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Slovenija žaluje za žrtvami reke Save 
Za danes je država razglasila dan žalovanja za žrtve nesreče, ki so izgubile 
življenja pri spustu po Savi na območju hidroelektrarne Blanca. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - Nesreča se je zgo-
dila v četrtek, ko se je pri spu-
stu s kanuji po Savi ponesre-
čilo štirinajst ljudi, med nji-
mi sevniški župan in posla-
nec državnega zbora iz stran-
ke SLS Kristjan janc in več 
vodilnih ljudi sevniške obči-
ne. Dvanajst ljudi je pri tem 
umrlo, enega so do včeraj še 
pogrešali, nesrečo je prežive-
la ena sama udeležeiika. Več 
sto reševalcev je v teh dneh v 
Savi iskalo pogrešane, pri če-
mer so jih ovirali močni to-
kovi, kalna reka in ovire na 
dnu reke. Prizorišče nesreče 

sta takoj obiskala predsednik 
države Danilo Tiirk in pred-
sednik vlade Janez Janša, pri-
šli so tudi drugi predstavniki 
politike, saj gre za nacional-
no tragedijo z velikim števi-
lom smrtnih žrtev. 

V občini Sevnica in tudi v 
državnem zboru in na sede-
žu stranke SLS so dan po ne-
sreči odprli žalne knjige. V 
dižavi je bilo ob koncu tedna 
odpovedanih več prireditev, 
med njimi tudi oba dogodka 
na Gorenjskem, povezana z 
zaključkom predsedovanja 
Slovenije svetu Evropske 
unije: sprejem Janeza Janše 
na Brdu za~državne usluž-

bence, ki so aktivno sodelo-
vali pri predsedovanju EU, 
in v kranjski vojašnici, kjer 
naj bi slovesno zaključili na-
loge Slovenske vojske v okvi-
ru slovenskega predsedova-
nja. Svojci umrlih in tudi 
Slovenija ob nadonalni tra-
gediji prejemajo številna so-
žalja. Izrekla sta jih tudi 
predsednik evropske komisi-
je Jose Manuel Barroso in 
parlamenta Hans Gerd 
Pottering. Za danes je drža-
va razglasila dan žalovanja, 
sklicana je žalna seja držav-
nega zbora, danes in jutri pa 
se bodo tudi poslovili od žr-
tev nesreče. 

Do oktobra prva nakazila 
Večina vlagateljev v javno telekomunikacijsko omrežje iz občine Gornja 
vas-Poljane bo svoje vložke prejela najkasneje do oktobra. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Gorenja vas - Spomnimo, 
Občina je leta 2004 vložila 
zahtevek za vračilo vlaganj za 
območje celotne občine na 
Državno pravobranilstvo 
Kranj, ki je po več letih zade-
vo zgolj odstopilo ljubljan-
skim kolegom. "Državno 
pravobranilstvo Ljubljana je 
prejšnji mesec ob našem ak-
tivnem sodelovanju izjemno 
hitro pripravilo predloge po-
ravnav, ki bodo podpisani v 
teh dneh," nam je povedala 
Elizabeta Rakovec, irektori-
ca gorenjevaško-poljanske 
občinske uprave. 

Po podpisu poravnave 
bodo krajevne skupnosti še ta 
mesec pripravile razdelilnike 
denarja z izračuni višine vra-
čila posameznemu upravi-

čencu. V vmesnem času bo 
državno pravobranilstvo vlo-
žilo zahtevek na Slovensko 
odškodninsko družbo (SOD) 
za nakazilo denarja občini. 
"O znesku še ne moremo go-

Po podpisu poravnave 
bodo krajevne skupnosti 
še ta mesec pripravile raz-
delilnike denarja z izraču-
ni višine vračila posamez-
nemu upravičencu. 

voriti, saj ga mora v teh dneh 
najprej potrditi posebna ko-
misija," na naša poizvedova-
nja o višini zheskov odgovar-
ja Rakovčeva, dodaja pa, da 
ima SOD 60 dni rok plačila 
od prejema zahtevka, občina 
pa jih mora izplačati v tride-

setih dneh. Ker bo imela ob-
čina že zbrane podatke do 
konca poletja, obljubljajo, da 
bodo še pred oktobrom naka-
zali denar (skoraj) vsem upra-
vičencem. 

"Vloge so rešene za ob-
močje celotne občine, razen 
manjšega območja, dela Fu-
žin, kjer poravnave pričaku-
jemo do konca leta," pojasni 
direktorica občinske uprave. 
Upravičenci do poravnave so 
občani, ki so opravljali delo-
vne ure ali prispevali materi-
al za drogove za zagotovitev 
telefonskega priključka ali 
prispevah denar. Čeprav je 
občinski svet že pred leti 
sprejel odlok o vračanju vla-
ganj v javno telekomunika-
cijsko omrežje, ga bodo na 
prvi naslednji redni seji no-
velirali. 

if 

v žalno knjigo v državnem zboru se je vpisal tudi njegov predsednik France Cukjati. 

Gorenjska Gremo gor. 
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A K T U A L N O 

Župan razrešil Erjavca 

Blejski župan janež Fajfar je pred 
dnevi Matjaža Erjavca razrešil funkci-
je direktorja občinske uprave in ga 
imenoval za vr5ilca dolžnosti. V zvezi 
s tem kroži anonimno elektronsko 
pisnno domnevno več avtorjev. 

C O R E N j S K A 

Na Rodinah proti gradnji 

Rodinci so bili na zboru krajanov eno-
tni: večstanovanjski objekti v središče 
Rodin ne sodijo. Projektant in investi-
tor sta prepričana, da bo vas s tem 
projektom več. pridobila kot izgubila. 
Župan med dvema ognjema. 

K R O N I K A 

Ruparju pogojna 

obsodba 

Kranjsko sodišče je včeraj na pogoj-
no zaporno kazen in povračilo denar-
ja obsodilo nekdanjega tržiSkega žu-
pana Pavla Ruparja. Rupar še vedno 
trdi. da je šlo za politično gonjo proti 
njemu kot daigače mislečemu. 

8 

E K O N O M I J A 

Tretjina cene za gorivo 

Alpetour Špedicija gradi na Trati se-
dem tisoč kvadratnih metrov velik lo-
gistični center. Rast cen pogonskih 
goriv je zaostrila položaj slovenskih 
avtoprevoznikov, zato zahtevajo zvi-
janje cen, sicer ne bodo več vozili. 

V 

V R E M E 

Danes bo sprva oblačno s 
krajemmi padavinami. 
Jutri in v četrtek bo sončno, 
v g}rah ni izključena kakšna 
popoldanska nevihta. 
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LJUBLJANA 

Američani praznovali dan neodvisnosti 

Ameriški kongres je 4. julija 1776 uradno potrdil deklaracijo 
o neodvisnosti, s čimer so razglasili neodvisnost od britan-
ske kolonialne vladavine. Ta dan Američani praznujejo s pa-
radami, pikniki, ognjemeti In drugimi izrazi domoljubja. V 
Ljubljani pa je ameriško veleposlaništvo ob prazniku pripra-
vilo sprejem, na katerem seje prvič predstavil novi ameriški 
veleposlanik pri nas Vousif Boutrous Chafari. O. Ž. 

L jUBgANA 

Jutri se začne seja državnega zbora 

Julijsko zasedanje državnega zbora se začenja jutri, 9. julija, 
kot običajno z vprašanji poslank in poslancev predsedniku 
vlade janežu Janši in ministrskemu zboru. Med pomembnej-
šimi zakonskimi predlogi, ki jih bo tokrat obravnaval, omeni-
mo novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju ter o investicijah v javne zdravstvene zavode, 
dopolnili naj bi zakon o lokalni samoupravi, v drugo obrav-
navo gre predlog zakona o duševnem zdravju, v prvo pa no-
vela zakona o dohodnini. Obravnavali bodo tudi poročilo 
preiskovalne komisije za ugotovitev odgovornosti nosilcev 
javnih funkcij, ki so sodelovali pri nakupu lahkih oklepnih ko-
lesnih vozil 6x6, vladnega letala, havbic, letal pilatus in dru-
gega orožja v letih od 1994 do 2007 zaradi suma, da so bili 
posli politično dogovorjeni, vodeni nepregledno in negospo-
darno. Komisija preiskuje zaradi suma klientelizma in korup-
cije in ugotavlja odgovornost nosilcev javnih funkcij pri razo-
rožitvi nekdanje teritorialne obrambe. D. Ž. 

ŠKOFJA LOKA 

Ali bo zdravstvo postalo profitna dejavnost? 

V Škofji Loki je v ponedeljek v Kašči potekal pogovor z Julija-
no Bizjak Mlakar, strokovnjakinjo za področje zdravstva in za-
varovalništva, o trenutnem stanju slovenskega zdravstva. 
Sklicatelj okrogle mize je bila svetniška skupina socialnih de-
mokratov občinskega sveta Škofja Loka. Pogovor je vodila 
svetnica Lidija Coljat, beseda pa je bila predvsem o zdravstvu 
kot javni dobrini, o kvaliteti, dostopnosti in hitrosti zdravstve-
nih storitev ter njihovi izboljšavi. Udeleženci okrogle mize so 
si bili enotni v oceni, da v Sloveniji potrebujemo kakovostno 
javno zdravstvo, ki bo dostopno vsem državljanom in držav-
ljankam in bo nenehno skrbelo predvsem za izboljšanje 
zdravja vsega prebivalstva. Privatizacija In komerciaiizacija 
zdravstva, ki jo po njenem mnenju omogoča in podpira aktu-
alna vlada, ni prava pot za doseganje teh ciljev. D. Ž. 

L ) U B 4 A N A 

Tribuna Zbora za republiko 

Jutri, 9. junija, bo v Cankarjevem domu javna tribuna Zbora za 
republiko. Ugledne slovenske osebnosti bodo poskušale 
odgovoriti na vprašanja o drugačnosti - samobitnosti Sloveni-
je na današnjem evropskem prizorišču: katere posebnosti 
slovenske istovetnosti je vredno negovati, kaj lahko Slovenija 
pridobi v Evropi in od Evrope, kaj ji lahko prispeva; kaj nas 
identitetno vzpostavlja v narodnem in državnem okviru, kaj 
pomeni slovenska kultura in kako so se izostrili odgovori na ta 
vprašanja v času slovenskega vodenja EU. D. Ž. 

arilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme JOŽE CARMAN iz Medvod. 

LDS daje poudarek znanju 
Tudi mestni odbor LDS se je pomladil z novimi obrazi. Predsednica je od 26. junija naprej Darja 
Kovačič, podpredsednik Z m a g o Zadnik. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Kranj - "Če se stara hiša podi-
ra, je najpametaeje, da se po-
dre do konca in začne graditi 
nova. To se je dogajalo v 
stranki LDS na nacionalni 
ravni in podobno je bilo tudi 
v Kranju," se je o dogajanjih 
v stranki LDS slikovito izra-
zila nova predsednica kranj-
skega odbora te stranke Dar-
ja Kovačič. "Osebno mislim, 
da če se pridružiš stranki te-
daj, ko se podira, ti ne gre za 
oblast in slavo, pač pa za ude-
janjanje vrednot, ki so ti bli-
zu, ki pomenijo svežino in 
nov pogled na reševanje 
družbenih problemov." 

Darja Kovačič, sicer direk-
torica Ljudske univerze v 
Kranju, pravi, da so jo k so-
delovanju v stranki privabile 
vrednote, kakršne je zagovar-
jal že pokojni predsednik Ja-
nez Drnovšek, prepričala pa 
sta jo sedanja ekipa s Katari-
no Kresal in svež program 
stranke, ki ga je pripravljalo 
130 strokovnjakov. "Poudarja 
vrednote evropskega protifa-
šističnega gibanja, pogled 

Darja Kovačič 

naprej, demokratične svo-
boščine, duh svobodnosti in 
ustvarjalnosti. Slovend smo 
dosegli, da smo del EU in v 
tej skupnosti primerljivi, se-
daj pa moramo začeti misliti 
tudi na ljudi. V strankinem 
programu je delovanje v prid 
socialno pravične države. 
LDS očitajo, da je stiranka ka-
pitala, a kapital je le vir, te-
melj, na katerem lahko gra-
dimo socialno državo. LDS 
se tudi zavzema, da bi v drža-
vi bolj kot strankarska pri-
padnost pri različnih rešit-

Zmago Zadnik 

vah štela strokovnost. Vse to 
me je prepričalo in pričalcu-
jem, da bo tudi volivke in vo-
livce na letošnjih državno-
zborskdh volitvah," pravi Ko-
vačičeva, ki ji je od strokov-
nih področij najbližje izobra-
ževanje, saj se že 17 let ukvar-
ja z izobraževanjem odraslih 
in vseživljenjskim učenjem. 
Prepričana je, da naša država 
temu daje premajhen pouda-
rek, vsaj v praksi, saj to vse-
bujeta tako lizbonska kot na-
donakia razvojna strategija. 
Kovačičeva še dodaja, da 

LDS predlaga, da bi bila sred-
nja šola obvezna in da bi se 
izenačila redni in izredni 
študij, kar je še en dokaz, 
kako pomembno je v stranki-
nem programu znanje. 

Podpredsednik LDS v Kra-
nju je postal Zmago Zadnik, 
samostojni podjetnik in v 
tem mandatu predsednik KS 
Besnica. Pravi, da so iz LDS 
(tudi v Kranju) odšli ljudje, ki 
jim vrednote pripadnosti in 
solidamosti pomenijo manj 
kot želja po oblasti, sam pa 
se je stranki pridružil na po-
vabilo Darje Kovačič in Jelka 
Kacina. Zelo pomembni se 
mu zdijo razvoj gospodar-
stva (v Kranju zlasti poslovna 
cona in razvoj tehnološkega 
parka), poklicnega izobraže-
vanja, povezanost teh dveh 
ob sodelovanju občine ter 
večji poudarek podeželju, ki 
se mu zdi v mestni občini 
Kranj zapostavljeno. 

Darja Kovačič še dodaja, da 
LDS ne namerava pljuvati po 
aktualni oblasti, pač pa želi 
ustvarjabo sodelovati s pred-
logi, kar velja tudi za občino 
Kranj. 

B R D O 

D a n odprtih vrat na Brdu 

Potem ko je Slovenija 1. julija oddala predsedovanje svetu 
EU Franciji in posest Brdo ni več namenjena tem dogod-
kom, je sekretariat predsedovanja EU enkrat že pripravil dan 
odprtih vrat. Drugega načrtujejo za četrtek, lo. julija, ko 
bodo organizirani ogledi posestva in objektov v več skupi-
nah. Prva bo šla na ogled ob 10. uri, druga ob n., nato pa 
bodo ogledi še ob 15., 17. in i8. uri. D. Ž. 

LJUBMANA 

Koalicija o pokrajinski zakonodaji 

Predsednik Janez Janša je včeraj sklical koalicijske stranke v 
zvezi s pokrajinsko zakonodajo. Koalicija se je soglasno od-
ločila, da se postopek sprejemanja pokrajinske zakonodaje 
nadaljuje in da se zaključi še pred parlamentarnimi volitva-
mi. Zakone, povezane z ustanovitvijo pokrajin, ki doslej 
niso doživele podpore poslank in poslancev, naj bi državni 
obravnaval na izredni seji. D. Ž. 

Zadovoljni s sanacijo po povodnji 
M A T E V Ž P I N T A R 

Železniki - Ker so lani jeseni 
občino Železniki prizadele 
hude poplave, smo v tokrat-
ni anketi prebivalce povpra-
šali, ali so zadovoljni s pote-
kom sanacije oziroma od-
pravljanjem posledic lanske 
ujme v občini. Zanimalo nas 
je tudi, ali so zadovoljni z za-
gotavljanjem poplavne var-
nosti in ali menijo, da v Že-
leznikih potrebujejo občin-

skega inšpektorja, ki bi nad-
zoroval napačno parkiranje, 
odlaganje odpadkov, javni 
red in podobno. 

Z nami je sodelovalo 478 
prebivalcev občine Železni-
ki. Z odpravljanjem posle-
dic lanske ujme sta zado-
voljni dve tretjini sodelujo-
čih, 26 odstotkov je nezado-
voljnih. Prebivalci občine 
Železniki so veliko bolj ne-
zadovoljni z zagotavljanjem 
poplavne varnosti, nezado-

voljnih je kar 5} odstotkov, 
35 odstotkov prebivalcev je 
zadovoljnih, 12 odstotkov 
vprašanih pa nam na to 
vprašanje ni znalo odgovori-
ti. Zanimivi so odgovori na 
zadnje vprašanje: 45 odstot-
kov vprašanih meni, da v 
Železnikih potrebujejo ob-
činskega inšpektorja, in 48 
odstotkov, da ga ne potrebu-
jejo, sedem odstotkov vpra-
šanih pa je ostalo neoprede-
ljenih. 

Vsem, ki ste bili tako pri-
jazni in ste odgovorili na 
naša vprašanja, se lepo za-
hvaljujemo. Nekateri prebi-
rate brezplačne izvode časo-
pisa in vas bomo v prihod-
njih dneh tudi znova pokli-
cali za mnenje o časopisu. 
Vse, ki bi se želeli na časopis 
naročiti, pa vabimo, da nas 
pokličete v Klicni center sle-
pih na številko 04/517 00 
00 in izkoristite ugoiie na-
ročniške pogoje. 

Ali ste zadovoljni s potekom sanacije oziroma 
^ravjl^anjein posledic lanske ujme v oWini 
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Ali ste zadovoljni z zagotavljanjem poplavne 
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Vlak je priklical preteklost 
v Naklem so v soboto slovesno proslavili stoletnico železniške proge Kranj-Naklo-Tržič. V središču 
kraja so krstili obnovljeno muzejsko lokomotivo. 

M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Naklo - Z uradnim krstom 
obnovljene lokomotive, pri-
kazom prevozništva po sta-
rih običajih pred prihodom 
muzejskega vlaka, predsta-
vitvijo knjige o nekdanji že-
lezniški progi in kulturnim 
programom so v Naklem za-
okrožili slovesnosti ob stoti 
obletnici železniške poveza-
ve med Kranjem, Naklim in 
Tržičem. 

Sobotno popoldne se je 
začelo s konji in vozovi, ki so 
včasih povezovali te gorenj-
ske kraje, dokler ni prišla že-
lezna cesta. Železnica, Id so 
jo takrat pri vladi na Dunaju 
izprosili industriald, je pri-
nesla številne sprememl^ in 
predvsem veliko dobrega, 
čeprav so se ljudje vlaka spr-
va bali, je v slavnosmem go-
voru povedal predstavnik 
Slovenskih železnic Igor 
Hribar, takšno rrmenje pa je 
z njim delil tudi nakelski žu-

Muzejski vlak, ki je prisopihal iz Ljubljane, je navdušil številne obiskovalce prireditve. 

pan Janez Štular, ki je po-
udaril, da je z vlakom prišel 
hiter napredek, njegov trži-
ški kolega Borut Sajovic pa 
je obžaloval, da proge do Tr-
žiča ni več. 

Natanko ob napovedani 
uri in morda še bolj točno 
kot v letih redne železniške 
povezave je na nekdanjo že-
lezniško postajo prisopihal 
poln muzejski vlak, ki je iz 

Obnovljeno lokomotivo sta skupaj krstila baronica Elizabeta Ortner Born in župan Janez 
Štular. /Foto:Tlna Doki 

Ljubljane mimo Škofje Loke 
in Struževega pripeljal več 
kot tristo potnikov, popolno-
ma poln pa je odpeljal tudi 
na panoramsko vožnjo iz 
Naklega v Kranj in nazaj. 
Vožnja v eno smer je trajala 
dobre četrt ure, stara loko-
motiva in vagoni pa so nav-
dušili številne otroke in odra-
sle. V spomin na nekdanjega 
tržičana, kakor so ljudje ime-
novali vlak, ki je vozil do ja-
nuarja 1966, v središču Na-
klega odslej stoji obnovljena 
muzejska lokomotiva z ozna-
ko 53-019, natanko tista, ki je 
pred desetletji vlekla vagone 
po stoletni progi. Na pobudo 
občine Naklo so jo obnovili v 
delavnicah železniškega mu-
zeja v Ljubljani. Skupaj sta jo 
krstila baronica Elizabeta 
Ortner Bom, Id je v šali ome-
nila, da je stara že kot želez-
niška proga, in župan Štular, 
ki je prepričan, da bo loko-
motiva kot muzej na pro-
stem nakelska turistična 
znamenitost. 

Prenovljen hotel Jezero je odprt 
P E T K A LOTR IČ 

Ribčev Laz - V petek je na 
manjši slovesnosti prenovlje-
ni hotel Jezero simbolično 
odprl direktor direktorata za 
turizem pri ministrstvu za 
gospodarstvo Marjan Hribar, 
id je izrazil zadovoljstvo, da 
so se v Bohinju začele stvari 
premikati, saj jim je z različ-
nimi projekti letos uspelo 
pridobiti približno sedem 
milijonov evrov evropskega 
denarja. Z doseženim je se-
veda zadovoljen tudi župan 
Fianc Kramar. 

Prenova v hotelu je zajela 
adaptacijo, dozidavo in nad-
zidavo ter s tem izravnala ka-
kovostoo raven hotela, tako Zastekljena terasa bo sedaj uporabna v vsakršnem vremenu. 

da je dobil štiri zvezdice. 
Novi so pritličje, kuhinja, 
skladišča, garderobe, aperitiv 
bar. Teraso so predelali v 
zimski vrt, nadzidali pa so 
tudi tri nadstropja, s čimer so 
pridobili 25 novih sob in z 
njimi 54 ležišč. Nova sta dvi-
galo za goste in transportno 
dvigalo, urejen pa je tudi 
varčni program prezračeva-
nja, s katerim bodo izkoristi-
li toplotno enei^jo hladilnih 
naprav. Dodatno pa izkoriš-
čajo tudi sončno energijo. 
Vrednost investicije je 2,2 
milijona evrov, od tega so pri-
dobili 750 tisoč evrov evrop-
skega denarja. Hotel, ki je bil 
zgrajen leta 1982, bo tako do-
živel že tretjo prenovo. 

Župan razrešil Erjavca 
Blejski župan Janez Fajfar je pred dnevi Matjaža 
Erjavca razrešil funkcije direktorja občinske 
uprave in ga imenoval za vršilca dolžnosti. 

M A T E J A R A N T 

Bled - Odstavitev direktorja 
občinske uprave naj bi za-
htevala skupina občinskih 
svetnikov z Antonom 
Omerzelom (SNS) na čelu, 
ki ga v anonimnem elek-
tronskem pismu, v katerem 
so se odzvali na Erjavčevo 
razrešitev, imenujejo kar 
nadžupan. "Vse bolj jasno 
postaja, da župan v primežu 
svojega nadžupana, ki mu 
na Bledu tako pravijo že 
vrabci, vleče poteze, s kateri-
mi se ne strinja, a se jim ne 
upa upreti," so med drugim 
zapisali v anonimnem pis-
mu tisti, ki so prepričani, da 
je Bled ta čas v rokah gra-
bežljivcev, Id jim ni mar za 
dobro kraja, ampak zgolj za 
osebne koristi. 

"Želeli bi, da se na Bledu 
kaj premakne. Zato se nam 
očita, da poklekatno pred in-
teresi kapitala. A če hočemo 
kaj narediti, potrebujemo 
denar," na te očitke odgovar-
ja župan Janez Fajfar. Ne 
skriva, da je k razrešitvi Er-
javca z mesta direktorja pri-
speval tudi svetnik Omerzel, 
zakaj se je tako odločil, pa ne 
želi razlagati. Kot pravi, mu 
tega niti ni treba, saj od ime-
novanja direktorja še ni mi-
nilo leto. Po novem v. d. di-
rektorja občinske uprave 
Matjaž Erjavec meni, da je 
župan klonil pod močnim 
pritiskom štirih svetnikov. 

Poleg Omerzela namreč v 
anonimnem pismu omenja-
jo še podžupana Bojana Že-
rovca (Blejska lista), Matjaža 
Berčona (NSi) in Jano Špec 
(SD). Po Erjavčevih besedah 
so v ozadju ambicije po 
gradnjah, ki so predimenzi-
onirane in niso v skladu z 
zmožnostmi kraja. "Prvi ka-
menček je sprožila novo-
gradnja na območju hotela 
Bellevue, kjer smo v občin-
ski upravi nasprotovali za-
htevam, da bi se spremembe 
izvedle v obsegu, kot so 
predlagali. Delujemo na-
mreč v interesu kraja in za-
konito, česar nekateri ne ra-
zumejo." Župan to imenuje 
navzkrižje interesov in zago-
tavlja, da pri vsej zadevi ni 
nobenega "angela". O zame-
njavi direktorja, še dodaja, 
se je posvetoval tudi z občin-
skimi svetiiiki. "Večina se je 
s tem strinjala." Odločitev o 
Erjavčevi razrešitvi pa je pov-
zročila nezadovoljstvo med 
drugimi delavci občinske 
uprave, ki so po navedbah iz 
anonimnega pisma zahteva-
li zbor delavcev, na katerem 
bi jim župan pojasnil svoje 
razloge. Izročili so mu celo 
petidjo, v kateri so zahtevali 
njegov odstop, trdi(jo) av-
tor(ji) anonimnega pisma. 

Anton Omerzel pa navedb 
v anonimnem pismu ni želel 
komentirati. Dejal je le, da 
bo zadevo predal pristojnim, 
da jo raziščejo. 
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ŽIROVNICA 

Prekinitev pogodbe 2 Domitvvestom 

Na zadnji seji so žirovniški občinski svetniki sprejeli sklep o 
sporazumni prekinitvi pogodbe o gospodarjenju z osmimi 
občinskimi stanovanji, ki jo je občina Žirovnica leta 2002 za 
dobo petdesetih let sklenila z Neprofitno starvovanjsko or-
ganizacijo (NSO), ki deluje znotraj družbe Dominvest. Kot 
piše v poročilu, ki ga je pripravila občinska uprava, je NSO 
neredno in pomanjkljivo izpolnjeval pogodbene obveznosti. 
Vtem času je pri gospodarjenju s stanovanji ustvaril tudi 25 
tisoč evrov dobička, kar pa je občina izvedela šele iz petlet-
nega poročila, ki ga je prejela januarja letos. Po pogodbi bi 
NSO presežek poslovanja, če ni bil porabljen za vzdrževan-
je stanovanj, moral upoštevati kot solastništvo občine pri 
gradnji novih stanovanj ali pa ga občini izplačati. Prav tako 
je občinska uprava po petih letih zaznala vrsto pomanj-
kljivosti same pogodbe, še piše v gradivu, ki so ga prejeli 
občinski svetniki. Občina In Dominvest sta se sicer že pred-
hodno dogovorila o pogojih razveze. Pogodba naj bi prene-
hala veljati s prvim septembrom, v tem času pa naj bi obči-
na izbrala novega upravljavca stanovanj v svoji lasti. Direk-
tor družbe Dominvest Marjan Potočnik sicer na drugi strani 
zatrjuje, da so izpolnjevali pogodbene obveznosti, in doda-
ja, da je ob sedanji stanovanjski zakonodaji prekinitev 
pogodbe še najbolj smiselna rešitev. A. H. 

