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V likvidacijo gre tudi Aauasava
Včeraj so tudi uradno potrdili vest, da se je lastnica Aquasave italijanska
družina Bonazzi odločila kranjsko podjetje likvidirati.
ŠTEFAN ŽARGI

Kranj - Od včeraj je tudi uradno znano, da gre v borem
mesecu dni po IBI-ju v likvidacijo še drugo kranjsko tekstilno podjetje. Kot je povedal
Edi Kraus, generalni direktor
in dan uprave družbe Julon v
Ljubljani, predstavnik lastnika in bodoči likvidacijski
upravitelj, je bila odločitev na
skupščini družbe o prostovoljni likvidaciji Aquasave,
podjetja, ki je v letu 1993 začelo delovati v prostorih Tekstilindusa po njegovem stečaju, sjjrejeta, ker ne more
več proizvajati po konkurenčnih cenah in zato glede na
razmere na trgu ni več renta-

bilno. Do polletja se je letos
nabralo okoli tristo tisoč evrov izgube. O likvidaciji so se
lastniki odločili že v juliju,
sindikat je bil o tem uradno
obveščen že i. avgusta in včeraj so bili oddani vsi potrebni
dokumenti za prijavo likvidacije v sodnem registru. Že
pred vložitvijo prijave likvidacije je bila pripravljena bilanca premoženja, po kateri se
kaže, da bodo lahko v celoti
poplačali vse upnike: prednostno delavce (skupaj okoli
2,5 milijona evrov), banke in
dobavitelje.
Na sestanku s sindikatom
so obljubili, da bodo vsem
360 trenutno zaposlenim
poleg vseh rednih prejemkov

in regresa izplačali odpravnine v skladu z zakonom. Prva
skupina 260 delavcev naj bi
podjetje zapustib v septembru, manjši del proizvodnje
s okoli 80 zaposlenimi pa
naj bi nadaljevali do 31. oktobra. Okoli dvajset delavcev
bo ostalo še v podjetju do zaključka likvidacije za katero
pričakujejo, da bo kočana v
dveh letih. Predsednik sindikata Redžo Marišič je dejal,
da jih je vodstvo z razmerami dobro seznanilo in da
verjamejo obljubam, da
bodo korektno poplačani.
Delavcem bodo pomagali pri
iskanju dela, saj se nanje že
obračajo nekatera podjetja, ki
delavce potrebujejo.

Zapornice ob vhodu v Aquasavo bocto dvigali še do konca oktobra. / FOM: r.NA DOM

Šolsko leto številnih novosti
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Osemletka se z letošnjim šolskim letom dokončno poslavlja, šolarje in dijake pa čaka precej novosti.
MATEJA RANT

Kranj - Včeraj se je za
161.914 učencev in 89.500
dijakov začelo novo šolsko
leto. Šolski prag je letos prvič
prestopilo 17.769 otrok, kar
je 226 več kot minulo šolsko
leto. Največ novosti so letos
pripravili za osnovnošolce,
novost pa je tudi brezplačen
vrtec za drugega in vse nadaljnje otroke ter brezplačen
topel obrok za dijake.
V 48 osnovnih šolah bodo
v tem šolskem letu poskusno
uvedli drugi tuj j e ^ kot obvezni predmet. Učenci bodo
odslej lahko prosto izbirali
med izbirnimi predmeti,
lahko pa bodo tudi oproščeni
sodelovanja pri izbirnih
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Včeraj se je za 161.914 učencev in 89.500 dijakov začelo
novo šolsko leto. / FMO. TIM DOM

predmetih, če obiskujejo
glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Šolam so
po novem omogočili večjo
prožnost pri organizaciji pouka, učencem pa ob koncu
šolskega leta ne bodo več določali splošnega učnega
uspeha.
Na prvi šolski dan sta šolarje nagovorila tudi predsednik države Danilo Tiirk
in minister za šolstvo in
šport Milan Zver. "Šola je
kul," je šolarjem zaupal
predsednik, šolski minister
pa jim je v spodbudo dejal,
naj pogumno stopajo po začrtani poti. "Pri tem pa ne
pozabite, da ni neprehodnih
poti - so le neprehojene," je
še dodal.

i Gorenjska^ Banka

Med upokojence prihaja
predsednik države
konjeniškega kluba, poskrbljeno bo za gostinsko ponudbo in kulturni ter zabavni
program. Udeleženci bodo
lahko obiskali pot kultume
dediščine in se podali na pohod na Svetega Lovrenca ter
na izlete. Glavni organizator
srečanja je medobčinska zveza dnjštev upokojencev Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Po Bregantovih besedah je organizacija srečanja
stala 16 tisoč evrov.

URŠA PETERNEI.

Breznica - V četrtek bo na
Breznid v žirovniški občini
potekalo 18. srečanje upokojencev Gorenjske. Kot je povedal predsednik organizacijskega odbora Boris Bregant,
pričakujejo prek tri tisoč upokojencev, svojo udeležbo pa
so potrdili tudi predsednik
države Danilo Turk in številni župani. Srečanje se bo pričelo ob 10. uri na prostoru
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CORENjSKA
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"Občutek, daje bil
nekdo v tvojem
stanovanju, je grozljiv"

Več denarja za štipendije

Nesrečne zapornice
ni več

Šoia z enim
prvošolčkom

Jutri bo d^rm jasno

Nesrečne zapornice na poti iz Planice v dolino Tamar, v katero se je konec julija zaletel iS-letni kolesar in se
smrtno ranil, ni več. Minulo soboto
so jo odstranili, po tem ko je tako na
sredini seji po hitrem postopku odložil občinski svet.
^

v kamniški občini učenci poleg petih
matičnih osnovnih šol obiskujejo
tudi osem podružničnih. Na Vranji
Peči se je letos v pn/i razred vpisal le
en učenec, v podružnični Soli Gozd v
Krivčevem pa sta včeraj šolo prvič

Iz hi£ v Kranju so vlomilci odnašali
dokumente, denar, parfume, mobitele, fotoaparate, plašče... T e ž k o je živeti z občutkom, da ti je in ti lahko Se
vedno nekdo vlomi v stanovanje,"
pravi psiholog Peter Umek.
^

z letošnjim šolskim letom so začeli
uporabljati nov zakon o štipendiranju, ki prinaša precej novosti. Po novem bodo vtoge za dižavne štipendije sprejemali v centrih za socialno
delo, o novih Zoisovih štipendijah pa
bo odločal javni sklad za razvoj kadrov in štipendije.

,

G r t š r l . letnik srednje Solt?
* CA.
P O $ U ; j Z GORENJSKO BANKO in nmli si
BREZPLAČNO NEZGODNO ZAVAROVANJI;
za šolsko leto 2008/2009 pri Za»ro»faikj-ni«^.

Stopila dva pnošolca.

Danes bo spremenl/ivo
s spnmen^ivo

Mičnos^o,

pqavljcde se bodo
padame,

oblačno.

krcjeme

v četrtek tiuii nevihte.

12/22X
jutri: spremenljivo

oblačno

POLITIKA
arilo

izžrebanemu

naročniku

časopisa

Gorenjski Glas
Knjigo prejme ZDENKA FRELIH iz Žabnice.

Zmagal bo z

zavrl@g-glas.si

Grims: Spet bo zmagala SDS
Konec tedna so se volivkam in volivcem predstavili štirje kandidati SDS na letošnjih volitvah.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Žeje, Kranj, Tržič - Branko
Grims, ki kandidira v šestem
volilnem okraju, je svoje privržence povabil v občino Naklo, k ribniku v Žejah, kjer

VOLITVE 2008

danica.

ki je uvrščeno tudi v nacionalno razvojno resolucijo od
leta 2007 do 2023. Branko
Grims, ki je med volivke in
volivce prišel v družbi žene
Martine in otrok Lare, Tima
in Teje, je napovedal: v tem

bi bili siti prejšnje vlade, pač
pa tudi zaradi vrednot Mi držimo dano besedo, je dejal
Grims in spomnil, kaj je
pred štirimi leti obljubljal volivcem: vinjete, boljše nriožnosti izobraževanja, začetek

Razb-esen iz Tržiča in Bojan
Homan iz Kranja. Oba kandidata sta v soboto pripravila
tudi lastni predstavitvi. Bojan
Homan se je v družbi Darinke Rakovec, ki kandidira v četrtem volilnem okraju (levi

Kdo bo zmagal in s kakšnim odstotkom? Čaka vas lepa nagrada, najbolj natančen odgovor bomo nagradili z desetkrat
večjo vsoto evrov.

KUPON VOLITVE 2008
Kdo bo zmagal na letošnjih volitvah (napišite stranko ali
njenega predsednika)?

S kakšnih odstotkom bo zmagal (napišete rezultat na
decimalko natačno)?

Vaše ime in priimek ter naslov:

Izpolnjen kupon pošljite na dopisnici ali v pismu na naslov:
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Če bo točnih odgovorov več, bomo nagrajenca izžrebali. Upoštevali
bomo vse odgovore, ki jih bomo prejeli do volilnega molka,
torej do sobote, 20. septembra 2008. Zmagovalca nagradne
igre bomo razglasili po objavi uradnih volilnih rezultatov.

GG

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

VSAK PRVI TOREK V MESECU

Kupon za brezplačni mali oglas
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugodnost velja samo naročnikom časopisa Gorenjski glas.
Veljavni so kuponi tekočega meseca v tekočem letu (ta
mesec september/08) in imajo na hrbtni strani odtisnjen
naslov naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu ali brez
kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za naročnike
(20 %). Kupon ni veljaven za objavo pod šifro ali z navedbo;
naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega malega oglasa

ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi s. p.).

Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4,4000 Kranj ali po telefonu 04/20142 47 neprekinjeno 24 ur dnevno; za torkovo številko Gorenjskega glasa do
petka do 14. ure in za petkovo številko do srede do 13.30. V
malooglasnem oddelku na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju pa smo
vam na razpolago od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure.

MALI OGLAS

september/08

Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:
• prodam
• podarim

• kupim
• iž&m

• oddam
• nudim

• najamem
• zamenjam

Nedtljivih kuponov ne objavljamo.

Branko Grims v družbi ministra Turka ter kandidatov
Bojana Homana in Vide Raztresen /F«o:corndKj»di£

Živahen shod v Kranju z Bojanom Homanom, Darinko
Rakovec in Miho Brejcem /FotoiTimooki

jih je nagovoril v družbi ministra za ra2:voj Žiga Turka.
Slednji je dejal, da Grimsa
odlikuje govorniški dar in da
predstavlja enega najvažnejših glasov stranke SDS. Jasen je, dosleden in oster, ko
gre za kritiko nasprotnikov,
tem pa je pogosto tudi tm v
peti in tarča njihovega napada. Minister je še dejal, da
imata z aktualnim poslancem tudi skupni projekt, namreč gospodarsko središče
ob letališču Jožeta Pučnika,

gradnje ceste HotemažeBritof. Za cesto BritofHotemaže pa je dejal, da je
izposloval državni denar in
sedaj so nared tudi vsi dokumenti, potrebni za začetek
gradnje. V času prejšnje vlade so cesto obljubili šele za
leto 2013.
Med gosti na Grimsovem
predvolilnem shodu je bil
tudi Brane ličar, ustanovitelj
ansambla Gašperji, prišla pa
sta tudi kandidata iz sosednjih volilnih okrajev. Vida

volilnem okraju bomo zmagali, enako tudi na ravni Slovenije. Predsednik SDS Janez Janša bo še naprej vodil
slovensko vlado, saj je za to
najbolj konipetenten, je dejal
Grims in naštel gospodarske
in druge dosežke sedanje
vlade ter minulo štiriletno
obdobje primerjal s prejšnjo
Ropovo vlado, ko je bila gospodarska rast pol manjša,
inflacija pa trikrat večja. Pravi še, da volivci pred štirimi
leti niso volili SDS zato, ker

breg Save) predstavil na
Glavnem trgu v Kranju, pridružila pa sta se jima je tudi
strankarski kolega in poslanec v evropskem parlamentu
Miha Brejc ter poslanec Mirko Zamerruk. Vida Raztresen pa je Tržičane povabila
na srečanje v soboto zvečer.
Prišli sta tudi ministrica Zofija Mazej Kukovič in evropska poslanka Romana Jordan Čizelj, kandidatka pa je
med drugim predstavila svoj
pogled na razvoj Tržiča.

Priložnost mladi generaciji
Lidija Goljat in Jurij Krvina sta kandidata stranke SD na Škofjeloškem.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Škofja Loka - "Zadnja leta
smo sodalni demokrati urili
in kalili mlado generacijo, in
sicer že za lokalne volitve," je
ob predstavitvi dveh mladih
kandidatov za letošnje parlamentarne volitve dejala predsednica območne organizacije SD Mirjam Jan Blažič. V
osmem volilnem okraju v
Škofji Loki bo na listi S D
kandidirala Lidija Goljat,
profesorica angleščine in sociologije, v tem mandatu občinska svetnica v Škofji Loki.
Javno zdravstvo in šolstvo,
povečevanje možnosti, da
bodo mladi čim prej prišli do
prve zaposlitve in do stanovanja ter skrb za socialno varnost ljudi so tri temeljne točke, ki jih je kandidatka poudarila v svojem programu.
Meni, da mora biti minimalna plača višja kot je sedaj, pokojnine pa morajo zadoščati
za spodobno življenje. Golja-

Od leve: Mirjam Jan Blažič, Jurij Krvina, Lidija Goljat, Igor
Lukšič in Uroš Jaušovec
tova omenja tudi več lokalnih problemov, potrebnih rešitve, od cestnih povezav,
gradnje javnih vrtcev, razvoja
turizma z gradnjo novih hotelskih zmogljivosti v Škofji
Loki do bolj urejenega sistema oskrbe starejših in gradnje prehodnih mladinskih
stanovanj za čas, ko mladi

prvič rešujejo stanovanjski
problem. Tudi Jurij Krvina,
doma iz Gorenje vasi, se je
osredotočil na lokalne teme.
Mladi iz obeh dolin zapuščajo domači kraj in se vozijo na
delo drugam, mnogi se celo
odseljujejo. Zato je prepričan, da je treba poskrbeti za
takšen gospodarski razvoj

obeh dolin in nastanek zahtevnejših delovnih mest, ki
bodo omogočile ljudem
možnost dela in zaslužka
doma. Poudaril je tudi sodelovanje med gospodarstvom
in lokalno skupnostjo, pri
skrbi za stare ljudi pa tako
gradnjo domov za ostarele,
ki bodo dostopni vsem slojem ljudi, kot tudi kvalitetno
dnevno varstvo in pomoč na
domu. Na predstavitvi kandidatov sta bila navzoča tudi
podpredsednik SD Igor Lukšič in glavni tajnik stranke
Uroš Jaušovec. Pohvalila sta
izbor kandidatov stranke za
letošnje volitve in poudarila,
da se SD poteguje za najboljši rezultat na volitvah in za
to, da njen predsednik dobi
mandat za sestavo vlade. Ta
bo s svojim programom najboljša alternativa sedanji vladi SDS, pod katero državljani
živimo slabo, čeprav se hvali
z dobrimi gospodarskimi rezultati.

V O L I T V E 2008

Ce zdržiš, tudi uspeš

Jeseniški župan za poslanca
URŠA FEIERNEL

Bernarda Eržen Kosmač je novo ime v politiki. Kandidira za poslanko na listi SNS.
SUZANA P . KOVAČIČ

Kranj - Bernarda Eržen Kosmač je novinka v politiki,
kandidira za poslanko na listi Slovenske nacionalne
stranke (SNS) v volilni enoti
1,4. in 5. okraj. "Splet okoliščin me je pripeljal do kandidature za poslanko, pobuda
je prišla s strani SNS. S politiko sem se prej ukvarjala le
toliko, kolikor sem doma
opazovala svojega očeta, ki je
bil eden od ustanoviteljev
DEMOS-a," je povedala Erženova in naštela nekaj razlogov, zakaj je SNS prava
stranka zanjo: "Najbolj me je
potegnil predsednik Zmago
Jelinčič; po karakterju je podoben meni, vse pove naravnost, z enostavnimi in jasnimi stavki, ker hoče biti blizu
navadnemu človeku. Izpostavlja pripadnost slovenskemu narodu in je eden redkih, ki se ves čas, ne samo v
času pred volitvami, bori za
celovitost slovenskega ozemlja. Spoštujem njegovo splošno razgledanost, navdušuje

Bernarda Eržen Kosmač
me njegovo poznavanje ne
samo slovenske, ampak tudi
svetovne zgodovine."
In njena vizija? "Podpiram
program SNS, še najlx)lj to.
da se sodnikom, tudi glede
na moje izkušnje s sodiščem,
ukine trajni mandat Sodniki
bi ludi morali odgovarjati za
napačno izrečene sodbe.

Zdravniki, ki prihajajo s fakultet, ne bi smeli takoj v zasebne vode. Mladi bi morali
hitreje priti do služb in stanovanj. Tudi zunanjepolitična
vpražanja, za katera se zavzema SNS, so mi blizu," je povedala in dodala, da se bo, če
bo i2:voljena za poslanko, 2avzemala tudi za reševanje lo-

info@g-^s.si

kalnih problemov, na primer
ustanovitve Gorenjske univerze v Kranju, večje zaposljivosti v gospodarstvu in za
razvoj malih podjetnikov.
Bemarda Eržen Kosmač
živi v Spodnji Besnid. Rojena je bila v Žabnici na srednje veliki kmetiji s tremi
hčerami. Ima devedetno
hčerko. Je diplomirana
upravna organizatorka in je
študentka tretjega letnika
Pravne fakultete v Mariboru. Zaposlena je na Upraviu
enoti Kranj, kjer dela na področju gradbenih zadev v
Kranju. Prostega časa ima
malo, izkoristi ga za planinarjenje. "Zadnje čase ugotavljam, da ima tudi morje
svoje lepote in čare," je povedala. Rada hodi v kino, kaj
dobrega prebere, rada dobro
je in pusti se razvajati. In
morda bo imela nekoč celo
svojo vrtnarijo... Njen moto
je: "V življenju je vse možno
doseči, če je le močna volja.
Če zdržiš, tudi uspeš, pa naj
bo to v zasebnem ali poklicnem Življenju."

Jeseniški župan Tomaž
Tom Mencinger se bo na državnozborskih volitvah potegoval za mesto poslanca
na listi SD. Kot je povedal,
imajo Jesenice s tem veliko

bolj učinkovita." Sam bo v
primeru, če bo izvoljen, skušal najti poti za uresničitev
več jeseniških projektov, zlasti ureditev mejnega platoja
Karavanke, rešitev lastništva
zemljišč bivše železarne in
podobno. In kako bo združe-

Tomaž Tom Mencinger (levo) s podpredsednikom SD
Igorjem Lukšičem / foto:

zivh 2i«bir

priložnost, da dobijo svojega
predstavnika v parlamentu:
"Dosedanje izkušnje so pokazale, da so župani, ki so
bili hkrati poslanci, lahko
dosegli veliko več za svoje
občine. Veliko lažje so uresničevali projekte in komunikacija z državo je bila precej

val funkdji župana in morebitnega poslanca.' "Zavedam
se, da bo to dodatna obremenitev, a to ceno sem pripravljen plačati." je odgovoril. Če
bo izvoljen v državni zbor,
bo postal nepoklicni župan,
imenoval pa bo še tretjega
]>odžupana.

KRANJ
KRANJ

Motoristi za poligon varne vožnje

LPR z vso enajsterico

Pred kratkim so predstavniki stranke Lipa skupaj z Motoristično unijo Slovenije, Zvezo moto klubov Slovenije in številnimi
motoristi na Ministrstvu za okolje in prostor predali prek tri tisoč zbranih podpisov pod peticijo za gradnjo državnega motorističnega poligona za vamo vožnjo. S tem bi dosegli, da
med slovenskimi motoristi ne bi bilo toliko smrtnih žrtev, ki
jim botruje tudi pomanjkanje vozniških spretnosti. V. S.

Lista za pravičnost in razvoj v
prvi volilni enoti nastopa s
popolno zasedbo. V vsakem
od volilnih okrajev Ima svojega kandidata. V prvem, jeseniškem, je to Jernej Rac, v
drugem (Bled, Bohinj, Gorje)
Vinko Poklukar, v tretjem
(Radovljica) jože Hribar, v četrtem (Kranj) Brigita Vidmar,
v petem (Kranj) Edvard Kraševec, v šestem (občine v
okolici Kranja) Simon Vižin, v
sedmem (Tržič) Gregor Jankovič, v osmem (Škofja Loka)
Drago Leskovšek, v devetem
(Poljanska in Selška dolina)
Vesna Vižin, v desetem
(Kamnik) Filip Slana in v
enajstem (Idrija) Mateja GabercD.Ž.

Na volitve tudi zeleni
Pri Zelenih Slovenije bo v prvem volilnem okraju bo kandidiral avtomehanik Slobov

drugem

Katarina Kl6ckl, geografinja,
v tretjem glasbeni pedagog

Slavko Ladislav Mežek. V četrtem kandidira sociologinja
Marija Purgar, v petem komercialist Milan Sušnik, v
šestem elektrotehnik Domen Zupan, v sedmem ekološka kmetica Mihaela Zalokar, v osmem natakar Has-

nija Muzurovič,

Gorenjski Glas
OCX;OVCRNA UREDNICA
Marija Vokjak
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Japonci na Brniku
v petek je na Letališču jožeta Pučnika Ljubljana
pristalo prvo letalo direktnih čarterskih poletov iz
Japonske.

''Občutek, da je bil nekdo v
tvojem stanovanju, je grozljiv!"

rend, ki so je pripravili ob tej
priložnosti in se jo je med
iz hiš v Kranju so vlomilci odnašali dokumente, denar, parfume, mobitele, fotoaparate, plašče ...
Brnik - V petek je na brnidrugim udeležil Andrej Viz"Težko
je živeti z občutkom, da ti je in ti lahko še vedno nekdo vlomi v stanovanje. Poznam primere,
škem letališču nekaj pred
jak, slovenski minister za goko
so
se
ljudje po takem dogodku celo preselili," pravi psiholog Peter Umek.
sedmo uro zvečer po 11 urah
spodarstvo. Vsi sodelujoči so
in 45 minutah leta pristal vesi bili enotnega mnenja, da
liki Boeing 747 (do nedavne- je prvi čarterski let zelo po- S U Z A N A P. KOVAČIČ
ga največje potniško letalo,
memben dogodek za gospopopularno poimenovano
darsko sodelovanje med SloKranj - Letošnje poletje je
Jumbo-jet) japonske letalske
venijo in Japonsko, ki je plod bilo na območju, ki ga pokridružbe JAL s prvega direkusmerjenih diplomatskih va Policijska postaja Kranj,
mega leta iz Japonske in s
prizadevanj, napredujočih več vlomov kot v preteklih letem začelo vrsto čarterskih
gospodarskih stikov in po- tih, je za Gorenjski glas (op.:
letov iz te daljnovzhodne drsebnega projekta Slovenske 14. avgusta) povedal komanžave. Z letalom je prispelo
turistične organizacije, ki je dir Polidjske postaje Kranj
335 turistov in podobno štebil začet pred dvema letoma. Mitja Herak. Podrobnosti zavilo se jih bo s tem letalom
Slovenija je pozornost na Ja- radi kriminalistične preiskana Japonsko tudi vrnilo. Ob
ponskem pridobila tudi s ve ni želel razkriti, a več o
tem je namreč treba poudapredsedovanjem EU, zani- številnih vlomih na območju
riti, da število ja[)onskih tumivo pa je, da so pred tem Kranja, predvsem Primskoristov v Sloveniji strmo nadogodkom razmere v Slove- vega, pa tudi Mlake in sosedrašča, saj nas je letos do kon- niji, standarde in vsa možna njega Šenčurja od polidje
ca junija obiskalo že okoli 21 zavarovanja Japond skrbno nismo izvedeli niti prejšnji
teden. Ali lahko v teh primerih govorimo o profilu storilca/ev, smo vprašali profesorja za kriminalistično psihologijo dr. Petra Umeka. "Težko, lahko samo predvidevam.
V primerih, ko gre za več za- "Ne smejo se puščati znaki, da nikogar ni doma. Sosedje morajo bolj sodelovati med seporednih vlomov v določeboj, če opazijo kaj nenavadnega, morajo obvestiti policijo," pravi Peter Umek. /Foto:T,„aocu
nem času v naselje, sosesko,
gre ponavadi za več vlomilcev pred hišo. Vrata spalnice so
bolje naučiti skrbeti za lastno
Poseg v zasebnost
in ne samo za enega. Ker so v bila, ko sem se zbudila, odprvarnost, alarmi so premalo.
Kranju iz stanovanj odnašali
Kaj doživlja Človek, ko mu
ta, prav tako vhodna vrata.
In kako je danes v sicer mirparfume, sušilnike za lase,
Vlomili so skozi pritlično nekdo vlomi v dom, ko mu
ni soseski Primskovo? "Soposodo, gotovino iz denarnic, okno, ki je bilo odprto "na ki- razmeče in stika po stanovasedje smo postali bolj pozortorej manjše stvari^ gre običaj- per". Odtlej vsa okna ponoči nju, smo vprašali psihologa
ni drug do drugega, opazujeno za vlomilce, ki so odvisniki zapiram." Alenka Pertot pa je Peha Umela. "Naše raziskave mo svoje in sosedovo dvorišpovedala: "V hišo so nam \4o- so pokazale, da se ljudje po
tisoč (kar je za 73 odstotkov
preverili. Po prvih dveh že od drog."
če. Sprašujem se, ali bomo
mili v noči s 17. na 18. avgu- vlomu nelagodno počutijo v
več kot v enakem obdobju
dogovorjenih letih naj bi se
morah uvesti vaške straže.
sta. Tega dne smo se pozno svojem stanovanju. Ne gre to- Zaklepam se kot še nikoli dolani), do konca leta pa naj bi ti nadaljevali spomladi, na
Premetali so stanovanje
zvečer vrnili z dopusta, z mo- liko za tO, kaj SO jim vlomild
se njihovo število pribli^o
daljši rok pa si slovenska
slej, na dvorišču sem postavil
žem sva šla spat okrog pol odnesU, ampak vlom občutijo dodatno osvetlitev, kupil si
petdeset tisoč (lani nekaj
stran seveda želi vzpostaviGovorili smo z nekaterimi
nad 25 tisoč). Prvi čarterski
tev redne linije. S tem bi na- prebivald soseske Primskovo, enih ponoči, hčerka okrog kot poseg v svojo zasebnost
bom psa. Nekaj je pa gotovo:
Dogodilo se je že, da so po vlo- če bom vlomilca dobil v svopolet - naslednji bo 12. sepmreč lahko za japonske turi- ki so jim vlomili v hiše. Janez druge ure. Vlomili so med
tembra, seveda pomeni, da
ste in tudi poslovneže posta- Dolinar je povedal: "V hišo so drugo in peto uro skozi klet- mu vso obleko podarili huma- jem stanovanju, ne bom paso japonski potniki prispeli
li vrata za vstop v Evropo in vlomili 19. julija, med prvo in no okno. Odnesli so nam po- nitarnim oiganizadjam ali pa zil na to, ali ga bom poškododirektno, doslej so namreč k jih odprli za potovanja na četrto uro ponoči. Vlomild so tne liste, sončna očala, foto- so jo kar zažgali. Neprestano
val ali ne," je povedal Janez
aparat, mobitele, denarnice s se počutijo negotove in sprenam prihajali prek drugih
Daljni vzhod. "Uresničujejo mi premetali stanovanje in
Dolinar. Komandir Mitja
držav, največ prek Helsinkov
se nam sanje, da bomo ime- odnesli mobitel, še zapakiran karticami (brez gotovine), je- menijo utečene navade, v sta- Herak je opozoril: "Storilca,
na Finskem.
li tudi medkontinentalne po- sušilnik za lase, dva parfiima, dilni pribor, iz garderobne novanje dajo dodatno osvetli- ki ste ga zasačili pri kazniomare dva plašča, tri zimske tev, namestijo varnostne klju- vem dejanju, poskušajte zavezave," je dejal direktor leta- pred nekaj dnevi sem ugotoO pomembnosti tega dolišča, "in mi smo na to pri- vil, da so ukradli tudi potni bunde, tri termo velurje, troje čavnice, kupijo psa čuvaja, ne držati samo v primeru, ko ste
godka po svoje govori tudi
pravljeni!"
udeležba na tiskovni konfelist Občutek, da je bil nekdo parov če\djev. Zjutraj, ko smo upajo si na dopust... Težko je prepričani, da ni oborožen. V
v tvojem stanovanju, je groz- se zbudili, so bila okna in vra- živeti z občutkom, da ti je in ti nasprotnem primeru je bolje
o kaznivem dejanju čim prej
ljiv! Si popolnoma nemočen
obvestiti polidjo, zelo koristin nezaščiten! Po mojih inKRANJ
no si je o storilcu zapomniti
formadjah je bilo v Kranju
I n kako je danes v sicer m i m i soseski Primskovo?
Razpustili regionalni razvojni svet
tudi čim več podrobnosti."
od sredine julija do danes pri"Sosedje s m o postali bolj pozorni d r u g do d r u g ^ ,
Bogo Filipič, direktor Regionalne razvojne agencije Gorenj- bližno sedemdeset vlomov,
In kako sploh ublažiti neopazujemo svoje i n sosedovo dvorišče. Sprašujem
ske (BSC Kranj), nam je včeraj potrdil, da je Gorenjska samo na ožjem območju
gativna občutja oziroma
trenutno brez regionalnega razvojnega sveta. "Po novem za- Primskovega okoli dvajset, in se, ali b o m o morali uvesti vaške straže. Zaklepam
stres, ki ga ljudje doživljajo
konu o regionalnem razvoju je Svet regije (župani) us- kot mi je znano, storilcev po- se kot še n i k o l i doslej, na dvorišču sem postavil dopo vlomu!* "Nekatere vlom
tanovitelj Regionalnega razvojnega sveta, ki je hkrati le še licisti še niso našli. Že več kot datno osvetlitev, k u p i l si b o m psa. Nekaj je pa gotozelo pretrese, spet drugih
posvetovalni organ o regionalnem razvoju, zato sem moral mesec dni slabo spim. Nekaj- vo: če b o m vlomilca dobil v svojem stanovanju, ne niti ne. Dobro je, če se ljudje
sedanji razvojni svet razpustiti," pojasnjuje Filipič, ki je prvi krat sem poklical na polidjo, b o m pazil na to, a l i ga b o m poškodoval ali ne,"
o težavah, ki jih imajo, veliko
Regionalni razvojni svet Gorenjske tudi imenoval. V času kako daleč so. Rekli so mi, da
pogovarjajo med seboj. Tipravi Janez Dolinar.
ministrice za regionalni razvoj Zdenke Kovač je bil regional- podnevi in ponoči nadzirajo
stim, Id to doživijo v hujših
ni razvojni svet najvišji organ razvoja, minister Ivan Žagar okoliš s polidjskimi vozili in
oblikah, kot so na primer
pa je moč odločanja o razvoju predal v roke županom. Z s poUdsti v dvilu, a moram
motnje spanja, priporočam,
razpustitvijo razvojnega sveta je dal Filipič županom povedati, da te navzočnosti ta odprta, nekaj stvari je bilo lahko še vedno nekdo vlomi v da poiščejo tudi strokovno
možnost, da imenujejo nov razvojni svet: "Že na prihodnji
ne čutim."
odvrženih po tleh okr(^ hiše. stanovanje. Poznam primere,
pomoč. Na vsak način pa naj
seji sveta regije bodo župani obravnavali nov poslovnik, doVlomili so tudi v hišo Vide Vlomild so našli tudi rezerv- ko so se ljudje po takem dose ljudje, če se to dogaja v dogovorili se bodo o številu članov razvojnega sveta in podali
Jeimančič. "Ko sem v noči po ne ključe od avta, prebrskali godku celo preselili."
ločeni soseski, pogovorijo z
tudi predloge za nove člane." Filipič zagotavlja, da razvoj vlomu poklicala na policijo, avto in iz njega odnesli nekaj
vodjem polidjskega okoliša.
Gorenjske brez razvojnega sveta ni ogrožen, saj se projekti
so rekli, da sem že četrta to malega gotovine, ključe pa so
Njegova naloga je, da jih obiSosedska pomoč ali
izvajajo, odbori razvojnega sveta pa normalno delujejo jutro. Vlomili so mi 19. julija,
pustili v avtomobilskih vratih.
šče, jih pomiri in jim svetunaprej. Za komentar smo želeli prositi Janeza Benčina, medtem ko sem spala. Iz de- Ja, občutek je vse manj kot vaške straže
je, za to mora biti tudi usposedanjega predsednika razvojnega sveta, vendar se na naš narnice so mi ukradli deset prijeten po vsem tem... Tisto
sobljen," je povedal Peter
Umek je opozoril, da se
klic ni odzval. B. B.
noč so vlomili še v tri hiše."
evrov, denarnico pa odvrgli
Umek.
bomo morali v prihodnje še
ŠTEFA.N Ž A R G I
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Namesto malice
topli napitki

GREŠ V 1. LETNIK SREDNJE ŠOLE?

