnih inštalacij, Inštalaterstvo
Pogačnik. Sptearieva 11. RacJovljica
ZAPOSLIMO osebo z osnovnošolsko
ali pokJk;no izobrazbo, zaželene izkušnje v llčarstvu. Glider service. Franc
Novak s.p.. Alpska c. 43. Lesce, t r
041/621-876
8006336

6005284

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM
TRAKTOR Untverzal 55 DT. 1. 90. lepo
ohranjen. 1. lastnik. « 04/512-27-74
6005323

Univerzitetno izobražen intelektualec, trenutno z zdravstvenimi
težavami, išče mlajšo upokojenko brez obveznosti, za vodenje
gospodinjstva v luksuzni vili v
Retečah pri Škofii Loki. Stanovanje in prehrana preskrbljeni.
Tel.: 0 4 / 6 1 3 - 8 1 - 6 1 . 6 1 3 - 8 1 - 5 0

8005311

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena
tesnila do 30 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan
hrup. 10 let garancije. BE & MA.
d.o.o., Ekslerjeva 6. Kamnik, t r
01/83-15-057. 041/694-229
8004718

3 5 . 0 0 0 POSREDOVANJ. 11.000 poznanstev v preteklem letu je karakteristika ženitne posredovalnice Zaupanje
za vse generacije, ki posreduje po
vsej Slo, t t 03/57-26-319.031 /505495. 031/836<378
40^-ETNI preprost kmečki fant bi rad
spoznal dekle. 1 otrok nI ovira, da bi se
preselila k meni na kmetijo, tr
041/706-349
M»I64
58.LETNI moški išče žensko do 60 let
za pomoč v gospodinjstvu in za lepšo
prihodnost pod pogojem, da se preseliš na deželo k meni. šifra: PRIDI, NE
B O TI Ž A L

8004332

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vse države, tr 031/836-378

IZOBRAŽEVANJE
UČINKOVITE inštrukcije angleščine,
francoščine, nemščine, slovenščine
za vse stopnje šolanja: tudi poslovna
smer; priprave na Izpite; slovervščina
za tujce; pr^ajanje. Mentor, Mirjana
Trbič s.p., Žanova ul. 34. Kranj, t r
041/65e053
8005331

•

RAZOČARAN MOŠKI s čisto pretektostjo išče iskreno dekle za resno razmerje. t r 031 /807-376
800S2i8
SKROMNA, preprosta 54-tetna vdova
želim po tej poti spoznati vdovca od
60-70 let za občasna ali stalna srečanja, rada imam urejen dom In vrt, alkoholiki in avanturi^! Izključeni, bodi iz
omrežne skupine 04 in 01. šifra: UPANJE NA LEPŠE
6005340
SPOŠTOVANO dekle, če si tudi ti želiš
trajnega, resnega razmerja, pokliči, o
041/229-649
eoosai?

RAZNO
PRODAM
REZERVNE dele za lado samaro. kolesa za brako prikolico in kad za tuš kabino. novo. t r 040/747-721 soossie

GG

naročnine

04/20142 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskigias.si

wvN'\v. p o g r e b n i k . c o m

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
i n življenje ni. kar druži nas.
So vezi

močnejše.

Brez pomena
razdalje,

zanje so

kraj in čas.
V 85. letu starosti n a s j e tiho z a p u s t i l a draga s e s t r a in teta

NUMERO UNO Robert
Kukovec s. p., Mlinska ul. 22,
Maribor, telefon:
02/232-42-26» 041/750-560.

MARIJA TAVČAR
iz Z m i n c a pri Š k o f j i Loki

I s k r e n o s e z a h v a l j u j e m o v s e m prijateljem, s o s e d o m in z n a n c e m z a izraze sožalja, podarjene
sveče, cvetje in m a š n e darove. Hvala v s e m , ki ste se o d n j e poslovili i n jo pospremili n a njeni zadnji poti. Z a h v a l j u j e m o se g. ž u p n i k u Jožetu Miklavčiču z a lepo opravljen obred i n sveto m a š o .
P o s e b n o zahvalo p a i z r e k a m o s o s e d o m - d r u ž i n a m a Pintar za vso skrb in p o m o č v času njene
bolezni, š e posebej gospe Boži z a vsakodnevne obiske.