JESENICE 

Le ena ponudba za mestni promet 

Na Občini Jesenice so prejšnji torek odpirali ponudbe za iz-
biro koncesionarja za opravljanje javnega mestnega prome-
ta in šolskih prevozov. Kot smo izvedeli, je pravočasno pri-
spela le ena ponudba, ki pa jo na Občini še pregledujejo. 
Tako še ni znano, ali je to ponudba družbe Alpetour, ki je 
dejavnost mestnih In šolskih prevozov na Jesenicah oprav-
ljala že doslej. Njen predstavnik je pred nedavnim napove-
dal, da se bodo na razpis vnovič prijavili. U. P. 

RIBČEV LA2 

Festival Kanal že četrtič 

V hudourniku nasproti hotela Jezero se bo jutri ob 19.45 P""!-
čel - sedaj že lahko rečemo tradicionalni Festival Kanal. Tudi 
letošnji Kanal bo v Bohinj pripeljal zanimive glasbenike z 
vseh koncev in krajev in bo popestril dogajanje vsako sredo 
zvečer. Jutri bodo nastopili vokalni kvartet Pella, ki prepeva 
makedonske in slovenske ljudske pesmi, sledila pa jim bo 
skupina Sedef, ki se posveča glasbeni tradiciji sevdalink in 
izvajajo etno-folk glasbo. Letošnji festival pa prinaša tudi 
novost, in sicer fotogalerijo Kanal, ki je prav tako povezana 
z glasbo in bo v juliju gostila fotografije Žige Mučiča iz jazz 
cikla, v avgustu pa fotografije Petre Cvelbar, cikel z naslo-
vom Moji najljubši kitaristi. P. L. 
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Na Rodinah proti gradnji 
Rodinci so bili na zboru krajanov enotni: večstanovanjski objekti v središče Rodin ne sodijo. 
Ali so enodružinske zazidave tudi objekti s petimi stanovanjskimi enotami? 

A N A H A R T M A N 

Žirovnica - Zaradi načrtovane 
gradnje sedmih petstanovanj-
skih objektov v središču Ro-
din, ki je v zadnjem času pov-
zročila precej vroče krvi med 
vaščani, je bil minuli petek v 
dvorani na Breznid zbor kra-
janov. Večina njih je občinske-
mu vodstw in predstavnikom 
investitorja, podjetja OGP 
Grad Bled, znova odločno po-
vedala, da takšna gradnja ne 
sodi V njihovo vas. Na Rodi-
nah je namreč ta čas okoli no 
hiš, z novogradnjo pa bi dobili 
dodatnih 35 stanovanjskih 
enot 'To pomeni do 110 novih 
prebivalcev. Kako se bo toliko 
prišlekov topilo v vas s 340 
prebivalci?" se je spraševala 
nekavaščanka. 

Krajani se poleg t ^ bojijo, 
da ob povečanem številu prebi-
valcev obstoječa infiastnitoa 
ne bo več ustrezna. Opozorili 
so, da je cesta skozi vas že zdaj 
preozka in da bodo med grad-
njo material vozili mimo zašči-
tenih hiš, in se spraševali, ali bo 
še vedno dovolj prostora v vrt-
cu in šofi. Nekateri so se čudili, 
kako sploh načrtujejo gradnjo 
petstanovanjskih objektov, češ 
da je na Rodinah dovoljena le 
enodružinska zazidava. Marija 
Lužnik iz občinske uprave je 
razložila, da so že pred šestimi 
leti pridobili pojasî o arhitekta 
Saša Dalla Valleja, da enodru-
žinska gradnja lahko pomeni 
tudi do pet stanovanj pod eno 
streho za razširjeno družino. 
Tako se je zdaj pojavila dilema, 
ali so pri takšnih gradnjah nuj-
ne sorodstvene vezi, zato so na 

Krajani RodIn so glasno nasprotovali načrtovani gradnji. /Foio TiniDobi 

zboru krajanov sklenili, da 
mora občinska uprava preveri-
ti in razčistiti pomen termina 
enodružinske zazidave. Včeraj 
nam je Lužnikova naknadno 
sporočila še, da sta na Rodinah 
dva različna območja gradnje: 
'enodružinska zazidava' in 
'vas'. Pod območje "vas' spada 
tudi lokadja sredi Rodin, kjer 
načrtujejo večstanovanjske ob-
jekte: "Po prostorsko ureditve-
nih pogojih velja, da je na ob-
močjih za stanovanja v na 
novo zgrajenem stanovanj-
skem objektu lahko največ pet 
stanovanj. Z izrazom območja 
za stanovanja pa so mišljena 
tako območja, imenovana 'en-
odružinska zazidava', kot tudi 
'vas'." 

Rodind so poudarili, da je 
občina dolžna zaščititi njihove 
interese, in od župana heopd-
da Pogačarja zahtevali odgo-
vor, kako bo to zagotovil Naj-

bolj glasni so ga pozvali, naj se 
odlofi, koga bo v tej zgodbi 
podpiral - krajane ali investitor-
ja. Kot smo pred dnevi že poro-
čali, župan ne nasprotuje pro-
jektu in obenem obljublja, da 
bodo ustrezno dogradili infia-
strukturo, če bo to potrebno. 
Na zboru krajanov je znova 
spomnil, da občina nima vzvo-
dov, s katerimi bi dovoljevala 
oz. prepovedovala gradnje: 
"Župan ni vsemogočen, če je 
gradnja znotraj dovoljenega, 
nimamo argumenta." Na nje-
gov predlog so sprejeli tudi 
sklep, da bo župan ščitil inter-
ese krajanov ob spoštovanju 
zakonodaje. 

Arhitekt Boštjan Gradišar iz 
Art studia je poudaril, da so pri 
pripravi projekta spoštovali vse 
prostorske akte in da se bo za-
zidava lepo vključila v obstoje-
če okolje: "Po velikosti in obli-
ki objekti ne bodo odstopali od 

individualnih stanovanjskih 
hiš, razlika je le, da je v tem ob-
jektu pet stanovanj. Visoki 
bodo do 12 metrov, imeli bodo 
tri etaže. V vsakem bo 13 ležišč, 
za celotno naselje to pomeni 
91 stanovalcev. Za fesado bo-
sta uporabljena les in omet, v 
kletni etaži bodo parkirišča, 
zunanje površine bodo tako 
ostale zelene." Investitor je ta 
čas v fezi pridobivanja gradbe-
nega dovoljenja. "Načrtujemo, 
da naj bi delati začeli pozno je-
seni. Pri tem se bomo skušali 
približati željam krajanov. Še 
povsod, kjer smo gradili, smo 
kraju kaj piineslL Na Rodinah 
se kaže potreba po otroškem 
igrišču in dodatnem ekolo-
škem otoku," je dejal R(nTian 
Beznik iz OGP Grad Bled, ki 
je za razliko od krajanov pre-
pričan, da bo vas zaradi pro-
jekta veliko več pridobila kot 
izgubila. 

Radovljičani o organiziranosti športa 
če športne objekte, ki so v lasti občine, upravljajo društva, ravnajo v nasprotju z zakonom. 

MARJANA A H A Č I Č 

Radovljica - Občina Radov-
ljica je v letošnjem proraču-
nu za investicije v športno 
infrastrukturo namenila kar 
1,2 milijona evrov, kar je sko-
raj še enkrat toliko kot leto 
poprej. Največ, skoraj osem-
sto tisoč evrov, gre za novi 
športni park v Radovljid, Id 
ga bodo odprli jutri. A samo 
zgraditi športni objekt še 
zdaleč ni dovolj, so poudarili 
udeležena okrogle mize na 
temo organiziranosti športa, 
ki jo konec preteklega tedna 
organizirala občina Radovlji-
ca. 

Povod zanjo je dejstvo, da 
sedanja organiziranost špor-
ta v občini ni v skladu z zvo-
nom, po katerem so uprav-
ljava lastnine države in ob-

čin lahko le osebe javnega 
prava, med katere pa društva 
ne sodijo. Okrogla miza je 
bila eden od prvih korakov v 
smeri iskanja rešitve, ki bi 
bila sprejemljiva za čim širši 
krog uporabnikov športnih 
objektov. Na njej so bile 
predstavljene različne oblike 
upravljanja športa, ki se uve-
ljavljajo v Sloveniji; od takš-
nih. po katerih za programe 
športa skrbi športna zveza, 
za upravljanje objektov pa 

neposredno občinska upra-
va, do takšnih, ko upravlja-
nje objektov s koncesijsko 
pogodbo prevzame gospo-
darska družba, kot na pri-
mer na Bledu. 

"Izbrali bomo tisto obliko 
upravljanja, ki omogoča raz-
voj, sodelovanje zasebne 
športne sfere, med katero so-
dijo tudi športna društva, ter 
predstavlja sprejemljivo fi-
nanciranje iz javnih sred-
stev," je na okrogli mizi po-

Občina Radovljica za programe športa v letošnjem 
proračunu namenja 410.400 evrov. Največ, 33 odstot-
kov, za športne šole, sledita vrhunski in kakovostni 
šport s po 16 odstotki. Za rekreacijo sta namenjena le 
dva odstotka vsega denarja, za upokojenski in invalid-
ski šport pa komaj odstotek. 

udarila Mojca Vnučec Špa-
capan z Občine Radovljica. 
"Glede na dosedanje analize, 
je najprimernejša oblika 
upravljanja ustanovitev jav-
nega zavoda za šjx)rt" 

"Ne smemo pozabiti, da je 
za vzdrževanje športnih ob-
jektov - če hočemo, da zares 
služijo svojemu namenu -
potrebnega zelo veliko de-
narja," je v razpravi poudaril 
Jože Rebec. "Raziimem po-
trebo po novi organizirano-
sti. a opozarjam, da ne sme 
biti takšna, zaradi katere 
bomo imeli še manj denarja 
kot sedaj. Prav tako se bojim, 
da bo posledica drugačne 
organizadje še manj prosto-
voljnega dela, ki je za marsi-
kateri športni objekt ali klub 
zdaj pravzaprav goiulo raz-
voja," je še opozoril. 
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Tudi šola naj plača dvorano 
Nova kulturna dvorana v Borštnikovem hramu v Cerkljah po novem ni več brezplačno na voljo 
osnovni šoli in vrtcu. "Ne želimo, da dvorana postane učilnica," pravi župan Franc Čebulj. 

S I M O N Š U B I C 

Cerklje - "Prav je, da osnov-
na šola čim več uporablja 
novo dvorano Kulturnega 
hrama Ignacija Borštnika, 
opažali pa smo, da je občas-
no postala tudi učilnica, 
zato so nastajali nepotrebni 
stroški. Šola ima vendar 
sama primeren prostor za 
vaje pred prireditvami in 
učenje," je na zadnji seji 
občinskega sveta v Cerkljah 
župan Franc Čebulj uteme-
ljeval, zakaj je predlagal 
spremembo pravilnika o 
najemu oziroma uporabi 
kulturnega hrama, ki so ga 
sprejeli lani pozimi. 

Zaradi spremembe pra-
vilnika, ki so jo občinski 
svetniki na koncu tudi potr-
dili, morata tudi zavoda OŠ 
Davorina Jenka in Marijin 
vrtec plačati najem dvora-
ne, čeprav minimalno - po 
15 evrov na uro, medtem ko 

sta v prvih mesecih dvora-
no uporabljala brezplačno. 
"S tem denarjem še vedno 
ne bomo mogli pokriti vseh 
obratovalnih stroškov, le 
šolo bi radi prisilili, da rav-
na bolj racionalno," je še 
dejal župan. 

Na seji prisotni ravnatelj 
Bogdan Sušnik je želel 
predstaviti še svojo različi-
co zgodbe, vendar pa mu 
župan ni želel dati besede, 
kar je ravnatelja precej raz-
hudilo. "To ni demokratič-
no," je protestiral in jezno 
zaprl svoj prenosni raču-
nalnik. Čeprav po poslovni-
ku občinskega sveta župa-
nu pri obravnavi posamez-
ne točke res ni treba k bese-
di pripustiti navzočih go-
stov, ki niso vabljeni kot 
razpravljajoči, so nekateri 
svetniki skušali ublažiti na-
petost v dvorani in županu 
predlagali, naj se vendarle 
sliši še ravnateljev glas. 

Cerkljanski učenci radi nastopajo v novi kulturni dvorani, 
tudi za starše in druge občane. / Fm: oS D»orin> jcnki 

Hkrati so predlagali, naj se 
skuša najti kompromisna 
odločitev, a Čebulj je ostal 
neomajen. "Zaradi spora 
institucij bodo nastradali 
predvsem otroci. Naj se 
strasti umirijo in se o rešit-
vah pogovarjamo prihod-
njič," je tako svetoval Dejan 
Podgoršek (SDS). Kaj se bo 

iz tega izcimilo, bo pokazal 
čas, znano pa je, da je po 
seji župan zadržal izvajanje 
sklepa občinskega sveta o 
povišanju cen vrtcev. "Sola 
naj najprej s podatki argu-
mentira, da je podražitev 
zares upravičena," je tedaj 
na naše poizvedovanje od-
govoril župan. 

Preddvor, moj dom, občinska himna 
D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Preddvor - Ob majskem Praz-
niku glasbe in veselja v Pred-
dvoru so Gašperji prepevali 
pesem Preddvor, moj dom. 
Zanjo si Preddvorčani želijo, 
da bi se uveljavila kot občin-
ska himna, je na seji občin-
skega sveta povedal župan 
Miran Zadnikar. V zvezi s 
tem morajo pripraviti predlog 
za spremembo odloka o ob-
činskih simbolih, v katerem 
so opredeljeni občinski praz-
nik (praznujejo ga 8. septem-
bra), simboli občine, občin-
ske nagrade in priznanja. 

Pesem Preddvor, moj 
dom je nastala leta 1993, av-
tor melodije je Brane Tičar, 
besedila Franci Trstenjak in 
aranžmaja Jure Valjavec, 
pK>je pa o preddvorskih zna-
čilnostih, kot so vaška cer-
kev, farni zavetnik, jezero 
in druge lepote Preddvora. 
"Pesem smo Gašperji veli-
kokrat izvajali, zlasti v prvih 
letih po njenem nastanku," 
je povedal vodja ansambla 
Gašperji Robert Primožič. 
"To je pesem o domačem 
kraju, Gašperji izhajamo od 
tu in trenutno smo kar štir-
je člani ansambla doma v 

Preddvoru. V čast si šteje-
mo, da si v občini želijo to 
pesem za svojo himno." Za 
ansambel Gašperji bi lahko 
rekli, da so prav tako kot za 
lepote, o katerih poje pe-
sem, še ena od značilnosti 
Preddvora. Letos praznuje 
30 let svojega delovanja. 
Osrednji dogodek ob njiho-
vem jubileju je bil spomla-
danski koncert pri Jožovcu 
v Begunjah, s koncerti letos 
gostujejo tudi po drugih 
slovenskih krajih, v doma-
čem kiraju pa so nastopili na 
Prazniku glasbe in veselja 
ob koncu maja. Robert Primožič 

Zlata porolca Galetovih 
Dolgoletnega predsednika in častnega člana so z 
mokro šrango pred cerkvijo v Naklem presenetili 
gasilci. 

JOŽE K O Š N J E K 

Naklo - V soboto dopoldne 
je bilo pred župnijsko cer-
kvijo slovesno. Pred žup-
nikom Janezom Zupan-
cem sta po petdesetih le-
tih zakona pred pričama 
Marico Slatnar in Jankom 
Markičem znova potrdila 
zvestobo 73-letna Francka 
in 75-letni Vinko Gale. Le 
redki v Naklem ju ne po-
znajo. Mama Francka 

vzorno skrbi za dom, oče 
Vinko pa je daleč naokoli 
znan kot izvrsten tesar in 
navdušen gasilec. Na-
kljanski gasilci so ga iz-
brali za častnega člana, 
občina Naklo pa mu je za 
letošnji občinski praznik 
podelila posebno prizna-
nje. Franckina in Vinkova 
pot do cerkve v zapravljiv-
čku, v katerega je Tone 
Pavlin zapregel dva pre-
krasna konja, ni minila 

Vinko in Francka Gale (v sredini) s pričama Marico Slatnar 
in Jankom Markičem 

brez ovir. Gasilci so spo-
štovanemu predsedniku 
in Članu pripravili mokro 
šrango. Francki in Vinku 
se je v zakonu rodilo pet 

otrok: Vinko, Rado, Ma-
rička, Anka in Janez. V 
njihovih družinah pa sta 
dobila deset vnukinj in 
štiri vnuke. 

RIBČEV LAZ 

Zoisove igre v Bohinju 

V soboto popoldne so na prireditvenem prostoru Pod 
Skalco potekale druge poletne Zoisove igre, ki jih je s po-
močjo Občine Bohinj organiziralo Turistično društvo Bo-
hinj. Letos so tekmovale skupine trojk v igrah, ki jih je 
pripravil organizator. Lani so namreč tekmujoče skupine 
bohinjskih klubov in društev pripravile vsaka eno igro. Iger 
je bilo letos šest, najatraktivnejša je bila zagotovo "pre-
našanje rude". Med seboj pa se je pomerilo pet skupin, med 
njimi jih je bilo nekaj sestavljenih iz obiskovalcev Bohinja. In 
ena taka, imenovala se je Rinčoši, je tudi zmagala. Prve tri 
ekipe so dobile simbolne medalje. P. L 

Zmagovalna ekipa pri Igri "prenašanje rude" /fou: p«^ lotrK 

TRBIŽ 

Na Trbižu dnevi slovenske kulture 

Na Trbižu v Kanalski dolini v Italiji so bili v soboto in nedeljo 
Dnevi slovenskega jezika in kulture, ki so jih organizirali tr-
biška občina, Gorska skupnost za Guminsko, Železno in 
Kanalsko dolino, Glasbena matica iz Trsta in Slovensko kul-
turno središče Planika. V soboto zvečer je bil v župnijski 
cerkvi sv. Petra in Pavla na Trbižu koncert učencev glasbene 
šole Glasbene matice, na katerem so nastopili kitarist Janoš 
Jurinčič, harfistka Tadeja Kralj, čelistka Irene Ferro 
Casagrande in pianistka Vesna Zuppin. V nedeljo je bil na 
glavnem trgu koncert pihalne godbe iz Tolmina In nastop 
folklornih skupin iz Bovca in Tolmina. Na trgu so postavili 
tudi stojnice z značilnimi slovenskimi izdelki. Na eni od njih 
sta Guttenbergove tiskarske veščine kazala Andrej Oblak z 
Jesenic, ki tokrat ni bil zgolj tiskar mojstra Janeza, ampak je 
prikazoval tudi njegove usnjene izdelke, in Boris Jalovec iz 
Kranja, ki je po stari metodi tiskarja Jožefa Blaznika tiskal 
vedute Trbiža (na sliki). J. K. 

KRANJ 

Ž u p a n Damijan Perne imel blažji srčni infarkt 

Župan Mestne občine Kranj Damijan Perne je imel v za-
četku prejšnjega tedna blažji srčni infarkt. Že v ponede-
ljek se je počutil slabo, v torek je bilo še slabše, zato je po 
odprtju šentviškega tunela, koder je bil med povabljenimi 
gosti, odšel v Klinični center v Ljubljano. Z njim smo go-
vorili v petek dopoldne, ko je bil že v domači oskrbi. "Zdaj 
potrebujem predvsem počitek, koliko časa bom okreval, 
pa težko napovem. V Kliničnem centru so me dobro oskr-
beli, domov sem prišel brez hujših posledic. V bodoče 
bom moral biti bolj previden s svojim zdravjem," je pove-
dal Damijan Perne. S. K. 

Pojasnilo 

V članku pod naslovom Gradili bodo kanalizacijo v Novi 
vasi smo zapisali, da bodo čez leto dni lahko nadaljevali tudi 
dela v naselju Hrib, kjer je v preteklosti prišlo do nevšečnos-
ti. Do zapletov je prišlo zaradi obvozne ceste (in ne zaradi 
kanalizacije), kakor je bilo razumeti iz zapisanega. D. Ž. 
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Gorenjska cesta 19.4240 RADOVLJICA. 
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Štanika: 1001-80/2008 

Datum: 3.7. 2008 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJLi-UPB3. Ur. list RS, št. 

63/07) župan Oljčine Radovljica ot)javtja 

JAVNI NATEČAJ 
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: 

1. SVETOVALCA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI v Oddelku za družbene 
dejavnosti Obiine Radovljica. 

Kandidati, ki se bodo ptijaviS na prosto dekjvno mesto, morajo izpolnjevati nasled-

nje pogoje: 

- visoka strokovna izobrazba upravne, poslovne ali druge dnizbostovne smeti, 

' naimanl 7 mesecev delovnih izKu^nj. 

- znanje uradnega jezika, 

- opravSen strokovni izp» iz upravnega postopka (ZUP-a), 

- poznavanje uporabe računalniški! programov. 

Pri izbranem kandidatu se bo preveijalo, ali ima opiavlien strokovni izpit (državni iz-

pit iz javne uprave), v nasprotnem primeru bo motal izbrani kandidat strokovni izpit, 

v skladu s prvim odsitavkom 89. člena zakona o javnih uslužbencih, opraviti najka-

sneje v enem letu od sklenitve dekMiega razmerja. 

Delovno področje: 
- vodenje upravnih in strokovnih opravi, vezanih na dokičitev plačil staršev za progra-

me v vtičih ter dnjgih upravnih in strokovnih opravil s področja dela družbenih de-

javnosti, 

- vodenje vseh upravnih, strokcvnSi in tehničnih opravil v zvezi s predšolsko vzgojo, 

• pomoč pri pripravi predpisov m dnigih zahtevnejšSi gradiv ter oblikovanje manj za-

titevnejših gradiv s predtogi ukrepov s področja dnižbenih dejavnosti, 

- vodenje in odbčanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji s področja dela 

družbenih dejavnosti, 

- vodenje in priprava različnih poročil, evklenc, Infonnac^ s področja dela, 

- sodelovanje z javnimi zavodi, ustanovami, službami, z držamimi organi in instituci-

jami, 

- opravljanje dnigih upravnih natog s področja dela oddelka, 

- sodekivanje pri delu projektnih skupin. 

Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za razpisano delovno mesto, v skladu z 

drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih izpolr^evati še naslednje 

pogoje: 

- državljanstvo RepubSke Stovenje, 

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejar^, ki se 

preganja po uradni dolžnosti In ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora 

v traianju več kot šest mesecev (potrdite izda Ministrstvo za pravosodje), 

- ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje 

(potrdik) izda pristojno sodišče). 

Kandidati za razpisano dekivno mesto morajo k stoji vkigi pijožiti nasledi^ izjave: 

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti 

razvklna smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridob^na ail foto-

kopijo diplome, 

2. pisno izjavo o doseženi dekivni dobi ali fotokopijo dekjvne knjižk«, 

3. pisno Izjavo o opravljenem državnem Izpitu iz javne uprave ali fotokopijo potrdila 

o oprav^enem izpitu, če Ima kandklat opravljen izpit, 

4. pisno izjavo o oprav|jef)em strokovnem izpitu iz upravnega postopka (ZUP) ali fo-

tokopijo potrdila o opravSenem izpitu. 

5. pisno izjavo kandkJata, da: 

- je državljan RepubKI« Sknenije, 
- t»l bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 

po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več 

kot 6 mesecev. 

S prijavo na kandkiatvo za delovno niesto se šteje, da se kandkiat strinja, da za na-

mene tega javnega natečaja dovoljuje preverbo podatkov. 

Če se v postopku sprejemanja v dekjvno razmerje ali v času poskusnega dela izka-

že. da podatki iz izjsu niso verodostojni, je to razkig za prekinitev postopka ali dek>-

vnega razmerid. 

Natečajna komisp bo sttx)kavno usposob^nost kandidatov presojala na podlagi 

piitoženih potnjil. dokazii in pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih dnjgitt metod 

preverjanja strokovne usposouljenosti. 

Potrdila oziroma soglasje za pridotHvanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani 

kandkiat morai predložiti pred izdajo sklepa o izbiri. 

Izbrani kandklat bo dek) na dekivnem mestu svetovalec za družbene dejavnosti 

opravljal v Oddelku za dmžbene dejavrvisti Otičine Radovljica, v nazivu svetovalec 

III, z ntožnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandi-

datom bo sklenjeno delovno razmerie za nedotočen čas, s polnim dekjvnim časom 

in 4 mesečnim poskusnim dekim. 

Kandklate vabgno, da po š^o pisne pnjave s kratkim življenjepisom in zahtevanimi 

pisnimi izjavami o izpolnjevanju pogojev, najkasn^ v 8 dneh od dneva objave na na-

stov: 
Občina Radovijtaa, Gorenjska cesta 19.4240 Radovljica, s pripisom "Prijava na jav-

ni natečaj za zasedbo dekrvnega mesta'. 

O izbiri bodo kandklati obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. 

Dodatne informacSe o izvedbi javnega natečaja lahko dolJite pri Potoni Zakikar, 

tel.: 04/537-23^8. 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški stovnični otiiiki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

JANKO S. SrtUŠEK. I. r 

ŽUPAN 

Rudarjenje odhaja v pozabo 
Ob 3. juliju, slovenskem dnevu rudarjev, je Rudnik Žirovski Vrh pripravil srečanje sedanjih in nekdan-
jih sodelavcev, odprli so filatelistično razstavo in izdali priložnostno znamko. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Gorenja vas - Sedanji in ne-
kdanji rudaiji in drugi sode-
lavci Rudnika Žirovski Vrh 
so se zbrali v spomin na pet-
dnevno gladovno stavko za-
savskih kolegov iz leta 1934. 
Nekdanji rudarji uranove 
rude so se zbrali četrtič, tudi 
tokrat v Galeriji Krvina v Go-
renji vasi. "Pogosto pravijo, 
da rudarstvo v naših krajih 
nima tradicije. To ne drži, 
saj so v preteklosti v'bližnji 
okolid Žirovskega Vrha pri-
dobivali različne rude. Žal je 
spomin na to zbledel, kakor 
hitro bledi spomin na rudar-
jenje v Žirovskem Vrhu, ve-
liko mladih Slovencev pa niti 
ne ve, da se je pri nas prido-
bival uran," je v nagovoru 
povedal vršilec dolžnosti di-
rektorja rudnika Peter Do-
lenc. 

Prebivalci Žirovskega 
Vrha in Poljanske doline 
rudnika ne bodo nikoli poza-
bili, saj bosta za vedno ostali 
odlagališči Jazbec in Boršt. 
"Tudi zato mora ostati spo-
min na težko delo rudarjev, 
ki so bili ali domačini ali so 
prišli iz oddaljenih krajev," o 
rudniku danes pravi Dolenc, 
ki je povedal tudi, da ga kra-
jani večkrat sprašujejo, kaj 
še delajo v rudniku: "Odgo-
vorim tisto, kar bi najraje sli-

Rudarji m filatelisti so se razveselili priložnostne znamke In poštnega žiga, ki jih je na 
izpostavljenem poštnem okencu v Galeriji Krvina delil Srečko Beričič. 

šali: Nič! Žal ni tako, saj je 
dela veliko, še posebej, ker 
nas je vsako leto manj." 

Med tistimi, ki so odšli, je 
tudi nekdanji direktor Franc 
Avberšek, ki ni domačin, 
vendar je Žirovskarjem zle-
zel pod kožo. Danes upoko-
jeni rudar (srečanja se je 
udeležil v radarski uniformi) 
je povedal: "Danes mi je tež-
ko, čeprav sem ob prihodu 
Poljansko dolino komaj po-
znal. V tem času smo skupaj 
sklekljali veliko zgodbic in 

spominov, zato lahko rečem, 
da se bom rad vračal." Ne-
kdanji sodelavci so se mu za-
hvalili s klekljano sončnico. 