Pri uvajanju brezplačnega toplega obroka za dijake pri ministrstvu za šolstvo
in šport ne pričakujejo večjih težav. Dijaška prehrana je naložba v zdravje.
MATEJA RANT

Ljubljana - "Šole so pripravljene, kljut) temu pa bo verjetno še prihajalo do težav,"
je bila glede uvedbe brezplačnega toplega obroka za
dijake minuli teden optimistična višja svetovalka pri
ministrstvu za šolstvo in
šport Jelena Mihevc. Vendar
pa na nekaterih šolah minuli teden niso bili tako optimistični in so še vedno čakali
na predloge ministrstva,
kako naj to izvedejo.
"Ravnatelj mora iskati toliko časa, da najde rešitev," je
na vprašanje, ka| naj storijo
ravnatelji, ki 1. septembra v
šoli dijakom ne bodo mogli
zagotoviti toplega obroka,
odgovorila Jelena Mihevc.

Ob tem je še dodala, da ravnatelji, ki bodo dokazali, da
so storili vse, da bi dijakom
zagotovili topli obrok, ne
bodo kaznovani. Dopustila je
tudi možnost, da bodo v šolah, kjer dijakom ne bodo
mogli postreči s toplo malico,
to reševali drugače, recimo z
zdravimi toplimi napitki. "Da
bo z organizacijskega stališča
zakon o subvencioniranju dijaške prehrane težko izvedljiv
v tako kratkem roku, saj veliko šol nima zagotovljene
ustrezne infiastrukture oziroma primernih prostorov za
prehranjevanje dijakov, smo
ves čas opozarjali tudi v Dijaški organizaciji Slovenije," je
dejal njen predsednik Rok
Hodej. Obenem dijake poziva, da izkoristijo možnost to-

plega obroka, saj verjame, da
bo to pripomoglo k izboljšanju prehianskih navad mladih.
Na to so opozorili tudi na
ministrstvu za zdravje, kjer
so uvedbo dijaške prehrane
označili kot naložbo v zdravje. "Prehranjevalne navade
Slovencev niso tako zadovoljive, kot si radi mislimo. Vzorci pa se pogosto prenašajo
med generadjami in tudi dijaki prevzemajo slabe navade," je poudaril Rok Pdičnik
z ministrstva za zdravje. Po
mnenju Mojce Gabrijelčič
Blenkuš z inštituta za varovanje zdravja uvedba dijaške
prehrane mladim omogoča
izbiro zdravih navad, dolgoročno pa zmanjšuje breme
bolezni v kasnejši dobi.
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Med razdeljevanjem dijaške malice na kranjski gimnaziji /FoM:c<HudKiv<i<

Več denarja za štipendije
z letošnjim šolskim letom se je začel uporabljati novi zakon o štipendiranju, ki prinaša precej novosti
na tem področju.
MATEJA RANT

Kranj - Po novem bodo vloge
za državne štipendije sprejemali na centrih za socialno
delo, pristojnost odločanja o
novih Zoisovih štipendijah
pa so prenesli na javni sklad
za razvoj kadrov in štipendije.
Rok za oddajo vlog za državne štipendije po novem ni
omejen. Poziv za oddajo vlog
za državne in Zoisove štipendije so včeraj objavili na spletnih straneh ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, javn^a sklada za razvoj
kadrov in štipendije ter na
spletnem portalu e-upiava.

Novosti, ki jih prinaša novi
zakon o štipendiranju, so
pred časom razburile zlasti
Zoisove štipendiste, ki jim
je grozilo, da bodo zaradi
novih pogojev ostali brez
štipendij. Minuli teden pa
se je predstavnikom študentov s pristojnim ministrstvom uspelo dogovoriti,
da bodo zlati maturantje ne
glede na povprečno oceno v
zadnjem letniku srednje
šole še naprej prejemali Zoisovo štipendijo. Ministrstvo
za delo, dnižino in socialne
zadeve bo sicer letos za štipendije namenilo 137 milijonov evrov, kar je 35 milijo-

nov evrov več kot lani, je minuli teden poudarila ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman. Tako predvidevajo, da
bo število štipendij z lanskih petdeset tisoč naraslo
na 62 tisoč. Na te navedbe
so se odzvali tudi pri Študentski organizaciji Slovenije. Ne verjamejo namreč
oceni o številu štipendij, ki
naj bi jih podelili letos. Minuli ponedeljek, so sporočili, je državna sekretarka pri
omenjenem
ministrstvu
Romana Tome na sestanku
s študenti navedla, da bo država letos podelila predvido-

ma 37 tisoč državnih štipendij in 13 tisoč Zoisovih štipendij, poleg tega pa naj bi
sofinancirali še šest tisoč
kadrovskih štipendij. Po
njihovem seštevku je to 65
in ne 62 tisoč štipendij, kot
navajajo pri ministrstvu, so
še dodali v študentski organizaciji. Opozorili so tudi
na previsok cenzus in dmge po njihovem preostre
pogoje za pridobitev štipendije, zaradi katerih, se bojijo v študentski organizaciji,
veliko dosedanjih upravičencev po novem sistemu
državnih štipendij ne bo
moglo dobiti.

Pouk tudi v zasebni katoliški šoli
Včeraj je v pritličju Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu nad
Ljubljano začela delovati prva zasebna katoliška šola v Sloveniji, ki se imenuje po pokojnem ljubljanskem nadškofu
Alojziju Šuštarju. Letos je v dva oddelka prvega razreda ter
v po en oddelek drugega in tretjega razreda vpisanih sto
otrok. Zanimanje staršev za vpis otrok v to šolo je bilo tolikšno, da vseh učencev niso mogli vpisati. Dolgoletno željo
po katoliški osnovni šoli, za katero bodo v Šentvidu v prihodnjih letih zgradili nove prostore, so pod vodstvom pomožnega ljubljanskega škofa Antona jamnika začeli uresničevati pred dvema letoma, lani pa je njeno javno veljavnost
potrdil strokovni svet za splošno izobraževanje. Šola bo posvečala veliko pozornost glasbi in plesu, stiku z naravo in
duhovnemu življenju. Že v prvem razredu je na urniku tudi
angleščina. Poseben predmet je namenjen spoznavanju
vere, ki ga bodo poučevale razredne učiteljice. Zasebna
osnovna šola je znamenje pluralnosti slovenskega šolstva in
njena obogatitev. Njeno geslo je Šola tisočerih talentov. J. K.

KRANJ

Izšel razpis za volitve novega dekana
Na internih spletnih straneh fakultete za organizacijske
vede je včeraj izšel razpis za volitve novega dekana, ki jih
bodo po pričakovanjih izpeljali najkasneje do 13. oktobra.
Do izvolitve novega dekana bo to funkcijo kot vršilec dolžnosti opravljal prof dr. Marko Ferjan. Vtem času mu miruje funkcija prorektorja Univerze v Mariboru. "Ni razloga za
prisilno upravo, zato je bil eden mojih ukrepov priprava in
podpis sklepa o razpisu kandidiranja, volitev in imenovanja
za funkcijo dekana fakultete," je poudaril Marko Ferjan, o
svoji kandidaturi za to mesto pa se bo dokončno odločil do
sredine septembra, je še dodal in dvoumno pripomnil, da
fakulteta ima ljudi, ki so sposobni prevzeti vodenje. Ob tem
je še dodal, da se je zelo trudil, da bi razpis izšel čim prej,
saj želijo s tem jasno pokazati, da fakulteta normalno
deluje. M. R.
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Občina Žirovnica
Breznica 3,4274 Žirovnica
tel.: 04/5809 100, fax: 0 4 / 5809 109
Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Žirovnica
(Uradni list RS štev. 9 3 / 0 0 , 8 0 / 0 1 , 8 8 / 0 1 in UVG, št. 14/03,
10/05) Komisija za mandatna vprašanja, volitve In imenovanja objavlja

RAZPIS

ZBIRANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2008
A) PREDMET RAZPISA
so priznanja občine Žirovnica, ki se podeljujejo zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam.
Priznanja občine Žirovnica so:
1. Naziv častni občan se podeli občanu občine Žirovnica, državljanu RS ali tujemu državljanu, ki ima posebne zasluge za
napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne
dosežke, s katerimi je pomembno in trajno prispeval k ugledu
in razvoju občine Žirovnica doma ali v tujini.
2. Plaketa Občine Žirovnica je najvišje občinsko priznanje, ki
se podeli občanu občine Žirovnica, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim s sedežem v
občini Žirovnica za večletne izjemne uspehe na posameznih
področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine.
3. Nagrada Občine Žirovnica se podeli občanu občine Žirovnica, skupini občanov občine Žirovnica, društvom ter drugim
organizacijam in skupnostim s sedežem v občini Žirovnica za
enkratne izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih delovanja v zadnjem letu.
4. Nagrada Občine Žirovnica ob 10-letnici občine je priložnostno občinsko priznanje, ki se podeli občanu občine Žirovnica, skupini občanov občine Žirovnica, društvom ter drugim
organizacijam in skupnostim s sedežem v občini Žirovnica za
enkratne izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih v času delovanja samostojne občine Žirovnica. Priložnostno se podeli 5
nagrad v primeru, da občinski svet na 15. redni seji v mesecu
septembru s sklepom potrdi podelitev omenjenih nagrad.
B) PREDLAGATEUI
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične osebe,
podjetja, zavodi, skupnosti, društva ali politične stranke v občini Žirovnica.
C) VSEBINA PREDLOGA
Pobuda oziroma predlog mora vsebovati:
- ime in priimek predlagatelja.
- v primeru fizične osebe ime in priimek predlaganega kandidata za prejemnika priznanja s podatki: datum rojstva, državljanstvo in naslov,
- v primeru pravne osebe naziv in sedež predlaganega kandidata za prejemnika priznanja,
- vrsto priznanja, ki naj bi ga prejel predlagani kandidat
- obrazložitev predloga ter dokumente, ki potrjujejo dejstva,
navedena v obrazložitvi.
D) ROK PRUAVE
Predlogi za podelitev priznanj občine Žirovnica morajo prispeti
najkasneje do vključno 17. septembra 2008, do 12. ure na naslov: OBČINA ŽIROVNICA, BREZNICA 3, 4274 ŽIROVNICA, s
pripisom 'ZA OBČINSKA PRIZNANJA 2008' - NE ODPIRAJ.
E) OBRAVNAVANJe PREDLOGOV
Predloge za podelitev priznanj bo najkasneje v 30 dneh po
prejemu obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo na podlagi sprejetih predlogov skladno z razpisnimi kriteriji pripravila dokončen predlog za odločanje na občinskem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami.
Prepozno vloženih ali nepopolnih predlogov komisija ne bo
obravnavala.
Breznica. 2. septembra 2008

Nesrečne zapornice ni več
Minulo soboto so po odločitvi kranjskogorskega občinskega sveta odstranili zapornico ob poti
v dolino Tamar, na kateri se je ob koncu julija tragično ponesrečil mlad kolesar.
URSA PETERNEL

Kranjska Gora - Nesrečne
zapornice na poti iz Planice
v dolino Tamar, v katero se
je konec julija zaletel šestnajstletni kolesar in se smrtno ranil, ni več. Minulo soboto so jo odstranili, potem
ko so na sredini seji občinskega sveta kranjskogorski
občinski svetniki v hitrem
postopku sprejeli odlok o
tem. Pobudo za odstranitev
zapornice je dal občinski
svetnik Andrej Žemva, ki je
poudaril, da je bila zapornica smrtno nevarna ovira na
občinski kategorizirani cesti. Žemva se je podrobno
pozanimal, na osnovi katerih odlokov je bila zapornica
sploh nameščena in kakšen
je bil režim njenega odpiranja. Zapornico so postavili
na osnovi dveh odlokov,
sprejetih leta 1999 oziroma
2001, z njo pa naj bi zavarovali naravno okolje doline
Planice proti Tamarju, ki
leži v najvrednejšem in
hkrati najbolj občutljivem
območju Triglavskega narodnega parka. Na ta način
naj bi ohranjali naravne lepote in spodbujali hojo, kolesarjenje in tek na smučeh
v tem okolju. Po odloku naj
bi bila zapornica poleti odprta pono6 in dve uri podnevi
(med 12. in 14. uio), v preostalem času pa naj bi bila
zaprta. A v praksi se je doga-
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jalo, je ugotovil Žemva, da je
bila odprta tudi v času, ko bi
morala biti zaprta, saj so poleg upravičencev do ključa
zapornico odpirale tudi neupravičene osebe. "Upravljanje z zapornico je bilo
prepuščeno stihiji. Ko je bila
odprta, je bila odprta na posebno
nevaren
način,
usmerjena proti tistim, ki se
vračajo iz doline Tamar proti Planid, ker se je odpirala v
horizontalni smeri," je dejal
Žemva. Za nameček je bila
zapornica zelene, varovalne
barve in v položaju odprtja
skorajda nevidna tudi zaradi
zelenega ozadja. "Prav to je
bil po moje tudi pravi vzrok

za hudo nesrečo, ki se je
zgodila 27. julija in v kateri
je žal izgubil življenje mlad
kolesar. Ker gre v danem
primeru za zaprtje občinske
kategorizirane javne ceste,
bi morala za namestitev in
delovanje zapornice veljati
pravila, določena v Pravilniku o prometni signalizaciji
in opremi na javnih cestah.
Ta v 84, in 85, členu natančno predpisuje barvo in obliko zapornice, ki mora biti
pobarvana ali prevlečena s
snovjo, ki odseva svetlobo,
izjemoma s polji rdeče in
bele barve, odpirati pa se
mora v vertikalni smeri," je
povedal Žemva. Na osnovi

njegove pobude so občinski
svetniki sprejeli odlok o prenehanju veljavnosti dveh
odlokov, na osnovi katerih je
bila zapornica postavljena.
Župan in občinska uprava
pa so se takoj lotili priprave
novega odloka, ki bo urejal
prometni režim v dolini Tamar in naj bi ga občinski
svetniki sprejeli na dopisni
seji do jutri. Po predlogu naj
bi namesto zapornice postavili prometni znak, ki bo
prepovedoval vožnjo motornih vozil v dolino Tamar z
izjemo lastnikov zemljišč,
intervencijskih vozil in vozil, ki oskrbujejo planinske
koče.

Večina Kranjčanov je navdušena nad dosežki slovenskih športnikov v Pekingu, na dopust pa se jih še
vedno največ odpravi na hrvaško obalo.
MATEVŽ PINTAR

Z našo redno anketo ostajamo v Kranju. Tokrat se
nismo spopadali z aktualnimi problemi, pač pa smo se
dotaknili bolj dopustniško
in športno obarvane tematike. Sodelujoče smo povprašali, kje so ali pa še bodo
preživeH letošnji dopust.
Olimpijske igre so končane:
zanimalo nas je tudi, kako
so zadovoljni z nastopi slo-

venskih športnikov v PekinguVečina Kranjčanov dopust
rada preživlja na hrvaški obali, tam bo počitnikovala skoraj tretjina vprašanih. Petina
si je za poletni dopust izbrala
slovenske turistične kraje,
devet odstotkov pa se je odločilo za tuje turistične destinadje. 41 odstotkov vprašanih
se ne bo odpravilo nikamor
in bo dopust preživelo kar
doma.

K}e ste ^roma i« boft« p^«itvtli dopust?
J0%

Vanja Resman Noč, univ. dipl. ekon., I.r.
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

naročnine

Na Gorenjskem bi bilo lahko manj cestnih zapornic, če bi ljudje bolj spoštovali prometne
znake in druge omejitve. / f«o; Manjo« Aimi«

O olimpijskih igrah in dopustu

V Sloveniji

04/201 4 2 4 1 , e-pošta: narocnine@g-glas.si
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Drugod v tujin.

Pet odličij, eno zlato, dve
srebrni in dve bronasti, je
slovenski izkupiček letošnjih
olimpijskih iger. 80 odstotkov vprašanih je navdušenih
nad našimi športniki in je
njihove nastope na olimpijskih igrah ocenilo kot odlične. Da so se dobro odrezali,
meni 13 odstotkov vprašanih,
a so od nekaterih športnikov
pričakovali boljše reniltate in
so jih ti s svojimi nastopi razočaraU. Sedem odstotkov

vprašanih olimpijskih iger
sploh ni spremljalo.
Lepa hvala vsem, ki ste si
vzeU čas za naša vprašanja, oddolžili smo se vam z brezplač
nimi izvodi Gorenjsk^a gla
sa. Če bi ga želeli brati še na
prej, vas vabimo, da postanete
naši naročniki. Kot smo se dogovorili, vas znova pokLčemo,
da nam zaupate svoje mnenje
o časopisu. Lahko nas pokličete tudi sami v Klicni center slepih, na številko 04/517 00 00.

KaJco ocenjujete nastop« slovenskih tportnikov

na olimpijslclh Ignh?

Dobro, vendar so me
nekat«ri iponnilci raročarali

13%
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Najmočnejši dan v Predosljah
Za vsak okus nekaj, bi lahko strnili dogajanje ob prazniku Krajevne skupnosti Predoslje.

Prebivalci krajevnih skupnosti Brezje pri Tržiču
in Leše so veseli, da je asfaltiran klanec na cesti
Popovo-Vadiče.

SUZANA P. KOVAČIČ

Predoslje - Krajevni praznik
v Predosljah pri Kranju, ki
so ga poimenovali Naaaj
dan, in je potekal minulo soboto, je privabil množico obiskovalcev. Na prireditvenem prostoru ob kulturnem
domu so se predstavila domača društva: Prostovoljno
gasilsko društvo PredosljeSuha, Športno društvo Predoslje, Društvo upokojencev
• Predoslje, Folklorna skupina Iskraemeco, KUD Predoslje in domače župnišče.
Svoje delo so predstavili
kranjski poklicni gasilci, policisti Policijske uprave
Kranj, reševalci Prehospitalne enote Zdravstvenega
doma Kranj, Svet za preventivo in varnost v cestnem
prometu Kranj, Jumicar s
poligonom varne vožnje.
Najmlajše je zabaval Čarovnik Grega, v večernem programu so nastopili Turbo
Angels, Veseli svatje in DJ
Seba. Imeli so tudi tekmovanje za najmočnejšega fanta
Gorenjske, na katerem je
zmagal domačin Andrej
Ušlakar. Povedal je: "Pomerilo se nas je pet fantov iz vse
Slovenije. Med preizkušnja-

TRŽIČ

Ceste občasno zaprte
V občini Tržič bo zaradi obnove vodovoda in gradnje kanalizacije občasno oviran
promet. V Bistrici bo danes
od 7. do 18. ure zaprta cesta v
Stari Bistrici od Sukove vile
do glavne ceste proti Begunjam. Popolna zapora je tudi
na makadamski poti ob potoku Blajšnica v Ročevnici. Na
Kovorski cesti bo od sredine
tedna promet izmenično
enosmerni od uvoza za Loko
do uvoza za naselje jasa.
Enako je promet urejen na
gradbišču na Loki mimo tovarne TIKO. Zaradi urejanja
bankin bo promet občasno
oviran tudi na cesti ZvirčeKovor in Kovor-Hudo. S. S.

Dragocen kilometer
asfaltne prevleke
STOJAN S A J E

Ekshibicijsko tekmovanje v vleki pettonskega traktorja / Foto; Malic Zorman
mi so bili vleka petnajsttonskega tovornjaka, nošenje
dveh kovčkov, vsak je tehtal
140 kilogramov. Zatem smo
morali osemkrat obrniti petsto kilogramov težko gumo,
nositi dvestokilogramsko
breme v krogu, nazadnje pa
z iztegnjenima rokama držati uteži, vsaka je tehtala
petnajst kilogramov." Za popestritev dogajanja so izvedli

še ekshibicijsko tekmovanje
v vleki pettonskega traktorja.
Naaaj dan je sovpadal s
Zoisovimi kulturnimi dnevi,
ki v Predosljah letos potekajo prvič, v dneh od 29. avgusta do 14. septembra. Letošnja
"Zoisova
blagovna
znamka" so Zoisova pojedina, Zoisova foUdoma noša,
ki jo je razvila Folklorna skupina Iskraemeco in cojz.

uradna plačilna valuta na
Naaaj dnevu. "Združili smo
preteklost s sedanjostjo, kar
bomo v prihodnje še nadgradili in razširili program krajevnega praznika in Zoisovih kulturnih dni. Po ocenah
je bilo samo v soboto na krajevni praznik približno osem
tisoč obiskovalcev," je povedal predsednik Krajevne
skupnosti Danilo Šenk.

Vadiče - Sredi vasi Vadiče so
se ob Hlebčarejvi domačiji v
nedeljo dopoldne zbrali prebivalci krajevnih skupnosti
Brezje pri Tržiču in Leše, ki
so se skupaj veselili pomembne pridobitve. Na lokalni cesti med naseljema
Vadiče in Popovo je Cestno
podjetje Kranj asfaltiralo
1100 metrov dolg makadamski klanec, kjer so imeli veliko popravil na cestišču po
vsakem večjem neurju. Pred
polaganjem asfalta so znova
utrdili cestišče in bankine,
ob asfaltiranju pa so uredili
tudi kanale za odvajanje meteorne vode. Za celotno naložbo je Občina Tržič namenila 55 tisoč evrov. Domačini
so menili, da je zanje še bolj
dragocena zaradi boljše cestne povezave med Brezjami
in Lešami.
Cesto so simbolično odprli z rezanjem traku. To sta
storila predsednica KS Leše
Metka Kokalj in predsednik
KS Brezje pri Tržiču Jože
Smerkolj ob pomoči trži-

škega podžupana in župana. Slednji se je zahvalil
lastnikom zemljišč, kjer poteka obnovljena cesta. Nihče ni nasprotoval obnovi,
čeprav občina še ni našla
denarja za odicupe njihovih
zemljišč. Navdušeni so bili
tudi ob prvi vožnji po novem asfaltu, med katero je
motorist Cveto Bohinjec peIjal v prikolici najstarejšo
krajanko Angelo Kersnik iz
Leš. Cesto je blagoslovil
župnik Ivan Potrebuješ iz
Kovorja. Člani Kulturnega
društva Leše so pripravili
kulturni program, gospodinje iz aktiva kmečkih žena
pa so poskrbele za pogostitev obiskovalcev z domačimi dobrotami.
Obnovljena cesta bo olajšala dostop kmetom na
zemljišča v sosednjih vaseh.
Bolj množično jo bodo uporabljali tudi kolesarji, ki jih
privlačijo širni razgledi od
Lešanske doline do pogorja
JvUijcev. Ne nazadnje bo odprla možnosti za dodatne
dejavnosti na kmetijah, zlasti za kmečki turizem.

Župan Čebulj je za podžupana
imenoval Miha Zevnilca
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Cerklje - Župan občine Cerklje Franc Čebulj je v sredo
na seji občinskega sveta
oznanil, da je za podžupana
imenoval Miha Zevnika.
Zevnik, sicer član SLS, je v
občinskem svetu že vse
mandate. Sicer pa je župan
svetnikom p o r o ^ o aktualnih delih v občini Cerklje.
Obnova ceste Grad-Ravne se
bliža koncu, do zastojev pa
je prihajalo zaradi mučnih
pogajanj z lastniki. Široko-

pasovno omrežje bodo položili prihodnje leto pred
preplastitvijo, je v zvezi s to v
celoti obnovljeno cesto še
povedal župan. V Glinjah
delajo javno razsvetljavo, na
Zgornjem Brniku bodo 1.
septembra začeli delati kanalizacijo, na Spodnjem pa
se pripravljajo na obnovo ceste Vopovlje-Brnik. Uspeli
so s kandidaturo za državna
sredstva za nogometni center v Velesovem, za kar bodo
sicer dobili le 20 odstotkov
potrebnega državnega de-

narja, ravno dovolj za davke.
Kandidirajo tudi na državni
razpis za vrtec, kjer želijo
prihodnje leto zgraditi prizidek. Prihajajo tudi sklepi z
državnega pravobranilstva
glede vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, za kar so
prejeli že okoli 80 odstotkov
odgovorov za zahtevke krajevnih skupnosti. Podelili
bodo koncesijo za plinifikacijo, ob čemer pa pričakujejo, da bo koncesionar darežljiv s sponzorskim denarjem
za nogometni center.
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Cveto Bohinjec je peljal s starim motorjem Angelo Kersnik
po novem aS^Ku. / Foto: M.tkZo™an

/if/KVHi^/l'.

T r i o že za

30 EUR

VABILO

INTERNET • TV • TELEFON

SiOL

Vesolje veselja

: Prenosnik za ostale nove naročnike paketa Trlo je 99 EUR."

i www.siol.net 080 8000
• ' PoruSM od 26. 8. do 19.10.200ecs.cto raarocIB)eztfog^arKMnaro6>topaf(aUT^oobve^a^?4 (t^^

Telekom^D
Slovenije

Pridružite se nam na Dnevu odprtih vrat podje^ Rihter, d. 0. o.,
ki bo v soboto, 6. septembra 2008, od 10. do 16. ure.
Pričakujemo vas v naii montažni hi^i na Britofii
. pri Kranju v naselju Voge.
Vljudno vabljeni!

I!

simon.subic@g-glas.si

Prvi šolski dan brez nesreč

Razbijanje pred
Supernovo

Na gorenjskih cestah včeraj ni bilo prometnih nesreč, v katerih bi bili udeleženi šolski otroci,
previdno tudi v prihodnjih dneh.

Mednarodni hard core punk metal festival v
Izbruhovem bazenu se še dobro začel ni, ko je že
posredovala policija.
AIJENKA BRUN

Kranj - Po besedah predstavnika kianjske policije Antona Horvata je v petek popoldne okoli 16.30 pred Mercatorjem v kranjski Supemovi
prišlo do množičnega kršenja javnega reda in miru. Neznanci so poškodovali eno izmed tam parkiranih vozil.
Ker pa so policisti ob prihodu ugotovili, da se je na kraju zbrala večja skupina oseb,
sicer udeležencev prireditve,
ki je potekala v neposredni
bližini nakupovalnega centra, ki so se obnašali agresivno, so na mesto dogodka poslali več policijskih patrulj.
Kršitelje so obvladali, zoper
dva zaradi neupoštevanja

odredb policistov in nadaljevanja kršitev odredili pridržanje, dva oglobili, napisali
pa bodo še dve kazenski
ovadbi zaradi storitev kaznivih dejanj poškodovanje tuje
stvari. Organizator festivala
je prireditev na zahtevo policije prekinil.
V večernih urah so bili na
kraju dogodka še vedno prisotni policisti, množica mladih, ki so kampirali na travniku ob Savi, ob dvorani Izbruhovega bazena, pa je počasi pospravljala šotore in
zapuščala začasni kamp
prostor. Policisti pa bodo
globo izrekli tudi organizatorju prireditve na zimskem
bazenu, saj ni poskrbel za
ustrezno število rediteljev.

MATJAŽ GREGORIČ

Kranj - Za prvošoke, ki so
včeraj prvič sedli v šolske
klopi, je bil prvi šolski dan.
tudi prvo srečanje s prometom na šolskih poteh. Za njihovo varnost so poleg
prometnih policistov skrbeli
tudi redarji in člani Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Kot je
povedal tiskovni predstavnik
kranjske policijske uprave
Andrej Zakrajšek, na prvi
šolski dan na gorenjskih cestah ni bilo nobene promeme
nesreče, v kateri bi bili
udeleženi otroci na šolskih
poteh, tudi sicer je bil
promet zelo umirjen. Previdnost voznikov motornih
vozil naj bo seveda tudi v prihodnjih dneh usmerjena k
otrokom na cestah v bližini
šol, igrišč in drugih krajev,
kjer se zadržujejo. Otrod in
mladoletniki spadajo v tako
imenovano skupino šibkejših prometnih udeležencev,
saj se zelo redlco pojavljajo
kot povzročitelji prometnih
nesreč. Zato morajo vozniki
nanje še posebej paziti. So
kot prometni udeleženci
nepredvidljivi, prometne
predpise si razlagajo po svoje (predvsem prometae
znake, ki obveščajo o vami
hoji), prav tako pa ne zmore-

Tako kot je bilo prvi šolski dan pred osnovno šolo Simona jenka v Kranju, ne bi smelo biti;
otroci so kljub navzočnosti policistov neprevidno prečkali cesto. / Foto: r.u oom
jo pravilno oceniti hitrosti in
oddaljenosti bližajočega se
vozila.
Zagotavljanje
varnosti
otrok je v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog prometne
policije. V skladu z usmeritvami na področju zagotavljanja varnosti cestnega
prometa bodo policisti ob začetku šolskega leta izvedU
ustaljene aktivnosti. S stalno
navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh bodo prispevali k

Udeleženci Balkanika Cora so bili presenečeni nad popolno
prekinitvijo festivala, /fom: Maikzormiti
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Trčenje usodno za kolesarko

13. september 2008

8. Slovenski alpski maraton

V petek se je nekaj minut pred osmo zjutraj na regionalni
cesti v Žirovnici zgodila prometna nesreča, v kateri je bila
zaradi trčenja avtomobila v kolo hudo ranjena 78-letna kolesarka, ki je v Kliničnem centru v Ljubljani umrla. Po podatkih
prometnih policistov je 69-letni domačin z avtomobilom
vozil iz Zabreznice proti Žirovnici, kjer je dohitel kolesarko, ki
je vozila v isti smeri ob desnem robu vozišča. Ker ni prilagodil hitrosti, je s sprednjim delom avtomobila trči! v zadnji del kolesa. Po trčenju je kolesarko vrglo na pokrov motorja. nato pa je padla na voziiče, kjer je obležala hudo ranjena.
VOLČJI POTOK
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TEK ZA ULTRAMARATONCE
ALI PREIZKUS VZDRŽUiVOSTI
ZA VSAKOGAR • 50, 35 ali lOkm?
VABIMO ne samo tekače, tudi navijače, planince,
turiste, da pridejo na Jezersko, d a se povzpnejo
n a Kofce in druge planine pod Košuto, kjer bodo
lahko spodbujali tekmovalce.

