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V opuščeni mlekarni nova stanovanja 
članica skupine Poteza, družba ABCFIN, bo na zemljišču nekdanjih 
Gorenjskih mlekarn v Kranju zgradila stanovanjsko-poslovni kompleks. 

S U Z A N A P . KOVAČIČ 

Kranj - Članica skupine Pote-
za, dražba ABCFIN, podjet-
niško svetovanje, je kupila 
zemljišče nekdanjih Gorenj-
skih mlekarn v Kranju v 
skupni površini 26 tisoč kva-
dratnih metrov. Načrtujejo 
gradnjo večjega stanovanj-
sko-poslovnega kompleksa, 
gradnja bo predvidoma za-
ključena v treh letih, Potezo v 
projektu financira Nova 
KBM. "Načrtujemo gradnjo 
približno štiristo stanovanj, 
vendar bo šele tržna analiza 
pokazala, ali je povpraševa-

nje po večjih ali manjših sta-
novanjih. Če bo več zanima-
nja za večja stanovanja, bo 
skupno število stanovanj se-
veda manjše. Projekt mora-
m o uskladiti tudi z občino 
Kranj in Upravno enoto 
Kranj," je povedal Mitja Kri-
žaj, direktor za nepremičnin-
sko svetovanje pri Potezi. 

Naložbeniic želi projekt 
razširiti še na sosednje zem-
ljišče, ki je v lasti občine 
Kranj, na njem pa stoji za-
puščena stavba, v kateri je še 
pred nekaj leti imela pouk 
Srednja biotehnična šola. 
Občina namerava na tej loka-

ciji vzpostaviti podjetniški 
inkubator za mlade. "V 
družbi ABCFIN so zainte-
resirani za zamenjavo ne-
premičnin. Občina bi za 
stavbo bivše šole in zemljiš-
če z menjalno pogodbo dobi-
la poslovne prostore za pod-
jetniški inkubator v eni od 
novih poslovnih zgradb. V ta 
namen je bilo podpisano pis-
mo o nameri za zamenjavo 
nepremičnin med občino in 
družbo ABCFIN, menjalno 
pogodbo naj bi sklenili do 
konca leta 2009," je poveda-
la Ana Vizovišek,, vodja kabi-
neta župana na občini Kranj. 

Doživetje Slovenije - v hotelu 
v stavbi stare tovarne Toko je družina Komlanc uredila tematski hotel s 67 
tematskimi sobami in n o ležišči. 

JASNA PAIADIN domžalski družini Komlanc 
porodila pred štirimi leti, 

Domžale - Zamisel za uredi- urejanje objekta, ki je proiz-
tev hotela, ki je v Domžalah vodnim namenom služil 
še kako dobrodošel, se je vse od konca 2. svetovne voj-

ne, pa je v roke vzela 25-let-
na hči Katja, študentka viso-
ke šole za oblikovanje. 

• 7. stran 

Ena od hotelskih sob je posvečena tudi lončarstvu v Komendi. 

Klavrno podobo propadajočega objekta na enem glavnih vhodov v mesto nasproti 
nakupovalnega centra Q1andla naj bi v treh letih zamenjal ambiciozen poslovno 
stanovanjski kompleks. /FotoitinaDoki 

Naslednja številka 
Gorenjskega glasa 

bo zaradi praznika izšla 
že v četrtek, 14. avgusta. 
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POLITIKA 

Ankete napovedujejo, 
volivci odločijo 

"Z napovedmi je tako: ankete napo-
vedujejo, volivci pa odloči jo. S tem 
i m a m o dolgoletne izkuSnje. Odloči -
tev vol ivcev vedno s p r e j m e m o kot 
z m a g o demokracije," je na srečanju 
članstva S O S dejal predsednik stran-
ke in vlade Janez Janša. 
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A K T U A L N O 

Kaj bo s tehnološkim 
parkom? 

Iskratel je odstopil od projekta grad-
nje tehnološkega parka Informacijsko 
k o m u n i k a c i j s k i h tehnologij, v krat-
kem pa naj bi podpisal p i s m o o na-
meri za gradnjo in delovanje izobra-
ževalnega središča s cilji, podobnimi 
tehnološkemu parku. 

A K T U A L N O 

Predori niso dovolj vami 

Andrej Čufer ml. z Zgoše, strokov-
njak za požarno varnost v predorih, 
pravi, da so slovenski predori s labo 
protipožarno zaščiteni. N a napake v 
šentviškem predoru je opozarjal ž e 
pred njegovim odprtjem, predlaga pa 
tudi požarni test v starem predoru 
Ljubno. 

K M E T I j S T V O 

Volk napada ovce 
na Pokljuki 

čeprav so pogoji za volka v alpskem 
prostonj manj ugodni kot v gozdo-
vih Notranjske in Kočevske, se ob-
časno pojavlja tudi na Gorenjskem. 
N a Pokljuki ga sledijo od lanskega 
decembra, letos pa je pokončal že 
najmanj osemnajst ovc. g 

V R E M E 

Danes in jutri bo sončno in 
vroče. V noS m četrtek se lahko 
pojavi kal^ ploha ali nevihta. 
V četrtek čez dan bo ddm 

jasno in manj vroče. 

jutri: sončno in vroče 



POLITIKA danica:i:avrl@g-glas.si 

KRANJ 

Turneja gorenjskih kandidatov Nove Slovenije 

V petek se je na turnejo po Gorenjskem odpravila skupina 
kandidatov za poslance, ki bodo nastopili na listi Nove Slo-
venije v prvi volilni enoti (Gorenjska). Obiskali so različne 
ustanove in se seznanili s problematiko obiskanih krajevi 
Obiskali so Poljane, si v Škofji Loki ogledali katoliški vrtec in 
šolo, se v Kamniku pozanimali o posledicah nedavne ujme, 
obiskali Kranj, Tržič, Radovljico in Jesenice, se ustavili na 
Brezjah in se zvečer udeležili srečanja članic in članov ter 
prijateljev in simpatizerjev v Bohinju. Srečanja se je pod 
geslom Kako ustvariti £e boljšo Slovenijo udeležila tudi mi-
nistrica za visoko šolstvo Mojca Kucier Dolinar. Na volitvah 
bodo kandirali: Avguštin Mencinger (1 VO), Marija Rogar (2 
VO), Janez Urbane (3 VO), Irena Ahčin (4 VO), Valerij Gra-
šič (5 VO), Vlasta Sagadin (6 V O ) , Slavko Bohinc (7 VO), 
Anton Kokalj (8 V O ) , Janez Hrovat (9 V O ) , Matej Tonin (10 
VO) in Ivan Skrt (n VO). D. Ž. 

Od leve: Anton Kokalj, Matej Tonin, janež Hrovat, Ivan Skrt, 
Vlasta Sagadin in Marija Rogar/Foto T.naooki 

RADOVGICA 

LDS o aktualnih razmerah 

V Radovljici se je pod vodstvom predsednice Davorine Pire 
zbral Gorenjski pokrajinski odbor LDS v razširjeni sestavi. 
Uvodoma sta jih pozdravila predsednik državnega sveta 
Blaž Kavčič in župan občine Radovljica Janko S. Stušek. Blaž 
Kavčič je ocenil, da se slovenska demokracija razvija v pozi-
tivni smeri in da se mu ne zdi slabo, da je leta 2004 prišlo 
do prevzema vodilne vloge s strani desne koalicije, njena 
nadaljnja oblastna vloga pa bi pomenila veliko nazadovanje 
demokracije ir kakovosti življenja v Sloveniji. Zato je zaželel 
veliko uspeha poslanskim kandidatom LDS In drugih 
strank, ki verodostojno zastopajo vrednote svobode In bla-
gostanja. Govorili so o aktualnih, socialnih problemih in sti-
skah ljudi, ki jih povzročajo propadanja nekdaj prestižnih 
podjetij na Gorenjskem. Tudi regionalizacija Slovenije mora 
biti izpeljana tako, da bo resnično predstavljala podlago za 
izkoriščanje razvojnih možnosti, ne pa dodatno nepotrebno 
birokratizacijo družbe. Kandidate LDS za volitve v državni 
zbor bodo predstavili konec meseca v Kranju. D. Ž. 

KAMNIK 

Rajsar razočaran nad odločitvijo DeSUS-a 

Kamniški občinski svetnik in do nedavnega tudi predsednik 
0 0 DeSUS Kamnik Tone Rajsar se je pred dnevi, razočaran 
nad odločitvijo svoje stranke, ki ga ni uvrstila med kandida-
te za poslance, obrnil na medije. "Na listi DeSUS sem na-
stopil že leta 2004 in v 1. volilni enoti (Gorenjska) dosegel 
najboljši rezultat. Prehitel sem celo Karla Erjavca, zato sem 
bil prepričan, da se bom letos lahko spet preizkusil. Z veli-
kim razočaranjem sem ugotovil, da mojega imena na listi 
kandidatov DeSUS-a ni, se je pa namesto mene pojavil kam-
niški župan Anton Tone Smolnikar, ki ni niti član stranke niti 
ni nikoli za DeSUS nič naredil," je razočaran Rajsar, ki je ko-
nec julija že izstopil iz stranke. Dodaja, da so besede Karla 
Erjavca o skrbi za male ljudi le metanje peska v oči. J. P. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme FRANCKA ČEBAŠEK iz Podreče. 

Ankete napovedujejo, 
volivci odločijo 
v petek z v e č e r s e j e k o n c e r t u Š t a j e r s k i h s e d e m in s r e č a n j u č l a n s t v a S D S v Cerk l jah pridruži l tudi 

p r e d s e d n i k s t r a n k e (in v l a d e ) j a n e ž j a n š a . 

DANICA Z A V R L Ž I H B I R 

Cerklje na Gorenjskem - Z 
nj im sta bila tudi poslanca 
Branko Grims in Bojan Ro-
man, ki na letošnjih volitvah 
spet kandidirata, kandidatki 
za poslanki Mija Čmilogar 
in Vida Raztresen, župan ob-
čine Šenčur Miro Koželj, 
svetniki SDS iz občine Cer-
klje in vrsto drugih. Predsed-
nik SDS in premier sedanje 
vlade Janez Janša, ki se je po-
dobnega dogodka v Cerkljah 
udeležU pred štirimi leti, je v 
nagovoru dejal, da smo se v 
Sloveniji zadnje leto posveča-
li Evropski uniji, sedaj pa se 
spet bolj lastni državi. Vsak 
čas bodo volitve, po njih pa 
ne obljublja velikih preobra-
tov, le nadaljevanje začetega. 

Minuli konec tedna je mi-
nil v znamenju ponujenih 
odstopov uprave DARS-a in 
prometnega ministra Rado-
vana Žerjava zaradi zapletov 
pri gradnji šentviškega pre-
dora, o čemer je Janez Janša 
dejal, da bo odločitve sprejel 
potem, ko bo prejel poročila 
pristojnih ministrov. Tudi za 
Gorenjski glas ni želel pove 
dati kaj več, smo ga pa pov-
prašali o pričako\'anjih glede 
letošnjih volitev. 

" Z napovedmi je tako: an-
kete napovedujejo, volivci pa 
določijo. S tem imamo dol-
goletne izkušnje. SDS je na-
stala v času, ko svobodnih vo-

Od leve: Bojan Homan, Janez Janša, Saša Pivk Avsee, Mija Črnilogar, Vida Raztresen in 
Branko Grims s hčerko. / foio: Matic zomun 

litev še ni bilo m se je bilo 
treba zanje boriti, zato odlo-
čitev volivcev vedno sprejme-
mo kot zmago demokracije. 
Tudi letos smo trdo delali, 
zlasti zadnje leto, tudi za Ev-
ropo, prihodnja štiri smo pri-
pravljeni trdno delati za Slo-
venijo. Prepričan sem, da 
bodo tudi volivci v tem, kar je 
bilo narejenega, prepoznali 
tisto, kar je trden temelj za 
prihodnost," je dejal Janez 
Janša. 

Katerim nalogam boste dali 
poseben poudarek, če bo je-
seni na volitvah vaša stran-
ka znova zmagala? 

"V času te vlade je bila 
sprejeta strategija razvoja 
Slovenije. Gre za precej kon-

senzualen dokument, ki je 
začel nastajali že v času 
prejšnje vlade in ni stranke, 
ki bi temu oporekala. Prvič 
se je zgodilo, da je Slovenija 
dobila dolgoročno razvojno 
strategijo in vlada je temu 
dodala še resolucijo nacio-
nalnih razvojnih projektov, v 
kateri je prek 30 velikih pro-
jektov, tudi na Gorenjskem 
jih je nekaj, in ti imajo po na-
črtu rok uresničitve do leta 
2023. Nekateri so se že zače-
li izvajati, nekateri se bodo v 
prihodnjem mandatu. Gre 
za gospodarska in razvojna 
središča po vseh slovenskih 
pokrajinah, za logistične cen-
tre. Eden takih, ki ima zelo 
velike razvojne možnosti, je 
predviden tudi zraven letališ-

ča Jožeta Pučnika. Gre za in-
frastrukturne objekte, ki 
bodo povezali tiste dele Slo-
venije, ki niso priped nepo-
sredno na slovenski avtocest-
ni križ, z modernim cestnim 
omrežjem, in gre za energet-
ske objekte, ki bodo zagotovi-
li Sloveniji energetsko neod-
visnost." 

Kakšne možnosti pripisuje-
te na volitvah svojemu kan-
didatu Branku Grimsu, ki 
ima v tem volilnem okraju 
močnega protikandidata v 
županu občine Cerklje 
Francu Cebulju? 

"Ta postavitev ni nova, 
enaka je bila že pred štirimi 
leti. Rezultat je znan in se bo 
ponovil." 

Kranjčani so za parkirno hišo pod Slovenskim trgom 
MATEVŽ P I N T A R 

V tokratni anketi smo pre-
bivalceiri Kranja zastavili ne-
kaj vprašanj glede parkirišč, 
predelovalnice odpadkov in 
propadajočih objektov, Id ka-
zijo podobo Kranja. 

Kranjčane smo povprašali, 
ali pod Slovenskim trgom 
potrebujemo parkirno hišo. 
Kar 62 odstotkov anketira-

nih meni, da jo potrebuje-
mo, medtem ko se 34 odstot-
kov s tem ne strinja. 4 odstot-
ki !>o outali neopredtiljeiii. 
Zanimalo nas je tudi, ali se 
j im zdi lokacija Polica-Exo-
term primerna za predelo-
valnico odpadkov. 60 odstot-
kov jih podpira predlagano 
lokacijo, 31 odstotkov ji na-
sprotuje, 9 odstotkov pa 
ruma mnenja. Kateri je tisti 

objekt, ki najbolj kazi podo-
bo Kranja? Prepričljivo je 
zmagal Hotel Jelen in sicer s 
kar 71 odstotki. Na drugem 
mestu je s 16 odstotki glavna 
avtobusna postaja, sledita ji 
še Globus z 1 1 odstotki in 
Kino Center z 1 odstotkom, 
prav toliko pa je tudi neodlo-
čenih. 

Vsem, ki ste sodelovah z 
nami, se zahvaljujemo. V teh 

dneh verjetno uživate ob bra-
nju brezplačnih izvodov, ki 
smo vam jih poslali. Za vaše 
nmenje o časopisu pa vas 
znova pokličemo. Vse tiste, 
ki bi se radi naročili na Go-
renjski glas, vabimo, da nas 
poiščete in izkoristite ugod-
ne naročniške pogoje. V Klic-
nem centru slepih, na števil-
ki 04/517 0 0 00, bomo vese-
li vašega klica. 

AH pod Slovenskim trgom v Kranju 
potrebujemo podzemno parkirno hišo? 

Da 
62% Ne 

34% 

Nimam 
mnenja 

N-747 

Kateri objekt najbolj kazi podobo Kranja? 

Clavna avtobusna 
postaja 

Hotel Jelen 
7 1% 

N-742 
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Kaj bo s tehnološkim parkom? 
Iskratel je pet pred dvanajsto odstopil od projekta gradnje tehnološkega parka Informacijsko 
komunikacijskih tehnologij (IKT), ki je eden od stebrov razvoja Gorenjske. 

B O Š T J A N B O G A T A J 

Kranj - Ministrstvo za gospo-
darstvo je 1. avgusta objavilo 
razpis za sofinanciranje 
gradnje tehnoloških parkov 
in inkubatorjev v sklopu go-
spodarskih središč. "Po več 
kot letu dni priprav in študij 
v sodelovanju z Iskratelom 
pa so se v tem podjetju odlo-
čili, da se na razpis ne prija-
vijo," je presenečena Lidija 
Z e m e iz Regionalne razvoj-
ne agencije Gkjrenjske (BSC 
Kranj). Odstopili naj bi zara-
di nekaj odstotkov manj de-
narja od načrtovanega za 
gradnjo tehnološkega parka 
IKT, ki bi omogočal nastaja-
nje, razvoj in rast visoko teh-
noloških podjetij. Ali to po-
meni, da se odpovedujemo 
enemu od stebrov gospodar-
skega razvoja na Gorenj-
skem? 

"Razpisni pogoji so bili 
znani že nekaj mesecev in se 
ob objavi niso bistveno spre-
menili," pojasnjuje Zemeto-
va in razloži nadaljnjo usodo 
enega od (predvidenih) ste-
brov gorenjskega razvoja: 
"To pomeni, da približno 25 
milijonov evrov, ki jih je Go-
renjska nameravala porabiti 

Andrej Polenec 

za gradnjo tehnoloških par-
kov, delno tudi za kranjske-
ga, letos ne bomo mogli kori-
stiti. Kvota je v nevarnosti, da 
jo porabijo v drugih regijah, 
torej tam, kjer podjetja želijo 
sodelovati." Videnje koncep-
ta specializiranega tehnolo-
škega parka IKT, kot ga vidi 
Iskratel, odstopa od koncepta 
tehnoloških parkov, ki so 
predmet razpisa in sofinan-
ciranja i-z sredstev EU, pravi-
jo v Iskratelu, ki ga vodi An-
drej Polenec. 

"Tehnološki park bi gradi-
li po konceptu, ki bo spod-
bujal razvojno, projektno in 

Lidija Zeme 1 foio: corad Kavoc 

poslovno sodelovanje m e d 
partnerji ter razvoj vrhun-
skega kadra v tehnološkem 
parku. Takšen koncept za-
gotavlja infrastruktume po-
goje (poslovni prostori, raz-
vojni in testni laboratoriji, 
učni center) ter storitve za 
inkubadjo in razvoj visoko-
tehnoloških inovativnih 
podjetij," pa pojasnjuje Ro-
man Kužnar iz Iskratela in 
dodaja, da je namen razpisa 
zgolj v sofinanciranju grad-
nje neto površin poslovnih 
prostorov, ki bi jih dajali v 
najem podjetjem v tehnolo-
škem parku. 

"S tem pa zgodba tehnolo-
škega parka postane bolj ali 
manj nepremičninska opera-
cija, ki za nas z vidika poslov-
nih ciljev in ekonomsko na 
daljši rok ni opravifljiva. Iz-
račimi so pokazali, da ome-
jitve v razpisu zmanjšujejo 
delež sofinanciranja do te 
mere, da bi se cena najema 
poslovnih prostorov za inku-
birana podjetja približala trž-
ni ceni. Tako dlji parka ne bi 
bili doseženi," še pravi Kuž-
nar. Po neuradnih, vendar 
zanesljivih informacijah naj 
bi Iskratel še ta teden podpi-
sal pismo o nameri gradnje 
in delovanja izobraževalnega 
centra s tehnološkemu par-
ku podobnimi cilji. Poveda-
no drugače, iz drugega vira 
bodo prejeli več evropskega 
denarja, kot bi ga iz razpisa 
gospodarskega ministrstva. 

V agendj i upajo, da bodo 
drugi projekti iz naslova 
gradnje gospodarskih sre-
dišč (Tehnološki park Škofja 
Loka z enotami na Jesenicah, 
Kranju in potencialno v Že-
leznikih in v Poslovno-logis-
tični coni Brnik ter dmgih 
poslovnih conah) šli po začr-
tani poti in koristili subvenci-
je Evropske unije. 

Minister Podobnik v Bohinju 
Minister za okolje in prostor Janez Podobnik si je ogledal potek sanacije bohinjskih vodotokov. 

M A R J A N A A H A Č I Č 

Bohinj - "S potekom sanacije 
v septembrskih poplavah pri-
zadetih vodotokov smo zado-
voljni," sta se v četrtek, ko si 
je minister za okolje in pros-
tor Janez Podobnik skupaj s 
predstavniki Agencije RS za 
okolje in izvajalcev ogledal, 
kako potekajo dela na terenu, 
strinjala oba z bohinjskim 
županom Francem Kramar-
jem. "Ker s m o bili v prete-
klosti pogosto deležni neiz-
polnjenih obljub razUčnih 
vlad, s m o tokrat prijetno 
presenečeni. Po lanskem 
septembm so se stvari priče-
le odvijati in še vedno tečejo 
po obljubljenem programu. 
Upam, da se bo sanacija na-
daljevala tudi v prihodnjem 
mandatu z novo vlado," je še 
dejal župan Kramar. 

"V skladu z dogovorom o 
tem, da bom kot minister v 
poletnih mesec ih obiskal 
območja, ki jih je lani naj-
bolj prizadelo neurje, in 
predvsem sledil sanaciji na 
vodotokih, lahko ugotovim, 
da je bila aprilska zavestna 
odločitev vlade, da tokrat pr-
vič v sanacijskem programu 

Sanacijo bohinjskih vodotokov na terenu so si z županom Kramarjem in ministrom 
Podobnikom ogledali tudi predstavniki ARSO In Izvajalcev. 

da prioriteto vodotokom, 
pravilna. Kamorkoli pride-
mo, naši koncesionarji dela-
jo s polno paro, v dobrem 
sodelovanju z občinami, 
lastniki zemljišč in krajani." 
Vlada je deset milijonov ev-
rov razdelila med Gorenj-
sko, Primorsko in Štajersko, 
od tega bo občina Bohinj 1,6 
milijona za sanadjo vodoto-

kov dobila letos in mili jon 
evrov v pr ihodnjem letu. 
"Kl jučno je, da se čim več 
naredili poleti, ko so vodo-
staji nižji, in lahko ugoto-
vim, da dela potekajo s pred-
videno dinamiko," je še de-
jal minister. " V finančnem 
smislu so pokrita in prepri-
čan sem, da je zaveza, ki je v 
v ladnem programu za pri-

hodnje leto, tako močna, da 
se bo to delo, ki je v javno 
korist, tudi v pr ihodnjem 
letu nadaljevalo z enakim 
tempom," je bil optimisti-
čen tudi minister, župan pa 
dodaja, da se v občini zave-
dajo, da v enem letu vsega 
ni mogoče narediti . "Želi-
mo le, da se dela s tem tem-
pom nadaljujejo." 

Slovesno za veliki šmaren 
Na Brezjah bo slovesna maša na praznik 
ob 10. uri, popoldne ob petih pa bo romarski 
shod v Lescah. 

J O Ž E K O Š N J E K 

Brezje • V petek, 15, avgusta 
bo veliki šmaren ali Marijino 
vnebovzetje, ki je največji 
Marijin praznik in je pove-
zan z odhodom Marije v ne-
besa. To versko resnico je pa-
pež Pij XIL razglasil šele leta 
1950, čeprav so kristjani za-
čeli ta praznik praznovati že 
v četrtem stoletju. V prete-
klosti so ljudje na veliki šma-
ren veliko romali. Mariji je v 
Sloveniji posvečenih veliko 
cerkva in kapelic, med njimi 
so nekatere zelo znane božje 
poti, na primer Brezje, Ptuj-
ska Gora in Sveta gora nad 
Solkanom. 

Na veliki šmaren se vsako 
leto največ vernikov udeleži 
maše na Brezjah. Letos jo bo 
ob 10. uri daroval ljubljanski 
nadškof in metropolit Alojz 
Uran. Nadškof bo tudi pridi-
gal. Za pridige, ki jih imajo 
l jubljanske nadškofje na 
Brezjah, vlada v javnosti vsa 
leta veliko zanimanje, saj v 

njih škofje običajno povedo 
stališča Cerkve do aktualnih 
vprašanj v Cerkvi in v družbi. 
Ker je letos volilno leto, bodo 
m e d romarji tudi nekateri 
politiki. Popoldne ob 17. uri 
pa bo romarski shod pri cer-
kvi Marije Vnebovzete v Les-
cah. Lesce so bile včasih pri-
ljubljeno romarsko središče. 
Maševal bo papeški nundj v 
Ukrajini, slovenski nadškof 
Ivan Jiu-kovič. Ob tej prilož-
nosti bo blagoslovil nov kip 
Marije z Jezusom, izdelan na 
osnovi fireske iz 14. stoletja, 
ki je bila odkrita v cerkvi v 
Lescah. Ljubljanski pomožni 
škof Anton Jamnik bo že v 
četrtek, 14. avgusta, zvečer 
ob 19.30 maševal v Marijini 
cerkW na Primskovem v Kra-
nju, ki je bila včasih tudi zelo 
znana med romarji, na praz-
nični dan, 15. avgusta, ob 14. 
uri pa bo daroval mašo pri 
kapeli Marije Snežne na Ve-
liki planini, ki je bila obnov-
ljena in blagoslovljena pred 
dvajsetimi leti. 

B L E D 

Predšmarni večer na Mlinem 

Na predvečer Velikega šmarna, ki j e na Mlinem poseben 
praznik, bodo v okviru projekta "Berem, bereš, beremo sku-
paj" letos že šesto leto pripravili prireditev, ki so jo poime-
novali Predšmarni večer. V večernem odsevu jezera bodo 
brali poezi jo in pi^ozo ustvarjalcev, katerim je Bled vir 
ustvarjalnega navdiha. Prireditev na Mlinem se bo v četrtek 
začela ob 20 . uri, v primeru slabega vremena pa jo bodo 
preložili. V. S . 
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AKTUALNO ̂ ^̂ ^̂^ 

Poškodbe vozišča 
na viaduktu 
Na viaduktu Tržiška Bistrica so zaradi nevarnih 
poškodb na vozišču omejili hitrost vožnje in 
zaprli prehitevalna pasova. 

SIMON Š U B I C 

Naklo - Promet čez 4 2 6 me-
trov dolgi viadukt Tržiška 
Bistrica, zgrajen šele pred 
petimi leti, že nekaj časa po-
teka po polžje in samo po 
voznem pasu, občasno pa za-

šentviškem predoru. Dobro 
bi bilo, da si SCT č im prej 
ogleda stanje oziroma da 
pokliče proizvajalca plošč, 
da s a m i ugotovijo, kaj je 
vzrok za težave. Upam, da 
bodo problem vsaj začasno 
hitro rešili in tako omogoči-

Minister Radovan Žerjav si je včeraj ogledal nevarne 
poškodbe na vozišču. 

radi tega prihaja tudi do več-
jih zastojev. Konec junija so 
namreč delavci Darsa odkrili 
poškodbe dilatacije, tj. pre-
sledka na obeh straneh mo-
sta, ki se naredi zaradi pred-
videnega raztezanja ali pose-

li promet tudi na prehiteval-
nih pasovih," je napovedal 
minister. Na vprašanje, ali 
bo zahteval pojasnila pro-
jektanta viadukta (Ponting 
inženirski biro Maribor), če 
se izkaže, da dilatantske 

Na viaduktu Tržiška Bistrica zaradi zaprtja prehitevalnih pa-
sov večkrat prihaja do kolon in tudi zastojev . / foio: oonzoi Kavu 

danja mostu. Gre za kovin-
ske plošče, oblečene z gumo, 
ki je začela odstopati, s tem 
pa tudi cele plošče. "Ker gre 
po pojasnilu SCT za nabavo 
materiala iz tujine in za izde-
lek, ki ni serijski, v tem tre-
nutku težko napovemo traja-
nje omejitve, ocenjujemo pa, 
da bo trajala do tri mesece 
oziroma dokler SCT ne bo 
saniral viadukta," je pojasnil 
Marjan Koler z Darsa. 

Poškodbe na viaduktu si je 
včeraj ogledal tudi minister 
za promet Radovan Žerjav. 
"Ali je za odstopanja dilata-
cijskih plošč krivo pluženje 
ali je krivda pri proizvajalcu, 
ki naj bi izvedel slabo gumi-
ranje kovinskih plošč, bomo 
še preverili. Trenutno bolj 
kaže na slabo gumiranje , 
kar je identično s težavami v 

plošče niso primerne za ob-
močja, kjer sneži, je Žerjav 
odgovoril, da bodo preverili 
tudi, ali so se odločili za pra-
ve materiale. 

Ker se garandja za viadukt 
Še ni iztekla, naj bi stroške sa-
nacije nosil izvajalec SCT, ki 
pa se na reklamacijo sploh še 
ni odzval, čeprav jo je prejel 
že pred približno mesecem 
dni. Dilatacijo tako sedaj na 
zahtevo Darsa začasno sani-
ra drugo podjetje. "Računa-
mo, da bo začasna sanacija 
končana morda že do srede, 
kar je naš ključni cilj, da pro-
met omogočimo pod nor-
malninni omejitvami. V na-
daljevanju bo treba vzpostavi-
ti tudi pravno formalno rela-
cijo z s e r , " je ob tem dejal 
predsednik uprave Darsa To-
mislav Nemec. 

Predori niso dovolj varni 
Andrej Čufer ml. z Zgoše , strokovnjak za požarno varnost v predorih, pravi, da so slovenski predori 
slabo protipožarno zaščiteni. Na napake v šentviškem predoru je opozarjal že pred njegovim odprtjem. 

SIMON Š U B I C 

Gospod Čufer, javnosti ste v 
zadnjem mesecu postali 
znani predvsem po javnem 
opozarjanju na projektant-
ske in gradbene napake v 
šentviškem predoru. Neka-
teri pri tem dvomijo o vaši 
strokovnosti. Kaj jim lahko 
odgovorite? 

"Arhitekti i m a m o edini 
formalno izobrazbo, ki po-
kriva vsa področja gradnje. 
Strojniki izvedo o betonu 
manj na svojem študiju. Jaz 
pa sem bolj v detajl in tehno-
logijo usmer jen arhitekt. 
Glas je na primer 24. maja 
2 0 0 2 objavil moj članek 
Naši predori so kot ladje 
brez rešilnih čolnov, ki je te-
danjo upravo Darsa zelo 
zmotil. Res pa je, da sem več 
objavljal v tujini in predvsem 
na konferencah. Med dru-
gim sem organiziral prvi po-
svet na temo varnosti v pre-
dorih v decembru 1 9 9 9 na 
Bledu. Enajst let se intenziv-
no ukvarjam z gasilnimi si-
stemi v predorih, v okviru 
podjetja Orbipark razvijam 
inovativni sistem za celostno 
protipožamo varnost v pre-
dorih, imenovan SafeTU-
NEL, sem avtor samoočišče-
valne šobe za gašenje Safe-
FOG. Sodelujem s števibii-
m i svetovnimi strokovnjaki, 
kot je tudi švicarski strokov-
njak dr. Rune Brandt, ki je 
na primer poskrbel za obno-
vo ventilacije po požaru v 
predom Mont Blanck." 

O napakah šentviškega pre-
dora ste menda prometnega 
ministra Radovana Žerjava 
opozorili že pred n j ^ o v i m 
odprtjem? 

"Tako je. V predoru s e m 
montiral hidrante in tedaj 
s e m opazil več napak. Med 
drugim tudi to, da so hi-
drantne niše postavili na na-

pačno lokacijo v odstavni 
niši, težave so pri avtomat-
skem vklopu polnjenja vodo-
hrana. Projektant je za hi-
drante zahteval 30-metrske 
cevi, čeprav je standardna 
dolžina cevi 1 2 0 metrov in 
takšne vgrajujejo povsod po 
EvropL K sreči nam je uspe-
lo še pravočasno odpraviti 
nesmiselno napako. Napak 
je bilo še več, kot na primer, 
da je bil hidrant nameščen 
tesno ob zadnjo steno niše 
tako, da v tej poziciji ne bi 
bilo mogoče izvleči cevi, saj 
okvir vodila cevi ne bi segel v 
predor in bi se cev ob vratih 
drgnila ali celo pretrgala. 
Tudi koncept požame venti-
lacije v predoru je naravnost 
smešen in ne more odzračiti 
požara v vseh vremenskih si-
tuacijah, kar lahko tudi do-
kažemo. Sicer pa so tudi 
drugi slovenski predori zelo 
vprašljivo protipožamo za-
ščiteni. Vsak gasilec ve, da se 
goreče vroče olje ali bencin 
ne polivata z vodo. Pri nas pa 
je za predore predpisan vod-
ni hidb-ant z devetmetrskimi 
cevmi, ki jih niti sestaviti ne 
utegneš. Samo v odstavnih 
nišah na Trojanah in v Šent-
vidu so moderni hidranti 
TLA, ki jih samo izvlečeš in 
imajo zraven mešalo penila. 
Le s takim hidrantom lahko 
res vamo gasiš požar vozila." 

Takoj po prvem odpadu pro-
tipožarnega ometa, do kate-
rega je prišlo le nekaj ur po 
odprtju, ste v odprtem pismu 
opozorili, da se bo odpadanje 
ometa nadaljevalo. Zakaj po 
vašem omet sploh odpada? 

"Vezni sloj oziroma praj-
mer • če je bil nanesen • se je 
po mojem zelo dobro prijel 
betonske konstrukcije, ne pa 
tudi ometa, ki je krhek pi-
škotek oziroma je bil stik 
prajmerja v globino ometa 
premajhen. K slabi oprijem-

Andrej Čufer 

Ijivosti so lahko prispevali 
različni vzroki, kot na pri-
m e r prepih med vgradnjo 
ometa, v predoru se je delalo 
in se je zato stropa oprijemal 
prah, gradbeni stroji so na 
določenih mestih najverjet-
neje nanesli tanek mastno 
oglen sloj izpušnih plinov. 
Starega betona najbrž pred-
hodno niso peskali ali ke-
mično ustrezno pripravili na 
nanašanje protipožarnega 
ometa, ki je povrh krhek, 
zato ni vzdržal vibradj pro-
meta v predom. Na omet so 
zelo verjetno delovali treslja-
ji vlakov, batni efekt tovor-
njakov in zvok. Naj ob tem 
dodam, da omet SCT odstra-
njuje nestrokovno, mečejo 
ga kar na asfalt in ne v zaboj-
nike ter tovornjake. Ze lo 
možno je, da se bo zato za-
packala meteorna in požar-
na kanalizacija. Naslednja 
katastrofa, če se pošalim, je 
poplava v predoru." 

2Lakaj nasprotujete načrto-
vani nadgradnji predora Ka-
ravanke? 

"Ker bo predraga, prepo-
časna in nevarna. Najverjet-
nejši projekt nadgradnje ka-

ravanškega predora bo na-
mreč takšen, da bodo zgradi-
li dve cevi manjšega preme-
ra za evakuacijo, ki bosta • 
hkrati tudi prezračevalni. Či-
sti nesmisel. Takšna rešitev 
bo draga, gradnja pa bo zelo 
dolga. Naš altemativni pred-
log, pri katerem je sodeloval 
tudi dr. Brandt, je varnejši za 
uporabnike predora, cenejši 
in hitreje uresničljiv. Gre za 
nadgradnjo ventilacijskega 
sistema, ki omogoča reverzi-
bilno odsesavanje dima iz 
obeh smeri predora, kar bi 
povečalo odsesavanje dima 
za štirikrat. Po našem pred-
logu bi bilo treba v sredino 
predora vgraditi 1 . 2 0 0 me-
hrov montažnih sti-opnih la-
mel in zamenjati odslužene 
žaluzije, v dovodni kanal pa 
dodati nove. Naš projekt bi 
stal 15 milijonov evrov, kon-
čan pa bi bil v letu dni, med-
tem ko sedaj načrtujejo 6 0 
milijonov vreden projekt, ki 
bo končan šele v petih letih." 

