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Odkrili spomenik Matevžu Langusu
v soboto so odkrili spomenik slikarju Matevžu Langusu, v petek bo še
monodrama o Trubarju.
MARJANA AHAČIČ

Kamna Gorica - Ž e osmi
Langusovi dnevi v Kamni
Gorid so bili letos še posebej
slovesni. V soboto, drugi dan
tradicionalne prireditve ob
krajevnem prazniku, posvečenem rojstvu znamenitega
rojaka, so namreč pred domom krajanov odkrili spomenik slikarju Matevžu Langusu, bronasto skulpturo
akademskega kiparja Staneta
Kolmana. 9. septembra 1789
rojeni Matevž Langus je
znan predvsem po portretih
ljubljanskih meščanov in po
freskah - med drugim je poslikal kupolo v ljubljanski
stolnici i n frančiškansko cer-

kev, njegovi pa sta tudi sliki
sv. Ane in Matere božje v domači cerkvi. Langusove so
tudi freske na kapelici ob
lipi, za katero domačini želijo, da bi jo čim prej obnovili.
Prireditev so že v petek popoldne začeli s športnimi tekmovanji ter meddruštveno
gasilsko vajo in gasilskimi igrami. V soboto dopoldne pa
se je na slikarski koloniji
zbralo kar 168 udeležencev
i n 20 vabljenih slikarjev.iz
vasi in okolice. "Vesel sem,
da se je prireditev v kraju zares uveljavila. Ž e tedne pred
tem vsi živimo z njo; pripravljamo jo v sodelovanju z vsem i društvi v kraju," je povedal Jože Skalar, predsednik

sveta krajevne skupnosti, in
dodal, da ga še posebej veseli, da so letos po dlje časa trajajočih zapletšh glede lokacije vendarle postavili spomenik Matevžu Langusu.
Da s prireditvijo zares živi
ves kraj, je pokazala tudi številna udeležba na prav vseh
dogodkih v okviru prireditve.
Samo nedeljskega pohoda
do Radovljice in nazaj se je
udeležilo blizu sto pohodnikov. Langusovi dnevi se
bodo zaključili v petek, ko bo
v počastitev 500. obletnice
rojstva Primoža Trubarja v
domu krajanov Anatol Sem
uprizoril monodramo Matjaža Kmecla Trubar pred slovensko procesijo.

Spomenik Matevžu Langusu pred domom krajanov v Kamni Gorici / fom: Anka buIo««

mimm

Sodišče zdaj pod isto streho

Greš v 1. letnik srednje šole?
POSLUJ Z GCIRENJSKO BANKO in uredi si
BREZPLAČNO NEZGODNO ZAVAROVANJE
za ioislio leto 2008/2009 pri Zitaiovalnici Triglav.

Ministrstvo za pravosodje je v obnovo prostorov Okrajnega sodišča Kamnik vložilo več kot milijon eyrov.
JASNA P A I A D I N

Kamnik - Okrajno sodišče
Kamnik je v petek obiskal
minister za pravosodje Lovro
Sturm, ki je skupaj s predsednico sodišča Stanislavo
Avbelj i n vsemi zaposlenimi
slavnostno odprl prenovljene
prostore sodišča v stavbi, ki
so jo postopoma obnavljali
od leta 2005.
Največ denarja je ministrstvo za sodišče namenilo leta
2006, ko je za dobrih sedemsto tisoč evrov odkupilo
stavbo na Tomšičevi ulici,
last denacionalizacijskega
upravičenca, ki jo je sodišče
do takrat imelo v najemu. Po
odkupu objekta so začeli rekonstrukcijo podstrešja, v ka-
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S

terem so na 155 kv. metrih
uredili dodatne prostore za
oddelek za prekrške, ki je do
takrat deloval na dislocirani

enoti na Maistrovi ulici. S
prenovo stavbe so dosegli
prostorsko in finančno racionalizacijo, saj zdaj vsi oddel-

Minister Lovro Šturm je izpostavil prizadevanja za
organiziranje dela sodišč na skupni lokaciji.

ki sodišča delujejo pod isto
streho. "Veseli smo, da lahko
nadaljujemo delo v stavbi, ki
ima častitljivo starost in tudi
sodniško tradicijo, saj je v tej
stavbi sodišče delovalo že po
2. svetovni vojni. Za to se
imamo zahvaliti tudi županu
Tonetu Smolnikarju, ki si je
vseskozi prizadeval, da sodišče ostane v središču mesta,"
je dejala predsednica Okrajnega sodišča Kamnik Stanislava Avbelj.
V zadnjih štirih letih so v
sodniški stavbi zamenjali
tudi vse pisarniško pohištvo,
kupili detektorska vrata in
drugo varnostno opremo, v
prihodnjih tednih pa bodo
uredili še varnostno razsvetljavo in prenovili stopnišče.

Gorenjska^ Banka

Prenovili v neurju uničeno
šolsko telovadnico
JASNA P A I A D I N

Vodice - Posledice katastrofalnega neurja, ki je 13. julija
pustošilo tudi po Vodicah in
dodobra poškodovalo tamkajšnjo telovadnico pri osnovni šoli, so v večji meri že odpravljene. Ob začetku šolskega leta so namreč učenci in
številni rekreativd lahko vstopili v povsem prenovljeno telovadnico, ki je zdaj še boljša,
kot je bila pred neurjem. Močan veter z dežjem je sredi ju-

lija razbil stekla, voda je popolnoma uničila pod, močno
pa je bil poškodovan tudi velik
del opreme in igral. Občina
Vodice, ki v zadnjih letih veliko pozomost namenja gradnji in obnovi zunanjih igrišč
po občini, je telovadnico obnovila ob finančni pomoči
ministrstva za šolstvo. Prenovljeni osrednji športni objekt v občini so na slovesnosti
prvi preizkusili košarkarji
Kraljevega kluba Vodice in
ekipe iz Cerkelj.

AKTUALNO

CERKLJE PRAZNUJEJO

GORENJSKA

EKONOMIJA

VREME

Ceneje je z vlakom

Cerklje čakajo
zahtevni projekti

Trije vajenci,
gostov pa mnogo

Končno pomoč
po poplavah

cerkljanski župan Franc Čebulj je ob
bližajočem se občinskem prazniku
napovedal, da bodo vendarle Se letos
začeli posodabljati cesto Spodnji
Brnik-Vopovlje. Za dom starostnikov
v Šmartnem so v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

v nedeljo je bila v Tržiču tradicionalna ŠuStarska nedelja, tudi tokrat je
bilo na prireditvi veliko ljudi. Nekatere je zanimalo, kako so vajence sprejeli med pomočnike, drugim so bili
pomembnejši nakupi, tretji so se
predvsem zabavali.
^

Od katastrofalnih poplav na Gorenjskem bo i8. septembra minilo leto
dni, podjetja iz Železnikov pa so Sele
zdaj prejela odločbe za povrnitev poslovne škode. Vodilni in delavci so
novico sprejeli z navduSenjem, denarja pa Se ni.

Povedni bojasno, gittra/ bo
ponekod po nižinah me^.
Jutra bodo nekoliko bo§ sveža,
čez dan pa poletno tojh.

Avtobusni prevozniki in Slovenske
železnice prilagajajo vozne rede začetku oz. koncu pouka. Medtem ko
avtobusi ponavadi pripeljejo dijake
bližje £oli, pa so vlaki cenovno ugodnejši. Dijaki lahko pri prevozih izkoristijo Številne ugodnosti.

1 7 jutri: večinoma jasno

V O L I T V E 2008
KRANJ

Skrb za starejše občane
Danes, 9. septembra, bo v galeriji Dali v Kranju okrogla
miza o skrbi za starejše občane. Nanjo vabi vodja svetniške
skupine SD v kranjskem mestnem svetu in kandidat za poslanca Aleksander Ravnikar. K besedi je povabil več strokovnjakov s področja varstva starejših, med njimi tudi nekdanjo
državno sekretarko na ministrstvu za delo Natašo Belopavlovlč, predstavnike upokojenskih društev in sindikatov. Povabljena je tudi poslanka državnega zbora in kandidatka
zanj na letošnjih volitvah Darja Lavtižar Bebler. D. Ž.

danica.zavrl@g-^kis.si

Strankin program po vzoru
nemške CDU
Poldrugi mesec po ustanovitvi bo Krščansko demokratska stranka (KDS) na parlamentarnih volitvah
nastopila s 64 poslanci v vseh osmih volilnih enotah po Sloveniji. Na Gorenjskem ima šest kandidatov.

BOHINJ

Bohinjcem se je predstavila Marija Ogrin
V soboto se je Bohinjcem predstavila Marija Ogrin, kandidatka SDS za postanko v državnem zboru. V njenem programu so skrb za naravno okolje in trajnostno naravnan turizem, urejena infrastrukturo, v katero sodijo tudi ceste, kmetijstvo, kjer je pomembno, da se del tržnih kmetij usposobi
za lastno predelavo pridelkov in prodajo končnih proizvodov na kmetiji. Na podeželju je pomembno, da se razvije sistem zdravljenja na domu za starejše, ki bodo želeli preživeti starost doma. Kot arheologinja pa se bo zavzemala za
ohranjanje kulturne dediščine. Na predstavitvi je pogumno
kandidatko podprl tudi poslanec državnega zbora Bojan Homan, predstavitev pa je kulturno obogatil igralec in pesnik
Tone Kuntner. D. Ž.

RADOVmCA

Zares športno in koristno
V športnem parku v Radovljici je bila v soboto športna in dobrodelna prireditev, ob kateri se je predstavil jože Andrejaš,
kandidat stranke Zares za volitve v državni zbor. Potekal je
turnir v malem nogometu z Matejem Lahovnikom in še več
drugih športnih abivnosti. Zbirali so tudi dobrodelne prispevke za društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam
nasilja Varna hiša Gorenjske. Prišel je tudi predsednik stranke Zares Gregor Colobič, ki je skupaj z Andrejašem in Lahovnikom iz rok padalcev prejel zastavo Zares. D. Ž.

urilo

izžrebanemu

naročniku

časopisa

Gorenjski Glas
Knjigo prejme STANKO K060VŠEK iz ŽIrov.

D A N I C A ZAVRL Ž L E B I R

Retnje • Razen Mojce Kastelic, k i bo nastopila kot kandidatka te stranke v prvem in
tretjem volilnem okraju (Jesenice in Radovljica), so se v
Retnjah pri Tržiču v nedeljo
predstavili ostali kandidati, ki
kandidirajo na Gorenjskem.
Večina kandidira v dveh volilnih okrajih, le Vincencij
Demšar iz Škofje Loke samo
v domačem, osmem. Kot je
povedal Jože Duhovnik,
predsednik KDS in kandidat
v drugem i n devetem volilnem okraju (Bled, Bohinj in
Gorje ter Selška i n Poljanska
dolina), se ne predstavljajo
na razkošnih prireditvah, saj
ne želijo zapravljati denarja,
medtem ko se veliko ljudi
težko preživlja. Predsta\dl je
program stranke, ki "ni prepisan iz programa NSi, pač
pa je zasnovan na programskih usmeritvah evropske krščanske demokracije", natančneje nemške CDU. Družina, domoljubje, tradicionalne (konservativne) vred-

govornost in solidarnost do
sočloveka in spoštovanje verskih prepričanj in svetovnih
nazorov vseh ljudi. Poudarjajo pravično politiko in enake
pravice in možnosti ljudi

Državna volilna komisija je na svojih spletnih straneh uradno objavila seznam list kandidatov za
letošnje parlamentarne volitve.
DANICA ZAVRL Ž L E B I R

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

note in veselje do življenja so
vrednote, na katerih sloni
program, sicer pa se zavzemajo za osebno in družbeno
pravičnost, poštenje, osebno
i n podjetniško svobodo, od-

Kandidatne liste že objavljene

VOLITVE 2008

Zmagal bo z...

Od leve: Marko Potočnik, Vincencij Demšar, Greta Metka
Barbo Škerbinec, Jože Duhovnik in Sašo Lap

brez privilegijev, podkupovanja, nepotizma in klientelizma. Njihov cilj je priti v državni zbor, poslanec, Id bo izvoljen, pa se zavezuje, da bo v
času svojega mandata izplačeval štipendijo enemu dijaku (sto evrov) in enemu študentu (150 evrov) iz svoje voUlne enote.
Na listi KDS na Gorenjskem nastopata še dva popolna novinca v politiki. Greta
Metka Barbo Škerbinec (nastopa v kranjskih okrajih 4 in
5) in Marko Potočnik (deseti
in enajsti volilni okraj, Kamnik i n Idrija), v politiko pa se
po dvanajstih letih vrača
Sašo Lap. Bil je poslanec prvega sklica državnega zbora
(1992-1996), nato pa je bila,
kakor pravi, njegova politična kariera nasilno prekinjena. Spomnili se ga bomo iz
Jelinčičeve stranke SNS.
Kandidira v šesti in sedmi
volilni enoti (kranjsko podeželje in Tržič), volivce pa nagovarja z besedami: pridite
na volitve, da ne bo namesto
vas odločal vaš sosed.

Krarij - Gre za seznam potrjenih kandidatur. Obenem
razpošilja tudi brošure s seznami kandidatov po volilnih
enotah. Štirinajst kandidatnih list bo na volitvah nastopilo v vseh osmih volilnih
enotah, med njimi vse parlamentarne stranke: SDS, SD,

LDS, NSi, Zares, DeSUS,
SNS. Lipa in SLS, ki na volitvah nastopa skupaj s Stranko
mladih Slovenije (SMS).
Med
neparlamentamimi
strankami pa kandidirajo:
Stranka slovenskega naroda
(SSN), Usta za pravičnost in
razvoj (LPR), Krščanskodemokratska stranka (KDS),
Zeleni Slovenije ter Zelena

koalicija, ki jo sestavljata
stranki Zeleni Progres in Zelena stranka. Zunajparlamentama stranka Naprej
Slovenija pa bo nastopila v
treh volilnih enotah, tudi na
Gorenjskem. Kandidature je
v vseh volilnih enotah vložila
tudi Lista za Čisto pitno vodo
(LZČPV), a je volilna komisija kranjske volilne enote nji-

hovo kandidaturo zavrnila,
saj med 50 volivci, ki so Usto
podprli s svojimi podpisi, trije niso imeli prijavljenega
stalnega bivališča v volilni
enoti. Lista je vložila pritožbo
na vrhovno sodišče, to pa jo
je zavrnilo in v prvi volilni
enoti na Gorenjskem nastopa na volitvah petnajst strank
in list

KUPON VOLITVE 200S
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, Bleivveisova 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.

Spet želi biti poslanec
D A K I C A ZAVRL Ž L E B I R

Tržič - Anton Kramarič iz
Loma pod Storžičem, ki je
bil izvoljen za poslanca v tedanjo slovensko skupščino
že leta 1990, se na letošnjih
volitvah spet poteguje za poslansko mesto. Tokrat kandidira na listi stranke DeSUS.
"Slaba zakonodaja in pomanjkljiv nad2or nas pehata
v revščino, kot družba prepočasi napredujemo, ker si posamezniki prilaščajo naše

premoženje, ker se politiki
preveč ukvarjajo s tajkuni, s
premoženjem v državnih
podjetjih in medsebojnim
prerekanjem," meni Kramarič, ki nieni, da mora politika
delati v korist večje kvalitete
življenja vseh generacij.
"Zavzemal se bom za večjo
socialno enakost i n večje
spoštovanje pravnega reda v
naši državi, glasoval za zakone, ki nam bodo zagotavljali
več pravic in boljšo socialno
varnost, podpiral pravičnejšo

delitev dobička med lastniki
in delavci, se zavzemal, da bo
bolnik obravnavan kot partner v procesu zdravljenja."
To so le nekateri poudarki iz
programa Antona Kramariča, nekdanjega ufitelja v podružnični šoli v Lomu, poslanca, ki je vodil tudi Rdeči križ
v Tržiču in sodeloval v več
organih te občine. Rojen je
sicer v Cerkljah na Gorenjskem, s tamkajšnjo šolo pa je
biJ ravno prejšnji teden v šoli
v naravi kot plavali učitelj.

Anton Kramarič

VOLITVE 2008

Čas je za nove obraze

ŠKOFJA LOKA

Ministra Podobnik in Žerjav v Škofji Loki

Tako meni Matjaž Erjavec, ki za poslanca kandidira na listi stranke Zares v drugem volilnem okraju.
MATEJA R A N T

Bled - Med novimi imeni na
letošnjih volitvah v državni
zbor je mogoče zaslediti tudi
Matjaža Erjavca z Bleda, ki
za poslanca kandidira na listi
stranke Zares v drugem volilnem okraju (Radovljica).
"Mislim, da je čas za nove
obraze, ideje in povezave; čas
je za ljudi, ki niso obremenjeni s preteklostjo," svojo
odločitev za kandidaturo pojasnjuje Matjaž Erjavec.
Edino stranka Zares lahko
po njegovem prekine s preteklostjo in se ozira naprej.
"V drugih strankah ene in
iste besede ponavljajo že 15
let. Zares pa je nova stranka.

Matjaž Erjavec
ki zame predstavlja možnost
sprememb," pravi Matjaž
Erjavec. Kot poslanec, po-

udarja Erjavec, bi v parlamentu zastopal predvsem
interese občin Bled, Gorje in
Bohinj. "To so majhne občine, ki imajo zato težave pri
pridobivanju državnega in
evropskega denarja, saj težko zagotavljajo svoj delež,"
je opozoril Erjavec. Med težavami, ki pestijo te občine,
je omenil še obvozne ceste
okrog Bleda, ki bi jih bilo treba urediti, zavzemal pa se bo
tudi za čimprejšnje sprejetje
novega zakona o Triglavskem narodnem parku. "Sedanji zakon je preživet, saj
obiskovalcem dopušča vse,
tistim, ki tam živijo, pa nič."
Kot oče dveh hčera, srednješolke in študentke, pa dobro

pozna tudi potrebe mladih,

še dodaja.
Matjaž Erjavec je odraščal
v Škofji Loki, po končanem
študiju pa se je najprej zaposlil v Elanu. V gospodarstvu
je nato izkušnje nabiral dvajset let, nazadnje pa je bil direktor občinske uprave na
Bledu. "Ta čas sem na dopustu, potem pa odhajam na
novo delovno mesto." Največji dar in veselje mu predstavljajo Žena in hčerki, goji
pa tudi ljubezen do gora in
fotografije. "To mi predstavlja povezavo z naravo." V
njegovem opisu pa lahko
preberemo še, da je vztrajen,
zahteven in odločen premišljeno dosegati zadane cilje.

Sušnik želi ostati v politiki
DANICA Z A V R I Ž L E B I R

Kranj - Janez Sušnik, v
prejšnjem mandatu predsednik državnega sveta, trenutno pa občinski svetnik v
Šenčurju, se v politiko žeU
vrniti kot poslanec državnega zbora. "Najprej nisem
nameraval kandidirati, potem pa sem dobil povabilo
stranke SLS, naj se za mesto poslanca potegujem v
drugem volilnem okraju, v
občinah Bled, Bohinj in
Gorje," je povedal Janez

Sušnik. "Imam obilo izkušenj iz gospodarstva in. politike in mishm, da bi to odtehtalo tudi v poslanskih
klopeh. Poslanci lahko
marsikaj premaknejo, če
ne pri sprejemanju zakonov. pa z [obiranjem. In na
Gorenjskem bi bilo treba
marsikaj premakniti. Sedaj
je po bruto domačem proizvodu šele na sedmem
mestu, kar naprej slišimo o
propadu kake tovarne, to bi
morali spremeniti." Sicer
pa Sušnik v svojem progra-

Janez Sušnik

danica.zavrl@g-glas.si

mu daje velik poudarek gospodarskemu razvoju, ki
naj temelji na znanju,
ustvariti pa je treba ustrezne pogoje, da bo gospodarstvo lahko zaživelo. Zlasti
turizem ima po njegovem
veliko priložnost. Sedaj na
Gorenjskem
predstavlja
zgolj devet odstotkov, lahko
pa bi veliko več. Pogoj za to
pa je predvsem v ureditvi
infrastrukture, saj brez dobrih cest niso dostopni ne
Bled ne Bohinj ne Kobla,
Vogel in Pokljuka.

Družina, Dežela, domovina

Janez Podobnik, minister za okolje in prostor, in Radovan
Žerjav, minister za promet, sta v petek obiskala Škofjo Loko
in si skupaj z županom Igorjem Draksierjem in dvema kandidatoma za poslanca stranke SLS, Mihaelom Prevcem in
Valentino Nastran, ogledala traso, kjer bo potekala poljanska obvoznica. Minister Žerjav je znova potrdil, da so za ta
projekt odobrena evropska razvojna sredstva in da projekt
poljanske obvoznice nikakor nI pod vprašajem. Avgusta je
bil namreč podpisan dodatek k sporazumu o sofinanciranju
poljanske obvoznice med državo, ministrstvom za promet
in občino Škofja Loka. To je bilo potrebno zato, ker je poljanska obvoznica kot novogradnja vključena v Operativni
program razvoja okoljske In prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 In je predvidena za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. D. Ž.
RADOVGICA

Okrogla miza o zdravi prehrani in kitajski medicini
Kandidatka za poslanko v državnem zboru SLS in SMS v
tretji volilni enoti v Radovljici Marjeta Smolnikar vabi v sredo, IG. septembra, ob 19. uri v knjižnico Anton Tomaž Linhart, Gorenjska cesta 23, Radovljica. Na temo zdrava prehrana in kitajska medicina bo predaval dr. Petar Papuga.
BLEGOŠ

Srečanje SDS na Blegošu
Prvo septembrsko nedeljo so občinski odbori SDS iz Železnikov, Žirov, Škofje loke In Gorenje vasi-Poljane organizirali
že 8. srečanje članov in simpatizerjev stranke na Blegošu.
Zbrane je pozdravil občinski svetnik SDS Roman Demšar,
nato je poslanec Branko Crims slikovito opisal trenutno dogajanje, predvsem zadnje z afero Patria. Poslanec Milenko
Ziheri je govoril o lokalni problematiki, kjer je vodilna tema
poljanska obvoznica s civilno iniciativo. Domači župan in
predsednik občinskega odbora SDS Gorenja vas-Poljane
Milan Čadež je govoril o svoji odločitvi za kandidaturo za
poslanca, ki ,jo utemeljuj,e z dejstvom, da so župani, ki so
tudi poslanci, pri svojem delu uspešnejši. D. Ž.
TRŽIČ

DeSUS za gasilski avto
V stranki DeSUS v Tržiču so se odločili, da gasilskemu društvu Lom pod Storžičem pomagajo pri zbiranju sredstev za
nov gasilski avto GVV-i, pri čemer bosta sodelovala tudi Občina Tržič in ministrstvo za obrambo. K sodelovanju vabijo
tudi podjetja, podjetnike in občane Tržiča. D. Ž.

Gorenjski Glas
ODGOVORNA UREDNICA

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Radovljica - Trije D so temelj
programa kandidatke za poslanko v državnem zboru
Marjete Smolnikar. Kandidira v tretjem volilnem okraju
(Radovljica). Doma je iz Ljubljane, vendar jo z Gorenjsko
veže večletno sodelovanje z
Gorenjskim glasom. Gorenjci so ljudje, ki dajo besedo in
ta potem velja, je dejala na
skupni predstavitvi stranke
SLS (+ SMS), za katero kandidira. Družina je prvi D v
kandidatkinem programu, v

zvezi s tem pa se bo zavzemala za izenačitev uradne in cerkvene poroke, za uvedbo uniform v osnovne šole, za sožitje vseh treh generacij, za
ustreznejšo zaščito žrtev nasilja. Zavzemala se bo za takšen zakon, ki bo žrtvi nasilja
omogočil, da ostane doma,
ne pa da se mora sedaj umikati v vame hiše in bežati
pred nasilnežem. Zakonodaja mora biti strožja tudi zoper
pedofile. V zdravstvu se zavzema za sožitje uradne medicine z naravno, v vrtcih, šolah
in domovih starejših pa bi

morali skrbeti za zdravo prehrano. Dežela je ožje območje, kjer kandidira in kjer so
njene pozornosti še posebej
deležne tradicionalne obrti
od lectarstva in svečarstva do
kovaštva, ohranitev čebelarstva in ustreznejša politika do
podjetij, ki dajejo kruh mnogim ljudem (kakor Elan).
Smolnikarjeva je v svojem volilnem okraju pripravila že
dve okrogli mizi, v Kropi o
ohranjanju starih mestnih jeder, včeraj pa v Radovljici o
umiranju čebel. Tretja točka
njenega programa je domovi-
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bo tudi za celovitost Piranskega zaliva.
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Ali je kristjan lahko levičar?

Srečanje krajanov in okrogla miza

Danes, 9. septembra, ob 13. uri, bo v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici okrogla miza z naslovom Ali je kristjan lahko levičar. Sodelujejo: dr. Milan Balažic, dr. Jernej Pikalo, oba s Fakultete za družbene vede v Ljubljani, Andrej Magajna, predsednik KSS (Krščanskih socialistov Slovenije) In
dr. Mariana Rebernik, poslanska kandidatka Socialnih demokratov Radovljica. Moderator razprave bo Žiga Šorii, študent
Fakultete za družbene vede v Ljubljani, bivši član KSS. D. Ž.

Svetniška skupina SD vas vabi na srečanje krajank In krajanov
desnega brega Save v mestni občini Kranj, ki bo v sredo, 10.
septembra, ob i8. url v Domu krajanov v Stražišču. Srečanje
bo vodil vodja svetniške skupine SD in kandidat za poslanca v
državnem zboru Aleksander Ravnikar. V četrtek, n . septembra, pa civilna iniciativa vabi na okroglo mizo o ogrevanju, toplarni na Planini in vzdržni rasti cen komunalnih storitev.
Okrogla miza bo ob 18. uri v osnovni šoli Marije Čopa. D. Ž.
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AKTUALNO
Monika Kusterle nova
direktorica občinske uprave
ANAHARTMAN

Žirovnica - S prvim septembrom je nova direktorica občinske uprave v Žirovnid postala Monika Kusterle, ki je
bila od leta 1999 svetovalka
župana za pravne zadeve.
Kot je povedal župan Leopold Pogačar, ki je konec
aprila s položaja razrešil tedanjo dkektorico občinske
uprave Bernardo Resman, so
na razpis za novega direktorja v predpisanem roku prejeli le eno prijavo, druga ni prispela pravočasno. Župan je
prepričan, da bosta z novo direktorico uspešno sodelovala: "Kusterletova je kreativna,
pozna delovanje občine, občinske uprave, lokalne samouprave in specifike občine.
Glede na izobrazbo in delovne izkušnje, se m i zdi primerna izbira." Monika Kusterle, sicer 34-letna univerzitetna diplomirana pravnica z
Blejske Dobrave, je pred pri-

info@g-glas.si

Ceneje je z vlakom
Dijaki lahko tako pri prevozih z avtobusi kot z vlaki izkoristijo številne ugodnosti.
MATEIARANT

Monika Kusterle
javo na razpis nekoliko oklevala: "Gre za odgovorno
fiinkcijo, poleg tega bom še
vedno opravljala svoje dosedanje delo, imam pa tudi tri
otroke. Ker sem se pravkar
vrnila s porodniškega dopusta, bo začetek nekoliko bolj
težaven, a se bom sčasoma
že ujela, pa tudi delovnih izkušenj imam kar nekaj."

KRANJ

V spomin bazoviškim žrtvam
Ob 78. obletnici smrti bazoviških junakov Ferda Bidovca,
Franja Marušiča, Zvonimira Miloša in Alojza Valenčiča je
bila v petek spominska slovesnost pri spomeniku bazoviških Žrtev v Prešernovem gaju v Kranju. Življenja mladih
fantov so prezgodaj ugasnila 6. septembra 1930 v Bazovici
samo zato, ker se niso želeli odreči svojemu rodu in življenjskemu prepričanju. Slavnostni govornik v imenu Odbora za
proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu je bil župan občine Sovodnje ob Soči Marco
Petejan, v imenu Mestne občine Kranj pa župan Damijan
Perne. V kulturnem programu so nastopili Pihalni orkester
Mestne občine Kranj, Moški pevski zbor iz Bazovice in dijaka Eva Goričan in Klemen Fajfar. S. K.
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Kranj - Dijaki so na poti v
šolo i n iz nje večinoma še
vedno odvisni predvsem od
javnih prevoznih sredstev.
Tako prav dijaki predstavljajo dobršen del potnikov tako
na avtobusih kot na vlakih.
Zato se avtobusni prevozniki i n Slovenske železnice
usklajujejo tudi s šolami in
vozne rede prilagajajo začetku oziroma koncu pouka.
Medtem ko avtobusi ponavadi dijake pripeljejo bliže
šoh, pa so vlaki cenovno
ugodnejši.
Vozovnica od Kranja do
Ljubljane stane 3,60 evra za
avtobus in 2,10 evra za vlak.
Vendar pa dijakom tako pri
prevozih z avtobusi kot vlaki
ponujajo številne ugodnosti,
uveljavljajo pa lahko tudi
subvencijo k ceni mesečne
vozovnice. Dijaki, ki so
upravičeni do subvencioniranja prevoza, morajo oddati vlogo, ki med drugim vsebuje podatke o socialnem
položaju upravičenca, oddaljenosti kraja bivanja od kraja šolanja, možnosti bivanja
v dijaškem domu ter višino
štipendije in dodatka za prevoz. Pri Slovenskih železnicah ponujajo tudi možnost
izpolnitve e-vloge za subvencionirano šolsko vozovnico. "Dijaki, vajenci in študenti lahko na naši spletni
strani izpolnijo elektronsko

Medtem ko avtobusi ponavadi dijake pripeljejo bliže šoli, pa so vlaki cenovno ugodnejši.
vlogo (e-vlogo) za subvencionirano šolsko vozovnico in
jo oddajo na železniški postaji. S tem bodo hitreje prišli do vozovnice, manj čakali na blagajnah, abonentsko
vozovnico dobijo še isti
dan," poudarjajo pri Slovenskih železnicah. Največ dijakom, pravijo tako pri Slovenskih železnicah kot avtobusnem prevozniku Alpetour, pripada 17-odstotna subvendja.
Pri Slovenskih železnicah
je nakup mesečne in drugih
abonentskih vozovnic mogoč le s posebno izkaznico,
za katero je treba odšteti do-

bre tri evre. "Pobia cena dijaške i n študentske mesečne vozovnice je znižana za
33 odstotkov oziroma komercialni popust Slovenskih železnic. Odstotek subvencije pa je odvisen od podatkov, ki jih v vlogo vpiše
upravičenec. Največ dijakov
in študentov] okrog 40 odstotkov, izkoristi 17-odstotni
popust," so sporočili s Slovenskih železnic. S subvencijo v tej višini morajo tako
dijaki za mesečno vozovnico
na relaciji Kranj-Ljubljana
odšteti 52,50 evra, za lemo
pa plačajo osem mesečnih
vozovnic, se pravi 4 2 0 ev-

rov. Za avtobusno vozovnico
na isti relaciji pa morajo dijaki precej globlje seči v žep,
in sicer jih mesečna stane
102,60 evra, letna pa ob gotovinskem plačilu 923,40
evra. Najvišja možna subvencija, ki jo lahko izkoristijo dijaki, je 70 odstotkov.
"Tako visoko subvencijo so
letos uveljavljali le trije dijaki, čeprav bi si želeli, da bi
tako ceno lahko plačevali vsi
dijaki," je dejal koordinator
^linijskih prevozov pri Alpetourju Matjaž Pretnar. T i dijaki za mesečno vozovnico
odštejejo zgolj 7,20 evra, za
letno pa 64,80 evra.