Ognjeni zublji uničili ostrešje
Gasilce so v nedeljo nekaj po eni zjutraj obvestili o požaru
na večjem gospodarskem poslopju. Ognjeni zublji so uničili
polovico ostrešja, okoli sto kubičnih metrov sena in 40 kubičnih metrov balirane slame. Požar je pogasilo 63 gasilcev
iz prostovoljnih društev Kamnik, Duplica, Šmarca, Tunjice
in Kamniška Bistrica. Vzroke požara in višino škode Se ugotavljajo.
KROPA

Avto s ceste med drevesa
V soboto v zgodnjih jutranjih urah je prišlo do prometne
nesreče na cesti med Kropo in jamnikom. V drugem ovinku
je voznik osebnega avtomobila z osebnim avtomobilom zletel s ceste in obtičal med drevesi. Na pomoč so prihiteli
radovljiški reševalci in kranjski poklicni gasilci, Icl so pomagali pri reševanju ranjene osebe iz avtomobila. M. G.

lunirjanju prometa, zato je
predvsem v prvih šolskih
dneh mogoče pričakovati
tudi meritve hitrosti. Policijsko preventivno in represivno delo je usmerjeno
predvsem v problematiko
otrok in mladoletnikov kot
potnikov in nadzoru upoštevanja prometnih predpisov
voznikov na območjih, kjer
se otrod najpogostejše
zadržujejo. Seveda pa policija ni edina, ki bo poskrbela,
da bodo otrod na šolskih

poteh vami. V preventivne
akdje se vključuje tudi Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je v večini
občin poskrbel za namestitev opozorilnih tabel in
plakatov, skupaj s predstavniki občinskih svetov za
preventivo in vzgojo pa so
pregledali in dopolnili načrte
varnih šolskih poti. Poleg
tega bodo za varnost šolarjev
slabeli člani avto-moto
društev in Zveze šoferjev in
avtomehanikov.

Obeta se nova
heroinska naveza
Policisti so pred kranjskega preiskovalnega
sodnika privedli osumljence, ki naj bi tovorili
dobrih deset kilogramov heroina.
MATJAŽ GREGORIČ

Kranj - V petek zgodaj popoldne so policisti na kranjsko
sodišče privedli štiri osumljence za nedovoljeno trgovino z mamili. Četverico so
prijeli in ji odvzeli prostost
potem, ko so njene poti že
dalj časa spremljali policisti.
Gre za 29-letnega Mateja
Omana in njegovega dve leti
mlajšega brata Jureta, oba iz
Žabnice, mamila pa naj bi
prevažala v navezi s 26-letnim Ardianom Cano, ki živi
v Avstriji, povezovala pa sta
se tudi z aretiranima bratoma 25-letnim Abdylom in
29-letnim Ljuijizimom Kukajem, s katerima naj bi prepovedano drogo tihotapila v
Slovenijo. Sektor kriminalistične policije Pohcijske

uprave Kranj je tako v sodelovanju z drugimi polidjskimi upravami in Generalno
policijsko upravo zaključil
večmesečno preiskavo zoper
hudodelsko združbo, ki se je
domnevno ukvarjala s proizvodnjo in prometom z mamili. Preiskovalni sodnik je
za vse štiri v petek odredil
pripor. V navedeni zadevi je
bilo opravljenih več preiskav,
pri čemer je bila zasežena
večja količina heroina, šlo
naj bi za dobrih deset kilogramov. Policija zaradi nadaljnjih postopkov ne želi
posredovati dodatnih informadj, več bo znanega na novinarski konferenci, ki jo
Sektor kriminalistične polidje Polidjske uprave Kranj in
Generalna poUdjska uprava
pripravljata v začetku tedna.
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Pokal Poletne lige Beljačanom
Na Bledu se je s koroškim derbijem zaključila letošnja Poletna liga Rudi Hiti.

Zadnji dan predtekmovanja
je v popoldanskem srečanju
najprej prinesel zmago VSV
nad Tilio Olimpijo s } : 1 (2: o,
o: o, 1:1), zvečer pa je celovški
KAC premagal lanskega zrna-

Slovenski paraolimpijci v petek z Brnika
odleteli v Peking

V koroškem derbiju je po zmagi VSV prvič osvojil lovoriko Poletne hokejske lige. / Foto: Tin dom
govalca,francoskiBriancon s
4 : 2 (o : 1, 2 :1, 2 ; o). S polnim izkupičkom zmag sta se v
finale uvrstila koroška tekmeca, v boj za tretje mesto pa Železarji in linška Cma kr^.
Avstrijski tekmeci so bili v
prvem letošnjem medsebojnem srečanju pretrd oreh za
Jeseničane in jih premagali s
4 : 1 (o: 2 , 1 : 1 , o: 1). Edini zadetek za Železarje je dosegel
Razingar, za LLnz pa so zadeli
Szucs, Leahy, Baumgartner
in Purdie. Zanimivfinalniobračun se je obrnil v prid Belja-

čanom, ki so po dveh izenačenih tretjinah le zadržali rezultatsko prednost tretjega dela
in na koncu osvojili pokal letošnjega zmagovalca. Z rezultatom 5 : 4 ( 1 : 1 , 2 : 2 , 2 : i) so
bili boljši od svojih koroških
rivalov in zasluženo osvojili
turnir.
"Z letošnjim turnirjem
smo izredno zadovoljni. Obisk je bil nadpovprečen, predvsem pa so bile dobre tekme
in upamo, da bo v prihodnje
še bolje. Seveda vedno upaš,
da bo zmagala domača eldpa.

vendar so Korošci pokazali,
da so iz pravega testa, prav
tako njihovi navijači, tako da
si jih na turnirju želimo tudi v
prihodnje," je po končanem
turnirju misli strnila Alenka
Hiti.
Uvod v letošnjo hokejsko
sezono je tako narejen. Po nekaterih prijateljskih tekmah
in še zadnjih uigravanjih se
bo začela tudi liga EBEL 19.
septembra bo na Jesenicah
gostoval beljaški VSV, v Ljubljani pa lanski prvaki iz Salzburga.

Dva naslova za Savo
Letošnji državni prvaki v cestni vožnji za dečke so Patrik Cabrovšek, Gašper Katrašnik (oba Sava) in
Jon Božič (Adria Mobil).
M A J A BERTONCELJ

Adergas - V organizaciji Kolesarskega kluba Sava Kranj
je v soboto na trasi AdergasCešnjevek-Trata-Adergas potekalo državno prvenstvo v
cestni vožnji za dečke. Poleg
tega je dirka štela tudi za pokal Gorenjskega glasa.
"Državno cestno prvenstvo je poleg kranjske dirke
najpomembnejša tekma v
sezoni. Pripravljeni smo dobro, tako da imam dober občutek. Je pa težko karkoli napovedovati. Trasa je tehnično izredno zahtevna, dirka
bo verjetno zelo hitra, bolj
pisana na kožo sprinterjem,
kar nam ustreza. Kot vedno
sem optimist," je pred začetkom dirke povedal Matjaž
Zevnik, trener dečkov pri
Savi. V napovedih se ni veliko zmotil. Pri dečkih A sta
njegova varovanca Patrik
Cabrovšek in Nace Korošec
dosegla dvojno zmago za
Savo, pri dečkih B je državni
prvak postal prav tako Sav-

BRNIK

Proti Pekingu, ki gosti olimpijske igre paraolimpijcev, je v
petek z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana poletela 29-članska slovenska reprezentanca. Naši paraolipijci se bodo za
odličja borili z okoli štiri tisoč športniki z vseh koncev sveta,
tekmovanja pa bodo potekala med 7. in 16. septembrom.
Slovenci bodo tekmovali v sedmih športnih panogaii: atletiki, namiznem tenisu, kolesarstvu, plavanju, strelstvu, globalu in sedeči odbojki. M. B.

TINATOŠIČ

Bled - Čeprav je na turnirju
sodelovalo šest ekip iz Avstrije, Frandje in Slovenije, je bil
najbolj željno pričakovan ravno derbi med večnima slovenskima rivaloma Acronijem z Jesenic in Tilio Olimpijo iz Ljubljane. Ta je v petek
zvečer dodobra napokiil blejsko Ledeno dvorano.
Popoldanska petkova tekma
med Brianconom in Cmimi
krili iz Unza je z 1 : 4 ( 1 : 1 , 1 :
0,2 :0) pripadla slednjim, vse
pa se je že pripravljalo na
večerni derbi. Kljub bučni
podpori navijačev prva tretjina
srečanja ni postregla z zadetkom. Prvi so mrežo zatresli
Zmaji v drugi tretjini, ko je zadel Banham. Za Zelezarje je
nato izenačil Terlikar. V tretji
tretjini je ob številčni prednosti v polno zadel najprej M.
Rodman in minuto kasneje še
Hebar. V zadnjih minutah
srečanja je za Zmaje rezultat
znižal Murič, vendar je Par
takoj za tem postavil končni
rezultat 4 : 2 (o : o, 1 : 1 , 3 :1)
in prvi derbi v novi sezoni je
pripadel Jeseničanom.

PARAOLIMPIJADA

Ob odhodu na paraolimpijado so bile dobre volje tudi Andreja Dolinar, Ana Justin in Mateja Pintar. Pintarjeva bo v namiznem tenisu branila zlato medaljo iz Aten. / fou: Muk zorman

ROKOMET
ŠKOF)A LOKA

Šilčev memorial Ločanom
V sklopu praznovanj 50-letnice delovanja rokometnega kluba Škofja Loka in priprav za prihajajočo sezono je bil v
Škofji Loki tradicionalni Šilčev memorialni turnir. Jože Šile
je kot igralec in trener v slovenskem rokometu pustil
globoko sled. Na vsakoletnem memorlalnem turnirju igrajoštiri ekipe, ki jih je Jože Štic treniral alt v njih igral: Slovan,
Sevnica, Ribnica in Merkur Škofja Loka, ter dve povabljeni
ekipi. Letos sta bila to Krka in Alples. Prvi dan dvodnevnega turnirja so igrali v dveh skupinah: v Ribnici in Škofji Loki.
Sobotni del se je končal s tekmami za razvrstitev v loški
dvorani Poden. Zmaga je pričakovano ostala doma, saj so
Ločani v finalu brez težav premagali ekipo Slovana in z igro
potrdili naskok na zgornjo polovico lestvice v prvenstvu, ki
se začne 13. septembra, l<o bo Merkur Škofja Loka gostoval
v Ormožu. M. D.

ŠAH
RADOVgiCA

Perovičev memorial Musliji

Kolesarji kranjske Save so narekovali tempo tudi v kategoriji dečkov B. Na sliki levo Jan
Šinkovec, desno Blaž K l e m e n č i č . ; F o t o : T i o a o o k i
čan Gašper Katrašnik, pri
dečkih C pa je bil po pričakovanjih najhitrejši Jon Božič
iz Adrie Mobila.
"Vse je šlo pa načrtih, ni
kaj dosti za dodati. Osvojitev

dveh naslovov državnega prvaka je bil naš cilj. V nadaljevanju nas čakajo še tri dirke
za Pokal Gorenjskega glasa.
Z izkupičkom sezone pa
smo lahko že sedaj zadovolj-

ni, saj imamo skupaj z državnim prvenstvom na dirkališču šest naslovov, kar je
nekako tako kot v preteklih
letih," je bil zadovoljen Zevnik.

ŠD Gorenjka Lesce je organizirala četrti šahovski turnir v
spomin na Vojina Peroviča, dolgoletnega predsednika in tajnika Šahovskega društva Gorenjka Lesce ter predsednika
komisije za tekmovalni šah pri ŠZ Slovenije. Bil je tudi mednarodnršahovski sodnik in soavtor pravilnika ŠZ Slovenije.
Tekmovanja se je udeležilo 88 šahistk in šahistov, kar je tudi
rekordno na tovrstnem turnirju. Tekmovanje je bilo izjemno
zanimivo, vseskozi je bilo v borbi za zmago vsaj deset šahistov. Na koncu je bil najsrečnejši IHrvat Idris Muslija, ki je
edini osvojil 7,5 točke iz devetih srečanj. Drugo in tretje mesto je odšlo tudi na Hrvaško. Drugi je bil mednarodni mojster Robert Lončar (ŠD Kočevje) in tretji FM Branko Lovrič.
Najboljši gorenjski in hkrati slovenski igralec je bil presenetljivo MK Dušan Zorko (ŠS Tomo Zupan Kranj). Peto mesto
je osvojil kranjski mednarodni mojster Leon Mazi. Vsi omenjeni so osvojili sedem točk. Najboljša ženska je bila škofjeloška FM Simona Orel (ŠS Tomo Zupan Kranj) s petimi točkami in osvojenim 34. mestom. Z odličnim zaključkom
(4i5/5) i" osvojenimi 5,5 točkami, je s 24. mestom prijetno
presenetil Mitja Rozman (ŠS Tomo Zupan Kranj), ki je bil
najboljši do 16 let. Za največje presenečenje je poskrbel drugokategornik Vinko Urbane, ki je osvojil 6 točk in je bil z 11.
mestom tudi najboljši senior. O. O.
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5. Norčičev memorial - Pokal Cockta, člani: 1. Bogataj (SK
Triglav Kranj) 246,0 točk, 2. Šinkovec (SSK Costella Ilirija)
239,2, 3. Oblak (SK Triglav Kranj) 235,6, 4 Zupan 234,5, 5Peterka (oba SK Triglav Kranj) 227,3, 6. Damjan (SSK Costella Ilirija) 224,9; mladinci do 20 let 1. Roglič (SK Zagorje) 273,7 točk, 2. Berlot (SSK Velenje) 261,1,3. Judež (SKZagorje) 252,3; mladinci do i8 let 1. Omladič (SSK Velenje)
251,1 točk, 2. Pograjc (SK Zagorje) 246,5,3. Bartol (SSK Velenje) 238,7; mladinci do 16 let: i. Hvala (SSK Ponkive)
245,8 točki 2. Sušnik (NSK Tržič-Trifix) 241,8, 3. Justin (SSK
Stol Žirovnica) 222,7; dekleta absolutno: 1. Vtič (ŠD Zabrdje) 227,3 točk. M. B.
5. Janežičev memorial - Pokal Cockta: člani: 1. Šinkovec
(SSK Costella Ilirija) 270,2 točk, 2. Oblak 257,9, 3. Bogataj
255,2, 4. Peterka 244,1, 5. Urbane (vsi SK Triglav Kranj)
238,6, 6. A. Damjan (SSK Costella Ilirija) 234,6; mladinci do
20 let 1. Roglič (SK Zagorje) 262,4 to^k, 2. Košnjek (NSK
Tržič-Trifix) 253,4, 3. Kramaršič (SSK Costella Ilirija); mladinci do 18 let 1. Pograjc (SK Zagorje) 243,7 točk, 2. Družina (SSK Logatec) 236,7. 3. Omladič (SSK Velenje) 231,3;
mladinci do i6 let 1. Hvala (SSK Ponikve) 248,6 točk, 2.
Sušnik (NSK Tržič-Trifix) 243,4, 3- Justin (SSK Stol) 214,9;
dekleta absolutno: 1. Vtič (ŠD Zabrdje) 226,0 točk. M. 8.

KOLESARSTVO
Cestno DP za dečke (dirka je štela za Pokal C o r e n j s k ^
glasa), dečki A: 1. Gabrovšek, 2. Korošec (oba Sava), 3.
Komperšak (TBP Lenart), 7. Mohorič (Sava); dečki B: i. Katrašnik (Sava), 2. Per (Adria Mobil), 3. Vidmar (HIT Gorica), 10. Šinkovec (Sava); dečki C: 1. Božič (Adria Mobil), 2.
Kumar (HIT Gorica), 3. Sopotnik (Radenska KD Finančna
točka), 6. Zubanovič (Perftech Bled), 9. Šolar (Sava). M. B.
TRIATLON
22. Teva triatlon jeklenih Bohinj, posamezniki, absolutno:
1. Mitrič (Zupan šport) 2:21:49 (39:35 čoln, 49:31 kolo,
52:43 tek), 2. Zupančič (Vodni park Bohinj) 2:26:42,3. Bauer (Športna enota SV) 2:34:10, 4. Rebolj (Partizan Dolsko) 2:34:47, 5. Mikelj (ŠD Stara Fužina) 2:38:29, 6. Rak
2:39:07, 7. U. Bertoncelj (ŠD Kondor Godešič) 2:39:11, 8.
Močnik (Calcit KD Alpe Dnevnik) 2:40:32, 9. Setničar (KD
Hrastnik) 2:43:24, 10. R. Bertoncelj (Kondor Godešič)
2:43:51; ženske: 1. Lapanja (ŠD Bevke) 3:01:46 (51:51 čoln,
1:05:23 kolo, 1:04:31 tek), 2. Reš Podgornik (3:28:28, 3.
Štritof 3:31:23; zmagovalci po kategorijah, moški: Klemen
Bauer (18-24 let), Gašper Rak (25 - 29 let), Jernej Rebolj
{30-34 let), Zdravko Mitrič (35-39 let), Metod Močnik (4044 let), Anton Grašič (45-49 let), Milivoj Papič (50-54 let),
Matej Mihovec (55-59 let), Pavel Eriah (60-64 'et), Franc
Hrovat (nad 65 let); ženske: Teja Lapanja (18-29 let), Ruth
Reš Podgornik (nad 30 let); ekipe: 1. Šporina enota Slovenske vojske 1 (Žnidaršič, Kerkez, Rihtarič) 2:13:47 -1. v
kategoriji 1 (skupna starost do 140 let), 2. Rotech.si (Flajs, Mezgec, Triler) 2:16:53, 3. Knaufinsulation (P. Kalan,
I kič, Šubic) 2:18:24; zmagovalci kategorije 2 (skupna starost nad 141 let): Agp - PRO (Svoljšak, Virčič, J. Udovič)
2:30:45, M. B.

ROKOMET
Šilčev memorial: Ribnica: Ribnica Riko hiše : Sevnica 39 :
27; Sevnica : Slovan 25 : 37; Ribnica Riko hiše : Slovan 21 :
24; Šk. Loka: AIples : Krka novo Mesto 19 : 29; Merkur Šk.
Loka : AIples 26:14; Merkur: Krka 30 :23; Šk. Loka • ža razvrstite« za 5. mesto : AIples : Sevnica 27 : 26; za 3. mesto:
Krka : Ribnica Riko hiše 20 : 24; za i . mesto: Merkur: Slovan 36 : 28. M. D.

NOGOMET
Prva liga Telekom, 7. krog: Koper-Domžale 1 : i; 2. SNL, 4.
krog: Olimpija : Triglav Gorenjska 1 :1; 3. SNL - Zahod: TInex Šenčur: Sava Kranj 2 : 1 , Kamnik: Adria 1 : 1 , Slovan :
Roltek Dob o : 2, Kranj r Tabor Sežana 5: o, Kalcer Vodoterm : Krka 1 : 2; 1. gorenjska članska liga: Velesovo : Bled
Hirter 1 : o, Alpina Žiri: Polet 4 : o, Naklo : Niko Železniki
0 : 1 , Visoko : Šobec Lesce 1 : 5, Kranjska Gora : Hrastje
Šenčur 3 : 1 : 2 . gorenjska članska liga: Bitnje: Preddvor 1 :
5, Mimovrste Jesenice: DLN 4: o, Kondor: Trboje 1: o, Britof: Podbrezje 4 : 3 . M. B.

Peterka je motiviran
Norčičev memorial juretu Bogataju, janežičev Juretu Šinkovcu. Odpovedani tekmi pokala FIS,
ki bi v Kranju morali biti ta konec tedna.
M A J A BERTONCELJ

Kranj - V soboto je na kranjski skakalnici potekal peti
Norčičev memorial, v nedeljo pa so se člani, mladinci in
dekleta pomerili še na petem
Janežičevem memorialu. Ob
odsotnosti večine članov Aekipe, ki so nastopali na poletni VN v Zakopanah, je
zmagovalec Norčičevega memoriala postal Jure Bogataj
(SK Triglav Kranj) pred Juretom Šinkovcem (SSK Costella Ilirija) in klubskim kolegom Jakom Oblakom. Podoben vrstni red je bil tudi v nedeljo. Zmagal je Šinkovec
pred Oblakom in Bogatajem.
"Zelo sem zadovoljen, čeprav sem račimal, da bodo
sami skoki danes še na višji
ravni, a sem naredil napako
pri odskoku. Pripravljenost
je odlična. Do zime bo treba
malce popraviti le še tehniko," je bil po nedeljski tekmi
zadovoljen 23-letni Kranjčan
Jure Bogataj. V letošnji sezoni je član slovenske B-ekipe,
trenira pod vodstvom Janija
Grilca in Gorana Janusa. Dobro pripravljenost je na domači skakalnici z drugim in
tretjim mestom pokazal tudi
Jaka Oblak. "Na tekmi so mi
uspeli skoki, kakršne sem
kazal na zadnjih treningih. V

Skakalci Jaka Oblak, jure Šinkovec in Jure Bogataj (z leve) so zaznamovali dve memorialni
tekmi v Kranju: peti Norčičev in peti Janežičev memorial./Foto:Tin> Doki
zimski sezoni sem se bolj
posvetil študiju fizioterapije,
sedaj pa je čas za skoke in
delo se mi obrestuje. Sem zadovoljen in z optimizmom
grem naprej," pravi 22-letni
član kranjskega Triglava, sicer doma iz Žirov. Na stopničke pa tokrat ni uspelo priti še enemu Triglavanu, Primožu Peterki. V soboto je bil
peti, v nedeljo pa četrti, s svojimi skoki pa vse prej kot zadovoljen: "Pretekli teden

sem veliko skakal in imel občutek, da mi gre bolje. Na teh
dveh tekmah so me postavili
na realna tla. Kljub vsemu
imam motivacije še dovolj in
ciljam na tekme svetovnega
pokala."
Organizator dveh memorialnih tekem SK Triglav pa je
zaradi finančnih težav odpovedal tekmi FIS pokala, torej
tretje skakalne lige, ki bi v
Kranju morali biti 6. in 7.
septembra. "Smučarska zve-

za ni pripravljena sofinancirati prireditve, zlasti za merilne naprave, kar pomeni
okrog tri tisoč evrov, zato
smo tekmi morali odpovedati. Na sestanku bom predlagal, da denar zagotovijo in da
FIS pokal organiziramo v oktobru. Sicer pa morebitao
neorganiziranje teh dveh tekem za naprej nima nobenih
posledic," je pojasnil Jože Javornik, predsednik SK Triglav Kranj.

Trije naj prijatelji Osolnika
Zaključila se je 14. akcija Prijatelj Osolnika. Z a k o n c a Zdenka in Stane G a b e r ter Andrej Šesek so bili
na tem razgledniku v prestopnem letu prav vsak dan.
M A J A BERTONCELJ

Osolnik - V nedeljo je bil na
kmetiji pri Rožniku uradni
zaključek akcije Prijatelj
Osolnika, kd je v organizaciji
ŠD Pungert potekala štirinajstič. "Od 1. avgusta do 31. julija je bilo v vpisni knjigi zabeleženih 14.851 vpisov. Število udeležencev, ki so opravili normo 20 vzponov, je
234, od tega jih je 32 prijatelj
Osolnika postalo prvič, 23 pa
je takšnih, ki so to postali že
štirinajstič," je povedal Bojan
Gaber, predsednik ŠD Pungert.
V prestopnem letu so vseh
366 vpisov zbrali trije: zakonca Zdenka in Stane Gaber z Godešiča in Andrej Šesek iz Škoi^e Loke. Najštevilnejša družina je bila družina
Triler iz Pungerta. "Prestopno leto za naju ni bil poseben
izziv. Preprosto rada hodiva
v hribe in ne moti naju, če je
to vsak dan Osolnik. Na začetku sva rekla, če nama bo

Andrej Šesek

Zakonca Zdenka in Stane Gaber

do novega leta uspelo zbrati
vse vpise, bova hodila vsak
dan še naprej," je povedala
Zdenka Gaber, ki je prav vse
vpise letos zbrala prvič. Stane Gaber je 366 vpisov
zbral že pred štirimi leti.
Pravi, da gresta na Osolnik
z ženo skoraj vedno skupaj,
najpogosteje peš iz Sore,
nazaj doma sta v uri in pol
do dveh. Pa vpise zbirata

tudi v novi sezoni prijatelja
Osolnika, ki se je začela i.
avgusta? "Na Osolniku sva
bila vsak dan tudi v avgustu, ne vem pa, če bova nadaljevala," je dejala Zdenka,
Stane pa v smehu dodal:
"Če bova vsak dan do novega leta, potem..."
Zadnja leta skoraj vsak
dan na Osolnik hodi tudi
Andrej Šesek: "Priložnost za

366 vpisov je na vsaka štiri
leta. Kar sem lani obljubil,
sem letos izpolnil, tako da
nisem šel niti na dopust. V
mojem življenju sta vsak
dan služba in šport. Poleg
tega, da hodim na Osolnik,
grem skoraj vsak dan s kolesom še na Lubnik." Očitno
se tudi on Osolnika še ni naveličal, saj je bil na njem vsak
dan tudi avgusta.
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Če bi znala, bi zajodlala
Zdravko Mitrič iz Krope je postavil nov rekord triatlona jeklenih v Bohinju. Pri ženskah prva zmaga
za Škofjeločanko Tejo Lapanja.

"Tak čas sem pričakoval,
tudi zmago, glede na to da ni
bilo Mariča. Zame osebno je
triatlon jeklenih najbolj pomembna dirka v letu in mi je
tudi najbolj všeč. Je že neke
vrste zasvojenost Veliko sem
se pripravljal, v povprečju
dve to tri ure na dan intenzivnega treninga," je povedal 35letni Zdravko Mitrič, za katerega je bila to druga zaporedna zmaga. Svoj lanski čas je

GIBAJTE SE Z NAMI
MIROSLAV

BRACO

CVJETIČANIN

Pred Vršičem

O, marijapomagavka,
no
/uriJ sem čisto pozabil. Stresel
sem se ob spoznanju, da bom
moral še tja gor. Moral? Ne,
moral, ampak spodobi se. Juriš
na VrSičje med kolesaiji tako
popularen kot med tekači maraton v Radencih, se mi zdi.

Teja Lapanja in Zdravko Mitrič sta letošnja junaka triatlona jeklenih v Bohinju. Teja je
zmagala prvič, Zdravko pa z novim rekordom drugič.
izboljšal za dobre tri minute.
Največ je napredoval v teku.
Da bi ga premagal šestkratni
zmagovalec Marjan Zupančič, ob normalnem poteku ni
videl možnosti. Zupančič je
bil na koncu drugi, čeprav je
popravil svoj najboljši čas:
"Mitričev čas je fenomenalen. Kar se mojega nastopa
tiče, sem zadovoljen le z vožnjo na kolesu, razočaran pa
predvsem nad tekom, pa tudi
na kajaku mi ni šlo." Tretji
absolutno je bil biatlonec
Klemen Bauer, ki je startal
na zmago, a hitro videl, da so
upi zaman: "Pozna se mi
utrujenost, saj smo včeraj
zvečer prižli z napornih priprav. Po tekmi pa sem videl,
da tudi, če bi pripravljenost

tempiral na triatlon, ne bi
mogel zmagati. Še najbolj
sem zadovoljen z veslanjem," je dejal Bauer ter dodal, da je najtežji del prehod
med disciplinami. Na triatlon bo še prišel, a kot pravi,
prihodnje leto nikakor ne.
Triatlon jeklenih je novo
zmagovalko dobil pri ženskah. To je postala 29-letaa
Teja Lapanja, ki je na triatlonu nastopila tretjič, pogrešala pa je več ženske konloirence. Triatlon jeklenih je zanjo
edina tekma v letu. "Malce
sem presenečena nad zmago, predvsem ker mi veslanje
ne gre ravno najbolje. Vesela
sem, ker vsako leto izboljšam
svoj čas," je povedala, o občutkih, ko je prišla kot zma-

govala v dlj, pa dodala: "Ce bi
znala jodlati, bi zagotovo zajodlala. Bila sem vesela, ker
sem vedela, da sem zmagala
skupno. Poleg tega sva imela
z očetom, ki me je navdušil
za ta šport, interni obračun.
Lani je bil 15 minut pred
mano. Letos sem si zadala
dlj, da ga prebitim, za njim
pa sem zaostala za vsega pol
minute. Izziv za prihodnje
leto je tako prehiteti očeta in
doseči čas pod tremi urami"
Druga pri ženskah je bila
Ruth Reš Podgomik, tretja
pa Barbara Štritof. Skupna
zmagovalca pri moških in
pri ženskah sta med drugim
dobila veslo iz rok Iztoka
Čopa, Mitrič pa za rekord še
ček za tisoč evrov.

S kolenom je vse v redu
Biatlonec janež Marič: "Izboljšujem čase izpred dveh let in pridno treniram. Za zimo imam visoke cilje."
M A J A BERTONCELI

Ribčev Laz - Na triatlonu jeklenih je nastopil tudi trikratni zmagovalec te vzdržljivostne preizkušnje med posamezniki, biatlonec Janez
Marič. Tokrat je bU član štafete. "Odločil sem se, da bom
v štafeti vozil čoln in ni mi
žal. Ne gre tvegati s tekom,
saj ne bi imel nič od tega.
lahko pa bi tvegal kariero.
Bom pa v triatlonu v konkurenci posameznikov še nastopil," je pogovor začel Janez Marič, ki se vrača po poškodbi kolena.
"S kolenom je v redu. V
pripravah na novo sezono sicer ne tečem krosa, ostalo pa
delam, tako da sem dobro
pripravljen. Izboljšujem čase

I

September je, mi pa še vedno
nismo imeli piknika.
Prva moja ugotovitev je, da
smo preveč zagnani. Druga
ugotovitev je bila Francijeva,
ko je rekel, daje špica sezone
Juriš na Vršič.

M A J A BERTONCELJ

Ribčev Laz - Bohinjski 22.
Teva triatlon jeklenih v organi2adji TK Bohinj je postregel z novim rekordom.
Zdravko Mitrič (Zupan
šport) je za veslanje po Bohinjskem jezeru, kolesarjenje do pod planine Konjščice
in tek do Vodnikove koče potreboval 2 uri 21 minut in 49
sekund (39:35 čoln, 49:31
kolo, 52:43 tek). Dosedanji
rekord biatlonca Janeza Mariča iz leta 2006, ki je tokrat
nastopil v drugi štafeti Slovenske vojske, je izboljšal za
13 sekund. Pri ženskah je s
časom 3:01-46 zmagala Teja
Lapanja (ŠD Bevke), v konkurenci štafet pa s časom
2:13:47 ekipa Športne enote
Slovenske vojske 1 v postavi
Nejc Žnidarič, Vladimir Kerkez in David Rihtarič. Tekmovalci štafet so dosegli tudi
najboljše čase predaj. V čolnu je bil najhitrejši Matjaž
Avšič (35:51), na gosrkem kolesu Luka Mezgec (45:19) in
v teku David Rihtarič
(46:44).
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Janez Marič bo dobro pripravljenost skušal pokazati
na sobotni mednarodni rolkarski tekmi v Tržiču.

izpred dveh let, vendar do
zime je še daleč," pravi Blejec, ki z družino živi v Stari
Fužini Za zimo ima visoke
cilje: "So visoki, a ostajajo
skrivnost" Je morda poškodba prinesla tudi kaj "dobrega".' "Dobil sem klofuto, ker
sem toliko let metal stran
priložnosti Če bo ta klofuta
kaj pomagala, bo dobro. Pri
sebi sem razmislil, kako pomembno je streljanje, da
moram na tem ogromno delati. Saj sem že prej, vendar
se mi zdi, da sem sedaj postal bolj samozavesten. Iščem optimalen položaj za
streljanje. Poskusil sem že
marsikaj in sedaj mislim, da
sem ga našel. Sledi samo še
ponavljanje, vaja," je dobre
volje zaključil Marič.