Med vaše predloge sodi tudi 
požarni test v starem predo-
ru Ljubno. Kaj želite preiz-
kusiti? 

"Staremu predom Ljubno 
se čas že izteka, pred njego-
vo obnovo pa bi radi v njem 
izvedli preizkus dveh trenut-
no najobetavriejšili sistemov 
gašenja v predorih - sistema 
SafeFOG in Unifire, za kate-
ra predlagamo, da ju posto-
poma začnejo vgrajevati v 
slovenske predore. Projekt je 
zanimiv tako za cestne kot 
železniške predore, v njem 
pa bi sodelovalo več sloven-
skih in tujih podjetij. Od dr-
žave torej pričakujemo, da 
združimo skupne interese 
za dobrobit in varnost. Pre-
dori so namreč predraga in 
strateška infrastruktura, da 
bi jih pustili napačno in ne-
primerno požarno zaščitene. 
Naslednji dnevi bodo poka-
zali, kako razumen je naš 
minister in koliko lekciji od-

Šentviški predor so po slovesnem odprtju doslej že večkrat zaprli za promet. / Foto T.tKos« padanja potrebuje." 
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Ukrotili bodo Tržiško Bistrico 
S k o r a j leto dni p o l a n s k e m n e u r j u š e o d p r a v l j a j o p o š k o d b e v tržiški obč in i . U r e j a j o b r e ž i n e rečn ih 

s t r u g in p o t o k o v . 

STOJAN S A J E 

Tržič - Občina Tižič je po ne-
urju septembra lani pridobila 
od dižave blizu 238 tisoč ev-
rov za odpravo poškodb na 
cestah in vodotolA. Za nujne 
sanacije je sama prispevala 
okrog 108 tisoč evrov. Najprej 
so zgradili šestdeset metrov 
dolg oporni zid nad Tržiško 
Bistrico, ki je spodkopala ce-
sto v Dolino v Dovžanovi so-
teski. Ta dela so stala petdeset 
tisoč evrov, enako vsoto pa so 
odšteli za gradnjo opornega 
zidu na koncu vasi Čadovlje 
in sanadjo hudournika na za-
četku te vasi. Postavitev za-
ščitne pregrade v Bistrid, kjer 
je potok Kalinček ogrožal več 
hiš, je stala 80 tisoč evrov. Za 
ureditev tristo metrov ceste 
Potarje-Tič v Lomu so plačali 
34 tisoč evrov in še trideset ti-

soč več za popravilo šeststo. 
metrov ceste v Podljubeiju. 
Na Ravnah in v okolid so za 
69 tisoč evrov obnovili dva 
opoma zidova ter uredili od-
toke za hudourniško in pada-
vinsko vodo. Lotili so se tudi 
sanadje zemeljskega plazu 
na Ravnah, ki ogroža mestni 

vodovod. Za dela, pred kateri-
mi potekajo geološke raziska-
ve, so dobiH od države 202 ti-
soč evrov. 

Agendja RS za okolje in 
prostor bo letos vložila v ure-
janje tržiških voda 1,2 milijo-
na evrov. V strugah Tržiške 
Bistrice, Mošenika in prito-

kov bodo obnovili poškodo-
vane pragove in kanale ter 
uredili brežine. Med naselje-
ma Slap in Čadovlje utrjuje-
jo brežine Tržiške Bistrice s 
tristo metrov dolgo kamnito 
zložbo, ki bo z drugimi deli 
stala tristo tisoč evrov. Na 
prav toliko je ocenjeno širje-
nje struge reke v Preski med 
podjetjema Peko in Cablex. 
Tam gradijo 140 metrov 
dolg nasip, ki bo zavaroval 
naselje pred poplavami. V 
naselju Ravne bodo obnovili 
porušen lesen jez, uredili 
brežini in zgradili krajši zid 
za okrog dvesto tisoč evrov. 
Razna sanacijska dela pote-
kajo tudi v Lešah, Lomu in 
Podljubeiju. Kot pričakuje 
župan Borut Sajovic, bo Ob-
čina Tržič do leta 2010 prido-
bila za ta namen od države še 
blizu 965 tisoč evrov. 

Podpis pogodbe za Planinski muzej 
K r a n j s k o g o r s k i ž u p a n / u r e Ž e r j a v j e v če t r tek p o d p i s a l p o g o d b o z izvajalci in n a d z o r n i k i g r a d n j e 

S l o v e n s k e g a p l a n i n s k e g a m u z e j a . 

M A K J A N A A H A Č I Č 

Dovje-Mojstrana - "Muzej 
ne bo samo prikaz zgodovi-
ne planinstva, temveč tudi 
impulz za razvoj turizma v 
Mojstrani," je ob slovesnem 
podpisu pogodbe z direktor-
jem podjetja Kovinar grad-
nje ST Francem Stegnarjem 
kot izvajalcem, ter Ljubom 
Žnidarjem, direktorjem 
podjetja DDC svetovanje in-
ženiring kot nadzornikom 
gradnje, še enJaat poudarO 
župan Kranjske Gore Jure 
Žerjav. 

Planinska zveza Slovenije 
je odločitev o gradnji Sloven-

Planinski m u z e j bodo 

gradili v dveh fazah. Prva 

naj bi bila zgrajena že do 

poletja 2 0 1 0 . 

Franc Stegnar, župan Žerjav in Ljubo Žnidar so podpisali 
pogodbo o gradnji Slovenskega planinskega muzeja. 

skega planinskega muzeja v 
Mojstrani sprejela že daljne-
ga leta 1988, prejšnji teden 
pa so se dela tudi dejansko 
vendarle začela. Načrtovana 
vrednost investidje je kar 

3,2 milijona evrov, pri če-
mer so investitorji iz evrop-
skih skladov zagotovili 1,7 
milijona evrov, 650 tisoč ev-
rov bo iz proračuna nameni-
la Občina Kranjska Gora. 

pol milijona pa Ministrstvo 
za kulturo. Preostanek de-
narja naj bi zagotovila janu-
arja ustanovljena Fundadja 
Avgust Delavec, ki se bo 
ukvarjala izključno s prido-
bivanjem muzejskega pla-
ninskega gradiva in materi-
alnih sredstev za realizadjo 
celotnega projekta. Partnerji 
fundacije so Planinska zve-
za Slovenije, Slovenski gor-
niški klub Skala in Planin-
sko društvo Dovje-Mojs-
trana. "Prepričan sem, da 
bomo z muzejem znali žive-
ti, da bo postal razvojni pp-
tendal Mojstrane in ponos 
slovenskega planinstva, s 
svojo vsebina po bo privab-
ljal vse, ki so jim gore bli-
zu," je ob podpisu še pouda-
ril Miro Eržen, vodja projek-
ta Slovenski planinski mu-
zej in predsednik domačega 
planinskega društva. 

V Gorjah otrok ne manjka 
v obč in i G o r j e s t a r š e m n o v o r o j e n č k o v n a m e n i j o 3 6 5 e v r o v , kar je n a j v e č na 

G o r e n j s k e m , u g o t a v l j a j o pa tudi , d a v vrtcu z m a n j k u j e p r o s t o r a . 

V I L M A STANOVNIK 

Gorje - "V naši občini star-
šem novorojenčkov nameni-
m o 365 evrov, lahko pa se 
odlodjo tudi za bon, vreden 
okoli štiristo evrov, s katerim 
lahko kupijo opremo in obla-
čila. Večina staršev se raje 

odloča za denar, mi na obči-
ni pa smo veseli, da se je v 
zadnjem letu v naši mladi 
občini rodilo toliko otrok kot 
že dolgo ne in da jim ob stro-
ških pri novem družinskem 
članu pomagamo z najviS-
jim zneskom na Gorenj-
skem," pravi župan Peter 

Torkar in pojasnjuje, da si 
starši večinoma želijo, da bi 
najmlajši obiskovali vrtec v 
domači občini, zato že ureja-
jo dodaten prostor za otroke 
v šoli. 

"V enoti gorjanskega vrt-
ca, ki spada pod Vrtec Bled, 
je prostora za 86 otrok, ker 

pa so starši v letošnjem letu 
za vrtec prijavili 105 otrok, 
smo morali poiskati nove 
prostore za še en oddelek 
vrtca, ki bo od septembra 
naprej v šoli. Tam bo lahko 
še dodatno 18 otrok, tako da 
bomo ugodili večini star-
šev," pojasnjuje župan Tor-
kar in dodaja, da se v občini 
zavzemajo, da bi se v pri-
hodnje, po opravljeni delit-
veni biland med občinama 
Bled in Gorje (kar naj bi bilo 
predvidoma jeseni), vrtec in 
šola v Gorjah združila v en 
zavod. 

KOVOR 

Darilo za jubilej društva 

člani Prostovoljnega gasilskega društva Kovor so se s kra-
jani in gosti minulo soboto veselili nove pridobitve. Po para-
di gasilcev so predali namenu novo vozilo za prevoz mošt-
va. Predsednik Aleš Rutar se je zahvali! vsem, ki so zbrali 38 
tisoč evrov za avto in opremo. Kot je dejal predsednik 
Gasilske zveze Tržič Matjaž Potočnik, je to lepo darilo ob 85-
letnici društva. Martina Jelovčan iz Gasilske zveze Slovenije 
je gasilcem zaželela, da bi avto dobro služil vsem, predvsem 
pa za prevoze mladine. Župan Občine Tržič Borut Sajovic je 
pohvalil prizadevnost gasilcev v Kovorju, ki so popestrili 
tudi bližnji praznik krajevne skupnosti. Član sveta KS Kovor 
jure Meglič je prinesel ključ avta, ki ga je prevzel Klemen 
Rovan. Po blagoslovu, ki ga je opravil novi župnik Ivan 
Potrebuješ, se je srečanje nadaljevalo z veselico. S. S. 

SPODNJE DANJE 

Pognali novo vodno črpalko 

Minulo soboto so v Spodnjih Danjah pognali novo vodno 
črpalko in uradno odprli razširjeno vodno zajetje. "Čeprav 
smo pred štirimi leti odprli nov vodovod, smo se v sušnih 
obdobjih soočali s pomanjkanjem vode. Poleg tega je bila 
prejšnja vodna črpalka premalo močna," je pojasnil janež 
Jensterle, predsednik vaškega in vodovodnega odbora. Tako 
so pod vasjo uredili novo zajetje z zmogljivejšo vodno črpal-
ko in potegnili 350 metrov cevi do novega rezen/oarja, ki 
drži 1 1 0 kubičnih metrov vode. V Spodnjih Danjah, kjer živi 
60 prebivalcev, v prihodnje težav s pomanjkanjem vode ne 
bi več smelo biti, je prepričan Jensterle. Investicija je bila po 
njegovih besedah vredna blizu pet tisoč evrov; Krajevna 
skupnost Sorica je prispevala 1 .700 evrov, Agrarna skupnost 
Spodnje Danje 1 .500 evrov, ostalo pa so zagotovili domači-
ni, ki so v novo pridobitev vložili tudi veliko prostovoljnega 
dela. Ob uradnem odprtju so v soboto priredili še gasilsko 
vajo in zabavo z ansamblom Bohpomagej. A. H. 

DAVČA 

Zahvalni ultramaraton po štirih občinah 

Junija sta LTO Sotočje in Turistično društvo Podbrdo uspeš-
no izpeljala sedmi gorski maraton štirih občin (Tolmin, 
Cerkno, Bohinj in Železniki), v zahvalo za dobro sodelova-
nje z župani in prostovoljci, ki pomagajo pri organizaciji, pa 
so minuli petek na pobudo Jožeta Dakskoblerja, vodje orga-
nizacijskega odbora gorskega maratona, izpeljali tek po 
vseh štirih občinah. Enajst tekačev iz Kluba prijateljev gor-
skega maratona se je na pot iz Petrovega Brda podalo ob še-
sti uri zjutraj, na cilj v Davčo pa so prispeli opolnoči. Pri tem 
so s povprečno hitrostjo 4,8 kilometra na uro premagali 97 
kilometrov. Še posebej je bil zahteven vzpon iz Cerknega 
čez Črni vrh v Davčo. "Trasa, po kateri s m o tekli, gre po tra-
si gorskega maratona le par kilometrov, saj smo jo prilago-
dili tako, da smo zajeli vsa občinska središča, razen Železni-
kov, kar bi preveč podaljšalo progo. Zato smo župana Želez-
nikov Mihaela Prevca prosili, da nas počaka v Davči. V vsa-
ki občini smo se srečali z župani in jim izročili zahvalo," je 
povedal Dakskobler. A. H. 

IgUBNO 

V soboto Dan športa in zabave 

v dvorani in na igrišču Športnega društva Ljubno bo to 
soboto tradicionalni Dan športa in zabave, ki ga v sklopu 
prireditev ob krajevnem prazniku prireja Mladinska skupina 
Ljubno. Prireditev se bo začela ob 9. uri s turnirjem v malem 
nogometu, uro kasneje bo sledil turnir v namiznem tenisu. 
Ob 16. uri načrtujejo balinčkanje, po 21. uri pa zabavni pro-
gram s skupino Xerror in predskupino Burn out. A. H. 
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KRAN) 

Rušijo star market, zgradili bodo novega 

Mercatorjevo trgovino na območju Planine jug v Kranju so 
nedolgo nazaj začeli rušiti, a trenutno dela stojijo. Kot je po-
jasnila Bojana Leskovar, predstavnica Službe za odnose z 
javnostmi v Mercatorju, je prišlo do poškodbe električnega 
kabla, ne po njihovi krivdi, dela pa so morali zaradi poškod-

Zaradi poškodbe električnega kabla so prekinili rušenje 
marketa. 

be začasno ustaviti. "Proti koncu avgusta bomo nadaljevali 
z rušenjem in postavitvijo električnega kabla. Takoj za tem 
bomo nadaljevali z gradnjo marketa, predvidena otvoritev je 
v novembru," je še sporočila Leskovarjeva. S. K. 

Ž E L E Z N I K I 

Občinski inšpektor je že izbran 

Občinski inšpektor bo v občini Železniki, ki je medobčinski 
inšpektorat ustanovila skupaj s Cerknim, prav kmalu začel z 
delom. Kot je pojasnil železnikarski župan Mihael Prevc, so 
izmed sedmih kandidatov, ki so se prijavili na prosto de-
lovno mesto inšpektorja, že izbrali najustreznejšega: "V 
ponedeljek se bo srečal 2 menoj in županom Cerknega Juri-
jem Kavčičem. Z delom bo začel v naslednjih dneh." V 
Cerknem bo inšpektor prisoten dva dneva na teden, v 
Železnikih pa tri. Prevc je prepričan, da bo v njihovi občini 
imel dosti dela: "Nadzoroval bo vsa področja, ki jih določa-
jo občinski predpisi: od mirujočega prometa, problematike 
napačnega parkiranja, odlaganja odpadkov, javnega reda In 
miru, lokalne in javne ceste..." Stroške inšpektorata si bosta 
občini ustanoviteljici defili sorazmerno glede na število pre-
bivalcev; Železniki s skoraj sedem tisoč prebivalci bodo 
zagotavljali 58 odstotkov sredstev, občina Cerkno s pet tisoč 
prebivalci pa preostalo. A. H. 

fstm 
Koroška cesta 35.4000 Kranj. Tel.: 0 4 / 2360 7 5 0 . 2 0 2 1 164 
Delovni čas: vsak dan od 8. do 19. ure. v soboto od 8. do 12. ure 

JUHU HU. SPET BO ŠOLA TU, 
A BREZ SKRBI, PAPIRNICA 
KARUN ZA VSE POSKRBI. 

• Zvezki A 4 BO-listni od 0 , 4 5 € dalje 

• barvice Jolly 1 / 1 2 K inder fes t 6 , 5 9 € 

• vošcenke Duga 2 , 5 9 € 

• t e m p e r e A e r a v pločevinasti š k a t l i 1 / 1 2 3 , 9 5 € 

• šest i la od 1 , 9 0 € 

• lonček m a g i c za čopiče 0 , 8 5 € 

Pri nakupu nad 7 0 EUR vas bomo nagradili 
s 5% POPUSTOM, nad 100 EUR 

PA DODALI ŠE DARILCE. 

V Gradu novi oltarji in zbornik 
M i n u l o n e d e l j o s o v p o d r u ž n i č n i cerkvi s v . H e l e n e v G r a d u b l a g o s l o v i l i o b n o v l j e n e o l tar je , d v a dni 

prej pa s o G r a j a n i dobi l i š e s v o j prvi z b o r n i k - G r a j s k i z b o r n i k . 

S I M O N Š U B I C , 

RENATA G L O B O Č N I K 

Grad • Za izdajo zbornika so 
se Grajani odločili lani, ko so 
pripravljali predstavitev svo-
je vasi na tradicionalni cerk-
ljanski prireditvi Vas na 
ogled postavimo občani. 
"Podatke o življenju naših 
prednikov in današnjem 
Gradu smo črpali iz starih 
zapisov, različnih knjig, 
predvsem pa smo si poma-
gali z ljudskim izročilom. 
Knjiga je nastajala približno 
leto dni, zadnje tri mesece še 
posebej intenzivno. Še do-
bro, da si nismo znali pred-
stavljati, kako obsežno delo 
je zbiranje gradiva in pripra-
va zbornika, sicer se za izda-
jo knjige ne bi nikdar od-
ločili. A trud je poplačan, saj 
so vaščani z b o r ^ dobro 
sprejeli, če sklepamo po do-
brem obisku njegove pred-
stavitve," je dejal Miha 
Zevnik, predstavnik ured-
niškega odbora. Zlx>mik je 
Vaška skupnost Grad izdala 
v nakladi štiristo izvodov. 

V Grajskem zborniku so 
popisali zgodovino kraja, vsa 
hišna imena v vasi, pomem-
bne Grajane, stavbno in kul-
turno dediščino, ljudsko 
izročilo in gospodarske sub-
jekte, ki so gonilo razvoja 
vasi, hkrati pa so tudi 
omogočili izid zbornika. 

Uredniški odbor novonastalega Grajskega zbornika M.ticzoim.n 

"Morda kakšnega podatka 
nismo dovolj preverili, in če 
bo kdo opazil napako, ne 
bomo prav nič jezni, da nas 
nanjo opozori. Prav tako vse 
vaščane pozivam, naj si za-
pišejo vse spomine, ki se jim 
bodo zbudili ob prebiranju 
knjige. Vse bo morda še prav 
prišlo ob izdaji naslednjega 
vaškega zbornika," še pravi 
Zevnik. 

Praznovanje se je v Gradu 
nadaljevalo v nedeljo, ko je 
nadškof Alojz Uran 
blagoslovil restavrirane oltar-

je v domači podružnični 
cerkvi svete Helene. Pri žeg-
nanju je sodeloval tudi cerk-
ljanski župnik Stane 
Gradišek, ki je poleg župana 
Franca Čebulja v veliki meri 
zaslužen za ohranjanje kul-
turne dediščine v tej in 
drugih cerkvah v cerkljanski 
župniji. Restavrator Rudi 
Polner iz Maribora je ob-
novitvena dela na oltarjih 
opravil v nekaj več kot letu 
dni. Sredstva za obnovo so 
poleg občine prispevali tudi 
vaščani, ki so pred cerkvijo 

pripravili pogostitev za 
obiskovalce. T i so si po 
slovesni maši ogledah ples 
narodnih noš ob harmoniki 
in prišli do svojega izvoda 
Grajskega zbornika. Notran-
jost cerkve v Gradu sicer 
krasijo trije oltarji. Glavni je 
posvečen sveti Heleni, nastal 
pa je leta 1701 pod okriljem 
Matevža Zupana. Stranska 
oltarja izhajata iz leta 1859 in 
sta najverjetneje delo Aleša 
Janežiča. Levi je posvečen 
sveti Barbari, desni pa sveti 
Luciji. 

Most obnovljen, na vrsti plazovi 
v teh d n e h b o d o o b ces t i L e n a r t - L u š a zače l i z z a b i j a n j e m p i l o t o v z a u r e d i t e v p l a z o v , ki ž e leta g r o z i j o 

na t e m o b m o č j u . 

DANICA Z A V S I Ž L E B I R 

Luša - Pred kratkim so na tej 
cesti dokončno obnovili 
most pred odcepom za Dra-
gobaček, ki je občino veljal 
okoli 51 tisoč evrov, ob tem 
pa so uredili tudi kakega pol 
kilometra dolg cestni odsek. 
Takoj za tem delom cestišča 
pa se začenjajo plazovi, ki že 
leta ogrožajo precej obreme-
njeno cesto skozi vasi do 
smučišča Stari vrh. "Kot ob-
činska svetnica se že dolgo 
zavzemam za ureditev tega 
območja, vendar se je vedno 
pokazala kaka druga pred-
nostna naloga. Letos pa je 
projekt narejen, vednost del 
je ocenjena na 260 tisoč ev-
rov, od katerih jih bo glavni-
no zagotovilo ministrstvo za 

okolje in prostor, 20 tisoča-
kov pa obfinski proračun," je 
povedala Tina Nastran iz 
Luše, sicer pa članica občin-
skega sveta Škofja Loka. "Sle-
dila bo še ureditev ceste do 
parkirišča pod smučiščem 
Stari vrh v prihodnjih letih, 
tako da bomo sčasoma prišli 
do dokončne ureditve. Sana-
cija plazov, ki v dolžini pol-
drugega kilometra grozijo tej 
občinski cesti, največji med 
njimi pa je dolg blizu 60 me-
trov, je pomembna ne le za 
nas, domačine in za obrtne 
dejavnosti, s katerimi se po-
leg kmetijske dejavnosti 
ukvarjajo tukajšnji prebival-
ci, pač pa tudi za smučišče." 

V krajevni skupnosti 
Lenart-Luša so zelo aktivni 
pri urejanju svoje komunal-

Nedavno dokončan most in del cestišča v Luši 

ne infrastrukture. Kadar gre 
za urejanje cest, ki od lokal-
ne ceste Luša-Lenart vodijo 
do posameznih naselij, vse-
lej sodelujejo s svojim fi-
nančnim ali delovnim pri-

spevkom. Nedavno tega so 
uredili kilometer dolg odsek 
ceste od Luše proti Drago-
bačku, v delu pa je cesta pro-
ti Rantovšam, je še povedala 
Tina Nasban. 

mailto:info@g-glas.si
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Prvič kosili Zbiljsko jezero 
Z b i l j s k o j e z e r o j e bi lo lani o b t e m č a s u velik t ravn ik o d m r l e g a v o d n e g a ras t l in ja . Z a reš i tev p r o b l e m a 

s o kupili p lov i lo z a k o š n j o , ki pa l e t o s ne b o i m e l to l iko d e l a , kot s o p r e d v i d e v a l i . 

M A J A BERTONCELJ 

Zbilje - Potem ko so konec 
lanskega leta na Zbiljskem 
jezeru dobili plovilo za od-
stranjevanje vodnega rastli-
nja, za katerega sta denar 
prispevali Občina Medvode 
in Savske elektrarne Ljub-
ljana, so ga pretekli teden 
tudi prvič preiskusili. Glede 
na lansko leto, ko je bilo na 
površini jezera polno odmr-
lih vodnih rastlin, veslanje 

letos precej hladnejša, ima 
od 14 do 16 stopinj, in je za-
vrla rast rastlinja." 

Za prvo košnjo so se od-
ločili v začetku avgusta. 
Vodno rastlinje so minuli 
torek kosili pri otroškem 
igrišču. "Izkazalo se je, da 
stroj dela zelo dobro," je po-
vedal Iztok Pipan, predsed-
nik T D Zbil je , na vpraša-
nje, če bo ta košnja letos 
tudi edina, pa odgovoril: 
"Če bo vreme tudi avgusta 

Kljub lepši podobi Zbiljskega jezera pa tamkajšnji 
turistični delavci s sezono niso zadovoljni. Izposoja 
čolnov je manjša za približno tretjino. Minuli teden so prvič kosili Zbiljsko jezero. Vodno rastlinje 

se sicer še ni razraslo toliko, da bi onemogočalo veslanje. 

pa je bilo precej oteženo, so 
predvidevali, da bodo letno 
potrebne dve do tri košnje. 
Letos pa očitno ne bo tako. 
Zakaj, je pojasnil Uroš Ko-
šir, gospodar Turističnega 
društva Zbilje: "Vodno ras-
tlinje se ni tako razraslo kot 
lani, saj je voda zaradi dežja 

takšno, kot je bilo julija, bo 
verjetno res potrebna le ena 
košnja. Ne bomo pa kosili 
celega jezera. En del bomo 
pustili v rastlinju, da bodo 
labodi in vodne ptice imeli 
dovolj hrane." 

Kljub lepši podobi Zbilj-
skega jezera pa tamkajšnji 

turistični delavci s sezono 
niso zadovoljni. "Zaradi 
slabega vremena v juliju 
smo našteli precej manj 
obiskovalcev, tako v čolnar-
ni kot tudi na otroškem 
igrišču," pravi Pipan. V čol-
narni beležijo za približno 
tretjino manjšo izposojo 

čolnov. Statistika pravi, da 
je bilo letošnjega julija 
za 229 ur izposoje čolnov, 
lani 346 ur . Manj so se 
obiskovalci za čolnarjenje 
zanimali tudi junija (228 
ur, lani 375), maja (244 ur, 
lani 353) in aprila (122 ur, 
lani kar 409}. 

Doživetje Slovenije -
v hotelu 
^ 1. stran 

"Oblikovalci po srečo in 
uspeh pogosto odhajajo v tu-
jino, sama pa sem izjemno 
priložnost videla prav v tem 
našem hišnem projektu. 
Starši so mi zaupali, da hotel 
uredim od strešnika do žlič-
ke, kakor se rada pošalim, in 
v celoti smo tako udejanjili 
zamisel o ureditvi hotela, ki 
bo z domačimi materiali in 
ureditvijo notranjih prosto-
rov predistavil slovenslce zna-
čilnosti," je povedala Katja 
Kotnlanc in dodala, da so ho-
tel pospremili z geslom Pod-
vojite doživetje Slovenije. 

V stavbi so uredili 67 sob, 
tri apartmaje, kavarno s tera-
so in konferenčno dvorano 
za šestdeset oseb, v okolici 
pa park, parkirišče za se-
demdeset vozil, igrišče za 
odbojko na mivki in prostor 
za piknik. Posebnost celotne 
u r ^ t v e , ki je edinstvena pri 
nas, pa je predstavitev narav-
nih in kulturnih zanimivosti 
Slovenije. "Med tematikami 
v hotelu tako zasledimo Veli-
ko planino, kamniško Vero-

niko, lončarstvo v Komendi, 
Mengeš - glasbeno mesto, 
čebelarstvo, smaragdno reko 
(Sočo), Dovžanovo sotesko, 
čevljarstvo v Tržiču, idrijsko 
čipko, kralja Matjaža, Križno 
jamo, Primoža Trubarja, An-
tona Tomaža Linharta, blo-
ške smučarje, štorklje, dom-

Hotel je od sredine julija, 

ko so ga po dveh letih in-

tenzivnih prenovitvenih 

del tudi uradno odprli, 

obiskalo že lepo število 

tujih turistov, Komlančevi 

pa računajo tudi na go-

ste, ki jih bodo v okolico 

Ljubljane privabile števil-

ne prireditve. 

žalske slamnike ter številne 
druge. Gostje lahko izberejo, 
v kateri sobi bi spali, če pa si 
želijo zanimivost ogledati 
tudi v živo, jih na izlet odpe-
ljemo z našo turistično agen-
cijo," je povedala Urša Jelen, 
vodja marketinga. 

' Izdelki so dolMKliivi samo v omejenih koliiinali V primera, da bodo kl|ub skibnemu nairtovanju zaĥ  pn nepiiiakovaiio ueljkemu povpraSevaniu Je pivi dan lazprodani. ceniefie hupce piosimo is lazumevanje, 
Piodaja samo v količmati. običajnih za gospodinjslva. Slike so simboliine. Vse cene i/cijaio za izdelke brez dekotahvnih elementov do tazpiodaie zalog. Vse cene so w EUR s pnpadajotim DOV, Za liskaiske napake ne odgovaiiarao. LidI d.0.0. k.d. 
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NESREČE 

S P O D N J E JEZERSKO 

Motorist umrl v bolnišnici 

v petek je v kliničnem centru v Ljubljani za posledicami 
prometne nesreče umrl 54-letnl motorist, ki je v četrtek 
ob 19 . 10 z motorjem padel na regionalni cesti na Spodnjem 
Jezerskem. Policija poroča, da se je z motornim kolesom 
Aprilia RSV l o o o z neprilagojeno hitrostjo pripeljal v levi, 
delno nepregleden ovinek. V ovinku je izgubil oblast nad 
vozilom in padel. Po nekaj metrih drsenja je pristal v 
leseni ograji. Na gorenjskih cestah je letos umrlo že osem 
oseb. S. Š. 

KRIMINAL 

ŠKOFJA LOKA 

Vlomil h gradbincem 

Neznani storilec je v noči na soboto vlomil v gradbeni 
zabojnik na Kidričevi cesti v Škofji Loki in ukradel več 
različnih dimenzij električnega kabla. Lastnika je oškodoval 
za okoli tri tisoč evrov. 

TUPALIČE 

Vlomilca kmalu prijeli 

v petek dopoldne je v Tupailčah oSkodovanka pred svojo 
stanovanjsko hišo opazila sumljivega moškega, kasneje pa 
ugotovila, da je v hišo nekdo poskusil vlomiti. O tem je takoj 
obvestila policiste, ki so z zbiranjem obvestil in terenskim 
delom kmalu izsledili osumljenega zg-letnega tujega držav-
ljana. Napisali bodo kazensko ovadbo. 

KRANJ, MLAKA PRI KRANJU 

Ponoči "na obisku"' 

Neznani storilec je v noči na petek iz stanovanjske hiSe na 
Mlaki pri Kranju odnesel več kosov zlatnine, noč prej pa 
je nekdo vlomil v stanovanjski hiši na Oprešnikovi ulici v 
Kranju. Iz prve hiše je odnesel mobilna telefona, vredna 
okoli šeststo evrov, pri drugem vlomu pa je vzel bančne 
kartice in okoli šeststo evrov gotovine. S. Š. 

M E N G E Š , RADOVLJICA 

Tatovi na gradbiščih 

Na gradbišču v okolici Mengša so se pred dnevi smukali 
tatovi. Skrivaj so s seboj odnesli vibracijski nabijalnik in 
kotno brusilko, skupaj vredna približno pet tisoč evrov. 
Neznani tatovi so se minuli konec tedna oglasili tudi na 
gradbišču v Kropi in z delovnega stroja ukradli udarno 
kladivo, vredno okoli šest tisoč evrov. S. Š . 

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu 
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju 
"vihamika", ki ga je življenje premetavalo in utrdilo. 

Zelo zanimiva knjiga 
za Gorenjce, 
saj se največ dogaja prav ' 
v naših krajih. 1 

Prvi Slovenec, 
kije bil dvakrat zaprt 
na Golem otoku. 

Cena za bralce 
Gorenjskega glasa i 
20% popustom 
samo 

2 3 , 2 E U R 

+ poštnina 

ItADC.AM MKAST 

V I H A R N I K 
HA RAZPOTJIH ČASA 

Ropar z lažno pištolo 
Kriminalisti sumijo 33-letnega Celjana, da je v četrtek na Gorenjskem izvedel dva ropa in poskus 
ropa. Med roparskim pohodom je uporabljal lažno pištolo. 

S I M O N Š U B I C 

Slovenski Javornik, Lesce -
Kranjski kriminalisti so v če-
trtek zvečer prijeli }3-letnega 
Celjana, Id ga sumijo, da je 
tega dne izvedel ropa na Slo-
venskem Javomiku in v Vo-
klem ter poskus ropa v Les-
cali. Osumljenega so že pri-
vedli k preiskovalni sodnid, 
ki je po naših podatkih zanj 
odredila pripor. 

V četrtek ob 18.39 ^ 80" 
stinski lokal Pr' Č'bularju na 

Slovenskem Javomiku vsto-
pil neki moški in s pištolo v 
roki od natakarice zahteval 
denar. Ker m u denarja ni iz-
ročila, je stopil za t o č M pult 
in iz predala vzel dnevni iz-
kupiček, po neuradnih poda-
tkih si je prilastil 1 20 evrov. 
Po dejanju je ropar lokal 
zapustil in se z osebnim 
avtomobilom odpeljal proti 
Jesenicam. 

Ob 2 0 . 4 0 je na Begunjski 
cesti v Lescah isti m o š k i 
spet vstopil v gostinski lo-

kal, prav tako s pištolo v 
roki zagrozi l natakarju in 
od njega zahteval denar . 
Tudi tu m u natakar ni hotel 
dati denarja , zato je s a m 
odprl tri predale v točilnem 
pultu, vendar denarja ni na-
šel. Ni m u preostalo druge-
ga, kot da je stekel ven in se 
z osebnim avtomobilom 
odpeljal proti središču Lesc. 

Policisti so hitro reagirali 
in blokirali š irše območje, 
tako da so osuml jenega 
roparja kmalu prijeli v Ži-

rovnici . Tam so ugotovili, 
da je Cel jan uporabljal 
zgol j imitaci jo pištole. Z 
nadal jn j im zbiranjem ob-
vestil pa so še ugotovili , 
da naj bi bil prav Celjan 
tisti moški , ki je v četrtek 
okoli 1 6 . ure na počivališ-
ču Voklo na gorenjski avto-
cesti v smeri Ljubljane oro-
pal oškodovanca. Tudi v 
tem pr imeru je grozil s 
pištolo in od oškodovanca 
izterjal ves denar, ki ga je 
imel pri sebi. 

Kriminlafist med iskanjem uporabnih sledi na Celjanovem 
a v t o m o b i l u / Foto; Kaja Pogaiar 

Iz picerije Pr' Č'bular je ropar v četrtek pozno popoldne 
odnesel dnevni izkupiček. / FOM: Kaja pogatar 

Pogojne sodbe podaljšale zapor 
Na kranjskem sodišču so za zapahe poslali 2i-letnega Jeseničana Adnana Tignja, ki je konec aprila 
vlomil v Abanko Vipa na Jesenicah. Od leta 2006 naprej je bil zaradi tatvin že petkrat pogojno obsojen. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Na okrožnem sodiš-
ču v Kranju so včeraj kljub 
sodnim počitnicam obra-
vnavali aprilski vlom v po-
slovalnico Abanka Vipa na 
Jesenicah. Storilca, 21-let-
nega Adnana Tignja, ki so 
ga policisti 23. aprila prijeli 
na kraju vloma (sicer bi 
ukradel dobra dva tisoč ev-
rov gotovine), je sodni se-
nat zaradi storitve vel ike 
tatvine obsodil na o s e m 
mesecev zapora. Ker je bil 
mladi Jeseničan, sicer od-
visnik od trdih drog, v času 
v loma na prestajanju kar 
štirih pogojnih kazni, je 
sodnica Andr i jana Ahačič 
te preklicala. Tako bo moral 
T i g a n j za zapahe s k u p n o 
kar za trideset mesecev. So-
dba ni pravnomočna. 