Replike namesto ukradenih slik
Lani ukradene slike v rojstni hiši Ivana Groharja v Sorici bodo nadomestile replike slikarjevih
najboljših del. Osnutki replik so že na ogled.
A N A HARTMAN
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Proftnia s piiloZana fotograf^o
sprejemamo v roku 8 dnJ na naslov:
StlafalkOnlg d.ox>.,
Svetozarevsica ul. e, aooo Maribor,
s pripisom »za T8 814-VK-02/08«
a-poSta: Irena.donkoOstlefelkoenlg.sl

Spodnja Sorica - Potem ko
so nepridipravi lanskega
septembra izkoristili kaotične razmere po katastrofalnih poplavah in iz rojstne
hiše Ivana Groharja v Spodnji Sorici ukradli slikarjeva
zgodnja dela z nabožno tematiko, dobiva Groharjeva
hiša novo vsebino. V opustošeni galeriji, ki je bila po kraji neprecenljivih umetnin
dolgo časa zaprta, so minuli
teden izobesili devet osnutkov replik Groharjevih del,
enega nameravajo še dodati.
Jeseni bodo osnutke nadomestili z replikami Groharjevih slik in pripravili uradno odprtje.
Kot je povedal oskrbnik
hiše in slikar Miro Kačar, ki
je naredil osnutke, bodo replike predstavljale Groharjevo umetniško pot od podo-

barstva naprej: "Izobesili
bomo eno sliko njegovega
začetnega dela, ena bo predstavljala prehod iz podobarstva v impresionizem, na
ogled pa bo še osem replik
Groharjevih najboljših impresionističnih del v originalni velikosti. Replike bodo
izdelali različni slikarji,
vendar pa Groharja n i tako
lahko kopirati."
Poleg tega se v Groharjevi
hiši obetajo še druge novosti. V ateljeju bodo predvajali 15-minutni film o znamenitem slikarju, načrtujejo
tudi manjšo sanadjo. "V galeriji se pojavlja vlaga, prav
tako v kleti, kjer je etnografska zbirka, ki jo nameravamo obnoviti, zato je osušitev
sten nujna. Poskrbeti bo treba tudi za galerijsko razsvetljavo," je pojasnil Kačar. Za
uresničitev vseh omenjenih
idej bodo potrebovali okoli

Miro Kačar v galeriji Groharjeve hiše, ki po lanski kraji
neprecenljivih umetnin dobiva novo vsebino. 1 foio: corjzd Kav«
petnajst tisoč evrov, ki jih nameravajo dobiti s prodajo
Kačarjevih slik. Dopise s ponudbo za nakup slik so poslah prek 70 podjetjem.
"Upam, da se bo našlo dovolj podjetij, ki bodo podprla
projekt. Naredil bi vse, da bo

hiša ostala odprta še naprej,"
je še dejal oskrbnik Groharjeve hiše, katere najpogostejši obiskovalci so sicer otrod.
Na leto naštejejo kar štiri tisoč učencev, za katere pripravljajo glasbene i n slikarske delavnice.

CERKLJE PRAZNUJEJO

Čakajo nas zahtevni projekti
Rekonstrukcijo ceste Spodnji Brnik-Vopovlje bodo vendarle pričeli še letos, ob bližajočem se
občinskem prazniku (23. septembra) napoveduje cerkljanski župan Franc Čebulj.
SIMON ŠUBIC

Na Zgornjem B r n i k u so
prejšnji teden začeli graditi
sekundarno kanalizacijo. S
tem projektom je občina
Cerklje neuspešno kandidirala za sredstva iz strukturnih skladov...
"Za sekundarno kanalizacijo na Spodnjem Brniku
smo dvakrat kandidirali za
sredstva iz strukturnih skladov, vendar smo bili obakrat
zavrnjeni. Razloženo nam je
bilo, da smo svojo kvoto denarja do leta 2010 že porabili za obnovo Petrovčeve hiše,
preostali denar pa da bomo
lahko za druge projekte porabili od leta 2010 do 2013.
Glede na znane ocene, da se
sredstva iz strukturnih skladov, pa tudi iz kohezijskega,
ne črpajo, kot je bilo predvideno, se sprašujem, zakaj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske 07. B S C Kranj
in vladna služba za lokalno
samoupravo i n regionalni
razvoj nista podprli našega
projekta. Naj ob tem dodam,
da bomo hkrati 3 kanalizacijo obnovili ali na novo postavili tudi preostalo komimalno in cestno infrastrukturo,
vključno s pločnikom. Za
pločnik od vseh lastnikov
zemljišč Se nimamo soglasij, vendar optimistično
upam, da bomo tudi to vprašanje rešili do pričetka gradnje pločnika. Kanalizacijo
v vzhodnem delu vasi pa
bomo začeli graditi v prihodnjem letu."
Pred letom dni ste napovedali začetek gradnje krožišča Spodnji Brnik in obnove
ceste do Vopovelj, kasneje
pa je bilo slišati, da te investicije Direkcija za ceste letos še ne bo pričela. Kakšne
so zadnje informacije?
"Odločitev o prestavitvi začetka rekonstrukcije ceste
Spodnji Bmik-Vopovlje na
prihodnje leto je bila v resnici že skoraj sprejeta. Sedaj
pa lahko z zadovoljstvom povem, da mi je z lobiranjem v
zadnjih mesedh uspelo doseči, da jo bodo pričeli še v
tem mesecu. S strani države
sicer še ni zagotovljenih
vseh sredstev, zato bo naloga
občine v prihodnjih mesecih
izboriti si manjkajoča sredstva v državnem proračunu.
Pred\ideno je, da letos začnemo obnovo vodovoda ter
gradnjo meteorne in fekalne
kanalizacije, nato sledita
pločnik i n obnova ceste, na
koncu pa še gradnja krožišča. Investicijo naj bi končali
prihodnje leto jeseni."
Napoved začetka rekonstrukcije brniške ceste se

bo torej uresničila, kako pa
je z drugimi lani napovecian i m i investicijami?
"Večino smo uresničili
oziroma še uresničujemo.
Največ dela smo opravili na
področju kanalizacije in
hkratne obnove vodovodne
infrastruktiue na območju
Cerkelj. Primarna kanalizacija je sedaj zgrajena vse do
dvorjanske cerkve, razen
dveh delov v Tmovljah. Dokončno smo letos uredili
tudi okolico osnovne šole s
šolskimi športnimi igrišči in
ureditvijo fasade na severnem delu šolskega poslopja.
Obnavlja se Petrovčeva hiša,
asfaltirah smo krajši odsek
ceste Ambrož-Jezerca, uredili smo še nekatere druge
manjše cestne odseke, med
njimi tudi t. i. Bavantov ovinek, kjer je sedaj bolj oprijemljiv asfalt. Začeli smo
tudi precej zahtevno rekonstrukcijo ceste Grad-Ravne.
Ta projekt je bil zahteven
tudi zaradi zapletenega pridobivanja soglasij lastnikov
zemljišč. To cesto so namreč
zgradili že pred 48 leti, vendar nekdanja občina Kranj
ni poskrbela Ta odkup zemljišč, zato je bilo med lastniki
precej nejevolje. Občina Cerklje bo sedaj začela postopek
odkupa teh zemljišč i n dodatnih, ki jih potrebujemo
za tokratno obnovo. Cesto
bomo namreč razširili, tako
da na njej ne bo več polovične zapore. Kot sem napovedal, smo letos zgradiU tudi
center za ločeno zbiranje odpadkov, namenu pa ga
bomo predali 2S. septembra. Gradnja zbirnega centra
je bila precej draga, stala je
namreč kar okoli štiristo tisoč evrov, saj smo ga zgradili v dveh nivojih. Zgradili
smo namreč rampo, pod katero bodo postavljeni zabojniki, zato bodo občani odpadke vanje lažje odlagali."
Katere investicije načrtujete v prihodnjem obdobju?
"V zadnjem letu smo pristopili k pripravi projektne
dokumentacije, ki bo služila
za izvedbo novih investicij.
Tako smo že pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo
kanalizacije in obnovo vodo
voda na reladji Pšata-Zalog.
Projekti nastajajo tudi za
preostali del občine, kjer še
ni kanalizacije, na primer
Zalog-Klanec, še bolj pa za
traso Spodnji Bmik-VopovIje-Lahovče, ki je zaradi širitve letališča naša prednostna
naloga. Projekte pripravljamo za dograditev vrtca v Cerkljah, smo tudi v fazi pridobivanja projekta za ureditev
nogometnega centra Velesovo. Ta trenutek se pripravlja-
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CERKgE

Silvo Sire četrti častni občan
Letos bodo po sklepu občinskega sveta priznanja občine
Cerklje na Gorenjskem prejeli dva občana in dve društvi.
Po učitelju Jožetu Varlu (1997), pokojnem ljubljanskem
pomožnem škofu Jožefu Kvasu (1998) ter skladatelju,
dirigentu in likovniku Janezu Močniku (2004) bo letos naziv
častni občan prejel tudi Silvo Sire iz Adergasa, dolgoletni
predsednik, režiser in scenograf v Kulturno umetniškem
društvu Pod lipo Adergas. Veliko plaketo bosta prejela
Prostovoljno gasilsko društvo Zgornji Brnik ob stoletnici
delovanja in Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas,
ki letos praznuje 70. obletnico ustanovitve. Priznanje
občine Cerklje bo prejela Anica Žura za humanitarno delo v
zdravstvu. Podelitev priznanj bo na osrednji občinski
slovesnosti, ki bo 20. septembra ob 16. uri v spominskem
parku pomembnih mož v Cerkljah. S. Š.

V spominskem parku tudi kip Franca Kimovca
Na osrednji slovesnosti ob letošnjem prazniku občine
Cerklje bodo v spominskem parku pomembnih mož v
Cerkljah odkrili tudi doprsni kip Franca Kimovca - Ajdovčevega iz Glinj. Znani komponist in publicist se je namreč
pred 130 leti rodil v Glinjah, umrl pa je leta 1964 v Ljubljani,
kjer je tudi pokopan. Doprsni kip Franca Kimovca se bo v
spominskem parku pridružil že postavljenim kipom Frana
Barleta, Janeza Čebulja, Ignacija Borštnika, janeža Mežana
in Andreja Vavkna. S. Š.

Franc Čebulj, župan občine Cerklje / foi« conzd K»6t

Pestra ponudba prireditev

mo na prijavo na javni razpis
za obnovo krvavškega vodovodnega sistema, vključno z
obnovo primarnega vodovodnega kanala v vseh petih
občinah, ki se napajajo iz
njega. Koordinator in nosilec projekta je občina Cerklje, na njem delamo že najmanj leto dni. Kakor nam
sedaj obljubljajo na ministrstvu za okolje in prostor, bo
vseh pet občin za izvedbo
tega projekta skupaj prejelo
približno osem milijonov evrov kohezijskih sredstev, štiri mihione pa bomo morali
priskrbeti sami po ključu porabe vode v posamezni občini. Občina Cerklje ima največji, kar 35-odstotni delež v
investiciji, tudi zaradi napovedane širitve brniškega letališča, ki bo kmalu potrebovalo dodatnih dvajset litrov
vode na sekundo."

Tudi letošnji praznik Občine Cerklje na Gorenjskem (23.
septembra) bodo proslavili s številnimi športnimi, kulturnimi, družabnimi in drugimi prireditvami. Poleg osrednje slovesnosti (20. septembra) občina 26. septembra ob 16. uri
pripravlja tudi odprtje zbirnega centra za ločeno zbiranje
odpadkov v Cerkljah. Med zanimivejše prireditve, ki bodo
potekale v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah,
pa sodijo gledališka predstava Jakoba Bedenka Revček Andrejček (KD Davorina Jenka Cerklje) 26. septembra ob
19.30, prireditev Gospodje Strmokki in Trubar (UNESCO
klub) 27. septembra ob 20. uri, večer folklornih skupin (DU
Cerklje) 28. septembra ob i8. uri, ponovna uprizoritev
dramske igre Ignacija Borštnika Stari Ulja (KUD "Pod lipo"
Adergas) 3. In 4. oktobra ob 19.30 ter 15. oktobra ob 20. uri,
simpozij Pomen Ignacija Borštnika za slovensko gledališče
(predsednik Borštnikovega srečanja Tone Partljič) 15. oktobra ob 17. uri. Celoten program prireditev si lahko ogledate
na wvw.cerklje.si. S. Š.

Nič Se niste omenili gradnje doma starostnikov, ki
ga morate na podlagi prejete koncesije zgraditi do leta
2010.
"Za dom starostnikov v
Šmartnem smo tudi v fazi
pridobivanja gradbenega dovoljenja, za ta postopek pa je
bolj odgovoren kranjski
Gradbinec Gip, ki je lastiuk
zemljišča. V pogojih podeljene koncesije je leto 2010 res
postavljeno za končni rok dograditve doma starostnikov,
vendar moram tu opozoriti,
da koncesijske pogodbe še
vedno nismo podpisah, ker
je ministrstvo za delo, družino in sodalne zadeve prejelo
nekaj pritožb nad razdelitvijo
vseh koncesij. Ra6jnam, da
jo bomo vseeno podpisali še
letos. Gradnja doma bo draga in je občina ne bo sposobna sama financirati, zato iščemo resnega partnerja. Pri
vsem tem se m i zdi nekoliko
nenavadno, da ministrstvo

zgolj podeljuje koncesije, ne
financira pa gradnje domov.
Če imaaio denar za Patrie, bi
ga morali imeti tudi za sodalne projekte. Vsaj ne bi imeli velikih afer."
Se lahko zgodi, da doma ne
bi zgradili pravočasno?
"Ta možnost obstaja v primeru, da ne bomo mogli
najti pravega partnerja za izvedbo projekte, ki je vreden
12 milijonov evrov. Treba je
vedeti, da se je realizacija
projekta zaradi političnih nasprotovanj znotraj občine
zavlekla za nekaj let, v tem
času pa se je njegova vrednost povečala za sto odstotkov. Pred nami je še vrsta
drugih zahtevnih projektov,
in če ne bomo pridobili dodatnih sredstev iz različnih
naslovov, bo nastala težka situadja. Ta mandat bo še zelo
zahteven."
A l i je občina že izbrala koncesionarja za gradnji plinovoda in širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikadj?
"Pričakujem, da bomo pogodbi za podelitev obeh koncesij podpisali še v tem mesecu. Za plinifikacijo bomo
koncesijo podelili podjetju
Petrol Plin, medtem ko pogovori z možnimi graditelji
optike še potekajo, med drugim tucii s podjetjem Gratel.
Plinovod bo koncesionar zagotovo gradil na ekonomsko
opravičljivih območjih, torej
na letališču, v Cerkljah, Dvorjah, Gradu, na Zgornjem in
Spodnjem Brniku, v Lahovčah, Šmartnem, morda pa
tudi drugod, medtem ko
bodo širokopasovno omrežje
zgradili po vsej občini. Tako
smo se odločili zaradi stališča, da kdor dobi posel na letališču, je dolžan omrežje zgraditi tudi drugod v občini."

Ob prihajajočem
občinskem prazniku
iskrene čestitke
ter veliko uspeha vsem
občankam in občanom
občine Cerklje.
Franc Čebulj, župan
Občinski svet
Občinska uprava

GORENJSKA
Nekdanji Fiprom dobiva
novo podobo
URŠA P E I T R N E L

Jesenice - Vrsto let zapuščeni industrijski objekti nekdanjega Fiproma v stečaju na
Jesenicah bodo v nekaj letih
dobili povsem novo podobo.
Občina Jesenice je pripravila
projekt revitalizacije območja
Fipionia in pred kiatkini so
Že pričeli komunahio urejati
zemljišča. Kot je povedala
Mojca Konobelj z oddelka za
gospodarstvo Občine Jesenice, bodo uredili dostope, porušili del objektov, poskrbeli
za. ekološko sanacijo, uredili
kanalizacijo, vodo, zunanje
površine ... Dela bodo stala
},6 milijona evrov, od tega so
pridobili 2,2 milijona eviov

evropskega denarja. Komunalno urejanje naj bi bilo
končano priliodnje lelo, potem pa bo sledila druga faza
projekta, v kateri bodo začeli
obnovo objektov in gradnjo
novih. To fezo bo vodil poseben konzorcij, ki deluje po
načelu javno-zasebnega partnerstva, poleg Občine Jesenice pa ga sestavlja še enajst gospodarskih družb. Po načrtih
naj bi v južnem delu območja prostor dobile mestotvome
dejavnosti, kot so knjižnica,
izobraževalno središče, razvojni center, muzejski kompleks in tržnica. V severnem
delu območja pa bodo poslovne prostore dobile gospodarske družbe.

Območje nekdanjega Fiproma v stečaju že komunalno
urejajo.

Trije vajenci, gostov pa mnogo
Na Šuštarski nedelji so sprejeli vajence med pomočnike, kar je zanimalo številne obiskovalce.
Nekaterim so bili bolj pomembni nakupi, drugim pa zabava.
STOJAN S A J E

Tržič - Angelska nedelja je
res vredna svojega imena.
Prvo nedeljo septembra so
čevljarji že v davnih časih prirejali sejeitL Njiliovo tradicijo
že 41 let nadaljuje Tnristično
društvo Tržič. Letos se je vse
začelo že v petek, ko soV Paviljonu NOB odprli razstavo
tižiških čevljarjev in po dveh
desetletjih spet uprizorili cehovski običaj "fiejšpreh'i:ge".
Kdor je prišel v Tržič v nedeljo, ni ničesar zamudil.
Razstava je čakala na radovedneže. Pavel Jazbec iz Sebenj je opisoval dragocenosti
iz zbirke tehnične dediščine
čevljarjev. Najstarejši med
30 šivalnimi stroji je ameriški lepotec iz leta 1850. Razstavil je še čevljarsko orodje
in izddke. Nekaj sta zapustila mama Stana in oče Tone,
ki sta imela v Tržiču čevljarsko delavnico s 70 delavci.
Očetova starša sta v Sebenjah vodila trgovino, pekarno in čevljarsko obrt. Slednjo nadaljuje z osmimi zaposlenimi. V Tržiču bo uredil čevljarski muzej.
Del pozabljenega načina
čevljarskega življenja je razkril ansambel KUD Lom, ki je
obudil običaj sprejema vajen-

Pavel Jazbec In gostje ob zbirki tehnične dediščine čevljarjev
cev med pomočnike. Najtežje
je bilo najti originalno besedilo, ki ga je napisal Edo Roblek,
je priznal predsednik društva
Jože Tišler. On je odigral vlogo gospodarja Fortunata,
Alenka Slapar je bila žena
Neža, Edita Turk hči Urška,
Tone M e ^ cehovski mojster
Gregor, Boštjan Meglič čevljar Miha, Rok Rozman vajenec Urban in Andrej Frank
vajenec Silvester. Gledalce so
popeljali v gostilno Pr' Fortunat, kjer so po cehovski seji izprašali vajence. Nato so vse

povabili na kosilo in veselico.
Podoben kot v igri je bil
razplet cele prireditve. Za
nekatere so bili najbolj pomembni ogledi stojnic z razno ponudbo. "V Tržiču je
vedno kaj za pogledat'. Jaz
pomerjam planinske čevlje,
pa tudi drugi člani družine
bodo kaj kupili," je zaupal
Drago Domislič iz Smokuča.
Se večji vrvež je bil ob pultih
in mizah, kjer so gostinci
stregli s hrano in pijačo.
Tudi zabave je bilo na pretek. Aleš Rozman je prikazal

akrobacije s štirikolesnikom,
mlade je čakal zabaviščni
park, predstavljah so se lokostrelci, kinologi in športni
plezalci, v mesto pa so se pripeljali tudi vozniki starih
motorjev in avtov. Nastopili
so člani folklorne skupine
Karavanke, Pihalni orkester
Tržič, razne plesne in glasbene skupine. Tržiški gasilci
so pripravili kar dve veselid.
Ob tako pestrem programu
so ostali obiski vidnih političnih osebnosti kar mdo v
senci sončne nedelje.

KRANJSKA GORA

Dobili bodo brezplačne kompostnike
Občani Kranjske Gore, ki bodo to želeli, bodo lahko brezplačno dobili hišne kompostnike. Po besedah kranjskogorskega podžupana Blaža Knifica bodo v prvi fazi kupili sto
kompostnikov, Občina Kranjska Gora pa bo za to namenila
pet tsoč evrov. Poseben pravilnik določa, da bodo prednost
pri dodelitvi kompostnika imeli občani, ki imajo v lasti več
zelenih površin, denimo zelenic, okrasnega drevja, grmičevja, zelenjavnih vrtov in sadovnjakov. Po Knifičevih besedah
je glavni namen nakupa kompostnikov zmanjšanje količine
bioloških odpadkov in s tem količine odpadkov, ki jih še odlagajo na Mali Mežakli. Na osnovi letošnjega zanimanja občanov za kompostnike bodo zagotovili tudi denar v proračunu za prihodnje leto, na Občini pa računajo, da bodo v nekaj letih kompostnike lahko priskrbeli prav vsem gospodinjstvom, ki bodo to želela. U. P.

GRADBENA
MEHANIZACIJA,
V R T A N J E IN R E Z A N J E
ŽELEZOBETONA

JAGODIC
TEL.: 0 1 8 3 2 3 1 96, FAX: 0 1 8 3 2 3 3 0 7

www.gm-jagodic.si

EMEIUSKA ZADRUGA MEDVODE
PRODAJNI CEJNfTER VODICE
Kamniška 8, tel.: 01/8324-011, 031/810-385

Cehovska komisija je sprejela vajenca in vajenko med
pomočnike.

Za nakup čevljev se je odločil tudi Drago Domislič
(v sredini).

Pestro ob občinskem praznilcu
Na letošnji proslavi ob občinskem prazniku so podelili tri priznanja.
JASNA PAIADIN

Vodice - Občinski praznik, ki
so ga v Vodicah postavih na
današnji dan, bodo občani s
številnimi prireditvami praznovali skorajda ves mesec.
Konec minulega tedna so v
Kosezah odprli prenovljeni
odsek lokalne ceste in hidrofomo postajo, v Vodicah pa v
petek prenovljeno telovadnico pri osnovni šoli. Vrhunec
je praznovanje doseglo v soboto, ko so v vodiškem kulturnem domu pripravili proslavo s jjodelitvijp občinskih

priznanj zaslužnim občanom. Župan Brane Podboršek je letos podelil tri priznanja. Priznanje župana Občine Vodice je prejel Primož
Erce, dolgoletni prizadevni
gasilec PGD Vodice. Plaketo
občine so prejeli dani Športno planinskega društva
Gams, ki združuje že 118 članov, naziv časme občanke pa
gre Pepd Pire, ki je s svojim
življenjskim delom na področju izobraževanja in socialnih dejavnosti dala izredno
pomemben prispevek k razvoju občine ter kakovosti živ-

ljenja prebivalstva. V bogatem kulturnem programu so
sodelovali pevci domačega
MePZ Biser, Godba Vodice
ter Ali Capone Štrajh trio.
Med letošnje pridobitve
občine sodi tudi novo avtobusno postajališče, ki so ga
svojemu namenu uradno
predali včeraj, do 20. septembra pa se bo zvrstilo še
več športnih in zabavnih prireditev: balinarski turnir, kolesarjenje po občini skupaj z
godbo, turnir v in-Kne hokeju, gasilsko tekmovanje, gorski kronometer na Rašico ...

BOHINJSKA BISTRICA

Pljučni in alergijski
bolniki v Bohinju
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije si je
za svoje 14. letno srečanje
in občni zbor izbralo Bohinj.
V soboto se je v Bohinj pripeljalo prek 430 članov društva, ki skupaj šteje 3450 članov. Bohinj so si izbrali, ker
na Zgornjem Gorenjskem
še niso bili. "Cilj društva je
predvsem poučevanje ljudi
in bolnikov, kako preprečevati obolenja, kako sodelovati pri zdravljenju, kako živeti dobro življenje kljub bolezni, ki lahko človeka
spremlja od rojstva do smrti," je povedala predsednica
društva prim. Majda Ustar
Latvkovič. P. L.

GORENJSKA

Odprta vrata v komuni Žarek
Približno po letu dni je bil v nedeljo v komuni Žarek na Bitnjah v Bohinju spet dan odprtih vrat.

Letos imajo približno dvesto otrok več kot lani.
Pozorni bodite na pravočasno oddano vlogo za
znižano plačilo vrtca.

PITILA LOTRIČ

Bitnje - Lani so se člani in
njihova mentorica Ivanka
Berčan veselili nove hiške, v
katero so se preselili iz senčne Soteske in jim jo je kupilo
secleiu občine Zgornje Gorenjske. Letos so nam z veseljem pokazali zgornje nadstropje, kjer so uredili manjšo umivalnico in veliko skupno spalnico, kjer trenutno spi
pet fantov, starih od 27 do 37
let, v prihodnje pa jih bo tam
lahko celo osem. V novo
spalnico so se preselili pred
približno dvema tednoma.
Hišo obnavljajo člani komune sami in v tempu, ki
jim najbolj ustreza. Zelo veliko pa se ukvarjajo tudi z
vrtnarjenjem, saj poleg tega,
da je dvorišče hiše popolnoma v cvetju, delajo tudi na
treh zelenjavnih vrtovih, kjer
so si pridelali celotno ozimnico. "Lahko bi kaj prodali
tudi na tržnici, toliko je pridelka," se s ponosom pošali
Berčanova.
O načrtih pa pravi, da nameravajo do zime v lopah

S U Z A N A P . KOVAČIČ

Udeleženci dneva odprtih vrat pred hišo komune Žarek
urediti lesarsko delavnico, da
bi lahko z izdelki tudi kaj zaslužili in bili tako za vsakodnevne potrebe denarno neod^ni. Sproti pa dopolnjujejo tudi program, tako so vključili več strokovnih sodelavcev.
"Sproti se pokaže, kaj najbolj
potrebujejo in tako sproti
nadgrajujemo program." je
povedala Berčanova.
Zelo dobro pa so komuno
sprejeli tudi krajani, Id poma-

gajo na vse možne načine, od
mizarjenja do sadik za zelenjavni vrt, nekateri povabijo
fante tudi na kakšen sok, ko
obdelujejo najbolj oddaljeno
njivo, prinesejo jajca, tudi piščanca. Skratka interakcija s
krajani je izredno dobra, je
povedala Berčanova.
Komuno sta v nedeljo
obiskala tudi bohinjski župan Franc Kramar in jeseniški podžupan Boris Bregant.

Nov avto za izvajanje
pomoči na domu
ANAHARTMAN

Žirovnica - Pred občino Žirovnica so mintdo sredo
Domu upokojencev dr. Franceta Ber^ja Jesenice v uporabo predali osebni avto Ford
Fiesta za potrebe pomoči na
domu. Žirovniški župan Leopold Pogačar je ključe izročil
vodji pomoči na domu Maji
Robič. Po njenih besedah je
to velika pridobitev, ki bo
močno olajšala pot socialni

Kranjski vrtci
so zasedeni

oskrbovalki Barbari Anderle,
ki pomoč na domu izvaja na
območju občine Žirovnica,
za premagovanje razdalj pa je
doslej uporabljala kolo. Kot je
pojasnila direktorica doma
dr. Franceta Berglja Veronika
Bregant, potrebe po pomoči
na domu, ki jo od leta 2000
izvajajo v občinah Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica,
naraščajo: "Na območju vseh
treh občin je 120 uporabnikov pomoči na domu, oprav-

lja jo 19 izvajalk. V občini Žirovnica je 15 uporabnikov, za
katere skrbita dve delavki."
Občina Žirovnica je za avto
za izvajanje pomoči na domu
odštela deset tisoč evrov. "Vesel sem, da bo avto izvajalki
olajšal delo in da bodo na ta
način storitve lahko še boljše," je dejal župan in poudaril
velik pomen tovrstnih storitev, ki starejšim osebam
omogočajo, da lahko čim dlje
ostanejo v domačem okolju.

Ob novem avtu za potrebe pomoči na domu: od leve župan Leopold Pogačar, socialna
oskrbovalka Barbara Anderle, vodja pomoči na domu Maja Robič, višja svetovalka družbene
dejavnosti, gospodarstvo in finance na občini Žirovnica Petra Žvan in direktorica doma
dr. Franceta Berglja Veronika Bregantv
"»I« POS"«"'

Slednji je spregovoril o tem,
kako so se stvari v zvezi z
dmštvom Žarek in tudi komuno pričele odvijati, ko je
bil še sam župan Jesenic.
Bohinjski župan Kramar pa
je izrazil ponos, da "lahko v
Bohinju damo zavetje ljudem, ki so se odločili vrniti
na pravo pot" Povedal pa je
tudi, da bo občina Bohinj komuno še naprej podpirala in
ji stala ob strani.

Kranj - V Javnem zavodu
Kranjski vrtd je v letošnjem
šolskem letu v 80 oddelkih
1420 otrok, kar je približno
dvesto otrok več kot lani.
"Kazalo je že, da ne bomo
mogU sprejeti vseh otrok,
vendar so nekateri starši čez
poletje otroke odjavili, tako
smo prvega septembra lahko
sprejeli vse otroke, katerih
vloge so bile že pri nas. Kar
precej na novo vpisanih
otrok pa smo morali zaradi
zasedenosti prerazporediti,
predvsem je ta problem v
mestnih vrtcih i n v Stražišču. To je pri starših povzročilo nekaj negodovanja, vendar
bomo te otroke, takoj ko bo
kako prosto mesto, premestili v želeni vrtec," je povedala
Danica Gaber, ravnateljica
Kranjskih vrtcev, ki tudi upa,
da bodo na občini kmalu začeli urejati nov vrtec v prostorih nekdanje ekonomske

šole, s katerim bodo dobili
dodatna mesta za otroke.
Nekaj je v občini tudi vrtcev, ki jih upravljajo osnovne
šole. V vrtcu pri OŠ PredosIje so letos zaradi zasedenosti zavrnili 22 prošenj in so
morah starši prostor iskati
drugje. Je pa tudi praksa, kot
je povedala Danica Gaber, da
Kranjski vrtd sodelujejo s šolami. "Tako smo letos nekaj
otrok napotili v vrtec pri OŠ
Simona Jenka, kjer so imeli
še nekaj prostih mest"
Iz kranjske občinske uprave so sporočih, da starši, ki
iinajo stalno bivališče v občini Kranj in imajo otroke
vključene v vrtec, lahko vložijo vlogo za znižano plačilo
vrtca od 1. oktobra do 15. novembra. Do tega so upravičeni starši, katerih mesečni
bruto dohodek na družinskega člana v letu 2007 ne presega 1.413,27 evra. Vloge
sprejemajo na občini na Oddelku za družbene zadeve.

simonsuhic(g>g-^as.si

KRAN)

Če zagori olje, ne gasite z vodo
v soboto so v Vojašnici Kranj pripravili dan odprtih vrat. Ob
tej priložnosti so številnim obiskovalcem predstavili oborožitev in opremo Slovenske vojske, svoji predstavitvi pa sta imeli tudi policija in Gasilsko reševalna služba iz Kranja. V dinamični predstavitvi so se pripadniki enote za protokol in vojaške policije predstavili s službenim psom in pirotehniki pri
iskanju minskoeksplozivnih sredstev, jjrisotni so si lahko
ogledali še dekontaminacijski postopek vozila, kjer je pri prikazu sodelovala tudi policija, katere predstavitev je bila ena
zanimivejših. Tako smo spremljali lovljenje bančnega roparja na zahtevnem terenu, kjer so sodelovali tudi pripadniki
gorske policijske enote, in opazovali reševanje ponesrečenca
s pomočjo policijskega helikopterja. Tudi gasilci so se predstavili, predvsem pa je bila poučna razlaga, kako se gasi z gasilskim aparatom. Pri tem so tudi razložili, kaj naj storimo, če
se v domači ponvi pregreje olje in zagori (na sliki). Ne gasite
ga z vodo, ampak z mokro cunjo ali pokrovko. A. B.

NESREČE
KRAN)

Vojaški terenec na boku
V petek dopoldne smo pri krožišču pred Šenčurjem, kjer sta
uvoz in izvoz Kranj vzhod na avtocesto Ljubljana-Podtabor,
ugledali nenavaden prizor: kranjska policista sta si resno in
zavzeto ogledovala vojaško vozilo. Ne, ni šlo za Patrio,
temveč se je iz nam neznanega razlo|;a na poti proti Kranju
takoj za omenjenim krožiščem na bok prevrnilo terensko
vozilo Slovenske vojske. Ranjenih ni bilo.