Pred kratkim oz. na sprtemu Tadga Valjavca sem se zapletel v pogovor z Brankom
Dežmanom. To je tisti, kolesar
... hm, kako bi ga opisal. On je
tisti kolesar, pri katerem dobiš
občutek, da se je Charles Darwin zmotil. Ko spoznaš Branka Dežmana, postaneš prepričan, daje človek nastal iz koksaija! No, skratka, pogovor
med nama je jasno potekal na
temo kolesarstva v svetu in v
Sloveniji. Proti koncu pogovora meje vprašal, če bom letos
jurišal na Vršič. Skomignil
sem z rameni, češ da ne vem,
kaj bo jutri, kaj šele šestega septembra. Ampak, ni pomembno ali bom jaz tam ali ne.
Branko Dežman ni manjkal
niti na enem Jurišu na Vršič!
Si lahko predstavljate? In letos
bo jubilejna jo. ponovitev!
Branko Dežman je bil naprav
vseh. Prvi je bil, ko je Branko
M yj. let. ^ j o koincidenco,
tudi meni seje letos obrnilo
poletje, in danes jih ima Branko 6y. torg? Grem letos na Juriš in obljubim, da vsaj do svojega 67. leta ne bom manjkal?
Ah, verjetno je to nemogoče in
ne predstavljam si, da bom pri
67 letih v tako dobri kolesarski
kondiciji, kot je Branko. Je pa
vredno poizkusiti.
Ne morem verjeti, ta dinozaver od kolesarja ni manjkal
na nobenem Jurišu na Vršič!?
Verjetno ne more škodovati
zdravju?
September je in dan se vidno
krči. Danes štartamo še ob 17.
uri, prihodnji teden bomo morali že ob 16.30. Ne gre drugače. Zmanjka nam dneva in
svetlobe za pivo. To je pa že resen problem. Prejšnji teden
smo se zapeljali do vrha Ljube-

Branko Dežman
Ija, do meje, do tunela. Neverjetno je, kako osamljen je IJubdj zadnja leta. Moje presenečenje je bilo še toliko ve^'e, ko
sem ugotovil, da niti ena oštarija, kjer bi Človek lahko naroČil zaslužen sok, če že prileze
50 gor s kolesom, rte obratuje.
Pozabljen in sam Ijubelj ni več
tako mogočen kot takrat, ko so
cariniki in gostilničarji igrali
vlogo vladarjev. Trening je bil
pretežek. Tega se zavedam
tudi sam. Kdor je pozabil,
kako visoko je Ljubelj, naj
spomnim, da smo videli dva
gamsa, ki sta zrla proti nam
kot proti tujcem. Danes bomo
naredili spremembo. Danes
bosta dve trasi. Ena za skupino A, torg tisto, ki radi vozijo
malce hitrge, in ena za skupino B, torg tiste, ki se raje peljejo malce počasnge.
Trasa za skupino A: KranjTenetiše-Golnik-SeničnoBistrica nad
Tržičem-Pod
gorami-Begunje-BrezjePosavec-Podbrezje-ŽeJeNaklo-Kranj
Trasa za skupino B: KranjTenetiše-Golnik-SeničnoBistrica-Kovor-PodbrezjeNaklo-Kranj
Ta bo poskusna. Skupni cilj
ali dobimo se v gostišču Dežman. Prvi prej, drugi slej.
Trasi nista prehudi, čeprav
je Vršič že v soboto. Kdor je dober in med nami ni slabega sta
obe trasi ramo pravšnji za "tonus" mišic.
Z mislimi na bližajoči se Vršič bomo morali spiti eno pivo

manj, To niso moje besede. Komaj sem znal citirati Branka
Dežmana.
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MOJ POGLED
DAMJANA ŠMID

Srečno, šolarji (3)
o. pa se je začelo.
Dnevi so prav posebni za prvošolce, ki s
svojimi pričakovanji vstopajo
v hram učenosti. V tem času
potrebujejo oh sebi starše, ki
jim bodo v spodbudo in bodo
znali z njimi deliti veselje in
tudi skrbi. Mogoče bo tudi kateri izmed starSev v tem času
začel hoditi v Salo, študirati ob
delu ali se učiti tujega jezika vse to je sporočilo za otroka,
daje znanje vrednota in učenje potreba. Seveda, če ne bo
• mama ob vsakem izpitu in
učenju jamrala ves teden ...
Učenje prvošolcevjc res videti
kot igra, vendar zato ne pomeni, da je kaj manj vredno.
Vsakdanja igra in delo sta u
tem času enakovredna učenju,
saj se bo otrok prav v teh dejavnostih veliko naučil. Mimogrede se nauči razvrščanja,
če ga le pustimo, da v kuhinji
preživi veliko časa. V predalih
in v hladilniku je veliko različnih skupin in podskupin ....
nekatere stvari sodijo skupaj,
druge pa ne. Otroku bodo
kmalu koristile tudi količinske
predstave, zato naj le tehta,
nosi krompir in kupuje kruh.

N

Prisluhnite nampolepšali vam bomo
dan.

Z očetom naj meri, brusi,
žaga. Vztrajnost naj pridobiva pri sestavljankah in drugih
igrah, kijih je treba odigrati
do konca. In ne pozabimo na
vsakdanje delo - otrok naj pospravlja za seboj, skrbi za svojo sobo in svoje stvari in naj
ima poleg tega še kakšne vsakodnevne zadolžitve. Bolj kot
zna poskrbeti za igrače, bolje
bo poskrbljeno tudi za njegove
šolske potrebščine. Taka pa je
pogosto vsega kriva mama, ki
ni dala zvezka v torbo. Žalostno je, da mnogo otrok sploh ne
ve, kaj vse imajo v šolskih torbicah • za njihovo vsebino namreč skrbijo starši. Če bi na
dnu torbe skrili bonbone, bi
jih sphh kdaj našli? Otrokova
šolska torba je njegova skrb.
Naloga staršev je le, da ga navadimo na to, daje to nekaj
vsakdanjega, tako kot umivanje zob. Pri tem bodimo potrpežljivi. saj otrok počasi zlaga
ven in noter, mi bi pa že stokrat vse zložili. Rajši izkoristimo ta čas za to, da se pogovorimo o tem, kako je lepil, risal
in pisal ... in mu povejmo
kakšno zgodbico iz svojih šolskih dni.

TU ISTICNI
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Brusnice za seči a
Briisnični džem oziroma marmelado ljudsko zdravilstvo priporoča zoper povišano telesno
temperaturo. Brusnični kompot čisti in razkužuje kri, brusnični sok pa spodbuja izločanje seča.
Seveda moramo brusnice najprej nabrati. To lahko storimo tudi še v septembru. Liste, ki so tako
koristni pri boleznih mehurja, pa nabiramo šele potem, ko plodovi dozorijo.
PAVIA KLINER

Brusnice (Vaccinium vitisidaea) so odličen antiseptik
in zdravijo zlasti sečila, to so
ledvice, sečevode in mehur.
Še bolj kot plodovi naj bi bilo
zdravilno listje.

Brez brusnic ne gre
Brusnice so zdravilo mojega otroštva. Kadar me je kuhala visoka vročina, je bila
obvezna žlička, raje dve,
slastne brusnične marmelade, ki sta jo mama ali babica
pripravili iz kiselkastih plodov, nabranih visoko v gorah. Pri nas namreč verjamemo. da brusnice učinkovito
zbijajo vročino. In res, zdi se,
da je temperatura hitro padla, želja po novi žlički rdečih borovnic pa je rasla. Tako
je še danes. Palačinke brez
brusničnega džema niso
zame, tudi divjačina in štrukIji brez tega okusnega dodatka ne teknejo, kot bi mpralj.

'Corenk' uspeva tudi na
Gorenjskem
Brusnice, ki jim ljudski jeziki pravijo tudi gorenk, matik, belke, matejk, gromzeha,
močnica, netečje ali rdeča borovnica, so nizek zimzelen
grmiček. Rasejo na goratem
svetu kot podrast predvsem v
borovih gozdovih. Jagode
imajo rezek, precej kisel okus
in sila prijeten diih. Listi gorenka so grenkega in rahlo
trpkega okusa. Brusnice zori-

Polna mera užitka
Zdrav človek ima tisoč različnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
izrekd, ne vem, vsekakor drži.

Sobota, 30. junija
MARJETA SMOLNIKAR

Vso noč sem spala kot top, ob
petih pa so me prebudili ptiči.
Pravzaprav sem jim bila hvaležna, saj vstajenja zadnjega
junijskega dne ne bi želda za
nič na svetu zamuditi. Sedela
sem pred šotorom in se počutila kot v pravljični deželi. Včerajšnja kemoterapija je bila kot
daljna preteklost.
Ob enajstih sva se z Andrejem odpravila na potep po Radovljici. o kateri sem ob neki
priložnosti D Gorenjskem gJosu

info@g-^s.si

med dru^m zapisala: "Ko prestopiš prag starega mestnegajedra, je tako, kot bi stopil v okusno urgeno dnevno sobo, v kateri ni prahu niti pod omaro. Čeprav je tu in tam vogal katere
od srednjeveških mestnih hiš
odbit ali cveti fasada, so pročelja večinoma obtwvljerui. Kar
na eni strani poudarja veličino
arhitekture, na eni pa daje ob-'
čutek svežine in zračnosti
mestnega jedra." Ne. Nič se ni
spremenilo. Radovljica je najlepše srednjeveško mesto na
Slovenskem. Edino, kar v tem
mestnem jedru na pomolu vrh
savske terase manjka, so ljudje.
Je mestni živ žav.
Sediva na balkončku terase
ene od mestnih gostiln, kjer je

jo v drugi polovici avgusta in
septembra. Listje brusnice v
nasprotju z listi borovnice, ki
jih nabiramo pred dozoritvijo
plodov, nabiramo šele po dozoritvi, saj je takrat v njih nakopičenih največ zdravilnih
učinkovin. Listi so bogati s
čreslovinantii in arbutinom,
plodovi pa z organskimi kislinami, vitaminom C, betakarotenom, flavonoidi, pektini
in železom. Brusnice so tako
kisle, da jih uživamo samo v
predelani obliki, surovih pa
ne jemo.

Brusnica in zeleni gornik
Brusnični listi precej spominjajo na liste zelenega
gornika (Arctostaphylos uva
ursi), s katerim ljudje brusnico pogosto zamenjujejo.
Gornik je bil pred časi veliko
bolj čislan kot brusnica, sodobne raziskave pa so brusnico postavile na pravo mesto, ko ?o ugotovile, da učinek zdravljeoja z brusnicami
prav v ničemer ne zaostaja za
zdravilnim učinkom gornika. Brusnični listi so celo v
prednosti, saj je čajni prevretek iz teh listov za bolnike, ki
imajo občudjiv želodec, veliko bolj piten kot prevretek
gomiko\^ listov, ki je tako
trpkega okusa, da je pitje čaja
skoraj nemogoče.

Čaj brusničnih listov za
mehur
Listi brusnice naj bi se bolje od gornikovih izkazali

60
prostora le za dva gosta. Pred
mano se v vsem svojem sijaju
in vzvišenosti dviga mogočna
kamnita gmota s tremi glavami - simbol slovenstva, simbol
moje narodne identitete. Na
moji levi se dviguje precej
manjši hrib, porasel z gozdom
in s plešo na sredini, na
obronku pleše pa mogočna domačije. Za njim se bohoti Jelovica. Si je Stvarnik ta kos
sveta, ki se imenuje Slovenija
res ustvaril zase in ga našim
prednikom odstopil šele, ko je
spoznal, da je nanje pozabil?
Ko gledam to čudo stvatjenja,
sanjarim, da je bilo res tako.
Da bi bila mera tega sobotnega opoldneva polna, uživam
še v hrani.

Brusnice so odličen antiseptik.
tudi pri boleznih mehurja,
kot so krči mehurja, boleče
mokrenje, bolečine v sečevodih, močenje postelje. Čaj
brusničnih listov naj bi pomagal tudi pri vnetju ledvic,
protinu in revmi. Pripravimo
ga v obliki lahnega prevretka:
zvrhano žličko posušenih in
drobno zrezanih listov vržemo v vrelo vodo in kuhamo
par minut, odstavimo, pustimo deset minut in precedimo. Pijemo neoslajen čaj,
počasi, po požirkih.

Brusnični pripravki
Brusnice vsebujejo veliko
bioaktivnih snovi, ki jim
znanstveniki
pripisujejo
močno antibiotično delovanje. Brusnični sok pospešuje
izločanje seča in je bogat z vitamini A, B in C, zato ga v
sterilizirani obliki lahko hranimo za zimske dni, ko je
hrana revna z vitamini. Poleg tega vpliva na zmanjša-
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nje holesterola, trigliceridov,
sečne kisline in telesne teže.
Priporočajo ga tudi diabetikom, saj vsebuje nizke količine sladkorja in ob tem tudi
pospešuje zmanjševanje glukoze v krvi. Privoščite si tudi
brusnični kompot, ki čisti kri
in razkužuje. Ne pozabite
niti na brusnično marmelado ali džem. Med drugim odpravljata neješčnost, ustavljata drisko in učinkujeta osvežujoče. Pripravite si posebej
slasmo marmelado iz brusnic, ki jim v enakih delih dodate jabolka ali hruške in korenje. Brusnični cvet boste
dobili, če boste namakali v
enem litru žganja četrt kilograma brusnic. Koristil bo
zoper hudo drisko in učinkoval poživljajoče. Brusnic in
njenih pripravkov se morajo
izogibati tisti, ki so nagnjeni
k ledvičnim kamnom. Vsebuje namreč precej oksabie
kisline, ki vpliva na hitrejšo
tvorbo kamnov.

KLEŠČAH

Po izbomem in nekoliko
preobilnem zajtrku se z Andrejem {roko na srce. z avtom) odpraviva po poti kulturne dediščine. Ustaviva se v Begunjah
pri Avseniku. pa v Poljčah, pa
v Rodinah. peljeva se čez Smukoč, Doslovče, Breznico, Zabreznico, ustaviva se na Selu,
pa v Žirovnici, pa v Mostah.
Na koncu današnje poti Andrg zavije še na Brezje, da se
Mariji Pomagaj še enkrat in
vsak dan znova zahvalim za
milost, da mi je dano živeti tukaj in zdaj.
Ko se vrneva v radovljiški
kamp, sem zbita kot turška
Jana, kot seje rad izrazil moj
pokojni oče. Kljub temu se vržem v bazen in preplavam ne-

kaj dolžin. Zdaj se počutim kot
prerojena.
Dan je bil tako poln in nasičen z lepoto, da sem čisto pozabila, kaj se z mojim telesom
pravzaprav dogaja. In to si štejem za veliko zmago. Ne misliti na preizkušnjo, ki se je na
tvoji poti znašla in jo tako rekoč kot za šalo premagovati, je
namreč
prava
umetnost.
Umetnost, ki jo je sposoben
ustvariti um slehernega človeka, če je le dovolj volje v njem.
Jutri je nov dan, dan, ko se
bova z Andrejem podala na
Dobrčo. Če lahko pohajkujem
po ravnem, bom menda tudi v
hrib. Ne. Ne, menda, pač pa
zagotovo.
(Se nadaljuje.)

RADOSTI Ž I V L J E N J A ~

Krebuljica
BORIS BERGANT

Krebuljica je klasično zelišče francoske kuhinje in je
zelo p)odobna peteršilju, od
katerega se loči po malce
manjših in svetlejših listih,
njen okus pa je bolj sladkast
in je nagnjen bolj k janežu.
Izvira iz južne Rusije in s
Kavkaza, v zahodno Evropo
pa so jo prinesli že v rimsldh
časih. Krebuljica ni primerna za dolgo shranjevanje,
zato sveže pri nas skoraj ni
mogoče kupiti. Brez težav pa
krebuljico vzgojimo doma
na vrtu iz semen, režemo jo
lahko že nekaj tednov po sejanju in bolj pogosto to počnemo, bolje je, ker ima zelo
kratko življenjsko dobo, saj
po cvetenju ni več primerna
za kuhinjsko uporabo - z odstranjevanjem zunanjih listov pa spodbujamo rast
mladih listov v sredini rastline. Najbolje jo je trgati tik
pred uporabo, drugače pa se
kak dan ali dva ohrani v plastični vrečki ter v hladilniku.
Dobro prenaša zamrzovanje,
medtem ko posušena izgubi
skoraj ves vonj in okus in je
ni vredno kupovati. V kuhinji uporabljamo mlade liste
in stebla, ki so prav tako aromatična kot listi. Liste uporabljamo presne ali pa jih v
jed dodamo čisto na koncu
kuhanja. Krebuljičini listi so
lepi za okras, presne dodajamo solatam, z drobno sesekljanimi potresemo sendviče,
jajčne jedi, zelenjavne juhe,
ribe in kuhan krompir, dodajamo jih tudi majonezi in
mnogim klasičnim omakam. Kuhana pa izboljša
okus drugih zelišč, vendar jo
dodajamo ob koncu kuhanja, ker se med kuhanjem
njen okus hitro razblini.

sekljan strok česna, sol in sveže
m^ poper.

Krompirjeva juha
s krebuljico
Z a 4 osebe potrebujemo: 10
dag pora, 40 dag krompirja,
1,21 mesne juhe ali vode, 2 žlici olja, J žlico moke, 4 tliu
drobno sesekljane sveže krebuIjice, 1 dl sladke smetane, sol in
sveže mlet poper.

Na olju prepražite očiščen
in na kolobarje narezan por
ter na kocke narezan očiščen
krompir. Pomokajte, zalijte
z juho, začinite s soljo in poprom ter kuhajte, da se por
in krompir zmehčata. Dodajte drobno sesekljano krebuljico, zalijte še s sladko
smetano, dobro prevrite in
postrezite.

Pečen goveji rostbif
z gobami in krebuljico
Za 4 osebe potrebujemo: 6
žlic olja, 60 dag govejega rostbifa, 30 dag poljubnih gob, 2
žlici sveže sesekljane krebuljice, 1 dl suhega belega vina, 1 se-

•AM

V dovolj veliki posodi segrejte olje in na njem z vseh
strani 15-20 minut pecite soIjen in popopran goveji rostbif. Zimaj naj bo lepo zapečen, v sredini pa še rožnat.
Po želji ga lahko tudi prepečete. Pečen rostbif položite
na krožnik in postavite v toplo pečico. Na preostalem
olju prepražite očiščene in
narezane gobe skupaj s česnom. Začinite s soljo, krebuljico in poprom ter zalijte z
vinom in dušite toliko časa,
da tekočina izpari. Rostbif
narežite na rezine, jih obložite z gobami in postrezite s
poljubnim krompirjem, zelenjavo ali rižem.

Tunin file s krebuljičnim
pestom
Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg
tuninegafieja, olje, 15 dag sveže krebuljice, 3 žlice pinjol ali
orekov, ekstra deviško oljčno
olje, 3 žlice parmezana, sol in
sveže mlet poper.

Tuninfilenarežite na rezine, solite in jih z obeh strani
spedte na vročem olju. Medtem v električnem mešalni-

Brancinov file
na špargijih s krebuljico
Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg
brancinovih Jikjev, 50 dag poljubnih špargljev, 1 manjšo čebtdo, 5 žlic oljčnegfi olja, 1 dl
belega vina, 1 dl sladke smetane, 2 žlici sveže sesekljane krebuljice in sol.

Brancinovefilejerazdelite
na več delov in jih opedte na
oljčnem olju. Preložite jih na
krožnik in na preostalem
olju prepražite sesekljano čebulo skupaj z očiščenimi in
na kose narezanimi šparglji.
Zalijte z vinom in sladko
smetano ter dušite do mehkega. V omako vrnite rezine
brancina in krebuljico ter
vse skupaj prevrite. Na krožnik najprej naložite šparglje
v omaki in nanjo rezine ffleja ter postrezite s pire krompirjem ali rižem.
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Sestavine:

Priprava:

Culdne operemo in narežemo na primerne kocke. Paradižnike olupimo (nabodemo
jih na vilice in jih za hipec

DOLENC

Tedenski jedilnik
Nedelja - kosilo: goveja juha z rezanci, postrvi po tržaško,
peteršiljev krompir v koščkih, endivija s paradižnikom, breskvina ledena kupa; večerja: stročji fižol z oljkami, mesni sir,
francoska štruca
Ponedeljek - kosilo: goveja juha z jetrnimi cmočki, popečena govedina iz juhe, kumarična solata s krompirjem In bučnim oljem; večerja: rižota s hobotnico, paradižnikova solata
Torek • kosilo: telečja obara, koruzni žganci, sadje s sladoledom; večerja: dušena blitva z jajci, čeljulni kruh, jogurt
Sreda - kosilo: zeljnata enolončnica z govedino, krompirjem
in dišavnicami, palačinke z orehi in smetano; večerja: zeliščna skuta, zrnat kruh, kislo mleko
Četrtek - kosilo: juha iz zelenjavne kocke z maslenimi žličniki, pečena piščančja bedra z rožmarinom, pečen krompir,
rdeča pesa v solati; Večerja: ribji namaz, črn kruh, paradižnik
Petek - kosilo: paradižnikova kremna juha z rezanci, oslič po
dunajsko, krompirjeva solata z oljkami, sladoled z robidnicami; večerja: skutni praženec s sadjem, kompot
Sobota - kosilo: zelenjavna enolončnica iz stročjega fižola,
mešano meso na žaru, jajčevci v marinadi, kumarice s kislo
smetano, kruh; večerja: pizza napolitana, jogurt ali sadni sok

Stročji fižol z oljkami po dalmatinsko
60 dag fižola, 2 sveži rdeči papriki, u oljk, šop peteršilja (5 dag),
1 strok česna, sol, poper, nariban parmezan

Očiščen fižol skuhamo v slani vodi. Medtem dušimo papriko, narezano na rezance, sesekljamo česen in peteršilj ter
primešamo papriki. Dodamo odcejen skuhan stročji fižol,
po potrebi doselimo, popopramo, primešamo oljke, potresemo s parmezanom in ponudimo.

Skutni praženec z robidnicami
t...

500 g skute, 4 jajca, 100 g moke, sol, 2 žlici maslo ali margarine, J žlice sladkorja v prahu, 4 žlice vloženega (ali 20 dag svežega, s sladkorjem prevretega sadja), kot so brusnice, marelice,
jagode, maline itd.

-
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20 dag zrelih cukinov, 20 dag
paradižnikov,
25 dag svežih
gob, 1 srednje velika čebula, 2
dag oljčnega olja, 2 stroka česna, malo paradižnikove
mezge in vina, sol, poper, nekaj
origana, rožmarina, malo sojine omake, 3 dl zelenjavne
juhe ali vode, 1 kavna žlička
škrobne moke, drobno sesekljan peteršilj in bazilika.

Z A VAS IZBIRA D A N I C A

V kozarček damo kepico vanilijinega sladoleda, nanjo poveznemo polovico zrele breskve, prelijemo z jagodnim ali
mallnovim sirupom, obložimo s stepeno sladko smetano in
•' - • •
posujemo s čokoladnimi mrvicami ali prelijemo s čokoladnim prelivom.

'. *
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Zeleni rezanci z ragujem
iz cukinov in gobami

KUHARSKI RECEPTI

Breskvina ledena kupa

Jedi za jesenske dni

J A N E Z ŠTRUKELJ

ku (ali možnarju) zmeljite
pinjole, krebuljico, nariban
parmezan in prilivajte toliko
ekstra deviškega oljčnega
olja, da dobite gladko, kremasto omako. Po okusu jo
solite in popoprajte ter jo
prelijte preko pečenih rezin
tune in postrezite s kuhanim
ali pire krompirjem.
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damo na plin, da kožica poči,
nato jih olupimo). Nato jih
prav tako narežemo na male
kocke. Gobe očistimo, operemo, jih narežemo na večje
kose. Čebulo, česen očistimo
in drobno sesekljamo. Na
oljčnem olju prepražimo čebulo in česen, dodamo cukine in še malo prepražimo,
dodamo polovico narezanega paradižnika in še nekaj
časa dušimo, začinimo z belim vinom, začinimo s soljo,
origanom, rožmarinom, poprom in sojino omako. Dodamo narezane gobe, prelijemo Z zelenjavno juho in kuhamo še nekaj minut. Jedilni
škrob zmešamo z zelenjavno
juho in vlijemo v jed, doda-

'

'
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41
mo še preostali paradižnik.
Po okusu še začinimo.
Rezance skuhamo v dobro
osoljenem kropu, ki smo
mu dodali nekoliko kapelj
olja. Kuhane oplaknemo z
vročo vodo, jih damo na
krožnik in prelijemo s pripravljeno omako. Ponudimo jih z naribanim parmezanom.
Poleg ponudimo še sezonsko solato.

Cmoki s suhimi
hruškami
Sestavine za testo:
2 j dag drobno mlete pirine
moke, sol, 1 jajce, malo olja,
voda po potrebi.

Skuto gladko razmešamo z moko, soljo ir» jajci. V veliki ponvi segrejemo maslo ali margarino. Na maščobo damo skutno zmes, jo porazdelimo in poravnamo, nato pa zlato rjavo
zapečemo z obeh strani. Ko je popečena, jo z vilicami raztrgamo na večje kose. Po želji takrat dodamo še koščke masla. Potresemo s sladkorjem, okrasimo z robidnicami (ali
drugim sadjem in ponudimo.

KUHARSKI

RECEPTI

Nadev:
30 dag zmletih hrušk, 30 dag
skute, cimet po okusu, 2 dag
medu, 5 dag sesekljanih orehov, malo mletih klinčkw, ščep
pimente,
limonina
lupina,
male ruma.
Omaka iz medu in masla: 5
dag masla, 2 žlici vode, 6 dag
medu.
Priprava:

Zamesimo srednje trdo testo in ga pustimo nekaj
časa počivati. Suhe hruške
očistimo in jih drobno sesekljamo, lahko tudi zmeIjemo. Premešamo jih dobro z drugimi sestavinami.
Oblikujemo jih v kroglice v
velikosti cmoka. Testo raz-

valjamo na pomokani deski, za nožev hrbet debelo.
V presledkih, na približno 5
centimentrov, ga nadevamo, čez položimo testo in
ga stisnemo okoli nadeva.
Izrežemo žepke in jih ob
robovih stisnemo z vilicami. V vreli slani vodi jih kuhamo približno 12 minut.
S penovko jih poberemo iz
vode in za trenutek potopimo v hladno vodo in takoj
odcedimo. Cmoke prelijemo s pripravljeno omako iz
medu in masla ter potresemo s kristalnim sladkorjem, zmešanim s cimetom.
Za omako iz medu in masla zavremo maslo z vodo in
primešamo med.

ZANIMIVOSTI

H

BoSrjAN BOGATAJ

Žiri - Kako v kraj privabiti turiste? Mesto na koncu sveta,
kot pravi žirovska himna, je
bilo doslej znano po čevljarstvu in čipkah ter življenju
ob meji, odslej dobiva novo
znamenitost. Nekateri so jo
poimenovali kar slovenski
Stonehenge (zmešnjava pokončnih in prekucnjenih
kamnov v An^ji), ki jo Zirovce premorejo v vasi Ravne, le streljaj odmaknjene
od regionalne ceste Žiri-Logatec. Kako sta se skalni
gmoti znašli postavljeni druga na drugo v obliki mize
(zgornja se celo premika) ne
zna pojasniti nihče. Zanimivost, ki so jo v Turističnem

društvu Žiri imenovali naravna kamnita nii2a za turiste še ostaja neznanka.
"Kako je naiza nastala, nam
ni znano, najbrž gre za igro
narave, ki jo domačini poznajo že zelo dolgo, skupaj s
turisti pa jo zadnja leta tudi
mi vedno znova občudujemo," o žirovsld znamenitosti pravi Vlasta Pečelin iz domačega turističnega društva.
Oznake, ki vodijo do občudovane skalne gmote, so postavili šele pred kratkim
(kljub temu je pot do kamnite mize brez vodnika težko
najti), kar pomeni, da bo naravna lokalna znamenitost
že prihodnje leto lahko cilj
mnogih turistov iz. Sloveniji
in tujine.

V Škofji Loki so 30. avgusta s projekcijo filma Breze, morje in neskončno ter s koncertom Darje
Švajger končali letošnje prireditve Pisana Loka.
DANICA Z A V R I ŽLEBIR

Škofja Loka • Dokumentamo-igrani film Breze, morje in neskončno prikazuje
zgodbo loškega rojaka in sopotnika naših impresionistov Avgusta Bertholda,
osrednje osebnosti fotografije na Slovenskem z začetka
20. stoletja. Bil je naš prvi
iimetnišld fotograf, ki se je
uveljavil v širšem evropskem
prostoru. Rodil se je leta
1880 na grad-u Puštal. V svojem ateljeju v Ljubljani je fotografiral mnoge znamenite
Slovence, tudi Ivana Cankarja. Medse so umetniškega fotografa sprejeli slikarji impresionisti Ivan Grohar, Rihard Jakopič, Matej Stemen
in drugi, skupaj z njimi je
kot edini fotograf tudi razstavljal doma in na tujem.
Dokumentarno-igrani
film je o njem posnel scenarist in režiser Zdravko Pečenko s številnimi sodelavd.
Bertholdovo zgodbo (v filmu
ga je odigral Dario Varga) so
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Ško^eloško občinstvo si je z zanimanjem ogledalo film o svojem rojaku, fotografu Avgustu
Bertholdu. / FOIO: MilicZormin
sooblikovali: strokovni sodelavec in raziskovalec njegovega dela dr. Sarival Sosič,
umemostni zgodovinar Mirko Kambič, Bertholdova
vnuk in vnukinja Marko Gli
ha in Marta Vozlič ter nje
gov pravnuk, arhitekt Matej
Vozlič, ki je že pred desetletjem sodeloval pri pripravi

odmevne razstave pradedovih fotografij v Ljubljani.
Film sta sofinancirala ministrstvo za kulturo in občina
Škofja Loka, nastal je v produkciji zavoda Skledar iz
Ljubljane. Prikazali ga bodo
tudi danes zvečer ob 21. uri
na drugem programu nacionalne televizije.

S projekcijo filma in koncertom Darje Švajger so v
Škofji Loki končali letošnje
poletne prireditve iz cikla Pisana Loka 2008. Zvrstilo se
je sedem koncertov, vsi pa so
bili za občinstvo brezplačni,
saj je prirediteljem uspelo
pridobiti dovolj sponzorjev,
ki so to omogočili.

MOjE DELO, spletni marketing, d.o.o.

MINISTRSTVO ZA DELO. DRUŽINO
IN SOCIAl NE ZADEVE

REPUBLIKA SLOVENIIA

KirtniKova f. 1000 l.iuMi«iu

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavlja

JAVNI POZIV ZA DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
Od 1. septembra 2008je mogoče oddajati vloge za državne štipendije.
Celotno besedilo poziva skupaj z vlogo je objavljeno na spletnih straneh
ministrstva na www,mddsz.gov.si in na portalu e-uprava. Poziv bo objavljen
tudi na vseh centrih za socialno delo ter na uradih za delo in območnih
službah Zavoda RS za zaposlovanje.
Informacije lahko kandidati dobijo prek telefonov centrov za socialno delo,
od 1. do 12. septembra pa bo med 9. in 15. uro na voljo tudi brezplačna
telefonska številka ministrstva 080 15 67.

Vloge se po novem oddajajo na centrih za socialno delo. Rok za oddajo
vlog ni omejen.
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info@g-glas.si

JAVNI SKLAD KEPUBUKE SLOVENUE
ZA RAZVOJ KADROV IN SnPENDUE

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavlja

JAVNI POZIV ZA ZOISOVE SHRENDIJE
Od 1. septembra 2008 je mogoče oddajati vloge za Zoisove štipendije.
Rok za prijavo na poziv je 15. september 2008 za dijake in 6. oktober 2008
za študente.
Celotno besedilo poziva skupaj z vlogo je objavljeno na spletnih straneh
sklada na www.skUd-kadri.si ter na straneh ministrstva in portala
e-uprava. Kandidati lahko besedilo poziva in vlogo dobijo tudi osebno na
sedežu sklada na Dunajski 22 v času uradnih ur, dodatne informacije pa
lahko pridobijo na brezplačni telefonski številki sklada 0 8 0 81 21.

Vloge se po novem oddajajo na Javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije.