Poročali s m o že, da je ob-
toženi 23. aprila v zgodnjih 
jutranjih urah v steni banč-
ne poslovalnice Abanka 
Vipa na Jesenicah izrezal 
luknjo in zlezel v njeno no-
tranjost. Ker je pri tem 
sprožil tihi alarm, sta se na 

Adnan Tiganj je bil že večkrat pogojno obsojen zaradi tatvin./Foto:corazdicav<ii 

kra ju kmalu pojavila var-
nostnika podjetja Group 4, 
ki sta vlomilca v notranjosti 
banke zadržala vse do pri-
hoda policistov. Z dokazo-
v a n j e m krivde torej vodja 
okrožnega državnega tožil-
stva Irena Kuzma včeraj ni 
imela težav, za nameček pa 
je obdolženi dejanje tudi 
priznal. 

Pri odmeri kazni je senat 
upošteval mnenje psihiatra, 
da je Tiganj vlomil v stanju 
bistveno zmanjšane prištev-
nosti, saj je bil tedaj pod vpli-
vom trdih drog. "Kljub temu 
ni dvoma, da je potrebno za 
vaše dejanje izreči zaporno 
kazen. Za podobna dejanja 
ste bili predhodno že večkrat 
pogojno obsojeni. Nič ni po-

magalo, da bi vas odvrnili od 
tatvin, z njimi ste nadalje-
vali. Prenehali ste šele po 
zadnjem prijetju. Očitno ni-
ste upoštevali, da se lahko 
pogojne sodbe prekličejo. 
Druge možnosti ni bilo, kot 
da vam izrečemo enotno 
kazen trideset mesecev za-
pora," je razsodbo pojasnila 
sodnica Ahačičeva. 

mailto:simon.5ubic@g-gfas.si
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Triglav bo nosil v srcu 
Komaj i6-letni nogometaš kranjskega Triglava Uroš Palibrk, ki konec tedna odhaja v sloviti Milan, se 
je v nedeljo poslovil od svojih soigralcev in kluba, rdeči dres s številko i o in spomini pa mu ostajajo. 

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

Kranj - "Od takrat, ko sem s 
sedmimi leti začel igrati no-
gomet, do danes, ko se po-
slavljam od Triglava in od-
hajam igrat v kadetsko eki-
po Milana, sem preživel ve-
liko lepih let. Imel sem od-
lične trenerje, veliko prija-
teljev in Triglav bom zago-
tovo nosil s seboj v srcu," je 
povedal Uroš Palibrk, ki je 
spomladi podpisal pogodbo 
S slavnim A C Milanom, ta 
konec tedna pa zapušča 
Kranj in odhaja v Milano. 
Ob slovesu so m u v doma-
čem klubu pripravili prisrč-
no slovo, pred nedeljsko do-
mačo tekmo Triglav Go-
renjske s Šentjurjem pa sta 
m u mlada soigralca iz klu-
ba izročila tudi rdeči dres s 
številko 10, ki ga je nosil do 
sedaj. 

Njegov prestop iz Trigla-
va v Milan je organiziral 
eden najbolj slavnih agen-
tov FIFA v iEvropi Predrag 
NaJe Naletič, za Milan pa se 
je Uroš odločil, čeprav so ga 
v svoje vrste vabili tudi B i -
ton, Chelsea, Lecce in veči-
na večjih domačih klubov. 
"Ponudba Milana je bila 
najbolj konkretna in zato 
sera se odločil zanje. Imam 
pogodbo, da bom tam igral 
tri leta, u p a m pa, da bom 
kdaj zaigral tudi v prvi član-
ski ekipi," je povedal Uroš, 
ki ga bo prvo leto v Italiji 
spremljala mami Milena. 

Mlada Triglavova soigrak:a sta Urošu Palibrku ob sk>vesu podarila dres s številko 10 . / fou: tiru dom 

Uroša so z lepimi željami 
na pot proti Milanu pospre-
mili tudi podžupan občine 
Kranj Igor Velov, predsed-
nik ND Triglav Brane 5ve-
gelj, klubski delavci, trener-
ji, soigralci in navijači, ki so 
se v nedeljo popoldne zbra-
li na kranjskem štadionu in 
si ogledali prvo tekmo no-
gometašev Triglava v novi 
sezoni. Po zanimivem obra-
čunu, ko so videli kar šest 
golov, se je tekma z ekipo 
Šentjurja v 2. SNL končala 3 
: 3 (2 : 1). V nedeljo ekipa 
Triglava Gorenjske odhaja 
na gostovanje k ekipi Bele 
krajine. 

Minuli konec tedna pa so 
nastope v novi sezoni začele 
tudi ekipe v 3. SNL - zahod. 
Moštvo Kalcer Vodoterma je 
doma z 2 : 3 izgubilo s Kam-
nikom, Sava Kranj in Roletk 
Dob sta se v Stražišču razšla 
z rezultatom 1 : 1 , ekipa Brd 
je v Vipolžah premagala 
Kranj 5 4 : 2 , Krka pa je bila 
doma boljša od Tinexa Šen-
čurja 2 : o . Že od petka na-
prej pa bodo na sporedu tek-
me 2. kroga. Ekipa Kamnika 
bo v petek ob 17.30 gostila 
Rolek Dob, Sava Kranj bo v 
soboto ob 17.30 gostovala pri 
Adrii, Kranj se bo istočasno 
doma pomeril z ekipo Tol-

mina, Tinex Šenčur bo ob 
20. uri igral z ekipo Tabora 
Sežane, ekipa Kalcer Vodo-
terma pa bo v nedeljo ob 
17.30 gostila Brda. 

V Domžalah zmaga 
prvakov 

v nedeljo zvečer pa je bil 
v Domžalah tudi derbi 4. 
kroga v 1. S N L Prvaki so go-
stili ekipo Maribora ter z go-
lom Jožeta Benka, ki je mre-
žo gostov zadel v 8. minuti, 
slavili z 1 : o. Prvaki konec 
tedna gostujejo v Novi Gori-
ci, kjer se bodo v nedeljo po-
merili s HIT Gorico. 

Zadnji olimpijd odhajajo, prvi že doma 
Po slovesnem petkovem odprtju so se v soboto začele letošnje olimpijske igre, predstavili pa so se 
tudi naši prvi olimpijci. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Z veličastno uvodno 
slovesnostjo so se v petek za-
čele 29. olimpijske igre mo-
deme dobe, na katerih nasto-
pa prek 11 tisoč športnikov. 
Medtem ko nekateri, ki jih 
nastopi čakajo ob koncu spo-
reda, v olimpijsko vas šele pri-
hajajo, pa so jo drugi po na-
stopih že zapustili. Tako je 
med prvimi našimi v cestni 
kolesarski dirki nastopil Bes-
ničan Tadej Valjavec, ki je s 
35. mestom sicer dosegel naj-
boljšo slovensko uvrstitev, 
vseeno pa z nastopom ni bil 
najbolj zadovoljen. "Enostav-
no ni bil moj dan, ni mi šlo, 
kot sem si želel, do dlja sem 
vztrajal zgolj zato, ker so pač 
olimpijske igre in sem si želel 
uvrstitev. Preprosto nisem 
mogel priti v ospredje in kon-

kurirati najboljšim," je bil po 
tekmi samokritičen Tadej Va-
ljavec, ki je včeraj že prišel do-
mov. Na pot proti Pekingu pa 
se danes dopoldne odpravlja-
ta še naša najmlajša olimpij-
ka, daljinska plavalka Teja 
Zupan z Lancovega in trener 
Gril Gk>bočnik, kot zadnja pa 
bo proti Kitajski s svojim tre-
nerjem Robertom Pinteričem 
jutri poletela gorska kolesarka 
Blaža Klemendčz Bukovšice, 
ki bo v Pekingu nastopila pri-
hodnji petek. 

Te diii pa v Pekingu čakajo 
odločilni nastopi naše plaval-
ke in plavalce na čelu s Saro 
Isakovič. Žal pa je svoje nasto-
pe zaradi poškodbe kolena 
moral odpovedati radovljiški 
plavalec Luka Turk. Tudi obe-
ma gorenjskima veslaškima 
posadkama je uspel nastop v 
kvalifikacijah, tako da sta se 

Čeprav je bil Tadej Valjavec najboljši od naših kolesarjev na 
cestni dirki v Pekingu, pa z olimpijskim nastopom ni bil 
najbolj zadovoljen. / FMO; R™ DOH 

četverec brez krmarja in dvoj-
ni dvojec že uvrstila v jutrišnji 
polfinale, dvojni četverec pa 
bo nastopil v repesažu. Od 
petka naprej pa nastopi v Pe-

kingu čakajo tudi naše atlete, 
ki so zaključili priprave v tre-
ning kampu v Jantaiu in so 
od danes naprej nastanjeni v 
olimpijski vasi. 

Elan in Irena Avbelj 
znova na vrhu 
Tudi na četrti letošnji tekmi padalcev za svetovni 
pokal v skokih na cilj sb imeli glavno vlogo naši 
tekmovalci. 

ZORAN RAČIČ 

Belluno - Po imenitnem do-
sežku na svetovnem prven-
stvu so naši padalci po najviš-
jih mestih posegli tudi v Dolo-
mitih. Ekdpa Elan v postavi 
Roman Karun, Uroš Ban, Se-
nad SaUdč, Bomt Erjavec in 
Domen Vodišdc v tej sezoni 
praktično ne pozna poraza, 
saj so slavili že na tretjem tek-
movanju, imeniten uspeh pa 
je dopolnilo še moštvo Fly-
com v postavi Gorazd Lah, 
Matej Bečan, Irena Avbdj, Ju-
rij Kozjdc in Maja Sajovic, ki 
so se uvrstili na četrto mesto. 

Da pa ni ostalo le pri ekipni 
zmagi, je poskrbela Irena Av-
bdj, ki si je zmage želela, kaj-
ti s šestim mestom v skokih 
na cilj na svetovnem prven-
stvu ni bila najbolj zadovolj-
na. "Lahko bi resnično rekla, 
da je bila ta zmaga nekakšen 
popravni izpit za svetovno pr-
venstvo, za disciplino skoki 
na cilj, zato sem zelo zadovolj-
na," je strnila misli po novi 
zmagi. Da tudi moški niso 
ostali brez stopničk, je poskr-

bel Bomt Erjavec z drugim 
mestom, svoje pa so dodali še 
Domen Vodišek s šestim, v 
deseterico pa sta se uvrstila še 
Senad SaDdč in Matej Bečan. 
"Ekipa letos skače v zares do-
bri formi in prav veseli smo, 
da smo ostali visoko motivira-
ni tudi teden dni po sveto-
vnem prvenstvu. Zelo zado-
voljen pa sem tudi zavoljo 
svojega drugega mesta, ki je 
obliž na spoteljaj v posamič-
ni konkurenci na svetovnem 
prvenstvu. Upam, da bomo 
obdržali visoko pripravljenost 
tudi na zadnjih dveh tekmo-
vanjih," je zadovoljno dejal to-
kratni junak med moškimi 
Borut Erjavec. 

Čeprav je bilo svetovno pr-
venstvo zelo naporno, so slo-
venski padalci v Italiji vnovič 
dokazali, da so ena izmed sve-
tovnih velesil klasičnega pa-
dalstva, za uspešne dosežke v 
zadnjih dveh tednih pa si 
bodo privoščili teden oddiha, 
nakar sledijo priprave na peto 
letošnjo tekmo, ki jo bo čez 
dva tedna gostil avstrijski Zeli 
amSee. 

TENIS 

MOJSTRANA 

Maši zmaga v Nemčiji 

Maša Zec Peškirič je zmagovalka turnirja v nemškem Hechin-
genu z nagradnim skladom 25 tisoč ameriških dolarjev. Kot 7. 
postavljena igralka je v četrtfinalu ugnala Ukrajinko julijo Bej-
gelzimer, v poifinalu v treh nizih Poljakinjo Anno Korzeniak z 
rezultatom 6 : 7; 6 : 4 ; 6 : 4, finalni dvoboj pa je proti kvalifi-
kantki Kucovi (Slovaška) dobila s 3 : 6; 7 : 6; 6 : 3. Za 21-letno 
Mojstrančanko, ki že nekaj časa trenira v Akademiji slavnega 
Nikija Piliča v Nemčiji, je zmaga odlično izhodišče za izboljša-
nje trenutno 235. mesta na svetovni lestvici WTA. 8. M. 

SMUČARSKI SKOKI 

R E I T I M W I N K L 

Dve prvi mesti v Reit im Winkiu 

Na drugi tekmi smučarskih skakalcev za poletni pokal L§wen-
brau so kranjski skakalci dosegli odlične uvrstitve. Med več kot 
50 skakalci iz Nemčije, Avstrije in Slovenije je Branko Iskra 
spet zmagal med člani, Nika Kepic pa med dekleti. Med mlad-
inci do 16 let je bil Robert Finžgar drugi, Matevž Majcen pa je 
bil tretji med mladinci do 19 let. Tretja tekma bo jutri. j. j. 

i8. TEK PO DOVZANOVI 
SOTESKI 

8,skm 

Tek za gorenjski pokal mladine 

Sobota, 16. avgust 2008, ob 16. uri, 
leiendol 

Info: Polde Steiner, 03T/375-306, . 
sportna.zveza.trzic(g)t-2.net 
www.klub-trmastih.si 
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Gorenjski Glas 

http://www.klub-trmastih.si
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Živahni športni 
dnevi na Rovnu 
Pri Športnem društvu Selca se tudi letos, po 
obnovi poplavljenega športnega parka Rovn, 
pripravljajo na množico športnih prireditev. 

VILMA STANOVNIK 

Selca - Člani Š D Selca bodo 
ta petek in soboto, 15. in 16 . 
avgusta, pripravili tretji praz-
nik S L O futsala z maion(^o-
m e t n i m turnir jem. Prijave 
za turnir z nagradnim skla-
dom dva tisoč evrov spreje-
majo še do jutri, 13. avgusta, 
in formadje pa dobite po tele-
fonu 03 1 /723 9 2 5 (Zdravko 
Markelj). 

Malonogometni turnir pa 
bo le uvod v preostala šport-
na dogajanja, saj bodo v so-
boto od 19 . ure dalje pripravi-
li še amaterski in profesio-
nalni pikado turnir in turnir 
v n a m i z n e m n o g o m e t u , 
prav tako konec tedna pa bo 
potekalo tudi tekmovanje v 

tenisu. V soboto od 9 . u r e 
naprej bo turnir v odbojki na 
mivki, v nedeljo pa priprav-
ljajo rokometni turnir. V to-
rek, 19 . avgusta, bo turnir v 
hokeju na rolerjih, v petek, 
22 . avgusta, pa v street ballu. 
Mladinci se bodo v m a l e m 
nogometu pomeril i v sredo, 
20 . avgusta, osnovnošolci pa 
v četrtek, 21 . avgusta. V odboj-
ki na mivki pa bodo mladinci 
tekmovali v četrtek, 21 . avgu-
sta. Poleg športnega dogajanja 
bo poskrbljeno za zabavo, saj 
bo to soboto ob 22. uri nastopi-
la skupina Unimogs band. 
Dodatne informadje o prire-
ditvah dobite po telefonu 
0 3 1 / 6 1 1 1 1 5 ter na spletnih stra-
neh www.sdselca-drustvo.si ali 
www.tuniirj i .com. 

ŠAH 

B O H I N J S K A BISTRICA 

Julija najboljši Dolenc, avgusta Kočevar 

Šahovski klub Bohinj iz Bohinjske Bistrice j e aktiven tudi v 
času poletnih mesecev julija in avgusta, ko vsako prvo sobo-
to v nnesecu prireja redne m e s e č n e turnirje. V mesecu juliju 
je med 16 igralci zmagal Matjaž Dolenc (Gorenjka Lesce) 
pred Borisom Tramtetom (SIMP Radovljica), oba s po 8 toč-
kami. To je bil zadnji turnir v starih prostorih, saj je turnir za 
m e s e c avgust potekal v novih prostorih. Udeležilo se ga je 
22 igralcev, zmagal pa je Tugomir Kočevar z 8 točkami. Dru-
gi je bil KIro Mitrov (jesenice) s 7 točkami. Naslednji turnir 
bo 6. septembra o b 17. uri v novih prostorih doma upoko-
jencev Bohinjska Bistrica. S . ) . 

Branila bo naslov prvakinje 
Za svoj drugi nastop na paraolimpijskih igrah, ki se bodo v Pekingu začele 7. septembra, se pripravlja 
tudi aktualna olimpijska prvakinja v namiznem tenisu Mateja Pintar. 

VILMA STANOVNIK 

Praprotno - M e d t e m ko se 
zdravi športniki že borijo na 
olimpijskih igrah v Pekingu, 
pa se športniki invalidi še 
pripravljajo za največje tek-
movanje. Med n j imi je tudi 
aktualna ol impi jska prvaki-
nja Mateja Pintar, ki je sredi 
prejšnjega meseca dopolnila 
23 l e t Mateja, sicer paraple-
ginja , ki ima poleg zlate 
o l impi jske kolajne tudi dva 
nas lova evropske prvakinje 
in bron s svetovnega prven-
stva, s e zaveda, da bo v moč-
ni konkurenci Kitajcev letos 
boj za odličja še te^ i , kot je 
bil pred štirimi leti. 

Bazične priprave s o za vami, 
kašne so bile.' 

"S lovensk i namiznoteni -
ški igra ld in igralke s m o bili 
na pripravah v Laškem, kjer 
s m o trenirali skupaj z repre-
zentanti z N i z o z e m s k e , 
Nemči je , Z D A , S lovaške, 
Hrvaške in drugih držav. Pri-
šli so odlični t e k m o v a l a , ki 
se tudi sami pripravljajo na 
paraolimpijske igre. T o pa še 
zdaleč niso bile vse priprave, 
te dni nas Čaka še pospešen 
trening, zadnjo pil jenje for-
me, da bo ta v Pekingu res na 
vrhuncu." 

Bo težko braniti na.slov olim-
pijske prvakinje? 

"Gotovo bo moja naloga v 
Pek ingu veliko težja, kot je 
bila pred štirimi leti, ko m e 
skoraj nihče ni poznal. Sedaj 

odhajam na pot kot branilka 
naslova in vodilna na sveto-
v n i jakostni lestvici. T a k o 
s e m seveda m e d favoritinja-
mi , še kako dobro pa se zave-
d a m dejstva, da je vsake tek-
movanje tekma zase. Nasto-
pala bodo dekleta, ki jih še ni-
s e m srečala na nobenem' tur-
nirju in se je nanje nemogo-
če pripraviti. Poleg teh bodo 
prišle tudi tekmovalke, ki j ih 
poznam in vem, da so dobre. 
Kar so olimpijske igre pač le 
enkrat na štiri leta tja vsi pri-
dejo maks imalno pripravlje-
ni in nato odločajo tudi dobro 
počutje, športna sreča in k u p 
drugih dejavnikov." 

Ka j pa sprememba klime, ve-
ste, kaj vas čaka? 

"Na k l imo seveda n i s e m 
vajena, saj s e m v svoji tek-
movalni karieri le enkrat ig-
rala na turnir ju v Azij i . V s i 
tekmovalci i z drugih krajev 
b o m o zato potrebovali nekaj 
časa , da se b o m o privadil i , 
vendar pa m i s l i m , da ne bi 
smelo biti preveč težav." 

Gotovo pa bodo zato imel i 
K i t a j d prednost d o m a č e g a 
terena? 

"Seveda so Kitajd velesila v 
n a m i z n e m tenisu, dodaten 
plus zanje pa je, da bodo ig-
rali doma. Nobenemu od Ki-
tajcev, kd bo nastopil na para-
ol impijskih igrah, tudi n iso 
dovolili trenirati s kom od Ev-
ropejcev, ki b o m o nastopili v 
Pekingu. T u d i oprema, n a 
kateri se bo igralo, od m i z do 

Paraolimpijska prvakinja v namiznem tenisu Mateja Pintar s e 
te dni pripravlja za nastop v Pekingu. / fmo: coraai Kavw 

tal, bo posebna in jo skrivajo. 
Tako skuša jo ohranit i tisto 
prednost, ki jo bodo imeli kot 
domačini . Vendar pa verja-
m e m , da s m o se tudi Evro-
pejci dobro pripravil i in da 
b o m o n a zadnjih treningih 
pred nastopi skušali narediti 
največ, kar bo mogoče." 

M e n d a s o razprodane tudi 
vstopnice za ogled tekmo-
vanj. K a k š n o razpoloženje 
pričakujete? 

" S e v e d a r a č u n a m o , da 
b o m o nastopi l i p red polni-
m i tr ibiuiami, saj tudi za pa-
rao l impi j sk i n a m i z n i tenis 
na K i t a j s k e m v lada ve l iko 
z a n i m a n j e . T a k š n e g a raz-
položenja se vese l im, mor-

da pa bo prav zato pritisk n a 
d o m a č e tekmovalce m a l c e 
večji, kar pa bo prednost za 
nas druge." 

Kako pa je z vašo poškodbo? 
"Težave z natrgano mišico 

v rami, ki jih i m a m že dobra 
štiri leta, niso povsem m i m o , 
vendar pa u p a m , da bom do-
bro zdržala zadnje priprave 
in nato tekmovanje v Pekin-
gu. K s r e d s e m na to poškod-
bo vajena in u p a m , da m e na 
tekmah ne b o ovirala oziro-
m a se ne bo poslabšala. S o 
m i pa zdravniki že povedali, 
da čisto dobra rama ne bo ni-
koli . Vendar s e m se s t e m 
sprijaznila in u p a m na naj-
bolje." 

Mlajše selekcije in njihovi uspehi 5 5 0 L E T R O K O M E T A V Š K O F j l L O K I 

A 

rokometa v Škofii Loki 

BRANKO CELAR 

Starejši dečki A 

Pri starejših dečkih A je prve 
vidnejše rezultate v Sloveniji 
dosegel trener Marjan Kala-
mar in kasneje tudi trener Jiire 
Horvat Posebno poglavje v tej 
starostni kategoriji pa je pisano 
v zadnjih letih, ko so se ekipe 
kar deset let zapored uvrstile 
na finalni turnir državnega pr-
venstva. Trener Jani Klemen-
fič je trikrat osvojil naslov prva-
ka Slovenije. Pivič leta 2 0 0 0 z 
generadjo 1985 in mlajši, nato 
leta 2005 z generadjo 1 9 9 0 in 
mlajši in letošnje prvenstvo 
2 0 0 7 / 2 0 0 8 z generadjo 1 9 9 3 
in mlajši Državni pivaki v se-
zoni 2 0 0 7 / 0 8 so postali (na 
sliki): Rožle Košir, Rok P o ^ o -
relec, Blaž Bradeško, Nejc Vid 
Vertačnik, Miha Koželj Slak, 
Jure Dolenec, lan Pintar, Anže 
Žontar, Ž iga Prodnik, Ž iga 
Dolinar, Domen Bajt Klemen 

Brovč, Bor Pinterič, Lenart 
Be igant Uroš Jesenko, Marko 
Draksler, David Sivka, Jani 
K lemendč - trener in Goran 
Debelak - pom. trenerja. 

Starejši dečki B 

V osemdesetih letih so igral-
d v tem starostnem obdobju 
nastopali kot mlajši dečkL Tako 
sta trenerja Dušan Čater leta 
1 9 8 2 z generadjo 1 9 6 8 in 
i ^ j š i in Marjan Kalamar leta 
1983 z generadjo 1 9 6 9 in 
mlajši osvojila naslov prvakov 
S R Slovenije. Leta 2 0 0 2 pa 
R Z S uvede novo kategorijo -
starejši dečki B in Jani Klemen-
čič že prvo leto postane prvak z 
generadjo 1988 in mlajš i 

Mlajši de^ki A 

V obdobju slovenskega osa-
mosvajanja pridejo tudi prvi 

uspehi v tej kategoriji. Osmega 
junija 1 9 9 1 generadja 1978 in 
mlajši osvoji naslov prvaka S R 
Slovenije. Trener je bil Jani 
Klemenčič. 

Več generad j uspešno na-
stopa v državnem prvenstvu 
Slovenije, leta 2 0 0 1 pa genera-
d j a letnika 1 9 8 8 in mlajši 
osvoji naslov prvaka pod vod-

stvom Janija Klemenčiča. V se-
zoni 2 0 0 7 / 0 8 pa je ekipa, ki jo 
vodi trener Matej Štremfelj , 
osvojila 8. mesto v Sloveniji. 

Mlajši dečki B 

Najmlajša starostna katego-
rija v Sloveniji nastopa od leta 
1995. Tudi tu loški rokometaši 

pišejo pestro zgodovino. Leta 
1 9 9 9 uspe generadj i letnika 
1 9 8 7 osvojiti naslov prvaka Slo-
venije. Trener ddpe je bil Jani 
Klemendč. Podoben uspeh 
istemu trenerju uspe leta 2 0 0 3 
z generadjo letnika 1 9 9 1 in 
mlajš i V sezoni 2007/08 pa je 
ddpo vodil trener Leon Panjtar 
in osvojil 4. mesto v Sloveniji. 

mailto:vilma.stanovnik@g-0as.si
http://www.sdselca-drustvo.si
http://www.tuniirji.com
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Tekli okoli Bohinjskega jezera 
Tek štirih srčnih mož okoli Bohinjskega jezera je prvič dobil Marko Pintar, ki je okoli jezera tekel že 
kot 12-letni deček. "Če bi mi takrat rekli, da bom kdaj zmagal, ne bi verjel," pravi tekač iz Sorice. Pri 
ženskah najhitrejša Petra Race. 

MAJA BERTONCELJ 

Ribčev Laz - Na startu enaj-
stega teka štirih srčnih mož 
okoli Bohinjskega jezera v 
dolžini okrog 12 km, ki je v 
soboto potekal v organizaciji 
ŠD Avgust Gašperin Stara 
Fužina, se je zbralo nekaj 
manj kot petsto tekačic in te-
kačev. Posebno zgodbo je pi-
sal zmagovalec Marko Pin-
tar (38:27), izkuSeni tekač iz 
Sorice, Id mu najbolj ustre-
zajo ravninski teki, pa čeprav 
ima v okolici svojega doma 
ravnine le za vzorec Na teku 
v Bohinju je prvič nastopil 
kot 12-letni deček že leta 
1984. "Če se prav spomnim, 
je bil to takiat taborniški tek. 
Bil sem najmlajši udeleže-
nec in če bi mi rekli, da bom 
kdaj zmagal, ne bi verjel. Na 
tek okoli Bohinjskega jezera 
redno pridem, zadnja leta 

sem bil vedno v ospredju, 
zmagal pa sem letos prvič," 
je povedal Marko Pintar, kd 
formo tempira za Ljubljan-
ski maraton, kjer bo tekel na 
21 km. 

Pintar je večji del trase te-
kel za na koncu drugouvr-
ščenim Marjanom Zupanči-
čem iz Bohinjske Bistrice. 
"Vedel sem, da mu moram 
do Ukanca slediti, od tam 
naprej pa se začenja moj te-
ren. Pospešil sem dobre tri 
kilometre pred ciljem," je 
taktiko pojasnil Pintar. S tre-
nutno pripravljenostjo je za-
dovoljen tudi Zupančič, ki je 
proti koncu priprav za tri-
atlon jeklenih. "Pred triatlo-
nom bom nastopil le še na 
teku na Ratitovec, kjer se 
bom skušal uvrstiti v repre-
zentanco za svetovno prven-
stvo, in morda na kolesarski 
dirki na Uskovnico. Na tri-

Marko Pintar (v ospredju v beli majici) v prvih metrih 
teka okoli Bohinjskega jezera nI bil povsem med prvimi, 
v zadnjih kilometrih pa mu nI mogel slediti nihče. 

atlonu bom šel na sedmo 
zmago. Konkurenca? Mis-
lim, da triatlon ne bo dobil 
novega zmagovalca," je bil 
kot vedno zgovoren Marjan 
Zupantič. Tretji pri moških 

je bil Peter Letnar. Pri žen-
skah je okoli Bohinjskega je-
zera najhitreje pritekla Ra-
dovljičanka Petra Race 
(47:14) pred Mojco Flerin in 
Lidijo Cerkovnik. 

Rekreatur bo znova rekorden 
Predstavili so tretji Rekreatur, ekipno kolesarjenje po Sloveniji, ki bo potekalo od 21. do 24. avgusta. 
Nastopilo bo 24 ekip, skupaj 161 kolesarjev. 

MAJA BERTONCELJ 

Kranj - Letošnji Rekreatur, 
ekipno kolesarjenje po Slo-
veniji, se bo v organizaciji 
Studia Oreh s 27 km dolgim 
prologom 21. avgusta začel v 
Čmomlju, nadaljeval s prvo 
etapo od Črnomlja do Pod-
četrtka (120 km), 23. avgusta 
bo druga etapa Podčetrtek-
Žalec (114 km), zadnja, tretja 
etapa, pa 24. avgusta od Žal-
ca do dlja v Kranju (116 km). 

"Na letošnjem Rekreaturu 
bo nastopilo 24 ekip, 161 ko-

lesark in kolesarjev, kar je 
največ doslej. Za primerjavo 
naj povem, da je bilo na pr-
vem Rekreaturu pet ekip, na 
drugem 21. Je pa število ekip 
omejeno, tako da smo imeli 
letos prosta mesta zapolnje-
na v nekaj dneh," je pojasnil 
Andrej Zalokar, vodja pro-
jektnega sveta, o udeležen-
cih pa dodal: "Gre za tipične 
rekreativce, med katerimi so 
tudi takšni z veliko kilome-
tri. Poudariti pa je treba, da 
to ni dirka na rezultat, v 
ospredju je predvsem druže-

nje. Namenjena je rekreativ-
cem, ki niso vrhunsko pri-
pravljeni. Je etapna dirka, ki 
povezuje kraje po Sloveniji, 
povezuje turizem in rekrea-
cijo. Naš dlj je, da se kolesar-
ji počutijo kot gostje. Zmaga 
pa tista ekipa, ki je najbližje 
povprečnemu času." 

Rekreatur je za kraje, kjer 
se karavana ustavi, tudi turi-
stična priložnost, torej tudi 
za Kranj kot končni cilj. "To 
je priložnost, da Kranj udele-
ženci prepoznavajo kot turi-
stično in rekreativno mesto. 

Zavod za turizem pripravlja 
prijavo in postati želimo 
kolesarsko-turistična točka. 
Za našo predstavitev na dlju 
tokrat delamo več na degu-
staciji in okušanju tipičnih 
kranjskih jedi, lani pa smo 
imeli več prodaje spomin-
kov," pravi Natalija Polenec, 
direktorica Zavoda za turi-
zem Kranj, tokrat v vlogi ko-
ordinatorke predstavitve 
Kranja. Kot je bilo slišati, se 
bo morda v zadnji etapi Re-
kreatura karavani priključila 
tudi ekipa Občine Kranj. 

VATERPOLO 

KRANJ 

Mlada reprezentanca v Obrenovac 

Danes bo vaterpolska reprezentanca letnik 1993 pod vod-
stvom trenerja Tadeja Peranoviča in pomočnika Uroša Kralja 
odpotovala na petdnevni mednarodni turnir v Obrenovac, 
mesto 25 km južneje od Beograda. Na turnirju bo sodelova-
lo enajst reprezentanc, ki so razdeljene v dve skupini. Slove-
nija bo igrala v skupini B skupaj s Hrvaško, Črno goro, Slo-
vaško, Grčijo in Turčijo. V skupini A pa so Srbija, Italija, 
Nemčija, Madžarska in Rusija. Reprezentanco sestavlja pet-
najst igralcev iz štirih slovenskih klubov. Največ - sedem - jih 
je iz Kamnika (TIlen Leskovec, Sebastjan Novak, Gašper Žur-
bl, NIk NIkollč, Blaž Benkovič, Matej Pinterič, Urban Štele), 
štirje so iz Rokava Koper (Uroš Fabič, Kristjan Skončnik, 
Rene Černeka, Jan Rokvič), trije iz Triglava (Jaka Štim, Jaša 
Kadivec, Gašper Francelj) in eden iz Slovan Olimpije (Steffen 
NIkovIč). Tekmovanje v Obrenovcu se bo začelo jutri, prvo 
tekmo na turnirju pa igra prav naša reprezentanca s Črno 
goro. V četrtek sta na programu dva kroga. Dopoldne bodo 
naši mladi upi igrali s Hrvaško, popoldne pa s Slovaško. V 
petek jih čaka tekma s Grčijo in v soboto s Turčijo. Nedeljski 
dopoldan je namenjen tekmam za končno razvrstitev, j. M. 

KOLESARSTVO 

KRANJ 

Zmaga Cabrovška v Italiji 

Mladi kolesarji kranjske Save so nastopili na četrtem TrofFeu 
Valentino v Italiji. Pri dečkih A je zmagal Patrik Gabrovšek, 
peti je bil Nace Korošec, pri dečkih B pa je bil drugi Gašper 
Katrašnik. Po dirki je trener Matjaž Zevnik izbral tudi kole-
sarje, ki bodo nastopili na reprezentančni dirki v Berlinu. V 
reprezentanci so tudi štirje kolesarji Save: poleg Cabrovška, 
Korošca in Katrašnika še Matej Mohorič. M. B. 

KRANJ 

Dva Slovenca na vrhu 24-urne dirke v Švici 

Po zmagah na Dirki okoli Slovenije in na Dirki čez Ameriko 
je Jeseničan Jure Robič zmagal tudi na 24-urni dirki v Švici, 
ki velja za najstarejšo ultramaratonsko dirko v Evropi. 
Letošnja je bila šestnajsta po vrsti. Dirka je krožna z le 35 m 
višinske razlike na krog. Robič je v 24 urah uspel prekole-
sariti 95 krogov, kar pomeni slabih 940 km. Enak dosežek je 
uspel tudi Ljubljančanu Marku Balohu, ki si je tako z Ro-
bičem razdelil prvo nnesto. M. B. 

I GIBAJTE SE Z NAMI 
M I R O S L A V B R A C O C V J E T I Č A N I N 

Nobene... 
... punce, dekieta, žene ni bih. 

Toliko o prgšnji temi, vendar je 
še ne midim zaključiti. Pravza-
prav je bilo še bolj porazno, ker 
niti tistih dveh "obritonogpev" ni 
bilo, ki sem jih prošnji teden opi-
soval. 

Nič ne de. Občutek imam, in 
ko jaz dobim občutdc, potem se 
ve, da bomo z ženskami na tor-
kovih Glasovih kolesaijenjih 
imdi probleme. Sladke težavice, 
seveda. Torej. Bilo ni nobene 
kljub lepemu vabilu v prgšnji 
Številki. Mogoče je bila napove-
dana trasa za mnoge prehud za-
logaj. Nam se ni zddo tako. Res 
daje na koncu približno sedem 
kilometrov klanca, vendar je v 
dobri družbi tudi pulz na klan-
cu nižji. 