Policisti poleti pogosto vzletijo
v Letalski policijski enoti Brnik razpolagajo s šestimi helikopterji, ki so bili poleti pogosteje v zraku
kot v drugih letnih časih - predvsem zaradi reševanja v gorah in nadzora cestnega prometa.
SIMON ŠUBIC

Brnik - Letalska policijska
enota (LPE) na Brniku
opravlja številne naloge,
med drugim tudi zračni
nadzor rizičnih prireditev,
kot so na primer nogometne
tekme med reprezentancama Slovenije in Hrvaške, kakršno je bilo na primer tudi
njuno zadnje prijateljsko
merjenje moči v Mariboru.
Helikopter Letalske policijske enote je bil namreč tam
prisoten ves dan in je z video
nadzornim sistemom pomagal policistom na tleh pri zagotavljanju tekočega prometa in nadzoru navijaških skupin, po potrebi pa so na ta
način lahko dokumentirali
tudi najhujše kršitve javnega
reda in miru.
Nadzor rizičnih prireditev
pa je samo ena od nalog
LPE. "V prvi polovici leta je
bilo naše delo povezano
predvsem z nalogami v okviru predsedovanja Slovenije
Svetu EU. Po zaključku teh
nalog se je ravno začela poletna turistična sezona, v kateri se močno poveča število
potreb po uporabi policijskih
helikopterjev. Po eni strani
gre za nadzor prometa iz
zraka, po drugi strani pa se
poveča opravljanje humanitarnih nalog, to je helikopter-

Letalske posadke slovenske policije so na Brniku v stalni pripravljenosti./roto TAKoiir
ske nujne medicinske pomoči, reševanja v gorah,
medkliničnih prevozov in
prevozov inkubatorjev," pojasnjuje Damjan Bregar,
vodja oddelka pilotov LPE
Brnik, v kateri deluje 21 pilotov in 14 tehnikov letalcev.
LPE opravlja tudi nujne polete v tujino, kadar je hehkopterski prevoz najbolj racionalna i n nujna rešitev za
prevoz slovenskih državljanov, ki so se poškodovali ali
oboleli v drugih državah.
"Vse te naloge pa v ničemer

ne vplivajo na naše načrtovane naloge, med katere spada
tudi nadzor šengenske meje,
podnevi in ponoči," zagotavlja sogovornik.
Kako zelo se poleti poveča
povpraševanje po policijskih
helikopterjih, ponazarjajo že
statistični podatki za april in
julij letos. V aprilu je enota za
operativne policijske naloge
opravila 75 ur letenja, za humanitarne naloge pa 55 ur letenja, v juliju pa so na primer
s policijskirni helikopterji
opravili skoraj 160 ur letenja

Za planinca usoden sneg
v snežnenn predoru pod Hudičevim stebrom v severni steni Prisojnika je
v soboto umrl 40-letni planinec.
SIMON ŠUBIC

ŠKOFJA LOKA

Kolesar zapeljal v jarek
V soboto ob 17. uri se je na lokalni cesti Podpulfrca-Breznica hudo ponesrečil 71-ietni Škofjeločan. S kolesom seje peljal po lokalni cesti proti Zmincu. Ko se je v bližini Podpulfrce vozil po klancu navzdol, kjer cesta poteka v več zaporednih ostrih ovinkih, je v blagem levem ovinku zapeljal
desno v obcestni jarek. Pri tem je padel in obležal s hudimi
ranami. S helikopterjem so ga odpeljali v Klinični center v
Ljubljano, kjer je ostal na zdravljenju. S. Š.
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Kranjska Gora - Slovenske
gore so v soboto zjutraj terjale novo smrtno žrtev. Med
potjo na Prisojnik (Prisank)
se je v snežnem predoru
gmota snega in leda vsula na
40-letnega planinca iz okolice Ljutomera, ki nesjpeče ni
preživel, medtem ko si je
leto dni starejši planinec iz
okolice Ptuja poškodoval
hrbtenico.

Kot poroča Policijska uprava Kranj, se je v soboto zgodaj
zjutraj pet planincev odpravilo od Koče na Gozdu po Hanzovi poti na vrh Prisojnika.
Okoli 7.30 so prišli do snežišča, ki bi ga morali prečkati v
spodnjem delu, da bi sledili
markirani poti. Prvi v skupini, 37-letni planinec iz okolice
Ptuja, si je začel nadevati dereze, medtem ko sta 40-letni
planinec iz okolice Ljutomera
in 41-letni planinec iz okolice

Ptuja nadaljevala pot levo ob
snežišču, za njima pa sta
kmalu stopila Se preostala
planinca iz skupine.
Ko sta prva dva planinca
prišla do snežnega predora v
severni steni Prisojnika, kjer
je voda pod snežiščem raztopila sneg, sta zakorakala skozenj. V tistem trenutku se je
sneg nad njima prelomil. Prvega, 40-letnika iz okolice
Ljutomera, so snežni in ledeni kosi zasuli. Preostali štirje

za potrebe izvajanja operativnih policijskih nalog in 70 ur
letenja pri opravljanju humanitarnih nalog. "Nalet se torej v poletnih mesedh poveča vsaj za polovico," je razložil Bregar. V LPE sicer razpolagajo s šestimi helikopterji največja dva običajno uporabljajo z i reševanje v gorah
ter prevoz potnikov in bolnikov, helikopterja srednje velikosti največkrat koristijo za
nadzor šengenske meje, najmanjša dva pa za zračni nadzor prometa.

planind so ga takoj začeli izkopavati in ga po dvajsetih
minutah tudi našli, vendar ni
več kazal znakov življenja. Padajoči led je poškodoval tudi
41-letnega planinca iz okolice
Ptuja, zato so ga zaradi suma
poškodbe hrbtenice s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Jesenice. V reševalni
akdji so poleg dežume ekipe
z brniškega letališča sodelovali tudi gorski reševalci iz
Kranjske Gore.
Po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenije je letos
v slovenskih gorah življenje
i^ubilo devet gornikov, gorski reševalci pa so posredovah v 221 nesrečah in iskanjih. Lani je v gorah umrlo
29, leto prej pa 23 planincev.

PODLJUBEL)

KRANJ

Stara mina v potoku

Ukradli čoln

V strugi Gebnovega potoka v Podljubelju so delavci VGP
Kranj prejšnji teden delali izkop za temelje podpornega
zidu. Odkrili so neeksplodirano mino in nekaj nabojev. O
najdbi so obvestili Policijsko postajo Tržič in upravo za zaščito in reševanje. Policisti so zaščitili kraj najdbe, strokovnjaki pa odstranili mino ,in z detektorji pregledali okolico.
Ker je najdišče blizu Podružnične osnovne šole Podljubelj,
so se dogovorili s predstavniki Občine Tržič, izvajalca del in
šole za nujne varnostne ukrepe. Vstop na gradbišče je prepovedan vsem nepooblaščenim osebam. Izkope na gradbišču bodo izvajali v dogovoru s šolo v času, ko otrok ne bo v
šolski stavbi. Med deli bo zaprto tudi šolsko igrišče. S. S.

Neznani storilec je s parkirnega prostora v Stražišču
ukradel gumeni čoln z motorjem in avtomobilsko prikolico.
Gmotna škoda znaša sedem tisoč evrov.

Kradel natakarjem
Kranjski policisti so pred kratkim prišli na sled 23-letnemu
Škofjeločanu, ki je v poletnih mesecih ukradel več denarnic
natakarjev v gostinskih lokalih v Žabnici, v Stražišču pri
Kranju, v Naklem in starem jedru Kranja. Sicer že stari
znanec policije si je na ta način prilastil prek osemsto evrov.
Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor. S. Š.
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Rekordni tek Slovaka
v Tržiču, na največjem tekmovanju na tekaških rolkah pri nas, sta slavila Slovak Martin Bajčičak in

Besničanka Vesna Fabjan.
M A J A BERTONCELJ

Lom • Na progi od Tržiča
proti Lomu je v soboto potekalo 16. mednarodno tekmovanje na tekaških rolkah, ki
je štelo za poletni pokal
Cockta. Konkurenca je bila
boljša kot pretekla leta, prvo
ime pa Slovak Martin Bajčičak. "Zadovoljni smo, da je
nastopil eden najmočnejših
tekačev na svetu. Veseli nas
tudi, da so se odzvali v biadonskem taboru. To je prireditev, Id privablja veliko število gledalcev in tekmovalci
uživajo v tem ambientu," je
povedal Vinko Grašič, vodja
tekmovanja.
Pri moških je po pričakovanjih zmagal prav Bajčičak,
za katerega je bil Tržič vmesna postaja med Dadisteinom, kjer je bil na treningu
skupaj z Majdičevo in Brodarjem, in otokom Krkom,
kamor je z dekletom šel na
dopust po tekmi. V Tižiču je
nastopil tretjič, s časom 21:13
pa za 16 sekimd popravil že
sicer svoj rekord 8,5 km dolge proge do Slaparske vasi.
"Prireditev mi je všeč, odlično organizirana, poleg tega
mi ustreza tudi proga, saj
sem v vzpone zelo močan,"
je v napol slovenščini pojasnjeval Martin Bajčičak, ki trenira po programu Ivana Hudača, glavnega trenerja slovenske A-ekipe. O poteku
tekme je dodal: "Ko se je začel vzpon, je šel naprej Marič. Mislil sem, da bo zelo
močan. Prehitel sem ga nekaj pred letečim ciljem in potem samo še povečeval razli-

Martin Bajčičak (desno) in janež Marič (levo) sta bila v ospredju že pred vzponom proti
Lomu. / Foto Mltk. ZorriMn
ko." Biatlonec Janez Marič,
ki je imel v začetku tedna nekaj zdravstvenih težav (vročina), je bil na koncu drugi:
"Če ne bi bilo Bajčičaka, bi
bilo precej lažje, ker bi verjetno potem jaz.jiarekoval svoj
tempo. Nekaj pred letečim
ciljem je šel mimo. To mi je
vzelo voljo, nisem mogel več.
Bil je za razred boljši." Tretji
je bil še eden iz biatlonskega
tabora, Klemen Bauer, četrti
pa smučarski tekač Nejc Brodar, ki je zmagal lani. "Konkurenca je bila hujša kot preteklo leto. Priznam, da danes
na zmago ne bi mogel računati, drugo mesto pa je bilo
dosegljivo. V začetku vzpona
sem naredil napako. Preprosto sem hotel preveč," je
pojasnjeval Ško^eločan Nejc

Brodar ter dodal nekaj besed
o prihajajoči zimski sezoni:
"Na treningih je razlika v
času v primerjavi z Bajčičakom veliko manjša, a do
zime je pred nami še približno dva meseca treninga. Zaenkrat mislim, da smo na
dobri poti, da končno pokažemo, da zadnja leta nismo
delali zaman. Motivacijo
imam. Prav mi je prišel tudi
odmor po lanski predčasno
končani sezoni. Bil sem več
doma, se tudi psihično malo
spočU."
Pri ženskah na startu ni
bilo Petre Majdič. "Petra je
testirala čevlje. Naredili so se
ji ogromni žulji na več mestih na nogi, tako da je izpustila že včerajšnji trening," je
njeno odsotnost pojasnil

Ivan Hudač. Tretja zmaga
zapored je pripadla smučarski tekačici Vesni Fabjan, ki
se je za zmago borila z biationko Tejo Gregorin. 'To je
bil kar težak dvoboj. Zmagala sem na jx>doben način kot
lani v boju z Majdičevo. Napadla sem v zadnji vzpon
pred ciljem. Čas je slabši kot
lani, saj smo po ravnini šli
počasneje. Nisem pa imela v
načrtu rušenja rekorda. Za
nami so dolge in naporne
priprave, tako da sem malo
utrujena. Sicer pa mi gre vse
po načrtih. Testi, ki smo jih
naredili, so pokazali kar velik napredek. Če bo šlo še
naprej vse po načrtu, sem
lahko za zimsko sezono
optimistična," je dejala Vesna Fabjan.

SMUČARSKI SKOKI

KONJENIŠIVO

Odprli novi skakalnici v Žireh

Kasaške dirke na Brdu v sedmih kategorijah

Smučarski skakalni klub Alpina Žiri je v Nordijskem centru
v Žireh organiziral otvoritveno tekmovanje na 15- In 26metrski skakalnici, ki sta dobili plastično podlago. "To je za
naš klub velika pridobitev. Doslej smo imeli doma možnost
trenirati le v zimskem času. Uporabnost objekta se bo sedaj
močno povečala. Najmlajši tekmovalci, ki jih je v klubu tudi
največ, bodo lahko več in bolje fenirali," je bil ob odprtju zadovoljen Andraž Kopač, predsednik SSK Alpina Žiri. M. B.

Na hipodromu na Brd j pri Kranju so v nedeljo potekale kasaške dirke. Na sporedu je bilo sedem dirk, vse na distanci 1640
m. V prvi dirki je zmagala Lucy z voznikom Dušanom Selinškom (KK Piramida), v drugi dirki je novo zmago dosegla Pratolina OM (Jelko Orel, KK Ljubljana), v tretji dirki je zmagal
Jack M (Viktor Marinšek, KK Komenda). Pokal za zmago v četrti dirki je odšel v Ljubljano. Najboljša je bila Aga Vita (Bashkim Rahmani, KK Ljubljana). V peti dirki je zmagal Lets go
(Andrej Marinšek, KK Komenda), v šesti dirki slovenskih kobil
pa Jo HV (Vlirko Gregorc, KK Domžale). V zadnji dirki je bil
najboljši Tubbe Be (Milan Žan, KK Komenda). M. B.

CORENjSKI SEMAFOR
TEK NA

ROLKAH

16. Mednarodna tekma na rolkah - Tržič 2008 (Poletni
Pokal Cockta): proga4,5 km, ml. deiki: i. Razinger (TSK
Bled) 10:13, 2. Lampič (ŠRC Preska Medvode), 3. Štepec
fTSK Merkur Kranj); ml. deklice: i. Praznik (TSK Jub Dol)
10:51, 2. N. Žavbi Kunaver (ŠRC Preska), 3. Likar (TSK
Valkarton Logatec); st dečki: 1. Šimenc (Valkarton) 9:48,
2. Hrovatin (ŠD Mladina Trst), 3. Malnar (Valkarton); s t
deklice: i. Lampič 10:13, 2. L. Einfalt (obe ŠRC Preska), 3.
urevc (ŠD Gorje); proga 6,5 km, ml. mladinci: i. Tršan
17:26, 2. Gorjanc (oba Valkarton Logatec), 3. Praznik
(TSK Jub Dol); mL mladinke: 1. Sever Rus (Valkarton)
20:54, 2. Klemenčič (TSK Merkur Kranj), 3. Zupan (TSK
Bled); st. mladinke: i. Drčar (SK Brdo) 21:41, 2. Šolar
(Merkur Kranj), 3. Luštrik (SK Brdo); juniorke: 1. Čebašek
(TSK Bled) 22:21; članice: Fabjan (TSK Merkur Kranj)
18:19,2. Gregorin (ŠD Nika Ihan) + n , 3. Soklič (ŠD Gorje) + 44,4. Jezeršek (Merkur Kranj), 5. Višnar (TSK Bled);
proga 8,5 km, s t mladinci: 1. Klavžar 23:04, 2. Šimenc
(oba Valkarton Logatec), 3. Kočevar (Kovinoplastika
Lož); juniorji: 1. Kordiš (Kovinoplastika Lož) 24.39, 2- Potočnik, 3. Rimahazi (oba TSK Bled); člani: 1. Bajčičak
(Slovaška) 21:13, 2. Marič (TSK Bled) + 56, 3. Bauer (SK
Ihan) + i:02, 4. Brodar (ŠD Tekač) + 1:20, 5. Doki (SK
Ihan) + 1:38; veterani: i. Žnidarič (Tržiške strele) 28:09,
2. Gros (SZS Nordijska); častni komite, sponzorji in politiki (2 km): 1. Drobnič (poslanec DZ RS), 2. Slapar
(Predsednik KD Lom), 3. Vrtač (direktor Avtohiša Vrtač).
M. B.
KOLESARSTVO
Dirka dečkov za Pokal Sbvenije v Lenartu, dečki A: 1. Mohorič, 2. Gabrovšek, 5. Korošec (vsi Sava), 9. Papler (Perftech Bled); dečki B: 1. Katrašnik, 8. Košnik, 10. Klemenčič
(vsi Sava); dečki C: 6. Rakover, 7. Zupanič, 9. Šolar (vsi
Sava). M. B.
30. Juriš na Vršič (12 km, 800 m višinske razlike), absolutno, moški: i. Tekavec (Velenje, Športna prehrana) 33.09,
2. Vesel (FBI Uni) +1:48,3. Vinčec (Elektro Primorska) +
2:06, 4. Robič + 2:30, 5. Dacar + 3:00, 6. Kukovič (Calcit
Kamnik) +3:25; ženske: 1. T. Žakelj (MBK Hidria) 43:12, 2.
Lapanja (ŠD Bevke) 4- 2:39, 3. R. Žakelj (Pekarna Magušar) + 4:09. M. B.
NOGOMET
z. SNL, 5. krog: Triglav Gorenjska : Livar Ivančna Gorica 1
: o; 3. SNL - Zahod, j. krog: Sava Kranj: Avtoplus Korte 1
: o, Tolmin : Kamnik i : 4, Roltek Dob : Tinex Šenčur o :
o, Jadran Dekani: Kranj t : 3, Tabor Sežana: Kalcer Vodoterm 2 : 1 . 1 . gorenjska članska liga, 2. krog: Niko Železniki : Visoko 4 : 3, Polet: Naklo 2 : 7, Bled HIrter: Alpina
Žiri o : o, Ločan : Velesovo o : i, Kranjska Gora : Bohinj 2
: 1, Hrastje Šenčur: Šobec Lesce (tekma bo odigrana danes ob 17. uri). 2. gorenjska članska liga, 2. krog: Preddvor : Podbrezje 2 :1, Trboje : Britof 2 : i, DLN : Kondor
2 : 5, Bitnje : Mimovrste Jesenice 2 : 6. M. B.

GG

KOLESARSTVO

Šilarju leteči cilji od Ljubljane do Zagreba

Na stiki z desne: Andraž Kopač, Marko Mriak, podžupan
Žirov, Primož Ulaga, poslovni direktor nordijskih disciplin,
in Rainer Kaschta, predstavnik Alpine 1 foto Poiona Miikir Biidasin

Prvo enodnevno kolesarsko dirko od Ljubljane do Zagreba
(kategorija 1.2) je dobil Robert Vrečer, kolesar ekipe Radenska KD Finančna točka, aktualni slovenski gorski prvak.
Zmago na 200 km dolgi dirki si je privozil na ciljnem
vzponu druge kategorije na Medvedgrad. Najboljši iz vrst
kolesarjev kranjske Save je bil Hrvat Massimo Demarin na
7. mestu. V seštevku gorskih ciljev je slavil Vrečer, skupno
zmago na letečih ciljih pa Kranjčan Uroš Silar (Sava). M. B.

Gorenjski Glas
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HOKEJ
KRANJ

Slovo Igorja Mubija
V nadaljevanju slovesnosti ob praznovanju 40-letnice HK
Triglav Kranj je članska ekipa odigrala srečanje proti Medveščaku. Hokejisti iz Zagreba so bili boljši 5 3 : 0 . Srečanje
je bilo poslovilno za Igorja Mubija, branilca HK Triglav
Kranj, ki se je od aktivnega igranja pri kranjskem klubu
poslovil po 23 letih. Ima najdaljši staž med vsemi igralci v
40-letni zgodovini kluba. M. B.

SAH
MURSKA SOBOTA

Jeseničani pri fantih, Komenda pri dekletih
V Murski Soboti je potekala prva mladinska liga za fante in dekleta (U20). Nastopilo je 32 ekip pri fantih in 12 ekip pri dekletih. Pri fantih je jeseniška ekipa v sestavi Alen Hasanagič
(7/9), Ane! Hasanagič (7,5/9) in Miša Hrenič (7,5/9) z 22 točkami prepričljivo osvojila prvo mesto. Prav tako zanesljivo je
p'i dekletih zmagala ekipa ŠK Komenda Popotnik, ki je dobila prav vseh sedem dvobojev in osvojila 12 točk. Ekipo sta sestavljali Maja Nadvešnik in Laza Kozarski. O. O.
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Vse najboljše, hokejisti
Hokejski klub Triglav Kranj je z osrednjo slovesnostjo na ledu proslavil 40 let delovanja kluba.
MAJA BERTONCELJ

Kranj - Štiri desetletja kranjskega hokeja so v Ledeni
dvorani Zlato polje praznovali s programom, ki je potekal od srede do nedelje.
Osrednja slovesnost je bila v
petek. Na njej so se predstavile vse selekcije H K Triglav
Kranj: hokejska šola, ml. dečki, dečki, kadeti, mladinci,
članice i n člani, vsem zbran i m pa so spregovorili Da-

mijan Peme, župan M G
Kranj, Janez Sodržnikiz Hokejske zveze Slovenije in
Emiljan Pavlin, predsednik
H K Triglav Kranj.
"Danes imamo razlog za
veselje, saj smo tudi v težkih
časih, ko smo bili brez dvorane, vztrajali i n dosegali tekmovalne uspehe. V sezoni
1999/2000 smo s selekcijo
hokejske šole osvojili prvi naslov državnih prvakov, dve
sezoni kasneje so bili držav-

ni prvaki naši mladinci, v sezoni 2 0 0 3 / 2 0 0 4 pa dečki,"
je povedal Emiljan Pavlin in
se ozrl v prihodnost "Postati
želimo eno najboljših športnih društev v občini in v državi. Naši osnovni cilji so:
pridobiti nove člane, biti
uspešni na tekmovnajih
(uvrstitev članske ekipe med
prve tri po rednem delu prvenstva i n članic med najboljše štiri v avstrijskem državnem prvenstvu), ter zago-

toviti finančno stabilnost kluba." Hokejistom so s pesmijo čestitali pevci A P Z France
Prešeren. "Vse najboljše, hokejisti," je odmevalo po dvorani, za konec pa je sledila še
slavnostna torta za predsednika. "V imenu vseh igralcev
in igralk čestitam našemu
klubu in m u zaželim vse najboljše v 41. sezoni. Upam, da
bo takšnih obletnic v Kranju
še veliko," je dejal Domen Jemec, kaf>etan članske eldpe.

FEISTRITZ

Simona in Oskar Orel zmagala
Šahovski klub Feistritz - Paternion iz Avstrije je organiziral
ekipni in posamezni hitropotezni šahovski turnir, že 32. po
vrsti. Tekmovanje med posamezniki je potekalo v treh
skupinah, za mlade do 12 let, za mlade do 16 let in v enotni
skupini, kjer je nastopalo 39 šahistov. V enotni skupini je zasluženo zmagal škofjeloški FM Oskar Orel, ki je v devetih
srečanjih zbral 7,5 točke. Pol točke je zaostal mladi Georg
Halvax iz Avstrije, odlično tretje mesto je osvojila FM Simona Orel, ki je zbrala 6,5 točke. Orlova je bila s tem tudi
najboljša šahistka, za kar ji je pripadel tudi poseben pokal.
Dobro je igral tudi lanski zmagovalec MK Dušan Zorko, ki
pa je s porazom v z,adnjem krogu padel na 5. mesto, osvojil
je 6 točk. Orel je na tovrstnem turnirju zmagal že v letih
1989,1997 in 2003, S štirimi zmagami sedaj na večni lestvici deli prvo mesto z avstrijskim FM Cuido Kaspretom. V. S.

GG

Hokejisti Anže Ahačič, Domen Jemec in Aljoša Medja so
predsedniku Emiljanu Pavlinu podarili torto. / FOIO: RIM DOU

Predstavilo se je vseh sedem selekcij H K Triglav Kranj.
Najmlajši obisjcujejo hokejsko šolo. / Foto: riii doM

Hrušičan na beljaškem ledu
Mladi hokejist David Slivnik je s klubom VSV osvojil prvo mesto na letošnji Poletni ligi Rudi Hiti.
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Bled - David Slivnik je 21-letni branilec beljaškega hokejskega kluba V S V . Čeprav prihaja s Hrušice, ki je v neposredni bližini jeseniškega
hokejskega hrama, pa že od
svojega osmega leta igra na
avstrijskem Koroškem. Je
eden izmed mladih obetajočih igralcev v klubu, ki je

osvojil prvo mesto na letošnji
Poletni ligi Rudi Hiti na Bledu.
Svojo pot ste začeli na Jesenicah. Kako to, da ste se odlodGzabeljaškiklub?
"Trenirati sem začel na Jesenicah, ko sem bil star šest
let. Po dveh letih me je trener Drago Horvat, ki trenira
mlajše selekcije v Beljaku,

povabil s seboj na trening.
Dvakrat ali trikrat sem šel z
njim, in ker m i je bil način
treninga všeč, sem ostal. Način dela v Beljaku m i je \^eč
še danes in mislim, da je bila
odločitev, da ostanem v tem
klubu, pravilna."
Je igranje v Avstriji za vas
predstavljalo privilegij ali
kdaj tudi breme.^

Se va.ša letošnja ekipa močno razlikuje od lanske?
"Pet igralcev je ekipo zapustilo, prišli so štirje novi.
V ekipi je več mladih igralcev, prav tako pa imamo tudi
novega trenerja. Sicer se izredno dobro razumemo,
tako na ledu kot izven njega.
Ni čutiti razlike med mladi
mi i n starimi, tujci in domačimi."

ORGANIZATOR

Ck)renjskiGlas

C&SZS

"Na začetku sem se zagotovo moral bolj dokazovati,
saj v skoraj vsaki ekipi v
ospredje dajejo domače igralce. Vendar sem v Beljaku
že tako dolgo časa, ds niti nisem imel večjih problemov s
tem. Je pa tega sedaj vedno
manj. V klube prihajajo tuji
trenerji i n v igro dajqo igralce, ki si to zashižijo."

^asKS.

TEK ZA ULTRAMARATONCE
ALI PREIZKUS VZDRŽUlVOSTI
ZA VSAKOGAR - 50,35 ali lOkm?
j VABIMO ne samo tekače, tudi navijače, planinca,
I turiste, da pridejo na Jezersko, da se povzpnejo
j na Kofce in druge planine pod Košuto, kjer bodo
lahko spodbujali tekmovalce.
David Slivnik že od osmega leta hokej igra v Beljaku.

/Foto: Tina ocii

Ste v ekipi že kaj govorili o
ciljih v letošnji l i ^ EBEL?
"Večjih zakljudcov še nismo delali. Bilo je kar nekaj
sprememb v ekipi, načinu
same igre, na kar se moramo še privaditi. Tudi sam o
ciljih ne bi govoril, dokler ne
bo končan vsaj prvi krog tekmovanja. Na podlagi prijateljskih tekem se še ne da govoriti o pripravljenosti drugih ekip."
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Kolesarji jurišali na Vršič
Jubilejnega, 30. kolesarskega juriša na Vršič se je udeležilo 1153 kolesarjev. Zmagala sta Gregor
Tekavec in z novim rekordom Tanja Žakelj.
MAJA BEKTONCELJ

Vršič, Kranjska Gora - V soboto je potekal jubilejni, 30.
kolesarski juriš na Vršič. Na
stratii v Kranjski Gori je bilo
kar 1153 kolesarjev-, med nji-

m i tudi rekorder Vršiča, 34letni Velenjčan Gregor
Tekavec. Svoje najboljše
znamke tokrat s časom 33
minut in 9 sekund ni izboljšal, bil pa je prepričljivo najboljši, tako kot pri ženskah

tudi gorska kolesarka Tanja
Žakelj z Ledin.
Tekavec je zasledovalce
zadaj pustil že kmalu po letečem startu, v 26 serpentinah m u ni bil kos nihče. Kot
je dejal, je bilo za postavitev

Več kot tisoč kolesarjev je v soboto tekmovalo na jurišu na Vršič. / foio: Ank, suiovec

rekorda v zgornjem delu
preveč vetra. Drugi je bil
Peter Vesel, tretji pa Danjel
Vinčec. Rekordno pa je vozila gorska kolesarka Tanja
Žakelj. Nov žensM mejnik
znaša 43 minut in 12 sekund. S časom 45 minut in
51 sekund je kmalu za njo v
cilj prišla zmagovalka triatlona jeklenih Teja Lapanja. Čeprav na drugih prireditvah doslej ni tekmovala,
je v Kranjsko Goro prišla.
"Ker so mnogi videli, da m i
gre dobro na kolesu, so me
prepričali, da sem prišla
tudi na Vršič. Zares lepa prireditev. Z a svoj čas sem se
kar namučila, saj m i je proti
koncu začelo zmanjkovati
moči," je pojasnjevala Škofjeločanka, ki je v letošnji sezoni trenirala predvsem na
cestnem kolesu. Tretja je
bila še ena Gorenjka, Rada
Žakelj iz Žirov, zmagovalka
Soriške planine i n Osolnika.
Z a konec naj še zapišemo,
da so kranjskogorski organizatorji tokratno prireditev izpeljali na visoki ravni.

Žakljeva pogleduje v London
Gorska kolesarka Tanja Žakelj, aktualna svetovna prvakinja do 23 let, prihaja z Ledin, vasice le nekaj
kilometrov iz Žirov. S sezono je zadovoljna, čeprav ni dosegla cilja: nastopiti na olimpijskih igrah.
MAJA BERTONCELJ

Kranj - Zmagovalka letošnjega Vršiča je gorska kolesarka
Tanja Žakelj (MBK Hidria),
20-letna športnica z Ledin,
vasi med Ž i r m i i n Idrijo.
Doma je s kmetije. "Kadar
sem doma, kar veliko pomagam," pravi študentica 2. letnika kemijskega inženirstva,
ki v času študija med tednom živi v Ljubljani. Ima še
dve sestri, v prostem času pa
rada poje - doma na Ledinah
v cerkvenem pevskem zboru. Čeprav je aktualna svetovna prvakinja do 23 let, pa ni
nastopila na olimpijskih igrah, kjer je bilo prostora le za
30 tekmovalk. Je pa v zadnjem času nastopila na nekaterih rekreativnih tekmah,
tudi s cestnim kolesom.
"Glavne tekme v letošnji
sezoni so že mimo, v nedeljo
grem le še na zaključek svetovnega pokala v Schladming,
tako da imam čas iti tudi na
kakšno rekreativno prireditev. Se pa veliko bolje počutim na gorskem kolesu kot na
cestnem. Bolj sem ga vajena.
Na cestnem kolesu veliko tre
niram v pripravljalnem obdobju, med sezono pa sem

Tanja Žakelj pravi, da ima neuvrstitev na OI tudi dobro
stran: "Za London bom še bolj motivirana."
samo na gorskem," je pojasnila Žakljeva, ki se je s športom bolj resno začela ukvarjati v 1. letniku Gimnazije Idri-

ja. "Takrat so dijakinje in dijaki 3. in 4. letnikov zmagali na
državnem prvenstvu v orientacijskem teku. Naša gimna-

zija se je uvrstila na svetovno
prvenstvo, na katerem pa so
lahko nastopili le dijakinje in
dijaki 1. in 2. letnikov. Pomagala sem delati na domači
kmetiji in bila fizično toliko
pripravljena, da sem bila v
teku dovolj dobra in prišla v
ekipo. Profesor je v meni odkril velik športni talent in me
usmeril v kolesarstvo. Poznal
je trenerja iz čmovrškega kluba Draga Kavčiča, ki je bil
moj prvi trener, včlanila sem
se v klub in začela trenirati
gorsko kolesarstvo," je pojasnila, kako je postala gorska
kolesarka. Njen sedanji trener je Luka Žele, panožni reprezentančni trener.
Za letošnji dlj si je zadala
nastop na olimpijskih igrah,
kar pa ji ni uspelo. "S sezono
sem zek) zadovoljna, čeprav
so bile cilj olimpijske igre.
Boj za eno mesto je bil napet,
a uspelo je Blaži Klemenač.
Mislim, da je bila letos najmočnejša. Je pa tudi naslov
svetovne prvakinje pri mlajših članicah zame zelo lepa
tolažba," pravi Žakljeva ter
dodaja: "Ta neuvrstitev na
0 1 ima tudi dobro stran. Za
London čez štiri leta bom še
bolj motivirana."