MojeDeloxom
Izberi

prihodnost

Podutiška 9 2 . 1 0 0 0 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 3 5 700
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGUSOV (300 - 500)
NA: www.moiedelo.com.info9mojedelo.com

SkladHinIk • viBiafIst, m/i (Uubljana)
Podlelje KoMade, Medn3RXlm trgovina, d. d., v
nove sodelavce: sKadečnlkviličaiist. m / l Priiakuiemo: Izpit za viiiaiia (nI obvezen pogoj), možnost pnočitve: IzkuSnIe na podotjnem
delovnem mestu; «stnost, komunikatMiost In smisel za timsko delo.
Kovintrade. Me<tiarodna trgovina, d. d., Malboreka 7, 3000 Ceje.
prijne zbiramo do 24. septembra2008. Vei na www.moiedelo.com.
Vod|a8klad»ia,m/i(Kran|)
A»tol«a Vrtač, d. o. o., zaposli vot^ sMadi^ myi PiKakulemo:
vsaj V. stopnjo izol>razt» tehnične al ekonomske, kornerctalne siiieti:
poznavanje dela z raiunalnlioni (MS Otfice): znanje tiflega jezJia; komunikatimost, urejenost: poznavanje področja »ifomobilizma. Ponujamo: delo v mladem In dinamlinem kotektlvu; urejano dekrvno okol]e; Stimulativno nagrajevanje: rnožnosttolanjapo programih
na\W. AvtoHia Vrtač, d. o. o.. (}elavskacesta 4,4000 Ktani, pr«ave
zliiramo do 26. septerrdtra 200S. Več na www.mojedek>.com.
Inženir labotatoTijske l>k>medk:lne; laboratortjsld tehnik, m/ž
(Golnik)
V svojo sredo vabin» kandidate, ki so pripravljeni sprejeti izziv
strokovnega In dinariuinega dela v laboratortju za klinično biokemio
In hematokjgšo. Delo: samostojno Izvajanje zahtevnti labota(or^sk»\
analiz In preiskav. Pogoji: opravjen strokovni izpit; zaželene so dek)vne izkušnje. Ponujamo; (finamlčiK) delo; možnoeti strokovnega izobiaževania In napredovanja: delo je za določen čas z možnostjo zaposlitve sa nedotočen čas. Bolnišnka Golnik, Klinični oddelek za
Pljučne bolezni m alergijo, ( l o M 36,4204 Golrak, pdave zbiramo
do 8. septembra 2008. Več na WMv.mojedek).com.
Prodajalec - svetovalec na oddelku m vrt, m/ž (Kranj)
PocSetje Obl, d. o. o., v posk)sQlnici v Kranju
novega sodelavca:
prodajalec-svetovaiec na oddeliu za vrt m/i. Od novega sodel»ca
piičakulemo: vesete do timskega dela: Aeksibilnost. prijaznost in ustrežljivosl do strank oz. kupcev; pozitiven odnos do dela In
sodelavcev: komunikativnost: delovne izkušnje na podobnii delovni
mestih. OBI. d. o. o.. Jurčkova cesta 226.1000 Ljubljana, pifave zbiramo do 24. septembra 2008. Več na vww.moiedelo.com.
Vzdrževalec - avtoelektrtčac, m/i (Bmik • aerodrom)
Pogoji za zasedbo dekMiega mesta: dokončana pol<Bcna iola, smeti
avtoelektnčar; vozniški izpit B in C kategortje: dve leti detovnih
Izkušenj na področju vzdrževanja strojev; pndobitev dovo^enja za
gibanje In zadrže«inje na letališču. Ponuamo dinamično dek) v urejenem deknAiem okolju In sodobno oprem^nlh pro>storih. Aerodrom
Uubifana. d. d., Zgorr« Bmik 130a, 4210 Bmik-Aerodfom. p i ^
zbiramo do 21. septembra 2008. Več na www.moiedek>.com.
Monterske ekipo stavbnega pohIStva - pvc/elu/bes •
oken, vrat m/ž (Sk)venila)
Maton, d. o. o., v svoj krog vabi: monteiske e k ^ stavbnega pohištva - pvc/alu/les - oken. vrat m / l Pričakujerm izkušnje pri montaži
stavbnega pohištva Maton. d. o. o., LjubtansKa 2, 6000 Koper, prijave zbiramo do 12. septembra 2008 Več na wm».iT»|edelo.com.
Samostojni lehnok>g - tehflok>g konstruktor, m/ž (Skolja Loka)
Odvaspričakiiiemo.daimaie: zaključeno V. ali VI. stopnjo izobrazbe,
strojno aH druge ustrezne tehnučrte smeit; vozniški izpit 8 k^egor^:
zaželeno je. da Imate nekaj delovnih Izkušenj pri podobnih aB enakih
delih. Ponujamo vam: prijetno detovno okolje, v katerem velik
poudarek: namenjamo zadovo^stvu eaposlenlh; stimulalivno pteči);
nagrajevanje za uspešno oprav^eno dek>. SGP TelmSt. d. d.. Stara
cesta 2.4220 ŠkoQa Loka, prijave zbiramo do 12. septembra 2008.
Več na www.moiedek).com.

Gradbeni dekivodia, m/ž (&kol)a Loka)
Ponujamo vam: poHicniimsainostojM) in dinamično delo: ustvarjalno In ambick>zno dekivno oko^: stimulativno plačilo in nagrajevanje za uspešno oprav^no delo: odlične možnosti za vaš osebni In karieml razujj v sodobnem dekivnem oko$u z jasno zastavljenimi cflji;
strokovno nadgradnjo vašega znanja, ki ie pomembno za doseganje
ci«ev. SGPTehnik. d. d.. Stara cesta 2.4220 Škofla Loka. prjave zbiramo do 12. septembra 2008. V ^ na wwv(.mojedeto.com.
Vodja gradbišč, m/ž (Skol)a Loka)
Ponujamo vem: pokUcri izziv; samostojno in dinamično dek) pri vorletijuambk^ioznega tirna v odičnem podpornem oko^; stimulativno
plačik} In trendovsko nagrajevanje za uspešno opravljeno delo:
odlične možnosti za vaš osebni In kariemi razvoj v sodobnem delovnem ()lio(u 2 jasrvs 23Stav^nimi i ^ l sfrokovno itadgradnjo vašega
znanja, ki je pomembno za dosegat^ cUjev. SGP Tehnik, d. d., Stara
cesta 2.4220 $ko^ Loka, prjavo zbiramo do 12. septembra 2008.
Več na www.mojedelo.com.
Vodja projekta, m/ž (Šenčur pri Kranju)
Iščemo sodelavce za vodje na področju trženja, m / l Oek> je dinamično In primerrM za kanfidale, ki so: tehnično podkovani (dobro
tehnično znanje In poznavanje strojev In naprav); ciljno usmerjeni:
odgovorni In samolrik^lativni. Ponujamo vain: dek> v prijetnem kolektivu;
možnosti uporabe službenega vozKa: interna izobraževanja; stimulativno plačik). CEMarli, d. o. o.. Trg Prešernove brigade 5.4000 Kranj,
pr^ave zbiramo do 7. septembra 2008. Več na www.mojedelo.com.
Serviser, m/ž (terensko dek>)
Pocielie, M zagolav^a celovite rešitve na področju učinkovite rabe energije in obnovfiivih virov energje z namenom zniževanja stroškov in
ekok>ških obremenitev, vabi ksodekjvar^ serviserja m / l Opis del h
nak>g: zagoni, regulac^ in servisiranje kompaktnih topkitnii postaj:
daljinski nadzor ogrevanja objektCH. Pogoj: vsaj IV. stopnja izobrazbe,
smeri elektrikar-energetik. EHec Mulej. d. 0. o.. Pol na Lisk» 7,
4260 Bled, prijave zbiramo do 26. septembra 2008. Več na
www.mojedek).com.
Pleskar, m/ž (Kranj)
Od kandkiata/ke se pričakuje: osnovno pleskarsko znanje (izravnava
in pleskanje sejemskih ambientov); delovne Hflšnje na podotmem
dek)vnem mestu; Iznajdlitvost zaželeno Je tudi drugotehničnoznarv
je: zaželen Je vozniški izpit C4<ategorije. EMS SejmL d. o. o., Krar^.
Savska cesta 14, 4000 Krarv. prijave zbiramo do 27. septembra
2008. Vei na wv«v.mojedek).com.
Kandkiatl/ke za poslovodje (Kranj)
Od vas pričakujsmo: ustrezno strokovno izobrazbo - V. stopnja
ekonomske, komeidaine ali druge smeri; prijaznost, urejenosi, tleksibllnost, komunikativnost, natančnost. Engrotuš. d. d., Cesta v
Tmovlje 10 A. 3000 Celje, prjave zbiramo do 25. septembra 2008.
Več na vvvmr.mojedeto.com
Kuhar, kuharski pomočnik, plcopek, m / l (KrsnJ)
(}d vas pričakijemo: ustrezno strokovno izobrazbo (kuhar, picopek
kuhET al r/. stopnja kateretot smeri: kuharslg pomočnic B. dl m. stopnja neobvezne smeri); prijaznost, urejenost, Ileksbilnost, komunlkatlvnost, nSančnost. Engrotuš, d. d.. Cesta vTmovfe 10 A 3000 Cele.
prijave ztjiramo do 25. septembra 2008. Vleč na wv«v.mojedelo.com.

Ofodlar-monter, m/i (Pretog)
Medse vabimo kandidate s primemo izobrazbo In znanjem tet izkušnjami. MAPIS. d. o. o.. Gorer^ska cesta g, 1234 Mengeš, pnjave
zbiramo do 12. septembra 2008. Več na www.mojedek).com.

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
-PROSTA DELOVNA MESTA
NA GORENJSKEM (m/ž)
MONTA2NJ OOAVEC
29 g.Oe:FUX}M.AFraMA.VMEDOSKlSP., KEflIMUNERJ&/A UL 28. UUBUANA

OEUVECeReZPOKUCA

3, 9.08: AMAL, O.O.O.. KOPRSKA UL 72. LJUBLJANA
ll.9.0S;MANICOMd.oo..POVSeTOVAUL6S.LIUBUANA
7. 9. 06; SAMAPiN D.O.O.. KOČEVJE 10 C. 6340 ČBNOM£U
15.9.08: S7EEUNG. 0.0,0.. I ^ R J E V A 7, ŠENČUR
28. 9.08: MMKJM O M A M O ^ S.R. ŽLEBE 1 K. 1215
MEDVODE
3. 9.08;ŽltO.O.O.PCGOR£N>AROŽNAOOUNA».
LESCE
POMOŽNI OaAVEC
4. 9. 08; SIMON KOOaiČ S.P. STAAA C. 47. 9240
UUTOMER
3. 9.08;STANKOOJAKOVK;S.P.C.JAKAPI/T1$£ 1.
KRANJ

SNAŽILM

21. 9. 08: OS JELA JANe2K::A. POOLUBNIK 1. ŠK
LOKA
OSNOVNOŠOLSKA IZOeRAZBA
18. 9. 08: 4KA D.O.O.. C . STANETA ŽAGARJA 2 9 .
KRANJ
6 9.08: ACECCO KR. D.O.O.. ZOISO/AUL 1. KRANJ

5. 9.08: AOENCUA M SERVIS D.O.O. IGRiŠKA UL 14.
UUajANA
15.d.08:8OHlNJD.O.O..TnCLAVSKAC 17.eOH»4iSKABtSTFtICA
6. 9. 08: OOMACCKO, D.O.O., lADJA 20. 1 2 « MEDVODE
4. 9.08: GVS 0 0.. UUBLIANSKAC. 27.8000 NOVO
MESTO
30. 9. 08. HIT ALP«N£A D O . BOROVŠKA C. 9 9 .

KRAN^GORA

6. 9. 08: H O T a CfSINA. D.O O.. KOROSKA C. 8 .
KRANJ
16. 9. 08: ISKRA ISO • GAIVANIKA D.O.O.. SAVSKA
L0KA4. KRANJ
6. 9.06: tGOft JAGCOC S.P., LAHOVCE 81. CERKLJE
а. 9.08: KAnERAO.0.0,. DUNAJSKA C. 21. LAJBUA-

NA
7. 9. 08: KOMPAS HOTEU BLED. 0,0.. CANKARJEVA
C. 2,Bl£D

N I Ž U POKLICNA IZOBRAZBA ( 0 0 2 LET)
6.9.08:ATKAD,O.O.^Š£TOVAUL8. 123000M2AL£
PtSMONOŠA
6- 9. 08; P O ^ A SLOVENIJE O.O.O. 0RAŽ6OŠKA UL
8. KRANJ
M2JA POKUCNA IZOBRAZBA ( 0 0 3 LET)
4.9,08; KARCRAO.O.O. DUNAJSKAC. 2 t . UUBUANA
21. 9. 08. KARIERA 0,0.0.. DUNAJSKA C. 21. LJU8UANA
VRTNAR CVETUČAR
13.9. 06; MIRAŠUBJC S.R, KAPUOiSKI TRG 21, ŠK.
LOKA
CVETUČAR
15. 9. 08: MARJAN PLANINSEK S.P. VALVAZORJEV
TRG 17. 1270 UTUA
MESAR
4. 9. 08; SIMOM KOOeUČ S P , STARA C. 47. 9240
UUTOMER
MIZAR
6 9. 06: jELOrtCA. 0.0. SPE HtŠE. HRIB 1. PREDDVOR
8 . 9 . 0 8 : SANINQ INTERNATIONAL D.OO . UL MIRKA
VADNOVA1. KRANJ
8. 9. 08: SANOVA. 0 . 0 . 0 . . UL MCRKA VADNOVA 1.
KRANJ
KUUČAVNTČAR
7.9.08; SGP TEHNK 0 . 0 . STARA C. 2. ŠK. LOKA
15.9.08; STEEUHG, O.O.O.. RWERJEVA 7. SCNCUR
OBUKOVALEC KOVIN
13.9.06: DUMiS O.O.O.. C. NA RUPO 45. KRANJ
18,9, 06: ISKRA -OTC. KRANJ. 0.0,0.. SAVSKA LOKA
4. KRANJ
I.10.06: ISKRA tSO • UVARNA D.O.O.. SAVSKA LOKA
4. KRANJ
I I , 9. 08: ISKRA MiS. O.D.. UUBUANSKA C. 24 A.
KRANJ
9.9.08; MANPa»VERD.0,0,. KOROŠKAC. 14. KRANJ
STTtUCAR
5. 9.08; PETER SLATNAftS.P. UL IGNACA BORŠTNIKA 16. CERKUE
MONTER VODOVODNIH NAPRAV
3. 9. 08: NENAD MILAKOVIČ S.P. PREBAČEVO 1.
KRANJ
STROJNIK
8 . 9 . 08:GPALP do,o.. Z a u S K A C . 4.1215 MEDVODE
5. 9.06: SVILANTT 0,0.. KOVMARSKA C. 4 . 1241 KAMNIK
STROJNI MEHANIK
13.9. Od:CREMAO.O.. UL MIRKA VADNOVA 8. KRANJ
9.9.08; MANPOVVERD.O.O.. KOROŠKAC 14. KRWJ
21. 9. 08: MUNOSTROJ O.O., STUOUAiNSKA C. 5.
l23bOOM2AL£

3, 9.06; KURALT EUZABETA SP. KRANJ. TT^BOJE 39.
KRANJ
б. 9 . 0 8 : UIUA O.O.O.. MEDVOSKA C. 4. 1215 MEDVODE
9. -9.08: MANPOWER O.O.O.. KOROŠKAC. 14, KRANJ
69.06:MANPOV^RO.O,O..KOROSKAC. U.KRANJ
5. 9.06; MANPOWER O.O.O.. DUNAJSKA C. 49. UUBUANA

MEHANIK VOZIL IN VOZNIH SREDSTEV
28.9.08:TnGOAVTO-SERV»S.O.O.O,.SR£DlSKAUL
4, LJUBLJANA
AVT0MEHAN1K
1, 11, 08: AVTOTTM)E. 0 . 0 . 0 , . SINJA GORICA 11.

3. 9.08: MANPOVlER D.O.O,. DUNAJSKAC. 49. LW6UANA
3. 9.08: MANPOWER O.O.O,. GOSPOSVETSKA C. 6 .
UUBUANA
5. 9. 08: METROPOL CROUP. O O,. OBALA 77. 6320
PORTOROŽ
6. 9.06: PROSENCOM O.O.O.. SP. DUPUE 8. DUPUE
13s 9 08; R S M TRADE O O.O,. FRANKOVO NASEUE
67. ŽK LOKA
7. 9, 08: SINTAL-EKO D.O.O.. LITOSTROJSKA C. 36.
UUBUANA
6. 9 06; TRK). D O.. MLAKA 10. TRŽIČ
6 9.08: VO 4 VO O.O.O.. UUBUANSKA C. 9. RM)OVU»CA
2 0 l0.06:VOl£NtKO.O.O..CELCVdKAC. 170. UUBUANA

6. 9, 06: JGZ BflOO PROTOKOLARNE STORITVE RS.
PREDOSUE39, KRANJ
2, 9. 06: OGP GRAD. SLED. O.O., GRAJSKA C, 44.
BLED
ELEKTRIKARENERGETIK
6 , 9 . 0 8 : ELSER.US,. D.O.O.. MAVČIČE 64. MAVČJČE
ELEKTROMONTER
7.9 06: PUktmETD.O.O. KAMNIK POD KRMOMdB.
13S2PRESERJE
EIEKTROINSTALATER
25. 9 08; ZVONE KUŠAR S.P. KAJAKAŠKA C. 52.
1211LJU6UANA-SMARTNO
21, 9.08: ŠMAJD 0.0,0,. JEZERSKA C. 132. KRANJ
AVTOELEKTRIKAR '
7.9, oe;AVT01TWDE. 0.0,0.. SINJA GORICA 11.1360
VRHf«KA

6. 9. 06: JELOVK>. 0.0. OBRAT PREDVOR. H R « I.
PREDDVOR
6. 9. 08; JELOVfCA. D.D. SPE HIŠE, HRIB I. PREDDVOR
OBDELOVALEC KOVIN
2 3 . 9 . 0 8 ; UTOSTROJ PTS 0.0.0,. LIT0STR6JSKAC
42. UUBUANA
VARILEC V SERUSKI PROiZVOONJI
13.9. 06; OmCK INŽINIRING D.O.O.. PREOMOST 22.
POUANE NAD ŠKOFJO LOKO

11. 9. 06. PREVOZI INTER D.OO. PRVAČJNA 223 A.
5297 PRVAČINA
2. 9. 08: THVSSENKRUPP OVG DVIGALA O.O.O..
ŠPRUHA19.123« TRZIN
TKALEC
10. 9 08: SVIIANIT D.O., KOVINARSKA C. 4. 1241
KAMNIK

OBDaOVALECLESA

13eOVRHNK\

2. 10. 06; BRANKO VRHOVNIK S.P. STEFETOVA UL
1». KRANJ

ELEKTnOUEHANIK

SMUA

9.9.06:MANPCWEfl 0,0.0,. KOROŠKAC-14. KRANJ
26. 9.08; MARUA GUBANCS P. PWKA
NAKLO

OD PON., 1 . 9 . 2 0 0 8

7- 9.08. TRGODOM NO, 1.0.0,0.. ZAPUŽE 10 B. BE- NATAKAR
PROMETNI TEHNIK
GUNJE
9.9.06; AGENCUA M SERVIS 0,0.0,. IGRIŠKA UL 14. 7.9,06: AVTOTTW)E, O.OO. SINJA GORICA 11.1360
SUKOPLESKAR
UUBUAJU
\mMKA
28.9.08; GPALPdO o. ZBUSKA C, 4,1215 U£mO- 12.9 08;BOHNJO.O.O,.TRIGIAVSKAC, 17. BOHINJ- TRGOVINSKI POSLOVODJA
K
SKA BISTRICA
11. 10. OBl OOOP CAR O.O.O. KAJAKAŠKA C. 40 A.
AVTOUČAR
!8 9, 06: DELTAPROtf.0.0,. KARANTANSKA C 12. 1211 UUBUANA-ŠMARTNO
23. 9.08;KOZAMERN«STANKOS.R.TOMS»ČEVAUL
1230 DOMŽALE
6 . 9 . 0 8 : ELTIA. D.O O . GLAVNI TRS 7. KRANJ
2.6000 KOPER
30. 9, 06. HfT ALPINEA 0 0.. BOROVŠKA C. 99. 6 . 9 . 0 6 : KCZ Z 0 , 0 . KCRIČEVA C. 63 A. ŠK, LOKA
FRIZER
KRANJSKA GORA
KOMERCIALNI TEHNIK
2. 10, 08;A1£XKUDUZ0VIC S.P. MUAVČEVAUL 15. 12. 9. 08; HOra CREINA. 0.0,0,. KOROŠI^A C 5. 6 , 9 . 0 8 ; ZAVAS D.OO. ŠPRUHA1». 1236 TRZIN
1291$K0FUICA
KRANJ
GOSTINSKJ TEHNIK
10. 9,06. URŠKAGROADOLNIK S.P. JOBSTOVAC. 31. 2.10 08.IKAD.O.O,.ŠKOCJAN35A.eOOOKOPEfl
11,9.06;BOHNJO.O.O..TRKiLAVSKAC. 17,BOHINJ2]R>
10. 9. 08; INTERMIMS dO.O,. PARTIZANSKA C. 69 A. SKA BISTRICA
18.9.08-. HERME5 O.O.O.. [»ŽNICA 70. ŽEl£ZNW 6210 SEŽANA
TUfOSTiČNI TEHNIK
21 9. 08: LEfJART PIRC S P. C, STANETA ŽAGARJA 5. 9. 08; METROPOL GROUP. 0.0 . OBALA 77. 6320S. 9. 06; SANOI DEMŠAR S P . VALVASORJEVA UL 3.
40.ra%ANJ
PORTOROŽ
BLED
18.9.08; MANPONVER 0,00., <»0SP0SVETSKA C, 5. a 9, 08; METROPOL GROUP. 0.0,. OBALA 77. 6320 TEHNIK KUHARSTVA
UUBLJANA
PORTOROŽ
12.9.08; BOHINJ D,O.O.TRIGLAVSKAC. 17.BOHINJKOZMETIK
7 9.06; SAiAApiN 0,0.0„ KOČE\yE 10 C. 8340 Čfi- SKA S S m C A
28. 9, 08. KALAPČIEVSUBANOLGASP. OBALA 77. NOMEU
3. 9. 06: MERCATOR. 0.0,. C. STANETA ŽAGARJA 69.
6320 PORTOROŽ
SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA
KRANJ
ŽELEZOKRIVEC
18, 9,08; AJREST O.O.O.. ZG BRNIK 130 A. 4210 BR- EKONOMSKI TEHNIK
7,9.0e:SGPTEHNiKO.O..STARAC 2.SKL0KA
N)K-A£ROOROM
30.9,08:AOECCOKR D.O.O.,BRNČIČEVAUL ISB.
ZIDAR
28, 9.08; GACHO. O.O.O. POONART64. PODNART 1231 UUBUANA-ČRNUČE
28 9.08;GPAlPd.o.o..ZBIUSKAC, 4.1215MEDVO25,9 08: GPAU»d.o.o.. ZBKJSKAC. 4.1215 MEDVO- 12.9.06. BOHINJ D.O.O., TRK^VSKA 0 1 7 , BOHINJDE
DE
SKA BtSTRTCA
VOZNIK AVTOMEHANIK
7. 9. 08: IMW«rrO 0-0.0.. JURČKCMA C. 233. UUB- 6.8,08: ENGROTUŠ 0.(1.. C. CIRIIA TAVČARJA 6, JE6.9.06; MIRAN KRUŠiČ S.P. KOSTANJEVEC 37.23l6 UANA
SENICE
ZG. LOŽNK:A
21. 9. 08: INTERSPORT. 0.0.0.. BETONOVA UL 2. 9, 9 08; MANPaVERD.O.O.. KOROŠKAC. 14. KRANJ
13.9,06;STEELTRANS.O.O,O.C ŽELEZARJEV8.JEKRANJ
23. 10. 08: MERKUR ZAVAROVALNICA O.D.. DUNAJSENICE
a 9.06. ISKRA MEHANIZMI. 0.0.. LJPNICA 8. KROPA SKAC. 58. UUBUANA
18. 9, 08: VERONIKA KAPELAR S.P. BUKOVEC 38. 3.9.06; KARCRAD O.O., DUNAJSKAC. 21. UUGUANA 8 . 9 . 0 6 : TRANS FEUX D.O O.. LESNO BRDO 17.1360
2314ZX3.P0LSKAVA
21.9.0&: KOZAMERNIK STANKO S.P. TOMŠIČEVA UL VRHNIKA
VOZNIK
2. 6000 KOPER
TEHNIK ZA RAČUNOVODSTVO
6. 9. 08: JOVAN0V>Č DRAGO S.P. PARTIZANSKA C. 6.9.08; LE-TEHNIKA. O 0.0,. SUCEVA UL 27. KRANJ EKONOMSKI
21.9.08; HOBOTNICA, 0.0.0,, BRrTQF
KRANJ
48. KRANJ
9 9.06;MANPOWERO.O.O,.KOROŠKAC. 14. KRANJ EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK
PRODAJALEC
12, 9. 08; MANPOWER 0 0.0.. KOROŠKA C. 14. 4. 9. 08: KARIERA 0.0.0.. DUNAJSKA C. 21. UUB2.9.06; AGENCUA M SERVIS 0.0,0.. IGRIŠKA UL 14, KRANJ
UANA
UUBUANA
3. 9.08; MERCATOR. O 0.. DUNAJSKAC. 107, UUB- KOMERCIALIST
2.9.06; AlPiNA. 0.0.. ŠMARDNSKAC. 152. UUBUA- UANA
13,9.06: WK TEXnUEN UNO N 0 N * 0 0 D O.O.O.. RUNA
0. 9. 08; PEKO. D.D., C. STE MARIE AUX MINEŠ S.S K A X 6 , 2000MARIBOR
6 9.06:ENGA0TUŠd,d,.C CALA TAVČARJA8. JE- TR21Č
FOTOGRAF
S£NK:€
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i m ' \ Moški brivnik
' Za suho ali mokro bntje • Enostaven za
čiščenje • Nastavek za oblikovanje 3 dni
stare bradice • 3->(ratni brivski sistem
' Delovanje na baterije ali s priključitvijo
na električno omrežje
' S torbico na zadfgo in krtačko za čiščenje

Korenje

Breskve

• razred I
• cena za I-kg-posodica
1.9.-6.9.2008

• razred I
- cena za 1-kg-posodica
1 . 9 . . 6.9.2008

Cvetoče rastline miks

BMAHCEI Naprava za zračne
mehurčke v kopalni kadi

• več vrst

• P 13 cm;
v 40-1

• Sproščujoča, blagodejna kopel za sklepe
in ude • 3-stopenjska nastavitev masaže/
mehurčkov • Nastavitev stopnje intenzivnosti
na napravi ali pr&ko daljinskega upravljalnika
• Izmenljiva posodica za aromatična olja
• Samodejni izklop po 20 min. • Primerna
za vse kopalne kadi • Vklj. z daljinskim
upravljalnikom • Mere: cev 2,4 m. mehka
polaga 120 X 3 6 cm

m
Mešano pecivo

• nepakirano
• razred I
• cena za kg
1 . 9 . - 6 . 9. 2008

1.9.-3.9.2008

• razred I
/ ^ ^ f l
' cena za 1-kg-posodica \
£
1 . 9 . - 6 . 9. 2008

Mortadela
• 700-g
• €2.86/kg

1 . 9 . - 3 . 9 . 2008

Grozdjemodro

Zelje

1. 9. - 3. 9. 2008

99'
1 . 9 . . $ . 9.2008

Mehki sir

Žitne blazinice
/

z nougatovo
kremo
750-g
€ 2.67/kg

Ctou "

1 . 9 . - 3 . 9 . 2008

PoXl|rte SMS s ključno besedo UOL, presledlieim m svojim sloganom na lel Številko 3131.sodelovanie v nagiadni igri je potrebna pravilno črfsovaiia kliučna beseda t« pr&slctlfik med l(l|učno besedo
m vsJim slogafW(n (pnm«: LIDL Rad nakupuiem pn Udiu) Podjetje Udi d.o.o. k.d ne prevjema (Kibene odgovatiiosii a nepravilm poslana SMS spoiožila ia u SMS spofviila. poslana na napafino isi Umm.
t2(Jg!ki so dobavljivi iamo v omejenih koitCmah. V piinieiu. da bodo hliiib skrbnemu naCitovanjii zalog pri (^Bprltakovano velikemu povptaSevaniu 2e m dan razprodam, cenjene t^upce prosimo m razumevanje, Prodaja samo
v količinah, običajnih gospodinjstva. Skkft to simbolične. Vse cm veljajo a izdelke brez dakoralivnih elementov do razprodaje zalog. Vse cene so v EUR s ptipadajoCim OOV. Za tiskarske rufMke ne odgovarjamo

V slanici
250-g
€ 4.-/kg

1.9.-3.9.2008
Ud) d.o.o. k,d.

REPORTAŽA
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S smetišnico na Stol
Večno mladi fantje so se v soboto spet povzpeli
na Stol, tokrat so s sabo nesli smetišnico.
CVETO ZAPLOTNIK

Radovljica - Rekreacijski
klub večno mladih fantov
Radovljica je v soboto pripravil tradidonalni, že štiriintrideseti pohod na Stol. Kot je
povedal predsednik društva
Janko S. Stušek, je bila tokrat
udeležba nadpovprečna. Pohoda se je udeležilo okrog
sto štirideset večno mladih,
med njimi je bilo petnajst
novincev, Id so jih potlej pri
koči na Stolu krstili po že
ustaljenem ritualu. Najstarejši udeleženec pohoda je bil
84-letni Ivan Čačič, večno
mladost pa je med vsemi najbolj izkazoval Stane Jereb, ki
je bil letos skupaj s sobotnim
pohodom že 34-krat na Stola
Zadnja leta se večno mladim
na pohodu pridružijo gostje,
letos so bile to Članice leškega
hortikultumo turističnega
društva, ki so jim tudi okrasile prireditveni šotor v Radovljici. Ker so večno mladi navajeni vsega hudega (vremena),
nekajkrat jih je ob koncu avgusta na Stolu že presenetil
sneg, so bili zadovoljni tudi s
sobotnim oblačnim vremenom. Deževalo ni, a na poti
jih je spremljala megla, skozi
katero je na vrhu posijalo tudi

injb@g-glas.si

P L A N I N S K I KOTIČEK: L E D I N E ( 1 7 0 0 M) IN L E D I N S K I V R H ( 2 1 0 8 M)

Nekdaj poletna turna smuka

v času mojega otroštva so tukaj gor poleti še smučali. Še danes, če je dobra zima, občasno vidiš koga,
ki z navdušenjem poleti prinese s seboj smučke, a je snega tako malo, da jih le poškoduje.
JELENA J U S H N

84-letni Ivan Čačič
sonce. Tokrat so na Stol kot
simbol nesli smetišnico, geslo pa je bilo: vsak naj pomete
pred svojim pragom. Ko so se
vrnili v Radovljico, so pripravili sprevod po ulicah, v sprevodu pa so se jim pridružili
glasbeniki, folkloristi, konjeniki, vozniki s starimi kolesi,
spački, hrošči...
Prireditev je letos trajala
dva dni, petkovega programa,
ki so ga običajno "zapolnili"
mladi, tokrat ni bilo. V soboto so bili pohod, sprevod po
ulicah in zabava, v nedeljo pa
šahovski turnir v spomin na
nekdanjega tajnika društva in
šahista Vojina Peroviča.