STORITVE
NUDIM
ADAPTACIJE, nov<^radnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe. urejanje In tlakovanje
dvorišč, z rtašlm ali vašim materiak>m,
SGP 8ytyqi d.n.o., Struževo 3d, Kranj,
« 041/222-741

Sestra S l a v k a , n e č a k in n e č a k i n j e z d r u ž i n a m i
D o l e n j a vas, Z m i n e c , Š k o f j a L o k a , Log, 2 2 . julija 2 0 0 8

8004381

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela. notranje omete, fasade, adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro In
poceni. SGP Beni. Struževo 7. Kranj.
IT 041/561-838
S006?00

OGREVANJE,
HLAJENJE

SLO-DOM zaključna dela: knauf, armstrong. spuščeni stropi, predel, stene,
okna, vrata, streš. okna velux. pleskarska in druga vzdrževalna dela. Slavko
Markotič s.p.. Suška c. 28. Škofja
Loka. 9 041/806-751

ZASEBNI STIKI

NUDIM

POSLOVNI STIKI

8005346

PRODAM

PRALNI stroj In hladilnik Gorenje, t r
041 /878-494

Ugoden delovni čas
in plačilo.

V TRGOVINI Korotan. v Struževem dobite različne kozarce za vlaganje in razne Steklenice različnih velikosti in ob>
lik. tr 04/202-42-35

KUPIM

GOSPODINJSKI APARATI

z a delo v Kranju, Škofli Loki,
na Bledu in G o l n i k u
(šole, restavracije,...)

INŠTRUKTOR MATEMATIKE išče
delo: pomoč pri učenju. « 040/381-

6005316

KUPIM

KUHARJE in
POMOČNIKE (m/ž)

PŠENIČNO Slamo. Zlato polje, tr
031/364-392
eoo5325

VINO cviček, kvalitetno z visoko oceno
na ocenjevanju, ugodno, v 031/301-

PRODAM

6005145

Zaposlimo:

6005069

KUMARICE za vlaganje in strocji fižol,
tr 04/252-16-76

GRADBENI
MATERIAL

sodečo

8005276

TRAKTOR URSUS 0335 ali C360. tr
051/639-777
6005279

PREKRIVANJE STREH od 3,5
EUR/m2. možna dobava 30% cenejše
kritine. Mart<o Deriink s.p.. Glavna cesta 12. Naklo. » 040/484-118
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Zdaj se spoČij, izmučeno
Zdaj se spočite zdelane
Zaprte so utrujene

srce,

oči.

Le moja drobna lučka Se brli,
(Svetlana

Makarovičj

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

V 80. letu starosti je žMjenjsko pot sklenila naša m a m a in stara m a m a

TONČKA JESENKO
M e ž n a r j e v a T o n č k a iz B u k o v e g a V r h a

8004712

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7. Križe, tel.: 59-55170, 041/733-709: žaluzije. roloji, rotete. lamelne zavese, plise zavese, komarriki. maridze, vwvw.asteriks.net

Iskreno s e zahvaljujemo v s e m sosedom, posebej še sosedi Joži, sorodnikom, prijateljem, z n a n c e m in sodelavcem Z V K D S OE Kranj za vse
storjeno, z a izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče o b smrti naše
m a m e . Š e posebej se zahvaljujemo zdravnikom Zdravstvenega doma

8004715

Škofja Loka za dolgoletno zdravstveno pomoč. Hvala župniku za lepo

B E L J E N J E notranjih prostorov, kitanje
sten In stropov, odstranjevanje tapet,
barvanje vseh vrst fasad, premazi
oken. vrat In napuščev. Pavec Ivo s.p.,
Podbrezje 179. Naklo. « 031/392909

ZAHVALA

roke.

opravljen obred in poslovibae besede ter Članom cerkvenega p e v s k ^
zbora za zapete p e s m i Hvala vsem, ki ste našo m a m o tako številno
spremili n a njegovo zadnje zemeljsko počivališče.

8005222

Ž a l u j o č i : hči N a d a , s i n o v a Izidor in M e t o d z d r u ž i n a m i
Bukov V r h , Žabja vas

DA BI IMELI jasnejši pogled skozi
vaše okno. pridemo in vam ijh očistimo
po ugodni ceni, Marija Cof s.p., J.Puharja 5. Kranj. I t 040/419-393
B003948