Na slovesnosti je domači 
župan Milan Čadež povedal, 
da se je s pomočjo rudnika v 
zadnjih letih veliko naredilo, 
tako sanacija kot nova go-
spodarska cona Todraž: 
"Upam, da bo v coni delo do-
bilo vsaj sto domačinov, toli-
ko, kot jih je zaposloval rud-
nik, pa žal ne bo mogoče." 
Ob letošnjem prazniku ra-

darjev so odprli tudi filateli-
stično razstavo, pripravili 
priložnostni žig ia predstavi-
li novo poštao znamko. 
"Osebna poštaa znamka 
predstavlja delo pod kopo 
Pil aprila leta 1981 po foto-
grafski zasnovi Tomaža 
Lundra," je povedal Srečko 
Beričič, predsednik Filateli-
stičnega društva Lovro Košir 
Škofja Loka in nekdanji ra-
dar. Priložnostni žig bo na 
pošti Gorenja vas v uporabi 
še kak teden ali dva. 

Vrtec bo v 
dijaškem domu 
j e s e n i b o d o mora l i v Š k o f j i Loki z a š e s t o d d e l k o v 

p o v e č a t i z m o g l j i v o s t i v r tcev . 

DAJ^ ICA Z A V R L Ž U B I R 

Ško^a Loka - V enote vrtca v 
Škofji Loki je vključenih 6 7 J 
otrok, poleg tega je 42 otrok 
tudi v zasebnem vrtcu Sončni 
žarek, v vrtcih zunaj občine 
p je še 93 ško^eloških otrok. 
Ko so aprila vpisovali otroke v 
vrtec za novo šolsko leto, je 
bilo na novo vpisanih 3 12 
otrok (v preteklem letu 219), 
po razpisnem roku pa še 30 
otrok. Gre pretežno za otroke 
prvega starostnega obdobja, 
torej rojene leta 2007 in 
2008, v §ko(]i Loki pa ugotav-
ljajo, da je to posledica marca 
uveljavljene novele zakona o 
vrtcih, ki staršem omogoča, 
da ob vključitvi več kot enega 
otroka v vrtec plačajo le za 
enega, oproščeni pa so plačila 
za vse naslednje otroke. 

Glede na tolikšen vpis, so v 
Škofli Loki ocenili, da mora-

jo zmogljivosti vrtca povečati 
za šest oddelkov. Realna 
možnost za to se je pokazala 
V dijaškem domu, ^ e r bi z 
manjšimi posegi v prvem in 
drugem nadstropju pridobili 
šest novih igralnic. Ministr-
stvo za šolstvo in šport je že 
dalo soglasje za to naložbo. 
Poleg ureditve igralnic pa 
bodo morali izdelati tudi dvi-
galo. Skupni stroški preure-
ditve bi znažali 1 10 tisoč ev-
rov, smo slišali na zadnji seji 
občinskega sveta, izvedbo del 
pa predvidevajo za julij in av-
gust. Stroške bo pokrila obči-
na iz proračuna, zaradi česar 
so potrebne prerazporeditve 
proračunskih postavL Odlo-
čili so se. da za naložbo vza-
mejo denar, predviden za 
gradnjo vrtca Najdihojca, in 
sicer okoli 83 tisoč evrov, saj 
letos za ta namen ne bo pred-
videnih odhodkov. 

O Sevemi 
obvoznici kasneje 
R a z p r a v o o n je j s o umakni l i z d n e v n e g a r e d a . 

D A N I C A Ž A V R L Ž L E B I R 

Škoija Loka - Na dnevnem 
redu zadnje seje škofjeloške-
ga občinskega sveta je bilo 
predvideno tudi sprejetje od-
loka o začasnih ukrepih za 
zavarovanje urejanja prosto-
ra Severna obvoznica, ki naj 
bi ga sprejeli po hitrem po-
stopku. Gre za traso obvozni-
ce proti Selški dolini, odlok 
pa naj bi po županovi uteme-
ljitvi sprejeli "zaradi prepre-
čitve utemeljene nevarnosti, 
da bo izvedba močno oteže-
na, da se bodo bistveno zvi-
šaL stroški in bodo zanjo po-
trebni znatni povečani pose-
gi v pravice in pravne koristi 
lastnikov nepremičnin in 
drugih prizadetih subjek-
tov". Območje obvoznice naj 
bi bilo v nevarnosti zaradi 
špekulantov z zemljišči, je 
pojasnil župan. Potek trase 
še ni natančno določen. 

predvidene so tri različice in 
območje vseh treh naj bi z 
odlokom zavarovali. Svetni-
ka Robert Strah (SDS) in Du-
šan Kiajnik (NIT^ pa sta za-
htevala, da se točka umakne 
z dnevnega reda in izpelje 
normalen postopek z javno 
razgrnitvijo in poprejšnjim 
dogovorom z lastniki zem-
ljišč. Predstavnica lastnikov 
je prišla tudi na sejo in želela 
pojasniti stališča, vendar ji 
župan Igor Draksler ni dal 
besede. Odlok je po besedah 
obeh svetnikov v nasprotju 
za zakonom o urejanju pros-
tora, posega v lastninsko pra-
vico in je lahko tudi ustavno 
sporen. Navajala sta tudi pri-
mer, ko je podoben odlok, 
sprejet v eni od gorenjskih 
občin, ustavno sodišče razve-
ljavilo. 
Da ne bi bilo prepirov, je žu-
pan točko o sevemi obvozni-
ci umaknil z dnevnega reda. 



GORENJSKA 

V Medvodah podelili priznanja 
Ob praznovanju občinskega praznika so v Medvodah na slavnostni seji podelili občinska priznanja: 
dve medalji in pet plaket. 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Občina Medvode 
občinski praznik praznuje 6. 
julija, na rojstni dan Jakoba 
Aljaža. Ob tem so tudi letos 
na slavnostni seji občinske-
ga sveta podelili občinska 
priznanja: dve medalji obči-
ne Medvode in pet plaket. 
Medaljo občine Medvode sta 
prejela: posthiimno pokojni 
Aleksander Bartol iz Sore za 
dolgoletno delo na različnih 
področjih družbenega, go-
spodarskega in političnega 
življenja v občini Medvode, 
zlasti še na področju ustvar-
janja turistidie podobe Med-
vod, in Zavod Kabelska tele-
vizija Medvode za uspešno 
2o-letno delo pri gradnji ka-
belskega sistema ter delova-
nju televizije Medvode. Pla-
keto občine Medvode pa so 
podelili: Francu Jezeršku iz 
Sore, uspešnemu gospodar-
stveniku in ustvarjalcu vizije 
lokalnega okolja, za pomem-
ben prispevek k razvoju in 
kvaliteti življenja, Brigiti Ju-
van iz Spodnjih Pimič za iz-
jemno uspešno delo na po-
dročju kulturnega ustvarja-

Občinski nagrajenci v Medvodah z županom Stanislavom Žagarjem {desno) In Andrejem 
Reboljem (levo): Zavod kabelska TV Medvode (predsednik sveta zavoda Janez Strojan), 
pokojni Aleksander Bartol (zanj žena), Zveza borcev N O S Medvode (predsednik Jakob 
Gaber), Doran Konjar, Brigita Juvan, Anton Bohinc in Franc Jezeršek/foio: c«nd bveK 

nja in ljudske umetnosti, Do-
ranu Konjarju iz Smlednika 
za dolgoletno delo v doma-
čem kraju, Antonu Btrfiincu 
iz Medvod za uspešno delo 
na področju športa in organi-
zaciji Zveze borcev narodno 
osvobodilne borbe Medvode 
za pomemben prispevek k 
zgodovini NOE in graditvi 

samostojne države Slovenije. 
V imenu nagrajencev se je 
zahvalil Franc Jezeršelc "Za-
hvalil bi se tistim, ki ste opa-
zili naše delo, tistim, ki ste 
oblikovali predloge in jih po-
slali komisiji, tudi občinske-
mu svetu in županu, občin-
ski upravi, ki so oblikovali ta 
odlok, da je podeljevanje 

takšnih priznanj možno. 
Moram reči, da sem prijetno 
presenečen, da je tako komi-
sija kot predlagatelji izbrala 
med vsemi pomembnini 
ustvarjalci našega okolja tudi 
gospodarstvenika. Zagotovo 
je to prelomnica v podeljeva-
nju občinskih priznanj v 
Medvodah in prav je tako." 

ŠKOFJA LOKA 

Silva Košnjek nova direktorica centra 

Občinski svet v Škofji Loki je pritrdil imenovanju nove direk-
torice Centra slepih, slabovidnih in starejših. To je Silva Koš-
njek iz Kranja, socialna delavka in profesorica socialne pe-
dagogike. Od leta 2003 je bila zaposlena na ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve, pred tem pa je bila direk-
torica centra za socialno delo v Tržiču. Košnjekova bo Cen-
ter slepih, slabovidnih in starejših vodila od 1. avgusta na-
prej, imenovana pa je za pet let. D. Ž. 

ŠKOF)A LOKA 

Danes atletske igre varovancev V D C 

Danes dopoldne na športnem stadionu osnovne šole Škofja 
Loka - Mesto v atletskih igrah tekmujejo varovanci Varstveno 
delovnega centra Kranj. Odrasli ljudje z motnjo v duševnem 
in telesnem razvoju iz vseh štirih enot (Kranj, Škofja Loka, Tr-
žič in Mavrica) se iger zelo radi udeležujejo in se nanje sku-
paj z mentorji zelo resno pripravljajo. Tovrstne prireditve so 
namenjene druženju v športnem duhu in hkrati ponujajo pri-
ložnost, da se varovanci med seboj spoznajo. D. Ž. 
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Cena 2 0 evrov, 
za naročnike 15 evrov + poštnina 
Naročanje: po telefonu h. 04/201-4241 
ali po el. poiti: naroaiine#g-glas j i 

Gorenjski Glas 

KRATKE NOVICE 

BUKOVICA 

Gasilci prevzeli dve novi vozili 

Prostovoljno gasilsko društvo Bukovica je lani praznovalo 
8o-letnico delovanja, lanski jubilej pa so to soboto zaokroži-
li s prevzemom dveh novih vozil. Kot nam je povedal pred-
sednik PGD Bukovica Klemen ŠtibelJ, gre za orodno vozilo, 
z opremo vred vredno okoli i8o tisoč evrov, in vozilo za pre-
voz moštva, ki je stalo okoli i8 tisoč evrov. Prvo je v pretež-
ni meri financiralo občinsko gasilsko poveljstvo v Škofji 
Loki, kako desetino so primaknili bukovški gasilci sami, ki 
so pred dvema letoma v nabiralni akciji za pomoč prosili 
krajane. "Odziv je bil dober in ob tej priložnosti se jim za-
hvaljujemo za pomoč," je dejal Klemen Štibelj. "Že tedaj 
smo se odločili, da bomo v primeru, če nam bo ostalo kaj 
denarja od orodnega vozila, kupili tudi to za prevoz gasilcev. 
Letos pa imamo v načrtu še obnovo garaž." Sobotno sloves-
nost so začeli s parado, prireditev je pripravilo kulturno dru-
štvo iz Bukovice, zaigral je pihalni orkester AIples iz Železni-
kov in zaplesale mažoretke, nato pa so gasilci slovesno pre-
vzeli novi vozili. Pridobitvi je blagoslovil selški župnik. D. Ž. 

ŠKOF)A LOKA 

Romana Bohinc predstavila poslovni načrt 

Marca in aprila prihodnje leto bodo v Škofji Loki spet upri-
zorili Škofjeloški pasijon avtorja patra Romualda Marušiča. 
V velikonočnem času bodo odigrali osem predstav, prvo 28. 
marca, zadnjo 19. aprila. V poslovnem načrtu je vodja pro-
jekta Romana Bohinc predstavila predlog trženja, promocij-
ski načrt, finančni in organizacijski načrt, ekonomiko upri-
zoritve in kritična tveganja. Dvesto tisoč evrov bo za Škof-
jeloški pasijon prispevala občina Škofja Loka, preostala fi-
nančna vira pa sta prodaja vstopnic In prispevki morebitnih 
sponzorjev. Svetniki so pohvalili poslovni načrt, za katerega 
pričakujejo, da se bo še dopolnjeval. Pri predvideni prodaji 
vstopnic pa menijo, da bi se kazalo opreti na število obisko-
valcev pasijona iz let 1999 in 2000 in za prihodnje leto pred-
videti realno število vstopnic, ki jih lahko prodajo, podrob-
neje pa je treba razmisliti tudi o zavarovanju tveganj, ki jih 
predstavljajo vreme in drugi dejavniki. Bohinčeva je sicer 
predstavila več variant izračuna prihodka od prodaje vstop-
nic, saj bo pri nižji prodaji treba pridobiti več sponzorskih 
sredstev. D. Ž. 

Republika Slovenija 
UPRAVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA 
Poljanska cesta 2,4221 Škofja Loka 

http://upravneenote.gov.si/skofia_loka/ 
p.p. 664, ue.skofjaloka@gov.sl 

Tel.: (04) 5112 360, fax: (04) 512 44 23 

Upravna enota Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka, 
objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto: 

F I N A N Č N I K III (m/ž) 
v Oddelku za občo upravo in skupne zadeve 

Kandidatom sporočamo, da si lahko natančno vsebino 
ogledajo na: 

- spletni strani Upravne enote Škofla Loka, 
http://upravneenote,gov.si/sko^a_loka/ 

- spletni strani Zavoda za zaposlovanje, 
http://www.ess.gov.si/slo/iskanje-dela/ 

Rok za prijavo je 5 dni in teče od srede, 9. julija, 
do ponedeljka, 14. julija, 2008. 

http://upravneenote.gov.si/skofia_loka/
mailto:ue.skofjaloka@gov.sl
http://www.ess.gov.si/slo/iskanje-dela/
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CORIČANE 

Zagorelo v peči za filtre 

Včeraj nekaj minut pred 7. uro zjutraj je zagorelo v proizvod-
ni hali podjetja Sogefi Filtration v Goričanah, kamor so pred 
osmimi leti preselili nekdanjo proizvodnjo avtomobilskih fil-
trov medvoškega Donita. "Do požara je prišlo v peči za 
izdelavo okroglih filtrov. Vzroka še nismo ugotovili, saj 
strokovni pregled še poteka," je dve uri kasneje pojasnil 
Tomo Zupan, vodja splošno kadrovskega sektorja. Požar se 
je kasneje razširil na prezračevalne vode in filter oziroma t. 
i. klimat na strehi. Tam je tudi najbolj zagorelo. "Kar 
naenkrat je ogenj močno butnil iz peči," je pojasnila delav-
ka. Večino od 60 delavcev v jutranji izmeni so evakuirali na 
tovarniško parkirišče, vodje linije Cornalia, ki so jo pripeljali 
iz Italije, pa so takoj začeli krotiti ogenj. Tudi gasilci so hitro 
prispeli; bilo je približno 70 prostovoljnih iz vseh šestih 
gasilskih društev v občini Medvode in poklicnih gasilcev 
ljubljanske brigade, ki so delo zaključili v dobri uri. Ranjenih 
po Zupanovih besedah ni bilo, bo pa nastala ekonomska 
škoda, saj tega dela proizvodnje verjetno ne bodo mogli za-
gnati prej kot v desetih dneh. S. Š. 

Zaradi požara bo del proizvodnje stal približno deset dni. 

NESREČE 

COROPEKE 

Sod padel na domačina 

V petek dopoldne se je v Coropekah v občini Žiri huje 
ponesrečil 37-letni domačin. Z bratom je s pomočjo 
hidravličnega dvigala dvigal 200-litrske sode z odpadnim ol-
jem na keson tovornega avtomobila. Pri dvigovanju enega 
od sodov se je iz še neznanega razloga strgal trak za 
povezavo tovora, zato je sod z višine več kot treh metrov 
padel na 37-letnega domačina, ki je tedaj stal pod dvignje-
nim sodom. Pri tem je utrpel hude rane, zato so ga s polici-
jskim helikopterjem odpeljali v Klinični center v Ljubljano. 

RETNJE 

Prehitro peljal 

V soboto ob 6.48 se je na regionalni cesti v Retnjah huje 
ponesrečil 22-letni Tržičan. Z osebnim vozilom seje peljal iz 
Tržiča proti Retnjam. V vasi je zaradi neprilagojene hitrosti 
zapeljal na pločnik, nato sunkovito zavil v levo, zaradi česar 
je izgubil oblast nad avtomobilom, ki je zdrselo prek vozišča 
in trčilo v obcestni jarek. Nazadnje se je avtomobil prevrnil 
na streho. 22-letnega voznika so iz zverižene pločevine rešili 
šele gasilci. Zaradi hudih ran so ga reševalci odpeljali v ljub-
ljanski klinični center, 

Gozo-MAHTugEK 

Trčil v drevo 

Na regionalni cesti Kranjska Gora-jesenice se je v nedeljo ob 
22.10 izven Cozd-Martuljka huje ponesrečil devetnajstletnik 
iz Slovenskega javornika. Mladi voznik se je z avtomobilom 
peljal proti Jesenicam. Zunaj Gozd-Martuljka je zaradi nepri-
lagojene hitrosti zapeljal desno z vozišča in silovito trčil v 
drevo. Zaradi hudih ran so ga odpeljali v bolnišnico Jesenice. 

SENIČNO 

Jadralni padalec padel z desetih metrov 

Na pristajališču v Seničnem se je v petek pozno popoldne 
pri pristanku ponesrečil 26-letni jadralni padalec iz Tržiča. 
Zaradi zelo močnih sunkov vetra je izgubil nadzor nad 
padalom in z višine več kot desetih metrov padel na tia. Na 
kraju nesreče je zanj poskrbel zdravnik iz Zdravstvenega 
doma Tržič, nato pa so ga s policijskim helikopterjem pre-
peljali v Klinični center Ljubljana. S. Š. 

Ruparju pogojna obsodba 
Kranjsko sodišče je včeraj na pogojno zaporno kazen obsodilo nekdanjega tržiškega župana Pavla 
Ruparja. Občini Tržič bo moral v primeru pravnomočnosti sodbe povrniti 6.753 evrov, skupaj s 
soobtoženim Ladom Rotom pa še 18.955 evrov. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Pavel Rupar je kriv, 
da je leta 1999 kot tržiški žu-
pan na stroške občine omo-
gočil vgradnjo marmorja v 
hišo Lada Srečnika, tedanje-
ga vodja občinskega urada 
za gospodarstvo, in da je ob-
čina Tržič od leta 1999 do 
leta 2004 prek študentskih 
napotnic Ljubljančanu Ladu 
Rotu neupravičeno izplačala 
skupaj 18.955 evrov. S tem je 
prvoobtoženi Rupar storil 
kaznivi dejanji zlorabe urad-
nega položaja ali uradnih 
pravic (eno v nadaljevanju) 
in kaznivo dejanje ponare-
ditve poslovnih listin v nada-
ljevanju, soobtoženi Rot pa 
kaznivo dejanje pomoči pri 
storitvi kaznivega dejanja 
zlorabe položaja ali uradnih 
pravic v nadaljevanju. Tako 
je včeraj sklenil sodni senat 
okrožnega sodišča v Kranju, 
ki ga je vodila okrožna sodni-
ca Marjeta Dvornik. Obtožb, 
da naj bi leta 2004 jemal 
podkupnino od podjetnika 
Gregorija Debelaka iz Pod-
brezij in storil kaznivo deja-
nje ogrožanja varnosti, ko je 
Debelaku grozil, da ga bo 
ustrelil v koleno, so včeraj 
Ruparja oprostili. Sodba ni 
pravnomočna, saj sta tako 
obramba (na obsodilni del 
sodbe) kot tožilstvo (na opro-
stilni del) že napovedala pri-
tožbi. 

Ruparju je senat prisodil 
enotno pogojno kazen dveh 
let zapora za preizkusno 
dobo treh let, Rotu pa pogoj-
no kazen sedmih mesecev 
zapora z dveletno preizkus-
no dobo. Hkrati je sodišče 
Ruparju naložilo, da mora v 
letu in pol po pravnomočno-
sti sodbe občini Tržič povr-
niti 6.753 svrov (za marmor), 
skupaj z Rotom pa solidarno 
tudi 18.955 evrov, pri obeh 
zneskih pa bo treba plačati 
tudi zakonite zamudne obre-
sti. Okrožna državna tožilka 
Renata Vodnjov je sicer za 
nekdanjega tržiškega župa-
na predlagala enotno kazen 
treh let zapora, za Rota pa 
pogojno obsodbo. Po nje-
nem bi za ta dejanja na po-
gojno kazen lahko obsodih 
tudi Ruparja, če jih ne bi sto-
ril v funkciji župana, torej 
najvišji fiunkciji v občinski 
hierarhiji. 

"Sodba je bila pričakovana 
in daje nov negativen znak za 
naše sodstvo. Že večkrat sem 
poudaril, da je šlo zgolj za po-
litičen proces," je po koncu 
sojenja dejal Rupar, ki je že v 
končni besedi dejal, da je bilo 
tokratao sojenje tako kot pre-
tekla (včeraj je imel po svo-
jem štetju na kranjskem so-
dišču že 41. obravnavo) le 
plod 14-letne politične gonje 
zoper dnagače mislečega in 
mnogokrat predrznega župa-
na občine Tržič. V to zgodbo 

Pavel Rupar Sojenje je bilo le plod politične gonje. / FOT»: TIU DOM 

so potegnili tudi kranjsko po-
licijo, je še dejal. 

"Ta proces je bil političen 
le toliko, kolikor ste k temu 
sami pripomogli," je Rupar-
ju v obrazložitvi sodbe dejala 
sodnica Dvornikova. Po 
mnenju senata so bili vsi iz-
vedeni dokazi zakoniti in ti 
dokazujejo, da je Rupar leta 
1999 dobro vedel, da občina 
ne potrebuje marmorja, a je 
vseeno p)odpisal naročilnico 
zanj in kasneje odobril plači-
lo. Nekdanji župan prav tako 
sodišču ni mogel dokazati, 

kaj je študent Rot pet let de-
lal zanj. Po drugi strani so-
dišče nima dokazov, da je 
Rupar od podjetnika Debela-
ka jemal podkupnino. Sodiš-
če tudi verjame, da je Rupar 
izrekel grožnjo o streljanju v 
koleno, vendar iz Debelako-
vega pričanja sklepa, da teh 
besed ni jemal kot grožnjo 
zoper življenje, temveč zo-
per premoženje. Senat se je 
pri določanju kazni oprl na 
sodno prakso v podobnih 
primerih, je še pojasnila nje-
gova predsednica. 

Pohod razuma, volje in moči 
Najboljša ekipa Policijske uprave Koper, ženska ekipa PU Kranj tretja. Kranjčanom tudi pokal za fair play. 

MARJANA AHAČIČ 

Bled - V petek in soboto se je 
na 15. Brajnikovem memori-
alu 22 ekip slovenske polici-
je, pa tudi vojske in ekipa ga-
silsko reševalne službe, na 
Pohodu razuma, volje in 
moči pomerilo v veslanju, 
plavanju, teku, kolesarjenju 
in pohodništvu. Prireditev 
že desedetje organizirajo v 
spomin na Mitja Brajnika, 
idejnega očeta preizkušnje, 
ki se je junija 1997 smrtno 
ponesrečil v nesreči gorskih 
reševalcev na Jezerskem. 

Novost letošnjega Brajni-
kovega memoriala je bila 
plavalna preizkušnja, zato so 
tekmovanje tokrat pričeli v 
Regatnem centru na Bledu, 
od koder sta po dva plavalca 
iz vsake ekipe najprej prepla-
vala 8oo-metrsko razdaljo 
do Zake. Od tam so se po tri-
je tekmovalci s kolesi odpra-

vili skozi Gorje na Mežaklo 
in naprej do Kovinarske 
koče v Krmi, kjer je bil priče-
tek gorskega pohoda prek 
Blejske koče na Lipanci do 
Rudnega polja. Tu se je kon-
čal prvi dan tekmovanja. 

Drugi dan tekmovanja se 
je pričel s strelsko preizkuš-
njo in nadaljeval z gorskim 
pohodom na Uskovnico in v 
Voje, od tam pa po koritih 
Mostnice do Bohinjskega je-
zera. Tekmovalci so nato te-
kli do Ukanca, kjer so sedli v 
čolne in priveslali do mostu 
pri cerkvi sv. Janeza. Sledila 
sta še eno kolesarjenje ter 
gorski pohod do Bohinja, od 
tam pa čez Kupljenik in Tol-
sti vrh prek Taleža v Ribno. 
Tekmovanje so končali s 
sprintom v 15-kilogramskih 
neprebojnih jopičih. 

Tekmovalci so točke nabi-
rali tudi na preizkusu pozna-
vanja prve pomoči in na testu 

Na Brajnikovem memorialu so nastopile tudi policistke. 

splošnega znanja. Končni se-
števek je pokazal, da se je na 
tej zahtevni preizkušnji med 
moškimi najbolje odrezala 
ekipa PU Koper, sladili sta 
ekipa Specialne enote Gene-
ralne policijske uprave ter 
ekipa Policijske akademije. 
Med ženskami so bile naj-

boljše tekmovalke Urada za 
varnosti in zaščito, druga je 
bila ekipa Policijske uprave 
tretja pa ekipa Policijske 
uprave Kranj. Pokal za fair 
play je pripadel tekmovalcem 
PU Kranj, ki so kolegom iz 
Kopra na tekmi odstopili svo-
jo rezervno zračnico. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Dvojna zmaga Poljakov 
Tekmo celinskega pokala v smučarskih skokih v Kranju je dobil Poljak Madej Kot pred rojakom 
Štefanom Hulo. Tretji je bil Primož Piki, osmi pa Tržičan Mitja Mežnar. 

MAJA BERTONCELJ 

Kranj - Celinski pokal v smu-
čarskih skokih se je z dvema 
tekmama začel v Velenju, v 
nedeljo pa nadaljeval v ska-
kalnem centru OMV v Kra-
nju, kjer je bila tudi 2adnja 
izmed treh tekem v tem tek-
movanju v Sloveniji. Najbolj 
veseli so bili Poljaki, saj so se 
veselili kar dvojne zmage: 
Madeja Kota pred Lukasom 
Hlavo. S finalnim skokom se 
je na stopničke kot edini Slo-
venec uvrstil Primož Piki, 
potem ko je bil po prvi seriji 
peti. Piki po treh tekmah 
tudi vodi v točkovanju za ce-
linski pokal. 

"Zelo sem vesel in pono-
sen. Prav vse skoke v Kranju 
sem opravil zelo dobro. Po 
lanski sezoni je prišlo do me-
njave trenerja in to se očitno 

'v CENTE 

Trojica najboljših na tekmi celinskega pokala v Kranju: Stafan Hula, Maciej Kot in 
Primož Piki /Foto:M«icZorm»n 

Mitja Mežnar je bil vesel 
uvrstitve v deseterico. 

pozna. Sem precej boljši kot 
lani. Upam, da bo tako tudi 
pozimi, da bom lahko startal 
na tekmah svetovnega poka-
la, se uvrščal med dobitnike 
točk ter nastopil tudi na sve-
tovnem prvenstvu," je pove-
dal zmagovalec Kranja, 17-
letni Maciej Kot, sicer član 
prve poljske ekipe. S tretjim 
mestom in na splošno z vse-
mi tremi dosedanjimi tek-
mami za celinski pokal je bil 
zadovoljen tudi trenutno naš 
najboljši Primož Piki (Ljub-

no BTC): "Tako kot lani sem 
tudi letos na začetku poletja 
odlično pripravljen. To je tre-
ba le še prenesti v zimo. Raz-
logov, da mi lani pozimi po-
tem ni šlo, kot sem pričako-
val, sedaj ne gre iskati, treba 
je gledati naprej. Z novim 
trenerjem dobro sodelujem." 