Večno mladi ^ntje so tokrat za simbol pohoda na Stol
izbrali smetišnico./FoioAnkasuiovK

Na naš današnji dlj Ledinski vrh vas bom popeljala
"okol' rit' v varžet", tiko da
bo tura zanimiva, atraktivna
in adrenalinska. Odkar so
kranjski planinci zgradili
kočo na Ledinah, so uvedli
novo ime Ledine, ki se po jezerski tradiciji imenujejo
Vodine (ali Vadine). Ime velja za pobočje nad dolinskim
pragom, kjer stoji koča, pa
vse tja do Jezerskega sedla
(2034 m).
Z avtom se odpeljemo
mimo Planšarskega jezera
na Jezerskem vse do tovorne
žičnice. Tam je izhodišče za
Češko kočo in Ledine, ki
bodo danes naš vmesni cilj.
Do Ledin vodita dve markirani poti, lovska in slovenska. Mi bomo šli po slovenski poti, ki je zavarovana plezalna pot. Ob tovorni žičnid
nas smerokaz usmeri skozi
gozd. V spodnjem delu poti
hodimo med pritlikavimi
borovci. Pot nas pripelje do
skalne pregrade, prek katere
je speljana zavarovana plezalna pot, ki nikakor ni za tiste z vrtoglavico. Tukaj svetujem, da palice pritrdite na
nahrbtnik in se opremite s
čelado. Če ste kanček vrtoglavi, vam pot odsvetujem.
Od avtomobila do Kranjske
koče na Ledinah boste potrebovali približno uro in 30
minut
Ker sem vam obljubila
adrenalinski vzpon na Ledinski vrh, se odpravite kar v
smeri Jezerske oz. Koroške
babe. Ledinski vrh je ves čas
pred vami oz. na vaši desni
strani. Nanj se lahko povzpnete tudi po nezahtevni poti.
Od Ledin krenete proti Jezerskemu sedlu in od tam
na vrh. Od Ledin do Ledinskega vrha je približno ura
in pol hoje,
Nas pa bo pot vodila v
smeri Jezerske oz. Koroške

Del ferate, ki pelje proti jezerski Babi. /Foio:|«ienjju«iii
babe. S poti se odcepimo
levo in kmalu pridemo do
prvih jeklenic. Čelada je v
tem delu nujna, saj je svet
zelo krušljiv. Atraktivno speljana ferata je ena lepših, je
pa potrebna previdnost na
vsakem koraku, saj so delčki
poti posuti z drobnimi kamenčki. V spodnjem delu
ferata poteka po polički, potem pa se pot vije med prehodi skoraj gladkih skal.
Skoraj celotna pot je zavarovana; vije se med skalami,
naravnimi prehodi in policami, se nekajkrat spusti po
zagruščenem žlebu, kjer je
treba biti previden. V zadnjem delu ferata poteka po
skoraj gladki skali, Id nas pripelje do ogromnega balvana,
na katerem je smerokaz.
Levo se gre na Jezersko
Babo, desno pa do Jezerskega sedla. Zavijemo desno in
takoj izgubimo nekaj višinskih metrov. Po zagruščeni
poti pridemo do melišča, ki
nas vodi do Jezerskega sedla.
No, pred Jezerskim sedlom.

takoj na vrhu melišča, zavijemo desno po južnih travah
Ledinskega vrha in dosežemo njegov vrh, 2108 m. Razgled z njegovega temena je
čudovit ko sedimo na vrhu
in gledamo proti severnemu
ostenju Kamniških Alp,
imamo na levi strani Mrzlo
goro, vmes je Savinjsko sei o , nato pa sledijo Križ, Rinke, Skuta, Dolgi hrbet, Grintovec in na koncu Kočna. Za
našim hrbtom je Velika
Baba, vidi se Košuta, pa Storžič itd.; res lep razgled.
Z vrha sestopimo na Jezersko sedlo, odkoder se
spustimo do Kranjske koče
na Ledinah. Zdaj se lahko vrnemo po lovski poti do tovorne žičnice, a predlagam, da
pot še malo podaljšamo do
Češke koče. Pot skozi Žrelo
je bila letos obnovljena, torej
so varovala v odličnem stanju. Sneg je precej jeklenic
poškodoval in stalno padanje kamnitih gmot je tudi
naredilo svoje. Spustimo se
po poti pristopa do odcepa

za Žrelo. Najzahtevnejši del
je ravno začetek Žrela, kjer
se spustimo direktno navzdol. Ob steni nadaljujemo
pot, kar nam omogočajo jeklenice. Ne bodite presenečeni, če boste morali sredi
poletja prečiti snežišče. Pomagate si lahko tudi z obema palicama. Skupaj ju primite v roke ter se za lasmo
vamost s špicami naslonite
na sneg. V zaključnem delu
bo pod vami tudi zazijala
praznina, ki jo boste premagali po skobah, po katerih
boste hodili in se držali za jeklenico. Skratka, v eni uri
boste pri Češki koči. Privoščite si kakšno dobro joto, pasulj, poklepetajte z oskrbnikom Tonetom Kamičarjem,
se naužijte še zadnjih gorskih lepot, potem pa bo sledil še spust v dolino, do tovorne žičnice.
Nadmorska višina: 2108 m
Trajanje: 6 ure
Višinska razlika: 721 m
Zahtevnost • • • • •

2S6do320

strani,
1800 do 2200
fotografij
Cena za posamezni vodnik: 19,90 €
(za naročnike Gorenjskega glasa 20% popust)
Cena za komplet: 79,60 €
(za naročnike Gorenjskega gfasa; 6 9 , 8 8 € )

Gorenjski Glas

Zri KJ? i^i^JM^fž.

f

Ledinski vrh / Foto: Jelcna luMIn
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Južno pobočje spokojnega Ledinskega vrha / fow; ieiwa lustm

EKONOMIJA

stefan.zargi<g)g-glas.si

Tokrat padec povprečja cen
Po več kot enem letu smo v avgustu zabeležili več kot pol odstotno deflacijo, ki je tudi krivuljo letne
inflacije obmila navzdol.
ŠTEFAN Ž A R G I

Ljubljana • V petek je Statisli6ii urad Republike Slovenije (SURS) objavil vsakomesečne podatke o gibanju
cen življenjskih potrebščin,
ki so pri nas merilo inflacije,
in za avgust ugotovil, da se je
povprečje cen v tem mesecu
znižalo za 0,6 odstotka. Tak
podatek je bil težko pričakovan, čeprav ni zaradi sezonskih vplivov - razprodaj, znižanja cen kmetijskih pridelkov, zlasti sadja, nobeno presenečenje. Zanimivo pri tem
pa vsekakor je, da je glavni
vzrok za deflacijo znižanje
cen nafbiih derivatov, torej
tekočih in pogonskih goriv,
ki so seveda vplivale ua cene
v skupinah prevoz in stroški
za stanovanje. Ocenili so
celo, da ta vpliv znaša 0,6 odstotne točke, torej natanko
toliko, kot znaša avgustovska
defladja. S tem so se potrdile
ugotovitve, ki smo jih spomladi slišali na Uradu za
makroekonomske analize in
razvoj (UMAR), ko je direktor Boštjan Vasle razložil, da
visoke cene naftnih derivatov, ki jih Slovend kupujemo

Rast cen življenskih potrebifin (inflacija)

5.7

5,6

mesečna rast - « - letna rasti
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po cenah približno enakih
kot v drugih državah, ob približno dvakrat nižjih plačah
skoraj dvakrat bolj obremenjujejo naše življenjske stroške (tokrat so na UMAR-ju
celo izračunali, da je vpliv gibanja cen nafte v Sloveniji za
približno 60 odstotkov močnejši kot v povprečju evrskega območja). K sreči ne samo
navzgor, pač pa tokrat tudi
navzdol. Avgustovska defladja je kar občutno zmanjšala
tudi letao infladjo, saj je ta
zdrsnila z julijskih 6,9 na
šest odstotkov v avgustu.

Sicer pa so se cene v avgustu seveda spreminjale v obe
smeri. Blago se je v povprečju pocenilo za 1,2 odstotka,
storitve pa podražile za 0,8
odstotka. Hrana in brezalkoholne pijače so bile v povprečju cenejše za 1,7 odstotka,
pri čemer se je zelenjava pocenila za 9 odstotkov, sadje
pa za 6,6 odstotka. Tudi v avgustu so bde počitnice v paketih dražje za 3,1 odstotka,
dražje so bile alkoholne pijače, stanovanjska oprema ter
gostinske in nastanitvene
storitve.

Zelo podobne številke dobimo tudi pri ugotavljanju
infladje s tako imenovanim
liariijoniziranim indeksom,
ki je mednarodna metoda.
Defladja je bila po tem izračunu v avgustu celo 0,7odstotna, izračun letne infladje pa je enak, torej 6 odstotkov. Še vedno ostajamo država, Id ima v evrskem območju najvišjo infladjo, saj je po
prvih ocenah evropskih statistikov ta znašala v avgustu
3,8 odstotka. Med državami
EU smo nižje, saj je bila infladja v Latviji i6,5-odstotna.

Merkur bo imel podjetje v Črni gori

KRATKE NOVICE
ŠKOFJA LOKA

Vsem prejšnjim upravam Jelovice razrešnica
Na prejšnji teden sklicani skupščini Jelovice so prisotni lastniki, med katerimi pa ni bilo večinskega lastnika EBS Group oziroma Gregorja Benčine (ta ima v lasti približno 57 odstotkov
delnic podjetja), vsem prejšnjim upravam in nadzornemu
svetu izglasovali razrešnico. Ob objavi sklica skupščine je namreč sedanja uprava, ki jo vodi Aleš Ekar, predlagala, da
prejšnjima upravama Nade Marije Slovnik in Branke Babič
skupščina ne podeli razrešnice. "Na skupšč nI je bil podan in
sprejet nasprotni predlog za razrešnico, enako je bilo tudi z
odločitvijo o višji dividendi, kot smo jo predlagali v upravi. To
ne bo vplivalo na naše poslovanje, čeprav situacija v naši
branži ni enostavna," je pojasnil Ekar. Bilančni dobiček Jelovice je lani znašal dober milijon evrov, kar je veliko več kot leto
prej. Izvedeli smo še, da so revizorji lanskemu poročilu izdali
mnenje s pridržkom. "Revizorjem nismo pustili vpogleda v
pogodbe za prenos dejavnosti notranjih vrat, ki smo ga opravili letos In ne v letu 2007. Te pogodbe bodo pregledali z letošnjim poročilom," pravi predsednik uprave. B. B.

LJUBL)ANA

Elanu omilili pogoje za dokapitalizacijo
V četrtek so se na skupščini Skimarja, krovne družbe begunjskega Elana, spet sestali lastniki in odločali o možnostih izvedbe že potrjene dokapitalizacije v višini deset milijonov evrov. Zaradi zaostritve tržnih in likvidnostnih razmer
namreč pogajanja z bankami glede reprogramiranja kreditnih obveznosti tečejo težje (zlasti s SKB banko), kot je bilo
pričakovati, zato so odpravili odložilni pogoj dokapitalizacije, ki je bil, da Skimar doseže dogovor z bankami. Uprava
Kapitalske družbe, ki je največji lastnik, kljub temu pričakuje, da se bodo pogajanja z bankami kmalu uspešno zaključila, uprava in nadzorni svet Skimarja pa zagotovila nemoteno tekoče poslovanje ter izpeljavo načrtovanih projektov
sanacije. Š. Ž.

UUDSKA UNIVERZA KRANJ
Center za Izobraževanje In kulturo
www.lunlverza.si 'B 280 48 00
vabi k vpisu v Izobraževalne programe za
šdsko leto 2008/09

Za krepitev tržnega deleža v jugovzhodni Evropi so se v Merkurju odločili tudi za Črno goro. Poslovni
izid je ob polletju višji za 74 odstotkov.
ŠTEFAN Ž A R G I

Naklo - Kot so sporočili iz
Merkurja, so člani nadzornega sveta na četrtkovi redni
seji obravnavali nere\idirano
poročilo o poslovanju Merkur Group in družbe Merkur, d. d., za obdobje januarjunij 2008 in potrdili predlog ustanovitve novega podjetja v Črni gori. V poročiUi
uprave ugotavljajo pozitivne
trende poslovanja. Tako so v
drugem trimesečju prodajo v
Merkur Group spet povečali
za 14 odstotkov, medtem ko
je kosmati dobiček iz poslovanja kar za blizu 24 odstotkov višji kot v istem trimesečju lanskega leta. Čisti prihodki od prodaje Merkur
Group v prvem polletju so
znašali 620,8 milijona evrov
in za šest odstotkov presegli
načrtovane, za 14 odstotkov
pa lanske rezultate. V matični družbi Merkur, d. d., so se
prihodki povečali za deset, v
Big Bangu, d. o. o., za 25 odstotkov, prihodki vseh podjetij v tujini pa so večji za 31 odstotkov v primerjavi s prvim
polletjem leta 2007. Stroški
so v prvih šestih mesecih leta

2008 porash za sedem odstotnih točk manj kot kosmati dobiček in bili na ravni načrtovanih. Stroški plač so bili
večji za 14,6 odstotka, preostali stroški skupaj pa so le
13 odstotkov večji kot v prvem polletju leta 2007. Skupaj z učinki drugih prihodkov in odhodkov je takšno gibanje pozitivno vplivalo na
poslovni izid iz poslovanja,
ki je za 74 odstotkov višji kot
leto poprej. Čisti dobiček je v
Merkur Group po obdavčitvi
znašal 14,3 milijona evrov in
bil skoraj še enkrat večji kot
leto poprej.

Na investicijskem področju tečejo intenzivne priprave za gradnjo kar 15 trgovskih centrov v Sloveniji, na
Hrvaškem in v Srbiji. Maja
so v Sarajevu odprli trenutno največji Merkurjev trgovski center nasploh in
hkrati prvi v Bosni in Hercegovini. Že novembra pa
bo največji Merkurjev trgovski center postal novi,
blizu dvajset tisoč kv. metrov velik center v Mariboru. Merk-ar Group želi z
uresničitvijo strateških razvojnih ciljev doseči vodilni
tržni položaj v celotai ju-

govzhodni Evropi. S tem
namenom je nadzorni svet
na današnji seji potrdil
predlog ustanovitve hčerinskega podjetja v Črni gori.
Tako bo Merkur spr\a prek
razvoja veleprodajne dejavnosti, v-naslednjih letih pa
tudi z gradnjo trgovskega
centra intenzivno vstopil
tudi na črnogorski trg.
Poslovanje v prvem polletju letošnjega leta uprava ocenjuje kot uspešno za Merkur
Group. Podobno ugodno je
bilo gibanje tudi v juliju.
Kljub ohlajanju gospodarstva v Sloveniji in Evropi so
obdržali visoke indekse rasti
ter izboljšati uspešnost poslovanja. Svetovni trendi
bodo verjetno imeli določen
vpliv na poslovanje Merkur
Group v drugem polletju.
Ker pa je zaradi sezonskih gibanj drugi del leta za Merkur
praviloma uspešnejši, uprava optimistično ocenjuje tudi
prihodnja poslovna gibanja.
Tako tudi letos pričakujejo
uresničitev zastavljenih strateških ciljev, saj dosedanja
gibanja potrjujejo pravilnost
sprejetih dolgoročnih razvojnih usmeritev.
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IZREDNI ŠTUDIJ
DODIPLOMSKI STUDU
• V sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Ljubljana
Program 3 + 2 : Visoka poslova šola - EQUiS evropski standard kvalitete
• management
• mednarodno poslovanje
• turizem
• trženje
• računovodstvo
>• V sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Maribor
Visok strokovni študij strojništva
$mgrl;
• proizvodno strojništvo
• konstnikterstvo in gradnja strojev
• energetika In procesno strojništvo
• vzdrževanje
• orodJarstM)
VIŠJEŠOlJSltl ŠTUDU
Zavod HERA Ijiibljana v sodelovanju z LU Kranj
organizira program:
• RAČUNOVODJA (za najmanj 20 udeležencev)
SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
• Bolničar - n^ovalec
• Trgovec

• Ekonomski teiinik - PTI
NOVO
NPK
• Socialni oskrtiovalec
NALOŽBA V ZNANJE - NALOŽBA ZA PRIHODNOST

KMETIJSTVO

i8

Pomoč nekdanjim
pridelovalcem sladkorne pese
CVETO ZAPLOTNIK

Kranj - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petkovem uradnem
listu objavilo javni razpis, na
podlagi katerega bo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada namenilo 5,8
milijona evrov za pomoč nekdanjim pridelovalcem sladkome pese. Do denarne podpore so upravičene kmetije
in kmetijska posestva, ki so v
letu 2006 prejela predhodno
plačilo za sladkor, pa tudi tista, ki tega plačila niso dobila, a so s Tovamo sladkorja
Ormož podpisala pogodbo o
odkupu sladkome pese. Pogoj je, da so pridelovala sladkomo peso na najmanj 30
arih površine in da je posamezna parcela merila vsaj 10
arov. Podpore lahko uveljavljajo za naložbe v osnovno
kmetijsko pridelavo, vključno z naložbami za izvajanje

storitev s kmetijsko mehanizacijo, pri tem pa je pomembno, da naložba pomeni uvajanje novih izdelkov,
tehnologij in proizvodnih izboljšav ali usposobitev kmetije za izpolnjevanje E U standardov na področju varstva
okolja, higiene in varnosti
pri delu, stabilizacijo dohodkov na kmetiji ali prilagajanje podnebnim spremembam. Višina sofinanciranja
je do 40 odstotkov priznane
vrednosti naložbe, na območjih z omejenimi možnostmi za pridelavo pa do 50
odstotkov. Najnižji znesek
pomofi je 3.500 evrov in najvišji 200.000 evrov. Poleg
kmetijskih gospodarstev se
zafinančnopomoč lahko potegujejo tudi podjetja, ki
imajo dejavnost registrirano
kot dopolnilno dejavnost na
kmetiji, samostojni podjetniki, gospodarske družbe in
zadruge.

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Še krompir jo je skupi
v nedavni toči, ki je prizadela številne kmetije, nned drugim Kovačevo v Voklem, so jo najbolj skupile
vrtnine. Zanimivo: tudi krompir, pokrit z zemljo, je ni odnesel brez poškodb.
CVETO ZAPLOTNIK

Voklo - Ko so gorenjski
kmetje že zadovoljno in niti.
malo privoščljivo ugotavljali,
kako so jih neurja letos k srefi zaobšla, se jim je "zgodil"
23. avgust. "Pemajst minut
je padala kot oreh debela
toča, v štiristo do petsto metrov širokem pasu je bila

predvidenih za jesensko
spravilo, za skladiščenje v
hladilnicah in zimsko prodajo. "Solatno zelje, posajeno v začetku julija na 1,3
hektarja veliki njivi, je bilo
na stopnji oblikovanja glavic
in bi ga pospravili okrog 1.
novembra. Toča ga je tako
poškodovala, da za zdaj še
ne vemo, kaj bomo ukrenili.

odstotkov izpada pridelka.
Kitajsko zelje, ki velja za
zelo občutljivo rastlino, je
uničeno. Usoda radiča štmcarja - imajo ga pol hektarja
- bo odvisna predvsem od
tega, ali bo jesen lepa ali
grda. Pri pom, ki ga pridelujejo na enem hektarju in s
katerim so pri trgovcih dobro poznani, za zdaj še ne

Ko Aleksandra vprašamo,
kolikšna naj bi bila skupna
škoda, pove, da jo je glede na
negotovost pri nadaljnji pri-,
delavi in cenovna tržna nihanja težko oceniti, nekaj pa
dobro ve: "Dohodka bo manj
in bo "štart" v novo sezono
težji, dela pa bo bistveno več.
Če je bilo lepo zelje, smo ga
v enem dnevu pripravili za

GORNJA RAOCONA

Državno prvenstvo sekačev
Zavod za gozdove Slovenije je v sodelovanju s Pomurskim
sejmom pripravil na kmetijsko živilskem sejmu v Gornji
Radgoni deseto državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov. Tekmovalci so se ekipno in ppsamezno pomerili v znanju iz varnosti, zdravja pri delu in prve pomoči, v kombiniranem in preciznem rezu, zaseku, podžagovanju, kleščenju
in podiranju na balon. Med sedemnajstimi ekipami območnih enot (OE) zavoda za gozdove je zmagalo Nazarje pred
Slovenj Gradcem in Mariborom, Ljubljana je bila trinajsta,
Bled štirinajsti in Kranj petnajsti. V ženski konkurenci ni bilo
gorenjskih tekmovalk, med moškimi pa je zmagal Niko Rupnik iz območne enote Tolmin. Andrej Jensterle (Kranj) je bil
21., Simon Tavželjc Župec (Ljubljana) 22., Simon Lipovec
(Bled) 31., joža Janša (Bled) 34., Štefan Trojar (Kranj) 35.,
Štefan Strle (Ljubljana) 36., Ivan Kramar (Ljubljana) 38., Simon Tonejc (Bled) 40. in Uroš Stanonik (Kranj) 42. C. Z.

Gospodar Aleksander z S-letnim sinom Blažem na njivi s
poškodovanim solatnim zeljem.

Dva tisoč petsto sadik bučk je popolnoma uničenih in se ne
bodo obrasle.

imičevalna," je dogajanje tistega sobotnega popoldneva
v Voklem opisal Aleksander
Vehovec, gospodar na Kovačevi kmetiji, ki je močno občutila posledice neurja. Na
kmetiji so lani dah iz hleva
še zadnjih dvanajst odraslih
govedi, prenehali oddajati
mleko in se usmerili le v poljedelstvo in vrtnarstvo. Pridelujejo zgodnji in pozni
krompir ter vrtnine - zelje,
kitajsko zelje, ohrovt, solato,
radič, por...
Toča je največ škode povzročila prav na vrtninah.

morejo oceniti, koUko bo
pridelka, vedo pa že, da kot
dvoletnica ne bo prezimil in
da ga bodo jeseni zmulčali.
Celo krompir, ki ga sicer
pridelujejo na osmih hektarji, jo je skupil. "Nekatere
sorte imajo gomolje tik pod
površjem. Toča jih je najprej razgalila, nato pa še obtoUda," je pojasnil Aleksander in dodal, da je toča strgala tudi tri mesece staro folijo na rastlinjaku za vzgojo
sadik in da je ob neurju
voda pritekla tudi v kletne
prostore in v garažo.

Če je "srčka" glavice razbita,
je konec in ni pričakovati,
da se bo obraslo," je dejal
Aleksander in poudaril:
"Tržnega pridelka bo zanesljivo od 60 do 70 odstotkov
manj. Trgovci so pripravljeni kupiti le lepe glave, brez
kakršnihkoli vidnih udarcev
toče."
In kaj se je v lieurju s točo
zgodilo z dmgimi vrtninami? Dva tisoč petsto sadik
bučk je popolnoma uničenih in se ne bodo obrasle.
Pri endiviji, ki jo pridelujejo
na 30 arih, bo od 20 do 30

prodajo tudi dvanajst ton, od
toče poškodovanega smo ga
komaj tri tone." Pridelka
tako kot na večini gorenjskih
kmetij niso zavarovali pred
točo in dmgimi ujmami,
zdaj pa se bodo pozanimali,
ali bi se jim to splačalo: kolikšna bi bila premija in koliko zavarovalnina v primem
izpada pridelka.
Podobno zgodbo, kot je
Kovačeva, bi lahko napisali
še na marsikateri gorenjski
kmetiji, tudi v Voklem, kjer
se s tržno pridelavo vrtnin
ukvarjajo na petih kmetijah.

Turk prvi v akciji S kmetije za vas
v akciji S kmetije za vas je prvo nagrado dobila kmetija Pr' Turk iz Rovt pri Podnartu.
CVETO ZAPLOTNIK

CtaaZOmnv,
zanarodlikelSevrov
+ poitiilna
NaročuiJ«: po tcMorni it04/201-42-41
ali po (L |M«i: naroaiim^g^jl
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Gornja Radgona - Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije in časopisno založniška
družba Kmečki glas sta na
kmetijsko živilskem sejmu v
Gomji Radgoni razglasila rezultate letošnjega, že trinajstega ocenjevanja S kmetije
za vas, s katerim želijo spodbuditi kmetije k boljši in
uspešnejši prodaji pridelkov
in izdelkov. Prvo nagrado je
prejela kmetija Pr' Turk iz
Rovt pri Podnartu, kmetija
Matic s Hotavelj pa je dobila
priznanje za podjetnost. Kot
so pri Kmečkem glasu zapisali v obrazložitev, na kmetiji Iva Potočnika, po domače
se reče Pr' Turk, obdelujejo

Ivo Potočnik

Danilo Jezeršek

10 hektarjev kmetijske zemlje in gospodarijo s 25 hektarji gozda. V travniškem sadovnjaku z 290 sadnimi drevesi

gojijo tudi stare sorte, zadnjih petnajst let se bolj intenzivno ukvarjajo s predelavo sadja in izdelavo zeliščnih

žganj. Večino izdelkov prodajo doma, drugo pa na prireditvah, sejmih, tržnicah,
turističnih kmetijah,... Imajo
svojo spletno stran, izdali pa
so tudi zgibanko in letake z
recepti.
Na kmetiji Matic, kjer gospodari Danilo Jezeršek, se
ukvarjajo z živinorejo, od leta
1996 pa tudi s predelavo sadja. Sadje iz lastnega travniškega sadovnjaka in od kmetov iz Poljanske doline predelujejo v sokove, mošt, kis, naravna žganja, likerje in suho
sadje, ki jih prodajajo trgovcem, gostinskim lokalom in
turističnim kmetijam. Za goste so uredili prostor za degustiranje, apartma in ob Sori
še prostor za piknike.

FINANCE, PISMA

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Neurja vplivajo na rezultat
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Tečaji še navzdol
CVETO ZAPIOTNIK

na se je pocenila za 4 , 9 od-

Kranj - Kaj se je minuli te-

4,4

den dogajalo na Ljubljanski

Koper za 3,5 odstotka. Nove

stotka, Istrabenza Koper za

"Na odločitev o povišanju zavarovalne prennije bo vplivalo tudi morebitno povečanje števila
zavarovanj," pravi mag. Andrej Kocič, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav.
CVETO ZAPLOTNIK

Zavarovalnica Triglav je v
prvem polletju likvidirala
170,5 milijona evrov škode, kar je le en odstotek
več kot v enakem lanskem
obdobju. Na letni poslovni
rezultat pa bodo vplivala
julijska in avgustovska neurja, Id so povzročila za
več kot 60 milijonov evrov
Škode.

Neurja v Sloveniji (in tudi
na Gorenjskem) se kar vrstijo. Ali to že kaj vpliva na
večjo zavarovanost premoženja pred točo, poplavo, viharjem ...? Kakšna je sicer
stopnja zavarovanosti premoženja pri nas, tudi v primerjavi z drugimi državami?
"Neposredna posledica neurij je porast števila zavarovanj, vendar je zaenkrat rast

K B M za 3,2 odstotka, Gore-

banje borznih indeksov. Vsi

nja Velenja za 1,9 odstotka.

so se znižali, Slovenski borz-

Luke Koper za 1,7 odstotka,

ni indeks SBI 2 0 za 0 , 8 od-

Petiola za 0 , 6 odstotka ...

stotka, indeks najpomemb-

Med redkimi delnicami, ki

nejših delnic S B I T O P za

so minuli teden pridobile na

0,7 odstotka, indeks obvez-

vrednosti, je tudi delnica

nic BIO pa za malenkost.

Save, njen tečaj se je zvišal

Delnica Aerodroma Ljublja-

za 0 , 7 odstotka.

Delnica

Enotni tečaj (v evrih)
29.8.2007

22.8. 2 0 0 8

29.8.2008

Gorenje Velenje

48,25

29,98

29.41

Intereuropa Koper

47.58
117,18

24,66
89,46

23,79
89,03

105,53
401,84

55-41
221.42

54.49
221,84
509.45
229.15

Krka Novo mesto
Luka Koper

"Glede izida poslovanja je

ba počakati nekaj časa, da se

sedaj še prezgodaj govoriti,

Petrol Ljubljana

vidi neto učinek. Pri oceni

saj je pred nami še tretjina

Telekom Slovenije

zavarovanosti lahko izhaja-

leta. Bodo pa ti dogodki za-

Aerodrom Ljubljana

mo iz podatkov o zavarova-

nesljivo vplivali na letošnji

Istrabenz Koper

nosti, Id jo na trgu dosega

poslovni rezultat"

Nova K B M

merjavi z uradnimi statističnimi podatki o številu stano-

Mercator Ljubljana

954,12

512,49

463,44

229,36

109,57
121,69

82,02

78,00

80,25

76,69

-

25,86

25,04

97,50

76,84

77.00

508,75

395-97

398.70

-

27-51

39445

-

27.50
209,00

Infond ID

6,95
13,29

6.15
11,32
9,09
1,83

Pivovarna Laško

Predsednik uprave mag. Andrej Kocič

vanjskih hiš in stanovanjskih
enot Ocenjujemo, da je 2 0

pred naravnimi

do 25 odstotkov stanovanj-

Dobro, slabo

ujmami?

Ali bo zavarovalnica zaradi

Sava Kranj

večje škode zvišala zavaro-

Pozavarovalnica Sava

valne premije?

Žito

varovalna vsota, ki je bila gle-

" M o ž n o s t povišanja pre-

de na dosedanjo prakso v

mije preučujemo, na odlo-

večini

Infond ID 1

skih hiš še vedno nezavaro-

"Dosedanja praksa je po-

od

čitev o tem pa bo vplivalo

IDKD

15,68

vanih, pri stanovanjih je ta

kazala, da se ljudje še vedno

vrednosti predmetov zavaro-

tudi morebitno povečanje

NFDi

2,83

odstotek še nekoliko višji, do

premalo zavedajo pomemb-

vanja."

števila zavarovanj. Pri dolo-

Krona Senior

10,97

čanju višine premije za na-

Zvon Ena ID

21,73

4 0 odstotkov."

primerov

nižja

nosti zavarovanja, predvsem
za nevarnosti, kot so izliv

Kaj vse pogostejša letošnja

ravne nevarnosti oz. narav-

Kako imajo ljudje zavarova-

vode, poplava, potres. Pri

neurja pomenijo za zavaro-

ne nesreče s m o v znatni

SBI

20

no svoje premoženje (hiše,

omenjenih zavarovanjih je

valnico Triglav in za njen fi-

meri odvisni od pogojev po-

SBI

TOP

stanovanja, avtomobile ...)

pomembna tudi ustrezna za-

nančni rezultat?

zavarovateljev."

BIO

PREJEU SMO

in Hajdinjak.

Če bi

obveljala

njihova, danes v Gorjah ne bi
gradili

Gradnja
po gorjansko II
Je že tako, da imajo
ri kratek spomin,

takrat, ko Jih zabolijo

lastna

dejanja.

Da sta se v

članku

Gradnja

po goijansko

prepo-

ne Gorje

Tomaž

Stanko

Lah,

Obči-

Bergant

očitno

ni

in
na-

kljuije.
Oba,

Bergant

in Lah,

sta

skupaj z menoj in drugimi

do-

bro mislečimi
Gorjanci

Goijankami

kandidirala

in

na lo-

kalnih volitvah na listi z geslom Stopimo

skupaj.

Na pr-

vem mestu našega programa je
bila gradnja

varnih

poti

za

pešce in kolesarje ob regionalni
cesti, ki pelje skozi Gorje.
je občinski proračun

Ker

pretttaj-

hen, smo skušali za ta

namen

pridobiti

drugih

sredstva

iz

ropskim Jinanciranjem

parkirišč

stične injrastrukture

posebno

znala občinska svetnika

skih stez, javne

turi-

hkrati re-

šiti tudi problem varnega

nekate-

le

pločnikov

nalni cesti in tako skušali z ev-

pro-

meta za pešce in kolesarje med
Spodnjimi

Gorjami

in Krnico.

Projekt je bil predstavljen

n«

posvetu, ki sem ga sklical

dne

2J. junija

200y v prostorih ob-

jami

Demokratična

sta podprla.