Prgšryi torek smo imeli etw 
lepših tur. No, vsaj zame, in če-
prav je proti Luhniku nedcončen 
klanec injaz nisem ljubite^ ceste, 
ki hoče proti oblakom, mi je bilo 
zelo všeč. Štartali smo na starem 
mestu, se pdjali čez Drdavko in 
v Bregu zavili desno prek jeprce 
proti Škq§i Loki. Do hcke, prav-
zaprav do Trate smo se pdjali ob 
železniški progi po kolesarski ste-
zi tako rekoč. Avtomobila nismo 
srečali. Srečali smo le dva trak-
torja in en tovornjak. S Trate 
smo se p^di čez Hosto in mimo 
kolesarske trgovine Extreme Vi-
tal skozi Puštal ter Staro Loko 
proti Poljanski dolini in potem 
desno smer Lubnik. Tam seje 
začd klanec, ki ni popustil vse do 
Nacetove gostilne. Če tmaJ pred 
sabo gostilno za d^, se pedala su-
čgo precej lažje. Ne bcm lagal. 
Res smo spili pivo ali radler, ker 

je ru^ mizar dal zanj. Nismo se 
mo^i upreti. Spust v dolino je 
dolg in nezahteven, vendar je na 
naših treningih varnost vedno 
pred hitros^o. Skozi središče 

Skoge Loke smo se pdjali kot lipi-
canci, saj smo v novih dnsih Go-
renjskega ^asa videti nadvse 
imenitno. Pedali smo se skozi 
Grenc - ali kako se že reče-in 
Virmaše pa zopet mimo železni-
ške proge proti Jeprd oziroma 
Bregu. Df^u smo se iz(^ili • 

jasno, ker smo veddi, kdaj in kje 
bo padal, zato smo začrtano 
smer spremenili že na štartu. 
Oblaki proti Tržiču so bili že 
tako obteženi z de^em, da si wis-
mo upali tvegati. 

Zakaj razlagam, Ige smo se 
ifoziliPJa, zopet zato, da bi ne-
žngši spol lahko prebral, da z 
nami kolesariti ni noben bav-
bav. Končna povprečna hitrost je 
bila 21 kilometrov na uro in 55 
kilometrov je bilo za vse nas spro-
ščigoče popoldansko kolesaijenje. 
Jasno - brez debate, ki je povezo-
vala vse nas, ni So. Bližala se je 
olimpijska kolesarska dirka in 
na njg je nastopil tudi Tadg Va-
Ijavec. Junak, besnih, savski po-
nos. Ugibali smo, koliko možno-
sti ima za uspeh. No, danes, ko 
je Tadg že zdavnaj v dlju tam 
daleč na Kitajskem, nad nj^p-
vim dosežkom nismo razotoro-
m. Vemo, daje dal vse od sebe^ in 
uemo, da je ponosno nosil sloven-
ski kdesarski dres. 

Spet, torej: punce pridite, ker 
drugače bom vsak teden pisal 
takšna vabila. Ndcdo je dal ide-
jo, da za prvo, ki se bo vpisala v 
rMŠo kolesarsko sekcijo, fan^e 
sami plačamo danarino in dres. 
Pomidite, sami Gorenja smo in 
pristanemo na tak predlog. Čud-
no? Niti ne, saj jamčimo, da se 
boste imde fajn v naši družbi. Če 
se ne boste počutile tako, kot pri-
čakujete, pa bomo poskrbdi, da 
seboste. Saj veste, kako smo mo-
Ski prilagodljiin? Ali moram to 
dodatno opisovati? 

Trasa za danes: Kranj-Kokrica-mimo Slavka Žagarja-
Tatinec-Čadovlje-Trstenik-Goriče-Golnik-Bistrica nad 
Tržičem-Hudo-Kovor-Podbrezje-Duplje-Kranj, ok. 50 km 

mailto:vilma.stanovnik@g-gjlas.si
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Ič MOJ POGLED 
D A M ) A N A Š M I D 

Bogati svet različnosti (2) 

V kraju, kjer tokrat letu-
jemo, ni veliko Sloven-
cev. Zato je toliko lepše 

spoznavati druge svetove. Po 
duši so mi blizu Rusi, ki jih 
Je tokrat kar precej, in Fran-
cozi. Prvi ustrezajo moji slo-
vanski krvi in so mi všeč s 
svojo preprostostjo. Njihovi 
otroci gledajo na vse stvari, 
kot da so svete, in vsaka sose-
dova igrača jih zaposli za ne-
kaj časa. V bližini imamo ru-
sko družino in njihov fantič z 
velikimi očmi gleda igrače na 
motorni pogon, ki jih imajo 
kdo drug kot nemški otroci. 
Ti so dobro opremljeni z mo-
tornimi skiroji in z motorji 
vseh vrst. Že njihovi malčki 
se naokrog vozijo z malimi 
štirikolesniki in v vodi brzijo 
njihovi čolnički na daljinski 
pogon. Kolikor so motorizira-
ni, pa niso glasni. Večina ve, 
kje so meje, in so kar pazljivi. 
Tako mame kot očetje jih 
spremljajo z budnim očesom 
in njihova vzgoja me malce 
spominja na naJo. Nemci 
imajo v krvi drugačno disci-
plino kot sproščeni Nizozem-
ci. Red mora biti... in zvečer 
boste težko našli hrup okrog 
njihovih prikolic. No, meni 

so všeč. Sploh ko poslušam o 
njihovem življenju, o kate-
rem mi pripoveduje gospa, ki 

je rojena v Sloveniji in si je v 
Nemčiji ustvarila družino. 
Oči seji zasolzijo, ko naša 
Eva zapoje slovenske pesmi, 
vse tiste domače in lepe, ki jo 
spomnijo no domačo Dolenj-
sko. Domovina je res ena 
sama, dom pa je tam, kjer 
imaš ljudi, ki jih imaš rad. 
Francozi prinašajo v našo 
bližino sproščenost in željo po 
uživanju. Ne dajo veliko na 
videz, kar se tiče njihovih pri-
kolic in šotorov, tudi z avto-
mobili niso obremenjeni. Nji-
hov moto je "uživaj ta dan". 
Zvečer veselo kartajo in žlo-
budrajo v svojem pojočem je-
ziku. Njihove deklice si obju-
trih češejo lase v nedogled in 
odhajajo na plažo okrašene 
kot novoletne jelke. Kljub dol-
gim počitnicam nimajo sko-
rajda nič prtljage in njihovi 
papačiji (očetje) so videti do-
brodušni kot plišasti medved-
je. Takole je pisan ta naš 
majhen svet. Prav vsok člo-
vek, vsaka družina je svet 
zase. Vsa ta različnost skriva 
še pa še bogastva. Odkrijmo 
ga v sebi in v drugih. 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

MHz 

TU iSTIČNI 

uiujw.potepuh.com 

avica za modrooke 
Plavica je že od nekdaj cenjena rožica za oči. A svoj čas so verjeli, da prelepi sinje modri cvetovi 
plavice zdravijo le modre oči, medtem ko se pri temnejših bolj obnese trpotec oziroma njegovo zrnje 
antracitne barve. 

PAVIA K U N E R 

No, to prepričanje je ovrgel 
slavni provansalski zeliščni 
mojster Maurice Meesegue, 
ki je iz prve roke potrdil, da 
je s plavico mogoče ozdraviti 
tudi najbolj črne oči najbolj 
temnopoltih ljudi. 

Modriš med žitom 

Plavico (Centaurea cya-
nus) so poznali že stari 
Grki. Njihova boginja žetve 
Ceres je imela v laseh zatak-
njeno plavico. Plavica je v 
Evropo prišla z Bližnjega 
vzhoda. Naši predniki so to 
nebe.iSko modro rastlinico 
vzeli za svojo in jo vedno 
znova sejali po zlatih žitnih 
poljih. Ponekod so rekli: 
Zrejlo je žito, med klasjem 
pa modriš . To je eno od 
ljudskih imen za plavico, ki 
ji pravimo še modri glavi-
nec, anželc, anzeljček, pla-
veš ali plaviček. Tako kot ne 
moremo zgrešiti prelepih 
sinje modrih 0 6 pri ljudeh, 
ne moremo zgrešiti plavice, 
ko hodimo po travnikih, 
vrtu ali polju. Kar sama 
nam ukrade pogled in nas 
uroči. 

Modri glavinec da čaju 
lepo modro barvo 

Modri glavinec ljubi 
sončna in polsenčna rahla 
tla. Cveti čez poletje, ko tr-
gamo njegove razprte cveto-
ve, jih posušimo v senci in 
uporabimo za čaje in čajne 
mešanice, kamor ga dodajo 
tudi zaradi lepe modre bar-

ve, s katero se čaji lepo oba-
rvajo. Iz cvetov so nekoč 
pridobivali črnilo, uporab-
ljali pa so jih tudi za barva-
nje tkanin. Če cvet pogleda-
te od blizu, ugotovite, da 
pravzaprav ni pravi cvet Se-
stavljajo ga drobni temno-
modri cvetovi v sredini, 
okrog njih pa se razgrinjajo 
lijakasti modri Hsti, ki so na 
koncu nazobčani. Ima raz-
raslo tanko steblo in ozko 
suličaste elegantne liste. 

Kapljice za oči 

V ljudski medicini so iz 
plavice pripravljali kapljice 
proti očesnim vnetjem in za 
krepitev oči. Priprava je pre-
prosta: v liter vode vrzite sla-
bo pest plavičnih cvetov, pu-
stite jih vreti pet minut, nato 
pa še pol ure stati. Odlične 
kapljice za oči so tako pri-
pravljene. Nekaj tega čaja 
uporabimo tudi za obkladke 
za oči, ki so dobrodejni za pri 
utrujenih in razdraženih 
očeh ter očesnih vnetjih. 

•. .'i' ' "i' • - > * • » • 
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Plavica danes velja za ogroženo vrsto in polagoma 
izginja iz naših polj. 

Plavica je izjemno lepa 
rožica. 

Pri vnetju sečil, jeter 
in žolča 

Čaj iz plavice v ljudskem 
zdravilstvu uporabljajo pri 
obolenjih mehurja in ledvic. 
Rahlo pospešuje izločanje 
vode pri pomanjkljivem de-
lovanju ledvic. Svojo moč po-
kaže tudi pri vnetju sečil, je-
ter in žolča. Pri obolenjih je-
ter je nasploh izredno učin-
kovita. Izkaže se pri kašlju in 
bronhitisu. Vsebuje obilo 
grenčin in čreslovin, zato 
blagodejno vpliva na želodec 
in črevo. Pospešuje še preba-
vo in čisti kri. Silno zaleže 
proti zgagi, ki se pojavlja kot 
pekoča bolečina v želodcu. V 
tem primeru je skoraj tako 
učinkovita kot naša ljuba tav-
žentroža. 

Poparek ali preliv 

Čaj lahko pripravimo v ob-
liki poparka: s skodelico vre-
le vode prelijemo eno žličko 
posušenih c\etov. Spijemo 

po eno skodelico čaja pol ure 
pred obroki. Lahko pa se od-
ločimo tudi za preliv: cvetove 
za nekaj ur namočimo v 
hladni vodi, precedimo in 
rahlo segrejemo, a ne do 
vretja. Plavico pogosto meša-
mo tudi z drugimi zelišči 

Blagodejna kopel 
za noge 

Če imate težave z otečeni-
mi nogami, si pripravite ko-
pel za noge. Na liter vode 
vzemite poldrugo prgišče 
cvetov. V blagodejni kopeli 
noge namakate dvakrat na 
dan. 

Plavica v kozmetiki 

Plavica slo\i po izjemno 
mehčalnem in poživljajočem 
učinku. Z njenim čajem ali 
cvetno vodico si čistimo ob 
raz, predvsem občutljive pre 
dele okoli oči. Tako odpravi 
mo zabuhlost in oteklost oči 

Zločinski kapital 57 v R A K O V I H K L E Š Č A H 

MARJETA SMOLNIKAR 

Zdrav (3wek ima tisoč raz-
ličnih želja, bolni eno samo: 
ozdraveli. Kdo je to misel prvi 
izrekel, ne vem, vsekakor drži. 

Sobota, 23. junija 

Z Andrejem sva noč prespa-
la na zasilnih ležiščih pod mi-
lim nebom. (Na Tininem in 
Bojanovem "posestvu" v kam-
pu, se razume.) Opazovala 
sva umetne satelite, milijone 
zvezd in utrinke. Teh je bilo 
nenavadtto veliko in ob vsa-
kem, ki sem ga opazila, sem si 
zaželela zdravja, življenja. V 
potrošniški družbi, ki je ljudem 
nekako vsiljena od zunaj, je 
pravi čudež, kako se v času bo-
lezni tisoč želja zreducira na 

eno samo: živeti. In v mojem 
primeru je beseda ozdraveti si-
nonim za besedo živeti. 

Tam, kjer sva včeraj zvečer 
zaspala, sva se danes zjutraj 
zbudila, pomeni pod milim 
nebom. Le da je bilo nebo zdaj 
sinje modro in obsijano s son-
cem. Tudi tokrat so nama ve-
verice na glavo metale storže. 
Pomislim, narava je tako po-
polna in čudovita, da ne more 
biti naklju^e prapokov ali kaj 
vem kakšnega dc^odka, da ne 
rečem čudeža; narava je tako 
čudovita, daje ni mogel ustva-
riti nihče drug kot Vsemogoč-
ni, kot neko vsemogočno in po-
polno Stvarstvo, nihče drug, 
kot vrhovni Um. Pomislim na 
zločin, ki ga lastniki kapitala. 

teh pet odstotkov Človekove vr-
ste, izvajajo nad naravo, ali -
če je komu prav ali ne - nad 
Vsemogočnim, nad Stvar-
stvom, nad vrhovnim Umom, 
z eno besedo, nad Bogom. 
(Mimogrede in neobvezr^o: če 
pri tem mojem razmišljanju 
nekdo pomisli oziroma posu-
mi, da sem fanatična klerikal-
ka ali celo svetohlinska žen-
ska, po "domače" tercijalka,je 
v generalni zmoti.) Zločinski 
kapital mori z enako silo čebe-
le in ljudi. Nihče ni neodporen 
ali celo nedotakljiv. Niti lastni-
ki kapitala ne. Kar Je svojevr-
sten paradoks oziroma kazen 
Božja. 

Jutro, ki seje začelo s son-
ccm, je dalo mojemu telesu 

polno energije. Potem pa je za-
čela ta energija počasi, a 
vztrajno plahneti. Kajpada ne 
gre za nič drugega kot za od-
ziv kemikalij, ki so mi jih v če-
trtek po žili spustili v telo. 
Opoldne že ležim v viseči mre-
ži in mi ni niti za govoijenje 
niti za spanje niti za hrano 
niti za nič. Kratko malo ležim 
v mreži in buljim v nebo. 
Mimo pride zdaj eden zdaj 
drugi, nihče pa po nakljui^u. 
Luka (petruijsl let): "Babi, a te 
kaj boli. Babi, a boš jedla? 
Babi, a boš sok?" Julija (se-
dem let): "Babi moja, a te 
zmasiram?" In se nežno stisne 
ki meni. Tina: "Mami, povq, 
kaj lahko naredim zate?' Bo-

jan (po moSko preplašeno): 

"Marjeta, a bo šlo? Te kaj 
boli?" Andrej me, prav tako po 
moško, samo gleda in boža. 
Mami pa si spioh ne upa zra-
ven. Jaz vsakemu posebej: 
"Ne, ne in še stokrat ne: nič me 
ne boli in - pravzaprav - nič mi 
ni. Samo za odziv na kemote-
rapijo gre in ta odziv je natan-
ko takšen, kot so mi ga na Gol-
niku opisali oziroma na kakrš-
nega so me pripravili." 

Kljub popolni apatiji zberem 
popoldne moč m voljo, se oble-
čem v kopalke in se odpravim 
plavat. Čestitam sama sebi. saj 
sem zbrala vso moč oziroma 
vso voljo in plavala celih tride-
set minut. To je zame pravza-
prav rekordno. 

(Se nadaljuje.) 

mailto:info@g-glas.si
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Paštete 
BORIS BERGANT 

Pašteta je namaz, ki je na-
vadno narejen iz poljubne 
vrste mesa, rib ali jeter in ga 
ponavadi uživamo namaza-
nega na kruh za zajtrk, kot 
prigrizek ali predjed. Sesta-
vine paštete so običajno fino 
zmleta mešanica mesa, maš-
čobe, zelenjave, začimb in 
vina, obstajajo pa tudi vege-
tarijanske različice. Beseda 
pašteta izvira iz francoske 
besede "pate", ki označuje 
mešanico mesa in masti. 
Najbolj znana vrsta paštete 
pa je pate defoie gras, ki je na-
rejena iz zamaščenih jeter 
pitanih gosi. 

Puranja pašteta 

Potrebujemo: 40 dag pura-
njih prsi, 1 ve^o čebulo, 3 žlice 
olja, J stroke česna, 1 žličko se-
sekljanega žajblja, 2 žlici ko-
njaka, 5 dag masla, sol in sve-
že mlet poper. 

Puranje prsi nareiite na 
trakove in jih skupaj z na 
kocke narezano čebulo pra-
žite na olju. Ko meso ni več 
krvavo, dodajte strt česen, 
žajbelj, konjak, maslo in soli-
te ter poprajte po okusu. Za-
lijte z 1 dl vode in duSite še 
10 minut. Tako pripravljeno 
meso še vroče zmeljite v 
električnem mešalniku, stre-
site v pr imemo posodo in 
ohladite. Ohlajeno pašteto 
postrezite v obliki žličnika 
skupaj s poljubno okisano 
zelenjavo. 

Tunina pašteta 

Potrebujemo: 1 majhno kon-
zervo tune, J strok česna, i ve-
jico peteri&ja, mah drobnjaka, 
1 žlico majoneze, 1 žlico mas-
la, 1 žlico kisle smetane, 1 žlič-
ko gorčice, 5 zelenih oljk brez 
koščic, sol in sveže mlet poper. 

Vse sestavine skupaj zme-

ljite v električnem mešalni-
ku, solite in popoprajte po 
okusu ter postavite za nekaj 
ur v hladilnik. Dobro ohlaje-
no pašteto postrezite z mas-
lom in toastom. 

Pašteta iz jurčkov 

Potrebujemo: 0,5 kgjurčkov, 
1 žlico o|/6jego olja, 1 čebulo, z 
stroka česna, o , j dl konjaka, 2 
vgici timijana, sesekljan peter-
šiij, sol, sveže mleti poper in 5 
dag masla. 

Jurčke očistite in narežite 
na kocke. Na oljčnem olju 
posteklenite sesekljano če-
bulo, dodajte jurčke in strt 
česen ter pražite vsaj 5 mi-
n u t Zalijte s konjakom, do-
dajte peteršilj, timijan in so-
lite ter poprajte po okusu. 
Dušite še toliko časa, da te-
kočina skoraj povsem izpari, 
in odstavite. Gobe nekoliko 
ohladite, dodajte maslo in 
vse skupaj zmeljite v elek-

tričnem mešalniku. Gobovo 
maso prelijte v posodo in jo 
za čez noč postavite v hladil-
nik, da se ohladi in strdi. 
Tako pripravljeno pašteto 
postrezite z maslom in sve-
žo ali v kis vloženo zelenja-
vo. 

Piščančja jetrna pašteta 

Potrebujemo: 30 dag piš-
čan^ihjetrc, 1 čebulo, 2 žlici 
masla, 2 dl sladke smetane, 
brizg konjaka, 1 strok česna, 3 
liste žajblja, sol in sveže mlet 
poper. 

V ponvi segrejte maslo in 
na njem prepražite seseklja-
no čebulo ter cela piščančja 
jetrca. Začinite z žajbljem, 
sesekljanim česnom, konja-
kom in poprom. Vse skupaj 
pražite še nekaj minut, od-
stavite in skupaj z smetano 
zmeljite v električnem me-
šalniku. Po potrebi solite, 
prelijte v primemo posodico 

in postavite za nekaj ur v hla-
dilnik, da se pašteta povsem 
ohladi. Ohlajeno postrezite s 
svežim kruhom ali toastom. 

Pašteta prekajene postavi 

Potrebujemo: 2 prekajeni po-
strvi, težki po 30 dag, jo ^g 
skute, 10 dag kisle smetane, 2 
žlici najboljšega oljčnega olja, 1 
žličko naribanega hrena, 2 žli-
ci drobno narezanega svežega 
drobnjaka, sol in sveže mlet 
poper. 

Postrvim odstranite kožo, 
plavuti in vse kosti, meso 
stresite v električni mešal-
nik, dodajte kislo smetano, 
oljčno olje in hren ter vse 
skupaj drobno zmeljite. Do-
dajte še skuto, drobnjak, soli-
te in poprajte po okusu in še 
enkrat rahlo zmeljite. Pašte-
to postavite za nekaj ur v hla-
dilnik, da se strdi in se okusi 
prepojijo, ter postrezite z na-
ribanim hrenom ali rukolo. 

KUHARSKI RECEPTI 
ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: čista goveja juha z jušno zelenjavo in ste-
penim jajcem, piščančji zrezki po dunajsko, pečen krompir 
S kumino in bučko, endivija s kumarico v solati, pecivo "na 
suho"; Večerja: mesni sir, paradižnikova solata z oljkami, 
francoska štruca. 
Ponedeljek - Kosilo: zelenjavna kremna juha, popečena go-
vedina iz juhe, kumarice s krompirjem v solati; Večerja: špl-
načna pogača s sirom, jogurt. 
Torek - Kosilo: telečja rižota z zelenjavo, rdeča pesa v solati, 
sadna kupa; Večerja: endivija s krompirjem, hrenovke, zrnat 
kruh. 
Sreda - Kosilo: enolončnica Iz mladega zelja In govedine, po-
pečene palačinke s skuto, kompot; Večerja: mešana solata, 
tuna iz konzerve, črn kruh. 
Četrtek - Kosilo: zelenjavna juha z zdroboviml žličniki s par-
mezanom, mesni polpeti, kumarična solata s krompirjem; 
Večerja: stročji fižol v solati, jetrna pašteta, kruh. 
Petek - Kosilo: korenčkova juha z vllvanci, skuše, nadevane 
s pršutom, po tržaško, krompir v koscih, paradižnikova so-
lata; Večerja: burek s sirom, jogurt. 
Sobota - Kosilo: juha iz bučk, piščanec z zeleno papriko, bel 
kruh, rulada s smetano in robidnicami; Večerja: jajčne omle-
te z zelišči, endivija s sončničnimi semeni in ementalcem, 
toast. 

Pecivo "na suho" 

2 jogurtova lončka moke, 1 pecilni prašek, 1 jogurtov lonček 
sladkorja, 1 vanilin sladkor, margarina za pekač; nadev: 4 veli-
ka jabolka, 50 dag skute, 2,5 dl mleka, 2,5 dl sladke smetane, 3 

jajca, po želji pest orehoi^ ali mletega maka. 

V posodi zmešamo moko, pecilni prašek, sladkor in vanilin 
sladkor. To razdelimo v tri jogurtove lončke. Pekač dimenzi-
je 30 X 25 c m dobro namažemo z margarino, posujemo prvi 
lonček mešanice, nanj posujemo pof naribanih jabolk, na ja-
bolka razdrobimo pol skute, po želji posujemo s polovico 
mletih orehov ali maka, nato spet posujemo z drugim lon-
čkom osnovne mase in ponovimo z jabolki, skuto, ali orehi, 
ali makom. Na koncu posujemo z zadnjim lončkom osnov-
ne mešanice. V posodi dobro z m e š a m o mleko, sladkor, 
smetano in jajca. Mešanico polijemo po pecivu. Malo poča-
kamo, da se jajčna mešanica dobro vpije, potem pa pečemo 
približno 45 minut v prej ogreti pečici na 180 stopinjah Cel-
zija. 

Gornji recept smo vzeli iz velike knjige sladic " Po Božiču 
diši" znanega kuharja Andreja Frica. 
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JANEZ ŠTRUKELJ 

Brokolijeva solata 
s pistacijami 

Sestavine: JO dag brokolija, 5 
dag narezanih pistacij, solatni 
preliv 

Priprava: brokolije namo-
čimo v hladno vodo za krajši 
čas, da iz njih izide morebit-
ni mrčes. Pistadje olupimo 
in nekoliko sesekljamo, jih 
potresemo po kuhanih bro-
kolijih in prelijemo s priprav-
ljeno kremo. 

Solatni preliv: 1/2 dl olja, 1 
dl razredčenega jabolčnega 
kisa, sol, poper, nekaj pehtra-
novih listov, narezani drob-
njak, 1 žlička gorčice 

ješprenjeva solata 

Sestavine: 20 dag čez noč na-
močen^aješprenja 

Solatni preliv: pol sveže pa-
prike, 8 dag naribanih cukinov, 
4 naribane rdeče redkvice, sol, 
poper 

Priprava: dobro opran in 
čez noč namočen ješprenj 
skuhamo. Pripravimo solatni 
preliv. 

Preliv: papriko, cukine in 
rdečo redkvico naribamo, do-
damo pol dl olja in razredče-
nega 1 ^ , dobro zmešamo in 
prelijemo po ohlajenem je-
šprenju. Solato ponudimo k 
pečenki ali drugi vrsti mesa. 

Špinačna solata 
s šampinjoni 

Sestavine: 2 srednje velika 
paradižnika, jo dag sveže špi-
nače, 20 dag šampinjoru)v, 4 
šalotke, 1 dl oljčnega olja, 1 dl 
razredčenega vinskega kisa, 10 
dag belega kruha, sol, poper 

Priprava: paradižnike olu-
pimo in narežemo na kocke, 
dodamo olje, sol, poper in 
kis ter pustimo stati, da se 
nekaj časa marinira. Špinačo 
očistimo in operemo v hlad-
ni vodi, šampinjone nareže-
mo na lističe. Špinačo damo 
na krožnik, jo potresemo z 
mariniranim paradižnikom. 

Margarino razpustimo, do-
damo narezano šalotko, ne-
koliko prepražimo, dodamo 
narezane gobe in na kocke 
narezan kruh, zlato rumeno 
prepražimo in potresemo po 
špinači. Solato narahlo pre-
mešamo. Takoj ponudimo. 

Valdorf solata 

Sestavine: 25 dag zelenjavne 
mešanice, ij dag koruze. 20 
dag piščančjih prsi, 3 0 dag 
edamskega sira. Solatni preliv: 
1/2 dl sezamov^ olja, i/z dl 
kisa, sol, poper, listi bazilike, 
peteršilj 

Priprava: zelenjavno me-
šanico skuhamo v slanem 
kropu, dodamo koruzo. 
Piščančje prsi kuhamo v 
vreli vodi, jih ohladimo in 
narežemo na rezance ali 
kocke. Sir narežemo Uko 
kot perutninske prsi. Sola-
to vežemo s solatnim preli-
vom. 

Priprava solatnega preU-
va: olje mešamo s šibo, do-
damo kis, sesekljane liste 
bazilike in sesekljan peter-
šilj. Namesto peteršilja lah-
ko vzamemo narezan drob-
njak. Solato narahlo pre-
mešamo in dobro ohlajeno 
ponudimo. 
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Obnovili bodo stoga 
SLAVKO MEŽEK 

Studor - Ustanova Poti kul-
turne dediščine Slovenija -
projekt Slovenski kozolec ter 
gibanje za ohranjanje in uve-
ljavitev slovenske kulturne in 
naravne dediščine Naša Slo-
venija sta januarja letos zače-
la sodelovati s programsko 
sorodnima angleškima orga-

ca, šolarji OŠ dr. Janeza Men-
cingerja Bohinjska Bistrica s 
podružnico v Srednji vasi, 
Biotehniški center Naldo, Fa-
kulteta za arhitekturo Ljublja-
na in mladi člani Ustanove 
Poti kulturne dediščine in 
Naše Slovenije. K sodelova-
nju bodo povabili slovenske, 
predvsem pa škofjeloško 
srednjo lesarsko šolo, V pro-

Več informacij in prijavo za neposredno vključitev 
v projekt Studorski stogovi je možno dobiti prek 
e-pošte: pkdslovenia@gmail.com 

nizadjama The Prince of Wa-
les Foundation in National 
Trust. Ekipa angleških stro-
kovnjakov iz pokrajine South 
Shropshire je na prvem obis-
ku v Sloveniji za temo skup-
nega projekta Leonardo iz-
brda fenomen slovenskega 
ljudskega stavbarstva - kozo-
lec. Pilotni projekt bo "obde-
lal" skupino zaščitenih sto-
gov pod Studorjem. V pred-
hodni raziskavi (dokumenti-
ranje, razgovori z lastniki, 
ustvarjalne delavnice ipd.) 
bodo ob podpori Občine Bo-
hinj in \aške skupnosti, pred-
vsem pa lastnikov stogov, so-
delovali otroci otroškega vrt-

jektu sodelujejo tudi kranjski 
zavod za kulturno dediščino 
ter pristojne državne ustano-
ve. Oktobra letos bo pod Stu-
dorjem celotedenska delavni-
ca, ki bo ob popravilu izbra-
nih dveh kozolcev predstavila 
stare, z gradnjo in uporabo 
kozolca povezane obrti (tesar-
stvo, izdelovanje lesenih sko-
del , kovaštvo, orodje, obdeva-

nje, transport, običaji in dru-
žabnosti pod kozold itd.). Na-
črtujejo tudi udeležbo nekaj 
mladih (rokodelcev) iz Velike 
Britanije. Z izdelanim pilot-
nim projektom bodo partner-
ji kandidirali za evropska 
sredstva programa Leonardo. 

Leteči cirkus na Hotavljah 
Turistično društvo Slajka Hotavlje je letos ob tradicionalni prireditvi Večer slovenskih podoknic 
in Semanji dan pripravilo igro Rozamunda. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Hotavlje - Sobotnega večera 
ob nastopu Uršule Romo-
veš, Fantov iz Jazbecove gra-
pe in Poljanskih kolednikov 
se bo več kot tisoč gledalcev 
z nasmehom spominjalo 
tudi po veseloigri Rozamun-
da. "Glavna tematika igre je 
obisk svetovno znanega cir-
kusa s Češke na Hotavljah, 
kar se na vasi zelo redko zgo-
di," sta iiaiii povedala dva od 
"glavnih' igralcev Blaž Po-
točnik in Janez Demšar. Ra-
zen tega je kar 36 domačih 
igralcev poskrbelo tudi za ne-
kaj skečev, kot je prikaz eno-
dnevnega odhoda na morje -
s fičkom in veliko zračnico 
na strehi, kar je bil včasih ve-
lik dogodek, pa z raznimi 
dialogi iz resničnega življe-
nja, kot je bil nakup "spaka-
dril" njihove sovaščanke v Tr-
žiču, značilen tek enega od 
njihovih sovaščanov, župni-
kov "k ne" in podobno. 

B MoJeDeloxom 
Izberi prihodnost 

MO)E DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Podutiška 92.1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.moledelo.com.lnfo@moicdelo.com 

Vodja projekta m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Iščemo $odelavce/-ke za vodje na področju trženja. Deto je di-
namično in primemo za kandidate, ki so tehničr)o podkovani 
(dobro tehničr>o znanje In poznavanje shdjev tn ruiprav), ciljno 
usmerjen), odgovorni in samoiniciativni. Nudimo vam: delo v pri-
jetnem kolektivu; možnosti uporalje služoenega voziJa; ntsfTia 
izobraže/anja: stimulalivTK) plačilo. CEhterk, d. o. o.. Trg Pre-
šernove brigade 5. 4000 Kranj, prijave zbiramo do 04. 09. 
2008. Več nawww.moiedelo.com. 

KuharsM pomočnik mit (Bted) 
Vaše deb bo obsegak): pomoč v kuhinji tn čiščenje. Pričakuje-
mo: izloî nje v gostinsMi; vozruški izpit kategorije B; smsel za 
deto z (judmi; natančno in dosledno oseso; komunikativno, di-
namično osebo; veselje do dete in timskega dela. Sodexo, d. o. 
o.. Železna cesta 16, 1DOO Ljubljana, prijave zbiramo do 07. 
09.2008. Več na www.iioiedek>.com. 

Kuharski pomočnik m/ž (Bohinjska Bistrica) 
vase nabge bodo obsegale: pomoč v kilunii m ciscenje. Pnča-
kuiemo: i2kušnje v gostin^vu, vozniški izpA kategorije B; smisel 
za dek) z ljudmi; r̂ atančrto, dosledno. komur\ikaiivno, diriamič-
rK) osebo; ves^je do dela in Umskega dela. Sodexo. d. o. o.. 
Železna cesta 16, lOOC Ljubljana, prijave zbiramo do 07. 09. 
2006. Vbč I « wvww.Mioi«feR».uott». 

Čistilci m/Ž (gubljana, Kamnik) 
Va6c dco bo čiččonjo proeton̂ r. Nudim?: ranoj v napnxlncm 
in uspešnem podjetju; pimemo in redno plačilo; veliko nKsžno-
sti za izobraževanje in riapredovanje; dostop do široke baze 
znanja. Sodexo, d. o. o.. Železna cesta 16.1000 Ljubljana, prt-
jave zbiramo do 07.09.2008. Več na www.moiedelo.com. 

Kuharski pomočnik m/i (Skofja Loka) 
Vaše deto bo obsegalo pomoč pri pripravi toplih in hladnih obro-
kov. Kncakuiemo: (zkusr^ v gosbnstvu; vozmsKi izpit kategon/e 
B; smisel za deto z ljudmi; natančrK). dosledno osebo, komuni-
kativno, dinamično oseb3; veselje do dela tntimskegadeia. So-
dexo, d. o. o., Železna cesta 16,1000 Ljubljana. prQave zbira-
mo do C7.09. 2008. Več na vwww.mojedeto.com. 

Čistilk^^sobarica m/ž (Kranjska Gora) 
Podjetje Hit Alpinea. d. o. o., v svoj kole><tiv vabi nove sodelav-
ce: čistkka/sobarica m/ž. Pričakujemo: odgovoren odnos do 
dela; zaneslpvost. vestnost in poštenost; občutek za urejenost; 
zaž^ene so izkušnje s podobrM deli (ni pogoj). Nudimo: red-
no zaposbtev s polnim detovnim časom za dotočen čas z mož-
nostjo podaljšar^; redno plačdo: uvajalno usposabljanje; deto 
v hotelih v Kranjski Gori. Hit AJpinea. d. d.. Borovška cesta 99. 
4280 Kranjska Gora. prijave zbiramo do05.09. 2008. Vteč na 
M(ww mrijAdAto com 

Vodja gostinstva m/i (Bohinjska Btstrtca) 
V Bohinjski Bistrici nastaja nov turistični center. V Park Hotelu 
Bohinj i ^ m o vodjo gostinstva m/ž. Ponujamo vam: delo v ure-
jenem okolju z dobrim piačitom tn dodatno stimulacijo za dotxo 
opravljeno deto; dodatna izobraževanja in usposab^anja. Priča-
kujemo kandidate, ki so izkušeni in Im ĵo izkušnje s primerijivih 
detovnih mest. Bohinj Park Hotel Resorl & Spa, Triglavska ce-
sta 17. 4264 Bohinjska Bistrica, prijave zbiramo do 05. 09. 
2008. Več rta www.mojedeto.com, 

Trgovinskj poslovodja/tržnik m/ž (ŠkoQa Loka) 
Podjetje potrebuje kandidata: ki je usmerjen k doseganju In 
preseganju prodajnii ciljev; ima o<fllčne komunikaci.ske in po-
gaja^Ke apoaobnosti; V. ali VI. stopnjo atrokovne izobrazbe 
ekonomske aH ustrezne tehnične smeri; zaželene so tzkušnje 
pri vodenju, trženju gradbenega msteriala ali drugega tehnič-
nega blaga ter dobro poznavanje trgovinskega poslovanja; po-
znavanje dela na računalniku. SGP Tehnik, d. d.. Stara cesta 
2, 4320 Ško^ Loka. prijav« zb(ran>o do 03. 09. 2008. Več 
na www.m9iedeto.e0m. 