DELAMO vsa zidarska dela. notranje
omete In fasade z našim ali vašim materialom. Arianrti. d.o.o., Žabnica 47.
Žabnica. »041/878-386
FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 41.
Kranj izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe. tlakovanje dvorišč, t r 041/557-871 8OO6128
GRADBENO P O D J E T J E KRANJ
d.o.o. Zupanova 6. Šenčur izvaja vsa
gradbena dela. notranje omete, vse vrste fasad, adaptacije, novogradnje, tlakovanje dvorišč, kvalitetno, hitro In poceni, It 051/354-<?38
IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravita starih, nudimo dimne obloge, dimne
kape. Novak &Co. d.n.o.. Ljubljar>ska
89. Domžale, t r 031 /422-800
8004917

OBREZOVANJE živih mej in drevja,
podiranje drevja In odvoz obrezanega
vejevja, Vincencij Šubic s.p.. Zg. Bitnje 141. Žabnica. t r 051/413-373
8004911

POLAGAMO keramične ploščice, Keramičarstvo More! Dejan s.p.. Voklo
2a. Šenčur, IT 041/722-560 8OO&370

ZAHVALA

Oj solzna pot, oj zadnja pot!
Ti v fenye romaš nam nezmm,
odkoder več vrnitve ni;
dovo nam bridke seka rane.
(Simon

Gr^orČiČ)
V 9 2 . letu je odšla k počitku naša draga m a m a , babica i n prababica

MARIJA PINTAR

iz N o m e n j a

Iskrena hvala v s e m s o r o d n i k o m , s o s e d o m , prijateljem in znanc e m za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. H v a l a dr. Božiču in dr. Pokljukarju ter osebju internega oddelka bolnišnice Jes e n i c e z a z d r a v l j e n j e v Času n j e n e b o l e z n i in p a t r o n a ž n i m
sestram ter osebju Z D v B o h i n j u za p o m o č in p r i j a z n e besede.
Iskrena hvala g. ž u p n i k u Jožetu D o l e n c u z a lepo opravljen pogrebni obred. Hvala p o g r e b n i službi Novak, g o v o r n i k u Jožetu Sodji za zahvalni govor ter p e v c e m za zapete žalostinke. V s e m . ki s l e
jo obiskovali, s e od nje poslovili in jo s p r e m i l i na n j e n i zadnji poti.
še e n k r a t iskrena hvala.
Vsi njeni

GG
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ANKETA

Vsako leto bolje
MATEJA R A N T

Bled je bil minuli konec tedna v znamenju že tradicionalnih Blejskih dni. Letos so
dogajanje raztegnili na tri
dni in vsak dan obiskovalcem ponudili kakšno zanimivost. Žal pa je dogajanje
v soboto nekoliko pokvarilo
vreme, saj je popoldne začelo deževati.
Foto: Corazd Kavfit

L j u b a M a j c e n , Ljubljana:

B e n o i t T h i m i s t e r , Belgija:

Aleksandar C a k i n a , Hrvaška:

D a r k o K o r o š e c , Ljubljana:

A n d r e j a Bertoncelj, Kropa:

"Večkrat sem že bila tu in se
mi zdi, da je vsako leto bolje.
Videti je, da se organizatorji
zelo trudijo. Razširili so tudi
dnevni program, več se dogaja za otroke... Pohvalno."

"Zelo uživamo. Bled je zelo
lepo mesto, današnji program
pa je zelo raznolik. Lepo se mi
zdi, da je vse povezano s Slovenijo, od hrane in pijače do
ponudbe na stojnicah."

"Na Bledu smo prvič in sem
zelo zadovoljen, da smo
prišli ravno v času, ko so tu
Blejski dnevi. Lepo je, ker je
veliko ljudi in tako pripomorejo k dobremu vzdušju."

"Program je približno enak
kot prejšnja leta, stojnico pa
imamo letos na boljši lokaciji, kar pohvalijo tudi kupci.
Kljub temu kupujejo precej
manj kot prejšnja leta."

"Stojnice so bile vsako leto v
središču, letos pa so preveč
odmaknjene od glavne promenade. Bolj mi je bilo všeč
tudi, ko so bile lučke na jezeru in ognjemet na isti dan."