V deseterici v Kranju je bil 
izmed Slovencev na 8. me-
stu Mitja Mežnar (Trifix Tr-
žič). "V Velenju sem ostal 
malo dolžan, bil sem razoča-
ran, saj sem vedel, da sem 

sposoben več. V Kranju sem 
to nadoknadil. Vesel sem, da 
sem se hitro vrnil. S trenut-
no pripravljenostjo sem kar 
zadovoljen, najbolj po-
membna pa bo seveda zim-
ska sezona," je povedal 20-
letni Tržičan, tokrat najboljši 
Gorenjec. Na domači skakal-
nici pa ni Šlo po željah Jure-
tu Bogataju iz vrst organiza-
torja SK Triglav Kranj, ki je 
končal na 23. mestu, potem 
ko je bil na prvi tekmi v Vele-
nju četrti. 

Uresničile so seji sanje 
Na Evropskem prvenstvu plesnih in navijaških skupin velik uspeh navijačev skupine Smart iz Škofje 
Loke: zmaga v kategoriji mladinskih mešanih skupinskih dvigov, najboljša tudi Ana Jankovec. 

MAJA BERTONCELJ 

Ljubljana - V soboto in v ne-
deljo je v dvorani TivoH v 
Ljubljani potekalo 14. evrop-
sko prvenstvo plesnih in na-
vijaških skupin, ki ga je za-
znamovala prevlada skupin 
iz Skandinavije. Veselile so 
se tudi skupine iz Gorenj-
ske. Na najvišjo stopničko 
se je v kategoriji mladinskih 
mešanih skupinskih dvigov 
povzpela ekipa Smart iz 
Škofje Loke v postavi Ana 
Jankovec, Denis in Aleks 
Marič, Špela Draksler in 
Petra Kejžar, vsi so učenci 
OŠ Cvetka Golarja, članica 
skupine Ana jankovec pa se 
je veselila še naslova mla-
dinske evropske prvakinje. 
V isti kategoriji je bila tretja 
Lina Kogoj iz domžalskih 
Sovič, ki so v kategoriji mla-

Navljačici Ani jankovec so se z osvojitvijo naslova 
evropske prvakinje uresničile sanje. / foio: ww«,s«.5i 

dinskdh mešanih navijaških 
skupin osvojile 3. mesto. 

"Oba naslova sta dokaz, da 

dobro delamo. Vloženega je 
bilo veliko truda. Naslova sta 
zasluga tako članov skupine 

kot trenerjev. Ana si je na-
slov resnično zaslužila, saj 
je daleč najbolj pridna, tre-
nira vsak dan," je povedala 
Majda Bertoncelj, glavna 
trenerka skupine Smart. 
Zelo vesela je bila tudi Ana 
Jankovec, ki je osvojila svoj 
prvi posamični naslov ev-

I ropske prvakinje, potem ko 
je bila lani druga. "Zmage 
nisem pričakovala, saj je 
bila konkurenca zelo moč-
na. Naslov mi pomeni zelo 
veliko. Treniram že okrog 
osem let, na to tekmovanje 
sem se pripravljala dva me-
seca in končno so se mi 
uresničile sanje. V primer-
javi z lanskim nastopom 
sem imela tokrat v vaji, ki 
traja minuto in pol, manj gim-
astičnih elementov, boljše 
skoke, boljše sem odplesala 
in navijala." 

Košir v boju za 
naslov prvaka 
MAJA BERTONCELI 

Kranj - V Aroni v Italiji se je 
v nedeljo končalo evropsko 
prvenstvo za kolesarje v kate-
goriji do 23 let in mladince. 
Zadnji dan je na cestni dirki 
s 5. mestom najboljšo slo-
vensko uvrstitev na prven-
stvu dosegel mladinec Nejc 
Košir, kolesar Radenske KD 
Finančne točke, sicer doma 
na Tehovcu, v vasici pod Sv. 
Jakobom v občini Medvode. 
Dosegel je uvrstitev kariere, 
potem ko je odlično priprav-
ljenost potrdil že z osvojitvijo 
naslova državnega prvaka 
med sL mladinci tako v gor-
ski vožnji kot na cestnem pr-
venstvu. 

"To je odličen rezultat Ve-
del sem, da je dober, nisem 
pa pričakoval, da se bo boril 
za zmago. Zame je bil naj-
močnejši posameznik na 
dirki. Približno sedem kilo-
metrov pred ciljem je šel v 
solo beg, vendar je bil ujet 
štiri kilometre pred ciljem. 
Skupaj z osmimi kolesarji se 
je nato v sprintu boril za dru-
go mesto, 2xnaga pa je pripa-
dla enemu izmed Francozov, 

ki je iz skupine skočil že prej. 
Razmere na dirki so bili tež-
ke, saj je potekala v nalivu. 
Veliko je bilo padcev (tudi 
Domen Kalan in Mark Dža-
mastagič), okvar koles," je 
povedal Marko Polanc, selek-
tor mladinske reprezentan-
ce, ki je že določil tudi tri ko-
lesarje, ki bodo nastopili na 
svetovnem prvenstvu v Cape 
Townu v Južni Afriki. 18. ju-
lija bo na sporedu vožnja na 
čas, 20. pa še cestaa dirka. 
"Na evropskem prvenstvu 
sem le še dobil potrditev, da 
na svetovnega potujejo Ko-
šir, Mark Džamastagič s 
Perftech Bleda in Jan Trat-
nik, ki lahko držijo priklju-
ček 2 najboljšimi. Glede na 
prikazano, se lahko borimo 
za najvišja mesta. Proga je 
razgibana, po profilu sicer ne 
tako težka, je pa bolj tehnič-
no zahtevna," je pojasnil Po-
lanc. Na evropskem prven-
stvu se je v kategoriji Članov 
do 23 let najbolj izkazal Kri-
stijan Koren, kolesar Perut-
nine, ki je bil v vožnji na čas 
10., na cestni dirki pa 6. Do-
bro je dirkal tudi Savčan Blaž 
Furdi. 

PLEZANJE 

KRANJ 

C r o s o v a tretja v Franciji 

Na tretji tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju v 
Franciji je Natalija Gros osvojila 3. mesto. V balvanski tekmi 
so poleg Grosove dobro nastopili tudi drugi slovenski 
plezalci. Katja Vidmar in Klemen Bečan sta bila 11., Blaž 
Rant pa je osvojil 20. mesto. Naslednja tekma svetovnega 
pokala, tokrat v težavnosti, bo v Chamonixu, nato pa sledi 
še master Serre Chevalier z udeležbo najboljših s svetovne 
lestvice. M. B. 

BORCI 
BREZ 

ItETEKKOSTI 
E - ' i i i a 

Cena 26 evrov, za naročnike 

20% popusta fom,*. 
Naročanje: 
po telefonu 04/201 ̂ 2-41 ali 
po el. pošti: narocninê g-glaŝ i 

Gorenjsk i G l a s 
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CORENjSKI SEMAFOR 

SMUČARSKI SKOKI 

Tekma celinskega pokala v Kranju: 1. Kot 259,5, Hula 
(oba Pol) 258,6,3. Piki (Slo) 255,4. Wank (Nem) 252,4,5. 
N. Fettner (Avt) 249,8, 6. Matura (Češ) 244,8, 8. Mežnar 
242,1,17. Zima 219,7,19. Hrgota 219,3, Bogataj 213,2, 
24. Tepeš 212,9, 30- Šinkovec 113,5 (vsi Slo). M. B. 

KOLESARSTVO 

2. Maraton Alpe: absolutno, moški: 1. Stare 3:47:00, 2. 
Helešič, 3. Kocjan, 4. Korošec, 5. Tekavec, 6. Gortnar, 7. 
Kerkez, 8. Ikič, 9. Lovše, 10. jelič; ženske: 1. Rutar. M. B. 

BALINANJE 

Člani, 13. krog: i . državna liga • Primskovo : Kolektor Idri-
ja 12 : io. Planina Petrič: Bistrica 1 0 : 1 2 . Brdo : Radovlji-
ca Alpetour 14 : 8; Bistrica : Brdo (14. krog) 17 : 5. Vrstni 
red: Postojna 29, Brdo 28 (+ 1 tekma), Radovljica Alpeto-
ur 26, Planina Petrič 24, EIS Budničar 21, Kolektor Idrija 
19, Bistrica 18 (+i), Jadran Izola 13, Sloga n , Primskovo 9. 
2. liga - vzhod: Tržič : Čirče Van-Den 8 : 1 4 , Center Kranj: 
Tezno Cimos 1 8 : 4 ; Čirče Van-Den : Center Kranj 16 : 6. 
Vrstni red: Čirče Van-Den 35 (+ 1), Center Kranj 31 (+ 1), 
Rogaška Car System 30, Svoboda 24, Velenje Premogov-
nik 21, Tržič i8, Voličina 17, Tezno Cimos 9, Angel Besed-
njak 7 in Sodček 6. S. Š. 

ŠAH 

KOMENDA 

Z m a g a Filipu, Rozman drugi 

V klubskih prostorih ŠK Komenda je potekalo 22. Odprto 
mladinsko prvenstvo Komende, na katerem je nastopilo 13 
mladih šahistov, ki so se pomerili v devetih krogih 
turnirskega šaha. Na tekmovanju je nastopilo kar šest 
mladih šahistov iz ŠS Tomo Zupan Kranj, ki so si pridobili 
prepotrebne izkušnje. Zmaga je pripadla prvemu favoritu, 
še ne 17-letnemu prvokategorniku Filipu Kozarskemu (ŠK 
Komenda), ki je oddal le pol točke, in to proti sestri Lari. Na 
letošnjem DP je v skupini do i8 let osvojil 9. mesto. Drugo 
mesto je prepričljivo osvojil leto mlajši Mitja Rozman (ŠS 
Tomo Zupan Kranj), ki je osvojil 7 točk. Igral je odlično in 
celo zapravil turnirsko zmago. V derbiju proti Kozarskemu 
je v odlično vodeni partiji Siciljanske obrambe (Moderne 
Zmajeve variante) učinkovito žrtvoval figuro in prišel v 
povsem dobljen položaj, nato pa nadaljeval netočno in 
nasprotnik je vzpostavil ravnotežje, v časovni stiski pa spre-
gledal vmesno potezo in izgubil. Tretje mesto je brez poraza 
s 6,5 točke osvojila letošnja državna mladinska pn/akinja do 
18 let Lara Kozarski. Dobro igro je prikazal tudi 13-letni Škof-
jeločan Cal Drnovšek, ki je osvojil 5,5 točke in zasedel 4. 
mesto. Peta je bila še ne 12-Ietna Ljubljančanka Caterina 
Leonardi (ŠK Komenda) s 5,5 točke. Obe omenjeni dekleti 
(Kozarski, Leonardi) se bosta letos udeležili SP, ki bo od 19. 
do 31. oktobra v Vietnamu. O. O. 

ODBOJKA 

BLED 

Odbojkarji A C H Volieyja v Ligi prvakov 

najprej z Italijani 

Znani so nasprotniki blejskih odbojkarjev v Ligi prvakov. 
Žreb skupin tega najelitnejšega evropskega klubskega odbo-
jkarskega tekmovanja je potekal na Dunaju. Slovenski pred-
stavnik ACH Volley bo igral v skupini E skupaj z italijanskim 
Trentino Volley, francoskim Beauvais Otse ter avstrijskim 
aon hotVolleys. Predsednik kluba Rasto Oderlap, kateremu 
sta na Dunaju družbo delala podpredsednik Aleš jerala in 
izvršni direktor Gregor Humerca, je po žrebu dejal: "Žreb na 
Dunaju je bil kot vedno odlično organiziran in tako kot lani 
smo bili tudi letos izžrebani zadnji. Tokrat nam je žreb na-
menil skupino E, v kateri bo letos po vsej verjetnosti kralje-
val italijanski Trentino, ki je tudi letošnji italijanski prvak z 
odličnimi posamezniki, ki so povezani v homogeno ekipo. 
Preostale ekipe sl̂ upaj z našo so zelo konkurenčne. Imamo 
realne možnosti za domače zmage, medtem ko se bo v 
gosteh treba boriti za vsako točko, niz in zmago, če bi si 
želeli napredovati v drugi krog tega tekmovanja." Prva tek-
ma slovenske prvake čaka v začetku novembra, ko bodo 
gostje pri italijanskem Trentinu. M. B. 

Stara vaja zadošča za finale 
Telovadec Sašo Bertoncelj je v letošnji sezoni nastopal še s staro vajo, za jesenski del pa napoveduje: 
"Če bo konkurenca močna, bom z novo vajo skušal premešati štrene na svetovnem vrhu." 

MAJA BERTONCELJ 

Gorenja vas - Reteče - Z a 
Sašom Bertondjem, telovad-
cem Narodnega doma, edi-
nem Gorenjcu, ki v tem 
športu nastopa na tekmah 
svetovnega pokala in na veli-
kih tekmovanjih, je najboljši 
zimski, spomladanski del se-
zone. Pred jesenskim delom 
ga do avgusta čaka nekaj za-
služenega dopusta, ki ga bo 
S punco Nino, družino in 
prijatelji preživel na morju v 
Poreču in na Pagu, od avgu-
sta pa se bo na polno začel 
pripravljati na jesenski del 
sezone, ko na svojem orod-
ju, na konju z ročaji, upa na 
čimboljše uvrstitve. 

Kako ste zadovoljni z nastopi 
v dosedanji sezoni? 

"Z nastopi sem kar zado-
voljen. Za mano je najboljši 
zimski, spomladanski del se-
zone v karieri. Ponavadi sem 
v prvem delu sezone naredil 
zelo veliko napak, imel veli-
ko padcev s konja. Letos sem 
na vseh tekmah skupaj padel 
dvakrat, kar mi je prineslo 
tudi dobre rezultate. Na za-
četku sezone sem imel teža-
ve z eleganco, zato sem ostal 
brez finala na dveh zelo 
močnih svetovnih pokalih 
ter na evropskem prvenstvu, 
v dnogem delu sem potem to 
popravil in si priboril dva fi-
nala na zadnjih dveh tekmah 
za svetovni pokal. Moj naj-
boljši rezultat v tem delu se-
zone je verjetno kar enajsto 

mesto na evropskem prven-
stvu ali šesto mesto na sveto-
vnem pokalu v Španiji." 

Ste nastopali še s staro vajo? 
"Nastopal sem s staro vajo 

z izhodiščno oceno 6,3 točke, 
ker sem imel veliko težav z 
levim zapestjem. Upal sem, 
da bi novo vajo z izhodiščno 
oceno 6,5 točke naredil v fi-
nalu evropskega prvenstva, 
vendar sem finale zgrešil za 
zelo malo. V nadaljevanju se-
zone bom na tekmah sveto-
vnega pokala v kvalifikaci-
jah delal še staro vajo, k i ob 
dobri izvedbi zadošča za fi-
nale. Če bo konkurenca 
močna, bom zagotovo po-
skusil z novo vajo premeša-
ti štrene na svetovnem vrhu, 
seveda bo to odvisno od for-
me in počutja." 

Od marca ste imeli težave s 
poškodbo zapestja. Kako se-
dafkaže? 

"Vse bo jasno nekje sredi 
avgusta, ko bom začel izvaja-
ti elemente, pri katerih se je 
poškodba pojavila. Šele po-
tem bom videl, kakšno je sta-
nje z mojim zapestjem. Po-
škodba se je pojavila konec 
marca, tako da sem praktič-
no celo sezono odtekmoval s 
pomočjo tablet proti boleči-

lani ste postali svetovni uni-
verzitetni prvak na konju z 
ročaji. 

"Spomin na univerzijado 
je res lep. Letos te tekme ni, 

Sašo Bertoncelj je s sezono zadovoljen. Verjetno bi bil še bolj, 
če ga ne bi vse od marca dalje ovirala poškodba zapestja. 

saj je vsako drugo leto, tako 
da se bom prihodnje leto 
predstavil kot branilec naslo-
va, kar pa zagotovo ne bo lah-
ka naloga." 

Na olimpijskih igrah ne bo-
ste nastopili. Bo pa tam tek-
moval vaš klubski kolega 
Mitja Petkovšek. Boste spre-
mljali njegov nastop? 

"Z Mitjem sva velika prija-
telja. Njegovi nasveti so ved-
no koristni, saj ima že veliko 
izkušenj z vsemi situadjami. 

Na olimpijskih igrah mu že-
lim vse najboljše. Konkuren-
ca bo res močna in premaga-
ti Kitajce na domačem tere-
nu bo zelo težko. Vendar ko 
je on na tekmi, je vedno eden 
od kandidatov za medaljo, 
vse pa je seveda odvisno od 
tistih nekaj sekund, kolikor 
traja vaja in za katere se pri-
pravljaš zelo dolgo. Ko bom 
gledal njegovo vajo in držal 
pesti, bom verjetno še bolj 
nervozen, kot pa če bi vajo 
moral naredili sam." 

Državno prvenstvo 
na dirkališču 
Na dirkališču v Kranju so se za naslove državnih 
prvakov merili kolesarji v kategoriji dečkov. 

• I - " 
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MAJA BERTONCELJ 

Kranj • Niz državnih prven-
stev za kolesarje se je v so-
boto nadaljeval z državnim 
prvenstvom na dirkališču za 
dečke. Kot je povedal Matjaž 
Zevnik, trener dečkov iz vrst 
organizatorja tekmovanja 
KK Sava Kranj, je bila kon-
kurenca zelo dobra: "Prak-
tično ne manjka nihče," o 
možnostih svojih varovan-
cev pa dodal: "Zadnji teden 
smo na dirkališču trenirali 
vsak dan, drugače pa imamo 
tovrstne treninge enkrat te-
densko. Imamo uigrano eki-
po, sploh pri dečkih A, tako 
da bi morali biti v ospredju." 

Njegove napovedi so se 
uresničile, saj so bili mladi 

Savčani v večini disciplin 
na stopničkah. Pri dečkih A 
je Nace Korošec postal dr-
žavni prvak v vožnji na toč-
ke in na 500 m, Patrik Ga-
brovšek na razdalji, na 500 
m pa je bil drugi. Pri dečkih 
B je bil Gašper Katrašnik 
najboljši na 500 m in v vož-
nj i na točke, drugi pa na 
razdaljo in na 2000 m. Pri 
dečkih C je bil na 500 m 
tretji Žan Šolar. Kako je dir-
kati na dirkališču, je pojas-
nil Patrik Gabrovšek, 14-let-
ni kolesar iz Škofje Loke: 
"Kot boljši sprinter rad vo-
zim na dirkališču. Po-
membno je, da se voziš v 
ospredju in da prideš v za-
dnjem krogu do dobrega 
položaja." 

\ : •" 

Gašper Katrašnik (v ospredju): državni prvak na 500 m In v 
vožnji na točke 
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Tourželi končati v deseterici 
"Pričakujem, da bom na začetku Toura zelo trpel in bom boljši v drugi polovici. Cilj je končati v dese-
terici," je pred odhodom na dirko po Franciji, ki se je začela v soboto, povedal Tadej Valjavec. Po To-
uru ga čaka še nastop na olimpijskih igrah. 

M A J A BESTONCELJ 

Kranj - V soix)to se je v Bre-
stu začela dirka po Frandji, 
ki bo potekala v 21 etapah. 
Izmed Slovencev na njej na-
stopa le Tadej Valjavec (Agzr 
- La Mondiale). Po letih 
2006 (16. mesto) in 2007 
(19. mesto) bo to zanj tretji 
nastop na francoski pentlji. 
Tour se bo končal 27. julija 
na Elizejskih poljanah. "For-
ma trenutno še ni vrhunska. 
Malce sem še utrujen. Ra6i-
nam pa, da bo v pravem času 
prava tudi forma," je pred 
odhodom na Tour pretekli 
teden dejal kolesar iz Zgor-
nje Besnice. Pred lansko dir-
ko je šel na ogled trase, letos 
ne: "Letos nisem bil nič na 
trasi Toura. Po prihodu z 
Gira sem imel dva tedna ak-
tivnega počitka. Potem sem 
šel za štirinajst dni na višin-
ske priprave v St. Moritz, 
kjer so bili treningi zelo in-
tenzivni. Kot sem že pove-
dal, sem zdaj še malo utru-
jen. " 

Po Giru je bila njegova 
edina dirka cestno državno 
prvenstvo, kjer je branil na-
slov državnega prvaka, osvo-
jil pa 14. mesto. "Motivacija 
je bila. Dal sem vse od sebe, 
vendar v tistem trenutku 
sem bil na taki ravni. To sem 
pričakoval. V cilj sem prišel v 
glavni skupini, kjer so bili vsi 
tekmovalci Pro Toura. Sem v 

čisto drugi fazi priprave kot 
lansko leto, ko sem bil že na 
državnem prvenstvu v vr-
hunski formi. Pričakujem, 
da bom na začetku Toura 
zelo trpel in bom boljši v 
drugi polovid," pravi Valja-
vec, ki na Touru starta na 
skupno uvrstitev: "Cilj je" 
zelo visok, deseterica. Po-
skušal bom narediti vse, kar 
je v moji moči, da ga uresni-
čim." Na Giru se je pritože-
val nad delom mehanikov, 
saj je imel veliko težav s ko-
lesom: "Smo se pogovorili, 
vendar se na Giru to ni ure-
dilo. Upam, da bo na Toum 
bolje." Največ seveda priča-
kuje od gorskih etap: "V 
vseh gorskih etapah želim 
biti čim bolj v ospredju in 
čim manj izgubiti na krono-
metru." Na letošnjem Touru 
bodo kolesarji kronometer 
vozili dvakrat, prvi bo na 
sporedu že danes. 

S Toura na 
olimpijske igre 

Tadej Valjavec je eden iz-
med štirih slovenskih kole-
sarjev, ki jih je selektor Mar-
tin Hvastija izbral v ekipo za 
nastop na olimpijskih v 
Pekingu. Zanj bodo to tretje 
olimpijske igre. Kot poudarja, 
je z mislimi trenutno povsem 
na Touru, kljub temu smo ga 
povprašali tudi o olimpijskih 
igrah. "S Toura skoraj direk-

Tadej Valjavec nastopa na dirki po Franciji. Na letošnjem 
Touru je edini Slovenec. 

tno na pot v Peking bo težko, 
še najbolj psihično, saj sem 
letos veliko od doma. Vendar 
bom zdržal še to, potem bo 
pa konec. Nastop na olimpij-
skih igrah je za športnika vr-
hunec kariere. Za kolesarje je 
to sicer Tour, nastop na olim-
pijskih igrah pa je najbolj po-

membna enodnevna dirka. V 
Pekingu bom dal vse od sebe, 
ne nazadnje bodo verjetno to 
moje zadnje olimpijske igre," 
še pravi, o sami trasi, ki je 
zelo zahtevna, pa za konec 
dodaja: "Na papirju je videti 
kar težka in bi mi morala 
ustrezati." 

OdloČil vzpon na Črnivec 
v Kamniku, na startu maratona Alpe v drugi izvedbi, je bilo 510 kolesarjev. Zmagala sta 
Matej Stare in Tjaša Rutar. 

MAJA BERTONCELJ 

Kamnik - Kolesarsko društvo 
Alpe Kamnik je v nedeljo 
organiziralo 2. rekreativni 
kolesarski maraton Alpe 
Scott. Dolžina proge, ki pote-
ka ria trasi Kamnik-Komen-
da-Preddvor-Jezersko-Bela-
Pavličevo sedlo-Logarska 
dolina-Luče-Ljubno-Gomji 
Grad-Čmivec-Kamnik, je 
130 km z 2000 m višinske 
razlike. Prijavljenih je bilo 
kar 510 kolesarjev, lani 345, 
konicurenca pa odlična. Na 
startu so bili profesionalni 
kolesarji: podprvak v cestni 
vožnji Matej Stare, Jure Koc-
jan, Vladimir Kerkez, Uroš 
Šilar, pa ultra maratonska 
kolesarja Jure Robič in Mar-
ko Baloh ter številni odlični 
rekreativd. 

Krog okoli Kamniških Alp 
sta najhitrejeprevozila Matej 
Stare, kolesar Perutnine, in 

Tjaša Rutar. "Maratona sem 
se udeležil zaradi dobrega 
treninga. Ta krog velikokrat 
prevozim. So trije vzponi, 
tudi ravnina, tako da je za 
trening to najboljši teren. 
Poleg tega je lepa narava," je 
odločitev za start na rekrea-
tivnem maratonu pojasnil 
kolesar iz Luž, ki stanuje v 
Komendi ter povedal, da se 
sprva ni nameraval prijaviti, 
temveč se le peljati zraven: 
"Poklical me je Metod Moč-
nik, ki je tudi sodeloval pri 
organizaciji, in me povabil, 
tako da sem bil med prijav-
ljenimi. Po eni strani je bo-
lje tako, da ni zmede. Nisem 
pa načrtoval dirkati na zma-
go. Do vzpona na Črnivec je 
bilo v skupini okrog deset 
kolesarjev, nato je prvi napa-
del Grega Tekavec, za njim 
še jaz. Če bi mi drugi sledili, 
bi počakal, tako pa sem se 
sam odpeljal naprej. Ni šlo 

Naboljši trije na maratonu Alpe: Andrej Helešič, Matej 
Stare in Jure Kocjan / fo« jajn« paiKiin 

zato, da bi se rekreativcem 
pokazali, a se radi primerja-
jo z nami." Drugo mesto je 
osvojil amater Andrej Hele-
šič, ki je zmagal lani, tretji 
pa je bil Staretov klubski ko-
lega Jure Kocjan. Po krat-
kem skoku na dirko rekrea-
tivcev Starata od 11. do 20. 

julija čaka dirka na Kitaj-
skem, kamor potuje danes. 
"Vozili bomo osem etap. Bo 
kar težko, saj bomo dirkali 
na nadmorski višini od 
2500 do 4000 m, tako da 
predvsem na začetku priča-
kujem malo težav," je še po-
jasnil. 

GIBAJTE SE Z NAMI 
MIROSLAV B R A C O CVJETIČANIN 

Kolesarjenje je užitek 
Prejšnji teden smo se prvič 

razdelili v dve skupini, ki smo 
ju poimenovali: počasnejša in 
hitrejša. Nič kaj izvirno, a še 
vseeno bolje kot A in B ali pa 
prva in druga, kajne? 

Tolikokrat smo se že vozili 
in zdaj se že dobro poznamo, 
da smo lahko to storili. 