! govo uresničitev.

za

usp^no

igriSfe pod

(tega smo dobili v za-

za

ki se na šport

spoznajo, je milo rečeno ta lo-

Občini

Naklo

Naj po-

da naj za zemljišče v

jasnimo,

mislimo.

nju, katerega lastnik je, poskr-

zakaj tako

Kot prvo hi nogomet odšel iz

bi za spremembo

Nakla. To nikakor ne pride v

sti v gradbeno

zemljišče

in s

poštev. Samo predstavljajte

prodajo te zemlje jinarwira

na-

da bi recimo Realu iz

si,

Madrida

Osnovne šole Naklo in šport-

nov štadion zgradili v Barcelo-

nih igrišč ob njg, pri čemer je

ni. Smešno, kajne? Kot drugo

Občina obljubila

in najpomemhngše,

nadomestno

lokacija je

potrebe ru^ometnega
že več kot y2 let. Ima
klem.

ko sta ugotovila, da na občin-

rij do Krnice, in žalostno,

da

ski zemlji, po kateri ruij bi po-

pločnika

tekala trasa, stoji

med Spodnjim

njimi Gorjami

da smo od leta 1 9 9 6 brez svojega igrišča. Trenutno

in

Zgornjim

ski nogometaši

ob r^nalni

cesti za

nogometno igrišče pri

ne bo. Ker je bil

pogoj

projekt, da

pomeni,
nakljan-

uporabljamo
Merkur-

naši rxt^i

ru promet zdo otežen, dostop z

gistriranih

avtobusi pa praktično

lika podpora

v interesu, da se kalvarija z no-

zadovoljni z vsakodnevnim

konča in da se

Naklem. Zemlji je last Mer-

vežem mladih

lesaije med območjetrui

kurja, mi smo samo

njihovi

ra 2000, bo trasa do

GoriJ potekala skozi Poijšico.

gornjih

kandidaturo

za evropska sred-

stva za izvedbo

drugo pa je dolina reke Rodov-

glasovali

ne. Traso smo speljali ob regio-

gant,

proti

projekta,
svetniki

Lah, Poklukar,

so
Ber-

Mežan

šev, od začetkov

najemniki,

nogometa

pogodbeni

z zelo kratkim

enoletnim odpovednim

v

-

rokom.

vr-

nogometašev

bližini

(se še

v

dobro

normal-

no delovanje, da se lahko vrne
na pota stare slave s končno

Omeniti je

pod

kamo, kdaj nas bo Merkur ob-

tudi dgstvo, daje

PETER TORKAR

vestil, da moramo to lokaciji v

lokaciji močvirnat in bo s sana-

enem letu zapustiti,

cijo tega problema občirm ime-

mi pa ne

klubu Naklo omogoči

svojim igriiE&m pri OŠ

imeli na igrišču

Ž U P A N OBČINE G O R J E

kam.

Naklem

Nogometnemu

smo jih

Štucljem).

bomo vedeli,

igr^čem v

spomnimo težav s sosedom, ki

Tako ves čas z negotocost/o ča-

s katerimi bi občini omogočili

krajanov.

Verjamemo, da nam Je vsem
gometnim

njeno povezavo za pešce in ko-

proračuna,

ijo re-

nogometašev in ve-

je v neposredni bližini te lokaci-

nogometa-

nalne ceste, kar pa ne bi rešilo

nje za spremembe

govorijo

argumenti,

je kar nekaj sosedov, ki ne bodo

rtas,

problema

Natu-

ostati v Na-

v prid

seta lokacija

zagotovimo celovito in rtepreki-

odse-

nemo-

igra

tradicijo

ju, kije, ne boste verjeli, že de-

stran od reigio-

na Hevamem

Temu

je vedeti, da hi bil v tem prime-

goč. Kot tre^eje treba vedeti, da

igrišča.

Nogomet se v Naklem
in zato MORA

To

namembno-

kup zemljišča za O Š Naklo za

Treba

sklada, kijinancira

Strahi-

Okroglo,

zaradi

Poklukarjeva

predlagamo,

kacija nesprtjemljiva.

izredno težko dostopna

steze

zanamci

hvaležni.

ozke ceste skozi Strahinj.

in kolesarske

lokacija,

Mercatorjeva

igrišče ob Cesti na
so tam

Po ruiši oceni in po
ljudi,

igrišče, verular pa ga do danes

ku. Ko Je bilo na vrsti glasova-

Na-

mi leti legendarno

mnenju

Še ni zagotovila.

razvoj

Podhomu,

ŠD

dvanajsti-

idealna

Go-

takrat,

s pro-

tura 2000. Eno je v

šitev nam bodo tudi

da je

To je

lesarske steze od Zgorrrjih

nasproto-

vati, kot po nakljuiju

turistične injrastrukture
z a pešce med obmoijema

dokupiti.

Naj spomnimo,
Naklo pred več kot

zemljiš-

poteka gradnja pločnika in ko-

čela projektu kmalu

sredstva, ki spodbujajo

jektom kolesarske steze in poti

boljše v Naklem ni. Za tako re-

gradnje

Veseio ^stvo Je, da

in
prak-

ju".

potrebe

v žepu držala Jigo, saj sta za-

zaključen

ča, nekaj pa ga imajo namen še

Naklo

obdne,

pa-

bližno i,j ha velikega

soglasno podprli

prepozno.

ska igrišča in nogometno igriš-

nikakor

rjamo že lepo število let, rditev

Občini

vendar je

tero pa se v NK Naklo

ob

se vleče že več kot desetletje.

odstopil

čiti razvoj naše mlade

Osnovni šoli Naklo, kjer bi šol-

tično sredi vasi, ne moteč za

skladišča),

izvedbi.

naredi

zelo blizu končne reStve, s ka-

se to igrišče

sosesko in tako rekoč "pri kra-

žila tistim, ki skušajo

Očitno pa sta Bergant in Lah

predlagamo,

da

nju. Iger je občirm lastnik pri-

nika Bergant in Lah so projekt
vso pomoč pri nj^ovi

igrišča v Naklem,

nogometno

dlim borcem v NOB v Strahi-

danes

ozkih osebnih interesov prepre-

nogometnega

nogometnim

izstopila

okjubili

TRAJNE

rešitve problema

igriščem v Naklem Vas opoza-

sta bila izvoljerui ter se pridru-

ter

Ker si zelo želimo

Na-

primemo

matiko v zvezi z

potekal. Vsi prisotni, tudi svet-

zaradi

115,91

kompleten športni park,

jekt in trasa, po kateri naj bi

zdaj

tMvedenega

iz skupine, s katero

7.380,15

če predstavljalo

meno za v letu 1972 odvzeto

zaupanje,

1.649,19

bi naredili pri spomeniku

Občine

sta izigrala njihovo

pro-

7-440,77
i.660,28

Naklo g. Ivan Štular, na proble-

župan

bno predstavljen omenjeni

kol^rske

na razpisu

Verjamem,

13.75

ne moremo strinjati. Igrišče naj

Spoštovani

Študjem

in Zgor-

Zaradi

za nje-

1.81
8,50

8.34
14,50

igrišče. Kot vse kaže, pa Je sedaj

zemljišče za novo

da jima je sedaj neprijetno, ker

in

metnicah.

zatrjujeta,

6,14
11.57
9,06

"5,93

V zadnjem času Občina

pustil. Na posvetu Je bil podro-

steze med Spodnjimi

smo kandidirali

in projekta ni-

kako sta si prizadevala

stavitev pločnika

pro-

svet-

Nerodno Je le to,

da svojim volivcem

nanciral

z vamos^o ob regionalnih

pravica

sta si premislila

nobenega, ki bi neposredno Jiproblemov

evropskega

svetniki razen enega, ki je

še pred začetkom protestno za-

Gor-

nikov Berganta in Laha Je, da

Gorjami

reševanje

iz

čine Gorje. Prisotni so bili vsi
sgo

in

sklada.

sta tudi pre-

na žalost

med Zgornjimi

denarja

lopa. Predlagala

vendar

kolesar-

11.^41,76

klo "pospešeno" išče

in Krnico, saj za to ne bi

imeli

ni

skladov,

in

razsvetljave

Odprto pismo
županu občine
Naklo

Intereurope

borzi, nedvoumno kaže gi-

premajhna. Vsekakor bo tre-

Zavarovalnica Triglav v pri-

odstotka,

teren na tg

la kar nekaj dodatnih

Naklo!

treba

strelov.

Kjer je volja, tam Je pot!
PREDSEDNIK Š D NAKLO
C I R I L ŽONTAR

GORENJSKA
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KRAN)

Pod Clasovo lipo spominska plošča
Nedolgo nazaj smo objavili
članek, v katerem smo povzeli spomine starejšega Kranjčana, ki je povedal, da pred
sedežem Gorenjskega glasa
na Bleivveisovi ulici v Kranju
mogočna lipa čuva "prav poseben zaklad". Ko se je v svojih otroških letih, to je bilo še
pred drugo svetovno vojno,
vračal iz šole, je videl, da so
na tem mestu tedanji člani
sokolskega društva v tla položili predmet, ki ga je še najbolj spominjal na spominsko
ploščo. Na to mesto ali vsaj v
njegovo bližino so potem poStane Tomažič
sadili lipo, ki se mogočno bohoti še danes. Na članek se je odzval 86-letni Kranjčan Stane Tomažič, ki se ravno tako spominja, da so v parku posadili lipo, pod njo pa zakopali spominsko ploščo. "To so izvedli tedanji Sokoli v spomin na kralja Aleksandra, ki so ga
v atentatu v Marseillu ubili leta 1934. Severno od parka (op.:
danes je na tem mestu sedež Gorenjskega glasa) pa je bilo
sokolsko telovadižče." Zgodbo nam je potrdila tudi Vida
Košmelj Beravs, ki pravi, da je o tem že brala v Gorenjskem
giasu pred približno petnajstimi leti. Sama omenja še kovinski zaboj, v katerega so položili zapis o dogodku v Marseillu v spomin prihodnjim generacijam. S. K.
LJUBEL)

Ljubeljska meja je preteklost

Aljaževe dneve obogatili
z novimi vsebinami
Domačini pod očakom Triglavom ostajajo ponosni častilci spomina na velika dejanja dovškega
župnika Jakoba Aljaža, klenega planinca in zavednega Slovenca.
JANKO RABIČ

Mojstrana - Avgustovski Aljaževi dnevi na Dovjem v Mojstrani in v Vratih iz leta v leto
postajajo večji dogodek, kjer
se prepletajo spomini na gorniško ^odovino s paleto različnih kulturnih in planinskih
dogodkov. Letošnji 17. dnevi
so prinesli več osvežitev. Glavni poudarek so dali 8o-letnemu jubileju domač^ planinskega društva. Ob tej priložnosti so na slavnostni prireditvi
predstavili zbornik o zgodovini organiziranega planinstva
na Dovjem in v Mojstrani Pripravili so razstavo barvnih fotografij in digitalne fotografije
z naslovom Lepote Slovenije.
76 avtorjev je predstavilo čudovite motive narave in drugo
tematiko. Letošnjim dnem so
dodali nove sveže vsebine. Za
to so z dvema predstavama

Na nedeljski opereti Planinska roža v Vratih / MO: ANB BUIOV«
poskrbeli člani gledališča Toneta Čufarja z Jesenic. Poleg
Županove Micke je bil vrhunec nedeljska izvedba operete
Planinska roža v Vratih, ki jo

je z navdušenjem spremljalo
več kot sedemsto ljudi. V kapeUd ob Aljaževem domu je
ob zaključku daroval sveto
mašo sedanji dovški župnik

France Urbanija. 25 let že
službuje v fari pod Triglavom
in pomembno ohranja Aljaževo zapuščino ter nadaljujejo
nj^ovo delo.

Po vodo hodijo kar v korito
Vse več Kranjskogorčanov zaradi oporečne vode iz vodovoda toči vodo kar v vaškem koritu.
URŠA PEIERNEL

Minulo soboto sta pripravili občini Tržič in Borovlje šesti EU
ples brez meja na gorskem prelazu Ljubelj. Tradicionalno
prireditev je obiskalo okrog dva tisoč ljudi iz Slovenije in Avstrije, ki so se zbrali pri dvojezični gorski maši. Udeležence
sta pozdravila tržiški podžupan Jure Meglič in župan Borovelj Ingo Appč. Izrazila sta pripravljenost za uresničitev projektov iz podpisanega pisma o nameri za sodelovanje med
državama. Druženje do poznega popoldneva so popestrili z
nastopi kulturnih skupin iz obeh dežel, plesom ob zvokih
harmonike in pogostitvijo. Odprli so tudi soda s pivom in vinom (na sliki), kar obiskovalci vselej željno pričakujejo. S. S.
CERKgE

Za oškodovane tudi iz občinskega proračuna
Prejšnji teden je posebna komisija ocenila škodo, ki jo je na
območju občine Cerklje povzročilo nedavno neurje s točo.
Kot je povedal župan Franc Čebulj, je bilo največ škode na
vrtninah, najbolj prizadete pa so bile vasi na vzhodu občine.
"Na podlagi ugotovitev komisije bomo videli, ali gre za večjo škodo. V tem primeru bomo posameznikom pomagali
tudi iz občinskega proračuna. V primeru poškodovanih azbestnih kritin pa smo pripravljeni v občini plačati deponiranje teh materialov," je na zadnji seji občinskega sveta zagotovil župan Čebulj. D. Ž.
KRANJ, L)U8IJANA

Sofinancirajo zaposlovanje starejših
Delodajalci imajo možnost kandidirati na javne razpise, ki
ponujajo sofinanciranja stroškov zaposlovanja novih sodelavcev s pomočjo Evropskega socialnega sklada. Subvencije
lahko prejmejo, če zaposlijo brezposelne osebe, starejše od
50 let, mlajše od 25 let ali iskalce prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelne osebe. Razpis si lahko ogledajo na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje z naslovom:
www.ess.gov.si v rubriki Dejavnost/Javni razpisi. Vloge pa
lahko oddajo do 10. septembra do 12. ure, sporoča Dragica
Ribnikar z enote zavoda za zaposlovanje v Kranju. D. Ž.

Kranjska Gora - V letošnjem
poletju je Komunala Kranjska
Gora dvakrat -14. julija in 15.
avgusta - objavila obvestilo
krajanom, da je prišlo do kaIjenja na izviru in da je pitno
vodo treba preventivno prekuhavati. Kot je povedala direktorica Komunale Kranjska Gora Henrika Zupan na
sredini seji občinskega sveta, so obvestilo preklicali takoj, ko so prejeh analize
vzorcev, ki so pokazale, da je
z vodo vse v redu. Kljub
temu pa domačini vodi ne
zaupajo, in kot je dejal občinski svetnik Andrej Žem-

va, jih vse več hodi po vodo s
kanglami in steklenicami k
Skavarjevemu koritu na
obrobju vasi, kjer je voda neoporečna. "Če sem malo sarkastičen, bi pozval Občino,
naj organizira redarsko službo, da bo delala red v vse večji gneči pri koritu," je dejal
Žemva. Po njegovem mnenju je sramotno, da v letu
dni niso naredili nič, da bi v
kraju pili neoporečno vodo
iz vodovoda. Na Komunah
so sicer aprila pripraviU kratkoročne ukrepe za izboljšanje oskrbe s pitoo vodo, vendar pa bodo poročilo o
opravljenem delu pripraviU
šele do naslednje seje občin-

PIFfl
^
fm
Po vod k Skavarjevemu koritu / FOIO: ANK« BUIOVK
skega sveta. So pa občinski
svetniki minulo sredo vendarle naredili korak naprej

na področju preskrbe s pitno
vodo, saj so sprejeli odlok o
preskrbi s pitno vodo.

PREDDVOR

ŠKOFJA LOKA

Kje bo preddvorski zdravstveni dom?

Na Placu kmalu pasijonska pisarna

Stari zdravstveni dom so v Preddvoru prodali nepremičninskemu podjetju, v sedanji stavbi je lahko še do konca leta.
Kje bo novi zdravstveni dom, pa se še vedno ne ve. Zaradi
zapletov pri gradnji Mercatorjeve trgovine v središču Preddvora najbrž ne bosta izvedljivi prvotno mišljeni možnosti:
zdravstveni dom v novem trgovskem objektu ali pa v poslopju sedanje trgovine, ko jo bo Mercator zapustil. Še najbolj realna je tretja možnost, to pa je v Valičevi vili, kjer je
svoje čase že služboval preddvorski zdravnik. Kot nam je
povedal župan občine Preddvor Miran Zadnikar, so se za
adaptacijo te stavbe prijavili na ministrstvo za zdravje. Medtem pa se je pojavila želja, da bi v isti stavbi svoje prostore
uredila tudi lekarna. V tem primeru bi morali stavbi dograditi prizidek, kar bi zaradi ravne strehe spet lahko povzročilo zaplete. Dokončne odločitve zaradi številnih možnosti, ki
ostajajo nedorečene, tako še vedno ni. D. Ž.

Prihodnji teden bodo na Mestnem trgu 54 v Škofji Loki
odprli pasijonsko pisarno, in sicer v stavbi, kjer je bila prej
Šeširjeva trgovina. "V njej bodo delovni prostori za vodjo in
režiserja, obenem pa bo to tudi razstavni prostor za vsebine, povezane s Škofjeloškim pasijonom. Sodelavcem pasijona bomo s tem omogočili normalno delo," je povedal
župan občine Škofja Loka Igor Draksier. Priprave na uprizoritev Škofjeloškega pasijona, ki bo v postno-velikonočnem
času prihodnje leto, že potekajo. Že spomladi je bil izbran
režiser Borut Cartner, tik pred poletjem pa tudi projektna
vodja Romana Bohinc. Sedaj se oblikujejo igralske skupine,
vzporedno s pripravami na uprizoritev pa potekajo tudi
prizadevanja za vpis Škofjeloškega pasijona v register
nesnovne kulturne dediščine. Prva predstava pasijona bo
28. marca 2009, do 19. aprila pa se bo zvrstilo še osem
predstav. D. Ž.

GORENJSKA

Šola Z enim prvošolčkom
v kamniški občini učenci poleg petih matičnih osnovnih šol obiskujejo tudi osem podružničnih šol.
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Ljubitelji starih vozil
Na 6. vseslovenskem srečanju lastnikov
starodobnih vozil se je zbralo več kot dvesto
voznikov iz vse Slovenije.

JASNA PAIADIN
JASNA P A I A D I N

Kamnik - Največ podnižničnih šol, v katerih je včeraj v
klopi prvič sedlo petdeset prvošolcev, ima Osnovna šola
Frana Albrehta, saj se učend,
preden pridejo na matično
šolo v mesto, izobražujejo v
Mekinjah, Nevljah, Tunjicah
in na Vranji Ped.
"Na matični šoli, kjer imamo letos 44 prvošolcev, predvsem pa v Mekinjah, Tunjicah in Nevljah beležimo povečanje števila vpisanih prvošolcev, le na Vranji Peči imamo letos upad, saj se je v prvi
razred vpisal le en učenec.
Splošna značibiost tega šolskega okoliša je majhno število otrok in velika oddaljenost od matične šole, povsod
drugje so številke učencev
skozi leta bolj stabilne," je povedal ravnatelj OŠ Frana Albrehta Rafko Lah in dodal, da
zaprtje, čeprav imajo nekatere podriižnične šole malo
otrok, ne grozi nobeni. Se
več, v zadnjih letih so šole postopoma precej obnovili, ponekod pa imajo tudi načrte s

Učenci na podružnični šoli na Vranji Peči, kjer bodo v tem letu imeli le enega prvošolčka.
širitvijo. "V zadnjih treh letih
smo sanirali šolo v Tunjicah,
kjer smo zamenjah streho,
vsa okna, uredili avlo, učilnice in sanitarije, v Nevljah so
dobili nova okna, šolski vrt,
nov parket in svetila ter manjšo učilnico na podstrešju, v
Mekinjah smo zamenjali
vhodna vrata ter uredili garderobe v šolski avli, na Vranji

Peči pa smo zamenjali nekaj
oken, vhodna vrata in uredili
nekaj notranjih prostorov," je
še dodal ravnatelj.
Samo štirinajst učencev bo
letos obiskovalo Podružnično šolo Gozd v Krivčevem, ki
sicer sodi pod matično OŠ
Stranje. Včeraj sta v šolo prvič stopila dva prvošolca, drugega razreda pa sploh ne

bodo imeli, saj v lanskem
letu prvega ni obiskoval nihče.
S šolskimi objekti je dobro
pokrita tudi cela Tuhinjska
dolina, saj poleg OŠ Šmartno pouk bliže svojih domov
prvih nekaj razredov učend
lahko obiskujejo tudi v Selah, Zgornjem Tuhinju in
Motniku.

Polje - Zdaj že tradidonalno
srečanje ljubiteljev starodobnih vozil so tudi letos
organizirali člani Motokluba Mak Vodice, ki se radi
pohvalijo, da je srečanje v
Polju drugo največje v Sloveiuji.
Po nekajmesečnih organizacijskih pripravah je maloštevilnim članom društva,
katerega značilnost naj bi
bila veliko članic, navdušenih nad starimi motorji,
uspelo privabiti več kot dvesto lastnikov starih avtomobilov, motorjev in traktorjev, ki so se že dopoldne podali na nekajurno promocijsko vožnjo skozi Brdo pri
Kranju, Preddvor, Cerklje
in nazaj v Polje, kjer je sledilo prijetno druženje.

"Zelo rad se udeležujem
različnih tovrstnih srečanj po
vsej Sloveniji in tudi sem pridem vsako leto. Danes zjutraj sem se še posebej potrudil pripraviti svojega audija
60, a sem žal zamudil štart
sprevoda," je nekoliko razočaran dejal Franc Florjančič iz
Štude, ki se že vrsto let ukvarja s starodobniki. Kar nekaj
jih ima v svoji garaži, lepotec,
s katerim pa je prišel na srečanje, pa je sestavljen iz treh starih audijev. Na znamko Peugeot prisegata Jože in Angeka
Martinjak iz Kranja, ki sta na
srečanje pripeljala model 404
iz leta 1966.
Srečanje lastnikov starodobnih vozil je bila prva od
prireditev ob letošnjem občinskem prazniku občine
Vodice, ki se bodo vrstile še
ves mesec.

Devetletka "kriva" za cesto na Dobravico
Radovljiška občina je uredila 760 metrov ceste od kapelice na Ovsišah do Dobravice.
CVETO Z A P L O T N I K

Dobravica - Ivanka Markovič
je štiriintrideset let poučevala
na osnovni šoli na Ovsišah,
tudi po upokojitvi pa je ostala v občinskem stanovanju v
šoli. Ko je šola ob prehodu
na devetletno izobraževanja
postala pretesna, je bila
Ivanka pripravljena odstopiti
stanovanje za ureditev dodatnih šolskih prostorov in
se preseliti v svojo (počitniško) hišico na Dobravid,
vendar le pod pogojem, če bi
ji do tja uredili pot. "Občina
je obljubo izpolnila, za to pa
je najbolj zaslužen občinski
svetnik Janez Erman," je v
soboto dejala Ivanka, očitno
zadovoljna, da se ji ne bo treba več voziti po makadamski
in ob vsakem neurju poškodovani cesti. Kot je povedal
Erman, je občina za ureditev

in asfaltiranje 7 6 0 metrov
dolgega odseka ceste od kapelice na Ovsišah do Markovičeve na Dobravid namenila iz proračuna 6 0 tisoč evrov, Komimala Radovljica pa
je na skoraj celotni dolžini
ceste položila tudi vodovodne cevi. Že zdaj se na cesto
"navezujejo" tri hiše, v bližnji prihodnosti bodo "zrasle" še tri, Vili Kokalj z Ovsiš
pa želi na Turkovi kmetiji
urediti turistično kmetijo.
Na Dobravid so cesto začeli urejati lani jeseni in
končali letos spomladi,
uradno pa so jo predali v
uporabo v soboto, ko so se
krajani Ovsiš zbrali na tradicionalnem, že sedmem
Vošnskem pikniku na Turkovi kmetiji. Udeležena piknika, med katerimi je bila
najstarejša ženska gi-lema
Milka Fister in najstarejši

MEKINJE

Srečanje nekdanjih učencev obrtne šole
V uršuiinskem samostanu v Mekinjah so se v soboto na
tradicionalnem vsakoletnem srečanju že dvajsetič zapored
dobili učenci nekdanje frizerske šole, ki je v letih od 1951 do
1961 delovala v delu samostana, ki je bil takoj po vojni nacionaliziran. Približno 35 se jih je zbralo iz vse Slovenije,
obiskal in nagovoril pa jih je tudi kamniški župan Tone
Smolnikar. Prijetno druženje so nekdanji sošolci vseh letnikov začeli s sveto mašo, ki jo je v samostanu daroval mekinjski župnik Pavel Pibernik. j. P.

Ljubitelja starih avtomobilov - Jože in Angelca Martinjak

LJUBLJANA

Začel se je islamski post

Zadovoljni ob ureditvi ceste: Vili Kokalj, Ivanka Markovič,
Darija Bešter, Magda Kokalj in Janez Erman
moški 79-letni Pavel Rozman, so se vpisali v knjigo
Ovsiše od leta 2002 naprej,
v kateri beležijo vse najpomembnejše dogodke v vasi.
Krajanom so se pridružili
tudi ovsiški župnik Alojz
Kavčič, predsednica podnar-

ške krajevne skupnosti Darija Bešter in radovljiški župan Janko S. Slušek, ki je dejal, da je cesta pomembna za
razvoj tega dela Dobravice in
da si občina prizadeva tudi
za ureditev pločnika ob cesti
skozi Podnart.

Za muslimane po svetu in tudi v Sloveniji se je včeraj, i. septembra, začel islamski mesec posta ramazan, ki bo z ramazanskim bajramom (praznikom) končan 30. septembra. Ramazan ali islamski post je vsako leto v devetem mesecu
muslimanskega koledarja. Post je ena od bistvenih zapovedi islama, ko verniki med sončnim vzhodom in zahodom ne
smejo ne jesti ne piti ne kaditi ne spolno občevati niti izgovarjati grdih besed. Post je za muslimane čas, ko mora človek premagati telesne strasti v korist "duhovne strasti
duše", ki obsegajo lepoto, resnico, pravičnost, poštenost,
solidarnost in ljubezen. Pa tudi način doseganja svobode.
Muslimani v Sloveniji bodo letošnji ramazan še posebej posvetili gradnji novega verskega in kulturnega središča v
Ljubljani, posebne slovesnosti pa bodo v sedennnajstih slovenskih krajih, med njimi tudi na Jesenicah, v Kranju, Kamniku, Škofli Loki in Tržiču. J. K.
CERKgE

Ograje naj bodo nižje
Občinski svet v Cerkljah je na zadnji seji sprejel odlok o ureditvi prometa. Med pripombami, ki so jih vnesli v dokument, je tudi zahteva, naj tudi za ograje, tako kot za žive
meje, velja višina 0,75 metra, in sicer v polju preglednosti.
Svetniki pa so sprejeli tudi energetski koncept občine, kjer
so med drugim opredeljeni tudi obnovljivi viri energije, ki
naj bi jih v prihodnjih letih izkoriščali v občini. Dokument
govori tudi o sončni elektrarni, ki naj bi bila na strehi športne dvorane. Svetnik Miha Zevnik je menil, naj strokovnjaki
proučijo, ali bi streha, grajena v "palični konstrukciji", zdržala breme sončnih celic. Župan Franc Čebulj pa je dodal, da
so od možnosti, da bi bila sončna elektrarna na strehi dvorane, že odstopili, saj ne želijo tvegati, da bi se streha zrušila. V fazi gradnje dvorane je namreč sam doživel, kako je videti, ko se podira takšna konstrukcija. D. 2.

ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT

22

Podgorci so lahko za zgled drugim

~
RAZSTAVE
Govorica lesa

Po neštetih urah prostovoljnega dela je Športni park Podgorje tudi uradno odprt.
JASNA PAIADIN

Podgorje - Na Podgorju so minulo soboto člani športnega
društva skupaj s svojimi sokiajani slavnostno odprli novi
športni park, ki so ga v gozdu
nad vasjo ob pomoči občine in
s številnimi prostovoljnimi urami urejali zadnjih nekaj let
Prizadevanja za ureditev
športnega parka segajo v leto
2002, ko so ustanovili Športno
društvo Podgorje, kater^ Člani so začeli uresničevati dolgoletno željo po urejenih športnih površinah, ki jih v kraju do
slej niso imelL V zadnjih šestih
letih so tako na zemljišču posekali drevje, nasuli močvirnato
pvršino in z veliko fizičnega
dela uredili asfšJtirano igrišče

za košarko in mali nogomet,
brunarico za člane, otroško
igrišče, garderobo za športnike,
parkirišča in vse, kar je potrebno za druženje in športna tdcmovanja. "Pred leti je kazalo,
da se na tem mračnem zemljišču sredi gozda ne bo dalo
narediti vdiko, a ob naši pomoa in predvsem zagnanosti krajanov samih imamo danes v
Podgorju zdo lep športni park.
Vaše delo bi lahko bilo vzor
drugim krajem, ki si prav tako
želijo športno igrišče," je na odprtju, ki so ga začeli s košarkarskim turnirjem, zaHjučili pa z
veselico, povedal kamniški župan Teme SmcJnikar, predsednik Športnega društva Podgorje Kfemen Lamberšek pa je povedal, da bodo verjetno že v pri-

Šenčur - Vabljeni na ogled razstave skuiptur v (esu avtorja
Marjana Vodnika z naslovom '•'Govorica lesa". Odprtje razstave s kratkim kulturnim programom bo danes, 2. septembra, ob 19. uri v Muzeju Občine Šenčur. Razstava bo odprta
do 21. septembra 2008, ob torkih in petkih od 17. do 19. ure,
ob nedeljah od io. do 12. ure.

PREDSTAVE
Gospod lovec
Predoslje - Vabljeni na zabavno komedijo z naslovom Gospod lovec v izvedbi KUD Zarja Trnovlje. Predstava bo uprizorjena v soboto, 6. septembra, ob 20. uri v Predosljah na
prostem, na župnijskem posestvu. V primeru slabega vremena bo predstava v kulturnem domu Predoslje.

Športni park Podgorje omogoča prijetno druženje in
izvedbo številnih športnih tekmovanj.
hodnjem letu postavili tudi tribune za več sto obiskovalcev.
Še to zimo pa bodo tako kot
lani igrišče ob pomoči zbiralni-

ka za vodo spremenili v ledeno
površino, na kateri bodo na
svoj račun prišli številni drsalci
inhokejistL

LOTO
Rezultati 70. kroga - 31. avgusta 2008
6, 9. 18. 21, 28, 32, 39 in 5
Lotko: 9 3 5 8 1 4
Loto PLUS: 7, 14, 25, 26, 32, 33, 38 in 8

HALO - HALO GORENJSKI GLAS

PREDAVANJA

Naro<ilo a okjavo sprejemamo po Idefonu M;201-«-00.feksuIM/201-<2-13 ali osrtno na 8i™eisovl t«5ii 4,

v Knnju oz. po poSli - do pontdHiU In {(Ullu do 1me! Ceiu ogl^m in ponudi«lubrlki:toednoii;ajna.
)ANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO gi, 4240
RADOVLJICA, TEU 04/53 15 249, F/UO 04/53 04 230
MADŽARSKE TOPUCE: 9.10 -12. io., 25. IO. - 28. LO., 3.11. - 9. ti;
PEgEŠAC 15. 9. - 22. 9., 22. 9. - 29. 9.; KOPALNI IZLET IZOLA: g. 9;
MEDŽUCOR)E: 3.10 • 5.10.; TRST: 17. 9.
KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER ŠKOFJA LOKA, SPODNJI
TRC 14.4220 ŠKOFJA LOKA
Loški oder vabi k vpisu abonmaja: 1.9. od 10. do 12. ure in od 14. do
18. ure vpis abonmaja - dosedanji abonenti; 2.9. od 10. do 12. ure in
od 14. do 18. ure vpis abonmaja - dosedanji abonenti; 3.9. od 10. do
12. ure in od 14. do 18. ure vpis abonmaja - novi abonenti; 4. 9. od
10. do 12. ure in od 14. do i8. ure vpis abonmaja - novi abonenti
O B V E S T I L A O D O G O D K I H O B J A V L J A M O V RUBRIKI

GLASOV

KAŽIPOT B R E Z P L A Č N O S A M O ENKRAT.