GIBAJTE SE Z NAMI
MIROSLAV BRACO CVJETIČANIN
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Juris na Vrsic
...je uspd. Seveda, & sklepam
po sebi. PriSd sem dc viha. Na
vrhu sem cdovidd vth. Če bo^e
pomislim, prvič nisem na vrhu
imel popolnoma zamejene slike in prvič nisem ostd brez du-

No, da ne utrujam...
Iz Gorenjskega gfasa nas je
bilo kar nekaj, ki smo v novih
dresihjMrišSaii na ta slovenski kolesarski iron. Kot sem slišal,
samo Franc ni bil zadovoljen z

ha zaradi premočrtna tamtama pod dresom v predelu, kjer
naj bi imel srce.
Hočem povedati, da sem priplezal na vrh s tako "lahkoto",
da sem cdo lahko izustil nekaj
stavkov s prijatelji iz Novegfi mesta, Murske Sofcote, PodpeS....
V nadaljevattju se bom samo
še hvalil.
Da, zmagal sem! Ne sicer v
generalni razvrstitvi, ampak
med novinaiji, ki smo imdi na
JuriSu svoje državno prvenstvo!
Med neprojesionalnimi novinarji, seveda. "Neprojesionalnimi"?
Da, in to me žre, odkar so mi povedali strokovnjaki za vrednotenje zaposbvanja, da naziv državnega prvaka v cestni gorski
vožnji med neprojesionalnimi
novinaiji nima enake teže kot
zmaga med "profesionalnimi"
novinarji. In zdaj bi tukaj pristajala ena sočna gorenjska kletvica! Atr^)ak, ker sem kulturno
vzgojen, se je bom vzdržal in
hkrati napovedujem atakirarye
na direktoričino srce, da me že
končno vzame v redno ddovno
razmeije, ker v prihodnje ne mislim imeti mošnji&a do Statve,
jezika doa^alta in mso do§ežnjev, če taka zmaga nima
"teže". Verjetno večina bralcev
ve, kakoje priti s kolesom na vrh
Vršiča? Svoj "dolgi nos" sem v cilju namakal v pivu, vse dokler
mi ni nasproti priid mladi gospodič z imenom Gregn. Vprašal me je, če sem to mogpče jaz,
in ko sem mu odgovoril, da sem,
mije segel v roko in mi CestiUd zo
po njegovih besedah odlične kolumne v Gorenjskem §asu!
Resje, ne lažem.
Prisežem.
Potem mije odl^. Bdje vsaj
en zadovoljen bralec in majica
driavnegp. prvaka in naziv "neprofesionalen tu}vinar" kot pa
niti ena pohvala in...

svojim rezultatom. Pr^,čakovedje
čas pod 4j minutami, a ga ni dosegi. Ne bi pisal tragedije, kerje
jasno, da bo prihodnje leto, seveda, če se bo še naprq vozil z
nami, zastav^eni čas dosegd. In
prav v tem je tudi eden od čarov
Juriša na Vriič.
Ne vem točno, kolikoje bilo letos udeldmcev Juriša, kar niti
ni pomenrhngše od df^stva, daje
ta prireditev še vedno velik, če tte
najvei^i izdv vsakegii kotesaija v
sezoni. Kako to vem? Pravzaprav ne vem, ampak samo sumim. Zakaj bi drugače vsi pred
štartom in po cilju spraševčdi le
eno in isto že takoj po vprašanju,
kako si, koliko časa si vozil lani
in koVk' si meu cajt dons? To
sprašujoči tudi na maratonu
Franja, seveda, ampak tam ni
Vršiča in vsak "malo resngši"
kolesar ve, koliko časa porabi od
Kranja Gore do vrha Vršiča!
Se razumemo?

Prgšr^i teden so se nam pridružile kar tri ženske! To pa je
novica! Žd mije v objektiv uspelo ujeti le dve, ampak oUjubim,
da bom št tre^o in wse tiste, ki se
nam še bodo pridružile. Vse tri
so potrdile moje pisatye, da dedci ne grizemo na kolesih, da rte
divjamo, da smo kulturni, ljubeznivi, pryazni... skratka maksirttaltu.

Današnja tura, A-skupina: Kranj-Kokrica-mimo Slavka
Žagaria-Britof-Šenčur-Ceridje-Ambrož in nazaj čez Olševek
in Preddvor-Čadovije-Tatinec^ostišče Dežman. B«kupina:
enako k da, ne gredo na Ambroža. Dobimo se ob 17. uri
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MOJ POGLED
DAMJANA ŠMID

Srečno, šolarji (4)
am na drugem koncu
Slovenije živi fant. Je
prijazen in ljubek in
zelo živahen. Upošteva le ljudi, ki so mu blizu in znajo z
njim vzpostaviti dober odnos.
Potrebuje več - več bližine, več
razlage, več motivacije in več
potrpežljivosti. Takoj ugotovi,
koga lahko spelje na led in
kdo mu postavi meje. Raje
ima ljudi, ki mu znajo postaviti meje. Ko sprejme človeka
v svoj svet, se iz tigrčka spremeni v mucka. Je eden izmed
tistih otrok, ki mnogim odraslim povzročajo težave. Nekateri jih rešujejo, drugi pa ga
označijo za otroka, s katerim
se ne da delati. S prvimi fant
sodeluje, drugim povzroča še
več težav. Vstopa v prvi razred seje veselil, saj želi biti podoben starejšemu bratu in sestri, ki sta že šolarja. Skupaj z
mamico je pripravil šolske potrebščine in bil ponosen na
svojo prvo torbo. Prvi šolski
dan je jokal. Zbegala ga je
množica v dvorani in govora
župana ni razumel. Govoril
je o denarju, ki ga daje občina
za to, da lahko hodijo otroci v
šolo. Fant je hotel domov.

T

Prisluhnite nam polepšali vam bomo
dan.

Ampak vsi drugi otroci so
pridno sedeli in z žarečimi
očmi sledili programu. Pogledal je mamico in očeta, ki sta
mu spodbudno pokimala. V
resnici ju je za vrat stiskal
strah in spraševala sta se, kaj
sta vendarle narobe naredila
pri tem otroku, da ne more
biti takšen kot ostali. Drugi
trije otroci v družini so "normalni". Fant pa - kot da se
dolgočasi ob vseh teh človeških
aremonijah. Šolski sistem ni
narejen zanj. Pa vendarle si
starša želita, da bi bil njun
fant srečen in uspden tudi v
tem sistemu. S tisoči dvomi
odideta domov. Dnevi prvega
šolskega tedna tečejo. Niso
spodbudni. Fant joče, noče v
šolo, pri pouku ne sodeluje.
Starša odideta v šolo. Z učiteljico in vzgojiteljico se dolgo
pogovarjajo. Povesta svoje
strahove in dosedanje izkušnje iz vrtca. Dogovorijo se,
kako bodo sodelovali in reševali težave. Tesnoba izgine in
začudfo, da potrejtuijejo drug
drugega. Fant potrebuje ob
sebi odgovorne in zrele ljudi.
Naj bo takšnih čim več. Za
vse otroke.

TU ISTICNi
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uiumi.potepuh.com

Fižol proti pozabljivosti
Fižol se skoraj tako dobro kot v kuhinji obnese tudi v ljudskem zdravilstvu. Čim pogosteje boste jedli
fižol, manj boste pozabljivi, imeli boste bolj zdravo srce, znižali si boste raven holesterola v krvi ...
Fižolove luščine bodo koristile pri revmi, obolenjih ledvic ter branile pred nastankom sladkorne
bolezni, stročji fižol pa naj bi varoval pred nosečniškimi pegami ...

PAVIA K U N E R

Fižol (Phaesolus vulgaris),
ki so mu nekoč rekli meso
ubogih, prihaja k nam iz Mehike. Sadili so ga že Indijanci in uživali zelenega ter posušenega. V16. stoletju so ga
iz novega sveta na staro celino zanesli pomorščaki. Slovenci smo ga začeli gojiti stoletje kasneje in danes o njem
vemo skoraj vse, zato vam ne
bom solila pameti, kako ga
kuhati, kaliti... Posvetimo se
zgolj zdravilnim odlikam fižola - njegovih zm in lulSčin
oziroma strokov.

Diuretične fižolove
luščine
V domači lekarni najpogosteje uporabljamo fižolove
luščine brez zmja, ki smo jih
dobro posušili ter jih dobro
zaprte shranili na suhem
mestu. Luščine so šibak diuretik, ki blago žene na vodo,
imajo pa tudi to moč, da lahko znižajo krvni sladkor, se
strinjajo farmacevti in fitoterapevti. Uporabljamo jih v
mnogih čajnih mešanicah za
Ipdvicp in mehnr tpr so sesttavina nekaterih naravnih
zdravil za sladkorno bolezen.
Čaj iz fižolovih luščin koristi
pri revmatičnih obolenjih,
protinu, išiasu in vseku ter
deluje proti nastanku kamnov. Obnese se tudi za nego
kože na obrazu, denimo proti aknam. Čaj pripravimo kot
lahen prevretek: žlico luščin
za nekaj minut povremo v

Vse je mogoče

MARJETA SMOLNIKAR

m_/b@g-gJos.si

Zdrav Človek irrta tisoč raz- zenu, proti večeru pa sva se z
ličnih želja, bolan eno samo: Andrgem odpeljala domov.
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
Po tokratni kemoterapiji niizrekd, ne vem, vsekakor drži. sem čutila prav nobene slabosti ali utrujenosti in sem funkcionirala, kot bi bila navita. V
Petek, 6. julija
ponedeljek sem se vrnila v zdaj
V nedeljo sva šla z Andrejem že utečene tirnice. Pomeni,
na Dobrčo. V hrib ravno nisem :qutraj najprej obvezna doza
tekla, sem bila pa na koncu po- naravnega, doma stisnjenega
nosna, da sem premagala pot soka, potem sadje, potem lahek
in tako rekoč samo sebe. Lepo prigrizek, po prigrizku kosilo,
aH grdo, moram povedati, da potem malica in na koncu še
sem bila kar malce samovšeč- večerja, med posameznimi
na. In menim, da sem tudi obroki pa dve uri premora.
imela za kaj biti. Nenazadnje Mmmm, kar sline se mi cediDobrča le ni ljubljanski Rož- jo. Za prigrizek, recimo, sem si
nik. Vsekakor pa je bilo priti z privoščila na olivnem dju poDobrče neprimerno lažje, kot pečene kruhke iz pirine moke.
zlesti nanjo. Popoldne sem se narruizane z doma pripravlješe pošteno "namučila" še v ba- no čičerikino pašteto (na pri-

približnb poldrugem decilitru vode, pokrito pustimo
slati četrt ure in precedimo.
Skodelica s\'eže pripravljenega poparka se pije med obroki dvakrat do trikrat na dan.

Nekaj receptov iz
zakladnice ljudskega
zdravilstva
Ljudska medicina zoper
revmo težko najde boljše
zdravilo od tižolovih lušfin.
Priporoča prevretek iz fižolovih luščin, ki ga pijemo dvado trikrat na dan ter kopel v
vodi, v kateri smo skuhali fižolove luščine. Po kopanju
moramo leči v posteljo in se
dobro segreti, tako da se
močno preznojimo. Proti
sladkorni bolezni na drobno
narežemo dvesto gramov fižolovih luščin in jih kuhamo
v enem litru vode na šibkem
ognju približno pol ure. Pustimo stati čez noč, nato precedimo in pijemo po en kozarec vsake pol ure. Za lažje
mokrenje kuhamo petdeset
gramov luščin petnajst minut v pol litra vode, pustimo
prevretek stati tri ure, nato
precedimo in pijemo trikrat
na dan pred jedjo. Proti vnetju ledvic pa zmešamo pet
žličk na drobno narezanih
luščin in eno žličko na drobno narezanega peteršQja ter
listov in cvetov rmana. Mešanico prelijemo s šeststo grami vrele vode, pustimo pokrito dve uri, nato precedimo
in pijemo po dvesto gramov
trikrat na dan pred glavnimi

61
bližno enak način pripravim
tudi fižolovo pašteto) in rwdevane z dimljenim sojinim sirom, pirino suho salamo ter
kaprami. Zraven sem pila
hezgov čaj z limono in medom. Za večerjo pa sem si pripravila pečeno polento z jabolki, ki sem jo takole pripravila.
Najprej sem na vodi skuhala
polento in jo v modelu za peko
kolača ohladila. (Tako kot vse
drugejedi, sem tudi polento solila šele, ko je bila že kuhana
in na to se mi zdi bistveno opozoriti. Ohlajeru) sem prerezala
na tri dele. Jabolka sem olupila, očistila in na krhlje narezane dušila na malo margarine.
Dodala sem dve žlici vode, cimet in klinčke. Tako dušena

Glede na barvo in velikost zrn danes razlikujemo več kot
petsto sort fižola.
obroki ter po dvesto gramov
po kosilu in večerji. Kura naj
traja deset dni.

Fižol nasiti, a ne redi
Za fižolova zrna, kot tudi
za stročnice na splošno, velja, da vsebujejo malo maščob, so bogat vir vitaminov
ter najbolj zdrav in najcenejši vir beljakovin. Imajo moč,
da znižajo holesterol, borijo
se proti boleznim srca in ožilja, uravnavajo krvni sladkor,
zmanjšujejo telesno težo, lajšajo zaprtje, visok krvni tlak
in sladkorno bolezen tipa 2,
zmanjševale pa naj bi celo
tveganje za nastanek raka.
Zaradi bogastva nukleinskih
kislin, spada fižol med najuspešnejša naravna pomlajevalna sredstva za naše telesne celice. Če boste uživali fižol, boste hitreje postali siti

v

RAKOVIH

kot pa debeli. Ker človeka hitro nasiti in vsebuje malo kalorij, se z njim ne boste zredili. Pa še skok v ljudsko
zdravilstvo. Proti glavobolu
in prehladu v vodi skuhamo
fižol in česen, nato oboje
stlačimo, dodamo malo olivnega olja in limoninega
soka. S to kašo si mažemo
senca. Proti pozabljivosti,
hromosti, zaprtju in za okrepitev čim bolj pogosto jemo
kuhan fižol s česnom in čebiilo.

Stročji fižol proti pegam
Proti nosečniškim pegam
pa je dobrodejen stročji fižol,
ki ga na šibkem ognju brez
vrenja kuhamo eno uro. ga
nato pretlačimo, nanesemo
na pege in pustimo na njih,
dokler se ne osuši, nato si obraz umijemo z mlačno vodo.

KLEŠČAH

jabolka sem potem nadevala
med posamezne plasti ohlajene polente, ki sem jo pred tem
pokapljala z brusničnim sokom. Vrh pogače sem obložila
Z ruiribanimi jaboUci, zmešanimi z medom in orehi, potrosila z mandljevimi lističi in vse
skupaj zapekla v pečici. Za
štedilnikom sem res že prava
mojstrica, kar se mi, nenazadnje, pozna tudi na kilah. Reci
in piši sem se med kemoterapijo zredila za tri kilograme.
Odlično in pohvalru).
Razen tega, da sem se domala basala s hrano, sem se
tudi trikrat na dan sprehajala
po Rožniku, hodila naJitnes, s
prijateljicami posedala po
mestnih lokalih in klepetala.

pisala dnevnik in .'Sedmico.
Nenadoma je življenje zame
postalo lahkotno in preprosto.
Odkar se soočam z dobesedno življenjsko preizkušnjo, je
moja filozofija strnjena v stavek: Vse je mogoče. Če bi mi
zadnjih ndcaj let, ko sem - ne
da bi se tegfi zavedala - živela
pod nenehnim stresom, kdo
hotel dopovedati, da je pes
moj svet, da je vse, kar se z
mano dogaja, pravzaprav v
rrwji glavi in odvisno od moje
volje, od mojega načina razmišljanja, od mojega hotenja,
ga ne bi niti poslušala, kaj
šele, da bi mu verjela ali bi
mu bila pripravljena prisluhniti in potem o vsq stvori razmisliti.

RADOSTI ŽIVLJENJA

Avokado
BORIS BERGANT

Prvotna domovina avokada so kraljestva Aztekov, Majev v Srednji i n Južni Ameriki, vendar pa ga danes v glavnem pridelujejo v Z D A , Dominikanski republiki, v nekaterih afriških deželah i n v
Izraelu. Avokadovec zraste
celo 20 metrov visoko, liste
ima suličaste, zeleni plodovi
so hruškaste oblike, obstajajo tudi sadeži v obliki jabolka, slive ali kumare, v dolžino pa merijo od dobrih pet
do dvajset centimetrov, odvisno od sorte. Sorte avokada
m prvi pogled najlažje razlikujemo po lupini. Lupina je
namreč različnih zelenih
barv, pri nekaterih sortah pa
je že skorajda čma. Lupina
nekaterih sort je zelo gladka,
druge pa so nagubane i n
hrapave. Avokado začne zoreti šele, ko ga utrgamo. Zrel
sadež spoznamo po tem, da
se meso od pritisku vdie. Če
imamo trd sadež, ga pustimo nekaj dni, da dozori. Dozorevanje lahko pospešimo
tako, da sadež zavijemo v časopis in položimo na radiator. Avokado shranjujemo v
hladilniku več dni ali celo
tednov, kar je odvisno od
zrelosti sadeža. Meso zrelega sadeža mora biti rahlo zelene barve i n mehko kot
maslo. Pri takšnem ravno
prav zrelem sadežu se mora
lupina pod pritiskom s prstom malo podati. Ker po
lupljenju potemni, je najbolje, da ga pripravimo tik pred
uporabo ali pa ga premažemo z limoninim sokom. Pri
nas ga lahko kupimo vse
leto, večina pa je uvoženega
iz Izraela. Receptov, kako
pripraviti avokado, je nešteto, največkrat pa jemo sveže
sadeže. Avokado je nepo-

grešljiv skoraj pri vsakem
tradicionalnem mehiškem
obroku. Recept za guacamole, znamenito mehiško
omako, je eden najbolj poznanih. Avokado kot namaz
na kruhu, avokado v solati,
polnjen avokado, avokadova
juha, sladoled, avokadov napitek ...
Guacamole
Potrebujemo: 2 avokada, 1
paradižnik, sok ene limone, 1
manjšo čebulo, sol, poper in
malo tabasca.
Avokado olupite, odstranite koščico in ga z vilicami
zmečkajte. Dodajte drobno
sesekljano čebulo, na majhne kocke narezan paradižnik
in limonin sok. Po okusu še
solite, popoprajte in dodajte
tabasco. To mehiško jed lahko jeste na rezinah kruha,
lepo se poda tudi k na žaru
pečenemu mesu.

Solata z avokadom
Za 2 osebi potrebujemo: 1
avokado, j o dag očiščenih kožic, 10 dag mešanih kalČkov, 2
paradižnika, 1 papriko, sok
ene limone, sol, poper, oljčno
olje in balzamični kis.
Očiščene repke kožic opedte na oljčnem olju in pustite, da se ohladijo. Medtem
olupite in na rezine narežite
avokado in ga pokapljajte z
limoninim sokom. Dodajte
na kocke narezana paradižnika, papriko in oprane kalčke. Vse skupaj po okusu začinite z oljčnim oljem, balzamičnim kisom, soljo in poprom ter premešajte. Na
tako pripravljeno solato naložite Še ohlajene repke kožic ter takoj postrezite.
Avokadov namaz
z gorgonzolo
Potrebujemo: J avokado, sok
pol limone, 10 dag gorgonzole,
J Hico skute, sol in sveže mlet
poper.
Iz avokada izrežite koščico, ga olupite, narežite na
košŠce in pretlačimo z vilicami. Dodamo sok polovice li-

Testeninska solata
z avokadom
Za 4 osebe potrebujemo: 2 j
dag najljubših testenin, 10 dag
kuhane koruze, 2 avokada, pol
sveže rdeče paprike, 1 čebulo,
sveže stisnjen sok pol limone, 2
polovici suhega paradižnika, 2
žlici jabolčnega kisa, majhen
strok česna, j žlic oljčnega olja,
nekaj lističev sveže bazilike, sol
in sveže mlet poper.
Testenine skuhajte v slanem kropu, jih odcedite ter
ohladite. Medtem v vodi skuhajte suh paradižnik, ga odcedite in v električnem mešalniku zmešajte skupaj z oljčnim
oljem, kisom, česnom, baziliko, soljo i n poprom. Kuhanim testeninam dodajte kowzo, na kocke narezan avokado, ki ga natrite z limoninim sokom, na kocke narezano papriko i n na kolobarje
narezano čebub. Vse skupaj
prelijte s prelivom, premešajte in postrezite.

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

Tedenski jedilnik
Nedelja • Kosilo: paradižnikova rajska juha, dušena govedina v gobovi omaki, zeliščni riž, paradižnik s papriko v solati, pehtranov zavitek; Večerja: krompir s sirom, zelena solata.
Ponedeljek - Kosilo: kremna juha iz bučk, piščančje peruti na
žaru, kumare s krompirjem v solati; Večerja: mlečna prosena kaša, jabolčna čežana.
Torek - Kosilo: nadevane paprike v paradižnikovi omaki,
pire krompir, puding z robidnicami; Večerja: rdeča pesa s
trdo kuhanim jajcem v solati, tuna iz konzerve, čebulni
kruh.
Sreda - Kosilo: piščančji ragu, špageti z zelenjavo in s parmezanom, mešana solata; Večerja: rižev narastek z jabolki,
jabolčni kompot.
Četrtek - Kosilo: blitvina kremna juha, svinjske zarebrnice na
žaru, radič s krompirjem v solati; Večerja: stročji fižol v solati, jetrna pašteta, kruh.
Petek - Kosilo: široki rezanci z omako iz stročjega fižola,
osličevi fileji po pariško, endivija s krompirjem v solati;
Večerja: skutne palačinke iz pečice, marellčni kompot.
Sobota - Kosilo: zelenjavna enolončnica s teietino, češpijevi
cmoki, kompot; Večerja: polpeti z mletim mesom, sojo in
zelenjavo, zelena solata z jajcem In oljkami, zeliščni hlebčki.

Paradižnikova rajska juha
5 večjih paradižnikov, 40 g masla, po ščepec cimeta, mletih klinčkov in timijana, 1 žlička medu, 3 žlice ovsene moke, 1 / vode,
sol.
V loncu raztopimo maslo in na njem 10 minut dušimo olupIjen in narezan paradižnik z začimbami in medom, nato ga
potresemo z moko in dobro premešamo. Dolijemo malo
hladne vode. Gosto zmes pretlačimo ali zmešamo s pallčnim mešalc"em, pristavfftio na ogenj in med mešanjem prilljemo vso vodo. Počasi kuhamo še i o minut.

• -•'.'.J'

Pehtranov zavitek
Vlečeno testo; nadev: 10 dag masla ali margarine za pokapanje,
4 dag margarine, 3 jajca, 75 dag sladkorja, 1 zavitek vanilin sladkorja, šop pehtrana, 2 del kisle smetane.

...

Jedi za jesenske dni
Piščanec po domače

JANEZ ŠTRUKELJ

mone, na koščke narezano
gorgonzolo i n skuto. Vse
skupaj začinite s soljo i n poprom, pretlačite z vilicami in
namaz je nared.
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Sestavine: 15 dag sira ementalca, dvojne piščanije prsi, 4
dag moke, 2 jajci, 15 dag gnjati, z dl kisle smetane, 2 rumenjaka, 10 dag naribanega parmezana. Olje za peko.
Priprava: Piščančje prsi ločimo od kosti, jim odstranimo tudi kožo, potolčemo jih
v zrezek in solimo. Povaljamo jih v mehki moki in stepenih jajcih in v vročem olju
ocvremo. Ocvrte položimo v
namazano ognjevamo posodo enega poleg drugega. Nanje položimo narezano gnjat
in sir. Zrezke dobro prelijemo s prelivom, ki ga pripravimo tako, da rumenjake,
kislo smetano ter nariban

parmezan, sol, poper dobro
premešamo. Tako pripravljeno jed zapečemo v pečici, da
dobi lepo zlato rumeno barvo. Kot prilogo ponudimo
pečen krompirček z baziliko.
Seveda ne sme manjkati dobra sezonska solata.

Kaneloni z blitvo in skuto
Sestavine: 40 dag mlade blitve, 2 stroka česna, 12 dag parmezana, 12 malih palačink, 1
žlico pinjol. 25 dag dobre skute,
3 jajca, sol, poper, 1 dl smetane,
1 žlica margarine ali masla.
Priprava: V skledo damo
skuto in jajce, začinimo s soljo in poprom ter vse skupaj
gladko razmešamo. Blitvo dobro operemo i n skuhamo v

-»»I
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slanem kropa Dobro ožeto z
nožem grobo narežemo. Nadevu dodamo očiščen i n stisnjen česen. Pinjole postavimo
v vročo pečico in jih nekoliko
prepražimo ter ohladimo.
Ohlajene sesekljamo i n jih
umešamo v nadev. Nadevu
dodamo še blitvo in vse skupaj temeljito premešamo. Za
kanelone lahko vzamemo že
pripravljene kupljene cevke
in jih nadevamo z malo žličko. Lahko spečemo male palačinke, jih nadevamo i n zvijemo v obliki sarm Kanelone
zložimo v pomaščeno jensko
posodo, enega ob drugim.
Smetano 2mešamo s pannezanom, 2 jajcema, začinimo
in prelijemo po kanelonih. Po
vrhu potresemo še nariban
parmezan, potresemo še s

Vlečeno testo kupimo ali pripravimo Iz 25 dag mehke moke,
1 do 1,5 dl mlačne vode, žličke soli, 3 žlic olja, 1 žlice kisa In
ga pustimo počivati. Spočitega razvaljamo in pokapamo s
stopljenim maslom.
Nadev: margarino umešamo, dodamo rumenjake, pol sladkorja, vanilin, sesekljan pehtran, smetano in trd sneg Iz beljakov, v katerega smo vtepli drugo polovico sladkorja. Vse
rahlo zmešamo, nadev premažemo po eni tretjini testa, zvijemo, damo na pomaščen pekač in zlato rumeno spečemo.

KUHARSKI

RECEPTI

koščki masla, da se parmezan
lepo raztopi in da se pri peki
ne zažge. Po vrhu potresemo
še nekoliko pinjol in pečeno
okrasimo z listi bazilike.
Čokoladna rulada
Sestavine: 6 jajc, 15 dag dadr
korja, 1 dl dja, 15 dag moke, 2 dag
kc^va, pol pecUnegu praška.
Čokoladna krema: 25 dag
masla ali margarine, 5 dag
sladkorja v prahu, 6 dag čokolade, J žlička maraskina.
Priprava: Pripravimo testo
iz nunenjakov, k i smo j i m
dodali polovico sladkorja in
po kapljicah tudi olje. Ko je
masa penasto umešana, dodamo moko, pecilni prašek in
kakav, to zmešamo in dodamo sneg beljakov, v katere

smo vtepli preostali del sladkorja. Narahlo premešamo.
Pekač namažemo z maslom
ali margarino, ga potresemo z
moko in po njem razgrnemo
pripravljeno maso. Spečemo
ga v segreti pečid na 180 stopinj Celzija. Pečen biskvit zvrnemo na posladkano kuhinjsko krpo, ga takoj zvijemo in
odvijemo ter ohladimo.
Krema: Maslo ali margarino penasto umešamo, med
mešanjem dodamo sladkor v
prahu in raztopljeno čokolado. Nazadnje primešamo še
maraskino. Rulado navlažimo z rumovo vodo ali s sokom iz kompota in nato premažemo s pripravljeno čokoladno kremo. Potresemo s
kakavom i n ponudimo.

ZANIMIVOSTI
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Zelena povezava z jezerom

Priporočil
mu jo je župnik

t

Jože in Rozalija Platiša sta konec avgusta

Letos je minilo sto let, odkar je zdraviliška komisija dala ?asaditi Zdraviliški park.

praznovala šestdeseto obletnico poroke.
MATEJA RANT
MATEJA RANT

Kranj - Jože in Rozalija Platiša
sta minulo soboto svoje obljube še enkrat ponovila tudi v
cerkvi. "Ko sva praznovala petdesetletnico poroke, sem rekla, da če bova doživela tudi
šestdesetletnico, potem bova
še enkrat pripravila cerkveno
poroko," je dejala Rozalija Platiša. Obenem je to priložnost,
je še dodala, da se vsaj vsake
toliko časa zberejo vsi domafi.
Jože in Rozalija sta se spoznala leta 1946 na semnju v
Bukovem vrhu, od koder je
bila Rozalijina sestrična.
"Spomnim se, da smo plesali in jedli štruklje. Tam je bil
tudi župnik, ki je Jožetu takoj rekel, da tale bo pa prava
zate, tole 'zamerkaj'," se tudi

po toliko letih v očeh zaiskri
Rozaliji. Seveda sta odšla domov skupaj. "Potem pa sva
se dve leti 'spoznavala'," hudomušno pripomni. Poročila sta se 30. avgusta 1948.
Dom sta si ustvarila na Kokrid, ker je imel Jože službo
na Bobovku. Rozalija je po
rojstvu prvega sina Ivana
ostala doma. Štiri leta kasneje se mu je pridružila sestra
Majda, nato pa še Irena in
brat Igor.
Danes najraje obdeluje
svoj vrt, na sprehode pa hodita vsak posebej, nam je še
zaupala Rozalija. "Tako počasi hodi, da me potem bolijo noge," je pojasnila. V veliko veselje pa so jima vnuki
Grega, Miha, Gašper, Urša
in Jaka ter pravnukinja Zoja.

Bled - "Lepota tukajšnjih dreves sega visoko do neba in
globoko do srca," se je ob stoletnici zasaditve Zdraviliškega parka pesniško izrazil Janez Petkoš iz komisije za zeleni pas Bleda. V nedeljo so
namreč slovesno zaznamovali ta visoki jubilej parka. Na
Bledu, so poudarili v Turizmu Bled, se je skrb za načrtno vzdrževanje in urejanje
parkovnih površin začela s
prihodom tujcev in turizma.
"Z večjim obiskom in ugledom letovišča se je spreminjal tudi odnos Blejcev do
drevja. Rasla je zavest o potrebi in pomenu parkov," so
še dodali.
Zdaj je minilo že sto let, je
spomnil župan Janez Faj&r,
odkar so se zavestno odločili, da ta del jezerske obale za
vedno obranijo pred pozidavo, in sicer s posaditvijo redkih rastlin. "Lstos smo v parku poskrbeli tudi za nove
luči javne razsvetljave.
Upam, da bomo kmalu do-

GG
mali oglasi
Rozalija In Jože Platiša sta praznovala biserno poroko.

O plenicah,
mozoljih in
ljubezni

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

'Včasih se mi zdi, da bistvo
vzgoje ni v tem, da starši
vzgajamo otroke, ampak je
v tem, da otroci naredijo iz nas
boljše ljudi."

Razmišljanja o vzgoji
Avtorica: socialna pedagoginja Damjana Šmid
'To, kar vam dajem, so zgolj
moja razmišljanja, ki nastajajo
v vsakodnevnem življenju,
ob lekcijah, ki jih dobivam kot
mama, kot žena, kot
pedagoginja, kot človek.
Karkoli delate, delajte
z dobrim namenom in ko ne
veste več naprej, vprašajte
za pravo pot. Sicer pa
poslušajte sebe in otroke in
vse bo tako, kot je prav."
fe uvoda)
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Naročanje po telefonu: 0 4 / 2 0 1 4 2 41 ali po e-pošti: narocnine(@)g-glas.si

Janez Petkoš je obiskovalcem predstavil zgodovino in posebnosti Zdraviliškega parka.
bili še garažno hišo in se bo
s tega prostora umaknila
tudi pločevina ter bomo tako
spet vzpostavili naravno povezavo med jezerom in parkom." V park so po besedah
Janeza Petkoša veliko prinesli tujci, v osemdesetih letih prejšnjega stoletja pa je
njihova komisija pripravila

nov načrt za ureditev blejskega parka. V parku tako
danes prevladujejo avtohtone vrste dreves, med katerimi so najbolj pogoste tise.
"Ni problem nekaj zasaditi,
ampak to vzdrževati," je opozoril Petkoš. Največ dreves
je bilo po njegovih besedah
poškodovanih v naravnih uj-

MojeDeloxom
Izberi prihodnost

mah in zaradi asfalta, zaradi
katerega se sušijo korenine.
"Park je nadgradnja - lahko
si ga privošči le bogat človek.
Mi pa ga že imamo, le ohranjati ga moramo," je poudaril Petkoš in dodal, da nekateri v park hodijo celo po vrtnarski material. "To je zločin," je končal Petkoš.