Obneslo se je. Tisti, ki so bo-
lje pripravljeni, imajo radi hi-
trejše vožnje ali so pač samo 
mlajši, so šli svoj tempo, ki pa 
vseeno ni bil "tekmovalen" in 
s tem prehiter. Kolesarjenje 
med JO in J j kilometrov na 
uro je za nekatere vseeno bolj 
zanimivo kot pa med 25 in jo 
kilometrov na uro. Počasnejšo 
skupino je vodil Djuro Čuli-
brk, prekaljeni maček sloven-
skih cest in človek, ki ga lahko 
kličete tudi "Jure Robič". O 
nJem bom v kratkem spisal ce-
lotni spis, ker si Človek to res 
zasluži. Dovolj je, da za zače-
tek napišem le, da ima gospod 
letos že 11.500 prekolesatjenih 
kilometrov in da jih namera-
va do konca sezone prevoziti 
vsaj še toliko! Star pa je nekaj 
čez šestdeset let. 

Hitrejša skupinica je šla 
klasičen gorenjski kolesarski 
fcrog "pod gorami". To je tista 
tura, ki sem Jo opisoval že i« 
Športnem gfas«. Saj veste oz. 
vsak kolesar, ki nekaj da nase, 
prizna, da je to ena najlepših 
tur za cestna kolesa. Če ne ve-
ste, po katerih cestah, mestih 
in vaseh poteka, se nam pri-
družite. Torej, čakata vas dve 
skupini kolesarjev, tako da 
zdaj ne boste več mog^i imeti 
izgovorov. 

Nadalji^em z v prgšnji Šte-
vilki začelo temo, kako naj bi 
si nastavili bicikel, da bi na 
ryem samo uživali in čisto nič 
trpeli. 

Nagib sedeža 

Določite ga lahko z vodno 
tehtnico (vaservago) tako, da 
sedež poravnate vzporedno z 
zgornjo cevjo okvirja. Za cest-
no in potovalno vožnjo je tak 
položaj sedeža najboljši. Pre-
več nagnjen sedež pa povzro-
či, da zdrsnete naprej in pre-
nesete preveč teže na roke, kar 
je neudobno, nevarno, skrat-
ka, nepravilno. 

Višina krmila 

Z dovolj visoko nastavljenim 
krmilom (normalno približ-
no 2,J cm pod vrhom sedeža) 
boste bolje izkoriščali spodnje 
krivine (držaj na krmilu z 
zavorami). Ce krmilo zniža-
te, lahko izboljšate aerodina-
miko, vendar lahko zato stis-
nete prsi in otežite dihanje. 

Nikoli ne dvigujte krmila nad 
najvišjo višino (običajno 
označeno na nosilcu), sicer 
lahko zaradi pritiska poči. 
Nastavitev višine krmila je 
odvisna od gibljivosti spodnje-
ga dela vašega hrbta. Stojte 
pokončno, potem pa se v pasu 
pripognite, da se s prsti dotak-
ne tal. 

-Če se s prsti ne morete do-
takniti tal, nastavite krmilo v 
isto višino kot sedež; 

-če se tal lahko dotaknete s 
prvima dvema členkoma pr-
stov, nastavitve krmilo 5 do 10 
cm nižje od sedeža; 

-če se tal lahko dotaknete z 
dlanmi, nastavite krmilo 10 
do ijcm nižje od sedeža. 

Dolžina nosilca krmila in 
zgornje cevi okvira 

Ti dve dimenziji, ki določa-
ta vaš "doseg", se spreminja-
ta, glede na vašo gibčnost in 
anatomijo. Ni dokončnega re-
cepta, obstaja pa dobro izho-
dišče. Ko ste dobro nameščeni 

z rahlo skrčenimi komolci in 
z dlanmi na zavorah, vam 
mora krmilo zakrivati pogled 
na sprednje pesto. To je raz-
meroma pokončen položaj in 
sčasoma boste morda izkori-
stili daljši nosilec krmila za 
izboljšanje aerodinamike in 
bolj raven hrbet. Drug način 
za preverjanje dolžine nosilca 
krmila Je, da na sobnem kole-
su rahlo poganjate in postavi-
te dlani na držaj krmila za 
zavorami, kot da hi dirkali 
ali vozili po klancu navzdol. 
Ko imate koleno v rtajvišjem 
in najbolj usmerjenem pol-
ožaju, zasukajte komolec, 
rahlo skrčen, proti kolenu v 
sprednjem položaju. Komolec 
in koleno se morata rahlo do-
tikati oziroma naj bo med 
njima do 2,5 cm široka vrzel. 
Če se komolec in koleno pre-
krivata, je nosilec krmila ver-
jetno prekratek. Dolžina no-
silca krmila je odvisna tudi od 
dolžine zgornje cevi okvira. 

Kam gremo danes: Kranj-]ezersko-KranJ 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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Ič MOJ POGLED 
DAMJANA ŠMID 

Počitniški ne-mir (3) 
v nedeljo smo okusili mal-

ce našega moija, gneče na ce-
sti in veliko sonca. Na vse 
smo bili pripravljeni. Ker člo-
vek pač mora računati rut vse 
to, če ima namen preživeti 
dan ali več na morju. In prav 
v tem je mogoče čarovnija 
srečnega dne. V tem, da si 
pripravljen na vse, a kljub 
temu slediš svojemu načrtu. 
Tako ti ni treba jokati za kri-
stalno čistim morjem in ti je 
všeč bazen, v katerem se na-
maka staro in mlado. Ne po-
trebuješ velike postrežbe, ker 
ješ na travi, medtem ko opa-
zuješ mravljo, ki se trudi s 
svojo drobtino. Za senco po-
skrbi drevo, na katerem poje-
jo svojo pesem škržati. Vse 
imamo, če si le znamo pri-
voščiti. Ljudje ne potrebuje-
mo veliko, da smo srečni. In 
ko nam je lepo, je ponavadi 
vse dobro. Takrat se ne prito-
žujemo tako kot sicer. Ne iš-
čemo dlake v jajcu, ampak se 
čudimo, kako neki nastane 
jajce. In smo hvaležni, ker ga 
imamo. Srečen človek opazi 
zaljubljence v bazenu in se 
jim nasmehne. Ne lasti si 
prostora na plaži, kot da je 
zanj pravkar odštel ves regres. 

Pozdravi sosede na levi in na 
desni in mu ni mar, kakšen 
jezik govorijo. Srečen človek 
na počitnicah ne nerga veno-
mer in zna počakati. Na cesti 

je potrpežljiv in ne vazi kot 
potencialni morilec po od-
stavnem pasu samo zato, da 
bo pet minut prej na cilju. 
Kadar je gneča na cesti, se 
oboroži s humorjem in dobro 
glasbo namesto s kletvicami. 
Premišljuje o tem, kako bi 
varno pripeljal družino do-
mov. Ne, kako bo prvi. Ko se 
prelomi sladoledtM lučka na 
pol, vidi polovico, ki mu še 
ostane. In jo poliže, ne da bi 
mislil na drugo polovičko, ki 
je postala luža na umazanih 
tleh. Srečen človek se na-
smehne čokoladnemu made-
žu na kopalkah in ne naredi 
iz tega katastrofe. Ne skrbi ga 

frizura, ko ga razposajeni 
otroci močijo z vseh strani v 
bazenu. Ne zgraža se, ko vidi 
Človeka, kije ves tetoviran in 
ne pomisli, da zato uživa 
droge ... Srečen človek se ne 
boji za svojo srečo. Poskrbimo 
za svojo srečo pred odhodom 
na dopust. Nato odidimo in 
jo podvojimo. Nekaj pa je 
spravimo za hude čase. 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

r":91,0 MHz 

TU ISTItNI 
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Maline zbijajo vročino 
z malinami se najprej prvovrstno posladkamo in pošteno osvežimo, lahko pa si tudi krepimo zdravje 
in lajšamo nekatere bolezenske znake. Tako ga ljudsko zdravilstvo uporablja za zniževanje telesne 
temperature, urejanje prebave. Odpravijo tudi pomanjkanje vitamina C, zgago ... 

PAVIA KLINER 

Kot otroci smo radi zaha-
jali v gozd nabirat maline, 
čeravno smo se navadno vsi 
opraskali na malinovem gr-
movju. Bili smo navduženi 
nad tem izjemnim poslad-
kom. A moja malinova pot 
se je kaj hitro in klavrno 
končala. Da bi bile še bolj 
okusne, smo jim nekega 
dne dodali stepeno sladko 
smetano. In tako so začeli iz 
malin prihajati črvički in se 
podajati proti smetani, kar 
me je popolnoma vrglo iz 
tira. Od takrat se jih nisem 
več pritaknila, niti pila mali-
novca. Nadaljnjih dvajset 
let. Po tem času sem konč-
no prišla k sebi in sedaj se 
moja malinova pot nadalju-
je. Spet sem navdušena 
"malinovka". Črvički gor ali 
doL Prepričala sem se, da so 
odlične in zdravju močno 
koristne. Brez malinovca pa 
se tako ne da preživeti pasje 
vročine, mar ne? 

Posladek iz kamene dobe 

Od kod izvirajo maline 
{Rubus idaeus), ni čisto jas-
no, a jedli naj bi jih že ljud-
je v pradavnini. Z vzgojo teh 
simpatičnih rdečih lepotičk 
so se začeli ukvarjati v sred-
njem veku, danes pa uspe-
vajo domala povsod. Mali-
njak še posebej obilno obro-
di v hribih, rad ima gozdne 
poseke, pa tudi sončna po-
bočja. Zlahka ga tudi udo-
mačite. Sicer velja, da so 
najbolj okusni sadeži, ki jih 
naberemo na divjih malino-
vih grmih, a tudi kultivirane 

Iz malin si lahko pripravimo osvežilni malinovec 

sorte so izredno okusne. 
Imajo intenzivnejši okus in 
so bolj sladke. Maline obira-
mo od jianija do poznega po-
letja, morajo pa biti popol-
noma zrele. Ste že videli 
črne, bele, oranžne ali ru-
mene maline? Ja, tudi takš-
ne so, odvisno od sorte. Pri 
nas smo najbolj navajeni na 
rdeče. So pa tudi te različnih 
velikosti - kar je spet odvis-
no od sorte. Obstaja namreč 
precej sort maline. 

Izostrijo vid 

Maline so poleti eden bolj-
ših posladkov, ki nam jih 
nudi narava. Pa naj se slad-
kamo s samimi ali jim doda-

mo sladkor, sladko smeta-
no, jih predelamo v marme-
lado ali iz njih izdelamo naj-
bolj okusen sirup, kar jih je 
kdajkoli bilo - malinovec. Ni 
boljše sadne solate, kot je 
najbolj osvežujoča iz svežih 
malin, jagod in ribeza. Mali-
ne pa so, če se izrazimo v je-
ziku sodobne trgovine, dva v 
enem • posladek in zdravilo. 
Poglejmo, pri katerih teža-
vah nam koristijo. Priporo-
čajo se za dietno hrano slad-
kornih, ledvičnih in revma-
tičnih bolnikov. Po njih naj 
pridno segajo tisti, ki jih 
muči zgaga. Če bomo uživa-
li najmanj tri tedne tri polne 
žlice malin po jedi, bomo 
odpravili pomanjkanje vita-

-i. ^ J ^ ' ' ~ ^ •^Š^V f ^ A ~ ' I.,-'-". ...K'* 

Poglejte jih, kako so mamljive ... 

i " 

mina C. Ker vsebujejo obilo 
vitamina A, veljajo za narav-
no sredstvo proti okvaram 
oči in za dober vid- Že Kitaj-
ci so jih uporabljali pri kurji 
slepoti in za izostritev vida. 
Rutin, ki ga maline vsebuje-
jo, naj bi krepil ožilje v očeh 
in skrbel za zadosten dotok 
hranilnih snovi. Slabovidni 
naj jih torej pogosto uživajo. 
Maline delujejo odvajalno, 
čistijo črevesje, odpravljajo 
zaprtost in zdravijo želod-
čne bolezni. Ugoden je tudi 
njihov vpliv na jetra, kar naj-
bolje deluje zoper vročino, 
angino, bronhitis, ustna 
vnetja in okužbe sečil. 

Za bleščeče lase 

Maline so bogate tudi z 
biotinom, ki prenaša žveplo, 
odgovorno za bleščeče in 
bujne lase ter napeto kožo. 
Če jih bomo radi jedli, 
bomo imeli bolj polne in 
bleščeče lase, kožo pa meh-
ko in prožno. 

Malinovec in malinov kis 
zbijata vročino 

Malinov sirup oziroma 
malinovec je preizkušeno 
domače zdravilo pri zniže-
vanju telesne temperature. 
Z njim krepimo tudi srce 
in celoten organizem. Če 
zmešamo malinovec z vin-
skim ali jabolčnim kisom, 
dobimo malinov kis, ki 
prav tako znižuje vročino 
in krepi srce. Z vodo raz-
redčen malinov kis je do-
bra osvežilna pijača pri gri-
pi in drugih prehladnih 
obolenjih z vročino. 

Igra z odprtimi kartami 5 2 v R A K O V I H K L E Š Č A H 

MARJETA SMOLNIKAR 

Zdrav človek ima tisoč raz-
ličnih želja, bolan eno samo: 
ozdraveli. Kdo je to miul prvi 
izrekel, ne vem, vsekakor drži. 

Sreda, 20. junija 2007 

Odkar pomnim, igram živ-
ljenje z odprtimi kartami, 
(kar se sklada z mojo živ-
ljenjsko Jilozojijo, naj ujrrm, 
če že mora, pride zdaj, ko 
sem nanjo pripravljena). Niti 
tokrat ne ovinkarim in dr. 
Alešu Rozmanu brez pomis-
leka in z resnostjo, ki ne pred-
videva ugovorov ali pomisle-
kov, razložim svoj pristop k 
premagovanju . življenjske 
preizkušnje, ki mi jo je usoda 
namenila: "Takole je, gospod 

doktor, v istem trenutku, ko 
sem za svojo življenjsko pre-
izkušnjo izvedela, sem jo v 
svoji giavi tudi premagala; se 
pravi, v moji glavi bolezni več 
ni; v mislih sem torej zdrava. 
Kar je v mojem telesu od tako 
imenovanega raka Se ostalo, 
boste odstranili vi; v tem 
smislu vam stoodstotno za-
upam in vam izročam svojo 
materialno bit. Ker pa ni na 
tem svetu nič, kar je človekov 
um dognal in spoznal, popol-
nega (kajpada so France Pre-
šeren, Ivan Grohar, Miche-
langelo, Mozart in nJim ena-
kovredni umetniki iz tega 
konteksta izvzeti, op. M. S.), 
niti medicinsko znanje, ne, 
bosta moje telo zdravila tudi 

Petar Papuga, doktor medici-
ne in strokovnjak kitajske me 
dicine, ter prof. dr. Brane Ko-
bal, biojizik. Razen tega Je po 
mojem mnenju dobro, da ve-
ste, da sem živali in vse njiho-
ve proizvode iz svojega jedil-
nika za vse večne čase črtala; 
pomeni, mesa, jajc, mleka, 
sira in drugih mlečnih proiz-
vodov več niti ne poskusim 
(kar Je, se razume, življenj-
ska preizkušnja zase, op. M. 
S.). Aja, pa še to morate ve-
deti: od slovenskega zdravstva 
oziroma zdravstvenega zava-
rovanja pričakujem tercevo, 
se pravi, pričakujem zdravlje-
nje z biološkimi zdravili. No, 
to bi bilo z rru)je strani v jav-
nem vse." 

Upam si trditi, da Je tale 
moj "nastop" dr. Alešu Roz 
manu vzel sapo, le da Je to 
mojstrsko prikril. Je pa res, da 
je pravilnost neke trditve vedno 
na preizki^ji. Dr. Aleš Roz-
man: "Dokler ne boste počeli 
nečesa, kar je po mojem mne-
nju in po moji presoji za vas 
škodljivo, se v druge vaše odlo-
čitve ne bom spuščal, drugih 
vaših odločitev ne bom komen-
tiral. Kar se biološkega zdravi-
la tiče, vam moram povedati, 
da ga za zdaj, se pravi, na za-
četku zdravljenja ne morete 
dobiti. Kratko malo zato, ne, 
ker je učinek zdravljenja z bio-
loškimi zdravili manj zanes-
ljiv od bom rekel klasične ke-
moterapije. Se pravi, vaše 

zdravljenje bomo začeli s pred-
videnimi šestimi cikli kemote-
rapije, potem pa bomo videli, 
kako naprej. Vsekakor pridejo 
pri morebitnem nadaljnjem 
zdravljenju tudi pri vas v poš-
tev biološka zdravila. Cikel se-
stavlja dolga in kratka kemote-
rapija; dolga traja šest ur, 
kratka uro. Med dolgo in krat-
ko terapijo imate predvidenih 
sedem dni premora, med enim 
in drugim ciklom pa tri tedne. 
Seveda pa bo potek kemotera-
pije odvisen od odpornosti va-
šega organizma. V primeru, 
da vam odpornost pade, se 
lahko čas med eno in drugo te-
rapijo tudi podaljša. Sicer pa, 
upajmo na tuijboljše." 

(Se nadaljuje.) 
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Sivka 
BORIS BERGANT 

Pogled na polja modro vi-
joličasto cvetoče sivke, ki v 
poletni vročini migljajo v 
južni Franciji, Španiji in 
ostalih sredozemskih drža-
vah, je nepozabno dopustni-
ško doživetje. Sivka je trajen 
polgrm, ki zraste do 60 cen-
timetrov visoko (v primorju 
tudi do 1 metra). Zeleni deli 
stebla imajo sivkast poprh. 
Rastlina je posuta s sivimi 
dlačicami, med katerimi so 
žleze, kjer nastaja eterično 
olje. Cvetovi so združeni v 
klasasto socvetje, so značilne 
oblike, nesimetrični in mod-
ro vijoličaste barve. Cveti ju-
nija in julija. Zaradi svojega 
sredozemskega porekla naj-
bolje uspeva na odprtih, 
sončnih rastiščih, v suhih, 
lahkih, delno apnenčastih 
tleh. Tudi v celinskih ob-
močjih Slovenije večinoma 
dobro prezimi. Različne so-
rte sivk gojijo na velikih po-
vršinah predvsem zato, da iz 
njih pridobivajo auromatično 
olje, Id se uporablja v farma-
ciji in parfbmih in kozmeti-
ki. Kot kuhinjsko zelišče so 
bile sivke dolgo zanemarje-
ne, sedaj pa počasi spet pri-
dobivajo veljavo, predvsem 
zaradi nenavadnega mnogo-
stranskega vonja za sladke 
in pikantne jedi. Največ 
učinkovin je v cvetovih, ki jih 
nabiramo julija in avgusta, 
ko se začnejo odpirati cveto-
vi. Sveži se v plastični vrečki 
in v hladilniku ohranijo kak 
teden, posušene pa v dobro 
zaprti posodi hranimo do 
enega leta. V kulinariki se 
uporablja kot dišava v dže-
mih, sadnih solatah, želejih, 
iz nje pripravljamo tudi odli-
čen kis, cvetove in liste doda-
jamo kot začimbo ribam. 

divjačini in raznim pikant-
nim omakam, sveže cvetove 
lahko kristaliziramo in upo-
rabljamo za dekoracijo jedi. 

Čokoladna pena 
s sivkinimi cvetovi 

Potrebujemo: 3 jajca, 2 žlici 
sladkorja, 15 dag jedilne čoko-
lade, 1 ilico konjaka, 5 dag 
masla, 2 dl sladke smetane in 
ščepec sivkinih cvetov. 

Čokolado stopite in ji pri-
mešajte stopljeno maslo in 
konjak. Rumenjake stepite 
skupaj z eno žlico sladkorja. 
Iz beljakov napravite trd 
sneg in mu vtepite preostalo 
žlico sladkorja. Čokoladni 
masi primešajte stepeno 
smetano, zdrobljene sivkine 
cvetove in stepene rumenja-
ke. Nazadnje na rahlo vme-
šajte še sneg iz beljakov in 
postavite za nekaj ur v hladil-
nik. Iz tako pripravljene 
pene naredite žUčnike in jih 
postrezite. 

Borovnice 
z mascarponejevo 
kremo in sivko 

Za 4 osebe potrebujemo: 8 
lističev želatine, 4 žlice borov-
ničevega likerja, 2,5 dl aro-

matičnega belega vina, 6 dag 
sladkoija v prahu, 25 dag sira 
mascarpone, 3 dl sladke sme-
tane za stepanje, 50 dag sve-
žih borovnic, 3 žlice medu, 
ščepec sivkinih cvetov in 5 žlic 
vo^. 

Lističe želatine namočite v 
mešanici borovničevega li-
kerja in vina. Medtem trdo 
stepite smetano, primešajte 
mascarpone in sladkor v pra-
hu. Mešanico z želatino se-
grejte le toliko, da se želatina 
stopi in jo primešajte mas-
carponejevi kremi. Postavite 
vsaj za tri ure v hladilnik. Bo-
rovnice naložite v posodice, 
jih prelijte s prevreto meša-
nico medu, sivkinih cvetov in 
vode ter jih obložite z mascar-
ponejevo kremo. Okrasite z 
borovnicami ter postrezite. 

Limonin sorbet 
s sivkinimi cvetovi 

Za 4 osebe potrebujemo: ij 
dag sladkorja, 2,5 dl vode, 1,5 
dl sveže stisnjenega limonine-
ga soka, nastrgano lupino ene 
limone, ščepec sivkinih cvetov 
in 1 jajčni beljak. 

Iz sladkorja in vode sku-
hajte sirup in ga ohladite. 
Dodajte limonin sok, lupino. 

zdrobljene sivkine cvetove in 
sneg iz beljaka. Tako pri-
pravljeno zmes v strojčku za 
pripravo sladoleda ali v plo-
skem modelu med občasnim 
mešanjem pustite zmrzniti v 
zamrzovalniku. Postrezite v 
širokem kozarcu in okrasite z 
rezinami limone. 

Piščančja bedra 
z breskvami in sivko 

Za 5 oseb potrebujemo: j 
piščancih beder, 3 žlice olja 
koruznih kalčkov,} breskve, 1 
žlico moke, ščepec sivkinih 
cvetov, sol in sveže mlet beli 
poper. 

Piščančja bedra natrite s 
soljo in poprom. V posodi 
segrejte olje, na njem z vseh 
strani zapedte bedra, nato 
pa jih preložite na krožnik. 
Na preostalem olju popedte 
še na petine narezane, opra-
ne breskve, jih potresite z 
žlico moke, premešajte in 
zalijte s 3 dl kokošje jiihe ali 
vode. Omako začinite s soljo 
in sivkinimi cvetovi, vanjo 
dajte piščančja bedra ter vse 
skupaj dušite še 20 minut. 
Bedra naložite na krožnike, 
jih obložite z breskvami, po-
lijte z omako in postrezite z 
dušenim rižem. 

KUHARSKI RECEPTI 
Z A VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: mesna čista juha s smetanovimi cmočki, 
svinjske zarebrnice s paradižniki, pečen krompir z ma-
jaronom, zelena solata, marelična sadna kupa; Večerja: grah 
s pršutom, toast z oljčnim oljem in česnom, pivo ali jogurt. 
Ponedeljek - Kosilo: jogurtova hladna juha s svežo kumaro 
in koprom, popečene testenine z mletim mesom in zelenja-
vo, mešana solata; Večerja: mlada goveja jetra, popečena na 
podušeni blitvi, zrnat kruh, sadni sok. 
Torek - Kosilo: rižota z zelenjavo in morskimi sadeži, rdeča 
pesa v solati, nektarine; Večerja: hrenovke na žaru, radič s 
krompirjem v solati. 
Sreda - Kosilo: korenčkova kremna juha, pečena piščančja 
bedra, pečen mlad krompir s kumino, tržaški solatnik s 
fižolom; Večerja: ocvrta jajca s slanino, stročji fižol v solati. 
Četrtek • Kosilo: telečja obara, palačinke z jagodno smetano; 
Večerja: bogata riževa solata s šunko ali mehko salamo, z 
zeleno solato in zelišči, črn kruh. 
Petek - Kosilo: začinjen paradižnikov sok, v pečici pečena 
škarpena s krompirjem in rožmarinom, mešana solata; 
Večerja; s sirom nadevane in popečene bučke, jogurt ali so-
lata. 
Sobota - Kosilo: mešano meso na žaru, kumarična solata s 
krompirjem in kislo smetano, bučke v aromatičnem kisu, 
pehtranov zavitek; Večerja: krhka pogača s paradižniki in 
parmezanom, jogurt ali pivo. 

Krhka pogača s pelati 

Testo: 200 g moke, 100 g mrzlega masla, jo g naribanega 
parmezana, so do 75 ml ledeno mrzle vode, sol; 
Nadev: 1 strok česna, šopek bazilike, 1 dl mleka, 3 žlice oljčnega 
olja, 200 g sladke smetane, 4 jajca, sol, poper, 6 pelatov, 300 g 
mocarele. 

Iz moke, na kosmiče narezanega masla, naribanega 
parmezana, mrzle vode in ščepca soli na hitro ugnetemo 
gladko testo, ki ga damo za pol ure počivat v hladilnik. 
Medtem pripravimo nadev. V visoko ozko plastično poso-
do (v kakršni doma delamo majonezo ali sneg iz beljakov) 
damo drobno zrezan česen, nasekljane lističe bazilike, do-
damo mleko, 2 žlici olja, smetano, jajca, solimo in 
popramo ter ve skupaj razžvrkljamo z ročnim mešalcem. 
Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija, paradižnike umi-
jemo in zrežemo na tanjSe rezine, prav tako mocarelo. 
Testo tanko razvaljamo. Z oljem namastimo srednje velik 
pekač, testo položimo vanj, robove testa dvignemo, po 
dnu pa ga prebodemo z vilicami. Na testo najprej po-
razdelimo smetanov preliv z jajci, na vrh naložimo izmen-
jaje rezine pelatov in mocarele, porinemo v pečico in pri 
200 stopinjah pečemo pol ure. 
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JANEZ ŠTRUKELJ 

Telečja zvita pečenka ali 
pečenka šte^ni 

Sestavine: Telečje prsi ali 
razkoščičena telesa pleča. 3 
trdo kuhanajajca, sol, mast za 
preliv po pečenki. 

Priprava: Telečjim prsim 
odstranimo kosti, jih opere-
mo, zbrišemo in naselimo. 
Vanje zavijemo kuhana in 
olupljena jajca ter meso po-
vežemo v štruco. Pečenko 
dobro naselimo in prelijemo 
z vročo maščobo. Kosti damo 
pod pečenko. Pečico segreje-
mo na 200 stopinj Celzija in 
spečemo. Med peko pridno 
polivamo s sokom, ki se na-
bere ob pečenki. Ce omaka 
povre, dolijemo malo vode. 

Pečeno rulado odvijemo in 
narežemo na tanke kose. 
Zložimo jih na krožnik, poli-
jemo z omako, ki je nastala 
od peke, obložimo s košari-
cami z zelenjavo in masle-
nim krompirčkom. 

Košarice z zelenjavo: Pari-
ško sedamo narežemo na 2 cen-
timetra debelo z ovitkom vred, 
mešana zdenjava sotirana na 
maslu. 

Priprava: Salamo nareže-
mo na primerne kose, tako 
da ostane ovitek cel. Rezine 
na hitro popečemo na vroči 
maščobi, tako da se ovitki 
skrčijo in rezine zvijejo v ko-
šarice. Te košarice napobii-
mo s kuhano in na maslu so-
tirano zelenjavo. Košarice 

ponudimo k pečenki, lahko 
pa jih ponudimo tudi kot sa-
mostojno jed s solato. Koša-
rice lahko nadevamo z gosto 
špinačno omako in na vrhu 
ponudimo ocvrto jajce. 

jabolčna juha 

Sestavine: 30 dag jabolk, ci-
met, limona, 4 dag maščobe, 2 
dag moke, sol, poper, sesek-ljani 
peteršilj in sladkor po okusu. 