Natakar m/ž (Kranjska Gora) 
Takoj zapos!inf>o na:akar)a/-too. Žeene so izkušnje, niso pa 
nujne. Deto je za nedoločen čas. Plačilo od 800 do 1000 
EUR. Po potrebi poiščemo tudi stanovanje. Več ir/orniadj o 
nas dobite na wwvi.apartmajH(osir$l Foto Mojca d. o. o., 
Borovška 92, 4280 Kranjska Gora. prijave zt>iramo do 03. 
09.2008. Več na www.mojedelo.com. 

Informatik m/i (Kranj) 
EBAX. d. o. o., vabi v svoj kolektiv informatika m/ž. Izbrani 
kandidat bo skrt>e) za vzdrževanje računalnikov, za oblikovanje 
in ažuriranje strani soletrra trgovine, odgovarjal ru povpraševa-
nja h pripravljal ponudl>e za stranke. skrt>el za stike z njimi ter 
bo odgovoren za izdelavo promocijskega materiala. Oetovno 
mesto se nahždav Kranju. EBAX. d. 3. o, Zbilje 7p. 1215 Med-
vode. prijave zbiramo do 01. 09. 2008. 
Več na www.mojedeto.com. 

Zobozdravnik > zobozdravnica (šKofja Loka) 
Zarsdi širitve dejavrosti nudimo zaposlitev zobozdravniku/-4ci 
za potni delovni čas. Pričakujemo strokovno in predano deto 
kandidata/-tke. Nudimo urejeno delovno okolje s sodobnimi 
aparaturami in sodobnimi materiali, možnost r̂ adaljnjega stro-
kovnega izobrztiflvaija, delo v uigranem t e a m u v prenovljenih 
prostonTi. RAN. d. o. o.. Stara cesla 10, 4220 ŠkoQa Loka. 
prija.« zbiramo do 28.08. 2008. Več na www.mojedeto.com. 

Samostojni komeiclallst m/ž za delo: na tujih frgih; v In-
ženiringu stavt>r>«9« pohlitva; s ključnimi kupci v v«le-
prodajl (Slovenija; tujina) 
Zarsdi doseganja planiranih prodajnih rezultatov, na področju 
prodaje stavt>nega pohištva, izvaja naslednje aktivnosti: trženje 
in promocija izdelkov in vzdrževanje postovnih vezi z obstoječi-
mi kupci ter pridobivanje novih kupcev in iskanje potencialnih 
novih trgov; posredovanje splošnih in poset)nih ir^onnacij o 
značilnostih prodajrih izdelkov ter o pogodbenih pogojih. Je-
lovica. d. d., Kidričeva c. 58, 4220 Skofia Loka. prjave zbira-
nrKj do 24. 08. 2008. Več na www.mojedeto.com. 

Sodelavec za opravljanje det v živinoreji in poljedelstvu 
m/2 (Oepala vas, Vodice) 
Pričakujemo: osnovTK š̂olsko izobrazix) (11. stopnji; delovne 
izkušnje so zaželene niso pa pogoj; delo nudimo tudi začetni-
kom. ki i n ^ veselja do dela v kmetijstvu, predvsem da Imajo 
občjtek za deto z žMno. Nudimo: redno zaposlitev za nedoto-
čen ali določen čas s poskusno dobo 2 mesecev; mesečno 
plačito: po dogovonj (od 600 EUR netto); možnosl bivanja v 
samskih sobah. Nastop dela takoj. Agnjemona, d. o. o., Lev-
stikova 39,1230 Domžale, prijave zbiramo do 28. 08. 2008. 

Predvsem domačini so iz-
redno uživali v javni predsta-
vitvi posebnežev ali dogod-
kov, ki so se jim tako ali dru-
gače za vedno vtisnili v spo-
min. Marsikomu je nasmeh 
na obraz zvabil že pogled na 
zguljenega fička in lado, ki 
sta poskakovala na glavnem 
prizorišču. "Vsi igralci smo 
brez šole. vendar izredno ta-
lentirani. Nič ne bi bilo iz 
njih, če bi obiskovali šolo," še 
pravita Potočnik iii Demšar 

oziroma slavna češka brata 
Kelner in lastnika drkusa. 
Priprave na igro so sicer tra-
jale le dobra dva tedna, tekst 
pa je bil zr̂ an že vsaj dve leti. 
V nadaljevanju so za veselico 
poskrbeli Primorski fantje. 

V nedeljo so najprej pri-
pravili mašo v cerkvi Sv. Lov-
renca, po njej pa so Re spre-
hodili do kužnega znamenja, 
ki ga je obnovila akademska 
slikarka Maja Šubic, in ga ob 
tej prilužiiusli znova odkrili. 

Popoldne so se znova dobili 
na Šupcovem travniku, ko so 
zaigrali ansambel Stok, zve-
čer pa Kingston. "Naše turi-
stično društvo obstaja 39 let, 
že dolgo pripravljamo dvo-
dnevne prireditve. Začasno 
jih gostimo na Šupcovem 
travniku, prav kmalu pa se 
bomo preselili na dmgo 
stran Sore, kjer je prostor za 
prireditve še primernejši," 
nam je povedal predsednik 
društva Ciiii Buh. 

Sloviti cirkus bratov Kelner je na Hotavl je privabil več kot tisoč gledalcev. / foto oems Boi-mtn 

Župan obiskal 90-letnike 
V dneh pred občinskim praznikom je kranjskogorski župan Jure Žerjav 
obiskal vse občane, ki so letos dopolnili 90 let. 

MARJANA AHAČIČ 

Kranjska Gora - V dneh pred 
občinskim praznikom je 
kranjskogorski župan Jure 
Žerjav tudi tokrat obiskal vse 
občane, ki so letos dopolnili 
90 let. Letos ga je z veseljem 
pričakalo pet čilih in vitalnih 
devetdesedetnikov, prav vseh 
izjemno bistrih misli in kar 
neverjetno pestrih življenj-
skih zgodb. Bronislava Vozar 
se je v rodne Rateče, kjer zdaj 
živi s sinom in snaho, vrnila 
po 50 letih življenja v Vojvo-
dini. Jera Ržen iz Mojstrane 
zadnja leta skupaj z možem 
živi v domu Franceta Berge-
Ija na Jesenicah, kjer je pri-
hod župana pričakala veselo 
razpoložena v krogu svojih 
prijateljic in družne. Kot 
mlado dekle je bila med svo-
jim štiriletnim bivanjem v 
Marseillu priča atentatu na 
jugoslovanskega kralja Alek-
sandra. je pripovedovala, ter 
spomnila, ^ je njen oče sku-
paj z Jakobom Aljažem po-
stavljal stolp na vrhu Trigla-
va. Janez Dolžan iz Gozd-

Martuljka še vedno kritično 
spremlja dogajanje v domači 
občini in v svetu. Gospod, ki 
je v skoraj 40 letih delovne 
dobe tako rekoč na noge po-
stavljal slovenski in tudi ju-
goslovanski železniški si-
stem, pravi, da bi namesto 
kritiziranja morali pogosteje 
stopiti skupaj in premakniti 
stvari na bolje. Marijo Glo-

bočnik, teto Pehto iz Kekčeve 
dežele, poznajo po vsej Slove-
niji in prek meja. "Vsakega 
po malo - dela, veselja, uče-
nja. Pa vsega ne gre preveč 
zares jemati," je še zdaj njen 
moto za dolgo življenje. Nje-
na vrstnica, Frančiška Cuz-
nar iz Podkorena, pa k temu 
dodaja Še dobre sosede, prija-
telje in ljubečo družino. 

M e d čilimi in nasmejanimi 90-Ietniki je letos tudi Marija 
Globočnik, teta Pehta iz Kranjske Gore. 
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ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

OEUVEC BREZ POKUCA 
rok do 22.08.08; HOTEL SLON. SLO-
VENSKA C. 34. UUBUANA 
rok do 18.08.08; »SS FACIUTV SERVICES. 
D.0.0 . PTUJSKA C. 95. MARBOR 
rok do 17.08.08. KARtERA. D.O.O.. DUNAJ-
SKAC 21. UUBUANA 
rok do 16.08.08: KREK. RIBNO. O.O.O.. SAV-
SKA C. 35. BLED 
rok do 17.08.08; OGREX D.O.O.. MAVČIČE. 
PODREČA 5. MAVČIČE 
rok do 23.08.08; OLGA MATUAŠEViC S P.. 
ČHENGDUJSKAC. 12, LJUBLJANA 
fok do 16.08.08; PRISTOV & CO.. D.O.O.. 
PODHOM 62. ZG. GORJE 
rok do 07.09.08; SAMARJN. D.O.O.. KOČEVJE 
10 0. ČRNOMEU 
POMOŽNI DEUVEC 
rok do 18.08.08; AMC-L. d.o.o.. ZGOŠA 64. 
BEGUNJE 
rek do 04.09.08; SIMON KODEUČ S.P.. STA-
RA C. 47.ULrrDMER 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
rok do 21.08.08. ANDREJA POOPEČAN S.P.. 
UL LOJZETA HROVATA 9. KRANJ 
rok do 24.08.08; DRAGICA HORVAT S.P.. 
NAS. S. ČERNETA 33. KRANJSKA GORA 
rok do 04.09.08; GVS. O.O.. UUBLJANSKA C. 
27. NOVO MESTO 
rok do 30.09.08: KfT ALPINEA. D.D . BOROV-
&KAC. 99. KRANJSKA GORA 
rok do 16.08,08; JOMAC. O.O.O.. C. STANETA 
ŽAGARJA 18. KRANJ 
rok do 13.08.08: MANPOVVER. O.O.O.. C. 
MARŠALA TOA 8. JESENJCE 
rok do 18.08.08; METROPOL GROUP. D O.. 
OBALA 77. PORTOROŽ 
rok d013.08.08: MIU. 0 . 0 . 0 . . Z A 8 R C Z M C A 7 
H. ŽIROVNICA 
rok do 21.08.08: BORUT JURKOVIČ S.P., RIB-
ČEV LAZ 50. BOHINJSKO JEZERO 
rok do 12.08.08: PARR SERVIS. D.D., UUB-
UANA. POD JEŽAMI 3. LJUBLJANA 
rok do 20.08.08; PROSEN COM. D.O.O.. SP. 
D U P U E 8. O U P U e 
rok do 15.08.08; RINAINVENT. D.O.O. SUVNA 
2, VAČE 
fok do 07.09.08: SINTAL-EKO. D.O.O.. UTO-
STROJSKA O. 38. UUBUANA 
rok do 20.t0.08; VOLENIK. D.O.O.. CELO-
VŠKA C. 170. UUBUANA 
OBDELOVALEC KOVIN: rok do 17.08.08: U-
TOSTROJ prs. D.O.O.. LJTOSTROJSKAC. 42. 
LJUBUANA 
VOZNIK VIUČARJA: rok d015.08 08: LEPEN-
KA, O.D.. SLAP 8. TRŽIČ 
KUHARSK] POMOČNIK; rok do 18.08.08; ME-
TROPOL GROUP. O.D„ OBALA 77. PORTOROŽ 
NATAKARSKI POMOČNIK; rokdo 15.08.08; ME-
TROPOL GROUP. 0.D . OBALA 77. PORTOROŽ 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA (DO 2 LET) 
rok do 14.08.08: AiREST. D.O.O.. ZG. BRNIK 
130 A. BRNIK • AERODROM 
rokdo 13.08.08: ENGROTUŠ. D.D.. KADROV-
SKA SLUŽBA. C. V TW40VL;E 10 A. CELJE ZA 
NOVO PE PLANET KRANJ 

•rtkdd 13.08.08; ENGROnjŠ. D.O.. KADROV-
SKA SLUŽBA. C. V TRNOVUE 10 A. CEUE. ZA 
NOVO PE RESTAVRACUA PLANET KRANJ 
PISMONOŠA; rok do 13.08.08; POŠTA SLO-
VENIJE. aO.O.. POŠTNA UUCA 4. 4000 
KRANJ 

BOLNIČAR; rok do 16.08.08; DOM UPOKO-
JENCEV KRANJ. C. 1. MAJA 59. KRANJ 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA <00 3 LET) 
rok dO 13.08.08; ENGROTUŠ. D.D.. KA-
DROVSKA SLUŽBA. C. V TRNOVUE 10 A. 
CEUE. ZA NOVO PE KINEMATOGRAFI 
PLANET KRANJ 
rok dO »6.08.08; ENGROTUŠ. O. O.. KA-
DROVSKA SLUŽBA. C, V TRNOVUE tO A. 
CEUE 
rok do 04.09.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJ-
SKA C. 21. LJUBLJANA 
VRTNAR, rok do 21.08.08: KMETUA AG. 
O.O.O., MOSTE 99. KOMENOA 
SLAŠČIČAR: rok do 17.08.08; OGREX. 
D.O.O.. P00REČA5. MAVČIČE 
MESAR; rok do 04.09.08; SIMON KODEUČ 
S.P.. STARA C. 47. UUTOMER 
MIZAR 
fOk do 31.08.08; UP. D.O.O.. UUBUANA. U-
TOSTTKX»SKAC. 50. LJUBLJA îA 
rok do 21.08.08: EDVAfiO BIZJAK S.P.. MAVČt-
ČE 26. MAVČJČE 
KUUČAVNIČAR 
rok do 07.09.08: SGP TEHNIK. D.D.. STARA C. 
2. ŠK. LOKA 
rok do 24.08.08; SIFLEKS. D.0.0,. TRŠKA C. 
5. PODČETRTEK 
OBUKOVALEC KOVIN 
rok do 19.08.08: ISKRA ISO - PLAST, d.o.o.. 
SAVSKA LOKA 4. KRANJ 
rok do 20.08.08: MIROSLAV MARČETA S.P.. 
RETEČE 46. ŠK, LOKA 
rok do 18,08.08; NIKO, D.O.. OTOKI 16. ŽE-
LEZNIKI 
STRUGAR; rok do 16.08.08: CSS^P. 0.0.0. . 
STARA LOKA 31. ŠK. LOKA 
ORODJAR; rokdo 21.08.08; ISKRAMiS. O.O.. 
UUBUANSKA C. 24 A. KRANJ 
STAVBNI KLEPAR; rok do 31.08.08: MUNO-
STROJ. 0.0.. ŠTUDUANSKA C. 5. DOMŽA-
L£ 
MONTEfi VODOVODNIH NAPRAV; rok do 
31.08.06; UP. D.O.O.. UUBLJANA. LfTO-
STROJSKAC. SO, UUBUANA 
STROJNIK: rok do 12.08,03: KROiS in 5ar>ovl. 
d.0.0.. ARJA VAS 102. PETROVČE 
STROJNI MEHANIK 
rokdo 13.08.08: ENGROTUŠ. D. D.. KADROV-
SKASUJŽaA.C.VTRNOVUe 10A.CEUE.ZA 
NCWOP€BOWUNQ PLANET KRAJ4J 
rok do 20.08.08; MUNOSmOJ, O.O., ŠTUO-
UANSKAC. 5. DOMŽALE 
MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NA-
PRAV. POk dO 31.08.08; TOSAMA, D.D.. ŠARAr 
NOVIČEVAC. 35. DOMŽALE 
AVTOMEHANIK 
rokdo31.08.08: CP. KRANJ. D.O.. JEZERSKA 
C 20. KRANJ 
rok do 23.08.08; STEELTRANS, D.O.O.. C. 
ŽELEZARJEVS. JESENICE 
ELEKTROMONTER; rok do 07.09.08; PLAN-
NET. D.O.O.. KAMNIK POD KRIMOM 8 B. 
PRESERJE 
ELEKTROMEHANIK; rok do 02.09.08; THYS-
SENKRUPP DVG DVIGALA. D.O.O.. ŠPRUHA 
l9.TRZrN 
ELEKTRIKARELEKTRONIK; rokdo 16.08.08; 
PROVEMT. D.0.0,. ŽEJE PRI KOMENDI 115. 
KOMENDA 
ŠIVIUA; rok do 07,09.08. TRGODOM NO. 1. 
D.O.O.. ZAPUŽE 10 B. BEGUNJE 
SUKOPLESKAR 
rok do 1S.08.08: DAMUAN ROZMAN S.P.. KI-
DRIČEVA C. 18, KRANJ 
rok do 31.08.08; RESPECT. D.O.O., APAČE 
179. LOVRENC NA DRAVSKEM POUU 
AVTOUČAR; rok do 23.09.08; KOZAMERNIK 
STANKO S.P. TOMŠJČEVAUL 2. KOPER 

FRIZER 
rok do 24,08.00: DRAGICA HORVAT S,P.. NA-
SEUE SLAVKA ČERNETA 33. KRANJSKA 
GORA 
rok do 31.08,08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJ-
SKA C. 21. UUBLJANA 
ŽELEZOKRIVEC. rok do 07.09.08; SGP TEH-
NIK. 0.0.. STARA C. 2. ŠK. LOKA 
TESAR 
rok do 31,08.08: RESPECT. O.O.O.. APAČE 
179. LOVRENC NA DRAVSKEM POUU 
rok do 31.08.08: ROMAN PANGERC S.P.. BU-
KOVVCA PRI VODICAH 18 A. VODICE 
STROJNIK GRADBENE MEHANIZACUE; rok 
dO 20,08.08; ANA POKUJKAR S.P.. STTRUŽE-
VO 9. KRANJ 
VOZNIK 
rok dO 15.08.08: TRANS FEUX. O.O.O.. LES-
NO BRDO 17, VRHNIKA 
rok dO 17.08.08; TR-TEAM. O.O.O.. C. JAKA 
PUkTlŠE 21. KRANJ 
PRODAJALEC 
rok do 13.08.08; ATILA. O.O.O.. JEšETOVA 
UL 5. DOMŽALE 
rokdo 13.08.08; ENGROTUŠ, O. D.. KADROV-
SKA SLUŽBA. C. VTRNOVLJE 10 A, CEUE. ZA 
NOVO PE KINEMATOGRAF PLANET KRANJ 
rokdo 16.08.08; ENGROTUŠ. O. O.. KADROV-
SKA SLUŽBA. C. V TRNOVUE 10 A. CEUE 
rok do 13.08.08; HERVIS. O.O.O., FUŽINSKA 
C. B.JESCNCE 
rok do 24.08.08; MAK PRAPROTNIK. O.O.O.. 
ŠKOFJELOŠKA C. 20. KRANJ 
rok do 23.08.08. MESARSTVO ANTON ČADEŽ 
S.P. VISOKO 7 G. VISOKO 
rokdo 15.08.08; TRANSFEUX. O.O.O.. LES-
NO BRDO 17. VRHNIKA 
rokdo 26.08.08: VVIT B. O.O.O.. ŽEJE PRI KO« 
MENDI 112. KOMENDA 
KUHAR 
rokdo 13.08,08; ENGROTUŠ. D. D,. KADROV-
SKA SLUŽBA. C. VTRNOVUE10A. CEUE. ZA 
NOVO PE PLANET KRANJ 
rok do 13.08,08; ENGROTUŠ. D. D.. KADROV-
SKA SLUŽBA, C VTRNOVUE 10 A, CEUE. ZA 
RESTAVRACUO PLANET KRANJ 
rok do 13.08.08; ENGROTUŠ. D. D . KADROV-
SKA SLUŽBA, C. VTRNOVLJE 10 A. CELJE. ZA 
NOVO PE PEZEftUA PLANET KRANJ 
rok do 31.08.08; SIMON ZGONC S P.. ŠLAJ-
MERJEVAUL 1 A. UUBUANA 
rok do 30.09.08; HOTAIPINEA, D.O.. BOROV-
ŠKA C. 99. KRANJSKA GORA 
rok do 21.08.08: LUŠINA. D.O.O.. ČEŠNJICA 
54. ŽELEZNIKI 

tek do 22.08.08: MERCATOR. D.O,. C. STA-
NETAŽAGARjA 69. KRANJ 
rokdo 23.08.08; ANTON ČADEŽ S.P. VISOKO 
7 G. VISOKO 
rok do 07.09.08; SAMARIN. D.O.O., KOČEVJE 
10 C. ČRNOMEU 
NATAKAR 
rok do 13.08.08; ENGROTUŠ. O. O.. KADROV-
SKA SLUŽBA. C. VTRNOVLJE 10 A. CEUE ZA 
NOVO PE BOVVUNG BAR KRANJ 
rokdo 13.08.08; ENGROTUŠ. D. O,. KADROV-
SKA SLUŽBA, C. V "mNOVUE lO A. C a j E . ZA 
NOVO PE PLANET BAR KRANJ 
rokdo 13.08.08; ENGROTUŠ. D. D.. KAOROV-
SKASLUŽBA. C. VTRNOVUE 10A. CEUE ZA 
NOVO PE PLANET KRANJ 
rok do 13.08.08; ENGROTUŠ, D. O.. KADROV-
SKA SLUŽBA. C. V TRNOVUE 10 A. CEUE 
rok dO 30.09.08: HfTALPINEA. D.0.,6OROV-
ŠKA C. 99. KRANJSKA GORA 
rok do 13.08.08: HOTEL JELOVICA BLED. 
O.O.O.. C. SVOBODE 8. BtED 
rok do 18.08.08; METROPOL GROtjP, D.D.. 
OBALA 77. PORTOROŽ 

rok do 07.09.08; SAMARfN. D.O.O.. KOČEVJE 
10 C. ČRNOMEU 
BOLNIČAR-NEGOVALEC 
rok do 16.08.08; DOM UPOKOJENCEV 
KRANJ. C. 1. MAJA 59, KRANJ 
rok do 31.08.08; ZORA PLUS. D.O.O.. ZEM-
LJEMERSKA UU 10. LJUBLJANA 
SR£0r«JA POKUCNA IZOBRAZBA 
rokdo 15.08.08; ACRONI, O.O.O., C. BORISA 
KIDRIČA 44, JESENICE 
rok do 17.08.08: AHAC & 0 0 . . D.O.O.. MALA 
LOKA 15, DOMŽALE 

rok do 14.08.08: AIREST. O.O.O.. ZG. BRNIK 
130A. BRNIK-AERODROM 
rok do 28.08.08; DEJAN FRANTAR S.P.. C. 
STE MAME AUX MINEŠ 15. TRŽIČ . 
rokdo 14.08.08: ENERKOM. O.O.O.. ŽEJE PRI 
KOMEND1107, KOMENDA 
rokdo 13.08.08; ENGROTUŠ. D. D.. KADROV-
SKA SLUŽBA, C. VTRNOVLJE 10 A. CELJE. ZA 
NOVO PE KINEMATOGRAn PLANET KRANJ 
rokdo 13.08.08; ENGROTUŠ. O. D.. KADROV-
SKA SLUŽBA. C. VTRNOVLJE 10 A. CEUE. ZA 
NOVO PEPLANCT KRANJ 
rok do 13.08.08: ENGROTUŠ. O. D.. KADROV-
SKA SLUŽBA. C. V TRNOVLJE 10 A. CEUE. ZA 
NOVO PE BOVVUNG PLANET KRANJ 
rok do 13.08.08; GROUP 4 SECURICOR. 
D.0.0.. STEGNE 21. UUBLJANA 
rok do 07.09.08; IMRACTO. D.O.O.. JURČKO-
VAC. 233. UUBLJANA 
rok do 16.08.08; ISKRA PRO KRANJ, D.O.O.. 
SAVSKA LOKA 4, KRANJ 
rok do 31.08.08: KARIERA. D.O.O,. DUNAJ-
SKA C. 21, LJUBUANA 
n * do 24.08.08; MATJAŽ KRČ S.P.. HUJE 9. 
KRANJ 

rok dO 07.09.08. P L A N ^ . D.O.O., KAMNIK 
POD KRIMOM 8 B. PRESERJE 
rok do 31.08.08; RESPECT. D.O.O.. APAČE 
179, LOVRENC NA DRAVSKEM POUU 
rok do 18.08.08; RLD URŠKA JEREB S.P.. 
BRODE 1. ŠK. LOKA 
rok do 24.08.08; ZZ MONTAŽA, d.o.o.. RO-
eOZNiŠKAC. 33.FTW 
STROJNI TEHNIK 
rok do 19.08.08: MANPOVVER. D.O.O., KO-
ROŠKA C. 14. KRANJ 
rok do 22.08.08; PLEVNIK. D.O.O.. POD-
SMREKA 24. DOBROVA 
rok do 14.08.08: SENSUM. D.O.O.. TEHNO-
LOŠKI PARK 21. UUBUANA 
ELEKTROTEHNIK ENERGETIK; rok do 
07.09.08. PLAN-NET, D.O.O.. KAMNIK POD 
KRIMOM 8 B. PRESERJE 
ELEKTROTEHNIK 
rokdo 04.09.08; ABB. D.O.O.. KOPRSKA UL 
92. LJUBLJANA 
rok do 17.08.08; EL TRGOVINA. D.O.O., 
OBRTNIŠKA UL I.PTUJ 
rok dO 28.08.08; KAC, D.O.O. ŽIROVNICA. 
MOSTE 77. ŽIROVNKVV 
rok dO 07.09.08: PIAN-NET, 0.0.0, , KAMNIK 
POD KRIMOM 8 B, PRESERIE 
rok do 13.09.08; THVSSENKRUPP DVG DVW 
GALA. D.O.O.. ŠPRUHA 19. TRZIN 
GRADBENI OaOVODJA; rok do 28.08.08; 
OGP GRAD. D.D.. GRAJSKA C. 44. BLED 
GRADBENI TEHNIK: rok do 15.08.08; ČAR-
MAN. O.O.O.. C. SVOBODE 37. BLED 
GOSTINSKI TEHNIK 
rokdo 11.09.08; BOHINJ. D.O.O.. TRIGLAV-
SKA C- 17. BOHINJSKA BISTRICA 
rokdo 13.08.08: ENGROTUŠ. D. D.. KADROV-
SKA SLUŽBA, C. VTRNOVUE 10 A. CEUE. ZA 
NOVO PE PLANET KRANJ 
TURISTIČNI TEHNIK 
rokdo 16.08.08; HITALPINEA, D.D., BOROV-
ŠKA C. 99. KRANJSKA GORA 

rok do 13.08.08: SMR & CO. D.O.O. ŠK. 
LOKA. RETEČe 164. ŠK. LOKA 
EKONOMSKI TEHNIK 
rok do 30.09.08: ADECCO H.R.. D.O.O.. BRN-
ČIČEVA UL 15 0. LJUBUANA - ČRNUČE 
rok dO 20.08.08: ALPETOUR - POTOVALNA 
AGENCUA. D.O.. UL MIRKA VAONOVA 8. 
KRANJ 
rok do 16.08.0ft; OSV TRANSPORT. D.O.O,, 
KIDRIČEVA C. 92. ŠK. LOKA 
rok do 16,08.08: HIT ALPINEA. D.O.. BOROV-
ŠKA C. 99. KRANJSKA GORA . 
rok do 19.08.00; MANPOVVER. D.O.O., KO-
ROŠKA C. 14.KFIANJ 
rok dQ 23.10.08: MERKUR ZAVAR0VALNK:A, 
D.D.. DUNAJSKA C. 58. LJUBLJANA 
rok do 19.08.08; PLEVNIK. D.O.O.. POO-
SMREKA24. DOBROVA 
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK 
rok do 13.08.08; ENGROTUŠ. O. O.. KADROV-
SKA SLUŽBA, C. VTRNOVUE 10A. CEUE. ZA 
NOVO PE PLANET KRANJ 
rok do 04.09.08; KARIERA. O.O.O.. DUNAJ-
SKA č Ž1. UUBUANA 
KOMERCIAUST 

rok do 25.08.08: 1G. D.O.O., ŠTIHOVA UL 
25. UUBUANA 
rok do 19.08.08; PLEVNIK. D.O.O.. POD-
SMREKA 24. DOBROVA 
ZDRAVSTVENI TEHNIK; rokdo 14.08.08; ZA-
VOD JANEZA LEVCA. KARLDVŠKA C. J8. 
UUBLJANA 
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE: rok do 
13.08.08; VARSTVENO DELOVNI CENTER 
INCE. ROPRETOVAC. 23. MENGEŠ 
SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠNA IZOB-
RAZBA 
rok dO 31.06.06: ADECCO H.R., D.O.O., BRN-
ČIČEVAUL 15 B. LJUBLJANA-ČRNUČE 
rok do 07.09.08; DOOPCAR.O.0.0., KAJAKA-
ŠKA C. 40 A. UUBUANA - ŠMARTNO 
rokdo 13.08.08; ENGROTUŠ. D. D.. KADROV-
SKASLUŽBA.C, VTRNOVLJE 10A. CEUE. ZA 
NOVO PE PLANET KRANJ 
rok dO 13.08.08; HOTEL JELOVICA 6 l£D. 
O.O.O., C. SVOBODE 8, BLED 
rok do 13.08 08; KAB, D.O.O., PRUŠNIKOVA 
UL 38. LJUBLJANA - ŠENTVID 
rok dO 31.08.08; KARIERA. 0 .0 .0 . , DUNAJ-
SKA C. 21, UUBLJANA 
rok do 25.08.08; MANPOVVER, D.O.O., KO-
ROŠKA C. 14. KRANJ 

rok do 14.08.08: MANPOVVER. D.O.O., DU-
NAJSKA C. 49, LJUBLJANA 
rok do 15.09.08; MERKUR ZAVAROVALN)CA. 
D.D., DUNAJSKA C. 58, LJUBLJANA 
I N t STROJNIŠTVA; rok do 22.06.08; PLEV-
NIK. O.O.O., PODSMREKA 24. 1358 DOBRO-
VA 
KOMERCIAUST (VSŠ); rok do 12.08.08; 
KROIS in shxk4. d.o.o.. ARJA VAS 102. PET-
ROVČE 
VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA; rok do 
13.08.08; ENGROTUŠ. D.O., KADROVSKA 
SLUŽBA. C. VTRNOVUE 10 A. CEUE ZA 
NOVO PE BOVVUNG PLANET KRANJ 
UNIV, mPL I N l ŽIVILSKE TEHNOLOOUE; 
rok do 20.08.08: ANTON ČADEŽ S.P.. VISOKO 
7 G. VISOKO 
DIPL INŽ. GOZDARSTVA (VS); rok do 
17.08.08: ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENUE 
OBMOČNA ENOTA BLED. LJUBLJANSKA C. 
19, BLED 
UNIV. DfPL INŽ. STROJNIŠTVA: roK dO 
18.08.08. PLEVNIK. D.O.O.. PODSMREKA 
24. 1356 DOBROVA 
UNIV. DIPL INŽ. ELEKTROTEHNIKE ZA 
ENERGEHKO: rok do 21.08.08; ISKRA MIS, 
D.O.. LJUBLJANSKA C. 24 A. KRANJ 

MAG. FARMACIJE; rok do 07.09.08; DEA 
BARiČEViC - LEKARNA BARSOS-H, GRE-
GORČIČEVA UL 9 A. UUBLJANA 
UNIV. DIPL INŽ. GEODEZUE; rok do 
23,08.08; GEODETSKI BIRO APOLONU. 
D.O.O.. MEDVEDOVA UL 25. KAMNIK 
DIPL INŽ. GRADBENIŠTVA (VŠ). rok dO 
21.08.08; DEMIT. D.O.O.. SR REČICA 77. 
LAŠKO 

UN(V. DIPL EKONOMIST; rok do 31,08.08; 
ADECCO H.R.. D.O.O., BRNČIČEVAUL 15 B. 
UUBUANA-ČRNUČE 
DIPL EKONOMIST (VS); rok do 23.08.08; 
STUDIO MARGO. O.O.O.. C. CENETA ŠTU-
PARJA28 A, UUBLJANA-ČRNUČE 
DIPL EKONOMIST ZA MARKETING (VS); rok 
do 12.08.08: CONNEKS MARKETING, d.0.0.. 
DUNAJSKA C. 123. LJUBLJANA 
PROF. RAZREDNEGA POUKA: rok do 
13.08.08; OŠ OREHEK KRANJ. ZASAVSKA C. 
5 3 0 , KRANJ 
PROF. DEFEKTOLOGLIE ZA DUŠEVNO 
MOTENE: rok do 14.08.08; ZAVOD JANEZA 
LEVČA. KARLOVŠKAČ. 18, UUBUANA 
PROF. MATEMATIKE; rok do 13.08.08: OŠ 
STANETA ŽAGARJA UPNICA. UPNICA 12. 
KROPA 
DR. MEDiaNE 
rok dO 17.08.08; ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ. 
MLA04NSKAC. 1. BLED 
rok dO 17.08.08: OE ZDRAVSTVENI DOM JE-
SENICE. C. MARŠALA TTTA 78. JESENICE 
rok do 17.08.08; OE ZDRAVSTVENI DOM 
KRANU, GOSPOSVETSKA UL 10, KRANJ 
rok do 20.08.06; OE ZDRAVSTVENI DOM ŠK 
LOKA. STARA C, 10. ŠK. LOKA 
DR. DENTALNE MEDK^NE; rokdo 28.08.08; 
OE ZDRAVSTVENI DOM TRŽIČ, BLEJSKA C. 
10.TFIŽ»Č 

DIPL FIZIOTERAPEVT (VS) 
rok do 20.08.08; DOM ZA STAREJŠE OBČA-
NE RADLJE OB DRAVI, D.O.O., KOROŠKA O 
67A.RA0UE OB DRAVI 
rok dO 27.08.06; OE ZDRAVSTVENI DOM TTV 
Ž(C, BLEJSKA C. 10. TRŽIČ 
DR. MED. SPEC. SPLOŠNE MEDK^iNE 
rokdo 17.08.08: ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ, 
MU^INSKAC. 1.BLED 
rok do 20.08.08; OE ZDRAVSTVENI DOM ŠK. 
LOKA. STARA C. 10. ŠK. LOKA 
DR. MED. SPEC. PEOIATRUE; rok do 
07.0».08: OE ZDRAVSTVENI DOM RADOVUL 
CA. KOPAUŠKA C. 7. RADOVLJICA 
UNIV. DIPL SOCIALNI DEUVEC: rok do 
16.08.08; CENTER ZA SOCtAmO 0EU5 JE> 
SENICE,, C. ŽELEZARJEV 4, JESENICE 
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA; rok do 
17.0S.08; SEPTUM, 0 ,0 .0 . , JURČIČEVA C. 
21. ŠMARJE-SAP 
NPK Vamostnik/varno«tnictt. rok do 
04.09.08; dt. dd. mest: 5; 1A AGENT. JOVIČ iN 
PARTNER. D.N.O.. SAVSKA C. 34, KRANJ 

Prosta d«lovna mesta obiavl)amo po poda-
tkih Zavoda RS za zaposlovanje. Zaradi 
pomiin)kanJa prostora niso ot^avljeria vsa. 
Prav tako zaradi preglednosti objav Izpui-
čamo pogoje, ki jih postavljajo dekMlajalci 
(delo za doloten £as. zahtevane delovne 
IzkuSnje, posebno znanje in morebitne 
druge zahteve). Vsi navedeni In manjkajoči 
p o d ^ f so dostopni: 
- na oglasnih deskah območnih služb Irt 
uradov la deio zavoda: 
• na domači strani Zavoda RS za zaposlova-
nje: http://www.esa.gov«i; 
•pri delodajalcih 
Braloe opozarjamo, da so morebitne napako 
pri objavi mogoče. 