MOjE DELO, spletni marketing, d.o.o.
Podutiška 92,1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGUSOV (300- 500)
NA: www.moiedelo.com. in(o@mojedelo.com

Vodja prodaje s k^učnlml kupci m/ž (Vir pri Domžalah)
Iščemo vodjo
s k|iu4nlmi kupci m / i - glede na izkušnje in znanja izbranega kandidata mu bo dodeljen stovenski oz. tuji trg. Piičakujenno prijave izkušenih kanddatov, ki
nov prodajni izziv. Tosama, d. d.. Vir, Šaranoviteva cesta 35, 1230 Domžale, prijave zbiramo do 16.
09. 2008. Ve6 na www.mc(iedeto.oom.
Analitik (za področje razvroja premazov) m/ž (Domžale)
Od kandidatov pričakujemo: zaključeno izobrazbo smeri
kemrjski tehnik: znanje angleškega jezika; obvladanje računalniških znanj. HBJOS Domžale, d. d., Količevo 2,
1230 Domžale, prijave zbiramo do 15.09. 2008. Več na
www.mQje<teto.com.
Kontrolor v kontroli izdelkov m/ž (Domžale - Zgornje
Jarše)
Opis defcpvnih naJog kandkiata/-ke: samostojno izvajanje
meritev medfaznih in končnih vhodnih in i2ho<lnih kontrol
proizvodov ter materiala; izvaja kvalitetni prevzem proizvtv
dov ter materiala od dotiaviteljev: po navodilih nadrejenega
pripravlja dokumentacijo za odpremo; poroča o rezultatih
meritev nadrejenim. Nudimo stimulativno in dinamično
delo v sodotmo opremljeniti prostorih. Horjak-Precise,
d. O. O., Domžale, Preserska cesta 8, Zg. Jarte. 1235
Radomlje, prijave zbiramo do 30. 09. 2008. Več na
vvww.mojedek>.com.
Skladiščnik m/ž (Kamnik)
V uspešnem podjetju in zastopniku za vrhunske blagovne
znamke TEVA, ASOLO in U(3Q za območje Balkana iičemo sMadiščnika m/ž. Pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe;
poznavanje načel dobre distiitKicIiske prakse in skladiščne prakse; delovne izkušnje na primerijivih dekMiih mestih; dobre organizacijske sposobnosti, odgorvomost in
vestnost, samostojnost pri deki. urejenost; mogoč je takojšen začetek dela. LcgosTrend, d. o. o., Ljutjijanska cesta
21 k. 1241 Kamnik, prijave zbiramo do 27.09. 2008. Več
na www,mojedek}.com.

multikultumega sistema poskjvne skupine Heltos. HEUOS
Domžale, d. d., Količevo 2, 1230 Domžale, prijave zbiramo do 21. 09. 2008. Več na www.moiedeto.com.
Avtomehanik m/ž (L.esce)
Zaradi povečanega obsega dela želimo naš uspešen kolektiv dopolniti z novim sodelavcem, te Imate vsaj III.
stopnjo poklicne izobrazbe, znar^je uporaise računalnika
in programskih orodij, vozniški izpit kategorije B, ste natančni, vestni In sposobni timskega dela, vas vabimo, da
se nam pridružite. Zaželene so delovne izkušnje in znanje nemškega jezika. Ažman, d. o. o., Lesce.Tržaška 1,
4248 Lesce, prijave zbiramo do 28. 09. 2008. Več na
www.mojedelo.com.
Tehnična podpora kupcem - dipl. Inž strojne ali elektro stroke m/ž (Kran>Mubljana>
Zaposlimo inženirja strojništva, elektrotehnB® ali podobne
tehnične izobrazbe, z najmanj VI. stopnjo izobrazb«, lahko
je pripravnik. Pričakujemo: pozitiven odnos do dela; samostojnost pri delu; motiviranost, organiziranost, iznajdljivost,
poštenost: vozniški izpit kategor^ B; aktivno znanje vsaj
enega tujega jezika. Nudimo delo In izobraževanje na
področju vrhunsMh tehnotogij. SCAN, d. o. o.. Preddvor,
Breg 7.4205 Preddvor, prijave zbiramo do 28.09. 2008.
Več na www.mojedeto.com.
Delavec v steklarstvu • možnost priučitve m/ž
(Medvode)
Zaposlimo delavca v steklarsko aluminijski delavnici.
Steklarstvo in ALU konstnjkcije Marjan Omanovič s.p..
Žlebe 1 k, 1215 Medvode, prijave zbiramo do 2 7 09.
2008. Več na www.mojedeto.com.
Serviser m/ž (terensko delo)
Podjetje, ki zagotavlja cetovite rešitve na področju učkikovite rabe energrje In obnovljivih virov energije z namenom
zniževanja stroškov in ekoloških obremenitev, vabi k
sodelovanju serviserja m/ž. Opis del in nalog: zagoni,
regulacije in servisiranje kompaktnih toplotnih postaj;
daljinski nadzor ogrevanja objektov. Pogoj: vsai stopnja
izobrazbe smeri elektrikar-energetik. EHec Mulej, d. o. o..
Pot na Lisice 7, 4260 Bled, prijave zbiramo do 26. 09.
2008. Več na wvvw.mojedeto.com.

Sodelavec za opravljanje del v živinoreji In poljedelstvu m/ž (Oepala vas. Vodice)
Pričakujemo: osnovnošolsko izobrazbo (II. stopnja); delovne izkušnje so zaželene, niso pa pogoj, delo nudimo
tudi začetnikom, ki imajo veselje do dela v kmetijstvu in
predvsem občutek za delo z živino. Nudimo: redno zaposlitev za nedok>čen ali dok>čen čas; poskusna doba 2
meseca; mesečno plačilo: po dogovoru (od 500 eur
netto); nudimo tudi možnost bivanja v samskih sobah.
Nastop dela takoj. A6ROEMONA. d. o. o., Levstikova 39.
1230 Domžale, prijave zbiramo do 27. 09. 2008. Več na
www.mcijedek).com.

Mizar m/ž (Kranj)
Od kandidata/-ke se pričakuje: osnovno mizarsko znanje; delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu;
inovativnost. iznajdljivost; zaželena so tudi druga tehnična znanja, zaželen je vozniški Izpit kategorije C. EMS
Sejmi, d. o. o., Kranj, Savska c. 14, 4000 Kranj, prijave
zbiramo do 2 7 09. 2008. Več na www.mojedelo.com.

Vodja komercialnega področja m/ž (Domžale)
Od kandklatov pričakujemo: univ. izobraztn s področja
ekonomge, kemije ali druge ustrezne smeri; aktivno znanje
angleškega in nemškega jezika ter vsaj tri leta delovnih
izkušenj na podobnem dekwnem mestu. Ponujamo vam:
dinamično in zanimivo deto; možnost za osebno in strokovno tast ter pniožnost za izmenjavo znanj in izkušenj znotraj

Kandkjatl/.ke za poslovodje m/ž (Kranj)
Od vas pričakujemo: ustrezno strokovno izobrazbo 5. stopnja ekonomske, komercialne ali drvge smeri; prijaznost, urejenost, fleksibilnost, komunikativnost, natančnost. Engrotuš, d. d., Cesta vTmovlje 10 A, 3000
Celje, prijave zbiramo do 25. 09. 2008. Več na
vvww.mojedelo.com.

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

OBDELOVALEC KOVIN
28,9,08; UTOSTROJ PTS. D.C.O. IHOSTROJSKA
C, 42. UUBUANA
VARILEC VSERUSKJ PROIZVODNJI
13.9.08: OUICK INŽINIRING. D.O.O., PREOMOST
22. POLJANE NAO ŠK. LOKO
VOZMK VILIČARJA
6,10.08: LEPENKA. D,0.. SLAP 8. TRŽIČ
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA 0 0 2 LET
12.9.08; TINA NOČ S.R, KRO#^84. KR0W
BOLNIČAn
13.9.08; OBALNI OOM UPOKOJENCEV, KROŽNAC
5,6000 KOPER
NIŽJA POKLKNA IZOBRAZBA DO 3 LET
21.9.08; KARIERA. D.O.O., DUNAJSKA C. 21.
LJUBLJANA
13.9,06; IGNAC VIDMAR S,P.. TEKSTILNA UL 5.
KRANJ
IS.9,08: VEDRAN SMIUANIČ S,P., FRANKOVO
NASEUE43. ŠK. LOKA
VRTNAR CVETLIČAR
13,9.08; MIRA ŠUBIC S.P., KAPUCINSKI TRG 21,
ŠKLOKA
CVETLJČAR
15.9.08; MARJAN PLANiNŠEK 3.R. VALVAZORJEV
TRG 17. 1270LITUA
SLAŠČIČAR
5.10.08; OGRDC D.O.O.. POC«EČA 5. MAVCiČE
MIZAR
5,10.08; DOM OPREMA, d.o.o . NA PLAVŽU 77.
ŽELEZNIKI
13.9.08: JELOVICA. D.O.. KIDRIČEVA C. 58. ŠK
LOKA
5.10.08; LES DESIGN.-^.O.O.. AŽMANOVA UL 8.
LJUBLJANA
12.9.08; MIHA TOMAŽEVlO S.R. BREZNiCA 64.
ŽIROVNICA
17.9.08: NIKOLAJ ŠTJ8EUS.P.. 8UKCMCA6. SELCA
PAPIRNIČAR
6.10.08: LEPENKA. D,D . SlAP 8. TRŽIČ
KUUČAVNiČAR
15.9.08; STEEUNG. O.O.O, PAJERJEVA 7,
ŠENČUR
OEUKOVALEC KOVIN
13,9.08; DUMIS, D.OO.. C. NA RUPO 45, KRANJ
18.9.08; ISKRA - OTC, KRANJ, D.O.O. SAVSKA
L0KA4. KRANJ
I,10.08; ISKRA ISO - LIVARNA. D.O.O.. SAVSKA
L0KA.4. KRANJ
II.9.08; ISKRA MIS. 0.0.. UUBUANSKA C. 24 A.
KRAhU
9,9.06; MANPOVVER, D.O.O., KOROŠKA C. 14.
KRAMI
2.10.08: OUICK INŽINIRING, 0 . 0 , 0 . PREDMOST

MONTAŽNI DELAVEC
2d.9.0B: AFRiM AVMEOOSKI S.P.. KERMMJNERJE-

VAUL26.LIUeLJANA
DELAVEC BRC2 POKLICA
10.9.06; en. D.D.. eW0VNIK4A, ]241 KAMNIK
13.9.06; « S FACIUTV SERVICES. 0.0,0,. PTUJSKA
C.eS.SOOOhMRIBOfl
17.9.08. ISSFACUTVSERVrceS. 0,0.0.. PTUJSKA
C. 95.200OUARSOR
11.9.08: UANICOM. d.o.o,. POVSCTOVA UL 65.
UUeUANA
15.9.08. MANPOVVER. D.O.O,. DUNAJSKA C. 49.
UUBUANA
5.10.08; 0GfiCX D.O.O.. POOREČA 5. MAVČIČE
5.10.08; RESTAVRACIJA ARBORETUM. 0.0.0.,
VOLČJI POTOK. 43 6.1235 RAOOMUE
13.9.08; SAXONIA - FRANKE, 0.0.0,. KOROŠKA C.
92.TRŽJČ
17.9.08; SŠ JESENICE. UL BRATOV RUPAR 2. JESENICS
15,9,08; STEEUNG. 0.0.0.. PAJEfUB/A 7.
ŠENČUR
28.9.08: MARJAN OMANOVIČ S.R. ŽLEBE 1 K.
1215 MEDVODE
910.08; VOLENIK. D.O.O.. CELOVŠKA C. 170.
LJUBLJANA
POMOŽNI DELAVEC
13.9,08: AUWA. D.O.. ŽIRJ. STROJARSKA UL 2.
ŽiRI
16.9.08: LA. D. O.O.. LJUBLJANSKA C, ,34 A. KRANJ
5,10.08; TOMAŽ SATLER S.R. OLDHAMSKA C, 14.
KRANJ
SNA2]LXA
21.9.08. OŠ J£LA JANEŽIČA. PODLUBNIK 1. ŠK.
LOKA
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
18.9.08: 4KA. D.O.O.. C. STANETA ŽAGARJA 29.
KRANJ
10.9.08: Aoecco H,R.. O.O.O.. ZOISOVAUL 1.
KRANJ
13,9,08; NATAŠA IVANUŠiČ S P.. P006REZJE 127,
NAKLO
12.9.08: BOHINJ. 0.0.0.,TRK5LAVSKAC, 17, BOH,
KSTRICA
13.9.06: OfWKSt£R BDOft S.P.. ZASAVSKA C. 38
B.KRAHJ
19.9.08: FLAMME-RMtf^ kd . POTOČNIKOVAUL
11. ŠK. LOKA
30.9.08; HITAtPlNEA. 0.0,. BOROVŠKAC 99. KR.
GORA
13.9.08; I.S.S., O.O.O., KOROŠKA C. 53 C. KRANJ
18 9.08; ISKRA tSO • GALVANIKA. O.O.O.. SAVSKA
L0KA4. KRANJ
20.9.08; KAR3ERA. D.O.O.. DUNAJSKA C. 21.
UUBUANA
15.9.08; UUJA. D.O.O., MEOVOŠKAC. 4. 1215
MEDVODE
9.9.08; MANPOWER, 0.0,0.. KOROŠKA C. 14.

22.POLJA^CNADŠK.LOKO

ORODJAR
5,10.08: ELVEZ. D.O.O.. UL ANTONA TOMŠIČA 35.
1294 VIŠNJA GORA
STROJNI MEHANIK
13.9.08; CREJNA. 0,0,, UL MIRKA VADNOVA 8,
KRANJ
9.9.08; MANPOWER. 0.0,0.. KOROŠKA C. 14,
KRANJ
21.908; MUNOSTT?OJ. D.O.. ŠTUOUANSKA C, 5,
1230 DOMŽALE
MEHANIK VOZIL IN VOZNIH SREDSTEV
28,9.08: TRGOAVTO • SERVIS. D.O.O,, SREDtŠKA
UL 4. UUBUANA
AVTOMEHANIK
5.10.08; AVTO-SVETEK STUDENEC, 0 , 0 . 0 . STUDENEC 11.1260 UUBUANA • POUE
I.11.08; AVTOTRADE, D.OO.. SINJA GORICA 11.
1380 VRHNIKA
2.10.08; BRANKO VRHOVNiK S.R. ŠTEFETOVA UL
15. KRANJ
ELEKTRlKARENERGEnK
17.9.08: BANCA. D.O.O.. TAVČARJEVA UL 31,

KRA^

15.9.08; MANP0WER. 0,0,0.. KOROŠKA C 14.
KRANJ
10,9,08; MANP0WER. 0.0.0,. DUNAJSKA C. 49.
LJUBUANA
13.9.08; PEKARNA ZEVNIK. D.O.O.. LJUBUANSKA
C. 36 A. KRANJ
2.10.08: PLUS ORBITA, 0.0.0,. VRTNA UL 24,
KRIŽE
13.9.08; PR0S6N COM. 0.0.0.. SP, OUPUE 8, OUPLJ£
lš.9.0d: ft & MTRADE. D.O.O..
NASELJE 67. ŠK. LOKA
9.10,08; SPOFTTSTIL O.O.O.. DUNAJSKA C. 337.
1231 LJUBUANA-ČRNUČE
17.9.08; TOWAŽ JERIČ. ŠTEFANJA GORA 19.
CERKLJE
20.10.08; VOCENIK. 0.0.0.. CELOVŠKA C. 170.
LJUBLJANA
OBDELOVALEC LfSA
13.9.08: JELOVICA. D.O.. KJORIČEVA C. 58, ŠK.
LOKA

KRA^U

ELEKTROINŠTALATER
25.9 08: ZVONE KUŠAR S.P.. KAJAKAŠKA C. 62,
1211 UUBUANA-ŠMARTNO
21.9.08: ŠMAJD.O.O.O.JEZERSKAC, 132. KRANJ
ELEKTTIOMEHANIK
II.9.08; PREVOZI IKTER. D.O.O. PRVAČINA 223A.
5297 PRVAČMA
TKALEC
10.9.08: SVlLANfT. 0.0„ KOVINARSKA C. 4. 1241
KAMNIK

KONFEKCKSNARTEKSmjJ
16,9.08: SVHANfT. 0,D,. KOVINARSKA C. 4, 1241
KAMNIK
ŠMLtA
9,9.08; MANPOW£R, D.O.O.. KOROŠKA C. 14.
KRANJ
28.9.08: MARUA GUBANC S.R. PIVKA 14, MAKLO
SUKOPLESKAR
5,10.08: DAMUAN ROZMAN S.R. KORiČEVAC. 18.
KRANJ
28.9.08; GP AlP. d.o.o., SREDNJA VAS 17.
ŠENČUR
AVTOUČAR
5.10.08; AVTO MONY. D.O.O. ALPSKA C. 43.
LESCE
23.9,08; KOZAMERN« STANKO S,P. TOMŠIČEVA
UL 2. 6000 KOPER

FnZER

2.10,08;ALJEXKUOUZOV1ČS,P,.MUA\^AUL 16,
1291ŠKOFUKA
10.9.08: URŠKA GROAOOUAK S.R. JOBSTCK/A C.
31.ŽRI
1&9.08; HERMES. O.OO., OAŠMCA 70, ŽELEZNIKI
21.9.08; L£NART PlRC S.P. C STANETA ŽAGARJA
40. KRANJ
18.9.08: MANPOWER. D.O.O,. GOSPOSVETSKAC5.UU8LIANA
KOZMETIK
28.9.08: KALAPČIEVSUBANOLGAS.R, OBALA 77,
6320 PORTOROŽ
ZIDAR
28.9.08: GP ALP. d.o.o.. SREDNJA VAS 17.
ŠENČUR
IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE
2.10.08; ALOJZ POŽUN S P,. OBALA 119. 6320
PORTOROŽ
POUGALEC PODOV IN TLAKOV
17.9.08; K-TES. 0.0.0,. CELOVŠKA C 144. LJUBLJANA
VOZNIK AVTOMEHANIK
13,9.08: STEELTRANS, D.OO. C. ŽELEZARJEV 8,
JESENICE
18.9,08; VERONIKA KAPELAR S,R. BUKOVEC 38.
2314ZG.POLSKAVA
VOZNIK
6.10.08; MESTRANS, O.OO, C, ANDREJA BTTENCA88. UUBUANA
17.9.06: MIRSAOA REKIČ S P., 008RAVSKA UL 7.
JESENICE
2.10,08; TR-TEAM. O.O.O.. C. JAKA PUTIŠE 21.
KRANJ
PRODAJALEC
23.9.09. AGENCUA M SERVIS, D.O.O.. IG«SKA UL
14. LJUBLJANA
28.9.08; GACHO. D .OO, POONART 64. POONART
10.9.06; KJK TEJCTIUEN UNO NON^OOO, O.O.O..
RUSKA UL 8.2000 MARIBOR
20.9.08: KIKTEJOUJEN UNO NONfOOO, 0 , 0 . 0 ,
RUSKA UL 6, 2000 MARIBOR
2.10.08; PETERNELJ FRANC IN SiMEON D,N.O.
STRŽiŠČEll. 5242 GRAHOVO 0 6 BACt
KUHAR
28.9.08; A«EST. D.O.O. ZG, BRN« 130 A. 42l0
BRNIK-AERODROM
12.9,08; BOHINJ, D.0.0..1RIGLAVSKAC. 17, BOH,
BISTRICA
17.9.06; CŠOD. FTV^NKOPANSKA UL 9. UUBUANA
18.9.08; OELTAPRO. d o.o,. KARANTANSKA C. 12.
1230 DOMŽALE
30.9.08; HJT ALi»INEA. D.D., BOROVŠKA C. 99.
KRAKJSKAGORA
16.9.08; HOTEL BFHFVUE. D.O.O.. ŠMARiETNA
GORA 6, KRANJ
12.9.08: H O T a SLON. D O.. SLOVENSKA C. 34.
LUBUANA
10.9.08; INTERKUMS. d-o.o.. PARTIZANSKA C. 69 A.
6210 SEŽANA
10.9.08. KARIERA. D.O.O., DUNAJSKA C. 21,
UUBUANA
18.9.08; MARCHE. D.O.O., GASILSKA C. 53.
ŠENČUR
13.9.08; PODGORMIK. O . O O . POD BRAJOO 8.
5220 TOLMIN
6.10.08: RESTAVRACIJA ARBORETUM. 0.0,0,.
VOLČJ POTOK 43 6.1235 RADOMUE
NATAKAR
9.9,06, AGENCUA M SERVIS. D.OO. K3RJŠKA UL
14. UUBUANA

12.9.08; BOHWJ. O-O.O. TRK3LAVSKA C. 17. BOH
BISTRICA
18.9.06: OELTAPRO. 6.6.6.. KARANTANSKA C. 12.
1 2 X DOMŽALE
30.9.08: HJT ALP1NEA. O D.. BOROVŠKA C. 99. KR.
GORA
12.9,08; HOTEL CREINA. D.O.O. KOROŠKA C. 6.
KRANJ
2.10.06: IKA. 0 . 0 O, ŠKOCJAN 35 A. 6000 KOPER
10.9.08:INTERMtMS,d,o,o„FARTlZANSKAC 6dA,
5.10.08. RESTAVRACIJA ARBORETUM. O.OO.,
VOLČJI POTOK 43 G. 1235 RAOOMUE
SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA
18.9,08; AIREST, D.O.O., Z& BRNIK 130 A. 4210
BRNIK-AERODROM
5.10.08; AIREST. D.OO. ZG. BRNIK 130 A. 4210
BRNK-AERODROM
16.9.08: DEŽMAN JOŽE S.P.. SP. BRNIK 65,
CERKUE
5.10.08; AVTO-SVETEK STUDENEC. 0 . 0 . 0 . STUDENEC 11. 1260 LJUBLJANA-POUE
15.9.08; OiGITALLOGrc, O.OO. SP. OUPUE 53,
OUPUE
28,9.08: GACHO. D.O.O.. POONART 84. POONART
25,9.08: GP ALP, d.o.o.. SREDNJA VAS 17.
ŠENČUR
21.0.08. IMTEFTSPORT, O.O.O.. BETONOVA U L 2.
KRANJ
24.9.08; ISKRA PRO KRANJ. O.O.O.. SAVSKA LOKA
4. KRANJ
9.10.08; VANUŠA. O.O.O, MAVČIČE 102. MAVČIČE
21,9,08; KOZAMERNIK STANKO S,P. TOMŠIČEVA
UL 2,6000 KOPER - CAPOOtSIRlA
9.9.08: MANPOVVER. D.O.O., KOROŠKA C, 14.
KRANJ
12 9.08; MANPOVVER, D.O.O,. KOROŠKA C. 14.
KRANJ
10.9.08. SILVO UDOVIČ S P. C TAiCEV 41. KRANJ
20,9.06: SKAR SLOVENUA. 0.0.0.. FUŽINSKAC. 8.
JESENK:E
20.9.08; SPAR SLOVENUA. O O.O,. RUČIGAJEVA
C. 35. KRANJ
20.9.08; SPAR SLOVENLJA, O.OO.. C. STE MARJE
AUXM<NES9A.TRŽIČ
12.9.0e.T»WNOČ S P., KR0RAe4. KROPA
12.9.08. BRANKO MATJAŠ S R. BIČ 11.8213 VEUW
GABER
LESARSKI TEHNIK
12,9,08; MKOIAJ ŠT18EUS.P. 8UI«MCA8, SELCA
STROJNI TEHNIK
9.9.08; FOM), 0.0,0,, UL BRATOV KOMEL 66 A,
1210 UUBUANA-ŠENTVID
12.9.08; FOMJ, 0.0,0., UL BRATOV KOMEL 88 A,
1210 UUBUANA • ŠENTVID
18 9.08: ISKRA - OTC. KRANJ. D.O.O. SAVSKA
LOKA 4. KRANJ
28.9.08. LITOSTROJ PTS. O.O.O. LfTOSTROJSKA
C.42.UU8UANA
ELEKTROTEHNIK
16.10.08; AB8. D O.O.. KOPRSKA UL 92. LIU8L*
JANA
13.908; G7,D,0.0,SPRUKA33, 1236 TRZW
13 9-08; TWSSENKRUPP DVG OMGALA. O.O.O.,
ŠPRUHA 19.1236 TRZIN
RAČUNALNIŠKI TEHNIK
27.11.08: ESSENIA INF, TEHNOLOGUE. d.0,0.,
UESKOŠKOVA C. 9 E. UUBUANA
KEMUSKl TEHNIK
24,9.08; KEMOMEO, 0.0.0., KAUŠKA UL 9,
KRANJ
KOZMETIČNI TEHNIK
1^9,08: BOHINJ. D.O.O.. TRIGUVSKA C. 17, BOH.
BtSTRKA
28,9,08: KAIAPČIEV SUBAN OLGAS.P, OBALA 77,
6320 PORTOROŽ
GRADBEHITEHNIK
18.9.08; ADRO-GRADNJA. D.O.O., MOSTE 47.
ŽIROVNICA
TRGOVINSKI POSLOVODJA
11.10.06; DOOP CAR, O.OO, KAJAKAŠKA C. 40 A.
1211 UUBUANA-ŠMARTNO
GOSTINSKI TEHNIK
11.9.08: BCHNJ. 0.0.0., TRIGLAVSKA C. 17. BOH
BISTRICA
TURISTIČNI TEHNIK
16.9.08; H O T a SLON. D D.. SLOVENSKA C, 34.
UUBUANA

TEHNIK KUHARSTVA
12.9.08; BOHINJ. O.O.O.. TRIGLAVSKA C. 17.80H.
BISTRICA
13.9.08; DOM STAREJŠIH OBČANOV, POTOČE 2.
PREDDVOR
EKONOMSKI TEHNIK
30,9.08:ADECCOH.R,.O,O.a.8RNČKiEVAUL 15
B. 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE
12.9.08: BOMNJ. O.O.O. TRIGLAVSKAC. 17. BOH
BiSTRK^A
20.8,08; DINOS, O.D.. KURILNIŠKA UL Id. JESENICE
13.9.08: OINOS. D.O., SAVSKA LOKA 24, KRANJ
14.9.08: GORIČANE. O.D,, LADJA 10, 1215 MEDVODE
17.9.08; MAKAL O.O.O., SP SEČOVO 35 A. 3250
ROGAŠKA SUT1NA
9.9,08, MANPOVVER. D.O.O, KOROŠKA C. 14,
KRANJ
23.10.08, MERKUR ZAVAROVALTOCA. D.D.. DUNAJSKA C, 58. UUBUANA
EKONOMSKI TEHNIK ZA RAČUNOVODSTVO
21,9.08; HOBOTNICA. O.O.O,, BRfTOF 204, KRAMI
KOMERCIALJST
13,9.08: KJKTEXTnJEN UNO NOMfOOO. O.O.O.,
RUSKA UL 6, 2000 MARSOR
GRAFIČNI OBUKOVALEC
15.9.08; NJRBOSLSR, D.O.O., KAJUHOVAUL \7.
LJUBUANA
GJMNAZUSKi MATURANT
16.9,08; BOHINJ O.O.O. TRK51AVSKAC. 17, BOH
BISTRICA
^EDNJA STROKOVNA AU SPLOŠNA IZOBRAZBA
t1,9.08:AOECCOH.R,O.O.O..BRNČIČ£VAUL 16
B. 1231 LJUBUANA-ČRNUČE
1B.8.08;ADeCCOHR.D,O.O.,BRNClČEVAUL 15
B, 1231 UUBUANA-ČRNUČE
12.9.08;AOECCOH.R.O.O.O.BRNČ1ČEVAUL 16
B, 1231 UUBUANA-ČRNUČE
28.9.08; AIREST. 0.0.0,, ZG. BRNK 130 A. 4210
BRNIK-AERODROM
12,9.08: BOHINJ. O.O.O..TRIGLAVSKAC. 17. BOH
BtSTTOCA
11.10.08; DOOP CAR. O.O.O.. KAJAKAŠKA C. 40 A.
1211 LJUBLJANA-Š»^TNO
5,10,08; GENERAU. 0.0.. KRŽiČEVAUL 3. LJUBLJANA
24.9.08: GRAWE. D,D . KOMENSKEGA UL 4.
LAJBUANA
13.9.08; KARIERA. D.O.O,, DUNAJSKA C, 21,
LJUBLJANA
11,9.08; MERKUR ZAVAROVAL/jKX DO., DUNAJtSK A C . 5 8 , UUBUANA
IS.9.08; MERKUR ZAVAROVALNICA. O.D.. DUNAJSKA C. S8. UUBUANA
IS.9.08: ZM PROVIDUS. D.O.O.. ZAGREBŠKA C.
20.2000 MARIBOR
I N t STROJNIŠTVA
28.9.08; LITOSTROJ PTS, D.0,0,. UTOSTROJSKA
C, 42, LJUBLJANA
9.9.08. MANPOVVER. D . O . O . KOROŠKA C. 14.
KRANJ
INŽ. ELEKTROTEHNIKE
9.9.08; MANPOWER. D.O.O. KOROŠKA C. 14.
KRANJ
INŽ.GEOOEZUE
25.9.08; GEOOETl, O.OO.. TABORSKA C. 4. 1290
OROSUPUE
ORGANIZATOR POSLOVANJA V TURIZMU
9.9.08, MANPOWER. O.O.O.. KOROŠKA C. 14,
KRANJ
POSLOVNI SEKRETAR
9.9.08; AGENCUA M SERVtS. D.O.O, IGRIŠKA UL
14. UUBUANA
FIZKJTERAPEVT
13,9.08; VTTA CENTER. D.O.O. PIVKA 23 A. NAKLO
VIŠJI ZDRAVSTVENI TEHNIK
21.9.08; A2UR. ZDRAVSTVENI 2AV00, ŽELEZNIŠKA
UL 5. LESCE
VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA
9.9.08; AGENCUA M SERNAS. 0.0,0.. IGRIŠKA UL
14, LJUBUANA
UNIV. OtPL INŽ. STROJNIŠTVA
9,9.08: MANP0WER. 0.0.0.. KOROŠKA C. t4.
KRANJ
DIPL INŽ. STROJNIŠTVA
9.9 08; FOMJ. O.O.O. UL BRATOV KOMEL 66 A,
1210 LJUBUANA - ŠENTVID

15,9 08; FOMI. D.O.O. UL BRATOV K O M a 68 A.
1210 LJUBUANA - ŠENTVID
1.10.08; ISKRA • OTC. KRANJ. D.O.O., SAVSKA
LOKA 4. KRANJ
UNIV. OtPL INŽ. ELEKTROTEHNIKE
9.9,08: MANPOVVER. D.O.O. KOROŠKA C. 14.
KRANJ
DIPL INŽ. RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE
20.11.08: ESSENIA (NfORMACUSKE TEHNOLOGIJE. d.O.O.. LESKOŠKOVA C, 9 E. UUBUANA
DIPL I N t KEMUSKE TEHNOLOCUE
12,9.08; SVVLANIT. 0.0,. KOVINARSKA C, 4. 1241
KAMNIK
UmV. DIPL KEMIK
12,9.08; ZVD. D.D.. CHENGOUJSKA C. 25. LJUBLJANA
UNIV. DIPL INŽ. FARMACIJE SPECIALIST
9.9.08; AGENCUA M SERVIS, D O.O. K3«ŠKA UL
14, UUBUANA
MAGISTER FARMACUE
28.9,08; OEA BARIČEVIČ - LEKARNA BARSO&H,
GREGORČIČEVA UL 9 A, UUBUANA
UNIV. DIPL INŽ. GEOOEZUE
20.9.08: GEODETSKI BIRO APOLONU, D-O.O.,
MEDVEDOVA UL 26, 1241 KAMNIK
UNfV. DIPL EKONOMIST
19,9.06: INŠTTTUT ANTONA TRSTENJAKA. RESUEVAC. 7, UUBUANA
179.08; jaOVlCA. O.D., KIDRIČEVA C. 58, ŠK.
LOKA
DIPL EKONOMIST
13.9.08; GRAD PRESTRANEK d.d.. NA GRADU 9,
6258PRESTRANEK
PROF. GLASBE
13.9.08; OŠ SIMONA JENKA KRANJ. U L »Oa DIVIZIJE 7 A. KRANJ
PROF. DEFEKTOLOGUE ZA DUŠEVNO MOTElffi
10.9.08: OŠ HELENE PUHAR KRANJ. KJORJČEVAC.
SI. KRANJ
PROF. SLOVENŠČINE
10.9.08; Oš UATUE ČORA KRANJ. UL TUGA VS>MARJA I.KRANJ
UNIV. DIPL SOCK>LOG
19.9.08; INŠrmjTANTONATRSTENJAKA. RESLJEVAC. 7. LJUBUANA
O I P L I N l KEMIJE
13,9.08, PARKA. D.0,0., FTWNKOVO NASEUE
135. ŠK. LOKA
UNIV. DIPL INŽ. ARHITEKTURE
10.9,08; SANING INTERNATIONAL, O.O.O. UL
MIRKA VADNOVA I.KRANJ
DR. MEDICINE
21.9.08: OZG. 2D BLED. 2D 50MMJ. MLADINSKA

Ol,BLH)

21.9.08; OZG. ZD JESENICE. C. MARŠAiLATrTA78.
JESEMCE
25.9.08; OZG. ZO ŠK. LOKA. STARA C. 10. ŠK.
LOKA
2.10.08; OZG. ZD TRŽIČ. BLEJSKA C. 10. TRŽIČ
DR, MEDICINE SPECIALIST SPLOŠNE HEDKUNE
21.9.08; Ore. 2D BLED. ZD BOHINJ. MLADINSKA
C. 1. Bl£D
25.9.08: OZG. 2 0 ŠK. LOKA. STARAC. 10. ŠK. LOKA
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA
18.9.08; AOECCO H,R. O.OO. BRNČIČEVA UL 15
B. 1231 UUBUANA-ČRNUČE
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
24,9.08: OIKOS. O.O.O.. JARŠKA C. 30. 1230
DOMŽALE
NPK Voznik v CG$(nem prometu
18,9.08; IZLAKAR IVAN S,P.. TROJANE 8. 1222
TROJANE
Prosta delovrta mosta ob^vTiamo po p<xJa1kih Zavoda RS za zaposlovanjo. Zaradi pomanjkanja
prostora niso objavliona vsa. Prav lako zaradi pr»glednostl ot^av lzpu§eamo pogoi«. ki )ih postavljajo d e i o d ^ (delo za dolo£«ft Sas, zahtevarM d(h
lovne IzkuSnje. posetmo znanje In morebitne
druge zahteve). Vsi navederd in manjkajoti podatki so dostopni:
• na oglasnih doskah obmoMh služb In uradov za
dek} zavoda:
• na domail strani Zavoda RS za zaposlovanje:
httpV/www.o8S.gov.si;

•pridetodajBlcili

Bralce opozarjamo, d« so morebitne napako pri
objavi mogočo.