PRIREDITVE
Kravji bal
Bohinj - V Bohinju bo letos potekal že 53. kravji bal. Letošnja
novost bo otroški bal, kjer bodo potekali nastopi in
delavnice za otroke. Prireditev bo v nedeljo, 14. septembra,
ob io. uri na prireditvenem prostoru v Ukancu. Če bo vreme
slabo, bo prireditev 21. septembra.

Likovno izobraževanje Puhart
Kranj - Ta teden potekajo v ateljejih Puhart na Dražgoški 8
(stavba pošte, vhod nasproti zavarovalnice Triglav) In na
Tavčarjevi lo v starem Kranju informativni dnevi, do sobote
od lo. do 12. in 17. do 19. ure.

Odprtje biološke čistilne naprave
Radovljica - Komunala Radovljica in Turistično društvo Begunje prijazno vabita krajanke in krajane na odprtje biološke čistilne naprave Draga s krajšim kulturnim programom, ki bo
jutri, v sredo, 3. septembra, ob 15. uri pred gostiščem v Dragi.

Veteranski pevski zbor in razstava del Ladine Korbar
Bled - V petek, 5. septembra, bodo ob 18.30 v cerkvi na Blejskem otoku v Izvedbi Veteranskega pevskega zbora OZ VVS
Zgornja Gorenjska zazvenete prelepe slovenske pesmi. Program bo z instrumentalno izvedbo venčka ljudskih pesmi
popestril Inštrumentalnl trio mladih. Pred koncertom in po
njem bo v župnišču možen ogled razstave del Ladine Korbar
iz Domžal, ki v glini predstavlja oblačila naših prednikov in
prednikov drugih držav Evropske unije. Na otok bodo od
17.30 dalje izpred Vile Bled vozili blejski pletnarji, koncert in
ogled razstave sta brezplačna, za prevoz na otok pa bo
potrebno plačati 5 evrov.
Z A POPOLN PREGLED SI OGLEJTE
WWW.GORENJSKiGLAS.Sl/KAZIPOT

Predvideni sklad 71. kroga za Sedmico: 410.000 EUR
Predvideni sklad 71. kroga za Lotka: 90.000 EUR

telefon: 0 4 201 4 2 0 0

o netopirjih
Bled - Triglavski narodni park vabi v petek, 5. septembra, ob
19. uri v Info središče Triglavska roža na Bledu, ko boste ob
poslušanju strokovnega predavanja dobili odgovorili na
številna vprašanja in izvedeli še veliko več o netopirjih, jih
opazovali in poslušali.

Garantirani dobitek PLUS: 20.000 EUR

LOŠKI ODER
ŠKOFJA L O K A

IZLETI
Na Vernar
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 20. septembra, na Vemar. Tura je zelo zahtevna in je primerna za dobro pripravljene planince brez vrtoglavice. Odhod z osebnim prevozom
izpred Creine v Kranju bo ob 5, uri. Prijave z vplačilom akontacije pri vodnikih na e-pošto bukovsek@gmail.com ali SMS na tel.
031/643 467, e-pošto tatjana.cvetko@gmail.com ali SMS na tel.
051/603 475 ali ob sredah, od 17. do 18. ure v pisarni društva.

V Hrastovlje In sečovčljske soline
Škofja Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka vabi v Hrastovlje in sečoveljske soline 7. septembra. Odhod bo ob 7. uri
izpred avtobusne postaje. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni društva vsako sredo in petek od 9. do 11. ure do
zasedbe avtobusa. Telefonskih rezervacij ne sprejemajo.

Več zdravja
Škofla Loka - Podjetje MIC Mengeš, d. o. o., vabi člane DU Škofja Loka na avtobusni izlet v Radovljico, kjer bo ob 10. uri
družabno srečanje. Na srečanju bo potekal pogovor o
zdravstvenih težavah v tretjem življenjskem obdobju. O tem so
izdali tudi knjigo Več zdravja v zrelih letih. Prav tako bo potekal
pogovor o novem zdravilu za obnavljanje hrustanca Glukozamin Pharma Nord kapsule. Zdravilo je na slovenskem trgu že od
leta 2006. Prijave zbirajo na društvu 3., 5. in 10. septembra v času
med 9. in ii. uro po telefonu 512 06 64. Prevoz je brezplačen, za
uro odhoda iz Ško^e Loke pa lahko prijavljeni pokličete na isto
telefonsko številko 17. septembra.

ABONMA
SEZONA 2008/2009
LOŠKI ODER
Branislav
SUMLJIVA OSEBA (komedija)
Režija: Matjaž Šmalc
Igrajo: Jože Drabik, Juša Berce, Petra Malovrh,
Bojan Trampuš, Matjaž Eržen, Miha Kalan, Janez Debeljak,
Matej Čujovič, Iztok DrabiJc, Blaž Vehar,
Irena Kožuh in Igor Jelene

SLG C E L J E
Avtorski projekt igralcev SLG Celje in Željka Vukmirice
BORZA SLOVENSKIH KARAKTERJEV (komedija)
Režija: Željko Vukmirica
Igrajo: Kristijan GučeJc, Minca Lorenci, Barbara Medvešček,
Damjan M. Trbovc in Barbara Vidovič

SNG NOVA GORICA
Hristo Bojčev
ORKESTER TITANIK (komedija o iluzijah in iluzionizmu)
Režija: Matjaž Latin
Igrajo: Iztok Mlakar, Gorazd Jakomini, Branko Ličen,
Mira Lampe Vujičid. Primož Pimat in Bine Matoh

MG PTUJ
Jordi Galcer^n
GRONHOLMOVA METODA (slovenska praizvedba)
Režija: Nenni Delmestre
Igrajo: Alenka Tetičkovič, Vladimir Jure, Kristijan Ostanek
in Aljoša Ternovšek

GLEDALIŠČE KOPER

KONCERTI
Pozdrav jeseni
Jesenice - V poletnih dneh je v organizaciji Mladinskega centra Jesenice potekal že drugi natečaj za mlade gorenjske
glasbene skupine in izvajalce. Vsi, ki so se odzvali, se bodo
predstavili na koncertu Pozdrav jeseni, ki bo v petek, 5. septembra, ob 20. uri na Trgu na Stari Savi. V primeru dežja bo
koncert prestavljen na nov termin, in sicer na petek, 12. septembra, prav tako ob 20. uri na isti lokaciji.

Koncert Pihalnega orkestra Lesce
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica vabi na koncert Pihalnega orkestra Lesce, ki bo v soboto, 6. septembra, od n .
ure dalje pri Roblekovem domu na Begunjščici.

Desa Muck
SELMA IN LOJZKA (romantična komedija)
Režija: Katja Pegan
Igrajo: Ljerka Belak, Desa Muck, Vesna Maher,
Vojko Belšak in Siniša Bukinac
CENA ABONMAJA
ODRASLI
62 EUR
UPOKOJENCI
60 EUR
ŠTUDENTI IN DUAKI
52 EUR
Možnost plačila v dveh obrokih.
VPIS
Dosedanji abonenti:
1. in 2. september
Novi abonenti:
3. in 4. september
V pisarni gledališča od 10. do 12. ure in od 14. do 18. ure.
TELEFON: 04/51 20 850, GSM: 041/730-982

MALI OGLASI, ZAHVALE
ŽIVALI
IN RASTLINE

OSMRTNICA

NATAKARJA/ICO. picopeka in šoferja
za razvoz hrane, zaposlimo v novi piceriji v Tržiču. Boštjan Trampuž s.p.. C.
Janeza Finžgarja 9. Jesenice, t r
040/661-984
«ow78r

PODARIM

Odbilo srce tvoje je še bit poslednji!
Cas bo celil rane naših bolečin.
In v srcih noSifi ostal za vedno nate bo spomin!

TIGRASTEGA mucka, starega 6 mesecev. t r 031/566-781
eoo6»5

KMETIJSTVO
PRODAM
ISKOPALNIK krompirja in rotacijsko
kosilnico SIP - 2 bobna, tr 051/673752
800600«
TRAKTOR §taier. 15 KS. okitajmer
voz loitenr\ik. kosa ori. enobrazdni plug
obračalnik, tr 051/336-580

FRANCIJU
GLOBOČNIKU

ZAPOSUM kuhaiia-picopeka in natakarico, Picerija Silvester. C. talcev 41.
Kranj, t r 040/307-404

PRODAM
JABOLKA za predelavo in ječmen, tr
040/830-214
aooeooe

ZAPOSLIMO kuharja/ico na lokaciji
Kamnik, v dopoldnaskem času. Prošnje pošljite v 8 dneh na: REINA, d.d.,
Siavska loka 1. Kranj. Informacije: O
0 4 / 23-75-545, 031/631-989

PRIDELKI

KRMILNI krompir, tr 031/292-142
8006041

Žara bo od jutri, srede, 3. septembra 2008, od 9. ure
dalje v mrliški vežici v liscah, kjer bo ob 16. uri tudi
žalna slovesnost. Pokop po žalni slovesnosti na
pokopališču v Kamni Gorici.

KROMPIR za krmo. tr 031/360-546
80a6W8
KROMPIR 23 ozimnico in za krmo. t r
041/731-030
»0803®

Žalujoči vsi njegovi
Lesce, Jesenice

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM
BIKCA simentalca in ČB. stara 10 dni.
Žabnica 61, i r 041 /378-911 800W30

AVTODELl IN OPREMA

Mali oglasi
tel.: 201 42 47
fax:201 4213
e-mail: nfialiogldsi@g-glas.si
Male oglase sprejemamo: za objavo
v petek - v sredo do 13.30 in za
objavo v torek do petka do
14,00! Delovni cas: od ponedeljka do
petka neprekinjeno od 8. -19. ure.

NEPREMIČNINE

PRODAM
CITROEN, rabi^nt rezervni deti, odkup avtomobitov. t r 04/50-50-500
8006687

MICHEUN gume. skoraj nove 1 5 5 /
7 0 / 1 3 za Tv^ngo. cena 70 EUR. t r
041/'989-972
8O08002

STANOVANJA

STAVBNO POHIŠTVO

GARSONJERO v Kranju, popolnoma
opremljeno,« 041/877-300 eooeoja

ITD NEPREMIČNINE,
MAISTROV TRG 7.
4 0 0 0 KRANJ

TEL: 04/23-81020.

04/23-6&-670

d.0.0.

lUJ

041/900-009

e-poSta: rtd.nepremknine^siol.net
www.rtd'plus,si

PRAŠIČE različne velikosti, za rejo ali
za zakd. tr 04/595-82-63
8006009

PRAŠIČE različno težke, možna dostava, t r 041/724-144
8006028

DVOSOBNO stanovanje, popolnoma
obnovljeno I. 08. v Tržiču.
«

ODDAM

KUNCA lišček, samec, tr 040/735487
800802«

GRADBENI MATERIAL

SMREKOVE in borove plohe 0.5 m3,
smrekove bankine In punte. tr
041/608-765
600&&9e

6OO6OOO

ČB BIKCA, stara 10 dni., Goriče 19.
trosi/230-413
8QWMC

PRAŠIČE, težke približno 20 kg. za
rejo ali za zakol. Kapus. Zagoriška 16,
Bled. t r 041 /693-441
6OO8018

PRODAM

041/356-128

ČB BIKCA, starega en teden, O
041/506-183
9008010

GRADBENI
MATERIAL
PRODAM

RJAVE jarkice in bele piščance za dopitanje. Stanonik. Log 9, Škofja Loka,
tr 04/51-85-546
8008906
SRNASTE koze s kvoto, cena po dogovoru . U 031 / 3 3 0 - 7 7 5
8008020
TEUČKO simentalko - limuzin, staro tri
mesece. O 051/655-738
6006027

PRODAM
GARAŽNA in vhodna vrata, dobro
ohranjena, ugodno, tr 04/25-61-850

KURIVO

TROP 10 koz in kozla, 60 EUR/kom,
skupaj 500 EUR in žrebca slovensko
toplol^ne pasme, starega 27 mesecev, cena po dogovoru. ® 040/187865
8008018

PRODAM

KUPIM

LESNE brikete za kurjavo, ugodno, tr
04/53-31-648, 040/88-74-25
8OO&OI8
SUHA mešana drva. okolica Gorenje
vasi. t r 04/51-91-668
800«037
SUHA mešana drva, možna dostava In
razrez, tr 031 /823-597
Booeoaa

BiKCA simentalca. starega do 10 dni.
tr 031 /756-759

SOOSKM

OSTALO
PODARIM
BETONSKI kozolec, 7 stebrov v kompletu. t r 051/397-221
8OO600S

HIŠE
PRODAM
CERKUE. 145 m2. dvojček, zgr. 08.
200 m2 zemljišča. V. gr. faza. zeleno
okolje ob potočku v bfiani gora. pogled
na Krvavec, cena 229.000 EUR. Sk>venska hiša, t r 0 5 1 / 3 7 M 1 2
800604«

^KEm

OGREVANJE,
HLAJENJE
PRODAM
BOJLER 120 I. kombiniran elektrika,
centralna, rostfrei. tr 031/564-537
dOOSOOI

NEPREMIČNINE

M aistrov trg 12, 4000 Kranj
Tel. 04/202 53,202 2S 66
GSM 051 /J20 700, Email: info@k3-kem.s1

MOTORNA
VOZILA

POSLOVNI STIKI

STANOVANJSKA
OPREMA

TURIZEM
APARTMAJE v Portorožu. Kaštelu in
Bovcu oddam. 9
031/65S-700.
www.nordadria.com
oooeoo?

HOBI

PRODAM

PRODAM

CLIO 1.4, I. 93 bele barve, reg. do
9/09.
cena po dogovoru,
9
031/739-500
8008014

NAJBOLJŠEMU ponudniku prodam
značko 1. FIS tekmovanja I. 1972 v
Ranici, I t 041 / 5 4 4 - 6 9 9
aooeooa

DRUGA VOZILA
POČITNIŠKO PRIKOLICO 1. 8 0 dol
3.80 m. zelo dobro ohranjena, možen
prevoz s tretjo tablico. 031/625-835

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI

02/252-48-26,041/750^60.

BAR PR' KAVBOJC. PE Nova vas
102. Zg. Besnica zaposli dekle, lahko
tudi študentko za delo v strežbi. Pogoj
lasten prevoz. Pisne ponudbe pošljite
na naslov: tina.noc@gniail.com, kontaktna št., tr 051/326-564
8008015
GOSTILNA Pri Stavki, v Podbrezjah
36. Naklo, zaposli kuha/ico ali kuharja,
nedelje, ponedeljek prosto, t r 04/53>
06-444.041/621-111
aoosse?

PRODAM
ELEKTRIČI. Invalidski, štiiiKolesni
skuter, tr 041/211-274

NUMERO UNO Robert
Kuicovec s. p., Mlinska ul. 22,
Maribor, telefon:

NUDIM

KUPIM
OSEBNO vozita ol I. 02 dalje, sem resen kupec, » 041/725-225 «oooo>2

KREDITI DO 10 LET ZA VSE
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN
ČAS, IN UPOKO)ENCE
do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položnice: Pridemo tudi na dom.

ZAPOSLITVE (m/ž)

AVTOMOBILI

0CO601/

800S8?2

'8008023

JEDILNI in krmilni krompir, Žabnica
61. t r 041/378-911
e0Q603>

iz Lesc

razpisuje v ŠkoQi Loki
dodiplomske in podiplomske Studijske programe

PRODAJALKO/CA za prodajo obutve
takoj zaposlimo. Ponudbe pošljite na
nastov: KERN MASS d.o.o.. Partizarvska cesta 5. Kranj
800602i

ZAPOSLIM dekle - del. čas 6-13 In
13-19 oz. po dogovoru: iščem dekle
2-3x tedensko od 18. ure dalje ter dekle za delo ob vikendih, drugo po dogovoru. Šipec Monika s.p.. Velesovo
56a. Cerklje. 9 0 4 0 / 3 3 0 0 - 6 0

iŠČEM žensko za dok> v kuhinji, informacije vsak dan razen ponedeljka, GTT
JOŠT d.o.o.. Sv. Jošt nad Kranjem 2,
Kranj, tr 04/201 -21 -28
8005W2
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

Dodiplomski študy:

REDNO zaposlitev dobi fant ali dekle
za delo v strežbi. Gostilna Logar, Hotemnaže 3a, Preddvor, t r 0 4 1 / 3 6 9 051
800&8M

KMETIJSKI STROJI

V ranem nedeljskem jutru je v 55. letu prenehalo biti plemenito srce našemu ljubljenemu možu, očiju, zetu in svaku

info@g-glas.si

l.jitdsku I iiluT/:!
Šktifju l.dku

A i m Skorja l oka
icl.; U4/5nh
(HI
fa^: 04/512 OS SK

vpisujemo v I. lemik visokošolskega strokovnega
Studijskega programa Management;
kandidatom za univerzitetni Študij, ki zanj
izpolnjujejo vpisni pogoj, priporočamo,
da se vpišejo v visokc^lski strokovni program,
ker se bodo po zaključenem 2. letniku lahko
prepisali na univerzitetni program.
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik - pokličite in
pc^ljemo vam informativno broSuro.

Podiplomski študij:

ZAPOSLIMO dva natakarja. Gostilna
Mihovec, Zg. Pimiče 54. Medvode, tr
0 3 1 / 6 8 4 434
8OO8035

še zadnjič vpisujemo v specialistični Studijski
program Management (snjeri: Splošni
managemeni. Management kadrov in
Management infc»inacijskih sistemov),
kije enakovreden 1. letniku znanstvenega
magistrskega programa; dip]onwnii
specialističnega programa bodo imeli možnost
vpisa v 2. lemik znanstvenega magistrskega
programa.

ZAPOSLITEV dobita pteopek in natakarica. dobro plačilo. Klub Kovač,
Glavna cesta 1. Naklo, tr 0 3 1 / 3 3 9 003

Vse programe izvajamo kot izredni študij in so
zato prilagojeni zaposlenim študentom.

8008034

ZARADI širitve poslovanja iščemo komercialista za območje Gorenjske,
delo z znanimi in novimi kupci, službeno vozik) in pomoč mentola. Matmar
line d.o.o.. Bmčičeva 13, Ljubljana, tr
041/742-667
e005d40
ZAPOSLIMO voznika C. B in E kategorije In voznika kombija za EU, GabrovšekTransport, d.o.o.. Mala ul. 10.
1354 Horjul.tr 01/75-00-152
8008790

ZAPOSLIMO voznika C-kategorije za
mednarodnbi transport. Baland d.o.o.,
Kapucinski trg 7. Škofja Loka, tr
04/61-5CM10. 041/784-142 eoo5W«
ZAPOSUMO voznika E-kateg. za vožnjo po Sloveniji, Avtoprevozništvo Jože
Dezman s.p., Sp. Brnik 55. Cerklje,
t r 041/707-081. 031/307-114
800e0?2
ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo zastopnike za terensko prodajo artiklov
za varovanje zdravja. Oglejte si
wwyi>.sinkopa,.si, Slnkopa, d.o.o.. Žirovnica 87. Žirovnica, tr 0 4 1 / 7 9 3 367

800579S

TAKOJ zaposlim mehanika za servisiranje kmetijske mehanizacije, pogoj
vozniški izpit, Branko Vrhovnik s.p.,
Štefetova 15. Kranj, « 041/641-662.
031/641-662
8006988
V KOVINSKI proizvodnji redno zaposlimo strugarja in briisilca. Ugodrw delovne razmere. Ana Zaletel s.p.. Pnjšnikova 118. Lj. Šentvid, tr 0 3 1 / 4 3 3 555
9006876
ZAPOSLIMO dva detavca v gradbenh
štvu za nedok>čen čas, Djakovič Stanko s.p., J. Platiše 1, Kranj, tr
041/688-244
soosm
ZAPOSLIMO delavca za montažo
oken in vrat iz Kranja, zaželjeno znanje
manjših zaključnih del z masnimi plo^
čami in vozniški izpit B kat.. s t a n ^ 20
• 45 let. iA d.o.o.. Ljubljanska 34 a.
Kranj, tr 041/65^-203
8005680

ELEKTROINSTALATERJA ali elektromonterja takoj zaposlimo. Zorica
d.o.o.. Dunajska 156. Ljubljana, tr
031/374-690
soosozs
IMAŠ POKUC frizerke, delovne izkušnje ter želiš delati v novem salonu blizu
Kranja 7 ObmI se na telefon 041/555371 JAN.MIL d.o.o.. Ul. bratov Učakar
90. Ljubljana
doo&842
NUS NUS FRIZERSTVO d.o.o., Bleiweisova 16, Kranj, zaposli kreativnega
frizerja/frizerko z izkušnjami. Pisne ponudbe pošljite na gornji naslov, tr
051/601-825

INFORMATIVNI DAN:
četrtek. 4. septembra, ob 17. uri v prostorih
Ljudske univerze Školja Loka, Partizaaska cesta 1,

Ško^a Loka (nekdanja vojašnica).

ANAGEMENT

Informacije: 04/506 13 70 ali 04/506 13 03
www.fm-kp.si, w\vw.lu-skoflaloka.si

ZAPOSLIMO pohištvene mizarje in
delavce za pomožna dela, Pohištvo
Iskra d.o.o., Bartetova cesta 3. Medvode, o 041/288-150
8008033

PREVZAMEM vsa gradbena dela z
materialom ali brez. David Gjini s.p.,
Žebljarska pot 3, Kamnik, tr
0 3 1 / 4 2 5 - 6 1 0 . 0 4 0 / 3 6 3 - 0 5 6 800ie«4

t&ČEM

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena
tesnila, do 3 0 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha In prahu ni več! Zmanjšan
hrup. 10 let garancije. BE & MA,
d.o.o., Eksierjeva 6. Kamnik, tr
01/83-15-057. 041/694-229 eoo6025

DELO na področju prevajanja in inštruiranja angleškega jezika za OŠ in SŠ.
t r 031/323-235
eooeoio

STORITVE

ZASEBNI STIKI

NUDIM
ADAPTACIJE, novt^radnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dw>rišc. z našim ali vašim materialom,
SGP Bytyqi d.n.o., Struževo 3a, Kranj,
tr 041/222-741
8008004
ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti. parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč. izd. betonskih in kamnitih škarp. AdrovkJ & Co. d.n.o., Jekwškova 10, Kamnik. tJ- 01/839-46-14,
041/680-751
Booeou
ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55170. 041/733-709; žaluzije. rotoji, rolete. lamelne zavese, plise zavese, komamiki, markize, www.asteriks.net

3 5 . 0 0 0 POSREDOVANJ. 11.000 p(>
znanstev v preteklem letu je karakteristika ženitne posredovaink^e Zaupanje
za vse generacije, ki posreduje po
vsej Slo, 9 03/57-26-319.031/505495.031/836^378
8000004
39-LETNI moški z otrokom hrepeni po
iskreni ljubezni, tr 041/959-192
800S7IS

DEKLfTA. brezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vse države, tr 031/836-378 eooooos
RAZOČARAN, preprost fant si želi
spoznati preprosto, iskreno dekle, s
katero bi delil žMJenJe. tr 0 3 1 / 8 0 7 376
eooszle

8008024

BARVANJE fasad in napuščev, beljenje notranjih prostorov, sten in stropov,
premazi oken in vrat. dekorativni ometi
in opleski, Pavec Ivan s.p.. Podbrezje
179. Naklo, t r 031/39-29<l9 8oo6wr
FLORIJANI. d.o.o,, C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradt>ena dela od temeljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakovanje dvorišč, tr 041 /557-871 8oo5»»
MONTAŽA knaufa - stropov armstrong
in vseh mizarskih del. Usteš Dolores
s.p., Golnik 48. Golnik, tr 041/910647
8008040
OPRAVUAMO notranja beljenja pro^
torov, LA d.o.o.. Ljubljanska 34a,
Kranj, tr 041 / 6 5 3 - 2 0 3
eooserg

RAZNO
PRODAM
BRUNARICO 4x4 m z 2 m nadstreška, primenDo za vikend ali vrtno uto,
t r 041/515-139
PLASTIČNO cisterno s kovinskim
ogrodjem. tOOO I. cena 60 EUR. tr
041/352-392
8006«07
PTIČJO kletko in nov usnjen kovček
70x45x20 cm. tr 04/25-11-978
8008032

^

w\vw.pogrcbnik.coin

ZAHVALA

Pa&sotimofi,

zaprl d oči,
zdaj b<^ mimo spal.
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega očeta, tasta,
a v naših srcih za vedno i?o5 ostd! brata in strica

MILANA FLANDRA

iz Knapov i 6

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala zdravniškemu osebju Škofja Loka ter reševalni službi. Najlepša hvala g. župniku ter pogrebni službi Navček za lep
pogrebni obred, hvala pevcem za lepo petje ter hvala vsem
imenovanim in neimenovanim.
Žalujoči vsi njegovi

GG
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info@g-^s.si

ANKETA

Dodatek vsak
mesec
BOŠTJAN BOGATAJ

Z avgustovsko pokojnino so
upokojenci z manj kot petsto
evri pokojnine prejeli draginjski dodatek, je ta dovolj in ali
bi ga morali dobiti vsi upokojenci, smo vprašali stanovalce Doma upokojencev Kranj.

Maks Štromajer:
"To je le enkratna Injekcija
pred volitvami, namesto da
bi z zakonom sistemsko rešili pokojnine. Vsi bi morali
dobiti dodatek ob pokojnini, nekakšen poračun dvakrat letno."

Marija Skušek:

Emilija Aljančič:

Francka Osterman:

j Sonja Možina:

"Zadovoljna sem, da sem
prejela dodatek, čeprav ga
ni nič kaj veliko. Moja pokojnina je nizka, kar pomeni, da mi morata otroka pomagati pri plačilu doma. To
ni dobro."

"Zame vse ureja hči, vem
pa, da se je vse podražilo in
je pravilno, da smo dobili
dodatek. Dokler sem še kolikor toliko zdrava, še nekako gre, Še težje bo v primeru bolezni."

"Lepo je, da dobimo nekakšen dodatek, vendar bo šlo
vse za višje položnice za
elektriko, za gorivo, ..., zato
bi morale biti pokojnine višje. Že tako sem imela nizko
plačo."

•
i
:
i
:
!
i

Pili so "čajček dobre volje"
N a prvi šolski d a n je v p o d r u ž n i č n i šoli Podblica v l a d a l o bolj s p r o š č e n o vzdušje, danes pa b o d o
začeli p o u k .
MATEJA R A N T

"Že ves teden smo odštevali, kdaj se bo začela šola,"
je dejala Veronika Potočnik,
mama dveh prvošolk, ki bosta letos obiskovali šolo v
Podblid. V omenjeni šoli bo
letos 16 učencev, prvič pa so
prvi razred oblikovali kot samostojni oddelek, saj je vpisanih sedem prvošolcev. Na
prvi šolski dan so se vsi
učenci zbrali v eni učilnici,
da bi se spoznali med sabo.

"Težko sem že čakal šolo,
da bom spet videl prijatelje
in spoznal tudi nove," nam
je zaupal tretješolec Matic
Katrašnik. PrvošolČku Žanu
P(^čniku pa so bile najbolj
všeč lizike, s katerimi so jim
posladkali prvi dan v šoli.
"Tudi jaz sem že težko čakal
šolo. Upam, da se bomo še
veliko igrali, učili pa se
bomo tudi brati in pisati.
Malo že znam brati," je bil
zgovoren. Tudi njegova
mama Dušica Pogačnik

nam je potrdila Žanovo navdiašenje nad šolo. Zjutraj je
po njenih besedah povsem
sam vstal in je bil čisto v pričakovanju novih dogoivščin. Skupaj sta se nato z avtobusom odpravila do šole.
"Tukajšnja šola se mi zdi
zelo v redu. Prednost so zlasti majhni oddelki, saj imajo
tako otrod veliko več možnosti sodelovanja." Tudi piyo'šolki Ines Lotrič je bilo prvi
dan v šoli zelo všeč. "Igrali
smo se s kockami, pa pedvo

in korenček smo dobili." V
šoli so poskrbeli, da je bil
prvi dan za vse čimbolj prijeten. "Najprej smo se malo
igrali, nato pa je učiteljica prvega razreda Metka Herman
pripravila čajčkov krožek.
Skuhah smo čajček dobre
volje, ki so ga otroci spili
brez sladkorja. Za posladkat
pa so potem' dobili lizike," je
razložila vodja šole Anica
Kordež. Hišni red, je še dodala, pa bodo uvajali kar
sproti.

"Vsi moramo preživeti. Za
vse, ki imajo minimalne dohodke, je nujno, da dobijo
dodatek. Ni prav, da nekateri konec meseca beračijo za
hrano, drugi pa se kopajo v
denarju."

DAVČA

Davška cesta spet uradno prevozna
Od včeraj je regionalna cesta v Davčo, ki so jo močno poškodovale lanske poplave, znova uradno odprta za promet.
"Vzpostavitev začasne prevoznosti je velik korak. Opravljena
so bila ogromna dela. Cestno podjetje Kranj je zgradilo obrežne zidove in namestilo številne varnostne ograje, tako da je
varnost zdaj bistveno večja. Problem je le, da je cesta po lanski ujmi marsikje v makadamski obliki, v prihodnjem letu
bomo poskušali na najbolj kritičnih mestih za vzdrževanje
položiti vsaj eno plast asfalta. V sklopu rekonstrukcije spodnjega dela davške ceste pa bo asfalt še letos položen v Zaloški DavČi," je pojasnil železnikarski župan Mihael Prevc.
Vzpostavitev začasne prevoznosti je stala 360 tisoč evrov, denar je zagotovila direkcija za ceste. Kot je še povedal Prevc,
bodo kmalu izdelani tudi projekti za novo regionalno cesto v
Davčo, ki bo stala od osem do deset milijonov evrov. A. H.
L|UBYANA

Dodaten denar za pomoč prizadetim v neurju
vlada je na četrtkovi seji dodelila občinam za odpravo posledic avgustovskega neurja, močnega vetra in toče dodatnih 966.845 evrov, od tega 686.205 evrov za neurje 15. in 16.
avgusta in 280.640 evrov za neurje 23. avgusta. Za popravilo šolskih stavb, ki jih je prizadelo neurje 23. avgusta, je namenila dodatnih 65 tisoč evrov. Od gorenjskih občin je Občina Kamnik za odpravo posledic neurja 23. avgusta prejela
60.600 evrov, Občina Cerklje pa 1.600 evrov. C. Z.

Mladoporočenci
Na jesenicah sta se 27. avgusta poročila Dejan Ahec in jana
Čeme. V Škofji Loki so zakonske zveze sklenili Primož

Rakovec in Tanja Berčič, Peter Brence in Anamarija Kavčič,
Rok Jamnik in Saša Korelec ter Peter Peternelj in Alenka
)anc.
Mladoporočencem čestitamo in jim podarjamo polletno
naročnino na Gorenjski glas.

Novorojenčki
Na Gorenjskem smo minuli teden dobili 45 novih prebivalcev, od tega se jih je v Kranju rodilo 32, na Jesenicah pa 13.
V Kranju je na svet prijokalo 11 deklic in 21 dečkov. Najlažja
je bila deklica, ki je tehtala 2.260 gramov, najtežji deček pa
je tehtal 4.500 gramov.
Na jesenicah se je rodilo 4 deklice in 9 dečkov. Najlažji je bil
deček in je tehtal 2.900 gramov, najtežji pa je bil prav tako
deček s 4.240 grami.

Na prvi šolski dan so v podružnični šoli Podblica poskrbeli za prijetno razpoloženje. /Foio conzdKivie

vremenska napoved
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Napoved za Gorenjsko
Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in
nevihtami. V sredo bo deloma jasno s spremenljivo
oblačnostjo, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma
plohe, v četrtek tudi nevihte.
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