SPAROVA ENKRATNA 
PONUDBA 

v TOREK 12.8.2008 

Kumare 
poreklo Slovenija, 
1 k g 

Sokovnik Povver Juicer 
Express 

- moC 2 0 0 W 
> h H r a pr iprava z d r a 
• izkoristek t u d i d o 3 0 

ostal ih sokovnik ih 

in svežeaa soka 
v e i soka k o t pri 

- sadja ali ze len jave ni po t rebno rezat i 
a l i lupit i 

• enostavno Čiščenje 

redna cena 119,60 

89,00 
Ponudb« velja v megamaricetih Intenpar. 

Lubenice 
sladke, 
1 kg 

NA VSE 
ELEKTRIČNE ŽARE 

IN OPEKAČE 
Ponudba velja v megamarketih imerspar. 

Ponudba velja v trgovinah Spdr in mtfgdmttrkctih Intersp^r 12.8.2008 oz do prodajo zalo^ 

I f - k i V V I I I iv I -T- C - r-» r— f ^ /v r - i F / V SLOVtNijAd.o.o. Uubljar«. t*iU 
P A R E S I I N T E R S P A v«.iiikcio«mboirt*. 

Ponudba velja v mcganiartcctih Interspai tž.^.2008 o/ . <Jc prodaje /0(09. 
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Za svojo ulico 
jim ni vseeno 
Domačini iz ulice Za Pecovco so se razveselili 
priznanja za najlepšo ulico na Bledu, 
ob urejanju okolice pa so postali tudi dobri 
sosedje in prijatelji. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - "Letos že peto leto za-
poredoma podeljujemo pri-
znanje za najlepše urejeno 
ulico na Bledu. Ko smo leta 
5.004 to aktivno.st, nis-
mo vedeli, kako bodo doma-
čini to sprejeli. Vendar pa 
smo bili že prvo leto, ko smo 
podelili priznanje ii<i Rožni 
ulici, prijetno presenečeni. 
Podobno je bilo tudi nasled-
nje leto na Valvazorjevi ul id, 
leto kasneje na Jarški ulici in 
lani na Jasi. Kar verjeti nis-
mo mogli, kako so bili prebi-

"Srečo imamo, da živimo 
na Bledu, v tako čudovitem 
naravnem okolju, vendar 
imamo tudi srečo, da tukaj 
živijo takšni, kot ste vi, ki se 
zavedate, da je lepoto treba 
znati ohranjati in vzdrževati. 
Trud vam skušamo povrniti 
s priznanjem, še bolj po-
membno pa je, da tudi sami 
uživate ob pogledu na lepo 
okolico," je tudi dodala pred-
sednica Špecova, preden je 
izročila priznanje predstav-
nikom ulice in čestitala 
vsem, ki so se zbrali na pri-
ložnostni slovesnosti. 

Domačini iz ulice Za Pecovco so ponosni, ker je od sobote 
naprej ob imenu tudi znak za najlepšo ulico v letu 2008. 

valci vseh ulic ponosni, da 
smo opazili njihov trud za 
lepo okolico. Priznam, da je 
imela tudi letos naša komisi-
ja težko delo. Pa ne zato, ker 
na Bledu ne bi imeli dosti 
lepo urejenih hiš, temveč 
zato, ker je v vsaki u l id kakš-
na "črna točka", ki kazi podo-
bo. Tudi ko smo se sprehodi-
li po vaši ul id, n a m ni bila 
všeč podoba šolskega igrišča. 
Ko smo na to opozorili, pa so 
se delava šole res potrudili 
in okolico igrišča uredili 
tako, da je sedaj ulica res ure-
jena," je ob priložnostni slo-
vesnosti na začetku ulice Z a 
Pecovco poudarila predsed-
nica Turističnega društva 
Bled Jana Špcc, ki jc s člano-
ma ocenjevalne komisije Va-
njo Piber in Ludvikom Kerč-
marjem odkrila znak na za-
četku ulice, ki opozarja, da so 
si domačini s slabjo za svoje 
domove in okolico zaslužili 
sloves najbolj urejenega del-
čka Bleda v tem letu. 

"Ko smo izvedeli, da bomo 
dobili priznanje, je to v ulico 
prineslo Se dodatno živah-
nost. Če odmisl im tri stare 
vile, ki so v naši u l i d in so 
na seznamu blejske kultur-
ne dediščine, je naša ulica 
relativno mlada. Toda vsak-
do, ki se je na novo naselil v 
ulico, se je izkazal kot ljubi-
telj lepega okolja, skupno pa 
smo si uredili tudi cesto po 
ulici. N i smo skrbeli le za 
svoje domove, ampak je 
naša skrb prešla prek doma-
čih plotov. Tako ulica ni le 
lepa, kakovost bivanja ji 
dajemo sosedje, ki se v njej 
dobro počutimo. T o so očit-
no opazili tudi člani ocenje-
valne komisije," jc v imenu 
domačinov iz ulice Za Pe-
covco poudarila Sonja Do-
mik, ki je bila s pokojnimi 
straši med prvimi stanovalci 
v u l i d , ter dodala, da se 
bodo še naprej trudili, da bo 
tudi po zaslugi njihove ulice 
Bled še lepši. 

BLED 

Na Triglavski tržnici čebelja urica 

Pred info središčem na Bledu bodo to soboto, i6 . avgusta, 
znova pripravili Triglavsko tržnico. Potekala bo med 10. in 
12. uro, na pisanih stojnicah pa bo mogoče dobiti različne 
dobrote s kmetij Triglavskega narodnega parka in okolice. 
Poskrbljeno bo tudi za otroke, ki bodo na delavnici izdelova-
li predmete iz čebeljega voska. V. S. 

PLANINSKI KOTIČEK: MALA MOJSTROVKA (2332 M) 

Kamini, police, žlebovi 
Vzpon, ki se ga da narediti tudi v popoldanskih urah, le dan mora biti še dovolj dolg in vreme stabilno. 
Atraktivna zavarovana plezalna pot in v zgornjem delu zoprn spust, ki zahteva previdnost. 

JELENA J U S H N 

Tura današnjega dne je 
Mala Mojstrovka, dokaj lah-
ko dostopen dvatisočak nad 
Vršičem. Poleg alpinističnih 
smeri sta dostopa na Malo 
Mojstrovko dva. Mi se bomo 
povzpeli po severni steni, po 
Hanzovi zavarovani plezalni 
poti in sestopili po običaj-
nem dostopu. 

Izhodišče ture je Vršič, od-
koder se povzpnemo po 
markirani poti v smeri Sle-
menove špice in Mojstrovke, 
do sedla Vratca, med Nad Si-
tom Glavo in Robičjem. Na 
sedlu zavijemo levo in sledi-
mo markadjam pod severno 
steno Male Mojstrovke. Za-
nimivo je, da je na večini 
smerokazov in na skalah 
uporabljeno le ime Moj-
strovka. Tista mala kar neka-
ko izgine, saj ko pogledamo 
njeno severno ostenje, nika-
kor ne deluje, da je majhna. 
Omenjena Hanzova zavaro-
vana plezalna pot je bila spe-
ljana leta 1 9 2 8 , kar je zelo 
barvito opisano tudi v Pla-
n inskem vestniku istega 
leta: "Pot je drzna, a ves čas 
skrajno zanimiva, morda rtaj-
lepša v naših planinah. Me-
njajo se stene, kamini, police 
in žlebovi, na vsak korak kaj 
novega, nepričakovanega... V 
nedeljo, dne 26. avgusta, seje 
nem pot slovesno otvorila in iz-

ročila prometu. Okoli 100 turi-
stov je obhodilo vso pot, med 
njimi skoraj polovica dam..." 

Vstop v Hanzovo smer je 
precej strm, takoj ko preple-
zamo vstopni prag, pa dose-
žemo poševne gredine! Pot 
se strmo dviguje, plezanje ni 
težavno. Zračna, vodoravna 
prečnica zavije nad prepa-
dom poševno navzgor. Po 
skobah in ob jeklenicah pri-
plezamo na gruščnato poli-
co. Sledi verjetno najtežji del 
stene: navpični pragovi, ki 
jim sledijo varovala in kjer je 
nujna moč v rokah, saj se 
moramo kar krepko potegni-
ti. Sledi prečka v levo. Hoja 
po skalah je polna kamenja 
in paziti moramo, kako hodi-
mo, da ga ne prožimo, kajti 
hodimo visoko nad vstopom 
v smer. Plezarija se kmalu 
obrne v desno in sledi tista 
znana izpostavljena polica 
Hanzove smeri. Bi pa veljalo 
ob tej priložnosti opozoriti, 
da so markadje na nekaj me-
stih zelo slabo vidne in po-
trebne obnove. Pomagamo 
si tudi z možid, vendar skal-
ne gmote nas lahko kaj hitro 
zavedejo v neznani svet 

Drznost stene se umiri , 
dosežemo ploščad pod vršno 
piramido. Na ploščadi se 
nam odpre razgled na sose-
do, Visoko Mojstrovko, na 
katero z vrha vodi neoznače-
na pot. Visoka Mojstrovka je 

Izpostavljena prečka na Hanzovi zavarovani plezalni poti 

bistveno manj obljudena kot 
njena Mala sestrica, je pa 
vsekakor zanimiva za alpi-
niste, saj nanj vodi nekaj 
lepih smeri, npr. Steber re-
vežev, ki sta ga je leta 1972 
preplezala Tone Perčič in 
Nejc Zaplotnik. 

Pri napredovanju nam do 
vrha pomagajo le še klini. In 
potem vrh; s fantastičnim 
razgledom na kolos Julijskih 
Alp Prisojnik, pa na Špik, 
Oltarje, Rokave, Škrlatico. 
Če pogledamo proti zahodu 
se nam pokaže Jalovec s Ko-
tovim sedlom, Kotovo Špico, 
Ponce, Vevnica itd. Spodaj, 
pod nami , sta Slemenova 
špica in Qpmik , dve enkrat-
ni razgledišči na Jalovec, 
obe n a m dobro znani. Od 
Mojstrovke naprej je Velika 

Mojstrovka (2372 metrov) 
in Zadnja Mojstrovka (2354 
metrov). 

Ob sestopu, tik pod robom 
vrha, je žig in vpisna knjiga. 
Sestopimo po južni strani, 
po markirani poti, ki d e h o 
vodi po grebenu in po po-
bočju med Veliko in Malo 
Mojstrovko. Tukaj bi vas 
opozorila na sestop, saj je 
pot šodrasta, pod kamenjem 
pa so gladke skalne plošče, 
kjer človek hitio lahko zdrs-
ne. Previdno! Ko dosežete 
sedlo, se vam na levi strani 
pokaže melišče. Sestopite 
do njega in potem hitro, po 
melišču dosežete Vršič. 
Nadmorska viSna: 2332 m 
Trajanje: 4 ure 
Višinska razlika: 72 1 m 
^Zahtevnost 5 zvezdic 
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Gorenjka je eden od 
stebrov Žitove proizvodnje 
Gorenjka se kljub hudi konkurenci usmerja na evropske trge. Nadaljnjega zmanjševanja števila 
zaposlenih ne bo. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Lesce - Kot vsako poletje 
smo tudi letos povprašali, 
kako posluje Gorenjka, saj je 
bilo v preteklih letih na nje-
nem čelu veliko kadrovskih 
sprememb, statusno pa je 
bila z novim letom pripojena 
družbi Žito. Pogovarjali smo 
se z vodjo profitnega centra 
Žito Gorenjka Petrom Ga-
$perinom. 

Gorenjka je od novega leta 
dalje le še profitni center v 
okviru družbe Žito, d. d.. 
Že pred tem je potekalo 
združevanje določenih 
služb. Kaj je nova organiza-
cija pomenUa za poslovanje 
Gorenjke? 

"Gorenjka je bila kot zad-
nja od petih odvisnih družb 
z letošnjim letom pripojena 
Skupini Žito. Vse podporne 
službe so bile pripojene že 
veliko prej, zato sama pripo-
jitev za Gorenjko ni pomeni-
la kakšnega večjega pretresa. 
V Gorenjki je ostala proiz-
vodnja čokolade, biskvitnega 
peciva, riževega programa in 
pekarstvo, ostala je še vedno 
logistika, ostala je kontrolna 
služba, služba za vzdrževa-
nje, najpomembneje pa je, 
da smo ohranili razvojno 
službo. Kot konditorsko 
podjetje imamo določeno 
specifiko. 

Gorenjka posluje kot pro-
fitni center znotraj skupine 
Žito in naši načrti so veliki. 
Smo, poleg pekarstva in za-
mrznjene hrane, s konditor-
stvom eden od glavnih ste-
brov Žitove proizvodnje." 

Kako je Gorenjka zaključila 
lansko poslovno leto (janu-
arja na predstavitvi so bili 
znani rezultati za lo mese-
cev) in kako je poslovala v 
prvi polovid letošnjega leta? 

"Prihodki od prodaje so 
bili lani malenkost slabši od 
pričakovanih na področju čo-
kolade. Slabša je bila namreč 
prodaja čokolad pod trgov-
skimi znamkami, medtem 
ko je bila prodaja čokolad 
pod znamko Gorenjka boljša 
kot leto poprej. Sicer pa je 
bilo poslovanje lani manj 
ekonomično, saj smo dožive-
U veliko rast cen surovin, 
predvsem kakava, ki je glav-
na surovina, rasle so cene 
energentov, ki so vplivale na 
rast stroškov tudi za embala-
žo, transport in podobno. 
Opazna je bila tudi težnja tr-
govcev po akcijskih proda-
jah, ki seveda za nas pomeni-

Peter Cašperin 

jo nižje prihodke. Po drugi 
strani je inflacija načela kup-
no moč potrošnikov, kar je 
vplivalo na prodajo. 

Pri biskvitnem pedvu smo 
dosegli planirane količine, 
oziroma jih celo nekoliko 
presegli, pri pekarstvu pa do-
segli plan. V seštevku smo 
poslovaU pozitivno, vendar 
slabše od planiranega. Letos 
se omenjena gibanja in vpli-
vi nadaljujejo, celo nekoliko 
potencirajo, saj cene surovin 
in energentov še bolj pospe-
šeno rastejo, vendar računa-
mo, da bomo lahko ob koncu 
leta, ko je za konditorsko in-
dustrijo najbolj dobičkonos-
no obdobje, to nadoknadili. 
Naš letošnji plan je nekoliko 
nižji pri pekarstvu, pri bis-
kvitnem pecivu pa je načrto-
vana 3-odstotna rast." 

Kako so spremembe vpliva-
le na zaposlenost, koliko je 
zaposlenih sedaj in kakšni 
so tozadevni načrti? 

"V Gorenjki smo imeli ob 
začetku leta 195 zaposlenih, 
trenutno nas je 180. Vseh 15 
je zaključilo delo na mehak 
način - z upokojitvami. 
Sama pripojitev, ki je bila 
dobro načrtovana, v tem po-
gledu torej ni prinesla kakš-
nih pretresov. 

V prihodnje v Gorenjki ne 
predvidevamo nobenih od-
puščanj, celo v zadnjem četrt-
letju, ko je proizvodnja po-
večana, predvidevamo zapo-
shtev dodatnih delavcev za 
pomoč v proizvodnji. Delav-
ce bomo iskali v lokalnem 
okolju." 

Na trgu pekarskih izdelkov 
je pomenilo kar precejšen 
pretres odprtje Sparove pe-
karne. Kako je to vplivalo na 
vašo pekarsko dejavnost? 

"Vpliv nove velike pekarne 
smo v našem planu upošte-
vali in naša pekarska proiz-
vodnja teče v skladu s tem 
planom. Še naprej bomo sle-
dili usmeritvi Skupine Žito, 
da trgu ponujamo širok asor-
timent, izdelke visoke kako-
vosti. Znano je, da smo lani v 
Skupini Žito dobili priznanje 
Superbrand Slovenije za bla-
govno znamko Grajske pe-
karne in 1 2 zlatih odličij na 
ocenjevanju kruha v okviru 
Pekarske sekdje pri Gospo-
darski zbornici Slovenije. Za 
naše najbolj znane vrste kru-
ha, med njimi tudi kruh Go-
renje, ki smo ga ustvarili 
prav v naši pekami v Lescah. 
Kupci kakovost znajo ceniti 
in nas nagrajujejo z dobrim 
nakupom. 

Določen izpad je bil torej 
predvsem v Sparovih trgovi-
nah, kjer pa smo še vedno 
navzoči." 

Blagovna znamka Gorenjka 
ima nedvomno ugled na 
prostoru nekdanje Jugosla-
vije. So š e težave z zapira-
njem Hrvaške in kako je na 
drugih trgih? 

"Na trgih nekdanje Jugo-
slavije smo še vedno dobro 
prepoznavna blagovna 
znamka. Na Hrvaškem se 
najbolje prodajajo riževe čo-
kolade Bali, na trgovskih po-
licah v Makedoniji pa je na 
voljo naš celoten asortiment 
čokolad pod blagovno znam-
ko Gorenjka. Upoštevati je 
potrebno, da je na teh trgih 
kupna moč občutno nižja, 
konkurenca zelo močna, 
hkrati pa smo obremenjeni s 
carinskimi dajatvami, kar 
nam znižuje konkurenčnost. 

Zaradi tega se vse bolj 
usmerjamo na evropske trge. 
Ravnokar začenjamo s trže-

njem predvsem naših tem-
nih čokolad na Slovaškem in 
Češkem, z biskvitnimi izdel-
ki prodiramo na bolgarski trg 
in določene možnosti se od-
pirajo tudi v Rusiji." 

Gorenjka je dokazala, da pri 
konditorskih izdelkih zna 
slediti aktualnim trendom. 
Kakšne so letošnje novosti 
in morda načrti? 

"Sama konditorska indus-
trija zahteva nenehno pri-
pravo novih izdelkov in prila-
gajanje trendom, inovativ-
nost v razvoju in trženju. Mi 
smo po tržnem deležu v Slo-
veniji na drugem mestu, ta-
koj za Milko, na področju 
tenmih čokolad pa smo vo-
dilni. Naše razvojne in tr-
ženj ske napore spremlja tudi 
strokovna javnost in kot po-
sebno priznanje našemu 
delu razumemo odločitev 
strokovne javnosti, ki je tudi 
blagovni znamki Gorenjka 
podelila naziv Superbrand 
Slovenije. Tudi po raziskavi 
Valicona se Gorenjka po pre-
poznavnosti uvršča na deseto 
mesto med vsemi slovenski-
mi blagovnimi znamkami. 

Na področju temnih čoko-
lad bomo v kratkem ponudi-
li nov okus, pred kratkim 
smo lansirali novo riževo čo-
kolado in rižev bar, izboljšali 
okus in embalažo 30-gram-
skih čokolad, dodali dva nova 
okusa biskvitnega peciva in 
pripravljamo še enega. Po-
sebna naloga pa je priprava 
priložnostae ponudbe ob 
koncu leta." 

Kako je konkretno z nadalj-
njo modernizacijo proiz-
vodnje? 

"Posodabljanje proizvod-
nje se nadaljuje. Pred krat-
kim smo uvedli nov mešalec 
biskvitnega peciva, kar je ve-
lika pridobitev za kakovost 
naših izdelkov, ob začetku 
leta je začel z delom nov hla-
dilni tunel za izdelke iz bis-
kvitnega testa, kar je po-
membna faza pri proizvod-
nji teh izdelkov. Na liniji čo-
koladnih proizvodov investi-
ramo v pripravo čokolad z 
dodatki in v transportne ce-
vovode. Modernizacija ne 
sme biti nikoli zaključen pro-
ces, zato že imamo načrte 
tudi za naprej, kako proiz-
vodnjo še bolj modernizirati, 
avtomatizirati, da bomo še 
bolj konkurenčni. Glede na 
tO, da so stroji za našo pano-
go maloserijski, so cene viš-
je, zaenkrat investiramo v 
obsegu amortizacije." 

Prijazni kolesarjem 
Š T E F A N Ž A K G I 

Bled - Slovenska turistična 
organizacija je v okviru pro-
jekta Kolesarjenje v Sloveniji 
letos spomladi objavila poziv 
k oddaji.prijav za ocenjeva-
nje kolesarskih hotelov in 
drugih nastanitvenih obra-
tov. V treh krogih ocenjevanj 
je naziv kolesarski hotel ozi-
roma drug nastanitveni 
obrat prejelo skupno 53 turi-
stičnih objektov, ki so specia-
lizirani za kolesarsko turi-
stično ponudbo. Objekti so v 
skladu s kolesarskimi tiženj-
skimi standardi razvrščeni v 
pet različnih kategorij glede 
na raven storitev, ki jih ponu-
jajo kolesarjem. Kot so spo-
ročili iz Sava Hoteli Bled, sta 
med prejemniki znaka tudi 
blejski Hotel Park in Cam-
ping Bled, ki sta prejela naziv 
kolesarski hotel oziroma 
kamp tretje kategorije. 

Kolesarjem tako ponujata 
brezplačno varno hrambo 

koles, prtljage in opreme, 
izposojo kompletov prve 
pomoči, možnost pranja 
koles in kolesarskih oblačil 
ter sušenje kolesarskih ob-
lačil in čevljev. Prav tako je 
gostom povsod na voljo 
usposobljen gorski kolesar-
ski vodnik, osebje pa pri-
skoči na pomoč tudi pri 
organiziranju kolesarskih 
tur, tako da po potrebi zago-
tovi ustrezne rezervacije 
prenočišč in organizira pre-
voze kolesarjev in koles ali 
samo prtijage. V navezavi 
na ta projekt je Lokalna tu-
ristična organizacija že 
označila tri kolesarske poti 
po Bledu in okolici, ki kole-
sarje vodijo po manj pro-
metnih cestah. 

V okviru Savine dejavnosti 
Turizem so naziv kolesarski 
hotel prejeli tudi hotel Lipa v 
Termah Lendava, Grand 
Hotel Primus v Termah Ptuj 
in hotel Radin v Termah Ra-
denci. 

LJUBLJANA 

Elektrodistributerji so bili kartelno dogovorjeni 

Iz Urada za varstvo konkurence so v četrtek sporočili, da so 
izdali odločbo, s katero so ugotovili, da so družbe Elektro 
Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor 
in Elektro Primorska ravnale usklajeno pri zvišanju cen elek-
trične energije za gospodinjske odjemalce, saj so 22. in 23. 
novembra lani zvišanje cen napovedale sočasno, v skoraj 
enakem znesku ter z začetkom veljavnosti na isti dan - 1 . ja-
nuarja 2008. S tem so navedene družbe preprečevale, ovira-
le oziroma izkrivljale konkurenco v Republiki Sloveniji. Takš-
no konkretno usklajeno ravnanje je že po samem zakonu 
prepovedano in nično. Urad tudi pojasnjuje, da se ugotov-
ljena protipravnost nanaša na časovno In vrednostno uskla-
jenost ravnanja in ne na samo višino dviga cen. 
Urad v okviru svojih pristojnosti sicer ne more ugotavljati 
morebitne odškodninske odgovornosti, je pa v odločbi na-
ložil, da morajo naštete družbe s kršitvijo prenehati, kar po-
meni, da se ne smejo več dogovarjati in delovati usklajeno 
pri kakršnemkoli spreminjanju cen električne energije. Gle-
de morebitnih odškodninskih zahtevkov pojasnjujejo, da o 
njihovi utemeljenosti odloča civilno sodišče, saj za ugotav-
ljanje odškodninske odgovornosti ni dovolj le odločba Ura-
da. O višini globe se Urad v tem trenutku ne more izreči, saj 
prekrškovnega postopka še ni začel, bo pa v postopku raz-
rešil vsa vprašanja v zvezi s trajanjem kršitve in v tej pove-
zavi uporabe zakonskih določb o določitvi višine globe. Š. Ž. 

B R E l 
E K L O S T I 

- Cena 26 evrov, za naročniki' 

2 0 % p o p u s t a . p ^ a . 

. N a r o č a n j e : ' ! 
po telefonu 04/201 42 41 ali 
p« el. poŠti: naročnine <va-glas.5i r 

C j o r e i i j s k i G l a s 

mailto:stefan.2orgi@g-glas.si
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Marija Grilc 
mlada kmetica leta 
Na petkovem izboru za mlado kmetico leta je 
zmagala Marija Grilc z Ambroža pod Krvavcem. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ambrož - Sedemnajst kandi-
datk iz vse Slovenije, med 
njimi tudi tri Gorenjke - Ire-
na Jezeršek iz Hotavelj, Meri 
Razinger iz Javorniškega 
Rovta in Marija Grilc z Am-
broža pod Krvavcem, se je v 
petek na prireditvi v Šempe-
tru v Savinjski dolini potego-
valo za naziv mlade kmetica 
leta. Med vsemi kandidatka-
mi je bila najboljša Marija 
Grilc, ki je pri odgovarjanju 
na težka vprašanja pokazala 
največ znanja, poleg tega pa 
tudi veliko spretnosti, naj-
prej pri sestavljanju "puzlov" 
in nato še pri obiranju hme-
lja, prekladanju moke iz 
vrečke v steklenico in pri se-
stavljanju gesla iz črk. Marija 
se je zmage razveselila, prav 
tako pa njeni številni navija-
či, ki so v Šempetru dokazali, 
da se tudi Gorenjci znajo 
sprostiti in si dati duška. 

Marija izhaja s 34 hektar-
jev velike ekološko usmerje-
ne kmetije, na kateri redijo 
osem krav dojilj, trideset ovc 
jezersko solčavske pasme in 
pet konjev, v okviru dopolnil-
ne dejavnosti kmetije pa na 

planšariji Viženčar na Kriški 
planini ponujajo gostom do-
mačo hrano, prenočišča in 
tudi prevoze s konji, jahanje 
in pozimi izposojo smučar-
ske opreme in sank. Marija 
rada nabira zdravilna zelišča, 
aktivna pa je tudi v Društvu 
kmečkih žena Kranj. 

Marija Grilc 

Izbor za mlado kmetico 
leta je pripravil tednik Kmeč-
ki glas v sodelovanju z Obči-
no Žalec, Društvom podežel-
skih žena Žalec, žalsko izpo-
stavo Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Celje ter Zvezo kme-
tic Slovenije. 

Marijini navijači / foio: io«ca Hni«. (Km«« gus) 

Volk napada ovce na Pokljuki 
Volk je letos na Pokljuki pokončal že najmanj osemnajs t ovc in jagnjet, lastniki pa zaradi neurejene 
paše niso upravičeni do odškodnine. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Bled - Kot ugotavlja Blaž 
Čeme, vodja odseka za lov-
stvo v blejsld območni enoti 
Zavoda za gozdove Sloveni-
je, je volk na Pokljuki zanes-
ljivo od lanskega decembra, 
takrat je Juie Kočan iz zavo-
da Triglavski narodni park 
našel na območju Lepih ko-
pišč pokončanega muflona. 
Potlej so na volka kazale sle-
di v snegu, predvsem pa 
nove "žrtve" - osem pokon-
čanih muflonov in štiri jele-
njadi. Sledili so ga po celo-
tnem platoju Pokljuke pa 
tudi na obronkih - na Stari 
Pokljuki, na Mesnovcu, na 
območju Gorjuš in Kopriv-
nika, na Barjand, na Lepih 
kopiščih ... Zimsko dogaja-
nje so spomladi zamenjali 
negotovost in strah, kaj se bo 
zgodilo, ko bodo blejski ov-
čarji na Pokljuko prignali 
drobnico. Na območju med 
planino Klek in Viševnikom 
pa tudi drugje po Pokljuki 
namreč vsako leto pasejo več 

^ V I 

Andrej Avsenek 

ovc, letos jih je približno 750. 
Volk jih je prvič napadel že 
maja, le nekaj dni po tem, ko 
so prignali prve. Doslej jih je 
pokončal osemnajst, vse na 
skalovitem terenu, močno 
poraščenim z rušjem na 
nadmorski viSini od 1500 do 
2 0 0 0 metrov. Pokončanih 
ovc in jagnjet je verjetno še 
precej več, saj jih je težko 
najti oz. jih je možno poiska-
ti le z opazovanjem krokar-

jev, ki hitro odkrijejo razpa-
dajoče truplo. Nekatere ovce 
navzven ne kažejo znakov 
poškodovanosti, ob natanč-
nejšem pregledu pa se vidi 
ugriz v vrat. 

Ker je volk zavarovana 
prosto živeča divjad, je za 
povzročeno škodo odgovor-
na država. Kot je ob tem po-
jasnil Andrej Avsenek, vodja 
blejske območne enote zavo-
da za gozdove, so lastniki 
upravičeni do odškodnine za 
pokončane ovce le v prime-
ru, če se pasejo na urejenem 
pašniku oz. je paša nadzoro-
vana. Ker je na Pokljuki gle-
de paše drobnice še precej-
šen nered, so bili rejd doslej 
upravičeni do odškodnine le 
za dve ovd. V zavodu za zdaj 
tudi zaradi neurejene paše 
niso predlagali agenciji za 
okolje izdaje dovoljenja za iz-
redni odstrel, to pa bi storili, 
če bi volk ogrožal ovce na 
urejenih pašnikih in tudi lju-
di. Za sprehajalce in gobarje, 
ki jih je na Pokljuki veliko, ni 
nevaren, saj se je umaknil v 

višje predele. "Zgornja Go-
renjska je za volka lahko le 
prehodno območje, ne more 
pa se tu stalno zadrževati, saj 
je zaradi obljudenosti velika 
možnost za konfliktne pri-
mere," je dejal Avsenek in 
dodal, da je volka tudi zelo 
težko uloviti. 

Na Zgornji Gorenjski se za-
držujejo tudi od dva do štir-
je medvedi. Spomladi so 
povzročili nekaj škode na 
čebelnjakih, na živino pa se 
doslej še niso spravili. 

Čeprav so bivalni in pre-
hransld pogoji za volka v alp-
skem prostoru manj ugodni 
kot, denimo, v obsežnih goz-
dovih Notianjske in Kočev-
ske, se občasno pojavlja tudi 
na Gorenjskem. Zadnjega 
naj bi na Gorenjskem uple-
nili 1952. leta, leta 1980 so ga 
videli na območju planine 
Klek in Kremenovca, lani pa 
v dolini Kokre. 

Ena od najdenih in že razpadajočih ovc Volk ogroža ovce in jagnjeta na Pokljuki. 

Konec prepovedi za ogrščico 
Kmetijsko ministrstvo spet dovoljuje promet semena oljne ogrščice, kemično obdelanega z insekticidi. 
Prepoved še naprej velja za s e m e koruze in sladkorne pese. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Na ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano so 23. maja na 
podlagi ocene 0 možnih 
vzrokih za pomor čebel pre-
ventivno prepovedah pro-
met in uporabo insektiddov 
(z vsebnostjo tiametoksama, 
idotianidina in imidaklopri-
da) za kemično obdelavo oz. 
tretiranje semena, Ko so 
proučevali, zakaj je prah s 
tretiranega semena koruze 
ob setvi zaneslo v okolje, so 
ugotovili, da tretiranje seme-
na ni bilo dovolj kakovostno 
in da so pridelovalci pri setvi 

koruze uporabljali škropilni-
ce, ki omogočajo izpust pra-
hu v okolje. 

Ministrstvo je v petek z 
objavo v uradnem listu pre-
klicalo prepoved prometa 
semena oljne ogrščice, ke-
mično obdelanega s temi in-
sektiddi, še naprej pa velja 
prepoved prometa teh in-
sektiddov za tretiranje ko-
ruze in sladkorne pese ter z 
nj imi tretiranega semena. 
Takšno odločitev je sprejelo 
na podlagi strokovnih 
mnenj Biotehniške fakulte-
te in Kmetijskega inštituta 
Slovenije ter ugotovitev 
Zveznega urada za varstvo 

potrošnikov in vamo hrano 
Nemčije, iz katerih izhaja, 
da setev tretirane oljne ogr-
ščice s tehnično brezhibni-
mi žitnimi sejalnicami ne 
predstavlja nevarnosti za 
onesnaženje bližnje okolice 
njiv in za ogrožanje čebel. 
Postopek tretiranja semena 
oljne ogrščice je namreč 
drugačen in bolj kakovosten 
kot pri koruzi. Pri ogrščid je 
obloga, ki vsebuje ii^sektidd 
oz. ftingicid in lepilo, trša in 
odpornejša na mehanske 
poškodbe, zato je izpust pra-
hu s tretiranega semena v 
okolico zanemarljiv pa tudi 
tretirano seme ogrščice vse-

buje manj insekticida kot 
koruzno seme. 

Ministrstvo je ob tem iz-
dalo tudi priporočila za seja-
nje kemično obdelanega se-
mena oljne ogrščice, od izde-
lovalcev teh insektiddov pa 
je zahtevalo dodatne poda-
tke, ki zadevajo tretiranje se-
mena koruze in morebitno 
tveganje ob njegovi setvi. Kot 
izhaja iz setvenih priporočil, 
je za setev kemično obdelane 
oljne ogrščice dovoljeno upo-
rabljati le žitne sejalnice, ne 
pa trosilnikov mineralnih 
gnojil, pri katerih je možno 
prehajanje insekticida z zr-
nja v okolico. 
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p r v e m pol le t ju d o b r e rezu l ta te . 

C V E T O 2 ^ L O T N I K 

Ljubljana • Banka je bilanč-
no vsoto v letošnjem prvem 
polletju v primerjavi z ena-
kim lanskim obdobjem po-
večala za 26 odstotkov in se 
je po tem uvrstila na četrto 
mesto med bankami v Slo-
veniji. Dobiček pred obdav-
6tvijo je zvišala za 15 odstot-
kov (z 9,7 na 1 1 , 1 milijona 
evrov), čisti dobiček pa za 18 
odstotkov (s 7,4 na 8,7 mili-
jona evrov). K večjemu do-
bičku so največ prispevali za 
32 odstotkov višji obrestai 
prihodki, njihov delež v bm-
to dohodku banke je porasel 
z 61 na 6 9 odstotkov. Med 
neobrestaimi prihodki so 
provizije porasle za 24 od-
stotkov. Stroški poslovanja 
so bili zaradi širitve mreže 
poslovnih enot, zaposlova-
nja novih delavcev ter vla-
ganj v informacijsko tehno-
logijo višji za 17 odstotkov, v 

Predsednik uprave dr. France Arhar / foio: cor.zd Kavi« 

znesku to pomeni za 2 4 mi-
lijona evrov več stroškov kot 
v lanskem prvem polletju. 

Banka je obseg posojil pre-
bivalstvu povečala za tretjino. 

ŠKOFJA LOKA 

Vsem ne bi podelili razrešnice 

Delničarji škofjeloške Jelovice bodo na skupščini 28. avgusta 
sklepali o uporabi lanskega bilančnega dobička, imenovanju 
novega člana nadzornega sveta, spremembi statuta, poobla-
stilu za nakup in prodajo lastnih delnic ter o sejninah. Druž-
ba je ob koncu lanskega leta imela 1,56 milijona evrov bilanč-
nega dobička, po predlogu uprave in nadzornega sveta naj bi 
ga 598.815 evrov namenili kot rezervo za oblikovanje lastnih 
delnic in 143.500 evrov oz. deset centov (bruto) na delnico za 
izplačilo dividend, o preostalem dobičku pa naj bi odločili v 
prihodnjih letih. Na skupščini bodo sklepali tudi o predlogu, 
da članom uprave Mariji Slovnik, Miru Podrekarju, Branki 
Babič in Sandiju Knezu ter članu nadzornega sveta Bojanu 
Starmanu ne bi podelili razrešnice za leto 2007, podelili pa 
bi jo vsem drugim, ki so bili lani tudi člani uprave in nadzor-
nega sveta. Za novega člana nadzornega sveta naj bi izvolili 
Primoža Krapenca, to funkcijo naj bi opravljal do konca man-
data 29. julija prihodnje leto. C. Z. 