Priprava: Jabolkom odstra-
nimo j>edje in jih damo ku-
hat s peščiščem vred v 1,501 
vode. Dodamo malo cimeta 
in limonino lupino. Ko so ja-
bolka mehka, jih pretlačimo 
skozi pasirko z vodo vre. Po-
sebej naredimo na maščobi 

prežganje, dodamo še malo 
sladkorja po okusu. Prežga-
nje zalijemo s hladno vodo 
in ga dobro prevremo. Nato 
ga vlijemo k pretlačenim ja-
bolkom. Jiiha naj še enkrat 
prevre. Juho lahko tudi oba-
rvamo s prepraženim slad-
korjem in začinimo s sveži-
mi začimbami. Nazadnje 
juhi dodamo še nekoliko 
vina ali nekaj kapljic limoni-
nega soka. Jabolčno juho po-
stržemo s popečenimi koc-
kami belega kruha. 

Orehov kolač 

Sestavine: 15 dag masla ali 
margarine, 36 dag dadkoija, 6 
jajc, 15 dag mletih orehov, 21 dag 

moke, 2 žlici limonin^a soka. 
vanilin sladkor, malo ruma. 

Priprava: Maslo, sladkor, 3 
rumenjake in 3 cela jajca pe-
nasto umešamo, dodamo va-
nilin sladkor in rum, narahlo 
primešamo še moko. Pekač 
namažemo z maščobo, po-
tresemo z moko ter nadeva-
mo maso za dva prsta debelo 
in lepo zapečemo. 

Nato premažemo s pri-
pravljenim nadevom in zno-
va zapečemo v vroči pečid. 

Nadev: V trd sneg iz 3 be-
ljakov vtepemo 15 dag slad-
korja na toplem, da se zgosti, 
primešamo še 15 dag mletih 
orehov in nekaj limoninega 
soka. Namazan kolač nareže-
mo na poševne rezine. 



1 4 ZANIMIVOSTI info@g-glas,si 

Praznik v Kropi 
Minuli konec tedna so v Kropi s Kovaškim šmarnom spet obudili več kot 
tristoletno kovaško tradicijo. 

MARJANA AHAČIČ 

Kropa - Legenda pravi, da je 
v gozdu nad Kropo pred več 
kot tristo leti sedem fantičev 
našlo podobico svete Marije, 
kroparske matere božje. Ko 
so jo pokazali odraslim, naj 
bi jo eden od njih brezbrižno 
vrgel v ogenj, a je plameni 
niso zajeli in ostala je nepo-
škodovana. Zato so na me-
stu. kjer so podobo našli, po-
stavili cerkev, dan njene po-
svetitve. 2. julij, pa je postal 
praznik, ki še danes povezu-
je in združuje vse Kroparje. 

Tudi minulo soboto jih je, 
mlade in stare, tiste, Id v Kro-
pi živijo in one, ki so že dol-
go nazaj odšli iz vasi. "Kova-
ški šmaren je prireditev, na-
menjena Kroparjem, tudi ti-
stim, ki živijo po svetu in 
takšnih ni malo. Na ta dan se 
vračajo domov, zato je Kova-
ški šmaren tudi družinski 
praznik, pa tudi priložnost, 
da se srečamo stari prijatelji, 
ki se med letom pač ne vidi-

mo," je pojasnila Metka Kav-
čič, predsednica Turistične-
ga društva Kropa, ki je sku-
paj z vsemi društvi in organi-
zacijami, ki delujejo v kraju, 
pripravilo tudi letošnji Kova-
ški šmaren. 

In ne le to: nekdaj je bil 
praznik dan oddiha za kova-
če, kovačice, plavce, oglarje, 
rudarje in vse druge, vajene 
vsakdanjega dela, danes pa 
je praznovanje Kovaškega 
šmarna preraslo v najpo-
membnejšo kroparsko pri-
reditev, katere namen je 
ohraniti in predstaviti kova-
škega vsakdana Krope. "Kro-
pa je v svoji več kot 700-letni 
tradiciji z ognjem in žele-
zom predvsem pa s srcem in 
dušo izoblikovala posebno 
skupnost, ki ji s ponosom 
lahko rečemo zibelka kova-
štva," poudaqajo organiza-
torji prireditve, ki zaradi svo-
je pestrosti in posebnosti že 
dolgo privlači tudi številne 
druge obiskovalce, ne le Kro-
parjev. 

Na način, kakršnega po-
znamo danes, Kovaški šma-
ren praznujejo že dvanajsto 
leto zapored. Letos je bilo do-
gajanje še posebej bogato, saj 
so praznovanje začeli že v so-
boto, ko so odprU razstavo 
starih fotografij v hiši, imeno-
vani Fovšaritnica, ter obnov-
ljene prostore v pritličju Ko-
vaškega muzeja. Kovaški 
šmaren so povezaH tudi s 
praznovanjem 115-lelnice do-
mačega gasilskega društva, 
pred Petračevo hišo sta v so-
boto nastopili Godba Gorje 
in pihalni orkester Lesce, ob 
bazenu so bili ves dan šport-
ni turnirji, v središču Krope 
pa delavnice za otroke in pri-
kaz rokodelskih obrti. V Vi-
genjcu Vice so kovali železo, 
pred cerkvijo sv. Lenarta so 
kuhali oglje. Zvečer so pred 
Jurmanovo hišo pripravili bo-
gat kulturni program, dan pa 
so zaključili z gasilsko vesdi-
co. Kovaški šmaren je tudi le-
tos zaokrožila nedeljska 
maša za vse pokojne kovače. 

m. 
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Kovači danes - odprta vrata Uka Kropa / Foto: pjiadm 
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nr specialist za finance m/Ž (Kranj) 
Potrebna znanja: v i ^ ali visoka izobrazba el^nomske ali 
računalniške smeri: poznavanje SAP sistema s poudarkom 
na SAP R modulih; poznavanje infomraciiskiti tehnologij in 
sposobnost posredovanja te^eh uporabnikom v CSEE regi-
ji: pozravanje finančnih procesov v računovodstvu In kon-
trolingu, ptaniranju in analizah, zakladnistvu. kreditiranju ter 
računovodstvu tcvame. Sava Ttres, d. o. o., škofleloška 6. 
4000 Kranj, prijave zbiramo do 13. 7. 2008. Več na 
www.moj€<felo.com. 

Poslovni sekretar m/ž (Kannnik) 
Podjetje Logos Trend, d. o. o., je uspešno podjetje in za-
stopnik za vrhunske blagovne znamke TEVA, ASOLO in 
UGG za obnročje Balkana. K sodetovanju vabimo podjetne 
osebe, ki si želijo rasti skupaj z nami. ZaposUmo poslovne-
ga sekretaija. Pričakujemo V. stopnjo izobrazbe ustrezne 
srr>eri. 3 leta dekMiih izkušenj na podobnem delovnem me-
stu, aktivno znanje angleškega jezika. dolxo poznavanje 
programov MS. Logos Trend, d. o. o.. Ljubljanska cesta 21 
k. 1241 Kamnik, prijave zbiramo do 1. 8. 2008. Več na 
www.mojecleto.com. 

Razvojni dokumentarist m/ž (Kranj) 
Kandldat/-lca naj izpolnjuje stedeče pogoje: zaključen vsaj 
visokošolski študij smeri računalništvo In informalSta, elek-
trolehnika aJi matematika (lahKo tudi pripravnik/-ca), osnov-
no znanje programiranja ter uporabe razvojnega orodja MS 
Visual Studio ter poznavanje NET okolja, zaželene so dekv 
vr^ izkušnje pri pisanju dokuirtentacije ter programiranju v 
C++ oz. C programskih Jezikih. lskraen>eco. d. d.. Savska 
Loka 4.4000 Kranj, prijave zlDiramo do 1.8.2008. Več na 
www. nK)jedek).com. 

Inženir za modeliranje in simulacije m/ž (Kranj) 
Kandidat/-ka naj izpolnjuje stedeče pogoje: zaključen uni-
verzitetni šttidij elektrotehnike ali fizike (lahko tudi pripra-
vnik/-ca), znanje tujega jezika (angleški), odgovoren, natarv 
čen. analitičen, samostojen, Imeti mora vese^ za dek> z 
novimi tehnotogijami ter raziskovalno in "destnjKtivno" Žilico, 
Iskraemeco. d. d.. Savska Loka 4.4000 Kranj, prijave zbi-
ramo do 1. 8.2008. Več na Mww.mojede4o.com. 

Načrtovalec in tester zahtevne aparatume opreme 
m/ž (Kranj) 
Kandidat/-ka naj izpolnjuje stedeče pogoje: zaključen vsaj 
visokošolski študij smeri elel̂ trotehnika (lahko tudi pripra-
vnik/o). znanje tujega jezika (angleški), odgovoren, natan-
čen. analitičen, samostojen, imeti mora veselie za deloz no-
vimi tehnologijami ter raziskovalno in "destniktivno" žilico. 
Iskraemeco. d. d.. Saireka Loka 4. 4000 Kranj, prijave zbi-
ramo do 1. e. 2008. Več na www.mojedek3.com. 

Vodja knjigarne FelU m/ž (v Kranju oz. v gubljanl) 
Izbrani kandkiat tx> kot vodja knjigame Felix skrt>el za profe-
sionalen in dober odnos s strankami. Njegove dekMie nalo-
ge bodo obsegate tudi skrb za prods^ni program, nabavo In 
zaloge, pripravo akcij, prireditev In d o i ^ dogodkov v knji-
garnah. Pričakujemo kandidate z izkušnjami na področju 
prodaje knjig in vodenja knjigam, natančnost, zanesljivost in 
samostojnost pri delu. Učila lntematk>nal. založba, d. o. o.. 

Tržič. (Desta Kok/škega odreda 18.4294 Križe, prijave zbi-
ramo do 17. 7.2008. Več na www.moiedelo.com. 

Strokovni sodelavec m/ž (Kamnik) 
Od V ^ pričakujen«: V. stopnjo izobrazbe živilske smeri, zaže-
lena pekarska usn^er^, dekM)e izkušnje s področja pekar-
stva: dela s strankami in pfodaje: vozniški izpit kategonje B; po-
znavanje dela z računaindcom (Micn^soft Office): sposobnost 
ustnegain pisnega izražanja v ti$h jezikih, pr^agod^uost.orga* 
nizacijske sposobrv^sti, komunikativnost in pripravljenost na 
detovtimu. Uršič. d. o. o.. Vrhpolje 251,1241 Kamnik, pr̂ a-
ve zbšamo do 23.7.2008. Več na www.rTwjedeto.com. 

Serviser klimatskih naprav m/ž (Bled, Uubljana) 
Pričakujemo: najmanj V. stopnjo ustrezne izobrazbe (elektro-
tehnik). najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju elektro-
tehnike. krmiljenja in energetike, vel jak vozniško dovolje-
nje. pasivno znanje angleškega jezika, samostojnost, ureje-
nost. komunikativnost, poznavanje osnovnih računalniških 
okolij. Vestno deto bo opaženo in nagrajeno. PfvTT KLIMA 
COMMERCE. Bled, d. o. o.. Pot na Lisice 8. 4260 Bled, 
prijave zbiramo do 31.7.2008. Več na www.nx)jedeto.com. 

Vodja gradbišč m/ž (Škofja Loka-Slovenlja) 
Ponujamo vam poklicni izziv, samosto/io in dinamično deto 
pri vodenju ambtoioznega tirna v odličnem podponr^m oko-
lju. Stimulativno plačilo In trendovsko nagrajevanje za 
uspešno opravljeno deto. Odlične možnosti za vas osebni 
in kariemi razvpi v sodobnem delovnem okolju z jasr̂ o za-
stavljenimi cilji. Strokovno nadgradnjo vaših znanj ter ostalih 
znanj, ki so pomemtma za doseganje ciljev. SGP Tehnik, d. 
d.. Stara cesta 2.4220 ŠkoQa Loka. prijave zbiramo do 14. 
7. 2(X)8. Več na www.moiedelo.com. 

Vzdrževalec vozil in voznih srodstov m/ž (Josonlc«) 
Od kandidatov pričakujemo izobraztx> IV. ali V. stopnje (av-
tomehanik ali daiga ustrezna smer): samostojno izvajanje 
popravil vozil in voznih sredstev: sarrK)iniclativnost: komuni-
kativnost; čut odgovornosti za opravljanje navedenih del. 
Nudimo službeni mobitel. nagrajevanje uspešnega deta, 
nežnost napredovanja. STEELTRANS. d. o. o., Jesentoe, 
C^esta železarjev 8.4270 Jesenice, prijave zbiramo do 27. 
7. 2008. Več na www.mojedelo.com. 

ProdaJalec/-ka (Kranj, Nova Gorica) 
Kot pnDdajalka/-ec boste usmerjeni na prodajo aktualne 
mode našim kupcem in v zadovoljevanje nphovih žeTja. Od 
Vas pričakujemo, da Imate za dekMio n r^o pnxfajalka/-ec 
vsaj IV. stopnjo izobrazt)e zakonsko ustrezne smeri. Cliaries 
Vogete, Linhartova cesta 11 A. 1000 Ljubljana, prijave zbira-
mo do 13. 7.2003. Več na www.nfKjjedeto.com. 

Komercialist za oglasno trženje m/ž (ŠkoQa Loka) 
Redno zaposlimo komercialista za oglasno trženje že uve-
ljavljene publikacije. Kandidata bomo po poizkusni dobi za-
poslili za nedoločen čas. Nudimo stm^ulativno p^lto ir od-
lične pogoje za deto. Pogoji: srednješolska izobrazba, ure-
jenost. komunikativnost, veselje do dela s strankami. Nudi-
mo deto v uspešnem kolektivu mladih ljudi. FREISING Izob-
raževalni center. Mestni trg 20. 4220 Škofia Loka. prijave 
2t>iramo do 17. 7. 2008. Več na www.nwiedeto.com. 
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ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

DEUVEC BREZ POKUCA 
dO 16 706. ISKRA MlS. 0 0 - UUBUANSKA C. 
24 A, KRANJ 
(to 13.7.08, KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKAC. 21. 
UUBUANA 
dO 24.7,08; KARIERA. D.0.0,. DUNAJSKAC. 21. 
LAJBUANA 
do 9.7.08. MANPOWER. 0.0,0.. C. MARŠALA 
TITA 8. JESENICE 
{to127.08:MOOfiJVAL D.O,O..C 1 MAJA999. 
KRANJ 
(to 167.08: ROOEX. 0.0.0. UUBUANSKA C. 
24 A. KRANJ 
dO M 7.08; STEBJNG. PAJERIEWX 7. ŠENČUR 
dO 12.7.08; ZAPLOTNtK ANTON S.R. SEBEfUE 
26. KRIŽE 
POMOŽNI DEUVEC 
do 20.7.08. BEKEM, O.O.O . BELŠAKOVAUL 2. 
2250 PTU) 
do 13 7.08; JANEŽ ŠKERJANEC S P., ŽIGAMJA 
VAS 47. KRIŽE 
do 3.8.08: MIRAN ANŽiC S,P.. MLADINSKA UL 
2. KRANJ 
do 13.7.08; PRIMOŽ ERŽEN S.P.. PRAŠE 55. 
MAVČIČE 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
dO 8.708. AGENCUA M SERVIS. D.0.0 . iGfll-
dKAUL t4.LAJBUANA 
do 237.08: AGENCUA M SERVIS. O.O.O.. IGRJ. 
ŠKAUL. 14. UUBUANA 
do 20.7.08; 8VG. D.O.O,, SAVSKA C. I6.KR*NJ 
do 9.7.08; ČASPAL. O.O O.. UUBUANSKA C. 3 
D. 1241 KAMNIK 
do 20.7.08: HIT AlPiNEA, O D., 80R0VŠKA C 
99. KRANJSKA GORA 
dO 11.7.08, HOTEL SLON, D.O., SLOVENSKA C. 
34. UUBLIANA 
do 15.7.08; MANPOV/ER, O.O.O.. KOROŠKA C. 
14. KRANJ 
dO (0.7.08: MOS MITJA ÛLAR S.P.. DETELJI-
CA 6, TRŽiC 
dO 16.708. NEFROOlAL. O.O.O.. DOBRAVA 14, 
3214 ZREČE 
tto20.708:PETJCA.D,O.O.MEOVEDOVAC. 18. 
UUBUANA 
do 19.7,08: PLUS ORBrTA, D O O.. VRTNA UL 
24. KRIŽE 
do 13.7.08; PROSEN COM, O.O.O.. SP. OUPLC 
8. DUPUE 
do 12 708; PROSEN COM. O.O.O.. SP. DUPUIE 
8, DUPUE 
do 15,8.08; RINA INVENT. 0.0.0 SUVNA 2. 
1252 VAČE 
do 9.7.08: SAFARI COMPANV - JOŽE BORSE 
S P. ŽELEZNIŠKA UL 10. LESCE 
do 9.7.08. TERME SNOVJK - KAMNIK. O.O.O.. 
MOLKOVAPOT5.1241 KAMNIK 
dO 19.7 08; ZAVOD SV MARTINA. SREDNJA VAS 
33. SREDNJA VAS V 80H1MJU 
ŽIVILSKI DELAVEC V SLAŠČIČARSTVU 
dO 19.7.08; BARBARA KATRAŠNtK S.P. ROBLE> 
KOVO NASEUE 17. RAOOVUICA 
KONFEKCUSKI POMOČNIK 
do 19.7.08; ZAVOD SV. MARTINA, SREDNJA VAS 
33. SREDNJA VAS V BOHINJU 
KUHARSKI POMOČNIK 
do 17708; SOO£XHO. D.O.O.. ŽElfZNA C. 16. 
UUBLIANA 
do 19.7.08; ZAVOD SV. MARTINA. SREDNJA VAS 
33. SREDNJA VAS V BOHINJU 
NATAKARSKI POMOČNIK 
dO 16 708. DOM STAREJŠIH OBČANOV PRED-
DVOR. POTOČe 2, PREDDVOR 

dO 9.7.06; KOCKA • UDIJA POGAČAR S.P,. 
KRANJSKA C. 4 A. RADOVUlCA 
BOLNIŠKI STREŽNIK 
do 19.7.08: ZAVOD SV. MARTINA. SREDNJA VAS 
33. SREDN^ VAS V BOHINJU 
BOLNIČAR 
do 12.7.08; DOM STAREJŠIH OBČANOV PRED-
DVOR. POTOCE 2. PREDDVOR 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA 00 3 LET 
do 27.7.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C. 21, 
UUBUANA 
CVETLIČAR 
dO 12.7.08: FLORA, D.O.O.. ZQ. BfTNJE 133, 
ŽABNICA 
MESAR 
do 10 708. ŠTAJNBJHT. 0.0.0.. KIDRIČEVA C. 
22 A. ŠK.LOKA 
GOZDAR 
dO 10.7.08; NEDEUKO BOGDANIC S.P.. NA 
KRESU 19. ŽaEZNIKJ 
MIZAR 
do 97.08: JELOVICA. D,D. SPE HIŠE. HFdB 1. 
PREDDVOR 
do 23.708; JURU ZUPMC S.P.. DOLENJA VAS 
70. SELCA 
PAPIRNIČAR 
do 31.706: LEPENKA, O.D.. SLAP 8, TRŽIČ 
KUUČAVNIČAR 
dO20.7.08; BEKEM. D.O.O.. BELŠAKOVAUL 2. 
2250 PTUJ 
dO tO.7.08: MP PTUJ. O.O.O.. DORNAVSKAC. 7 
8. 2250 PTUJ 
do 14.7.08: STEEUNG. 0,0.0. PAJERJEVA UL 
7. ŠENČUR 
OBUKOVALEC KOVIN 
do 277,08; ISKRA MlS. 0.0.. UUBUANSKA C, 
24 A. KRANJ 
do 12.7,08: TESNILA Tran. d.o.o.. JEMČEVA C. 
12. 1236 TRZIN 
ORODJAR 
do 17.7.08; ISKRA MlS. O.D,. UUBUANSKA C. 
24 A. KRANJ 
AVTOKLEPAR 
do 23.7,08: AHAC & CO.. D.O.O.. MAU LOKA 
15. 1230 DOMŽALE 
VARILEC 
do 20.7.08: BEKEM, D.O.O,. BELŠAKOVAUL. 2. 
2250 pnjj 
STROJNI MEHANIK 
do 247,08; LITOSTROJ PTS. D.O.p.. UTO-
STROJSKAC. 42. UUBUANA 
MEHANIK INDUSTRUSKIH STROJEV IN NA-
PRAV 
do 9.7.08: PEKO INOE. D.O.O.. C. STE MARIE 
AUX MINEŠ TRŽIČ 
do 20.7.08; TOSAMA. O.D.. ŠARANOVIČEVA C. 
35. 1230 DOMŽALE 
AVTOMEHANIK 
do 15.7.08; AVTOMEHANIKA MATEJ ŽUN S P.. 
ZG. BfTNJE 290. ŽABNtCA 
do 17.7.08; AVTO^VETEK STUDENEC. D.O.O.. 
STU0ENEC11.1260 UUBUANA-POUE 
do 12.7.08; IVANAC. D.O.O.. ČEŠNJ1CA 37. ŽE-
LEZNIKI 
dO 10.7.00; RRANHA. $K, LOKA. 0.0.0,. POD-
LUBNIK 99. ŠK. LOKA 
do 12,7.08; STEELTRANS. O.O.O.. C. ŽELEZAR-
JEV8.J£SÊ 4ICE 
ELEKTROINSTAUTER 
do 3.8.08: ANION. D.O.O.. C. CENETA ŠTUft«. 
JA2A. 1231 UUBLIANA-ČRNUČE 
ELEKTROMEHANIK 
dO 2.9.08; THVSSSJJKRUPP OVS DVIGALA. 
D.O.O.. ŠPRUHA 19, 1236 TRZIN 
ELEKTRIKAH ELEKTRONIK 
do 24.7.08; LJTOSTROJ PTS, 0.0.0.. UTO-
STROJSKA C. 42. UUBUANA 
do 19.7.08. TEIEKABEL 0.0.0., MOSTE 26 A. 
ŽIROVNICA 

ŠIVlUA 
d013.7.08; MARUAGUBANC S.P.. PIVKA 14. NA-
KLO 
do 12,7.08; MIKA PLUS. D.O.O. SAVSKA LOKA 
21. KRANJ 
KROJAČ 
do 19.7.06; ZORNIK, D.O.O . POT NA US«:£ 17. 
BLED 
SUKOPLESKAR 
do 3.8 06; UP. O.O.O., UTOSTROJSKA C. 50. 
UUBLJANA 
ČRKOSUKAR 
dO ̂ .8,08: CP, KRANJ. O.D. JEZERSKA C. 20, 
KRANJ 
FRIZER 
do 19.7.08: NUSNUS. D.O.O.. Bl£WE»SOVA C 
16. KRANJ 
ZlOAR 
do 20,7.08; SADET AGtČ S,P.. C. MARŠALA TTTA 
84. JESENICE 
STROJNIK GRADBENE MEHANIZACUE 
do 24.7.08: OGP GRAD. BLED. D.O,. GRAJSKA 
C. 44. BLED 
POLAGALEC PODOV IN TLAKOV 
do 3.8.08: UP. O.O.O. UTOSTROJSKA C. 50, 
UUBUANA 
VOZNIK AVTOMEHANIK 
49 127.08; DINOS, D-D-, SAVSKA LOKA 24. 
KRANJ 
VOZNIK 
dO 23,7.08: TOMAŽ STARE S,P.. ŠPIKOVA UL 3. 
KRANJ 
do 22.7.08; TRGOOOM NO 1, D.O.O., ZAPUŽE 
toe. BEGUNJE 
PRODAJALEC 
do 19.7.08; BULC BRATJE, 0.0.0., PLEMUEVA 
UL 2,1210 LJUBLJANA-ŠENTVID 
do S,7.08; LASOO NOVO MESTO, D.O., SaOLO-
VA C. 35. 8000 NOVO MESTO 
dO 31.7 08: MAK PRAPflOTNIK. O.O.O.. ŠKOFJE-
LOŠKA C. 20. KRANJ 
do 11.7.08; MIHAELA KAVČIČ S.P.. GREGORČt-
ČeVAUL 27.ŽIR1 
do 10.7.08: TRGOOOM NO. 1, D.O.O.. ZAPUŽE 
10 B. BEGUNJE 
KUHAR 
do 12.7.08. DUŠAN PUNGARŠEK S.P.. KOLa 
DVORSKA C. 2. BLEO 
dO 12.7.08; GOSTILNA Pfl NOVAK. D.O.O.. SLA-
PE 52.1260 UUBLJANA - POUE 
dč. 11.7.08; HOTEL SLOM. D.D.. SLOVENSKA C. 
34. UUBUANA 
do 17.708: LUŠfNA. O.O.O.. ČEŠNJICA 54. ŽE-

do 20.7.08. MARCHE. O.O.O.. GASlLSKAC. 53. 
ŠENČUR 
do 7.8.08: MILENKO GREGORIČ. S.P. BEGU-
NJE 160, BEGUNJE 
do 21.7.08: ROK MALNAR S.P. STARA FUŽIMA 
23. BOHINJSKO JEZERO 
do 17.7.08: SOOEXHO. D.O.O.. ŽELEZNA C. 16, 
UUBUANA 
do 27.7.08: TAJO-TEAM. O.O.O., AMBROŽ POD 
KRVAVCEM 31. CERKUE 
do 9.7.08: TERME SNOVJK - KAMNIK, D.O.O., 
MOLKOVAPOT5.124? KAMNIK 
do 19.7.08; ZAVOD SV. MARTINA, SREDNJA VAS 
33. SREDNJA VAS V BOHINJU 
NATAKAR 
do 20.7.08; ANDREJA POPLATNIK S P, LEVSTI-
KOV TRG 3.1315 VEUKE LAŠČE 
dO 20,7.08; m ALPINEA, O.D., BOROVŠKA C. 
99. KRANJSKA GORA 
dO 11.7.06; HOTEL SLON. D.O.. SLOVENSKA C. 
34. UUBUANA 
dO 24.7.06; IKA, 0.0.0.. ̂ KOCJAN 35 A. KOPER 
dO 19.7.08; KRAJC HOTEU. D.O.O... DALMATl-
NOVAUL 15. UUBLIANA 
dO 27.7.08: TAJOTEAM, O.O.O.. AMBROŽ POO 
KRVAVCEM 31, CERKUE 

dO 9,7.08; TERME SNOVIK • KAMNIK. D.O 
M0LK0VAP0T5. 1241 KA^^NIK 
BOLNIČAR-NEGOVAUC 
d019.7.08: ZAVOO SV. MARTINA. SREDNJA 
33. SREDNJA VAS V BOHINJU 
do 1S.7.08: ZORA au s . DOO, 2EMUEM 
SKAIA. 10, LlUBUANA 
SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA 
dO 8.7.08: AGENCUA SERVIS. O.O.O.. IGRi-
ŠKA UL 14. LWBUANA 
do 11 7.08; AIREST, 0.0.0. ZG, BRNIK 130 
4210 BRNIK-AERODROM 
dO 3.8.08; AiRČST, 0.0.0,, ZG. BRNiK 130 
4210 BRNIK-AERODROM 
do 177,08: AVTO^VETEK STUDENEC. 0-0 
STUDENEC 11. 1260 UUBLJANA-POUE 
do 9.7.08: BJOTERA. O.O.O.. C. TALCEV 8.1 
DOMŽALE 
do 19.708: BOHINJ, D.O.O.. TRIGLAVSKAC 
BOHINJSKA 81STRKIA 
do 24,7.08: DEJANFRANTARS,P.. C. STE tJM 
AUX MINEŠ 15. TRŽIČ 
do 8.7.08: FRANC POZVEK S.P.. C. ANDREJA 
TENCA 198. UUBUANA 
do 13.7.06; GACHO. O 0.0., POONART 
PODNART 
dO 24,7.08: IMPEL, 0.0.0.. UKANC 128. 
HINJSKO JEZERO 
do 13.7.08; IMTERIM, 0 0.0., KOTNlKOVA 
32. UUBUANA 
dO 16.708; »SKRA O.D. UUBUANSKA 
24 A. KRANJ 
do 12 708, KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKAC 
UUBLJANA 
do 17708. KOZAMERNIK STANKO S P., TOM 
ČEVAUL 2.6O00KOPER 
do 14.7 08: LE-TEHNIKA, D.O.O.. ŠUCEVA 
27. KRANJ 
do 9.708: MANPOVVER. D.O.O.. KOROŠKA 
14. KRANJ 
dO 16.708; SPAR KRANJ. RUČIGAJEVA C. 
KRANJ 
do 19.7,08; ZAVOD SV MARTINA, SREDNJA 
33. SREDNJA VAS V BOHINJU 
KMETIJSKI TEHNIK ŽIVINOREJO 
do 127.08; KŽK, D.O.O. KRANJSKA C-
ŠENČUR 
MONTER VODOVODNIH NAPRAV SPECtAU 
do 12.7.08: ZAPLOTNIK ANTON S.P, SEBE 
26. KRIŽE 
STROJNI TEHV4IK 
do 24.7.08; LITOSTROJ PTS. D.O.O.. L 
STROJSKAC, 42. UUBUANA 
dO 31 7.08; PLUT. 0.0.0. SNEBERSKA C, 
1260 UUBUANA-POUE 
do 9 7.08: PR0MO4NŽ.ING. RKRET HADŽ) 
LEJMANOVIČ. S P. ALPSKA C 62. LESCE 
do 9.7.08: SlUKO. D.O.O., BREZJE PRI OOBR 
VI 10. 1356 DOBROVA 
do 12.7.08; SlUKO, D.O.O.. BREZJE PRI 
BROVI 10, 1356 DOBROVA 
do 12.708: ZORNIK. D.O.O.. POT NA USCE 
BLED 
do 19.7 08; ZORNIK, O.O.O., POT NA USlCE 
BLED 
ELEKTROTEHNIK 
do 3.8.08: ^ del mest 8: ELEKTROTEHN 
AJB. O.O.O, PREŠERNOVA UL 11, 2250 FTUJ 
do 24.708: KAC. O.OO, MOSTE 77. ŽIROVN 
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK 
dO 8.7.08: AGENCUA SERVIS. D.O.O.. I 
ŠKAUL 14. UUBLIANA 
dO 16.7.08; ISKRA D D., UUBUANSKA 
24 A. KRANJ 
FRIZERSKI TEHNIK 
dO 20.708; ALEX KUDUZOViC S P. MUAVČEV 
UL 15. 1291 SKOFUICA 
KOZMETIČNI TEHNIK 
dO 9 708; SESASTJAN HORN S.P,. UUBUAN-
SKAC 4. B U D 