SoilBlutEunogrodniigri!

OD PON.. 8. 9. 2008
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slogan s kljutno Uesedo UDI na
n«odpelilteina«.mlUimCOm "

www.lidl.si
F>iRKSJD€ Električni s p e n j a č
Za pritrditev blaga, papirja, itd.
Brezstopenjsko nastavljiva moč vboda
Primeren za večino sponk/žebljičkov
Možnost dodatnega pritrjevanja sponk
Vkij. s 600 sponkami In žebljički

Pomaranče
* razred I
• cena za
l.S-kg-mreža
8.9. • 13.9.2008

Mobilni voziček
za delavnico
• Sestoji iz 2 delov: spodnje omarice s kolesci,
mere: pribl. 5 2 x 2 8 x 63 cm CŠ x G x V)
in zgornjega dela s 4 prectali, mere: pribl.
4 5 x 2 4 x 3 3 c m ( Š x G x V)
• l2 robustnega jekla - z vel iko praktične
~
odlagalne površine
• Zgornji del z ročaji in predalom, ki se lahko zaklene (ključavnica n( priložena)
-

kos

fiisliitc S M S s kljutno b e s e d o U D I

p r e s l e d K o m m s v o j i m s l o g a n o m n a lel, Stevill(o3131. Z a sodelovatiie v n a g r a d n i ifiii je p o t r e b n a pravilno {tkuvrfiia Mjtttiia b e i e d d tci p i e s N i k nitnj Mjučiio b « s c d o

' a l v g d n o m ( p n m e t ; LtO L R a d n a k u p u j c m p n U d i u } . Pod)«l)? U d i d o o ^ d . n e p r e v z e m a n o b e n e o d g o v o r n o s t i z a nepravilno p o s l a n a S M S sporoCila m ^ a S M S sporočila, iroslaiia n a n a p a i n o tel, itevilko
i
v l u i h

iit;ti;ivliiii w m n v o m e i e n i h koliCinali V p n m e n i . d a b o d o hljub s k r b n e m u naerlovsnip z a l o g prt n e ^ r i t a h o v a n o vclilieniu povpiaJuvainif ?e pivi m

l a / p r o d a i u . ceni«in; k u p c e p r o s i m o

lazumevaiiie. Prodaja s a m o

običajnih z a gospodinjstva. Slike s o s i m b o l i č n e . V s e w n e vcljajO z a izdelke b r e z dekorativnih e l e m e n t o v d o razprodaje zalog. V s e c e n e s o v t U R s p r i p a d a j o č i m D D V / a iislcuskc n a p a k e n e o d g o v a r j a m o

Lidi d.o.o. k.d.
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Vesele igre spet Jezerjanom
Na veselih igrah gorenjskih občin v Žirovnici se
je že tretjič najbolj izkazala ekipa z jezerskega.

info@g-gUis.si

P L A N I N S K I KOTIČEK: M E N I N A PLANINA - V I V O D N I K ( 1 5 0 8 M)

Po območju medveda

Obisk planšarij je vedno zanimiv in prijeten. Otroci lahko vidijo domače živali, ki jih v betonskih
mestih nikoli, obenem se človek nadiha svežega zraka, če ste dovolj zgodnji, pa pri pastirjih ali v
planinski koči dobite kislo mleko.
r
JELENA JUSTIN

Ekipa Jezerskega med lovljenjem vode v vedro / foio; Ka|a pog»jjANAHARTMAN

Žirovnica - Ekipa Jezerskega
je minulo soboto že tretje leto
zapored slavila na veselih igrah gorenjskih občin v Žirovnici, ki so v organizaciji Zavoda za turizem i n kulturo potekale na parceli konjeniškega kluba med Breznico in
Vrbo. Udeležile so se jih štiri
ekipe, poleg Jezerskega še Žirovnica, Gorenja vas-Poljane
in Gorje, ki so se pomerile v
petih igrah: hoji po 'klocnah',
metanju podkvic, pobiranju
krompirja in brizganju vode
v vedro ter vrtenju okoli palice in štafetnem teku. Ekipa
Jezerskega po besedah Suzane Rebolj ni nikjer imela posebnih težav: "V treh igrah
smo bili prvi, sicer pa drugi.
Dobro smo izkoristili tudi
'džolija', ki smo ga vložili pri
hoji po klocnih." In v čem je
skrivnost njihovega uspeha?
"Na prvem mestu morata biti
zabava in druženje," meni
predstavnica ekipe Jezerskega, ki je po treh zaporednih
zmagah prehodni pokal dobila v trajno last. Z a njimi se je

uvrstila ekipa Gorij, tretja je
bila ekipa Gorenje vasi-Poljan. Četrto mesto pa so zasedli Žirovničani.
Po besedah Janeza Dolžana, direktorja zavoda za turizem in kulturo, so s prireditvijo tudi letos zadovoljni, čeprav je na njej nastopilo
manj ekip kot v preteklih letih, pa tudi obisk je bil slabši
kot običajno. Hkrati ugotavlja, da so za organizacijo te
prireditve nedelje bolj primerne kot sobote, česar se
bodo v prihodnjih letih tudi
držali. Vesele igre so tudi letos priredili v sklopu osmih
Veselih dnevov, ki so največja tradicionalna prireditev v
občini Žirovnica. Dvodnevna
prireditev, ki jo organizirata
Konjeniški klub Stol in
Športno-rekreativno društvo
Trim tim Žirovnica, je poleg
glasbenih koncertov letos prvič ponudila viteške igre na
konjih. V slednjih sta se pomerila tudi župana Gorij in
Žirovnice, Peter Torkar in
Leopold Pogačar. Pogačarju
je za zmago zmanjkal le en
dober met sekire.

mUJlU . • • F f E n U B H

Gorenjski Glas
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Naša današnja tura nas bo
popeljala na vzhod Kamniško-Savinjskih Alp, a ne
med njihove vršace, temveč
v njihovo predgorje. Obiskali bomo Menino planino, ki
je bila nekdaj driiga največja
planina v tem delu Alp, ter
se povzpeli na njen najvišji
vrh Vivodnik.
Menina planina je prostrana, več kot 10 kilometrov
dolga planota, med Tuhinjsko dolino na jugu in Zadrečko dolino na severu.
Njena pobočja porašča gozd,
ki ga prekinjajo planine.
Iz Kamnika se peljemo
skozi Tuhinjsko dolino proti
Vranskemu. Za Zgornjim
Tuhinjem, tik preden se cesta
začne vzpenjati na prelaz
med Gorenjsko in Štajersko,
je na levi strani bencinska črpalka, kjer se levo odcepi cesta. Smerokaz nas usmeri naravnost oz. desno proti Menini. Peljemo se skozi vasi Češnjica in Zgornji Okrogi. Asfeltirane ceste je štiri kiometre, nato pa sledita še dva kilometra makadama, do našega
parkirišča. Parkirate na razcepu dveh poti, kjer je na sredini ličen lesen smerokaz, ki
vas usmeri levo proti Vivodniku. Desno se nadaljuje gorska makadamska cesta, ki vas
pripelje povsem na vrh. Ampak, mi smo prišli hodit, ne
se vozit po planoti!
Nadaljujemo naprej po
levi cesti, kar je mute, saj je
hoja po makadamu mukotrpna. Če boste dobro opazovali, boste občasno zasledili

Dom na Menini planini /Foio:ieteni|ustin
rahlo obledele markacije, ki
jim sledite. Šli boste mimo
nekaj vikendov in po približno 45 minutah hoje, prestopili prvo leso. Na vaši desni
strani bo pašnik, vi pa hodite
po levi strani pašnika, skozi
smrekov gozd. Tukaj pozor!
• Markacij ni. Na koncu gozda
pridete do zaraščenega travnika, kjer pa je vidna stezica,
ki jo uporabljajo planinci.
Sledite stezid i n pridete na
večjo stezo, kjer se markadje
znova pojavijo. Sledite poti,
ki je občasno prava goščava.
Naj vam zaupam, da boste
do vrha Vivodnika vsaj 12krat prestopili lese pašnikov,
kjer pa, ko sem jaz tam hodila, ni bilo nobene živine. V
zadnjem delu se pot vije čez
pašnik, sledi kratek del gozda, markadje so ves čas dobro vidne, potem pa spet pri-

I

Za vtts že 60 let beležimo čas

Razglednik na vrhu Vivodnika / fom: iei«ni lustir

"Lej, dva backal" Vsakdanjik na planini Biba. /Foto ititnajustin
dete do travnika, kjer pred seboj zagledate razgledni stolp,
ki stoji na Vivodniku. Z razglednika je ob lepem vjremenu res izjemen razgled. No,
kljub temu da sem se na Menino planino podala dan po
dežju, v sveti veri, da bo razgled čudovit, sem se uštela.
Spremljala me je megla, rahlo rosenje, šele popoldan, ko
sem bila že davno nazaj v dolini, se je vreme "naredilo".
Skratka, ob lepem vremenu
imate z vrha Vivodnika razgled na Kamniško-Savinjske
Alpe. Na desni strani je Raduha, za njo je Olševa, v daljavi nam s Pece mežika kralj
Matjaž. Povsem pred nami
sta Lepenatka in Rogatec, na
jugu izstopa Kum.
Z Vivodnika se spustite na
severno stran in po 15 minutah ste i^ri Domu na Menini
planini. Tisto jutro se je nad
domom paslo zvedavo govedo, no vmes je bil tudi bikec,
ki je kasneje tudi pospešil svojo hojo. Ampak, brez panike!
Z vrha greste lahko še na
ogled brezna Jespa; globoke
kotanje okrog 2 0 metrov,
kjer se poleti zadržuje hladen zrak, zato je v njem pogosto tudi poleti sneg.
Nazaj do avtomobila se
bomo spustili mimo jezera

Biba in čez planino Biba. Pri
Domu zavijemo desno po
makadamu in da bi se izognili cesti, sledimo markadjam, ki vsaj na kakšnem
ovinku peljejo skozi gozd.
Najprej bomo zagledali, v
g l o M na desni strani, jezero
Biba. Plast skrilavcev sicer
preprečuje odtekanje vode,
vendar je jezero iz leta v leto
manjše zaradi manjše količine padavin. Po legendi se ob
mesečnih nočeh vile z Menine baje rade kopajo v Bibi.
Na lepo urejeni planini se letos pase precej goveda in
ovac. Tisti dan sem imela
srečo in videla tudi dva "backa", kot je rekla ena od obiskovalk mladima ovčkama.
Res sta bili ljubki. Na sosednjem pašniku so se pasli konji. Konec planine ima opozorilno tablo Obmo^e medveda. Se dobro, da sem jo videla pri vrnitvi. Po cesti se spustite do avtomobila, naj vas
pa ob koncu opozorim, da se
bo pot vlekla, saj jo je kar nekaj kilometrov. No, vsaj
meni se je zdela dolga kot
večnost.
Nadmorska višina: 1508 m
Trajanje: 5 ur
Višinska razlika: 641 m
Zahtevnost: * * * • •

EKONOMIJA

stefan.zarg^@g-glas.si

Končno pomoč po poplavah
Podjetja iz Železnikov so končno prejela odločbe za povrnitev poslovne škode. Vodilni in delavci
novico sprejemajo z navdušenjem, čeprav denarja še ni.
BOŠTJAN BOGATAJ

Železniki - Skoraj natanko
leto dni po katastrofalni poplavi so v vseh večjih podjetjih prejeli odločbe ministrstva za gospodarstvo, s kater i m i jih obveščajo, da so
upravičeni do denarja iz državnega proračuna za odpravo posledc lanske povodnji.
Pomoč je namenjena za delno poplačilo škode na strojih, opremi, zalogah in izpadu prihodka.
"Izjemno smo veseli odločbe, ki je za zdaj le papir i n
bo denar realno pri nas v začetku novembra. Prejeli
lx)mo 1,16 milijona evrov, ki
jih bomo koristno porabili,
saj smo se po poplavah morali zadolžiti, ^ smo lahko
zagotovili proizvodnjo i n
nove zaloge," pravi Franc
Zupane, direktor Alplesa, i n
dodaja, da so v tem času
sami vložili tudi 350 tisoč evrov za boljšo poplavno varnost, torej regulacijo potoka
Cešnjica in gradnjo dveh novih mostov. V Alplesu so
imeli ob lanskih poplavah za
2,5 milijona evrov škode, iz
državnega proračima pa
bodo prejeli približno polovični znesek. Pomoč države bo blagodejno vplivala na
poslovanje pohištvenega velikana, ki je lani posloval s sedemsto tisoč evri dobička.

Franc Zupane

jožica Rejec /

corud k.vm

brez poplav pa bi bil ta vsaj
dvakrat višji.
Tudi v Niku so potrdili prejem odločbe, s katero bodo
prejeli skoraj 650 tisoč evrov
za odpravo posledic škode po
lanski poplavi. "Znesek pokriva 6 0 odstotkov škode na
strojih, opremi in uničenih
zalogah i n polovični izpad
prihodka v obdobju poplav
ter se ujema z našimi pričakovanji," je zadovoljen Rado
Čulibrk, ki se zahvaljuje gospodarskemu ministrstvu za
izpolnitev danilTbbljub. Dobljeni denar bodo v celoti porabili za odpravo posledic katastrofalne poplave, to je vračilo posojil in tudi za vlaganja v protipoplavno zaščito
podjetja, ki so jih v zadnjem
letu pokrili izključno iz last-

nih virov. V Niku pričakujejo
še obljubljeno pomoč ministrstva za okolje, ki je obljubilo 40-odstotno pokritje škode na objektih in okolici.
Razpis skoraj leto po poplavah še ni bil objavljen, v Niku
pa iz tega naslova pričakujejo
četrt milijona evrov. Družba
s 316 zaposlenimi je lansko
poslovno leto zaključila pozitivno, saj že več let vsaj tretjino zaloge skladiščijo v Nemčiji, v neposredni bližini najpomembnejšega kupca, ter
tudi v skladiščih v Kranju in
Škofji Loki. Čisti dobiček je
lani znašal 1,4 milijona evrov, letos bo rezultat zagotovo ix>ljši.
V Domelu so škodo in dodatne stroške iz poplave ocenili na 7,6 milijona evrov, v

hčerinski družbi Tehtnica pa
na 85} tisoč evrov. Od omenjenih zneskov škoda na
strojih in opremi, zalogah in
izpadu prihodka (kar bo delno pokrilo gospodarsko ministrstvo) znaša skoraj 6,3
milijona v Domelu in 625 tisoč v Tehtnid. Za odpravljanje posledic poplav so do sedaj skupaj prejeli dobrih 1,4
milijona evrov, med drugim
tudi iz naslova manjših plač
za zaposlene. "Tako uprava
kot zaposleni smo veseL prejema odločbe, ki za nas pomeni, da bomo z manjšo
obremenitvijo premostili težave zaradi odpravljanja posledic poplave. Upravičeni
smo do 60 odstotkov priznane vrednosti škode," pojasnjuje predsednica uprave Jožica Rejec. Domel je prejšnja
leta vseskozi uspešno posloval, lani pa so poslovno leto
zaključili negativno, s slabih
3,6 milijona evrov pomoči pa
letos kljub zahtevnejšim gospodarskim razmeram pričakujejo pozitiven rezultat. V
prvi polovid leta so ustvarili
za 41,2 milijona evrov prihodkov, kar je za dober odstotek manj kot v enakem
obdobju lani, vendar j i m je
uspelo ustvariti dobiček.
Predsednica uprave pričakuje, da jih bo k pripravi vloge
za škodo na objektih povabilo tudi okoljsko ministrstvo.
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V Hitu spet napovedana stavka
Potem ko so 15. avgusta zjutraj tik pred začetkom stavke iz
sindikata Vrba sporočili, da je ta za zdaj zamrznjena, jo za
prihajajoči četrtek, n . septembra, spet napovedujejo. Stavkali bodo delavci, vključeni v sindikat Vrba, tako v Novi Gorici kot v Hitovi igralnici Corona v Kranjski Gori. Kot je povedala predsednica sindikata Vrba Maja Burnik, so bila vsa
dosedanja pogajanja z vodstvom neuspešna, zato so se odločili, da za četrtek zjutraj spet napovedo stavko. Zahteve
sindikata ostajajo enake, med drugim takojšen preklic sklepa uprave družbe o novih faktorjih organizacijskih enot, ki
naj bi povzročil neposredno znižanje plač, izplačilo razlike
znižane plače in dvig osnovnih plač za deset odstotkov. Ob
tem je Burnikova poudarila, da sindikat ves čas ostaja dosegljiv in odprt za pogovore z upravo. M. A.
KRANJ

Znana najhitreje rastoča gorenjska podjetja
Znanih je trideset finalistov izbora Gazela 2008 oziroma po
pet najboljših hitro rastočih podjetij v šestih regijah. Zmagovalec bo znan 22. oktobra na izboru Slovenska gazela v
Cankarjevem domu v Ljubljani, najboljša gorenjska gazela
pa bo znana teden prej, 15. oktobra, v Festivalni dvorani
Bled. Namen gazel je izbrati in nagraditi podjetja, ki v celoti izkazujejo lastnosti gazel (dinamičnost, hitra rast, bliskovit razvoj, intenzivno zaposlovanje in ohranjanje prednosti
pred konkurenco) ter tudi prek tega povečati zavedanje širše javnosti o pomenu podjetništva. Gorenjski finalisti za
leto 2008 so: C B D , Janus Trade, Mixi foto video Mihaela
Kavčič, Pik As in TI. Regijski zmagovalec bo Gorenjsko predstavljal na slovenskem izboru. B. B.

KRANJ

IzobraŽevanja območne zbornice za Gorenjsko
Gospodarska zbornica Slovenije - Območna zbornica za
Gorenjsko, ki jo vodi Jadranka Švarc, med drugim pripravlja
vrsto seminarjev in izobraževanj. Med slednjimi je tudi
brezplačni začetni tečaj ruskega jezika, ki bo na sedežu območne zbormce dvakrat mesečno, začeli bodo 18. septembra. Branka Svilar Mugoša bo 16. septembra odgovarjala na
Aktualna vprašanja pri obračunavanju DDV, v začetku oktobra pa sledi seminar Marije Ravnik Obravnava SRS 2006
skozi knjiženje poslovnih dogodkov. O potnih nalogih, obračunu stroškov službenih poti in spremembah davčne
uredbe bo na seminarju predavala Jana Calič, o Spremembah in dopolnitvah okoljske zakonodaje pa bo spregovorila
Janja Leban. B. B.

Odpuščanje tudi v Hidrii Perles
Uprava kranjske Hidrie Perles bo po letošnj'ih načrtih zmanjšala število zaposlenih za 33. Po naših
informacijah bo končno število večje.
BOŠTJAN BOGATAJ

Kranj • Razloge za zmanjšanje števila zaposlenih v H i drii Perles pripisujejo vse
močnejši recesiji evropskega
in išvetovnega gospodarstva,
k i je zajela tudi industrijo
električnih ročnih orodij.
"Takšne razmere so narekovale nujnost ukrepov, ki
todo zagotavljali ohranjanje
konkurenčnosti in nadaljnji
razvoj družbe," pojasnjuje
Aleksander Hatiak, podpredsednik poslovodnega odbora
Hidrie i n glavni direktor
družbe Hidria Perles.
V skladu s strateško usmeritvijo in trenutno situadjo je
družba opustila prodajo električnega ročnega orodja v
Z D A in Veliki Britaniji ter se
osredotočila na tri ključne
trge: jugovzhodno Evropo,
Rusijo in Južno Ameriko. Na
vseh treh ključnih trgjh prodaja Hidrie Perles raste, naj-

Vodstvo priznava slabše poslovanje In odpuščanja, vendar
v manjši meri, kot so nam zaupali naši viri. /Foto:coraz<i Kav«
hitreje v Južni Ameriki. Pozitiven je tudi razvoj programa
komponent za avtomobilsko
industrijo in so danes že
vgrajene v zaganjalnike.Mercedesovih tovornjakov.
"Razmere v gospodarstvu
narekujejo tudi delno zmanjšanje števila zaposlenih. V
začetku leta smo zaposlovali
283 zaposlenih, ob koncu

leta naj bi jih 250. Pri tem
Hidria Perles uporablja
predvsem mehke oblike, kot
so prezaposlitve na druga delovna mesta znotraj korporacije Hidria ali predčasno
upokojevanje, ki jih izvaja v
dogovoru z zaposlenimi," je
povedal Hatiak.
Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah so na

udaru predvsem zaposleni v
komerdali, razvoju, skladišču in oddelku poprodajnih
aktivnosti, naslednji val pa
naj bi zadeval oddelek montaže. Število zaposlenih, ki
bodo morali oditi, naj hi bilo
nekaj večje, kot pojasnjujejo
v Hidrii, i n sicer med petdeset in sedemdeset. Med njimi so tudi takšni, Id j i m ne
bodo podaljšali pogodb za
določen čas, klasičnih odpovedi naj bi bilo več kot trideset, in sicer v dveh intervalih.
"Slabiti prodajo in razvoj je
katastrofa, družbi lahko
samo še Škodi, vse skupaj pa
se pozna tudi na realižadji,"
pravi naš vir in priznava, da
je družba v rdečih številkah.
Izgubo potrjuje tudi glavni
direktor: "Hidria Perles je v
prvih sedmih mesecih leta
poslovala z minimalno izgubo. Pričakujemo, da bo s
sprejetimi ukrepi poslovanje
že konec leta pozitivno."

CELOVŠKI JESENSKI SEJEM
13.-21. september 2008
kulinarične dobrote
> Bivalno okolje

> Sejemska ipžflica
i Zaliaviščni park
> Posebna razstava:

^ Gradnja in energija

„Choco lie Luiie"
> Nagradna igra ob jubileju

„.
SEJMIŠČE

sejem od 9. do 18. ure

zabaviščni park od 10. do 2. ure

CELOVEC

www.kaerntnermessfln.al
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Načrt za obnovo poškodovanih gozdov
v julijskih neurjih je bilo v Sloveniji poškodovanih 14.400 hektarjev gozdov, popolnoma uničenih pa nad 600 hektarjev. Na
Gorenjskem je bilo največ škode v gozdovih na območju kamniške občine. V Zavodu za gozdove Slovenije so za obnovo
teh gozdov pripravili načrt, ki ga je potrdil že tudi minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok jarc. Načrt bo osnova za koriščenje 915 tisoč evrov proračunskega denarja, ki ga
je za sanacijo gozdov namenila vlada. S tem denarjem bodo
sofinancirali posek poškodovanega drevja, pripravo površin
za obnovo gozda ter gradnjo in obnovo gozdnih cest in vlak,
ki so potrebne za posek In spravilo poškodovanega drevja.
Zavod za gozdove bo moral na terenu "prevzeti" dela In poslati zahtevek za izplačilo denarja na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najkasneje do 25. novembra,
lastniki gozdov pa naj o opravljenih delih obvestijo krajevne
enote zavoda najkasneje do 15. novembra. C. Z.

RADOVgiCA

Največ škode na koruzi in sadju
V radovljiški občini je neurje s točo in močnim vetrom 23.
avgusta najbolj prizadelo kmete in vrtičkarje v vaseh Zgornja, Srednja in Spodnja Dobrava, Otoče, Praproše, Dobro
Polje in Brezje. Po prvih ocenah naj bi na Srednji Dobravi
prizadelo približno pet hektarjev koruze, na Spodnji Dobravi dva hektarja koruze in hektar jablan, v Otočah dva hektarja visokodebelnih sadovnjakov in 30 arov vrtnin, v Praprošah en hektar koruze in dva hektarja travniških sadovnjakov,
na Dobrem Polju tri hektarje koruze, na Brezjah pet hektarjev koruze ... Občina je pozvala kmete In kmetijska posestva
k prijavi škode, danes, v torek, je zadnji dan za oddajo vloge, Škodo lahko prijavijo lastniki in najemniki zemljišč, pri
tem pa je pogoj, da poškodovanost kmetijskih pridelkov
presega trideset odstotkov. C. Z.

Toča klestila tudi po sadju
Poletna neurja so močno prizadela nasade sadnega drevja v Sloveniji, toča je "oplazila" tudi nekatere
gorenjske sadovnjake.
GVETO Z A P L O T N I K

Kranj - Po podatkih Gospodarskega interesnega združenja Sadjarstvo Slovenije je
v Sloveniji štiri tisoč hektarjev intenzivnih sadovnjakov,
od tega je okoli tri tisoč hektarjev nasada jablan. Neurja
so prizadela večino sadovnjakov, toči naj bi "ušla" le desetina jablanovih nasadov, od
drugih pa naj bi bilo nepoškodovanih le kakšnih sto
hektarjev. Po oceni sadjarjev
naj bi bilo sadje poškodovano od 30 do 70 odstotkov.
Država jim za izpad pridelka
ne bo izplačala odškodnine,
saj j i m je ponudila možnost
40-odstotnega sofinanciranja zavarovalne premije. Pomagala pa j i m bo tako, da
jim bo prednostno izplačala
subvencije in da bo jeseni v
okviru uicrepov iz programa
razvoja podeželja objavila f)oseben razpis za sadjarstvo.

KRAN)

Razpis vnovič odprli
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in-prehrano je v torek
opolnoči prenehalo sprejemati vloge za javni razpis za pomoč nekdanjim pridelovalcem sladkorne pese (teh je bilo nekaj tudi na Gorenjskem), ker je ocenilo, da je prispelo že dovolj vlog za koriščenje 5,8 milijona evrov evropskega denarja.
Po pregledu prvih vlog je ugotovilo, da ves denar ne bo porabljen, zato je preklicalo zaprtje razpisa in bo upoštevalo
tudi vloge, ki so prispele po torku. Razpis bo odprt, dokler ne
bodo prejeli dovolj vlog za porabo vsega denarja. C. Z.

Franci Šolar
Toča je "oplazUa" tudi nekatere gorenjske intenzivne
sadovnjake. Pri Pečarju na
Spodnji Dobravi, kjer imajo
pol hektarja velik nasad, so
letos pričakovali petnajst ton
pridelka jabolk, od teh naj bi
jih dve tretjini prodali kot namizno sadje, druge pa naj bi
predelali v sokove, žganje, li-

Študij na daljavo/c-študij
na visoki in višji šoli
E-študIj izvajamo v magistrskem programu
Mednarodno p o s l o v a n j e (Magister poslovnih ved),
visokošolskem programu P o s l o v a n j e (Diplomirani
ekonomist - VS) in višješolskih programih P o s l o v n i

sekretar in Ekonomist.

Uresničite svoje cilje In se pridružite šoli s tradicijo. Bili smo
prvi v Sloveniji, ki smo ponudili e-študij. E-študij na DOBI
pomeni osebno podporo študentom pri individualnem delu,
spletno podprto učno okolje in sodelovanje študentov pri
študiju.
Informativni dnevi potekajo vsak četrtek v mesecu
septembru, ob 16.30 za visokošolske in višješolske
programe, ter ob 18.00 za magistrski program, na Dobi in
v vseh študijskih središčih po Sloveniji.
PlCfittlICRA MVfeO^

oancvpaiul, U. K 22> 3a 90
M^ strafaKiB U«, 006A.
PraiBnoKi I.Mariboi
annuUiM, m. 02 228 38 7«

a

VISOKA
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cveto.zaplotnik@g-^s.si

Pri jeralu v Podbrezjah so dve tretjini nasada zavarovali z mrežami proti toči.
kerje, sadni kis ... Toča, ki je
klestila 23. avgusta, j i m je
spremenila načrte. "Jabolka
so povsem uničena, z zaščitnimi sredstvi smo jih rešili
pred gnitjem, vsa bomo namenili za predelavo. Zaslužka ne bo, stroški so ostali," je
dejal gospodar Franci Šolar
in ob tem poudaril, da se doslej niso odločili za zavarovanje pridelka pred točo ali za
zaščito sadovnjaka z mrežami, tudi zato ne, ker imajo
možnost, da ob ujmi poškodovano sadje predelajo v različne izdelke.
V največjem gorenjskem
sadovnjaku, v nasadu Resje
pri Podvinu, ki je v lasti
kmetijsko gozdarske zadruge Sava Lesce, so letos doslej
ob vseh neurjih imeli srečo,
toča jih ni oplazila, nekoliko
težavnejša kot druga leta je
bila le zaščita sadja pred
škodljivci. Kot je dejala vodja sadovnjaka Tatjana Z u pan, bo zaradi posledic toče
v drugih delih Slovenije jeseni na trgu velika ponudba
sadja, tudi slabše kakovosti.
Cena sadja za predelavo bo
nizka, cena n a m i z n ^ a sad-

ja, k i je odvisna predvsem
od velikih trgovcev, pa verjetno zaradi posledic neurja
ne bo nič nižja in se bo gibala okrog enega evra za kilogram.
Na Jeralovi kmetiji v Podbrezjah, kjer imajo dva hektarja velik nasad, je toča padala kratek čas med neurjem
sredi avgusta. Večje škode
j i m ni povzročila, saj imajo
dve tretjini nasada zavarovanega z mrežo proti toči, na
jabolkih iz nezavarovanega
dela sadovnjaka pa je zaradi
toče le kakšna pikica. "Letos
je drugo leto, odkar smo v sadovnjak namestili mrežo
proti toči. Če se bodo uresničile napovedi strokovnjakov,
da bodo ujme v prihodnje zaradi klimatskih sprememb
pogostejše, se bodo mreže izkazale za koristno naložbo,"
je dejal gospodar Aleš.
Toča, ki je v neurju 2. avgusta zajela le ozek pas, je
"oplazila" tudi sadjarsko
Markutovo kmetijo v ČadovIjah. "Katastrofe ni bilo, sadje zaradi tega ne gnije, ima
pa kakšno lepotno napakico," je dejal gospodar Janez

in dodal, da bodo ob obnovi
nasada razmislili tudi o zaščiti nasada z mrežami.
Zanimiva je zgodba sadjarja Jožeta Blaznika iz Zgornje
Resnice, ki ima tri četrt hektarja intenzivnega nasada in
še približno toliko visokodebelnega sadovnjaka. "Devetnajst let se že intenzivno
ukvarjam s sadjarstvom, sedemnajst let ni bilo nobene
omembe vredne toče, lani
sem imel "totalko", letos je le
malo bolje. Toča je najprej
padala sredi avgusta, a tedaj
je bila lx)lj okrogle oblike in
ni povzročila velike škode. V
neurju 23. avgusta jo je bilo
le malo več kot deset dni
prej, a ker je bila diskaste oblike, je ranila sadno kožico in
naredila veliko škode. Sadja
prve kakovosti bo le od 35 do
40 odstotkov, nekaj bo uporabnega za predelavo, najbolj
poškodovano bo zgnilo," je
dejal Jože in poudaril, da je
letos, dokler ni bilo toče, kazalo na izjemno letino. Ob
slabih izkušnjah z vremenom lani in letos se bo pozanimal o možnosti zavarovanja nasada.

Agencija odgovarja zbornici
Na agenciji za kmetijske trge zatrjujejo, da so pred.izdajo odločb o vračilu denarja upoštevali vse
opravičljive razloge.
CVETO Z A P L O T N I K

Ljubljana - Agencija za kmetijske trge i n razvoj podeželja se je odzvala na zahtevo
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije o vračilu že
izplačanih plačil za kmetijsko okoljske ukrepe SKOP
za obdobje 2 0 0 4 - 2 0 0 6 .
Upravni odbor je namreč
na seji prejšnji teden zahteval, da naj agencija v prime-

rih, ko kmetje niso sami
krivi za napake, prekliče odločbe za vračilo subvencij, v
primerih, ko so sami naredili napako, pa naj j i m znesek odšteje od prihodnjih
plačil ali naj j i m omogoči
obročno
plačevanje.
V
agenciji pojasnjujejo, da ne
določajo predpisov in da so
le izvajalski organ, ki mora
izvajati ukrepe skupne
kmetijske politike v skladu

z veljavno slovensko i n evropsko zakonodajo. Vse
kmete, ki zdaj prejemajo
odločbe o vračilu denarja,
so prej pozvali, da naj pojasnijo, zakaj niso izpolnili
petletnih obveznosti. Pred
izdajo odločb so upoštevali
vse opravičljive razloge za
zmanjšanje površin i n za
neizpolnjevanje pogojev.
Za odločitev je relevantno
stanje v naravi, zato od ti-

stih, ki v naravi dejansko izpolnjujejo pogoje in so to v
svojih odgovorih na pozive
tudi dokazali, ne terjajo vračila denarja. Kar zadeva vračilo, agencija v skladu s
predpisi upošteva prbšnje
za obročno odplačevanje, v
primeru neuspešne izterjave dolga pa znesek odšteje
od prihodnjih plačil, vendar
mora pri tem obračunati
tudi zamudne obresti.