Novi vodniki 
o naravi 

t t r a n l , 

Cena za posamezni vodnik: 1 9 , 9 0 € 
(za naročnike Gorenjskega glasa 2 0 % popust) 

Cena za komplet: 7 9 , 6 0 € 
(za naročnike Gorenjskega glasa: 8 9 , 6 8 € ) 

s 390 na 518 milijonov evrov, 
pri teh posojilih pa je največ, 
kar za 47 odstopov, porasel 
obseg stanovanjskih posojil. 
Posojila podjetjem je poveča-

la za 30 odstotkov, s 1 .062 na 
1.377 milijonov evrov, posoji-
la javnemu sektorju pa za 
slabo četrtino, z 1 9 na 24 mi-
lijonov evrov. Da bi se še bolj 
približali prebivalstvu in 
podjetjem, bodo razširili svo-
jo poslovno mrežo. V prihod-
njih treh letih načrtujejo po-
večanje števila poslovnih 
enot s sedanjih štirinajst na 
trideset. 

"Čeprav se finančna kriza 
na tujih in domačem trgu 
nadaljuje, so rezultati banke 
v primerjavi s celotnim banč-
nim sistemom zelo dobri," je 
dejal predsednik uprave dr. 
France Arhar in pri tem iz-
postavil dodatno rast neobres-
tnih prihodkov, uspešno iz-
vedbo projekta IPO Sava RE, 
uspešno poslovanje z izvede-
nimi finančnimi instrumen-
ti pa tudi oteženo upravljanje 
s stroški v razmerah inflaci-
je, ki je v Sloveniji višja od ev-
ropskega povprečja. 

Kranj - Dogajanje minulega 
tedna na Ljubljanski borzi 
bi lahko označili kot cinca-
nje na mestu. Slovenski 
borzni indeks SBI 20 je pri-
dobil nekaj manj kot 2 9 
točk vrednosti, indeks naj-
pomembnejših delnic SBI 
TOP pa manj kot šest toČk. 

Delnica 

Tečaji delnic so se malen-
kostno zvišah ali znižali, še 
najbolj so zanihali tečaji Pi-
vovarne Laško (-h 2,9 odstot-
ka). NFD 1 (-1- 2 ,2 odstotka), 
Petrola (-f 2,1 odstotka), In-
fonda ID 1 (- 5,5 odstotka) in 
Aerodroma Ljubljana (- 2,8 
odstotka). Tečaj delnic Nove 
KBM se je spet spustil pod 
mejo 27 evrov. 

Enotni tečaj (v evrih) 

IguBgANA 

SKB bo nagradila dobitnike olimpijskih medalj 

SKB, ki je že petnajst let generalna pokroviteljica Olimpij-
skega komiteja Slovenije, je vsakemu članu slovenske 
reprezentance pred odhodom na olimpijske igre v Peking 
podarila plačilno kreditno kartico Visa z žepnino, v petek, ob 
uradnem začetku Iger, pa je oznanila, da bo vse dobitnike 
medalj še dodatno nagradila. Vsak bo brez plačila članarine 
prejel za štiriletno uporabo SKB Visa zlato kartico in še 
denarno nagrado - pet tisoč evrov za zlato medaljo, 3.500 
evrov za srebrno in 2.500 evrov za bronasto medaljo. C. Z. 

8. 8. 2007 1 . 8 2008 8 . 8 . 2 0 0 8 
Gorenje Velenje 43.00 30.93 30,59 
Intereuropa Koper 48.92 25,61 26,00 
Krka Novo mesto 117.39 93.81 94,08 
Luka Koper 112,33 57.82 57.19 
Mercator Ljubljana 3 9 7 4 0 228,82 229,71 
Petrol Ljubljana 955.13 532,08 543.20 
Telekom Slovenije 495.33 239,96 239.13 
Aerodrom Ljubljana 96,41 85,00 82,63 
Istrabenz Koper 129,17 80,87 79.79 
Nova KBM - 27,10 26,84 
Pivovarna Laško 95,21 79.50 81,77 
Sava Kranj 480,11 429,58 -

Pozavarovalnica Sava - 27,90 28,12 
Žito 410,25 214,98 
Infond ID 1 6.96 6,40 6,05 
Infond ID 1 344 11,70 11,61 
I D K D 15.15 9.63 9,80 
N F D i 2,96 1,83 1.87 
Krona Senior 10,99 8 4 5 8,42 
Zvon Ena ID 2 1 4 8 17.25 17,00 
SBI 20 11.896,66 7-743'50 7-772.39 
SBI TOP 2.616,18 I-737'72 I.743'<^2 
BIO 116,73 116,1$ 116,46 

BOHINJSKA BISTRICA 

Dobička ne bodo delili 

Delničarji Gradbenega podjetja Bohinj bodo na skupščini 
29. avgusta med drugim odločali o uporabi lanskega čiste-
ga dobička. Uprava in nadzorni svet predlagata, da bi od 
97.303 evre dobička 4.865 evrov namenili za zakonske rezer-
ve in 27.871 evrov v sklad lastnih delnic, ves preostali dobi-
ček pa bi ostal nerazporejen. C. Z. 

t U S Postanite del družine Tuš 
Skupina Tuš je iz majhnega lokalnega trgovca postala edini slovenski veliki trgovec v svoji panogi. 
Poleg Slovenije smo dejavni še v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Makedoniji. Zaposlitev nudimo 
preko 3900 ljudem, na več kot 100.000 m^ prodajnih površin pa deluje 232 poslovnih enot. 

V kolektiv naše restavracije, bovvlinga, kina, pizzerije, Bowling bara In Planet 
bara v Planetu v Kranju vabimo: 

• Reditelje v kinoprostorih (m )̂, 
• Kinooperaterje((n/ž), 
> Blagajnlke-prodajalce kinovstopnic (m/ž), 

• Prodajalce (na Pop cornu) (m/i), 
• Vzdrževalce-mehanike na bovvlingu (m«, 
• Inštruktorje bowlinga (m/i). 

^ 'i H 

Gorenjski a a s /To vili iielditiui Ijii 

• Vodje gostinskega obrata (m/s), 
• Administratorje v gostinstvu (m/ž). 
• Vodje kuhinje (m/ž), 

• Kuharje (m/ž), 

• Kuharske pomočnike (m/ž), 
• Natakarje (m/ž), 
• Pizz opeke (m/j), 
Od vas pričakujemo, da ste državljan-ka Republike Slovenije s potrdilom o nekaznovanosti, 
da ste učinkoviti, ambiciozni In prijazni, ter da imate ustrezno Izobrazbo, in sicer: 
• Vodja gostinskega obrata, administrator v gostinstvu: 5. stopnja gostinske ali druge smeri, 
• Vodja Ituhinje, kuhar, pizzopek: kuhar ali 4. stopnja kate rekoll smeri. 
• Kuharski pomočnik: 2 . ali 3. stopnja neobvezne smeri. 
• Nata kan natakar ali 4. stopnja neobvezne smeri, 
• Reditelj v kinoprostorih: 3. stopnja neobvezne smeri, 
• KInooperater: 4. stopnja neobvezne smeri, 
• Blagajnik-prodaiaiec kinovstopnic: prodajalec ali 4. stopnja neobvezne smeri. 
• Prodajalec: prodajalec ali 4. stopnja neobvezne smeri, 
• Vzdrievalec-mehanik na bowlingu: strojni mehanik ali 4 . stopnja neobvezne smeri. 

• Inštruktor bovvlinga: 4. alt 5. stopnja neobvezne smeri. 

Ponujamo: 
• stimulativno plačilo, odvisno od uspešnosti dela, 
• plačilo dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
• redno usposabljanje in možnost napredovanja. 
Delovno razmerje z izbranimi kandidati bomo najprej sklenili za določen čas treh mesecev, z možnostjo 
kasnejše sklenitve pogodbe za nedoločen čas. Kandidati se bodo za delo uvajali v naslednjih poslovnih 
enotah: Restavracija Planet Celje, Restavracija Planet Maribor, Slaščičarna De la Creme Domžale, 
Bovvling Planet Maribor, Bowling Planet Celje, Kino Planet Maribor, Kino Planet Celje. 

Vse. ki vam delo pri nas predstavlja izziv, vabimo, da v roku 8 dni od objave oglasa pošljete 
pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Ervgrotuš d.d., Kadrovska služba, 
Cesta v Trnovlje lOa. 3000 Celje, s pripisom: "za Planet Kranj • gostinstvo" ali na elektronski 
naslov alenka.skobrne@tus.si. 

mailto:alenka.skobrne@tus.si
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Vrata odprla Vila Lipa 
Vila Lipa v Spodnjih Pirničah ima dovoljenje za 
obratovanje ob četrtkih, petkih in sobotah med 
18. in 24. uro. 

M A J A BERTONCELJ 

Medvode - V četrtek je v 
Spodnjih Pirničah vrata od-
prla okrepčevalnica Vila 
Ijpa, ki obratuje v prostorih 
nekdanje diskoteke Lipa. 
Slednjo so zaprli leta 2005, 
potem ko je množica ljudi do 
smrti poteptala tri mlada de-
kleta. Upo sta tokrat odprla 
starša Roberta Tomaža Za-
vašnika, ki je bil lastnik di-
skoteke Lipa. Vila Lipa ima 
dovoljenje za obratovanje ob 
četrtkih, petkih in sobotah 
med 18. in 24. uro, medtem 
ko je Občina Medvode vlogo 
za podaljšanje obratovalnega 
časa do 6. ure zjutraj zavrni-
la. Gradbeno in uporabno 
dovoljenje je Upravna enota 
Ljubljana, Izpostava Šiška, 
izdala Francu Zavašniku, kot 
zakonita zastopnica družbe 
V I R T O - T I M pa je Občini 
Medvode obratovalni čas pri-
javila Milena Zavašnik. 

Po odprtju Vile Upa so se 
na Občini Medvode odzvali s 

sporočilom za javnost, v ka-
terem je župan Stanislav Ža-
gar glede obratovalnega časa 
okrepčevalnice, ki, kot je za-
pisano v dovoljenju, naen-
krat lahko sprejme največ 
132 obiskovalcev, med dru-
gim zapisal: "Ker je bil pri-
javljeni obratovalni čas daljši, 
kot je z zakonom določen, je 
občina v upravnem postopku 
priznala obratovalni čas do 
24. ure. Ni pa občina dovoli-
la podaljšanega obratovalne-
ga časa in ga tudi ne bo dovo-
lila." Pojasnil je še, da iz 
gradbenega dovoljenja poleg 
omejitve števila obiskovalcev 
izhajajo tudi druge omejitve: 
gostinski lokal mora imeti 
med obratovanjem okna in 
vrata zaprta, na parkirnih 
prostorih se ne smejo zadr-
ževati motoma vozila s pri-
žganimi motorji, niti tam ni 
dovoljeno predvajanje glas-
be, poleg tega se na vrtu ne 
sme vršiti glasna reprodukci-
ja glasbe oziroma kakršno-
koli izvajanje glasbe v živo. 

ŠKOF|A LOKA 

Ž e deveti oratorij v Škofji Loki 

V župniji Škofja Loka je letos na začetku poletnih počitnic 
potekal že deveti oratorij. Udeležilo se ga je 150 otrok, zan-
je pa je skrbelo 61 animatorjev. Otroci so se vsako jutro po 
zapeti himni razdelili po katehezah, po malici so sledile 
delavnice. Kot sporočata voditeljica oratorija Mateja Maček 
in animator Gašper Murn, je bilo delavnic kar 21, od kole-
sarske, detektivske, delavnice koktajlov in novinarske do 
delavnice "petih čutil". Otroci In animatorji so uživali zlasti 
v velikih igrah. Med vodnimi igrami jih je obiskal gasilski 
tovornjak, napolnili so bazen z vodo in skakali vanj. Letoš-
nja posebnost je bil krst animatorjev. Z veseljem so se 
odpravili tudi na izlet v Škocjanske jame in se udeležili maše 
v Žkoc/anu. O. Ž . 

SP. SENICA 

Vesela harmonika na SenicI bo v petek 

KUD Fran Šaleški Finžgar Senica osmo leto zapored prireja 
nagradno tekmovanje v Igranju na diatonično harmoniko 
"Vesela harmonika Senica 2008". Tekmovanje je bilo pred-
videno za 8. avgusta, zaradi slabega vremena pa so ga 
prestavili na petek, 15. avgusta. Potekalo bo od 18. ure dalje 
pri Domu KS na Sp. Senici pri Medvodah. Tekmovalci bodo 
nastopili v štirih starostnih skupinah: letniki 1996 in mlajši, 
letniki 1992-1995, letniki 1963-1991 in letniki 1962 in starejši. 
Brezplačne prijave na številki 03 1 /6 14 555. Po tekmovanju 
bo sledil nastop skupine Lonca, zabava pa se bo nadaljevala 
s Hokejsko nočjo, na kateri bodo igrali Veseli Gorenjci. V 
primeru slabega vremena bo prireditev odpadla. M. B. 

Radi prisluhnejo 
sevdalinkam 
Kulturno umetniško društvo DEM so ustanovili z namenom ohranjanja in širjenja bosanske 
kulture in običajev. 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - Kulturno umetniško 
društvo D E M so ustanovili 
pred nekaj meseci. Člani 
društva želijo ohranjati in 
prenašati bosansko kulturo 
in običaje na mlajše genera-
cije. "Ime društva DEM po-
meni, da delujemo po demo-
kratičnih načelih in spozna-
vamo Bosno in I lercegovino 
kot celovito državo." je pove-
dala Ema Hrustanovič, ki 
vodi dramsko, plesno in glas-
beno dejavnost v društvu. V 
društvu, ki je registrirano v 
občini Kranj in ga zastopa 
Mehmed Ponjevič, je trenut-
no dvajset članov. "Večino-
m a so člani vključeni v fol-
klorno dejavnost, med nami 
je tudi izjemen pesnik Nail 
Komič, ki deluje v Kranju. 
Radi poslušamo tudi stare 
narodne pesmi sevdalinke. 
Smo društvo odprtega tipa in 
medse vabimo nove člane," 
je povedala Hrustanovičeva, 

ki skrbi tudi za stike 2 jav-
nostjo. 

V društvu se poleg ome-
njenih dejavnosti ukvarjajo 
še z literarno dejavnostjo, kd 
jo vodi Dinka Hrustanovič, in 
lutkarstvom, ki ga vodi Meh-
med Ponjevič. Število dejav-
nosti in članov želijo povečati, 
vendar so kot mlado društvo v 
prostorski stiski. "Trenutno 
gostujemo v prostorih Make-
donskega kulturnega društva 
(MKD) Sv. Ciril in Metod na 
Savski cesti v Kranju. Želimo 
si svojih prostorov, ki nas ne 
bodo preveč finančno obre-
menili, saj delujemo kot ne-
profitno dni-štvo," je povedala 
Hrustanovičeva in dodala, da 
bo sestanek članov in zain-
teresiranih za članstvo v 
društvu v nedeljo, 31. avgu-
sta, ob 12 . uri v prostorih 
MKD. Sv. Ciril in Metod v Kra-
nju. Za več informacij so do-
segljivi tudi na e-naslovu 
ema.folk@gmaiLcom ali na te-
lefonski številki 041/221 226 . 

Ema Hrustanovič, oblečena v anterijo, bosansko 
meščansko nošo. 

Iščejo opremo za Aljaževo hišo 
Rojstna hiša Jakoba Aljaža v Zavrhu pod Šmarno goro je obnovljena. Zanjo sedaj iščejo notranjo 
opremo, hiši bo treba dati tudi vsebino. 

M A J A BIRTONCELI 

Zavrh, Medvode - Ob letoš-
njem prazniku občine Med-
vode, fc ga praznujejo 6. juli-
ja, na rojstni dan Jakoba Alja-
ža, so javnosti odprli tudi vra-
ta njegove obnovljene rojstne 
hiše v Zavrhu pod Šmarno 
goro. Hišo je pred leti odkupi-
la Občina Medvode, gradbe-
no dovoljenje za njeno obno-
vo pa so dobili poled 2 0 0 6 . 

Aljaževa domačija, ki je 
kulturni spomenik lokalnega 
pomena, je v tem času dobila 
novo zunanjo podobo, kon-
čana so tudi večja dela v no-
tranjosti. Kljub temu hiše še 
niso uradno otvorili, saj v 
njej ni notranje opreme, hiši 
bo treba dati tudi vsebino. 
Župan Medvod Stanislav Ža-
gar je pretekli mesec, ob slav-
nostni akademiji pred Alja-
ževo hišo povedal: "S pristoj-
nimi smo se dogovorili, da se 
jeseni srečamo in začnemo z 
določanjem vsebine, iska-
n jem predmetov, da bo po-
tem ta hiša tudi znotraj iz^e-
dala tako, kot mora. Denar za 
obnovo je v proračunu sicer 

Obnovljena zunanja podoba Aljaževe domačije. Slavnostno odprtje bo, ko bo hiša dobila 
notranjo opremo in vsebino. 

porabljen, vendar ko bo ta 
skupina določila vsebino, 
bomo vedeli, koliko denarja 
še potrebujemo in v dogled-
n e m času bomo hišo tudi 
opremili." 

Kdaj bo slavnostna otvori-
tev hiše, medvoški župan ni 
mogel reči, so pa začeli z 
iskanjem opreme. "Če ima 

kdo doma staro opremo, 
predmete (postelja, posteljno 
perilo, lesene klopi, kmečko 
mizo, namizni prt z vezeni-
nami, skrinje, kolovrat, ne-
čke, staro posodo, sklednik, 
svečnike, irientcrgo, uokvirje-
ne nabožne slike,...) in bi jih 
želel nameniti za interier v 
Aljaževi rojstni hiši, bi bili na 

Občini Medvode zelo veseli," 
se na naše bralce obrača Vla-
dimir Bertoncelj, ki je sodelo-
val pri obnovi hiše, ter pravi, 
da naj bi notranji prostori iz-
ražali kulturo bivanja izpred 
1 0 0 , 1 5 0 IcL HiSi pa bo poleg 
opreme seveda potrebno dati 
tudi vsebino, takšno, ki bo 
privabljala obiskovalce. 
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V Gorjah se je razlegalo 
ubrano petje 

v počitniškem domu v Gorjah je minuli teden letovalo 35 varovancev društva Sožitje z ducatom 
spremljevalcev. Vsi navdušeni nad glasbenim taborom. 

DANICA Z A V R L Ž L E B I R 

Gorje - Med pdetnimi počit-
nicami zveza društev za po-
moč duševno prizadetim So-
žitje za svoje varovance orga-
nizira več taborov po vsej Slo-
veniji. V počitniškem domu v 
Gorjah je prejšnji teden pote- ' 
kal glasbeni tabor, ki so ga 
udeleženci zaokrožili z za-
ključno prireditvijo v Gorjan-
skem domu, na katero so po-
vabili domačine. 

"V glasbeni delavnid so se 
varovanci naučili vrsto ljud-
skih pesmi in na koncu že 
prav ubrano zapeli. Nekateri 
igrajo na inštriimente, sicer 
pa smo tabor poživili še z dru-
gimi dejavnostmi. Pripravili 
smo likovno delavnico, v kate-
ri smo izdelovali vabila na 
končno prireditev in darilca za 
udeležence. Uprizarjali smo 
skeče, igre brez meja, pokaži, 
kaj znaš, prek skrite pošte so 
lahko sporočali svoje vtise, 
preživeli smo večer ob tabor-
nem ognju, z vlakcem smo se 
odpeljali na izlet na Bled. Zna-
menite kremne rezine so 
nam pripravili naš kuhar in 
kuharice, ki so nam ves čas 
pripravljali izvrstno hrano. Ve-
seli smo bili tudi obiska župa-
na občine Gorje Petra Torlar-
ja," sta povedali voditeljici ta-

Udeleženci glasbenega tabora v Gorjah 

bora Marija Beigant in Mdita 
Rožič. Udeleženci tabora so 
kar tekmovali, kdo bo nanizal 
več prijetnih vtisov s počitnic v 
Gorjah. Urška Jurman iz 
Smartna pod Šmarno goro, 
Adriana Muratova iz Ljutome-
ra, PoWi Vajdd iz Črne na Ko-
roškem, Klarisa Mlečnik in 
Patridja Harej iz Domberka, 
Sandia Živec iz okolice Nove 
Gorice so bili navdušeni nad 
dogajanjem, veliko so se na-
učili in sklenili nova prijatelj-
stva. Spremljevalka Jožica 
Taks iz Prevalj (Gorenjci jo 
bolj poznajo pod priimkom 

BavČe, saj je bila priznana 
smučarka tekačica) nam je po-
vedala, da tretjič spremlja va-
rovance na tabom. V preteklo-
sti je veliko delala z otroki in te 
izkušnje ji veliko pomagajo 
pri delu z odraslimi Ijudi^ z 
motnjo v duševnem razvoju. 
Pravi, da so izredno prijetni in 
čustveni in da rada opravlja to 
humanitarno delo. Eden nje-
nih varovancev, Miran Kocjan 
iz Kotelj, je povsem slep, a 
tudi njemu je tabor prijetna iz-
kušnja. Na njem je pokazal, 
kako zna igrati na doma nare-
jeno tmbo. Danica Ušeničnik 

iz Ljubljane je še ena od pros-
tovoljk, ki spremljajo varovan-
ce na taboru. Tudi sama poje 
pri dveh zborih, zato ji je sode-
lovanje na pevsko-glasbenem 
taboru pisano na kožo, delo z 
odraslimi ljudmi z duševno 
motajo pa prav tako. Sama 
ima namreč že ociraslega sina. 
"Prvič sem na tabom in imam 
se tako dobro, kot bi se na 
novo rodil," pa je dejal Janko 
Planko s Kozjanskega. In 
kako mu je všeč na Gorenj-
skem? "Na Gorenjskem je 
fletno, so visoke gore...," zapo-
je znano melodijo. 

Na razglednici tudi 
Marija Terezija 
S I M O N Š U B I C 

Šenčur • Pred kratkim je 
Miro Razpotnik iz Šenčurja 
na naših straneh vpraševal, 
kdaj bodo izdali razglednico z 
motivom spomenika krom-
pirju oziroma kipa Marije 
Terezije, ki so ga maja letos 
postavili sredi Šenčurja. 
"Razglednica z motivom 
kipa Marije Terezije bo v 
predvidoma izšla 6. septem-
bra. Izdali jo bomo s pomoč-
jo občine," nam je o(^ovori-
la Marinka Mohar, predsed-
nica Turističnega društva 
Šenčur. 

Turistično društvo je prvo 
razglednico Šenčurja izdalo 
leta 1975, pred osmimi leti 
pa so natisnili nove z različ-

nimi motivi Šenčurja, Sred-
nje vasi in Voklega. "Teh raz-
glednic imamo še sedaj oko-
li tri tisoč. V dobi mobilnikov 
oziroma SMS-ov in elektron-
ske pošte so razglednice iz-
gubile na pomenu, tako da 
jih zelo malo še prodamo. 
Večino jih tako kot reklamni 
material razdelimo na različ-
nih prireditvah, na katerih 
sodeluje naše društvo, nekaj 
jih je tudi na občini, kupiti 
pa jo je sicer možno na pošti 
v Šenčurju in na sedežu turi-
stičnega društva. Razgledni-
co s kipom Marije Terezije 
bomo zato najprej izdali v ti-
soč izvodih, v kolikor bo za-
njo veliko zanimanja, pa 
bomo šli v njen ponatis," je 
napovedala Moharjeva. 

PREDDVOR 

Pripravljajo se na jubilej 

V Domu starejših občanov Preddvor se pripravljajo na šest-
desetietnico ustanove, ki jo nameravajo praznovati oktobra. 
Direktorica Andreja Valant je povedala, da bodo ob tej pri-
ložnosti posodobili svojo celostno podobo in izdali publika-
cijo, posvečeno jubileju. Pripravljajo tudi nov informator, 
namenjen vsem, ki prihajajo v dorr, prihodnjim stanoval-
cem In tudi zaposlenim. Obljubljajo prijetno prireditev, ki 
bo v že obnovljenem dnevnem prostoru, kar je letos njihov 
največji finančni podvig. V domu v Potočah poleg osnovne 
dejavnosti (bivanja starostnikov), ki mu je namenjenih 187 
postelj, ponujajo tudi dodatne storitve. Starejšim ljudem v 
okolici razvažajo kosila (40 na dan), ponujajo možnost 
dnevnega varstva, potrjen pa je tudi program pomoči na 
domu, s katerim lahko začnejo i. septembra, če bo med sta-
rostniki v okolici le zanimanje zanj, je dejala Andreja Valant. 
Trenutno pa še ne vedo, ali bodo izbrani za najem in uprav-
ljanje novega doma starejših v Naklem, saj pogajanja z last-
niki še potekajo. D. Ž. 

Želeli so zgolj 
opozoriti nase 

J^grev omenjenem prispev-
ku za zavajajoče (že po opisu 
Mateje Rant, novinarke, na 
trhlih temeljih temelječe) govo-
rice, da je namen Civilne inici-
ative Rodine pripojitev občine 
Žirovnica občini Radovljica, 
želimo znova predstaviti na-
men ustanovitve Civilne inici-
ative Rodine. Ni nam jasno, 
od kod izvirajo omenjene govo-
rice. Pod naslovom prispevka 
sta podobi Leopolda Pogačar-
ja, našega župana, in Toma-
ža Toma Mencingeija. Ali od 
župana? 

V vasi smo se morali organi-
zirati v Civilno iniciativo Ro-
dine, kije bila ustanovljena z 
enim samim namenom. Ta je 
ohranitev sedanj^a vzorca po-
selitve vasi Rodine. Zakaj smo 
morali ustanoviti civilno inici-
ativo? Zato, ker skoraj vsi pre-
bivalci naše vasi o problemu 
gradnje razmišljamo drugače 
kot bodoči investitor in 
"naš"(?!) župan. Ne vidimo 
namreč napredka v tem, da 
rušimo in ogrožamo staro in 
za vsako ceno gradimo novo. 
Napredek vidimo v ohranja-

nju naše preteklosti s skladnim 
razvojem novega. Nismo torg 
proti vsemu novemu v naši 
vasi, smo pa odločno proti no-
vemu, ki pomeni rezanje na-
ših korenin in uničevanje naše 
preteklosti. 

V naši vasi gre doslg za eno-
družinsko pozidavo. Investitor 
Grad Bled pa namerava zgra-
diti ogromen, stanovanjski ob-
jekt s petiniridesetimi stanova-
nji s skupno garažno hišo v iz-
meri okrog j6oo mz, s sedmimi 
stolpiči po pet stanovanj, kate-
rih gabariti povsem odstopajo 
od vzorca vasi, saj je predvi^-
na višina hiš 12 metrov. Tudi 
dolžina je nadstandardno vdi-
ka. Na enako velikem območju 
v vasi,sedaj stoji pet do šest indi-
vidualnih hiš, katerih višina 
prav v nobenem primeru ne 
pres^ 8,5 metra, pa tudi dru-
ge izmmh^ sov cdoti manjše. 
Le kako lahko investitor trdi, do-
bo bodoča novogradnja v skla-
du z zazidalnim vzorcem bliž-
nje okolice, četo ni res? Cerkev 
v rwši vasi je majhna, v primer-

javi s tako velikimi hišami pa hi 
se povsem izgubila. Ob po^edu. 
na vas bi dominirale te ogrom-
ne hiše, podoba celotne vasi bi 
bila tako povsem spremenjena. 
Le čemu? Saj nismo predmestje 

velikega mesta! V naši vasi ni 
ne trgovine, ne šole, ne vrtca, ni 
industrije, ni delovnih mest 
Avtobusne povezave so tako sla 
be, da se moramo vsi zaposleni 
vsak s svojim prevoznim sred 
stvom voziti na delo, saj je sicer 
izguba časa prevelika. Nam, 
vaščanom,je tako prav. V pri-
meru načrtovane novogradnje 
pa župana in pristojno Upra-
vno enoto na Jesenicah opozar-

jamo na močno povečan pro-
met že v času gradnje, pa tudi 
kasnge. Samo odvoza bo okrc^ 
12.000 kubičnih metrov peska, 
kar naj bi vse odvažali tovor-
njaki mimo zaščitenih, kamni-
tih hiš na spodnjem delu vasi 
(hiša pisatelja Jalna, Čopova 
hiša), ki z eno steno mgita na 
povsem preozko cesto. Druge ce-
ste namreč naša vas nima. 
Hkrati pa nameravajo "z levo 
roko" podreti eno najstarejših 
hiš u vasi, ki je bila od nekdaj 
pod zoiSfito Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. Objekt je bil 
šele jeseni lanskega leta precej, 
ne pa usodno poškodovan s 
strani (ne )znane osebe. Lastni-
ki objekta so poznani. Logično 

• bi bih, da bi oni o Škodi obvesti-
li policijo in poskrbeli za popra-
vilo. Tako je navadno. Sedaj je 
stavba predvidena za rušenje! 

Ali je tako kaj čudnega, da smo 
županu tm v peti talco člani ci-
vilne iniciative kot tudi Zavod 
za varstvo kulturne dediščine? 

Žal namje, da smotrn v peti 
županu, ki nam je mimogrede 
na zboru občanov 4. julija 
2008 obljubil, da bo storil vse, 
kar je v njegovi moči, da bo za-
ščitil interese občanov (2. sklep 
zapisnika Občnega zbora nase-
lja Rodine). Interes občanov je 
drugačen. Vsi smo proti novo-
gradnji v središču vasi, razen 
prodajalcev parcel (jasno!) in 
župana (tudi jasno?). Kaj naj 
si ob tem mislimo vaščani o na-
šem županu ? Sedaj že zaneslji-
vo vemo, da župan podpira no-
vc^adnjo v naši vasi. Ponosni 
smo na našo vas, saj gre za a-
belko slovenske kulture in prete-
klosti. Ti kraji niso pomembni 
lezanas, Slovence, temveč tudi 
za tujce. Potrudimo se, da ne 
bomo vsega, kar imamo, zavr-
gli in uničili v imenu napredka! 
Zaradi nas in naših otrck! 

V imenu Civilne iniciative 
Rodine: 

M A R J A N A G R M 

R O B E R T M A R T I N Č I Č 

T A T J A N A M U L E J 

B O G D A N S I N O B A D 

M A R I J A Z U P A N Č I Č - V I Č A R 

Če ti ni kaj všeč, 
lahko greš 

Imel sem sledečo, zdo nepri-
jetno izki^Jo z gostilno in piz-
zerijo Bolero iz Naklega. S pun-
co sva z motoijem prišla v ome-
njeno gostilno nekaj pojest. Bila 

je dokaj zasedena, a sva našla 
prosto mizo. Takoj ko sva se ho-
tela usesti. Je do naju pristopil 
natakar in nama d^al, da tveki 
gosti čakcyo na mizo že da^ časa 
pred najinim prihodom. Brez 
problema si^ se odmaknila in se 
usedla v barski dd. Iger naj bi po-
čakala na prosto mizo. NaroSla 
sva pijačo in natakarici naroči-
la, naj mj/u obvestijo, ko bo pro-
sta miza, da naročiva še hrano. 
Vmes so prišle tri punce in sedle 
za pravkar prosto mizo v prede-
lu, kjer strežgo hrano. Čakal 
sem na natakajja, da Jih opozo-
ri in naju obvesti o prosti mizi. 
Vendar do tegfi ni priSo. Nata-
kar Je prišd do mize, pospravil 
mizo in sprgd naročilo brez be-
sed. Šdsemdonatakaija inza-
hteval pritožno knjigo in nata-
kar meje vprašal, v čem je pro-

blem. Razložil sem mu situaci-
jo. Jaz sem njega vikal, on Je 
mene tikal. An^ntno mi Je od-
govoril, da oni ne potrebujgo pri-
tožne knjige, ker če posedam 
okoli, lahko opazim, da imajo 
polno. Potem mi Je rekd: "Če ti 
kaj ni všeč, lahko kar greš!" Re-
kd sem mu, da s tcddm odnosom 
dolgo ne bodo imeli več polno. 
On pa seje samo smgal. ljudje 
okoli so samo z začudenjem 
opazovali dogajanje. Do tedaj 
sem 50 večkrat pripdjal poslovne 
partnerje na kosilo, od sedaj jih 
ne bom nikoli več! Problem ni v 
tem, da je potrebno počakati, 
ker se to normalno dogaja v bolj-
ših hkalih. Lahko bi priznali 
svojo napako in se mi skušali 
vsaj opravičiti, neparne zanič-
Ijivo odpraviti, kot da sem nič. 
Ko sem v obleki, so osladno pri-

jazni, ko pa prideš malo bolj 
športno (motoristično) naprav-
ljen, pa popolnoma drug obraz. 

Upam tudi, da bodo zgodbo 
objavili in bodo podg imdi pri-
tožno knjigo. 

G U R M A N 
(naslov v uredništvu) 

W W W . G O R E N J S K I G L A S . S I 
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
te le fon : 0 4 2 0 1 4 2 0 0 

Naiotilo a objm spnitnumo po Kitfonu 04/201-42-00, Fibu 04/201-42-13 ali oubno u BIdvttisovI (csii 4. 
y taju Of, po poill - ilii pondtcljla in (cirib do 1KOO isd Cena ogim in poniKtli v nibiilii. bedno ugodna. 

)ANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, +240 
RADOVgiCA, TEL: 04/5315 249. FAX: 04/53 «4 230 
MADŽARSKE TOPUCE: 21. 8. - 24.8., 1. 9. - 7. 9.; PEgEŠAC 
15. 9. - 22. 9., 22. 9. - 29. 9.; KOPALNI IZLET IZOLA: l8.8., 25.8.; 
C0U0T0K:26.8. 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H 0 8 ) A V L J A M 0 V R U B R I K I G L A S O V 

K A Ž I P O T B R E Z P L A Č N O S A M O E N K R A T . 

PRIREDITVE 

v M l a d i n s k e m c e n t r u Jesenice 
Jesenice - Iz Mladinskega centra Jesenice sporočajo, da bo v 
četrtek, 14. avgusta, ob io. uri na igrišču OŠ Koroška Bela 
potekal že 4. turnir letošnje poletne iniine lige, v soboto, 16. 
avgusta, pa vas od 16. ure dalje vabijo na jeseniško Kopa-
lišče Ukova, kjer bo prava eksplozija sonca in zabave. 

18. tek po D o l ž a n o v i soteski 
Tržič - V soboto, i6. avgusta, bo Športno društvo Jelendol 
Dolina organiziralo i8. tek po Dovžanovi soteski. Tek šteje 
tudi za Gorenjski pokal. Štart za dečke in deklice bo ob i6. 
uri, za odrasle ob 16.30, proga bo dolga 8 kilometrov. Prijave 
sprejemajo v petek, 15. avgusta, na naslov Š D Jelendol-
Dolina ali Športna zveza Tržič na G S M 031/375-306 -
Leopold Steiner, ali 05/90-10-313,05/90-10-316, e-pošta: 
sp0rtna.zveza.trzic@t-2.net. 