GRADBENI TEHNIK 
dO 11 7,08, AGENCUA M SERVIS. D.O.O.. IGRI-
ŠKA UL 14. UUBLJANA 
dO 14,708; UP, D.O.O.. UTOSTROJSKA C, 50. 
UUBLIANA 
TRGOVINSKI POSLOVODJA 
do 11,7.08; MIHAELA KAVČIČ S P., GREGORČI-
ČEVA UL 27.ŽIRI 
KOMERCIALNI TEHNIK 
do 24.7.08, PEKARNA POSTOJNA, O.O.O.. KO-
LODVORSKA C, 5 C. 6230 POSTOJNA 
GOSTINSKI TEHNIK 
dO 12 7.08: GOSTILNA PfT NOVAK, 0,0.0.. SLA-
PE 52, 1260 UUBUANA - POUE 
EKONOMSKI TEHNIK 
do 19.7.08; PEKO. O.O., C STANETA ŽAGARJA 
69, KRANJ 
do 1D.7.08: ZAVOO SV. MARTINA. SREDNJA VAS 
33. SREDNJA VAS V B0Hlf4JU 
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK 
do 3.8.08; PRIMAZASTOPSTVO. D.O.O,. PARTI-
ZANSKA UL 19. UUBUANA 
KOMERCIALIST 
do 25.8.08. IG. 0.0,0.. ŠTIHOVA UL 25. UUB-
LJANA 
do 9 7.08; MIHAELA KAVČIČ S P,. GREGORČI-
ČEVA UL 27. ŽIRI 
ZDRAVSTVENI TEHNIK 
do 9.7,06: DOM STAREJŠIH OBČANOV, POTO-
ČE 2. PREDDVOR 
do 18.7.08; ZAVOO SV. MARTINA. SREDNJA VAS 
33. SREDNJA VAS V BOHINJU 
SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠNA IZOBRA-
ZBA 
do 17.7.08: AVrOŠOLA ING HUMAR, KRANJ. 
D.O.O, BLEfWEJSOVAC. 10, KRANJ 
do20.7.08; BEKEM. D.O.O., BELŠAKOVAUL 2. 
2250 PTUJ 
do 177.08; DOOP CAR, O.O.O., KAJAKAŠKA C. 
40 A. 1211 LJUBLJANA - ŠMARTNO 
do 10.7.08, FLORA. 0.0.0.. ZG BITNJE 133. 
ŽABNICA 
do 12.7.08; KO Ž?VUENJE. O.D.. CELOVŠKA C. 
206. UUBLJANA 
do 11.9.08; MERKUR ZAVAROVALNICA. 0.0,. 
DUr^AJSKA C. 58. LJUBLJANA 
do 15.9.08: MERKUR ZAVAROVALNICA. 0.0.. 
DUNAJSKA C. 58, UUBUANA 
IN l KMETIJSTVA ZA RASTLINSKO PROIZ. 
do 12.7.08, KŽK. 0.0.0.. KRANJSKA C, 29. 
ŠENČUR 
INt STROJNIŠTVA 
do 9.7.08; SHJKO, 0.0.0.. BREZJE PRI DOBRO-
VI 10, 1356 DOBROVA 
EKONOMIST ZA KOMERCIALNO DEJAVNOST 
d013.7.08; SGPTEHNIK, D.O.. STARA C. 2, ŠK. 
LOKA 
do 12.7.08: SJNKOPA. D.O.O.. ŽIROVNICA 87. 
ŽIROVNICA 
RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE. S.P. IN 
ZAVODE 
d011.8.08. LEA. D.O.O.. FlNŽGARJEVA UL 1 A. 
LESCE 
PRO<jRAMERSKI INŽ. 
dO 14.7.08: K i O MIKROSISTEMI. KRANJ. 
O.O.O. BERTONCUEVA UL 1, KRANJ 
DIPL INŽ, AGRONOMIJE 
dO 12,7,08. KŽK, D.O.O-. KRANJSKA C. 29, 
ŠENČUR 
DIPL INŽ.ZOOT6HNIKE 
do 12.7.08; KŽK, D.O.O.. KRANJSKA C. 29. 
ŠENČUR 
UNIV. DIPL. INŽ. GOZDARSTVA 
do ».708; ZAVOO ZA GOZDOVE. UUBUANSKA 
C, 19. BLED 
UNIV. DIPL EKONOMIST 
do 25,7.06; AGENCUA M 5ERV)S, D.O.O,. IGRI-
ŠKA UL 14. UUBUANA 
UNIV. DIPL PRAVNIK 
d012,7.08; IVZ RS, TRUBARJEVA C. 2. UUBUANA 

do 3,8,08: NOTAR GORAZD ŠIFRER, TRG SVO-
BODE 3.2000 MARIBOR 
DIPL UPRAVNI ORGANIZATOR 
do 13.7.08; UPRAVNA ENOTA ŠK LOKA. POL-
JANSKA C. 2,ŠK LOKA 
DIPL VZGOJITEU PREDŠOLSKIH OTROK 
dO 9.7.08; OŠ STANETA ŽAGARJA. UPNICA 12, 
KROPA 
PROF. RAZREDNEGA POUKA 
dO 9.7.08; OŠ C3AV0RINA JENKA, KRVAVŠKA C. 
4. CERKUE 
do 9.708; OŠ STANETA ŽAGARJA. UPNICA 12. 
KROPA 
PROF. FRANCOŠČINE 
do 9.7.08; OŠ ŠK. LOKA - MESTO. ŠOLSKA UL 
1. ŠK. LOKA 
PROF, ANGLEŠČINE 
dO 9.7.08; Oš DAVORINA JENKA. KRVAVŠKA C 
4. CERKLJE 
PROF, MATEMATIKE 
do 9.7.08; ZAVOO RS 2A ŠOLŠTVO. STOfTAftJE-
VA UL 8, KRANJ 
DR. MEDICINE 
do 13.708: OZG. ZD BLED, ZO BOHINJ. MLA-
DINSKA C. 1.BLED 
do 137.08; OZG, ZD JESENICE. C. MARŠALA 
TTTA 78. JESENICE 
dO 317,08; oze, ZO KRANJ. 60SPOSVETSKA 
UL 10, KRANJ 
do 13.708; OZG, ZD KRANJ, GOSPOSVETSKA 
UL. 10. KRANJ 
DR. OENTALNE MEDICINE 
do 20.7.08; OZG. ZD TRŽIČ. BLEJSKA C. 10. TR-
ŽIČ 
do 10.7.08; OZG. OE ZOBNA POUKUNIKA 
m m . GOSPOSVETSKA UL 8. KAANU 
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA 
do 19.7,08; ZAVOD SV MARTINA SREDNJA VAS 
33. SREDNJA VAS V BOHINJU 
do 13.7.08; ZZV KRANJ. GOSPOSVETSKA UL. 
12. KRANJ 
DIPL DELOVNI TERAPEVT 
dO 19.7.08; ZAVOD SV MARTINA, SREDNJA VAS 
33, SREDNJA VAS V BOHINJU 
DR. MEDKaNE SPECIAUST SPLOŠNE MEOTCINE 
do 137.08: OZG, ZO BLED. ZD BOHINJ, MLA-
DINSKA C. 1,8LED 
DR, ME0K:INE SPECIAUST PEOIATRUE 
do 3.8 08: OZG. ZO RADOVUlCA. KOPAUŠKA 
C. 7. RADOVUlCA 
DIPL SOaALNI DELAVEC 
do 9.7.08; DOM ZA STAREJŠE OBČANE RAD-
LJE. 0.0.0 . KOROŠKA C 67 A. 2360 RADUE 
OB DRAVI 
do 19.7.08; ZAVOD SV. MARTINA. SREJ5NJAVAS 
33, SREDNJA VAS V BOHINJU 
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA 
dO 14,7.08; TUf¥SOS»ST. D O O., KMUHOVA UL 
17, UUBUANA 
do 12.7.08; VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO 
NEGO. C. ŽELEZARJEV 6. JESENICE 
NPK Voznik v cestnem prometu 
do 31 7.08. »ZLAKAR IVAN S.P, TROJANE 8, 
1222 TROJANE 

Prosta detovna mesta objavtiamo po podaUcih 
Zavod« RS Z9 zaposlovsn)«. Zaradi pomartjka-
nja p r o ^ a nl90 oblavljeru vsa. Prav tako za-
radi preglednosti ob)av Izpuičamo pogoje, ki 
jih postavljajo delodajalci (delo za določen 
čas, zahlevafM delovne izkuSnje, poeebno zna-
nje in morebHn« drug« zahteve). Vsi navedeni 
in manjkajoči podatki so dostopni: 
- na oglasnih doskah območnih služb In uradov 
za delo zavoda: 

- na domaČi strani Zavoda RS za zaposlovanje: 
http://www.ess.gov.8i: 

- pri delodajalcih 
Bralce opozariamo, da so morebitne napake 
pri objavi mogoče. 

www.lidLsi 

,Blub Blub" breskev 
ali jagoda 

Sadno-peneč napitek za zabave 
otrok, primeren tudi za odrasle 

' Osvežujoč, saden, slasten 
' Brez alkohola 

0,75-/ 

Poletna prešita odeja 
„proti komarjem" 
• z bioIoSko zaščito ^Healthguard" 

proti komarjem 
• Polnilo iz Čistega bombaža 

za udoben spanec 
• Pralna in primerna za sušenje 

v sušilnem stroju 
• Mere: približno 140 x 200 cm 

IzdelKi so dotavljM $amo v omejenih koUCmaft V piimc-tu. da bodo k(jub skibnemu naCrtotanju zalogpii nepncaKovano ve!iKwnu povpisses-anjti te prvi flan riu-pfoflani :?niene lupce prosimo :2 fa-nimê aĉ  
P*oda|a samo v koliCmah, običajnih a gospodinjstva. Slite so simbolftne Vse cene veljajo izdelke brez tieKofabvnih etmentov iJo razpicidaie raloi Vse cEfw so v £IIR s pripadajočim DDV. Za tisUrsiie napâ .« ne MjjJVžfjamo LidI d.o.o. k.d. 

http://www.lidLsi
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P U N I N S K I KOTIČEK: KAMNIŠKI VRH (1259 M) 

Crebenska pot proti vrhu /Fo»:)iH«.n|us6n 

Pot preko Žrela 
varnejša 
JOŽE KOŠNJEK 

Kranj - Načelnik odseka za 
pota pri Planinskem društvu 
Kranj Damjan Naglič je spo-
ročil, da so člani odseka po-
pravili in zavarovali poškodo-
vano pot na Ledine preko 
Žrela. Pot preko Žrela je ob 
Lovski poti in Slovenski poti 
ena od treh poti k priljubljeni 
planinski postojanki nad Je-
zerskim. Vzpon preko Žrela 
je tudi nevarna pot, ki jo vsa-
ko pomlad predvsem zaradi 

padajočega kamenja planinci 
zaprejo, sneg pa potrga jekle-
nice in krivi kline. Konec ju-
nija so kranjski skrbniki pla-
ninskih poti ne tej poti za-
menjali 28 metrov jeklenice 
in 12 klinov. Pred tem so čla-
ni odseka obnavljali pot na 
KaJišče, za letos pa načrtuje-
jo še akdje na območju med 
Zaplato in Kališčem in na 
pobočju Storžiča. Člani 
kranjskega odseka sodeluje-
jo tudi na drugih planinskih 
akdjah. 

Vrh z znamenito Rožo 
Vrh, ki ga že od daleč označuje izrazito melišče, nima visoke nadmorske višine, vendar je proti 
njegovemu temenu pot nesramno strma. Zanimive skalne skuipture nas popeljejo v svet domišljije. 

JELENA JUSTIN 

Kranjski planinci obnavljajo pot preko Žrela, ki jo vsako 
leto poškoduje zima. / FOM: OOsek M pota P D Krm) 

Verjetno ima skoraj vsak 
kraj, ki leži v okolici hribov 
in gora, en kucelj, kamor 
dnevno zahajajo rekreativci; 
za nabiranje kondicije, za 
treniranje hitrosti ali pa pre-
prosto zato, da nekaj naredi-
jo zase. V Kamniku je en tak 
vrh Kamniški vrh, ki ga 
bomo mi obiskali danes. Ker 
pot poteka ves čas po južni 
strani, bodite zelo zgodnji za 
vzpon in ne pozabite na za-
ščito pred soncem. 

Skozi Kamnik se zapeljete 
do Stahovice, kjer pred mo-
stom, ki 2avija desno, zavije-
te levo v zaselek Kregarjevo. 
Vozite naravnost skozi vas, 
nato pa sledite levi asfaltirani 
cesti in dosežete Bistričico, 
se peljete skozi vas, nato pa 
kmalu na koncu vasi zagle-
date rdečo planinsko tablo, 
na kateri piše Slevo - planina 
Osredek. Zavijete desno v 
klanec in se zapeljete še sko-
zi vas Slevo, kjer na koncu, 
na levi strani, pri manjšem 
kamnolomu, parkirate avto. 

Nad parkiriščem vas mar-
kacije usmerijo levo po trav-
niškem kolovozu. Širni trav-

niki so ograjeni in na desni 
strani je tabla, kjer vas lastni-
ki le-teh prosijo, da se držite 
markiranih poti in da ne ho-
dite po travi. Spoštujte ta na-
pis! Nekaj časa hodite po ko-
lovozu, mimo s m e r o k ^ za 
planšarijo, ko pridete do 
lese, pa imate na voljo dve 
poti: leva gre po kolovozu da-
lje, desna pa se dvigne čez 
travnik. Poti se malo višje 
srečata. Pojdimo po levi poti 
naprej, dokler spet ne dose-
žemo na drugi strani travni-
ka lične lese. Kamniški vrh 
je ves čas pred vami. Tukaj 
imate pa različne možnosti 
za vzpon. Prečite leso. Takoj 
za leso lahko zavijete strmo 
levo navzgor in proti sedlu 
pod vrhom se boste povzpeli 
po gruščnati in trdi poti, ki 
vodi ob grapi, kjer je meliš-
če. Ta del se imenuje Kam-
niška oz. Slevška Roža. Če 
nadaljujete naravnost skozi 
gozd, prečite melišče. Na 
koncu melišča je še nekaj 
metrov gozda, na koncu ka-
terega zavijete levo strmo 
navzgor preko travnika. Ste-
zica je shojena in rahlo ne-
udobna in spolzka po dežju. 
Ta ista pot, če ne zavijete po 

^S ^^/m MM 
m 

mmm^m 
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Teme Kamniškega vrha je skrito v gozdu. /Foio:|eicnaju«in 

travniku navzgor, vas pripe-
lje na pot, ki gre na vrh po 
grebenu iz Stahovice. Po tej 
se bomo mi vrnili. 

Na vrhu travnika, ko je za 
vami že strm del poti, se pri-
ključite poti in nadaljujete 
levo. Povzpnete se do sedla 
med Kamniškim vrhom in 
Planjavo. Prijetna pot se vije 
v okljukih preko travnikov. 
Odpira se vam razgled na 
ljubljansko kotlino, loški ko-
nec itd. Ob poti lahko opazu-
jete skalne gmote zanimivih 
oblik in se še enkrat čudite 
nad stvaritvami matere Nara-
ve. V dneh, ko sem tam hodi-
la, so bili travniki polni 
Kranjskih lilij. Na sedlu se 
vam bo z leve strani pridruži-
la pot s Planjave, vi pa zavije-
te desno in zagrizete v zadnje 
višinske metre pod vrhom. 

Teme Kamniškega vrha je 
v gozdu, kjer sta tudi vpisna 
knjižica in celo dva žiga. Če 
pa se po potki sprehodite na-
prej, pa dosežete razgledni 
balkonček, kjer je nekaj "na-
tur klope" za počitek. Na vaši 
levi strani bo mogočna Veli-
ka planina, pred vami ljub-
ljanska kotlina in vasice oko-
li Kamnika, loško hribovje. 

na desni strani pa Krvavec z 
radijskim in televizijskim 
oddajnikom. 

V dolino se lahko vrnete 
po poti vzpona, ali pa se z 
razglednega balkončka spu-
stite po gruščnati poti pri-
bližno 250 višinskih metrov 
navzdol. Pot je strma in zara-
di polzečega terena je po-
trebna previdnost. Tik pred 
klopco, ki jo vidite že od da-
leč, zavijete desno. Nahajate 
se na poti, ki preči melišče. 
Nato prestopite še leso in se 
po levi poti vrnete nazaj do 
izhodišča. Ta del poti vam bo 
že znan, saj boste pod seboj 
oziroma vzporedno lahko 
opazovali pot, po kateri ste 
se vzpenjali. 

Če pa bi radi obiskali še 
Planjavo, se z vrha vrnete po 
poti vzpona do sedla med 
Kamniškim vrhom in Pla-
njavo, kamor vas popelje str-
ma pot. Z vrha se spustite še 
do Planine Osredek ter se vr-
nete po markirani poti nazaj 
v vas Slevo. Dobro ste "zašpi-
lili" današnjo klobaso. 
Nadmorska višina: 1259 m 
Trajanje: } ure in 30 minut 
Višinska razlika: 700 m 
Zahtevnost • 

Pogled proti Krvavcu / Foto: iti«« lustm 

NAJ BAZEN GORENJSKA 2008 
> Bazen Kropa ' 

• i n 2 ' b 3 d 4 p 5 
. • i 0 2 p'3 0 4 0 5 
o i • 2 n 3 n 4 n 5 

Ufejenost bazena in okofice 

Dostopnost in paildtiS^e 

Gostinska ponudba 

Dodatna ponudba' • 1 0 2 • 3 Q ' 4 • 5 
(non^ml fct̂  nMsnnôivTKt tnMt\p(A\ onkncfsUptojtotnl, dnj^) 
Urqeno5tspmn^joaioti)ekti>v D l P 3 • 4 P S 

Ime in priimek: 

tekiv: 

Bazen Tržič 

Utî enostbajHiainokoS« • l D 2 " d j a 4 p 5 
Dostopnost»iparttKe 'p%fil2g3 • 4 d s 
Gostinska ponudba ., • l p 2 D 3 0 4 n s 
Dodatna ponudba Ol 0 2 P 3 0 4 DS 
(iURUBilftiili,MniB)inojon)(l, omtpc^ildpn^fo/ni, dni^) 
llrejenostspren̂ ajo»ol̂  Dl 0 2 0 3 0 4 0 5 

Šl.mobitela:. 

Aldji la|i «11. lulji do s. ngna. Clnjjnr hhko 
VMk tedtn. Giuovnke poKjete u tuiiov GvHijtkj 
imMilu ntu. Rlroitj ttiu 27. «00 Knni. i l 

v ittlMSlniku Ootcî tke tumti^ n«z« m 
iitm fMiteni. M«d vMoiJ pojianitnt glaiovniami 
bcfflo (ibTbali tri iM^njmf. Priounjf u *iuj* tMKfl 
Comitb »OS bomo podeMI u inianiu goirnjiUi 
»fistiaiiliMKn. 

Gorenjski Glas 50 let Gorenjske 
turistične zveze 

I I Kropa-Kropa leži na dnu veličastnega amfheatra, ki ga ustvaijajo poboja Jeiovke.Potisiijena v 
I i kot je dostopna po treh cestah: s severne radovljiške smeti, z vzhodne kranjske in z južne dražgo-

^ iSke smeri skozi vas Jamnik. V Kropi je letno kopaliife, ki poleg rekreacijskega plavanja omogoča 
j tudi vrsto dragih športnih dejavnosti. Letos so odprli dve novi igriSfi za odbojko na mivki, na kate-
i rih je poskrbljeno tudi za razsvetljavo, kar omogoila igro tudi v večemih urah. Kopališče je odprto 
i vsak dan ined 9. in 18. uio. Organizirano je nočno kopanje vsako soboto med 20. in 23 uro. V skto-
! pu kopališča je tudi pokriti prostor z vso c ^ e m o za piknik, kjer si zaključene družbe lahko organi-
i zirajo zabavo. V avgustu bo zanimivo tudi ob bazenu. Organizirana bosta turnirja v košarki in od-
j bojki na mivki. Za vse dodatne infomiacije so vam na voljo na nastovu kmsnik@ukoi i . 

i T f i i i - letno kopališče T r K obsega bazene za plavake, neplavake in najinlajše, Nad bazenom za 
i plavake stoji skakalnka, ki je pravzaprav zaščitni znak tega kopališča. Ce se rajši izogibate soncu, 
i se lahko zatečete pod velika košata drevesa aH pa okrepčate v piceriji. Vaše vozilo lahko parkirate 
I tik pred bazenom, možno pa je parkirati tudi na dnjgi strani ceste, je prav tako urejeno parki-
i rišče. Kolesa lahko pustite tik pred vhodom na kopališče.Kopališče je odprto vsak dan med 9. in 
i 19. uro. Ob petkih je med 20. in 23. uro organizirano nočno kopanje. V mesecu juliju in avgustu 

JK^ bodo na kopališču kulturno zabavne prireditve. Vrhunec abavn ih prireditev pa bo 23. avgusta, ko 
j se bodo različne ekipe pomerile v 10. tržških igrah veselja in smeha. 

mailto:info@g-glas.si
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Tretjina cene za gorivo 
Hitra rast cen pogonskih goriv je zaostrila položaj slovenskih avtoprevoznikov. Zahtevajo dvig plačil, 
sicer bodo prevoze ustavili. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ško^a Loka - Kot po vsej Ev-
ropi so se tudi slovenski avto-
prevozruki zaradi rasti cen 
pogonskih goriv znašli v ne-
zavidljivem položaju in na to 
vse glasneje opozarjajo. Po-
govarjali smo se z Bojanom 
Novakom, direktorjem škof̂  
jeloškega Alpetcurja Špedici-
je, ki tudi predseduje sekdji 
cestnih avtoprevoznikov Slo-
venije pri GZS. 

Kako je družba Alpetour 
Špedicija poslovala v lan-
skem letu? 

"Lahko rečem, da smo po-
slovali v skladu s poslovnim 
planom, kar pomeni, da smo 
ustvarili prek trideset milijo-
nov evrov prometa, kar nas 
ohranja v Sloveniji na četrtem 
mestu s povečanim tržnim 
deležem 6,45 odstotka. Po-
slovni izid iz poslovanja je za 
desetino boljši od lanskega, 
za investicije smo lani name-
nili pet milijonov evrov. Izred-
n a pomena je, da smo na-
daljevali uresničevanje strate-
gije razvoja družbe v smeri 
celovitega logista. Kot že več 
let doslej ves dobiček usmer-
jamo v razvoj. Precej vlagamo 
v novo programsko opremo, 
ki jo zahteva novi način dela, 
lani smo začeli graditi največ-
ji logistični distribucijski cen-
ter na Gorenjskem. 

Gre za center v velikosti se-
dem tisoč kvadratnih me-
trov, kjer bo šest tisoč palet-
nih mest in 1.200 kvadramih 
metrov poslovnih prostorov, 
kar vse bo omogočalo boljše 
delovne razmere in večjo 
pretočnost blaga. Pri gradnji, 
ki zamuja za štiri mesece, 
smo združili prvo in drugo 
fazo in pričakujemo, da bo 
zaključena v avgustu. Pose-
bej pozorni smo tudi do oko-
lja, v katerem delamo, saj 
smo v investicijo vključili 
tudi ureditev vaške ceste. 
Med Kidričevo cesto in Vir-
mašami bomo cesto prenovi-
li ter uredili pločnike." 

Kakšne poslovne učinke pri-
čakujete od te investicije? 