FINANCE, O G L A S

Brezplačno zavarovanje za dijake
Gorenjska banka v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav omogoča dijakom prvega letnika gorenjskih
srednjih šol brezplačno nezgodno zavarovanje za letošnje šolsko leto.
CVETO Z A P L O T N I K

Kranj - Dijald lahko to možnost izkoristijo do konca letošnjega oktobra, pogoj pa je,
da imajo v banki odprt osebni račun. V tem primeru
banka plača dijaku letno premijo v višini 15 evrov za
osnovne zavarovalne vsote,
ki jih ponuja Zavarovalnica
Trigjav. Če se dijak želi zavarovati za višje kritje, dodatno
premijo plača sam i n za to
sklene še eno zavarovanje.
Kot poudarjajo v Gorenjski
banki, ponudba velja za dijake, ki imajo v banki že odprt
osebni račun ali ga bodo šele
odprli. Banka jim odpre račun brezplačno, prav tako

j i m ne zaračunava stroškov
vodenja računa. Dijaki prejmejo bančno kartico Activa
Maestro, ki jo lahko uporabljajo za dvige na bankomatih
in v bankah ter za plačilo blaga i n storitev na prodajnih
mestih.

Posojilo za nakup
hiše Jelovice
Reševanje stanovanjskega
problema, predvsem nakup
hiše, je velik finančni zalogaj, zato so se v škofjeloški
Jelovici i n Gorenjski banki
odločili, da ponudijo kupcem č i m bolj ugodno obliko
financiranja. V Gorenjski
banki je do konca letošnjega

novembra možno najeti za
nakup stanovanjske hiše Jelovica posojilo, za katerega
zatrjujejo, da je ugodno. Obrestna mera je odvisna od
dobe odplačevanja posojila.
Za posojilo z odplačilno
dobo deset let je obrestna
mera 6-mesečni Euribor + 1
odstotek, za posojilo z odplačilno dobo od 10 do 30 let pa
6-mesečni Euribor -t-1^4 odstotka. Posojilni pogoji veljajo za posojilojemalce, ki imajo v Gorenjski banld odprt
osebni račun, poslujejo s plačilno kartico Activa MasterC a r d in uporabljajo elektronsko banko Link, pa tudi za
tiste, ki bi bili bančno poslovanje pripravljeni prenesti

v Gorenjsko banko. Posojilo
je možno zavarovati z zastavo nepremičnin, premičnin
in vrednostnih papirjev, z
odplačilno sposobnimi poroki in s plačilom zavarovalne
premije. Če za isto hišo najame posojilo več družinskih
članov in ga zavarujejo s hipoteko, plača stroške odobritve le eden. Najdaljša odplačilna doba za komitente
banke, mlajše od 45 let, ki
posojilo zavarujejo z zastavo
nepremičnine, je 30 let. Za
posojila, zavarovana pri zavarovalnici, je najdaljša odplačilna doba 15 let, za posojila v evrih, zavarovana z zastavo nepremičnine ali s poroštvom, pa 20 let.

UUBgANA

LjusgANA

Delnice Zavarovalnice Triglav na borzi

Največje tveganje je rast stroškov dela

Danes, v torek, so na Ljubljanski borzi začeli trgovati z delnicami Zavarovalnice Triglav. V standardni kotaciji je
22.735.148 delnic z oznako ZVTG. Največja lastnika zavarovalnice sta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije s 34-odstotnim deležem in Slovenska odškodninska družba, ki ima v lasti dobrih 28 odstotkov delnic. C. Z.

Svet Banke Slovenije se je prejšnji teden seznanil z gospodarskimi aktivnostmi in finančnimi gibanji, pri tem pa je
ugotovil, da večina kazalnikov kaže na umirjanje in da pri
osnovni inflaciji največje tveganje predstavlja rast nominalnih stroškov dela. Kar zadeva poslovanje bank, so tudi julija
beležili upočasnjeno kreditiranje nebančnega sektorja. C. Z.

cveto.zaplotnik(g)g-glas.si
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SBI20 na najnižji vrednosti
CVETO Z A P L O T N I K

Kranj - Po Ljubljanski borzi
je tudi minuli teden lomastil
medved. Indeks SBI 20 se je
znižal za 217 točk ali za slabe
tri odstotke i n je dosegel najnižjo vrednost po tem, ko je
ob koncu lanskega avgusta
presegel mejo 12.000 točk.
Vrednost delnice Pivovarne
Delnica
Gorenje Velenje
Intereuropa Koper
Krka Novo mesto
Luka Koper
Mercator Ljubljana
Petrol Ljubljana
Telekom Slovenije
Aerodrom Ljubljana
Istrabenz Koper
Nova KBM
Pivovarna Laško
Sava Kranj
Pozavarovalnica Sava
2ito
Infond I D 1
Infond ID
IDKD
NFDi
Krona Senior
Zvon Ena I D
SBI20
SBITOP
BIO

Laško se je prejšnji teden
znižala za desetino, delnica
Nove KBM je izgubUa na
vrednosti 7,5 odstotka, Intereurope 5,7 odstotka, Istrabenza 4,7 odstotka. Aerodroma Ljubljane in Save 4,6 odstotka, Žita 4,4 odstotka ...
Tečaj delnice Telekoma se je
minuli teden celo nekoliko
zvišal.

Enotni tečaj (v evrih)
5. 9. 2007 2 9 . 8 . 2 0 0 8
5.9.2008
46,90
44.23
116,00
107,51
372,41
976,27
460,21
116,03
126,82
-

97.19
499,92
-

389.96
6,85
13.14
15.77
2,79
11,30
20,68
11.875,19
2.585,91
116,66

29,41
23,79
89,03
5449
221,84
50945
229,15
78,00
76,69
25,04
77.00
398,70
27,50
209,00
6,14
11.57
9,06
1,81
8,50
13.75
7.380.15
1.649,19
115,91

29,02
2243
88,66
52,92
216,71
496,96
230,83
7442
73.09
23.17
69,21
380,21
27,02
199.81
6,15
11,30
8,86
1,77
8,40
13,48
7.162,92
1.606,87
115,62

SPAROVA EMKRATMA
PONUDBA
v TOREK 9.9.2008
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Na Pokljuki še ne gradijo
MAJA BERTONCELJ

Ljubljana, Kranj - V torek je
bila podpisana pogodba med
Ministrstvom za šolstvo in
šport in Smučarsko zvezo
Slovenije (SZS) o sofinanciranju Športno - rekreacijskega centra Pokljuka, ki se delno financira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni

pisa so izbrali škofjeloški
Tehnik, na odločitev pa se je
eden izmed neizbranih ponudnikov, Cestno podjetje
Kranj, pritožil. "Postopek
pred državno revizijsko komisijo še teče. S Smučarsko
zvezo Slovenije smo prav v
teh dneh dali še dodatna pojasnila na pritožbo. Dokler
postopek, Id je lahko relativ-

Veseli bolj urejene šole
Kolektiv Osnovne šole Križe se je na prireditvi zahvalil za posodobitve stavbe. Na njej bo tudi
sončna elektrarna.
STOJAN S A J E

Križe - V prvem tednu novega šolskega leta so imeli v
Osnovni šoli Križe kar dve
prireditvi. Prva je bila namenjena prvošolcem. Na drugi
so se zahvalili za obnove šole.
Že prej so v stavbi zamenjali
večino lesenih oken, obnovili
učilnico za zgodovino in geografijo ter kemijski kabinet.
Poskrbeli so tudi za popravilo centralne kurjave. Poleti so
predelali streho in obnoviU
sanitarije v pritličju. Samo
slednji dve naložbi sta stali

dobrih 130 tisoč evrov. Ob
tem so dobili novo pečico v
šolski kuhinji in ograjo ob
športnem igrišču.
"To je plod sodelovanja z
Občino Tržič, ki šoli zagotavlja dobre razmere za delo.
Lansko šolsko leto smo
uspešno sklenili. To potrjujejo rezultati naših učencev na
raznih tekmovanjih. Zahvaliti se moram staršem, ki so
omogočili potovanja v oddaljene kraje. Sodelovali smo
tudi v številnih projektih. Prvič smo pripravih ekološki
dan in začeli zbirati škodljive

odpadke. Skrb za ohranjanje
okolja izraža odločitev, da
bodo na streho šole postavili
malo sončno elektrarno," je
med drugim povedala Ema
MegUč, ravnateljica OŠ Križe.
Drago Papler in Miha Flegar iz Gorenjskih elektrarn
sta obvestila domačine, da bo
sončna elektrarna v Križah
četrti tak objekt na Gorenjskem in drugi na šolah. Kriška elektrarna bo imela prva
module slovenskega proizvajalca z zmogljivostjo dobrih
80 kilovatov. Približno štiri-

sto tisoč evrov vredno investicijo, ki jo bodo začeli kmalu
izvajati, bodo končali pozno
jeseni. Omogočila bo sprotni
prikaz proizvedene energije,
kar bo služilo izobraževanju
mladine in odraslih o koristnosti izrabe sonca. Tržiški
župan Borut Sajovic je izrazil
zadovoljstvo zaradi teh pridobitev in pojasnil, da si občina
prizadeva tudi za gradnjo novega športnega igrišča ob
šoli. Učend so se tudi tokrat
zahvalili odraslim za skrb na
svoj način. Nastopili so pevd,
glasbenik in redtatorka.

Montažnega objekta na Rudnem polju ni več, novega pa še
niso začeli graditi.
razvoj. Kot smo že pisali, je
SZS za ta projekt prek razpisa ministrstva dobila 6,5 milijona evrov. Pripravljalna dela
so se na Pokljuki začeli takoj
po objavi rezultatov razpisa
in na Rudnem polju so že podrli montažni objekt. Gradnja novega pa se je zapletla z
izbiro izvajalca del. Prek raz-

no kratek, lahko pa se zavleče
največ do 60 dni, ne bo zaključen, tudi ne moremo
podpisati pogodbe z izbranim izvajalcem gradbenih
del. Seveda nam je žal, ker
bomo izgubili še nekaj dragocenega časa," je pojasnil Tomaž Šušteršič, sekretar OK
Pokljuka.

ŠKOFJA LOKA

Danes odprtje pasijonske hiše
Drevi ob 19. uri bodo na Mestnem trgu v Škofji Loki odprli
pasijonsko hišo, ki bo namenjena izvajanju dejavnosti za uspešne predstave Škofjeloškega pasijona 2009. Pasijonsko hišo
odpirajo v prostorih, kjer je bila prej prodajalna klobukov Šešir.
Ta je bila že več kot leto dni prazna, vanjo pa so želeli vrniti
življenje. V pasijonski pisarni bodo do marca prihodnje leto
potekale priprave na ponovno uprizoritev Škofjeloškega pasijona, s čimer se ta čas ukvarjata vodja projekta Romana Bohinc in režiser Borut Gartner, v prihodnje pa se bo blizu
sedemsto igralcev ljudskega ljubiteljskega gledališča. D. Ž.

PREJEU SMO

Prireditev v Osnovni šoli Križe je začel šolski pevski zbor.

Je v Žireh dovolj vode ali ne?
v žireh so v preteklih letih med številnimi investicijami v preskrbo z vodo zgradili tudi velik vodohran
v Taboru. To očitno ni dovolj.
BOŠTJAK BOGATA;

ŽIri - V zadnjih leti so bili v
ne namenoma. V izpuščenem
Občini Žiri zgrajeni vodogovoru je predsednik PZS poleg hrani na Selu, v Žirovskem
ostal^ omenil tudi, da je spo- Vrhu ter vodovodi v naselju
v Gorenjskem glasu 26. av- menik štirim srčnim možem
Opale, Račeva, Spodnje
gusta je bU objavljen članek z pred 30 leti ob praznovanju
Selo, Ravne in naselju Pot v
naslovom Visok ljubilg prvega 200-letnice vzpona postavila
skale. V naselju Žiri so bili
pristopa na Tri^v. V zvezi s Planini zveza Slovenije, kije priključeni na javni vodovod
tem Člankom želimo pojasniti: tudi lastnik tega spomenika, vaški vodovod Dobračeva,
Dan, ko so vrh Tri^va osvo- zato ob njem od tega dne dalje Bedrih, Selo I in II, s čimer
jili štirje pogumni bohinjski st<^ tudi drog Z zabavo Planin- Občina zagotavlja vodo iz
mo^e, ni 25. avgust 177S, am- ske zveze Slovenije. •
javnega vodovoda za štiri tipakje bil to 26. avgust 177S, o če- V govoru je predsednik PZS soč občanov. Problem nastamer priča več zapisov v Planin- omenil tudi, da bo država zagoskem vestnih* iz kt i^zo, 1^78 tovilajinančno pomoč pri obnoin 2008. Zato bi mordo v Šan- vi planirMi koč, karje kasnge
ku rmmesto "včeraj so osvojili..." v svojem govoru potrdil tudi
pisati "danes so osvojili...".
predsednik vlade, gospod Janez
Ko so omenjeni govorniki na Janša, ki seje kot eden od povabprireditvi, smo med imeni govor- ljenih predstavnikov oblasti odcev zaman iskali ime predsedni- zval našemu povabilu kot pred- B0ŠT7AN BOGATAI
ka I^ninske zveze Slovenije, go- sednik vlade RS.
spoda Francija Ekarja, kije bil
ŽMi bi tudi opozoriti, da v Gorenja vas - V občini Gore^mostni govornik na tg prire- spremljajočem kulturnem pro- nja vas-Poljane je število priditvi na pobudo planincev iz Bo- gramu tenorista Janeza Lotriča jav oziroma vlog za sprejem
hirya in je bil kot tak tudi napo- ni spremljal citrar Tomaž Pla- v vrtec s 1. septembrom prevedan s strani uradneffi napove- hutnik, temveč Peter Napret
seglo število prostih mest.
dovalca. Upamo, daje do tega
DANILO SBRIZAF,
Razlogov je več, med njimi je
sprtgleda prišlo po rmklju^u in
GS PZS
najbolj razveseljiv visoka

Pojasnilo

ja pri preskrbi s pitno vodo
na področju Raloilka. "Pritisk vode v zgornjem delu
Dobračeve, smer Rakulk je
prešibak, problem z vodo bo
vsak dan večji," je že večkrat
opozoril svetnik Viktor Žakeij, kolega Miha Jesenovec
pa dodaja: "V tem delu je vse
več novogradenj, zato je treba zagotoviti večje količine
vode."
Žirovska občinska uprava
je pripravila dve možni rešitvi, podpirajo cenejšo in hi-

trejšo gradnjo vodovodnega
onurežja na relaciji Žigonov
grič-Rakulk. Pred petimi leti
je občina zgradila nov vodohran kapacitete sto kubičnih
metrov nad Žigonovim gričem za potrebe naselja Plastuhova grapa, zato bi morali do Rakulka speljati le vodovod. Vrednost investicije
znaša trideset tisoč evrov.
Štirikrat dražja bi bila investidja v gradnjo novega vodohrana na območju Rakulka, saj bi morala občina pri-

dobiti zemljišče za vodohran in za gradnjo črpališča
(in tega tudi zgraditi). Odločitev bo padla po temeljiti
proučitvi obeh predlogov,
predvsem v smislu zagotavljanja vode vsem krajanom
kot temeljne strateške surovine. Nekateri svetniki so
tudi opozorili, da naj se črnograditeljem na območju
Rakulka jasno pove, da brez
vode v novih hišah ne bodo
mogli pridobiti gradbenega
dovoljenja.

Prostor za dodaten oddelek še iščejo
rodnost v Poljanski dolini,
odgovor občine pa je skoraj
vsakoletno večanje kapadtet
v vrtcih. Posebna komisija
za sprejem otrok v vrtec je
med vsemi vlogami pripravila prednostni vrstni red,
na podlagi katerega so zavrnili vpis 19 otrok (na začet-

ku je bilo preveč okoli 60
otrok v obeh starostnih skupinah). Z novim šolskim letom je bil odprt nov oddelek
v vrtcu Agata ob Osnovni
šoli Poljane, vrtec Osnovne
šole Ivana Tavčarja Gorenja
vas pa ustreznega prostora
za nov oddelek ne premore.

"Na občini bi radi omogočili
obisk vrtca vsem prijavljenim otrokom, zato skupaj z
vrtcem iščemo dodatoo lokacijo za organiziranje predšolskega varstva," nam je pojasnila Anja Hren iz gorenjevaško-poljanske občinske
uprave.
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Medalja za geografsko znanje
N a 7. geografski olimpijadi v Tuniziji je velik uspeh dosegel dijak kamniške gimnazije Matej Razpotnik.
JASNA P A I A D I N

Kamnik - Hkrati s pred nedavnim končanimi olimpijskimi igrami v Pekingu je
sredi avgusta na svetu potekala še ena olimpijada - v Tuniziji so se namreč na svetovnem tekmovanju mladih iz
geografije zbrali dijaki iz 24
dižav.
V konkurenci 96 mladih
geografov iz vseh koncev sveta so se pomerili tudi štirje
Slovend, najboljši na državnem prvenstvu v geografiji.
"Za geografsko olimpijado
sem izvedel šele po zmagi na
spomladanskem državnem
tekmovanju in takrat sem bil
navdušen nad dejstvom, da
bom v Tuniziji preživel zabaven in zanimiv teden. Kasneje se je izkazalo, da je bilo res
zanimivo, a tudi zelo naporno," se dnevov, preživeti v
vroči Tuniziji, spominja Matej Razpotnik, zdaj že nekdanji dijak Srednješolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, ki se je za tekmovanje
tik pred zdajd odločil na pobudo profesorice Sonje Trškan.
Dijaki so na petdnevnem
tekmovanju spoznavali geografske procese od severa
Tunizije pa vse do Sahare ter
ugotavljali vzroke in posledice klimatskih značilnosti
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KRANJ

Osmi županov tek na Brdu pri Kranju
V soboto, 27. septembra bo tradicionalni, &. županov tek
za Fundacijo Vincenca Draksierja z začetkom ob 10. uri na
Brdu pri Kranju. Tekmovalci bodo lahko Izbirali med tekom
na 8500 metrov ali na 2000 metrov. Predhodne prijave zbirajo do vključno četrtka, 25. septembra, na info@omamIjen.si ali na številki 04/237 43 75, na dan prireditve pa do
9.30. Startnina za oba teka znaša deset evrov; za otroke,
učence, dijake, študente, upokojence in organizirane člane
skupin (potrebne so predhodne prijave) pet evrov, za družine pa petnajst evrov. Zbrani denar od startrin, donacij in
sponzorjev bo šel Fundaciji Vincenca Draksierja za odvisnike - zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom In njihovim svojcem, za vzpostavitev reintegracijskega centra v
Pristavi, od leta 2007 pa delno tudi za vzpostavitev mehanizma lokalno razvojne fundacije, preko katere Fundacija
Vincenca Draksierja za odvisnike sofinancira prcgran^ie
nevladnih organizacij. Na Županovem teku je iz leta v leto
več udeležencev, prvo leto jih je bilo na primer 146, lani že
1073. V času letošnje prireditve bo tudi animacija za otroke. S. K.
SREDNJA VAS

Upokojence presenetili z razstavo

Matej Razpotnik z medaljo in priznanjem z geografske olimpijade /Foto:j>sn>paiidm
aiidnih in semiaridnih območij ter njihove možnosti
za prebivalstvo in gospodarstvo. "Najprej smo se pomerili v pisnem multimedijskem testu iz obče geografije, nato v tri ure in pol trajajočem testu s sedmimi razEčnimi tematskimi sklopi, ki
so zajemala različne aktualne teme, kot s^ podnebne
spremembe, energija prihodnosti, mednarodni turizem, problemi s hrano in podobno. V treh dneh pa smo
nato prevozili še 1500 kilo-

metrov in izpolnjevali različne naloge na terenu," razloži
Matej in doda, da se za tekmovanje ni kaj posebno pripravljal, saj so vprašanja zahtevala predvsem logično
sklepanje in veliko splošne
izobrazbe, česar pa se v nekaj
tednih preprosto ne da naučiti. Občutki so bili dobri, a
razglasitev rezultatov je bila
zanj vseeno veliko in prijetno
presenečenje. Uvrstil se je
med prvo polovico tekmovalcev in med 24 mladih, ki so
prejeli bronaste medalje.

"Predvsem zdrava pamet,
saj sem sam tokrat prvič letel
z letalom. In nimam se za
geografa," na vprašanje, kaj
je potrebno, da postaneš dober geograf in ali je treba za
to tudi veliko potovati, v smehu odgovarja simpatični
Kamničan, ki se je kmalu po
•tekmovanju odpravil na
prostovoljno delo v Albanijo.
Čeprav se m u zdi geografija
zanimiva, logična in povezana z naravoslovjem, si je za'
bodoče izzive izbral študij
strojništva.

Muzej dobiva končni videz
Muzej Žiri je odet v novo fasado, v teh dneh montirajo še z a d n j a okna, zaključek del pa načrtujejo
do konca leta.
BOŠTJAN BOGATAJ

Društvo upokojencev Šenčur je zadnjo soboto pripravilo tradicionalno srečanje starejših od 77 let. Letošnje srečanje je
potekalo v Srednji vasi, udeležilo pa se ga je 220 upokojencev. Najstarejša udeleženka je dopolnila že 94 let, je povedal predsednik društva Peter Sekne. Srečanje se je začelo z
mašo v cerkvi sv. Radegunde, nato pa se je nadaljevalo na
zelenici pred serjanskima cerkvama. S kratkim kulturnim
programom so udeležence razveselili otroci iz šenčurskega
vrtca pod vodstvom Dragice Markun in cerkveni pevski zbor
Iz Šenčurja. Pravo presenečenje pa so organizatorji srečanja
pripravili v cerkvi sv. Katarine, kjer so pripravili razstavo ročnih del ustvarjalcev iz Srednje vasi. "Ogledati si je bilo možno pletene košare, kolarske izdelke, slike, pletenje in drugo,"
je pojasnila tajnica društva Branka Kuhar. S. i .

Novorojenčki
Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 31 novorojenčkov,
od tega v Kranju i6, na Jesenicah pa 15. V Kranju se je rodilo 7 deklic in 9 dečkov. Najtežja je bila deklica, ki je tehtala
4.310 gramov, najlažji pa se je kazalec na tehtnici ustavil pri
2.500 gramov. Rodila sta se tudi dvojčka, bratec in sestrica.
Na Jesenicah je prvič zajokalo 11 dečkov in 4 deklice. Najtežji je bil deček s 4.200 grami, najlažji pa prav tako deček,
ki je ob rojstvu tehtal 2.370 gramov.

Iskra I S D d d
Savska loka 4
4 0 0 0 Kranj

ISKRA

za šolsko/študijsko leto 2 0 0 8 / 2 0 0 9 razpisujemo:

Žiri - "Obnova gre h koncu,
saj delavci bolj ali manj
opravljajo le še zaključna
dela, do konca leta pa bo objekt dokončan," pravi Ida Filipič Pečelin iz žirovske občinske uprave, ki vodi potek
investidje (začetek leta
2002). Gradbena dda in groba zunanja ureditev muzeja
bo končana do srede novembra, ko bo treba urediti še dvigalo in postaviti opremo nove
knjižnice.
Novi Muzej Žiri, kjer bodo
na ogled najprej postavili čevljarsko in čipkarsko zhirko, se
danes že ponaša z novo fasado, ki končno kaže, kako veličasten objekt stoji v Žireh.
Pred delava je v teh dneh še
montaža oken v prvem nadstropju, restavriranih stopnic
in svetil, sledila bosta še
zadnji oplesk in vgradnja tlakov. Pečelinova zagotavlja, da
je za Muzej Žiti pripravljena
tudi vsebina, za katero pa bo
potrebnega še nekoliko več
časa. V pritličju bo sprejem-

KADROVSKE ŠTIPENDUE
Družba Iskra ISD s sodobnimi tehnološkimi procesi in sodobno opremo
proizvaja tehnično precizne sestavne dele iz kovin in umetnih mas ter z
nenehnim razvojem in izboljšavami procesov sledi vedno večjim zahtevam kupcev. Zato v skladu z začrtanimi cilji razpisujemo večje število
kadrovskih štipendij za šolsko leto 2 0 0 8 / 0 9 za naslednje nazive poklicne izobrazbe:
- strojni tehnik
-orodjar
- obdelovalec kovin
- strojni mehanik
- oblikovalec kovin - orodjar
Vabljeni ste dijaki prvih in višjih letnikov. Prijave sprejemamo do 10. 1 0 .

2008.
Kandidati in kandidatke naj svojim prijavam priložijo:

Veličastna pristava loških gospodarjev v Žireh s fasado dobiva končno podobo.
no informacijski center za
obiskovalce občine in prej
omenjeni muzejski zbirki, v
prvem nadstropju bo predstavljena zgodovinska zbirka
na temo 2irovd v vrtincu politike, urejena bo večnamenska dvorana, ki jo bodo posvetili žirovskemu velikanu
Antonu Jobstu. "Ostajajo

nam še avle, kjer bi lahko postavili priložnostne ali stalne
razstave," pojasnjuje Ida Filipič Pečelin.
V skupno sedmih letih, ki
so bili potrebni za obnovo, je
bilo vloženih približno 610 tisoč evrov. Dobro polovico je
prispevala Občina 2iri, sedemdeset tisoč ministrstvo

za kulturo, 205 tisoč evrov pa
so pridobili iz naslova čezmejnega
sodelovanja
Slovenija-Avstrija Interreg
IIIA. Za širšo zunanjo ureditev, vzpostavitev zbirk s potrebno opremo botirebazbrati še okoli dvesto tisoč evrov.
Nekaj naj bi prispevali tudi
sponzorji.

1. dokazilo o vpisu v tekoči letnik šolanja, smer šolanja in izbirnih predmetih (naknadno po končanem vpisu v šolsko/študijsko leto
2007/2008)
2. dokazilo o šolskem/študijskem uspehu predhodnih šolskih/študijskih let
3. kopijo zaključnega maturitetnego spričevala
4. morebitna priporočila
5. krotek življenjepis
Prijave s prilogami pošljite v zaprti ovojnici in z oznako "prošnja z a
štipendijo" na naslov;
Iskra ISD, d. d., S a v s k a loka 4, 4 0 0 0 Kranj (s pripisom " z a
kadrovsko službo").
Pri kandidatih cenimo samostojnost, komunikativnost, ustvarjalnost,
pripravljenost z a timsko delo ter željo po pridobivanju novih znonj in
srečevanju z novimi izzivi.
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KAŽIPOT, MALI OGLASI

HALO - HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00
Kiiofilo a oti)a« sptejemjtiHi po leitta 04/20W!-M, fatsu M;iOH2-13 ali »etmo nj BWw«ovi cBli 4,
v Kijnju 0M» poili - do po«(Wjla in (eiifo <)o 11.00 uie! CtM ojtas« in ponudb v tuliikl: Uredno ugodiM.

)ANEZ R O Z M A N S.P. - ROZMAN BUS, L A N C O V O gi, 4240
RADOVLJICA, T E L : 0 4 / 5 3 1 5 249. FAX: 04/53 0 4 230
MADŽARSKE T O P U C E : 9 . 1 0 • 12. io., 25. lo. - 28. io., 3. n . - 9. n ;
P E M E S A C 15. 9. - 22. 9., 22. 9. - 29. 9.; KOPALNI IZLET IZOLA: 8. 9;

ni izlet v Terme Zreče, ki bo v četrtek, ii. septembra. Avtobus bo odpeljal z avtobusnega postajališča pri bolnišnici Jesenice ob 7. uri. Prijave in vplačila sprejemajo v pisarni
društva v torek, 9. septembra, od 16. do 18. ure.
Simonov zaliv
jesenice - Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča
člane, da imajo prosti 10-dnevni počitniški termin v apartmaju v Simonovem zalivu od 21. septembra do 1. oktobra.
Prijave in vplačila sprejemajo v pisarni društva v torek, 9.
septembra, od 16. do 18. ure.

M E D Ž U C O R ) E : 3 . 1 0 - 5.10.; TRST: 1 7 . 9 .

OBVESTILA O D O G O D K I H OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT.

IZLETI
Izvir Hublja-Sinji vrh
Kranj - Planinci In pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v
Četrtek, 25. septembra, na pohoti na relaciji izvir Hublja-Sinji
vrh (1002 metra). Za planince bo za 4 ure hoje, za pohodniki
pa bodo imeli krajšo pot, po kateri bodo hodili 3 ure. Odhod
posebnega avtobusa izpred Creine bo ob 7. uri. Prijave z
vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 22. septembra, prijave bodo sprejemali do zasedenosti avtobusa.
Kolesarjenje diabetikov
Kranj - Društvo diabetikov Kranj vabi na kolesarjenje diabetikov. Zbor bo v sredo, io. septembra, ob 16.30 pred
Brunarico Štern na Kokrici. Za ljubitelje rekreativnega kolesarjenja pripravljajo lažjo kolesarsko turo. Informacije dobite pri Ivanu po tel. 031/485-490 ter v pisarni Društva diabetikov Kranj na tel. 20-28-310.
Planinska tura in fotogra^ka delavnica
Bled - Triglavski narodni park vabi na planinsko turo in fotografsko delavnice TNP na Javorov vrh (1482 m), ki bo v
soboto, 13. septembra. Zborno mesto bo pri cerkvi sv. Marjete v jereki v Zgornji Bohinjski dolini ob 7.30.
Konj čez Varvanje
Kranj - Planinsko društvo Kranj vas vabi v soboto, 20. septembra, na planinski izlet na Konja čez Varvanje. Odhod ob
6. uri z osebnimi avtomobili izpred hotela Creina. Tura je
primerna le za planince z dobro kondicijo, saj je hoje za 6
do 7 ur, pot pa je mestoma relo zahtevna. Prijave do četrtka, 17. septembra, v pisarni planinskega društva.
V Terme Zreče
jesenice - Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča
člane, da sprejemajo prijave in vplačila za enodnevni kopal-

Na Češko kočo
Kokrica - Društvo upokojencev Kokrica vabi na planinski
izlet na Češko kočo, ki bo v soboto, 13. septembra. Pohodniki se boste zbrali ob 8. uri pred Domom krajanov in se
svojimi vozili odpeljali na Zgornje Jezersko. Skupne hoje je
za dobre tri ure, opozarjajo na primerno opremo in ustrezno
kondicijo.

~
RAZSTAVE
O k o Kamnik POTI
Kamnik • Foto klub Kamnik obvešča, da je razstava fotografij
Oko Kamnik POTI še vedno na ogled na Glavnem trgu v
Kamniku do vključno srede, 10. septembra. Priporočajo
ogled po 20. uri, ko je celotna razstava, v panojih in v avtobusu, osvetljena od znotraj navzven.
Razstavlja Miša Krofi
Kranjska Gora - Odprtje likovne razstave Miše Krofi bo v
četrtek, ii. septembra, ob 17. uri v galerijskem prostoru
Liznjekove domačije na Borovški cesti 63 v Kranjski Gori.
Slike Nejča Slaparja
Kranj - V Galeriji Creinativa bodo v četrtek, ii. septembra, ob
19. uri odprli razstavo slik Nejča Slaparja. Na odprtju bo Nejč
pokazal, da ni samo slikar, ampak tudi odličen glasbenik.

PREDSTAVE

OBVESTILA
Krvodajalska akcija
Kranj - Rdeči križ Kranj bo v petek, 12. septembra, začel s
krvodajalskimi akcijami za potrebe Splošne bolnišnice Jesenice, kamor bodo vozili krvodajalce s posebnimi avtobusi, ki bodo vozili po naslednjem razporedu: v petek, 12.
septembra: 7.00 - KO RK Podbrezje - AP Podbrezje; 8.00 KO RK Zalog - AP Zalog; v petek, 19. septembra: 8.00 - KO
RK Planina - AP Planina; 9.00 - KO RK Bela - AP Bela,
Bašelj.
izobraževaino-ustvarjalnl programi za upokojence
Kranj - Društvo upokojencev Kranj, Univerza za III. življenjsko obdobje vabi k vpisu v Izobraževalno-ustvarjalne programe: angleščina, italijanščina, nemščina, španščina,
umetnostna zgodovina, zgodovina in etnologija In likovno
ustvarjanje. Začetek bo v ponedeljek, 6. oktobra, prijave pa
sprejemajo do 26. septembra v pisarni društva.