IZLETI 

T o l m i n s k e R a v n e - p l a n i n a K a l - p l a n i n a R a z o r 
Bled - Triglavski narodni park vabi v soboto, i6. avgusta, na 
voden izlet Tolminske Ravne-planina Kal-planina Razor. 
Zborno mesto je na glavnem parkirišču pri knjižnici Cirila 
Kosmača v Tolminu ob 8. uri. Prijave sprejemajo na: 
mojca.smolej@tnp.gov.si ali po telefonu 04/5780226. 

Kolesar jenje d iabet ikov 
Kranj - Društvo diabetikov Kranj vabi jutri, v sredo, 13. av-
gusta, ljubitelje rekreativnega kolesarjenja na lažjo kole-

siorest 
Smo največje podjetje v slovenski lasti na podroCju gostinstva. 
Usmerjeni smo v kakovost storitev, zadovoljstvo zaposlenih in 

dolgoročno rast 
Zaradi hitrega razvoja in širjenja dnjžbe vabimo k sodelovanju 

kvaliteten in perspektiven kader, ki si želi delovati v okolju, 
polnem izzivov. 

Zaradi širitve dejavnosti na področje zagotavljanje 
prehrane v srednjih šolah 

O B J A V U A M O 
prosta delovna mesta 

za obrata v Ljubljani, Medvodah, Kranju in ŠfcoQi Loki 

1. S A M O S T O J N I KUHAR (m/2) 

2 . PRODAJALEC - DEULEC HRANE (m/ž) 

3. P O M O Ž N I KUHAR (m/ž) 

4 . POMIVALEC POSODE (m/ž) 

Od kandidatov pričakujemo: 
Pod 1.: izobrazba kuhar, kuharsko znanje In razgledanost 
poznavanje praktičnega dela v kuhinji. 
Pod 2.: izobrazba natakar ali prodajalec oz. trgovec ali izkušnje 
v gostinstvu 

Pod 3. In 4.: izkušnje v gostinstvu so zaželene 

Kandidatom ponujamo: 
ugoden delovnik (večinoma dopoldanski delovnik, vikendi 
večinoma prosti). 
redno zaposlitev, dodatno izobraževanje, 
stimulativno nagrajevanje .„ 
Ponudbe pričakujemo v 8 dneh na naskjv: 
SLOREST d. o. o., Likozarjeva ul. 3 , 1 0 0 0 Ljubljana 
Infonnacije p« telefonu 01 /30042-58 

sarsko turo. Zbor bo ob 17. uri pred Brunarico Štern na 
Kokrici. Dodatne informacije dobite pri Ivanu po tel. 
031/485-490 ter v pisarni Društva diabetikov Kranj po tel. 
20-28-310. Kolesarjenje imajo na programu vsako drugo sre-
do v mesecu. 

N a M a r m o l a t o 
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na 
izlet v Italijanske Dolomite, na Marmolato (3343 m), in sicer 
v nedeljo, 17. avgusta. Odhod s kombijem bo ob 4. uri 
izpred penziona Špik v Gozd Martuljku. Prijave do četrtka, 
14. avgusta, zvečer sprejema Renata po tel.: 031/532 963, vse 
dodatne informacije pa dobite pri Antonu Omanu po tel. 
041/749 051. 

Debeli v r h 
Kranj • Planinci kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 21. 
avgusta, na izlet na Debeli vrh (Pokljuški gams, 1965 
metrov). Odhod posebnega avtobusa bo ob 7. uri izpred 
Creine. Za planince bo hoje 5 do 6 ur, za pohodnike pa 3 do 
4 ure. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do 
ponedeljka, 18. junija. 

OBVESTILA 

P o č i t n i š k e l ikovne d e l a v n i c e z a otroke 
Kranj - Počitniške likovne urice za otroke z mentorjem 
akademskim slikarjem Zmagom Puharjem potekajo v av-
gustu od ponedeljka do četrtka (od 11. do 14. in od 18. do 21. 
avgusta) od 10. do ure v Ateljeju Puhart na Dražgoški 8 
(stavba Pošte nasproti Zavarovalnice Triglav). Za dodatne 
informacije lahko pokličete po tel.: 031/671 690. 

RAZSTAVE 

Jazz k a m p Kranj 2 0 0 7 
Kranj • V petek, 15. avgusta, bo ob 20. uri bo v Galeriji 
Pungert, čisto na koncu starega dela mesta Kranja, odprtje 
fotografske razstave Jazz kamp Kranj 2007 avtorja Zorana 
Kozine. Razstava bo na ogled do 12. septembra. 

W W W . G O R E N J S K I G L A S . S I 

Rciclio Triolcir 
G o r e n j s k a 9 6 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih. 

PREDSTAVE 

ž i v l j e n j u v č a s u m a m u t a 
Kokrica - Turistično društvo Kokrica vabi na tradicionalno 
prireditev, igrico Življenje v času mamuta, ki bo v soboto, 16. 
avgusta, ob 16. uri na nogometnem igrišču ob Čukovi jami. 

Nagrajenci nagradne križanke Gorenjski glas, ki je bila ob-
javljena 25. julija 2008 v Gorenjskem glasu, so: 1. Jožica 
Bernard, Medvode; 2. Marija Jenkole, Kranj; 3. Tadeja Konc, 
Golnik. Darilni bon Društva Joga v vsakdanjem življenju 
bodo nagrajenci prejeli po pošti. Iskrene čestitke. 

L O T O 

Rezultati 62. kroga - 3. avgust 2008 
4. 11. 13,17, 21, 23, 39 in 25 

Lotko: 9.6.8,3,0,1 

Predvideni sklad 63. kroga za Sedmico: 160.000 EUR 
Predvideni sklad 63. kroga za Lotka: 530.000 EUR 

GG 
naročnine 

04/2014241 
e-pošta; narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.$i 

FESST, d o. o., 
nepremičninska 
daižba, 

KoroSka c 2, Kranj, 

Telefon: 236 73 73 

Fa*: 236 73 7 0 

E-poJta: 
infb@fesstsi 
Internet: 
www.fesstsi 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ • Planina t, garsonjera. 26,63 
na, 4 / 7 , 1 . izgr. 1978,66.000,00 EUR. 
SKOFJA LOKA • Groharjevo naselje, 
garsonjera, 2 3 m2, P / 4 , 1 . izgr. 1968, 
59.000,00 EUR. 

KRAN) • Dru lovka, dvosobno. 58,00 
m 2 . M / l , nadstrešek za avto, I. izgr. 
1991 , 125 .000,00 EUR. 
TRŽIC - Ravne, e n o s o b n o , 3 8 m z , 
2 . /3 , 1 . izgr. 1 9 8 5 , 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . 
VIKEND PRODAMO 
TRŽIČ - Podljubelj, 93 m 2 bivalne po-
vršine, 9 0 0 m 2 zemlj išča, obnovl jen 
1 . 2 0 0 8 , 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 EUR. 

ĤIDA 
lUEPREMlCnillUE 

Agencija za promet z napremlfinlnami 
Na akall 4.4000 KianJ 

tel.. 04/2363 3SS. 2363 389. 
asm- 041/860 938, 040/839 118 

P R O D A M : 

Drulovka, dvosobno v hiši, mansar-
da, I. 91, 74 m 2 , 1 2 5 . 0 0 0 EUR. 
Kranj , e n o s o b n o 35 m 2 , I. 59, obn. 
99. V P / 3 , 73 .000 EUR. 
S t r a ž i i č e , d v o i n p o l s o b n o v hiSi, P, 
9 0 m 2 , vrt, 1 . 6 0 / prenov. 8 6 , 1 3 3 . 0 0 0 
EUR. 

Straži iče, dvosobno v hiSi, P, 63 ml, 
I. 9 0 , 1 1 5 . 0 0 0 EUR. 
Naklo, dvostan. hiša, 2 2 0 m 2 , 1 . 30, 
prenov. I. 94, parcela 423 m2, 2 
garaži, 2 4 0 . 0 0 0 EUR. 
Šk. Loka, poslovni objekt, večnamen-
ski, I. 76, 832 m 2 , parcela 1338 m 2 . 
506.800 EUR. 

Lesce, zelo lepe pisarne v pos. hiši, 2. 
n, 1.4S, prenov, v celoti 2005, go ms, 
klinna, 1 0 5 4 0 0 EUR. 
H r v a i k a , Pag, 16 apartmajev od 4 1 
m 2 do 9 0 m 2 , na ključ, I. 0 8 , 1 7 0 0 
E U R / m z . 

N a G o r e n j s k e m i š č e m zazid. pare. 
5 0 0 m 2 ali več, v Kranju z okolico pa 
d v o s o b n o s t a n o v a n j e v prit l ič ju in 
dvo- ali dvoinpolsobno stanovanje. 

v . t r i d a n e p r e m i c n i n e > l | . s i 

m i f " • - A ' J ^ .. ^ • - - • v- • ^ 
T-A- > / S.T " .. 

J r ' «i 
-v..- • 

- - i.- -..i,^-

Cena 20 evrov, 
za narooiiite 15 evrov + poštnina 
Naročinje: po telefonu i t . 04/201-4241 

o el. poiti: narocnine@g-glas.$i 

Gorenjski Glas 

mailto:sp0rtna.zveza.trzic@t-2.net
mailto:mojca.smolej@tnp.gov.si
http://WWW.GORENJSKIGLAS.SI
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.fesstsi


MALI OGLASI, ZAHVALE mfo@g'glas.si 2 3 

Mali oglasi 
tel . : 2 0 1 4 2 4 7 
f a x : 2 0 1 4 2 1 3 
e - m a i l : m a l i 0 g l a 5 i @ g - g l a s . s i 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 1330 in za 
objavo v torek do petka do 
14.00! Delovni ^as: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8. - 1 9 . ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

DVOSOBNO stanovanje v ^otlijevem 
naselju, tr 051/301-725 doos462 

ODDAM 

OPREMUENO sobo v Kranju oddam 
prijaznemu Slovencu, tr 041/947-
5 8 5 8005598 

K(KERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53,202 2$ 66 

GSM 051 /320 700, Email: info^kj-kem.s 

PRI KRANJU oddam sobo ženski, za 
manjšo pomoč pri hiši, « 040/522-
153 600»70 

v RADOVLJICI oddam stanovanje v 
hiši z vrtom, tr 041/663^35 eoosses 

NAJAMEM 

GARSONJERO OZ. enosobno stano-
vanje v okolici Šk. Loke za daljše ob-
dobje, tr 051/386-247. Martaeoosse« 

STANOVANJE v Kranju za štiričlansko 
družino, zagotovljeno redno plačilo, tr 
040/830-901 «005544 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANj 
TEL: 04/23-8M20. 

04/23-66-670 
04i/7SS-i96.040/204-661, 

041/900-009 
e-poSta: i t d . n e p r e m i c n i n e ^ siol.net 

www.i td-plus.s l 

DVO ALI TRISOBNO stanovanje na 
Kokricf pri Kranju. * 040/698-086 

8005362 

TRISOBNO stanovanje v Kranju z oko-
lico. tr 031 /458-289 600557« 

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, TomSCeva 38. Uisoiino 

•dupteks, 96.25 fTi2,1+2/2. nad., 
novogradnja. 4% POPUST ob takojšnjem 

plačilu 20% akontacije. 
Cena: 165.331.42 EUR. 

Investrton Gekko dom. d.0.0. 
tel: 031/647 577 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO Z zemljiščem in gradbeno parce-
lo v Poreču. 041 /626-154 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
dvoru. vselitev možna konec poletja 
2008. tr O 51 /388-822 600524? 

STANOVANJSKI DVOJČEK Virmaso, 
Ško^a Loka.tr 051 /388-822 

8005248 

V PODREČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo. tr 051/388-622 800524« 

ODDAM 

V STRAŽiSČU v stanovanjski hiši od-
dam v najem opremljeno garsonjero, 
vseljivo 1. 9.. tr 031/461-185 

900&4H 

ZAMENJAM 

POL HIŠE z vrtom v okolji Šk. LoKe 
za staro hišo ali zemljo v širši okolici 
Šk. Loke. 9 041 /545-338 soos&es 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

MERCEDES C 220 ODI. I. 03, 
61.000 km. srebrn in Vamaha FZS 
600.1. 02. 23.000 km. tr 040/795-
958 800SS52 

RENAULT 19. 1.8 RT cena po dogo-
voru, tr 041/254-255 eoossa? 

ROVER 25. I. 00 5 vrat. el. paket, 
krem barve, garažiran. tr 031 /387-
3 9 7 8005S95 

VOZILA SEAT (v prostorih nekdanjega 
Tekstilindusa) v Kranju, kredit ali lea-
sing, tr 04/23-67-340 8005597 

VW Caddy. I. 88 vreden ogleda, odlič-
no ohranjen, tr 041/389-351 

800SSB8 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 
MOTOR Vamaha 535. I. 97, 30.000 
km cena po dogovoru, tr 031 /516 -
9 4 3 8005563 

AVrODELI m OPREMA 
PRODAM 

KOVČEK za avto. tr 031/501-307 
6005570 

PRTUAŽNIK - prečke za Hyundai ao-
cent 5, rabljen sarao 1x, tr 031/635-
789 BOO&5S9 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

LESENO gradbeno hišo, dim 2x2 m, 
cena 300 EUR, tr 041/963-393 

8006SSe 

SMREKOVE plohe, deske in les za 
ostrešje, tr 041/350-503 

6005666 

KURIVO 
PRODAM 

1 5 m3 suhih bukovih drv, tr 
040/485-307 8O05553 

DRVA metrska ali razžagana, molna 
dostava, « 0 4 1 / 7 1 8 - 0 1 9 800&374 

DRVA. bukova in hrastova. 50 m in 2 
kozi s kozlički, tr 041 /961 -165 

6005550 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno, tr 
04/533-16-48, 040/887-425 

6005567 

SUHA bukova drva, možen razrez in 
dostava, tr 04/25CW3-61. 040/127-
4 0 9 8005561 

SUROVINE 
KUPIM 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

DVE, več kot 100 let stari, odlično 
ohranjeni postelji, tr 031/306-600 

60055?9 

PODARIM 

KAVČ sedeči ali ležeči, tr 04/53-14-
9 4 4 6005564 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

HLADILNIK Gorenje, 120 I, tr 
04/574-46-59 6O05549 

SUŠILNI Stroj Gorenje malo rabljen, 
tr 04/25-03-688 6005556 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 
PRODAM 

GORILEC za peč na olje Feroterm. 
cena po dogovoru, tr 041 /224-957 

6005&&7 

GLASBILA 
PRODAM 

SINTESIZER Vamaha PSR 730 s 
kovčkom« primeren za učenje, tr 
041/869-792 eoossse 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

MOŠKO kok) Rog malo rabljeno, cena 
50 EUR. tr 031 /693-735 eoo5S6? 

TURIZEM 

HLODOVINO, smneke. jelke in suštoe. 
tr 041/442-151 600521» 

NA KRKU oddam apartma, tr 
0590/12-905, 041/390-422 

6005639 

TERME Čatež - vikend hišo oddam od 
24. do 31. 8., cena 240 EUR. oktobra 
150 EUR 5 dni, tr 041/652-920 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

ANG. BULDOG rjava samička, stara 9 
tednov, www.simpfyperfect.eu.com, 
tr 041/321-198 

8005561 

REZANO mahonijo, ugodno, tr 
04/574-46-59 8005S46 

ROŽE trajnice in jagode vzpenjalke. tr 
04/25^3-127 60055»4 

VSAK DAN sveže rezano cvetje gladi-
ol. prodam tudi svežo peso, Smolej. 
Luže 22a. tr 041/789-608, 
051/365-533 900&424 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

IZKOPALNiK krompirja rn VZ zgrabljai-
nik SIP. « 0 5 1 / 6 7 3 - 7 5 2 

6005545 

VITLO za les 3 1 Krpan. IT 04/57-44-
749 600SS-17 

KUPIM 

TRAKTOR Ursus. tr 051/639-777 
600S524 

TRAKTOR IMT 533 ali 539. tr 
041/680684 6oos5?s 

TRAKTORSKI tračni obračalnik, tr 
041/603-776 6005S64 

PRIDELKI 
PRODAM 

FEFERONE za vlaganje, tr 051 /682-
1 8 5 0005501 

VEČ KOCK letošnjega sena. cer\a 2 
EUR/kos. tr 04/533-32-37 8006550 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

OVCI in jagnjeta za rejo ali za zakol, tr 
040/539-023 Boosue 

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, 
sprejen\am naročila za bele piščance, 
Stanonik, 9 041 /694-285 eoossss 

PUJSKE ,45 kg. kosilnico BOS, tracni 
zgabljalnik za Pasgvali in uteži, tr 
04/515-04-00, 041/581-019 

TEUCO simentalko, v sedmem mese-
cu brejosti, tr 04/514-13-41 eoo5554 

TELICO simentalko v petem mesecu 
brejosti. cena 950 EUR. tr 041/503-
6 2 3 600S586 

OSTALO 
PRODAM 

GNEZDA za kokoši nesnice v prosti 
reji. Rajgelj Anton. Kropa 2a, tr 
041/642-184 6005069 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

GOSTILNA Pri Slavki v Podbrezjah 36, 
Naklo zaposli kuharja ali kuharico, tr 
04/534)6-444.041/62-11-11 6005575 

IŠČEM osebo za občasno nadomeš-
čanje v kiosku - prodaja časopisov in 
cigaret, po možnosti z izkušnjami, Ja-
kelj in ostali d.n.o., Benedikova 1. 
Kranj, tr 031/764-399 800545? 

IŠČEMO študentko za delo v strežbi v 
centru mesta Kranja, Jus Rok s.p., Re-
glnčeva 4, Kranj, tr 040/516-616 

NATAKARJA/ICO, žensko za pomoč v 
kuhinji, zaposlimo v novi piceriji v Trži-
ču. Boštjan Trampuž s.p.. C. Janeza 
Finžgarja 9. Jesenice, tr 040/661-
984 60054̂ 1 

sodečo 
Zaposlimo: 

KUHARJE in 
POMOČNIKE (m/ž) 
za delo v Kranju, Ško^i Loki, 

na Bledu in Golniku 
(šole, restavracije,...) 

Ugoden delovni čas 
in plačilo. 

Prijave: 
SODEXO Prehrana in 

storitve, d. o. o.. 
Kadrovska služba, Železna 
cesta i6, looo Ljubljana. 

OSEBO za delo - občasno pomoč v 
strežbi zaposlimo takoj. Pizzerija Sra-
ka, Mošnje 41. Radovljica, tr 
031/302-221 600&543 

POMOČNIKA ali kuhaija/ico takoj za-
poslimo. Gostilna Pri Bizjaku, Zg. Bela 
20. Preddvor, tr 031/640-930 «»5493 

REDNO ali honorarno zaposlim dekle 
ali natakarja/ico ter kuharja v dnevnem 
lokalu. Okrepčevalnica Klane. Klanec 
38, Komenda, t r 041/570-937 

600 3̂6 

VRTNARJA za prodajo drevnine zapo-
slimo. Vrtni center Gaiperlin, Moste 
99, Komenda, tr 041/689-770. I^j-
ze. kmetija-ag@sk>l.net B005566 

ZA DELO v strežbi iščemo natakarje, 
Benz, d.0.0.. Glavna cesta 43, Naklo. 
i r 040/312-440 8006576 

ZAPOSUM dekle v strežbi, redno ali 
začasno, Sirena pub, Kidričeva 67. 
Škorja Loka, 9 041/719-018 eoossze 

ZAPOSLIMO prijazno In komunikativ-
no dekie za dek> v recepciji v Wellness 
centnj na Bledu. Prošnje pošljite na 
naslov Unea Alpe, d.o.o., Betonova 2, 
Kranj 600557? 

ZAPOSLIM voznika G Kat. za vožnje 
po Sloveniji, Mohorič Darko s.p., Ra-
covnik 4a. Železniki. « 041/650-894 

6005467 

ZAPOSUM urejevalca strojev oziroma 
delavca za brizganje plasitike in študen-
ta za pakiranje in tisk • resni. IRO 
PLAST, d.0.0.. Glavna o. 42, Naklo, 
tr 040/687-777 6006577 

ZAPOSLIM elektroinstalaterja. Branko 
Korošec s.p.. Breg ob Savi 27. Mavč^ 
če, tr 041 /626-954 800S603 

l i Č E M 

REFLEKSNA masaža stopal starejšim 
oz. invalidnim osebam na vašem 
domu, tr 041/589-821 eoos57t 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
IŠČEM 

IGRAM frajtonarico, iščem muzikante 
za kvintet ali trio. leta niso pomembna, 
tr 040/890-519. 031/796-004 

K R E O m D O l o L E T Z A V S E 
ZAP^ TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOJENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

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

NUMEROUNO Rob«rt 
Kukovac Mlinska uL 22, 

Maribor, teMbn: 
, 0 2 / 2 5 2 ^ 2 6 , a4iy75056a 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe, urejanje In tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
SGP Bytyqi d.n.o., Struî avo 3a, Kranj, 
n 041/222-741 8004881 

ADAPTACUE, vsa gradbena deta, no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tla-
kovanje dvorišča, ograje, kamnite 
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in 
poceni, SGP Beni, Struževo 7. Kranj. 
9 041/561-838 6o66>o6 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, parkirišč, polag. robnikov, 
(»alnih plošč. izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovic & Co. d.n.o., Jetov-
škova 10. Kamnik. « 01/839-46-14, 
041/88CV.751 6004712 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170,041/733-709; žaluzije, roloji, ro-
lete, lamelne zavese, pltse zavese, ko-
mamiki. marioze. www.asteriks.net 

8005420 

BELJENJE notranjih prostorov, kltanje 
sten in stropov, odstrar̂ ê ^nje t a ^ , bar-
vanje vseh vrst fasad, pronnazi oken. vrat 
in napuščev, Pavec Ivo s.p.. Podbrezje 
179, Naklo, tr 031 /392-909 6005222 

ČISTIMO stanovanje, hiše, apartmaje, 
urejamo okolico hiš. likamo, pomoč 
starejšim osebam. Brun Mateja. Delav-
ska 34. Mojstrana, tr 040/751-796 

DELAMO vsa zidarska dela. notranje 
omete in fasade z našim ali vašim ma-
teriak>m. Arjaniti. d.0.0.. Žabnica 47. 
Žabntea. tr 041 /878^86 «05422 

FLORIJANI, d.0.0.. C. na Brdo 41. 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škarpe. tlakova-
nje dvorišč. •» 041 /557-871 eoo5i26 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje, 
zidava, montaža novih, popravila sta-
rih. nudimo dimne obloge, dimne 
kape. Novak &Co, d.n.o.. Ljubljanska 
89, Domžale, i r 031 /422^00 

KVALITETNA pleskarska dela vam 
nudi Bizant Gorazd s.p., Brttof 9, 
4000 Kranj, tr 041/514-547 6O05574 

PREKRIVANJE STREH od 3,5 
EUR/m2, nfK>ŽĴ  dobava 30% cenejše 
kritine. Marko Deriink s.p.. Glavna ce-
sta 12, Naklo, tr 040/484-118 

600S449 

SLO-OOM zaključna dela: knauf. arrrv 
strong, spuščeni stropi, predel, stene, 
okna, vrata, streš. oknavelu*, pleskar-
ska in druga vzdrževalr̂ a dela, Slavko 
Markotič s.p., Suška c. 28. Škofja 
Loka, « 0 4 1 / 8 0 6 - 7 5 1 eoosan 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zn^anjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA. 
d.0.0.. Ekslerjeva 6, Kamnik, tr 
01/83.15057.041/894-229 800544? 

l i Č E M 

ČISTILKO za vzdrževanje hiše 2x te-
densko po 4 ure. plačilo po dogovoru, 
tr 04/588-1&-52 6005551 

IŠČEM delavca za pomoč na kmetiji, 
zaželen izpit B kat.. tr 040/80-30-66 

6005590 

IŠČEM OSEBO, ki bi mi popravila 
okvaro na TV znamke Camacrown na 
mojem domu. tr 040/303-405 

6005562 

IŠČEMO hišno pomočnico, okolica 
Cerkelj na Gorenjskem, tr 041/624-
8 0 4 6005592 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

UČINKOVITE (nštrukcije angleščine, 
francoščine, nemščine, stovenščine 
za vse stopnje šolanja; tudi poslovna 
smen priprave na izpite; slovenščina 
za tujce; prevajanje. Mentor, Mirjana 
Trbič s.p., Žanova ul. 34, Kranj, tr 
041/656-053 6005331 

ZASEBNI STIKI 
35.000 POSREDOVANJ, 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženrtne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo, 9 03/57-26-319. 031/505-
495. 031/836-378 

6000004 

58-LETNI, izobražen, postaven po-
slovnež želi spoznati tekrerv} žMjenjško 
sopotnico, tr 041/229-649 eooMie 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrer>e. resne, hajne zveze iz 
vse države. 9 031/836-378 

MLAD. uspešen, preprost moški z 
otrokom hrepeni po iskreni zvesti part-
nerki. tr 041 /95^192 6005417 

RAZNO 
PRODAM 

KVALITETNA omela za pometanje 
krušnih peči. negorijiva. tr 01/83-23-
107, Žnidar 6oo5563 

\v\\ u.pMj;iohnik.coin 

Z A H V A L A 

Ob smrti naše mame 

MARIJE JERŠE 

se zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za 
izrečena sožalja ter darovano cvetje in sveče. 

Sin Slavko z družino 

Bolečina, fei nam v srcu tli, 
te v življenje več ne obudi. 

V SPOMIN 

Jutri, v sredo, 13. avgusta 2008 . mineva peto leto, odkar nas je 
zapustil naš dragi 

JANEZ AMBROŽIČ -
Z I D A N K 
Hvala vsčm, ki se ga spominjate, prižigate sveče in obiskujete 
njegov grob. 

V s i njegovi 

mailto:mali0gla5i@g-glas.si
http://www.itd-plus.sl
http://www.simpfyperfect.eu.com
http://www.asteriks.net
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A N K E T A 

Tudi na dopustu 
aktivni 
M A I A B E R T O N C E L J 

Čas počitnic se počasi 
izteka. V tokratni anketi 
smo spraševali, kje in kako 
preživljate letošnji dopust. 
Večina vprašanih je mnenja, 
da mora biti tudi dopust 
aktiven. 

Tina Močnik, Radomlje: 

"Bili smo v Šibeniku, v hote-
lu, ki je organiziral številne 
aktivnosti tudi za otroke. 
Z a kakšen dan gremo v Bo-
hinj, kjer lahko kolesarimo, 
plavamo, veliko je tudi mož-
nosti pohodništva." 

Tomaž Kalan, Šutna: 

"Tudi letos bom dopust 
večinoma preživel kar do-
ma, tako kot minula leta. 
Za kakšen dan bova šla z 
ženo v toplice, ki j i zelo 
ustrezajo. Za več dni pa 
grem redko od doma." 

Mateja Čarman, Skofla Loka: 

"Bili smo na Pašmanu, v 
Franciji, pa tudi v hribih. 
Dopust je bil kar pester. 
Pomembno je, da se tudi na 
dopustu kaj dogaja, da so 
možnosti za kolesarjenje, 
za tek, da ni samo ležanje." 

Jana Jelenkovič, Ško^a Loka: 

"Teden dni dopusta smo 
preživeli na morju, zelo všeč 
pa nam je tudi v hribih. Ob 
prostih dneh hodimo na 
izlete v Bohinj, na Pokljuko 
ali pa kam s kolesom. Polet-
je preživimo aktivno." 

Tomaž Soklič, Šenturška Gora: 

"Dopust smo preživeli v 
Bohinju, kjer imajo vse, kar 
potrebujemo za lep dopust. 
Ni preveč vroče, poleg tega 
so možnosti za športne 
aktivnosti, primerno okolje 
je tudi za otroke." 

Jezerske ovce spet v dolini 
Tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem prirejajo že pol stoletja. Scenari j zanj j e napisal d o m a č i n 
Vencij Krč, uprizarja pa stare običaje o b j e s e n s k e m prigonu ovc v dol ino. 

D A N I C A Z A V R I Ž L E B I R 

Jezersko - Prireditev ob 
Planšarskem jezeru je vsako 
leto drugo avgustovsko ne-
deljo, ko je na Jezerskem 
največ ljudi. Ovc pa v resnid 
takrat še ne priženejo s pla-
nin, kjer se jih danes pase 
okoli petsto. ŠelSflSiSfeoncu 
s e p t e m ^ Jifa.^ižloefS^M«-.-
me prežene v 
Primož Muri, ki predseduje 
društvu rejcev avtohtone 
pasme jezersko-solčavskih 
ovc. Njegova družina pod 
Češko kočo pase kakih 25 
ovc. Sicer pa je v društvu, ki 
zajema tudi sosede s tržiške-
ga in solčavskega konca, 
okoh 6 0 rejcev, ki redijo 
1500 ovc. Prednost avtohto-
nih pasem je, da so izredno 
dobro prilagojene na okolje, 
dodaja Muri, celoletno so 
plodne, gojijo pa jih zJasti za-
radi mesa in volne. Na Jezer-
skem imajo ovco celo v ob-
činskem grbu. 

Društvo rejcev jezersko-
solčavske pasme je eno od 
društev, ki sodelujejo pri 
pripravi ovčarskega bala, si-
cer je vsa zgodba v rokah go-
stinca ob Planšarskem jeze-
ru Milana Milošiča in doma-
čega turističnega društva. 
MUošič je zadovoljen z letoš-
njim obiskom, prišlo je bli-
zu štiri tisoč obiskovalcev, Id 
so jih uvodoma z domačo 
pesmijo pozdravile pevke 

Gospodar z družino je s pastirji sedel k pomenku o tem, kako je bilo čez poletje v planini. 

tria Vox in dva harmonikar-
ja. Etnografska prireditev se 
je nadaljevala z uprizoritvijo 
prihoda planšarjev s čredo v 
dolino. Jezerski gruntar z 
ženo in za možitev godno 
hčerko Minko pričaka plan-
šarie, ki so čez poletje pasli 
ovce na visokogorskih paš-
nikih, sedaj pa mu poročajo, 
kako je potekala paša. Maje-
rica jim je v planini dobro 
kuhala in stregla, lovec je 
čredo varoval pred zvermi in 
ko poslušamo pripoved v 
pristni jezerski govorici, si 

lahko predstavljamo drobce 
iz njihovega življenja. V 
ogrado zaprte ovce so priteg-
nile zlasti otroško radoved-
nost, vs i obiskovalci pa si 
radi ogledajo, kako spretno 
znajo ovco ostriči in njeno 
volno pripraviti za nadaljnjo 
obdelavo, od krtačenja in 
predenja so polstenja in ple-
tenja. Striženja sta se kot 
vsako leto lotila Lojzka in 
Štefan Kocjan. Ovca je bila 
tudi glavna nagrada za keg-
Ijača, kd bo podrl največ keg-
ljev, na ovčjem mesu je te-

meljila tudi kulinarična po-
nudba. Na odprtem ognjiš-
ču pa so kuhah tudi druge 
tradicionalne jedi, značilne 
za Jezersko, denimo žgance 
in masovnek, jed iz moke in 
kisle smetane. Skratka, že-
lezni repertoar, kot je dejal 
Drejc Kamičar, bralec vez-
nega besedila med posa-
meznimi dogajanji in eden 
od organizatorjev jubilejne-
ga petdesetega ovčarskega 
hala. Goste so še lep čas po 
izteku dogajanja zabavale 
Polka punce. 

vremenska napoved 
N a p o v e d z a G o r e n j s k o 

V torek in sredo bo sončno in vroče. V sredo proti večer 
bodo v Gornjesavski dolini možne nevihte. V noči na četrte 
se lahko kakšna ploha ali nevihta pojavi tudi drugod, 
četrtek čez dan bo delno jasno in manj vroče. 

Agenoja RS u okoljr, Umd za Metcortogi 
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B L E D 

Boris Malej je direktor blejske u p r a v e 

Za direktorja občinske uprave na Bledu je bil izbran Boris 
Malej, nam je včeraj povedal župan Janez Fajfar. Med 
sedmimi kandidati, ki so se prijavili na razpis, je bila poleg 
Maleja tudi Bernarda Resman in za oba je župan dejal, da 
sta strokovno dobra kandidata, oba imata namreč izkušnje 
pri vodenju občinskih uprav, Malej v Bohinju, Resmanova v 
Žirovnici. Izbran je bil torej Malej, ki je bil v preteklosti tudi 
župan občine Bled. Z imenovanjem so na Bledu pohiteli, 
ker si zaradi številnih začetih projektov ne morejo privoščiti 
odmora, je še dejal župan Janez Fajfar. Sicer pa je sedaj še 
čas za morebitne pritožbe. D. Ž. 

K R A N J 

P o c e n i t e v naftnih der ivatpv 

P?ines .5p, se v skladu z vladpp .uredbo :spet spremenile 
•maloprodajne cene naftnih denvatov, tokrat so se»g)ede 
na gibanja cen nafte na svetovnih trgih vse znižale. Neosvin-
čeni 95-oktanski motorni bencin se je pocenil za 3,2 centa, 
na 1,129 ®vra za liter, 98-oktanski bencin pa za 3,5 centa, 
na 1,162 evra za liter. Cena dizelskega goriva se je znižala 
za 6,7 centa in od danes naprej znaša 1,197 evra za liter. 
Med vsemi naftnimi derivati se je glede na vrednost najbolj 
pocenilo ekstra lahko kurilno olje, cena se je znižala za 6,6 
centa, na 0,865 evra za liter. C. Z. 

K R A N ) 

T e m e l j n i k a m e n z a o b n o v o šole v Ž a b n i c i 

Na Podružnični šoli Žabnica je bilo v preteklosti že nekaj 
obnov, ki pa so bile preskromne ali preveč časovno oddal-
jene, da bi še lahko ustrezale sodobnemu pouku. Zato bodo 
jutri ob 17. uri v prisotnosti kranjskega župana Damijana 
Perneta ob šolski stavbi položili temeljni kamen za popolno 
obnovo šole. S. K. 

N o v o r o j e n č k i 

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 43 novih 
prebivalcev, od tega v Kranju 33, na Jesenicah pa 10. V 
Kranju se je rodilo 16 deklic in 17 dečkov. Najlažji je bil 
deček s 1.900 grami, najtežji pa je tehtal 4.420 gramov. 
Na Jesenicah se je rodilo 6 dečkov in 4 deklice. Najtežji je 
bil deček, ki je ob rojstvu tehtal 4.250 gramov, najlažjemu 
dečku pa je tehtnica pokazala 3.130 gramov. 

07 .svit i r 

RADIO KRANJ D.0.0. 
Sl/itaijeva ul. 6. K R A N J 

tnEraN: 
(04) 2a i -2220 VUKCO 
( 0 4 ) 2 8 1 - 2 2 2 1 nunuc 

( 0 4 ) 2 0 2 2 - 2 2 2 »nnuiu 

( O S I ) 3 0 3 - 5 0 5 

r A X : 
< 0 4 ) 2 S 1 - 2 2 2 S »UKCUT 
( 0 4 ) 2 8 1 - 2 2 2 0 IH&MK 

E-pc^fo: 
r m i l o k r a n J O r a d l o - I c r a n J . s l (jdmm ̂ EiiAsm 

www. rad i o-kra n j . si 