Prava kmečka ohcet

KRAN)

Pocenitev naftnih derivatov

v B o h i n j u j e bila m i n u l i k o n e c t e d n a k m e č k a ohcet, n a kateri s t a se p o r o č i l a A n d r e j a M u l e c
in A l e š B o h i n c iz M a v č i č .
PETRA l o T M Č

Ribčev Laz - Ves konec ted-

na je bil namenjen dvema
tradicionalnima prireditvama, petek je bilo vasovanje, v
soboto pa Kmečka ohcet, na
kateri se je po nekaj letih
tudi zares poročil par. Vzela
sta .se Andreja Mulec in Aleš
Bohinc iz Mavčič.
Na petkovem vasovanju so
prikazali stare običaje dvorjenja dekletom v Bohinju.
Včasih so se fantje ob večerih zbirali na vasi in prepevali pod okni deklet, da bi jim

omehčali srca ali pa dokazali
svojo ljubezen. V upanju, da
jih bo slišala njihova ljubezen in ne njena mati, ki bi
jih z mokrim tušem spodila
od hiše, so vztrajali vsak na
svoj način. Le redko kateremu je uspelo, da mu je ljuba
v znak ljubezni prižgala cigaro mu na pigi pripela najlepši nagelj s svojega okna.
Igro je zaigrala odrasla folklorna skupina KD Bohinj iz
Bohinjske Bistrice, prvič pa
je bila predstavljena leta
1956. Pomen prireditve je
predvsem prenašanje običa-

jev na mlade rodove in ohranjanje bohinjskega narečja.
Po igri je obiskovjdce zabaval
ansambel Štima.
Kmečka ohcet se je dogajala na več krajih po Bohinju. Najprej se je ženin v povorki z vozovi pripeljal do
nevestinega doma, ki je že
tradidonabio lociran v Stari Fužini na domačiji Agotnik
Ko so se domači le poslovili
od svoje neveste, so naložlL
bogato balo na vozove in poročni sprevod se je odpeljal
proti cerkvi. Na poti so jih
vaščani "zašrangali", nato pa

je mladi par končno le uspel
dahniti svoj da v ccrkvi Svetega Janeza. Sledil je še prihod neveste na ženinov dom
in svatovščina m prireditvenem prostoru Pod Skalcc.
Celotno dogajanje so začinili
s pristnimi bohinjskimi izreki in navadami, ki so včasih
ppiv iskrivo nagajive^Kulturni del programa s plesi, dialogi in povorko so zaigrali
dani folklorne skupine KUD
Triglav iz Srednje vasi, letos
sta z nekaj stavki v igri sodelovala tudi prava ženin in nevesta.

Danes so se v skladu z vladno uredbo spet spremenile
maloprodajne cene naftnih derivatov, tokrat so se vse znižale. 95-oktanski motorni bencin se je pocenil za 5,1 centa, na
i,i6i evra za liter, 98-oktanski bencin prav tako za 5,1 centa,
na 1,197 evra. Cena dizelskega goriva se je znižala za 4,7
centa, na 1,264 ®vra. Za liter kurilnega olja je po novem treba odšteti 0,931 evra za liter, kar je 4,7 centa manj kot pred
pocenitvijo. C. Z.

JEŽ
Iz zemlje potegnila "dedca"!
Kaj vse se dogaja na tem
wetu?! Gospodinja, menda
je doma 2 Brezij, je šla pred
dnevi v svoj zelenjavni vrtiček in iz zemlje potegnila "dedca", korenček v obliki
moškega, z glavo, nogama
in tistim, kar moške ločuje
od žensk. Kakšna usoda zdaj
čaka "dedca", nam ni uspelo
zvedeti. Lahko bo krasil
juho, razburjal kupce na tržnici, pomenil priboljšek prašičem ...

Mladoporočenci
V Ško^i Loki so se v soboto, 26. julija, poročili: Anže Sever
in Marta Štukelj, Klemen Kavčič in Špela Vilfan ter Marko
Nastran in Sonja Čvan. Mladoporočencem čestitamo in jim
s čestitko, prejeto na matičnem uradu, podarjamo polletno
naročnino na Gorenjski glas.

Novorojenčki
Minuli teden je na Gorenjskem prvič zajokalo 53 novih prebivalcev, od tega v Kranju 37, na Jesenicah pa 16. V Kranju
se je rodilo 20 deklic in 17 dečkov. Najtežji je bil deček s
4.690 grami porodne teže, najlažja deklica pa je tehtala
2.800 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 9 dečkov in 7 deklic. Najlažja je bila deklica z 2.580 grami, najtežjemu dečku
pa so natehtali 4.050 gramov.

B o h i n j s k i fantje s pripravljeno š r a n g o čakajo n a poročno povorko./F »to: Petm l

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

p Celovec

28/15«

.m

Danes, v torek, jutri, v sredo in četrtek bo večinoma sončno,
v četrtek lahko nastane kakšna vročinska nevihta,
No^Goit«
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Agencija RS za okolje. Urad za Meteoftogijo
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