Poročil se bom s svojo ženo
Sveti Duh - KUD Fran Šaleški Finžgar Senica bo v petek, 12.,
in v soboto, 13. septembra, vedno ob 20. uri v Kulturnem
domu pri Sv. Duhu gostoval s predstavo Marjana Marinca
Poročil se bom s svojo ženo.

Z A P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E
WWW.GORENJSKIGLAS.SI/KAZIPOT

LOTO
Rezultati 72. kroga • 7. septembra 2008
10, 11. 22, 26, 27, 34, 38 in 8
Lotko: 5 5 0 5 6 3
Loto PLUS: 11, 12, 13, 23, 30, 33, 34 in 16
Predvideni sklad 73. kroga za Sedmico: 530.000 EUR
Predvideni sklad 73. kroga 2 Lotka; 170.000 EUR
Garantirani dobitek PLUS: 20.000 EUR

PREDAVANJA
Zavedanje v vsakodnevnem življenju
Skofja Loka - V Gasilskem domu na Trati se bo danes, v
torek, 9. septembra, ob 18. uri začel transformacijski razgovor z Rachel Meron Iz Izraela. Naslov bo Zavedanje v
vsakodnevnem življenju, vabi Narava, društvo za naravne
načine življenja in zdravljenja. Za več informacij jih lahko
pokličete po tel.: 051 /363 102.

WWW.CORENJSKICLAS.SI

Mali oglasi

tel.: 201 4247
fax: 201 4213
e-mall: malioglasi@g-glas.si
Male oglase sprejemamo: za objavo
v petek - v sredo do 13 J O in za

^HIDii
•UEf^RElialCNINE

Agencija za promet z napremlinlnaml
Na skali 4.4000 Kranj
tel.: 04/2363 333. 2363 33».
gsm: 041/860 938. 040/S39 118
PRODAM:
Drulovka, dvosobno v hiši. mansarda, I. 91,74 m2,125.000 EUR.
Kranj, Planina lil, I. 85, dvoinpolsot)no, 75 ni2,3. n/3, lepo, prenovljeno,
149.000 EUR,
Stražišče, dvoinpolsobno v hiSI, P,
90 m2, vrt, 1.60/ prenov. 86,133.000
EUR.
Stražiiže, dvosobno v hiši, P, 63 m2,
I. 90,115.000 EUR.
Sko^a Loka, dvoinpolsobno, I. 64,4.
n/4, lepo prenovljeno, 75 m2,
149.000 EUR.
Naklo, dvostan. hiSa, 220 m2,1. 30,
prenov. I. 94. parcela 423 m2, 2 garail, 240.000 EUR.
Podbrezje, gor. kmečka hiša, 300 le«,
160 m2. parcela 669 m2, 150.000
EUR.
Kranj, stan. hiša, I. 46, 240 m2, parcela J50 mz, izredna lokacija,
275.000 EUR.
Bašelj, zaz. parcela, 1005 m2, sončna, odprta, el., voda in telefon na parceli, 185 EUF/mz.

Cena 20 snov,
z a n a r o d l i k e 1 5 e v r o v -t- pohnina
Naročanje: po telefonu H.04/201-42^1
ali po el. polti: n a r o a i i n e ^ - g l a s ^

Gorenjski Glas

Sk. Loka, poslovni objekt, večnamenski. I. 76, 832 012, parcela 1338 m2,
506.800 EUR.
Lesce, lepe pisame v pos. hiši. 2. n, I.
48, prenov, v celoti 2005,80 m2, klima, 105.400 EUR.
Hrvaška, Pag, 16 apartmajev od 41
m i do 96 m i , na ključ, I. 0 8 , 1 7 0 0
EUR/m2.
Na Gorenjskem iščem zazid. pare.
500 m2.

objavo v torek do p e t k a do
14.00! Delovni fas; o d ponedeljka do

petka neprekinjeno od 8. -19. ure.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM
JESENICE Hrušica, 3ss 78m2.
1./2.nad, 1.1996, veliK balkon, garaža
v kleti, mima, sončna lokaclla. Cena
139.000 EUR. ATRU 2.0.0., Vojkova
63, Ljubiiana, tr 041/747-874 800«2ii
ISTRA Novigrad - Mareda, 2 apartmana, 4 0 m2,150 m od morja, pogled na

iTiorje. tr 040/840-290

eooei7i

ODDAM
NAOSTANOARDNE sobe v bližini letališča (tuš, WC, TV, internet), «
041/335-806
aooMi»
STANOVANJE v Tržiču (Mlaka) v novejših blokih, 73 m2, parkirišče, delno
opremljeno, 320 EUR/ mesečno, «
041/912-825
800«0re
NAJAMEM
DVOINPOL- ali trisobno stanovanje v
Kranju ali bližnja okolica, 4 031 /458289
aoo604s

POSESTI
PRODAM
PARCELO. 670 m2, s hišo 230 m2, v
starem delu Kranjske (ione, vsa inštalacija, -tr 04/588-18-52
sooeiM

KtKERN
NEPREMIČNINE

Maistrov trg 12,4000 Kranj
Tel. 04/20213 53,202 25 66
GSM 051/320700. Email: info@k3-kem.s

MALI OGLASI, ZAHVALE
ITD N E P R E M I Č N
I^IIVE,
I N E , U.V.V.
d.0.0.
MAISTROV TRG 7.
4000 KRANJ
TEL: 04/2}-Si*i20.
04/23-66^70

lUi

041/755-296,040/204-661,
041/900009

e - p o S t a : itd. n e p r e m i č n i n e i ^ s i o l . n e t
www.rtd-plus.si

STANOVANJSKA
OPREMA

KRAVO simentalko po drugem teletu,
silažne bale. t r 041/695-261 8006i®9

6006184

POSLOVNI PROSTORI

PRAŠIČE različno težke, možna dostava.tr 041/724-144
6006026

PRODAM
DVA TROSEDA + fotelja, cena po dogovoru. t r 04/257-27-67. 031/7188006217

MINI kuhinjo, dve el. plošči in lijak ter
jogi Dormeo, nov 2m. postelja 2m. i t
04/533-16-16
8006204
STARINSKO spalnico, 9 0 let. postelji,
omari, nočni omarici, psiha z ogledalom. t r 04/232-51-73. pop.
6006190

NAJAMEM
PROSTOR za frizerski salon, do 3 5
m2. območje Škofje Loke.
»
041/545^06
8006072

8006170

DVA FOTEUA. i r 031/643-513

ODDAM
GARAŽO na
031/655-700

ZAKONSKO posteljo, v dobrem tzgledu z mostom, t r 051/256-605

PODARIM

GARAŽE

Gogalovi

ulici, t r
eooet&6

KAVČ. ležišče ali sedeči, t r 0 4 / 5 3 1 49-44
8006169
ŠIPAOOVO pohištvo za dnevno sobo,
2 kavča. 2 omari in 2 stola,«
041/582-166
8006117

MOTORNA
VOZILA

PRAŠIČE, težke pribl(ž:no 60 kg, t r
04/259-56-00
8OO6I66
TEUČKO simentalko. staro 3 tedne,
t r 031 /480-266
80062)3
TELIČKO simentalko, slaro en teden,
« 041 /840-724
8OO6216

OSTALO
PRODAM
LESENE box palete za skladiščenje
zelja, drv Itd. dim. 100*120x100. t r
051/641-172
MMirr
SOD za sadni sok - mošt. nerjaveč,
stolpni, t r 04/250-11-71
80062«6
VEČJO količino hlevskega gnoja in
bikca simentalca, starega 10 dni.
04/25-22-569. I t 031/474-211

ZAPOSLITVE (m/ž)

PRODAM

PRODAM

NUDIM

RADIATORJE Aertermic 3 kom. tip
600/115. št. členov 42, 50, 58. top.
moč 3 2 0 0 , 4 0 0 0 . 4 6 0 0 W. tt
031/326-732
8006i9S

IŠČEM osebo za občasno pomoč v kiosku za nadomeščanje - prodaja časopisov, cigaret In ostalih artiklov, Jakelj
in ostali d.n.o.. Benedikova 1. Kranj,
t r 031 /764-399
800606«

«006132

RENAULT Megane 1.5 OCi. I. 11/04,
150.000 km klima, « 031/608-752
8006176

TERMOAKUMUUCIJSKO pec 3
KW, cena 2 0 EUR. Žabnica 26. t r
04/231-01-89
8006197

AVTOPELI IN OPREMA
PRODAM
CITROEN, rabljeni fezervnl deli. odkup avtomobilov, t r 04/50-50-500
8005887

PRTUAŽNIK za Hyundai Accent 5
vrat. rrov nerabljen. « 031/635-789

GLASBILA

PRODAJALKO/CA za piodajo obutve
takoj zaposlimo. Ponudbe p^ljite na
naslov: KERN MASS d.o.o., Partizanska cesta 5, Kranj
8ooeo2i

PRODAM
DiATONIČNO harmoniko Melodija
Planinka +6 bas in 6 pottonov, rdeča,
ohranjena, t r 031/796-004
6006171

ŽIVALI
IN RASTLINE

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL

avtomehanika (m/ž)

PRODAM

2 0 0 KOM 100 let stare cementne
opeke - strešne, dim. 10x32x41, TT
041/731-058
8006200

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM
GARAŽNA vrata s podboji, ugodno, t r
01/832-31-19
8006167

KURIVO

6006080

BUKOVA in mešana drva. možnost
razreza in dostave, t r 041/758-958
8006227

DRVA, suha, mešana, okrogtači, cena
15 EUR. možen razn^z in prevoz, t r
041/264-265
8006175

LESNE brikete za kurjavo, ugodno, t r
04/53-31-648, 040/88-74-25

KMETIJSKI STROJI

mulativno plačilo.
Dodatne informacije na:

KUPIM

041/694-209.

KOSILNICE boine, greben za traktor
Deutz. Torpedo. Porsche in vse tipe za
Raspe. t r 01/&34-15-43. zvečer

8006193

GROZDJE sorte nf>eriot. barbera in cabemet savignon. okolica Ajdovščine.
t r 051/304.099
8006183
JABOLKA za predelavo in ječmen, t r
040/830-214
6006008

PŠENIČNO slamo
041/242-375

v

balah, t r
&006i«6

V Z R E J N E ŽIVALI
PRODAM
BIKCA simetaloa, starega 14 dni in krmilni krompir, t r 041/503-690 8OO6163

8006173

BIKCA simentalca. starega 5 mesecev, t r 04/252-62-61
ftoo6i80
BIKCA simentalca. težkega 150 kg. t r
031/504-549
W06i82
BIKCA Simentalca. težkega 110 kg.
eko reja, t r 051 / 6 8 3 - 5 5 6
8006202
DVA BIKCA simentalca. težka 150 kg
ter kravo simentalko. pašno, brejo 7
mesecev, t r 040/990-810
aoo62i2
DVA KOZUČKA za zakol ali rejo pro^
dam ali menjam za ovco. t r 031 /765738

8006(79

DVOJČKA LS stara 14 dni in podarim
teseni zaboj za žito, t r 04/253-13-52
a006t86

ZAPOSUM dekle v strežbi, Bar Pr' Grmač, Podbrezje 127. Naklo, t r
031/641-722
8006077

T I S K A R N A Č U K , D. O. O.
Sveti Duh 138 pri Škofli Loki
razpisujemo prosto delovno
mesto za TISKARJA (m/ž)
na dvoban/nem tiskarskem
stroju (Roland).
Zaposlitev takoj ali po
dogovoru. Tel. 041/482-075.
04/513-75-60 ali e-po5ta:
tiskama.cuk@sioi.net
ZAPOSLIMO dva natakarja. Gostilna
Mihovec. Zg. Pimiče 54. Medvode, t r
0 3 1 / 6 8 4 434
sooeoss
ZAPOSLIMO delavca za terensko prodajo s kombijem - stimulativno plačilo,
Pekama Zevnik, d.o.o.. Ljubljainska c
36 a. Kranj, t r 04/23-55-150. od 8.
do 14. ure
8oo6iod
ZAPOSUTEV dobfta picopek in natakarica, dobro plačilo, Kkib Kovač. Glavra cesta I.Nakto.tr 031/33^003 0005910
VOZNIKA kamiona za mednanadni
transport zaposlim. C in E kategorija,
prevozipo EU, Zaje transport, d.o.o.,
Vaiburga 15. Smlednik, t f 041/622529
8006001

l i l . : «l4/5n(j

IIU

04/51: »X SS
M Mu.tu-skorj:ilok;t.Ni

Dodiplomski študij:
vpisujemo v I. letnik visok^lskega
strokovnega Studijskega programa Management;
kandidatom za univerzitetni ^ d i j , ki zanj
izpolnjujejo vpisni pogoj, priporočamo, da se
ypi.?ejo v visokoiSolski strokovni program, ker se
bodo po zaključenem 2. letniku lahko prepisali
na univerzitetni program.
Vpis je možen tudi v 1 in 3. lemik - pokličite in
poSljemo vam informativno brošuro.

Podiplomski študy:
še zadnjič vpisujemo v specialistični
študijski pDDgram Management (smeri:
Spicšni maiiagemcnt, Management kadrov in
Management informacijskih sistemov), ki je
enakovreden 1. lemiku znanstvenega magistrskega
programa; diplomanti specialističnega programa
bodo imeli možnost vpisa v 2. letnik
znanstvenega magistrskega programa.
Rok prya>% je ponedeyek, 15. september.
Vse programe izvajamo kot izredni študij in so
zato prilagojeni zaposlenim študentom.

vozniški izpit. Branko Vrhovnlk s.p.,

Štefetova 15, Kranj, t r 041/641-662.
031/641-662
8006488
ZAPOSLIMO delavca za montažo
oken in vrat iz Kranja, vozniški izpit 6
kat.. starost 2 0 - 4 5 let. LA. d.o.o..
Ljubljanska 3 4 a. Kranj, t r 0 4 1 / 6 5 3 -

203

sooeods

IMAŠ POKUC frizerke, delovne izkušnje ter želiš delati v novem salonu blizu
Kranja 7 Obrni se na telefon 041 /555371 JAN.MIL d.o.o.. Ul. bratov Učakar
90. Ljubljana
eoos842
POTREBUJEMO delavca za sestavo
ter montažo pohištva ter ostala mizarska deta v delavnk^ In na objektu. Ostržek in Lavrič k.d., Ško^oška c. 44.
Kranj, t r 041 / 7 9 2 - 7 0 0
80O6O74
TAKOJ zaposlimo mizarja ali delavca
za pomoč v mizarski delavnici. OD od
700 do 900 EUR + stroški. Mizarstvo
Košnik. d.o.o.. Dvorje 34. Certdje. t r
041/743-370
e006206
ZAPOSUM elektroinštalaterja za montažna dela na terenu. Elektro Primožič,
d.o.o., Trebija 52. Gorenja vas. tt
031/643-420
ZAPOSUM frizerja/ko. Frizerstvo Polona, Smokuč 17E. Žirovnica, t r
04/580.55-44
aooezo.
ZAPOSUM mizarja ali delavca, ki rad
dela z lesom, Jakob Kavčič s.p., Carv
karjeva 31 b. Radovljica, t r 051/6138006214

630

IŠČEM

ZAPOSUM dekJe - del. čas 6-13 in 1319 oz. po dogovonj; iščem dekle 2-3x
tedensko od 18. ure dalje ter dekle za
delo ob vikendih, drugo po dogovoru,
šipec Monika s.p.. Vetesovo 56a. Cerklje. t r 040/33-00-60
800S622

PtMlllllitlik lil
42211 skn)j;i I nk;i

TAKOJ zaposlim nmhanika za servisiranje kmetijske mehanizacije, pogoj

e^MMieo

ČEBULO, rdečo peso. papriko in peteržilj. IT 041/617-551
8006!94

l judski« I Miu-r/u
Šku|j;i l.iikil

ZAVAROVALNA agencija išče sodelavko ali sodelavca za redno delo, det. čas
od 8. do 16. ure ali od 10. do 18. m ,
vsaka tretja sobota od 8. do 11. ure.
Agencija Čeli k. d.o.o.. Vlrmaše 118.
Šk. Loka. t r 041/673-769
eooeiBS

ZA PRODAJO na sejmih iščemo nove
sodelavce.TPC Murgle. C. v Mestni
log 55, Ljubljana, t r 040/163-608

POSLOVNI STIKI

N U M E R O U N O Robert
Kukovec s. p^ Mlinska ul. 22.
Maribor, tfiiefen:
. 02/252.48.26,041/750^^-

JURČIČ & Co., d.o.o.. Posk>vna cona
A 45, Šenčur zaposli disponenta v logistiki (m/ž) za p^ročje mednarodne
špedicije. Pisne prijave do 15. 9.
2008. t r 041 /642-672
80O6102

CVIČEK, kvaliteten, dolenjski okoliš
ter hruškovo iganje. ugodno, t r
031/301-013
8006068

BIKCA limuzin, starega dva meseca za
nadaljnjo rejo. t r 04/514-13-41

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

800570S

PRODAM

PRIDELKI

PRI VODICAH prodam 2 ha silažne
koruze, t r 031 /209-277
8006i64

SUHA. bukova diva. t r 0 4 0 / 4 8 5 ^ 0 7

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo zastopnike
terensko pro^jo artiklov
za varovanje zdravja. Oglejte si
www.sinkopa.sl. Sinkopa. d.o.o., Žirovnica 87. Žirovnica, t r 0 4 1 / 7 9 3 -

IŠČEM DELO pranje, tikanje perila,
urejanje vrtov, nasadov, parkov, grobov. t r 040/625-847
80062i0

SUHA. bukova drva. možnost razreza
in dostave. Stanonik. t r 0 4 1 / 6 9 4 285
8006174

041/8416000192

8006063

V POPOLDANSKEM In večernem
času dobi redno zaposlitev natakarica
ali študentka z lastnim prevozom. Bar
Marina. Trg Davorina Jenka 3. Cerklje,
t r 031/552-649
8OO6OM

KRMNI krompk. t r 0 4 / 2 5 2 - 1 0 - 8 7 .
041/431-049.
©ocaieB

SUHA. mešana drva. t r
632

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo telefonista/ko. Delo je dopokJan od ponedeljka do petka. Fantom International. d.o.o.. Ul. M. Grevenbroich 13,
Celje. 051/435-145. t r 0 5 1 / 4 3 5 -

V W in Audi. Urejeno delovno
izpopolnjevanja, redno in sti-

8006181

8006189

želeno znanje na programu
okoSje, možnost strokovnega

PRODAM DRVA. t r 031/631-531

SUHA. bukova, razžagana drva In njivsko prst, t r 031/561-707

Končana poklicna izobrazba,

KMETIJSTVO

PRODAM
DRVA metrska ali razžagana, možna
dostava, t r 041/718-019

REDNO zaposlitev dobi fant ali dekle
za dek3 v strežbi, Gostilna Logar. Hotemnaže 3a. Preddvor, t r 041/369051

Zaposlinno

ANGLEŠKI buldog, samička, stara
dva
meseca,
wwv^.slmplyperfeck.eu.com.
041/321-198 dooeige

KUPiM

PIZZERIA JAKA d.o.o.. Bolkova ulica
25, Radomlje zaposli picopeka - kuharja. delo je izmensko, plačilo 5-6
EUR/ura. t r 041 /672-776
8006154

razpisuje v ŠkoQi Loki
dodiplomskc in podiplomske študijske programe

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo terenskega zastopnika/co za trženje medicinskega aparata z že dogovorjenimi
strankami.
Fantom International,
d.o.o.. Ul. M. Grevenbroich 13, Celje,
t r 051/435-145
800606?

367

OGREVANJE,
HLAJENJE

EUR. 0 3 1 / 2 2 5 - 8 7 0

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

ZAPOSLIMO voznika E kat.. prevozi
po Evropi. Bertoncelj Pavel s.p.. Na
trati 22. Lesce, t r 041/678-336

145

TELIČKO simentalko, stara 4 mesece,
t r 040/515-861
8006218

AVTOMOBILI

AUDI A4 2.0. TDIDPF. I. 5 / 0 8 , 4.800
km. kremno siv, cena: 3 2 . 5 0 0 , 0 0

23

KRAVO simentalko. staro pet let, brejo
6 mesecev, t r 041/608-639 8O06205

POHIŠTVO

373

2 A Z I D U I V 0 parcelo, CerkJJe - Zalog,
560 m2. vsi papirji, sončna, cena 170
E U R / m 2 . « 051/80-90-20

info@g'^as,si

IŠČEM DELO. varstvo otrok ali ostarelih oseb v Kranju, t r 031/558-503

MLAJŠA upokojenka išče honorarno
delo. sem komunikativna in me veseli
dek) z ljudmi, t r 0 4 / 5 7 4 0 0 6 7 80062oe

STORITVE

ANAGCMENT

Informacije: 04/506 13 70 ali 04/506 13 03
www.fm-kp.si,www.lu-skoQaloka.si

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55170. 041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, lamelne zavese, plise zavese, komamiki, ma/Wze. wvAv.asteriks.net

8006024

BARVANJE fasad in napuščev. b e M e notran^ prosfoccv. kitanie sten in s b o ^ . premazi oken in vrat. dekorativni om^ In opleski. Psjec tvan s.p.. Podbrezje 179, Naklo,

trosi/3^2909

PLES - tečaji DRUŽABNEGA PL£SA za
vse starosti - posamezni«, pare ai organizirane skupine. Vab^eni v S U O O TANGO.
Britof 316, Krai^. t r 041/820485 6006225
RAČUNOVODSKI SERVIS Euro f i r m ^
Krar^j razpisuje kadrovske štipendie za študente račiff>owdsk^ smeri. Prošnjo poslih
te na naslov: Jar^ J e k o ^ s.p. Glavni tip
16.4000 Krar^. 9 040/557-999 eoi»io\

6006967

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 41.
Kranj izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe. tlakovanje dvorišč, t r 041/557-871 aoostM
IZVAJAMO sanacije dinnnikov, vrt^iije. zh
dava. montaža novifT. popravila starih. fu>dtmo dimne obk)ge. dimne kape. Novak
a Co. d.n.o.. Uubf^nska 89, Domžale,
t r 031/422-800
eooeoai
NUDIM skrbno varstvo vašemu dojenčku TAKOJ. Petran Angelca. Sorlijeva
33, Kranj. 9 041 /532-826
eoo6?24
PO ZELO ugodnih cenah vam nudimo
generalna, redna in tedenska čiščenja,
vaš čistilni servis Račka. Marija Cof
s.p., J. Puharja 5. Kranj, t r 040/419393
6006222
PROTIVLOMNE okenske rešetkle (gav^
tre) po naročilu, hitro in sdkJno, GokJi.
d.o.o., Francarija 8 , Preddvor, t r
0 4 1 / 6 8 4 ^ . 041/550-180

RTV SERVIS Šinko Marko s.p., C. na
Klanec 53, Kranj, pop. TV. video. malih gos. aparatov, t r 04/233-11-99

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

ZASEBNI STIKI
35.000 POSREDOVANJ. 11.000 poznanstev v preteklem letu je karakteristika ženitne posredovalnk^ Zaupanje
za vse generacije, ki posreduje po
vsej Slo. t r 03/57-26-319. 031/505495,031/836-378
eooooo4
3d-LETNI. skromen. Iskren moški z
otrokom, hrepeni po trajni ljubezni. iT
041/959-192
8006087
DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vse države, t r 031/836-378 oooooos
RAZOČARAN moški, z dobrimi nameni, želi spoznati iskreno dekle, t r
041/229-649
eooeoed

IZGUBLJENO,
NAJDENO
DNE 2 8 . 8 . 0 8 sem izgubila zapestnico
iz slonovine v Potočah pri Preddvoru
na ožjem območju Podaka. Prosim, da

se najditelj proti nagradi javi na, tr
041/657-157

8006167

RAZNO
PRODAM
PASJO uto. vel. 85x145. z dodatnimi
stranskimi vratci. cena 199 EUR. t r
04/512-27-07
eoo6i9i

6006025

NUDIM
ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, lasade,
kamnite škarpe, urejanje In tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom.
SGP Bytyqi d.n.o.. Struževo 3a. Kranj,
t r 041/222-741
6006004
ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti. paridrišč. polag. robnikov,
pralnih plošč. izd. betonskih in kamnitih škarp, Adrovic & Co, d.n.o., Jelovškova 10. Kamnik, t r 01/839-46-14.
041/680-751
8006011

ŽELEZNE, vrtne in balkonske kovane
ograje po naročilu, Goldi, d.o.o., Francarija 8. Preddvor, t r 041/684-389.
041/550-180
800622»

IZOBRAŽEVANJE
KfTARA - VPIS v celoletno šolo. posamezne tečaje ljubiteljske in klasične KJ>
TARE za vse starosti, vabi vas STUDIO
TANGO. Britof 316. Kranj. fP
041/820-485
8006220

PLASTIČNO cisterno S kovinskim
ogrodjem. 1000 1. cena 60 EUR. t r
041/352-392
6005907
TISKALNIK in skener v enem HP. brezhiben. 50 EUR.roierješt. 41.25 EUR. laziO'
ne knjige, t r 040/436-931
8006203
VRTNO klop, kostanjeve kole in drva.
možen razrez In dostava, t r 051 / 3 9 2 6006207

628

mvw.pogrobnik.com

ZAHVAIA
V 9 6 . letu nas je zapustil n a š dragi oče, dedek in tast

RUDOLF KODRIČ
iz Zgornjih Bitenj pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in sodelavcem,
ki ste se nam pridružili na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo negovalkam,
patronažnim sestram in zdravnikom, ki so skrbeli zanj v času
bolezni. Hvala Prostovoljnemu gasilskemu društvu Bitnje za lep obred in Zvezi
združenj borcev za vrednote NOB za besede slovesa.
Hvala vsem za sočutje, podarjeno cvetje in sveče.
Žalujoči vsi njegovi
Zg. Bitnje, Orehek, Škofja Loka

GG
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info@g-gfas.si

ANKETA

Bloki ne sodijo
na vas

w

M

t
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SUZANA P . KOVAČIČ

Mlaka, Kokrica pri Kranju Veliko prahu je predvsem
med prebivalci iVlIake dvignila načrtovana pozidava
Mlake zahod. Predvidena je
gradnja blokov, pa tudi nekaj Individualnih hiš. In kaj
menijo prebivalci?

Francka Perčič:

Marija Štular:

Matjaž Malovrh:

Marko Zivlakovič:

Ivo Lužovec:

"Škoda se mi zdi gozdnih
površin, sama se velikokrat
sprehajam ravno skozi ta
del gozda v parku Udin
boršt, ki naj bi ga pozidali. Po
drugi strani je res, da mladi
potrebujejo stanovanja."

"Edino pravilno, da pozidajo ta del Mlake. Bolj se mi
zdi škoda zemljišč, ki so kategorizirana kot kmetijska,
torej prvovrstna, pa na njih
gradijo bloke."

"Nisem za pozidavo, ker
menim, da bloki ne sodijo
na vas."

"Sem proti vselitvi tri tisoč
prebivalcev, proti načinu
blokovske gradnje, ki ne
sodi v primestno naselje.
Vse skupaj je v neskladju z
vsemi občinskimi odloki od
leta 2003 dalje."

"Sem proti. Že obstoječe
naselje nima zadovoljive infrastrukture. Tri tisoč novih
ljudi pomeni tisoč novih
otrok, dva tisoč dodatnih
avtov ... Kvaliteta bivanja bi
padla."

V družini je pet slepih otrok
v mednarodni humanitarni akciji bi petim slepim otrokom s Kosova pomagali vrniti vid.
URŠA PETERNEL

jesenice - Faila Pašič Bišič iz
Človekoljubnega dobrodelnega društva UP z Jesenic se
je pred nedavnim vrnila s
humanitarne poti po Kosovu. Kot je povedala, je v vasici pri kraju Peč našla družino s sedmimi otroki, od katerih jih je kar pet slepih. Za
nameček družina živi v izjemno slabih socialnih razmerah. Faila, k i že nekaj
časa na različne načine pomaga ljudem v stiski, se je
odločila, da bo skušala pomagati tudi tem petim nesrečnim otrokom. Obstaja
namreč možnost da se j i m
vid povrne, je povedala.
"Operacijo bi izvedli v kliničnem centru v Ljubljani, kjer
sem že stopila v stik z osebjem z očesne klinike. Prav
tako je z mojim projektom,
ki sem ga poimenovala Vidim te, seznanjeno Ministrstvo za zimanje zadeve, ki bo
urejalo vstopne vizume za
otroke. Projekt je izredno zahteven. ker je Kosovo šele
pred kratkini postalo samostojno, prav tako je potrebnih ogromno finančnih
sredstev, saj operacija ne bo
brezplačna. Pokriti je treba
tudi potne stroške, stroške
prevajalca, saj otrod govorijo
le albansko, stroške bivanja v
Sloveniji...," je povedala Faila. Zato je sprožila akcijo, v

Naš sodelavec jože Košnjek se je upokojil
Pozorni bralci Gorenjskega glasa ste v petkovi izdaji morda
opazili, da se je v kolofonu časopisa dolgoletni novinar in
urednik, nazadnje pa namestnik odgovorne urednice Jože
Košnjek kar naenkrat pojavil med stalnimi sodelavci. Po
natanko 39 letih dela na Gorenjskem glasu se je namreč
1. septembra upokojil. Ob tej priložnosti je minuli petek
svoje sodelavke in sodelavce (še pišoče in upokojene) povabil na turistično kmetijo Majerček v Bašlju, "da si sežemo v
roke, se poslovimo in nazdravimo novim potem in ciljem,"
kot je zapisal v vabilu. Bilo je veselo in prežeto z nostalgijo,
skupaj smo se spomnili predvsem zabavnih trenutkov skupnega dela, a od Jožeta se vseeno nismo dokončno poslovili.
Kot smo že omenili, bo odslej stalni sodelavec Gorenjskega
glasa, saj bo še vedno pisal o naših rojakih na avstrijskem
Koroškem, religiji in narodnozabavni glasbi, večkrat pa
boste lahko brali tudi njegove intervjuje z zanimivimi
sogovorniki. Jože, veselimo se nadaljnjega sodelovanja in
se nadejamc^še več prijAnih skupnih trenutkov. S. Š.

V družini s sedmimi otroki je kar pet otrok slepih (na fotografiji dva starejša otroka
manjkata). Operacija v Sloveniji bi jim lahko vrnila vid.
okviru katere so na računu
društva začeli zbirati denar
za rešitev vida petih kosovskih otrok. T i naj bi v Slovenijo na preiskave i n operacijo prišli pozno jeseni. Faila
verjame, da se bodo našli dobri ljudje v Sloveniji, ki bodo
z denarnimi prispevki omogočili, da bo pet kosovskih
otrok spet videlo in začelo
uživati v normalnem, zdravem otroštvu.

To pa n i edina humanitarna akcija, ki je stekla po
Failinem obisku Kosova. V
Prištini je namreč obiskala
tudi sirotišnico, kjer biva
tristo vojnih i n povojnih sirot. Kot je povedala Faila,
so jo zgodbe otrok ganile
do solz. Da bi j i m vsaj malo
pomagali, bodo s posebno
akcijo skušali zbrati č i m
več stvari za sirotišnico i n
za otroke. "Zbiramo vse.

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Agenctja RS za okolje. Urad za meteorologijo
SREDA

Dobesedno. Od kozmetičn i h i n higienskih pripomočkov, šolskih potrebščin, hrane, oblačil, obutve
...," je povedala Faila. Podobne akcije je z velikim
uspehom doslej organizirala za otroke v Bosni, zlasti
za sirote i z Srebrenice.
T u d i tu upa na odziv Slovencev, vesela bi bila zlasti
novih oziroma še uporabnih stvari.

l o Cetove«

KRANJ

Malenkostne spremembe cen naftnih derivatov
Danes so se v skladu z vladno uredbo spet spremenile
maloprodajne cene naftnih derivatov. 95-oktanski motorni
bencin se Je podražil za 0,9 centa, na 1,141 evra za liter,
cena 98-oktanskega bencina pa se je znižala za 0,2 centa,
na 1,163 ®vra za liter. Dizelsko gorivo in kurilno olje sta
se pocenila za 0,1 centa - "dizel" na 1,173 evra za liter,
kurilno olje pa na 0,84 evra. C. Z.

RADIO KRANJ d.o.o.
Stritarjeva ul. 6. KRANJ
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Povečini bo jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
Jutra bodo nekoliko bolj sveža, čez dan pa poletno toplo.
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SMMIi,

TRLFFONt
(04) 2ai-2Z20 nuMUk
(04) 2«1-2221 TWt>g(
(04) 2022-222 >wx»Mi
(051) 303-^0S nu>o«u«»<
(04) 281-2220 imuKcu.
(04) 281-2229 ntaiui
Epoita:

nicllokr»nJOr«dlo-kranJ.al
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www.radio-kranj.si