"V prihodnjih letih priča-
kujemo petkramo povečanje 
prometa iz naslova 
skladiščno-distribucijske de-
javnosti, že v prihodnjem 
letu pa promet prek štirih 
milijonov evrov. V novih raz-
merah bomo lahko po-
membno posodobili poslova-
nje, uvedli črtno kodo in 
zmanjšali manipulativni čas. 
Sedaj žal nimamo niti ene 
pretovome rampe, v novem 
centru jih bo devet. To bo po-
menilo tudi sprostitev pro-
meta pred skladiščem, kjer je 
sedaj stanje neznosno. To-

Direktor Bojan Novak pred povsem novimi tovornjaki 

vomjaki stoje na poti, ki slu-
ži tudi lokalnemu prometu, 
vrh vsega pa je to tudi šolska 
pot. Vrednost investicije, ob-
jekta in opreme, bo približno 
šest milijonov evrov." 

Za avtoprevozniSko dejav-
nost je izrednega pomena 
stalno obnavljanje voznega 
parka. Ali to nadaljujete? 

"Lani smo vozni park ob-
novili z devetimi vozili, prav 
pretekli teden pa smo že do-
bili prvih pet novih od skup-
no devetih vozil iz načrta le-
tošnje obnove. Kljub izjemno 
težkemu položaju, v katerem 

položaj? 
"Naj povem, da so sloven-

ski avtoprevozniki združeni 
v treh zbornicah: Obrtno-
podjetniški zbornici Sloveni-
je, Gospodarski zbomid Slo-
venije ter Avtoprevozniški 
zbornici Slovenije. V ome-
njene se združujejo prevoz-
niki s prek trideset tisoč vozi-
li in prav letos nam je usjjelo 
poenotiti stališča vseh treh 
omenjenih organizadj. Sku-
paj ugotavljamo, da stroški 
goriva, ki se je v zadnjem 
letu podražilo za 43 odstot-
kov, samo letos že za 23 od-
stotkov, za nas pomenijo v 

Nov logistično-distribucijski center na Trati je že dobil 
svojo zunanjo podobo. 

smo se avtoprevozniki znašli 
letos, se zavedamo, da je ob-
nova voznega parka, stabia 
modernizacija vozil po naj-
novejših ekoloških standar-
dih, nujna in neizogibna. To-
krat smo kupili vozila znam-
ke Iveco, ki spadajo v peti 
ekološki razred^ in v kratkem 
pričakujemo pridobitev servi-
sa za težki in lahki program 
te znamke, tako da bomo lah-
ko tudi trgu ponudili servis-
ne storitve za tri najpo-
membnejše znamke vozil; 
Mercedes, MAN in Iveco." 

Ste tudi predsednik sekdje 
cestnih avtoprevoznikov 
Slovenije pri Gospodarski 
zbornici Slovenije. V za-
dnjih mesecih je veliko sli-
šati o zaostrovanju položaja 
avtoprevoznikov, zlasti za-
radi rastočih cen pogonskih 
goriv. Kako vidite sedanji 

stnikturi prihodkov že 34 od-
stotkov, skupaj s prometni-
mi taksami, ki znašajo 18 od-
stotkov, pa je to že več kot 
polovica vseh stroškov. Prisi-
ljeni smo v laatkoročne 
ukrepe za uskladitev cen s 
ceno goriv, dolgoročno pa za-
htevamo tudi drugačen od-
nos države. 

Že dolga leta namreč osta-
jajo nerešena vprašanja sub-
vencij in davčnih olajšav za 
ekološka vozila, ki jih sicer 
p z n a vsa Evropa. Stalno po-
sodabljanje je nujno potreb-
no, saj so cestnine po Evropi 
odvisne od ekološkega razre-
da, v katerem je vozilo. Dru-
ga pomembna naloga je po-
spešiti pretočnost vozil na 
naših cestah, na katerih se 
položaj z uvedbo vinjet za to-
vorna vozila ni spremenil, 
zavzemamo se tudi za odpra-
vo prepovedi vožnje ob kon-

cih tedna in praznikih, ki 
povzročajo samo prometne 
konice pred prepovedjo in po 
njej. Tudi tak predlog sledi 
izkušnjam po Evropi." 

Vendar država obljublja sa-
telitsko cestninjenje že v 
prihodnjem letu... 

"Res je, vendar za vožnjo v 
Nemčiji potrebujemo en apa-
rat, za Avstrijo drugega, Slo-
venci bomo dobili tretjega, 
podobno se obeta tudi v Itali-
ji, Frandji. V kabinah naših 
tovomjakov bo preprosto 
zmanjkalo prostora za vse te 
naprave. Nujno potrebno je 
poenotenje teh sistemov." 

Kako boste dosegli uskladi-
tev prevoznih cen s cenami 
goriva, kar je najbolj žgoče? 

"Naj najprej poudarim, da 
smo odločno proti protestne-
mu zapiranju cest kot ukre-
pu, ki naj uredi nastala ce-
novna nesorazmerja. Odloči-
li smo se obvestiti svoje 
stranke o novih cenah in 
tam, kjer sporazuma o po-
pravku cen ne bomo dosegli, 
smo odločeni prevoze ustavi-
ti. Takšen pristop ni le pri 
nas, pojavlja se po vsej Evro-
pi. Če se bo ustavitev resnič-
no zgodila, se bodo pretrgale 
preskrbovalne verige, kar bo 
pomenilo velike težave v po-
slovanju podjetij in sami pre-
skrbi ljudi." 

Za koliko bi bilo treba po-
praviti cene prevozov, da bi 
lahko še poslovali ekono-
mično? 

"Da ostanemo na lanski 
ravni, je treba cene prevozov 
povečati za 10 do 13 odstot-
kov, odvisno od doseženih in 
veljavnih cen. Samo letos se 
je v Sloveniji že ustavilo prek 
šeststo vosdl, ki parkirana ča-
kajo na čas, ko bo prevoz eko-
nomsko opravičljiv. Ta trend 
ustavljanja se nadaljuje." 

Vendar za prevozniški trg 
velja, da je ponudba velika, 
velika kotikurenca. Ste eno-
tni? Se pojavlja tudi nelojal-
na konkurenca? 

"Prevozniški trg se je vse 
od 90. let resnično hitro raz-
vijal - k temu je svoje prispe-
vala z lahkotnim podeljeva-
nje licenc tudi država, in po-
večana ponudba je prispeva-
la celo k padcu prevozniških 
cen. Zato je položaj prevoz-
nikov ob sedanji rasti goriv 
še toliko bolj zaostren. K ne-
lojalni konkurend doma in 
tujih prevoznikov z izredno 
slabo kontrolo te dejavnosti 
prispeva tudi država. Ne po-
trebujemo novih predpisov, 
boljša kontrola bi že sama 
prispevala k izenačitvi pogo-
jev poslovanja." 

KRANJ 

V Aquasavi bodo odpuščali 

Iz Aquasave so sporočili, da so se v italijanskem lastniku 
Gruppo Bonazzi na podlagi skrbnega finančnega pregleda 
poslovanja za preteklo leto in analize poslovnih priložnosti 
v prihodnosti odločili, da bodo racionalizirali in reorganizi-
rali podjetje Aquasava, d. o. o. Odločitev pomeni postopno 
ukinitev enega oddelka, zaradi česar bodo v več fazah ukini-
li 70 delovnih mest tega oddelka. Analiza stroškov je poka-
zala, da podražitve električne energije v zadnjem letu za pol-
ovico in plina za petino ne omogočajo več konkurenčnega 
nastopa na svetovnem trgu, kar ogroža poslovanje celotne-
ga podjetja. Direktor Luca Mocenni je o položaju že obvestil 
sindikat in zagotovil, da bodo vsi odpuščeni - odpuščanje 
bo potekalo postopno, v več fazah - dobili odpravnine. Š. Ž. 

LjUBlJANA 

Z a Elan bodo fskali strateškega partnerja 

Hkrati z novico, da je skupščina Simarja - krovne družbe be-
gunjskega Elana, prestavljena s 6. na n. julij, je v javnost 
prišla tudi presenetljiva vest, da državni lastniki Skimarja -
Kapitalska družba, DSU in Triglav Naložbe ne sprejemajo 
predloga uprave, ki ga je potrdil tudi nadzorni svet, da bi se 
hčerinski družbi Elan Marine in Elan povezali s podjetjem 
Seaway oziroma Alpino. Prav tako imajo omenjeni lastniki 
pomisleke na predlagano nujno dokapitalizacijo v višini 25 
milijonov evrov, s katero naj bi rešili težak položaj, ko grozi-
ta tudi nelikvidnost ter uvedba prisilne poravnave. Kot se je 
neuradno izvedelo, naj bi lastniki ocenjevali, da bi zadošča-
la dokapitalizacija v višini deset milijonov evrov, kolikor zna-
šajo neplačane obveznosti Skimarja. Namesto predlaganih 
povezovanj s Seawayem in Alpino, ki da ne bi prinesla zado-
stnih sinergij, so lastniki obudili zamisel o iskanju strateške-
ga partnerja, za kar naj bi v jeseni objavili razpis. S. Ž. 

DOMŽALE 

V Hel iosu dobiček tudi za delavce 

V petek je bila 14. redna skupščina delničarjev Heliosa, na 
kateri so obravnavali lansko poslovanje in sklepali o delitvi 
15 milijonov bilančnega dobička. Sprejet je bil sklep, da 
bodo delničarjem v 90 dneh izplačali po 12,04 svra bruto na 
delnico dividend, skupščina pa je potrdila tudi nekatere 
spremembe statuta družbe, med drugim tudi sklep, da se 
nadzorni svet družbe poveča za enega člana in da so lahko 
zaposleni delava v bodoče ob uspešnem poslovanju soude-
leženi pri delitvi dobička. Š. Ž. 

Gorentska^Banka 
OaiUut ̂  pAtlulMH 

Objavljamo prosta delovna mesta 

1. VtS.II REKKRKN I Z.V DKVIZNO 
l '()SI.()\AN.II-; II (m/ž) 

2. RKI KRKN T l ' ()SL()\ AN.IA Z OBČANI (NI/ž) 
• 2 (lelinca /;i nedoločen čas in 5 delavcev /a 

določen čas (območje Kranja) , 
• 1 delavec / a nedoločen ča.s (območje Domžal). 
• 2 delavca določen čas (<)bmočje .lesenic), 
• 3 delavci za določen čas (območje Šk. Loke). 

Poleg sploSnih, z zakonom določenih pogojev, mora kandidat 
za opravyaq)e nalog izpoli^jevati nasledi\je zahteve: 

pod točko 1: 
• VI. stopnja izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri, 
• specialistična znanja iz mednarodnega po.slovanja, 
• pasivno znanje enega tujega jezika; 

pod točko 2: 
• V. stopnja izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri; 

Za delo na delovnih mestih je potrebno računalniško znanje v 
okolju Windows in eno lelo ustreznih delovnih izkuSenj. 

Z izbranim kandidatom/tko bomo pogodbo o zaposlitvi za 
delovno mesto pod točko 1 sklenili za nedoločen čas. s 
petmesečnim poskusnim delom. Kandidati pod točko 2, ki bodo 
izbrani za nedoločen čas, bodo imeli trimesečno poskusno delo. 

•VaSo prijavo s kratkim življenjepisom in potrebnimi dokazili o 
izpolnjevanju razpisnih pogojev pričakujemo v osmih dneh na 
naslovu: Gorei^jska banka d.d., Kraiu, Bleiweisova cesta 1, 
4000 Kraiu, sektor .spletnih poslov. 

Goren|ska<^ Banka 
Banka .< poAuboni 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
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Program zatiranja varoj 
Veterinarji bodo čebelarjem razdelili brezplačna 
zdravila 

MATJAŽ GREGORIČ 

Ljubljana - Nacionalni veteri-
narski inštitut je pripravil 
program zatiranja varoj in ga 
uskladil s Kmetijskim inštitu-
tom Slovenije ter Čebelarsko 
zvezo Slovenije. Bistvo pro-
grama je skupna strokovna 
odločitev, da je zatiranje varoj 
pri čebelah v poletnem in 
zimskem obdobju obvezno, 
da se za poletno zdravljenje 
čebel uporabi registrirano 
zdravilo bayvarol ali piguard 
oziroma dovoljena sredstva. 
Zdravilo bayvarol, ki ga je na-
bavil Nacionalni veterinarski 
inštitut, bodo veterinarji 
brezplačno izdajali čebelar-
jem osebno po Sloveniji na 
osnovi seznama, ki so ga pri-
pravila čebelarska društva. 
Poleg zdravila bodo imetniki 
čebel prejel tudi navodilo o 
uporabi zdravila. Časovni ter-
min izdajanja zdravil bo ob-
javljen v reviji Slovenski čebe-
lar, na spletni strani Čebelar-
ske zveze, na spletni strani 
kmetijskega ministrstva in 

veterinarske uprave. Zdravilo 
bo razdeljeno za zdravljenje 
166 tisoč čebeljih družin. 
Vrednost programa zatiranja 
varoj za leto 200S je nekaj 
več kot 445 tisoč evrov. Sled-
Ijivost uporabe zdravila bo 
spremljana preko dnevnika 
veterinarskih posegov, ka-
mor bodo čebelarji vpisali da-
tum vstavitve zdravila v čebe-
ljo družino. Čebelaiji bodo v 
času zdravljenja morali 
spremljati tudi učinkovitost 
zdravila s štetjem in vode-
njem evidence o odpadu va-
roj. V preteklosti je malo če-
belarjev poiskalo veterinar-
sko pomoč in uporabilo v Slo-
veniji registrirana zdravila. 
Zato je kmetijsko ministrstvo 
podprlo predlog Čebelarske 
zveze Slovenije, da se v letu 
2008 pripravi enoten pro-
gram zatiranja varoj in da se 
zdravila čebelarjem razdelijo 
brezplačno. Objavljen je bil 
pravilnik, ki je podlaga za pri-
pravo programa, po katerem 
je zatiranje varoj v Sloveniji 
obvezno. 

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu 
500 strani obs^joča knjiga, ki govori o življenju 
"i^ilutmilca", ki ga je življenje premetavalo in utrdilo. 

Zelo zanimiva knjiga 
za Gorenjce, 
saj se največ dogaja prav 
v naših knyih. 

Prvi Slovenec, 
kije bil dvakrat zaprt 
na Golem otoku. 

Cena za bralce 
Gorenjskega glasa z 
20% popustom 
samo 

2 3 , 2 EUR 

+ poitnina 

lADOVAM raiAST 

VIHARNIK 
NA RAZPOTJIH ČASA 

Cioronjski Cikis ^d ras beleiioio idi 

DOBRA IN ZDRAVA 
ZELENJAVA 
Pmktičm nasveti za vrtidMije 

Za naročnike 
Gorenjskega glasa ^ 

Goreni<Jvi CĴ is i 20142 41 

Stresno vreme za krompir 
Letos na Gorenjskem težave že pri saditvi. Zgodnji krompir jo je odnesel sorazmerno dobro, pri 
poznih sortah opazna plesen. Pridelek bo po vsej verjetnosti podpovprečen. 

MATJAŽ GREGORIČ 

Kranj - Kot kaže se letos pri-
delovalcem krompirja ne 
obeta posebej dobra letina, 
saj rast krompirja že od sa-
ditve ovira predvsem mokro 
vreme, gomolje ogrožata 
tudi plesen in čmolistna pe-
gavost "Težave so se začele 
že ob saditvi, ki je bila zaradi 
mokre pomladi tako pozna 
kot že dolgo ne. Zgodnji 
krompir je bil posajen še so-
razmerno pravočasno, pre-
cej pa je bilo zakasnitve s po-
znimi sortami. Nato se je ne-
kaj časa nadaljevalo suho 
vreme, v prvi polovid aprila 
pa je poleg dežja tudi sneži-
lo," dosedanji potek letošnje 
pridelave krompirja ocenjuje 
Peter Dolničar s Kmetijske-
ga inštituta Slovenije. Lan-
sko leto je bilo povsem na-
sprotno, saj je bila saditev 
zelo ugodna, na poskusnih 
površinah inštituta so jo za-
ključili 22. aprila, medtem 
ko so jo letos 25, aprila šele 
začeli. Po vzniku so se bali 
sušnega vremena v maju, saj 
bi se rast nadaljevala nepo-
sredno v suši. 

Nasadi so vznikU soraz-
merno hitro, ker je bilo do-
kaj toplo, kljub temu pa je 
bil vznik teden do dva kas-
neje, kot je normalno. Zani-
mivo je, da je bila rast zaradi 
obilnega dežja celo nekoliko 
boljša na lažjih tleh. Če v 
času po vzniku ni zadosti 
vode, rastline naredijo glob-

A 
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Mag. Peter Dolničar 

Ije korenine in se tako bolje 
pripravijo na morebitno 
sušo, letos pa se to zaradi 
obilja vode ni zgodilo. Zato 
so vsi nasadi na Gorenjskem 
podvrženi stresnim razme-
ram, zaradi vročega in suhe-
ga vremena je vsak dež do-
brodošel. Zaradi dežja so se 
da tudi bolj zbila, skorja je 
trda, kar omejuje rast." 

Na Gorenjskem se poleg 
tega že več let vlečejo težave 
s krompirjevo plesnijo in 
tudi črnolistao pegavostjo. 
Čeprav je bil vznik kasnejši, 
so bili pogoji za plesen iz-
redno ugodni, v začetku ju-
nija, v pokritih nasadih pa že 
nekaj prej, so se že pojavila 
prva znamenja bolezni; po-
nekod so bile okužene izvor-
ne rastline in gomolji, tam, 
kjer pridelovalci niso pravo-

Krompir letos raste v precej stresnih razmerah. 

časno zaznali bolezni, je bilo 
treba uničiti tudi cele nasa-
de. Zaradi obilja padavin, 
ponekod niso mogli pravo-
časno opraviti škropljenja. 
Na Gorenjskem skoraj ni 
krompirjevega nasada, kjer 
ne bi bilo plesni, vendar je 
zaradi suhega in vročega 
vremena nekako pod kon-
trolo, predvsem pri poznih 
nasadih bo potrebna dodat-
na zaščita. Verjetno bo po-
nekod manjkalo tudi hranil, 
predvsem dušika in magne-
zija, zato pridelovalcem sve-
tujejo uporabo foliamih 
gnojil. Za razvoj čmolistne 
pegavosti so trenutne vre-
menske razmere najbolj 
ugodne. 

"Zaradi poznega sajenja 
in stresnih vremenskih raz-
mer letos ne gre pričakovati 

niti visoke kakovosti niti ve-
likega pridelka. Zgodnje so-
rte so v glavnem ušle ne-
ugodnim razmeram, pri po-
znih sortah pa je treba stori-
ti vse za zaščito. Nekateri 
pridelovalci so dobili okužbo 
s plesnijo tudi v gomolje, 
svetovali smo jim standard-
ne ukrepe", zaključuje Dol-
ničar. Pri sortah letos ni po-
sebnih novosti, nekaj novih 
je v zadnjih letih prišlo z 
nemškega in nizozemskega 
trga. Na inštitutu imajo že 
nekaj časa novejši slovenski 
sorti pšata in bistra, predlani 
je bila potrjena kis sora, letos 
kis mirna, ki sta tudi že v 
pridelavi, predvsem kis sora 
je primerna predvsem za 
lažja tla, nekaj jih je še v raz-
voju, ena od njih bo odporna 
tudi na listno plesen. 

Nova prvaka v košnji trave 
Zveza koscev in kosic Slovenije je državno prvenstvo v košnji trave organizirala v Medvodah. 
Nastopilo je 20 koscev in štiri kosice. Vzhodna regija boljša od zahodne. 

MAJA BERTONCEIJ 

Medvode - Letošnje državno 
prvenstvo v košnji trave je 
bilo tretje po vrsti. V organi-. 
zadji Zveze koscev in kosic 
Slovenije je potekalo na trav-
niku na Bonovcu v Medvo-
dah. Nastopilo je dvajset kos-
cev in štiri kosice. Naslov sta 
v Medvode prišla branit To-
maž Oblak z Jame in Gizela 
Cifer iz okolice Moravskih 
Toplic. Izmed kosic je bila 
sploh edina z izkušnjami z 
državnega prvenstva, druge 
tri so na prvenstvu nastopile 
prvič. Tako Oblak kot Cifer-
jeva pa naslova nista ubrani-
la. Nova državna prvaka sta 
postala Marija Puhan iz Či-
kečke vasi pri Moravskih To-
plicah in Janez Vivod iz Mis-
linje, lanski podprvak. 

Matej Pibemik iz Kamni-
ka, predsednik Zveze koscev 

Najboljši trije kosci z državnega pnrenstva (z leve): Koloman 
Kožic, Janez Vivod in Matej Plbernik kot najboljši Gorenjec 

in kosic Slovenije, je povedal: 
"To je tretje državno prven-
stvo v ročni košnji. Parcele so 
evropske, za končni rezultat 
pa odločata hitrost košnje in 
čistoča. Konkurenca je zelo 
dobra. Je pa prehodno leto, 
tako da di^vno tekmovanje 

tokrat ni izbor za nastop na 
evropskem prvenstvu." Po-
leg medalj za najboljše tri 
moške in ženske so podelili 
še prehodni pokal, ki je tudi 
tokrat šel v roke koscem iz 
Vzhodne regije, med kateri-
mi je tudi nova državna prva-

kinja Marija Puhan, letos no-
vinka na tovrstnih tekmova-
njih, ki je dejala: "To je moje 
drugo tekmovanje v košnji, 
prvo za državno prvenstvo. 
Doma imamo veliko kmeti-
jo, tako da za koso večkrat 
poprimem. Kosim med 
drevjem, med sadovnjaki, 
skratka tam, kjer se ne da 
zraven priti s traktorjem, s 
kosilnico. Naslov državne pr-
vakinje mi je velika spodbu-
da za naprej." 

Izmed Gorenjcev je bil 
med najboljšimi tremi prav 
Matej Pibemik, predsednik 
Zveze koscev in kosic Slove-
nije, ki je ubranil lansko tretje 
mesto: "Trava je bila kar tež-
ka. trda. ker ni bilo dežja. Nad 
rezultatom sem zaradi dobre 
konkurence malo presene-
čen. Državno prvenstvo je po-
membno, tako da sem vesel, 
da sem med najboljšimi." 
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Dohodnina gladko, 
generalni direktor odstopa 
Pravilnih je bilo dobrih 92 odstotkov informativnih izračunov. Generalni direktor davčne uprave Ivan 
Simič odhaja. 

MATJAŽ GREGORIČ 

Ljubljana •Dav6ia uprava re-
publike Slovenije (Durs) je 
postregla z zadnjimi podatki 
o dohodnini za leto 2007, ge-
neralni direktor Ivan Simič 
pa je v petek dal odstopno iz-
javo, potem ko je predstavil 
dosežke dobrega poldrugega 
leta svojega dela. Davčna 
uprava je do }0. junija, ko je 
bil tudi zadnji rok za oddajo 
dohodninskih napovedi (za 

zavezance, ki niso prejeli in-
formativnih izračunov), pre-
jela 76.910 ugovorov, kar po-
meni, da je bilo pravilnih kar 
92,4 odstotka informativnih 
izračunov, ki jih je Durs po-
slal v treh svežnjih. Več kot 
tri četrtine ugovorov se je na-
našalo na spreminjanje po-
datkov o vzdrževanih družin-
skih članih. 

Po do sedaj znanih poda-
tkih bo skupaj 447420 zave-
zancev moralo skupaj dopla-

Na petkovi tiskovni konferenci je generalni direktor davč-
ne uprave Ivan Simič sporočil, da je podal odstopno izja-
vo in ob tem dejal, da je bilo delo, zaradi katerega je kan-
didiral za to mesto opravljeno ter dodal, da je najbolje 
oditi, ko si na vrhu. Simič bo ostal na čelu Dursa, dokler 
ga ne bo razrešila vlada, sicer pa se bo vrnil v podjetje Si-
mič&partnerji, ki ga je sicer prodal, a si pri novih lastni-
kih hkrati izposloval možnost vrnitve na direktorsko me-
sto. Dosedanji generalni direktor je svoje delo opravljal 
nekaj več kot leto in pol, vlada ga je na to mesto po ime-
novanju za vršilca dolžnosti potrdila v začetku leta 2006. 
Simič je sicer enkrat že napovedal morebiten odhod z 
davčne uprave, tako da je njegov odstop že nekaj časa vi-
sel v zraku. Kdo ga bo nasledil, za zdaj še ni znano. 

Ivan Sinnič 

čati 122,5 milijona evrov, 
489.769 pa bo vrnjenih 
119,6 milijona evrov iz naslo-
va dohodnine, medtem ko 
75.804 zavezanci dohodnine 
ne bodo niti doplačali niti do-
bili vmjene. V primerjavi z 
dohodnino za leto 2006, ko 
je bilo izdanih 1.125.242 do-
hodninskih odločb, je bilo za 
lani izdanih 1.012.993 infor-
mativnih izračunov, znesek 
doplačil je za lansko leto sko-

raj za tri milijone višji, vračil 
pa za skoraj 98 milijonov ev-
rov več. Dohodnina 2007 je 
z izdajo informativnih izra-
čunov predstavljala zadnjo 
fazo poenostavitve odmere, 
kar našo davčno upravo uvr-
šča med najnaprednejše, po-
leg tega pa so bile spremem-
be izvedene v manj kot dveh 
letih. Za primer, na Finskem 
tovrsten prehod izvajajo že 
deset let. 

DAVČNI URAD KRANJ 

S P O R O Č A 

Nakup motornega vozila je lahko tvegan posel 
Davčna uprava Republike Stovenije v postopkih davčnega 

nadzora ugotavlja veliko števito davčnih iitaj na področig tr-
govanja z rabljenimi in tudi novimi motomimi vozili. Najpogo-
steje so predmet utaj osebna motoma vozila višjega cenov-
nega razreda. Prodajne verige, pri katerih velikokrat pride do 
utaje davka in v katerih praviloma sodeluje več pravnih ali fi-
zičnih oseb, predstavljajo tako imenovani "sivi uvoz" motor-
nih vozil v Republiko Stovenijo. Večina nrotomih vozil, ki so 
vključena v tako imenovani "sivi uvoz", je pridobljena iz dru-
gih držav članic EU. Pri tem je značilno, da inrajo vozila pri-
dobljena na ta način, praviloma nižjo ceno od tržne cene, 
kar je v veliki meri posledica utajenih davčnih obveznosti. 

Davčna uprava je v zadnjem obdobju poostrila nadzor nad 
preprodajo motornih vozil, in pri tem posveča veliko pozor-
nosti tudi preventivnemu detovanju v smislu, da do tovrstnih 
utaj ne bi prišlo, oziroma da bi bile čim prej odkrite. Pri tem 
se poslužuje vseh možnosti, ki jih v smislu zavarovanja izpol-
nitve davčne obveznosti oziroma zavarovanja plačila in davč-
ne izvrštje dovoljuje Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) 
s ciljem, da bi se izterjalo plačib davka pri zavezancih za da-
vek, ki so utajili davek. 

V določenih primerih, ki jih opredeljuje Zakon o davčnem 
postopku <ZDavP-2), lahko tako davčni organ uporabi mož-
nost, da z začasnim sklepom za zavarovanje zavezancu za 
davek omeji ali prepove razpolaganje z dokjčenim premože-
njem - tudi z motomimi vozili. Začasni sklep za zavarovanje 
davčni organ pošlje pristojnemu organu, da ga po uradni 
dolžnosti vpiše v ustrezni register. Za premičnine (motoma in 
tima vozila, motorna kolesa ter prikolice in polprikolice, zalo-
ge, oprema, živali) je to register neposestnih zastavnih 
pravic in zarubljenih premičnin, ki ga vodi Agencija Repu-
blike Stovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 

Davčna uprava je v obdobju od 01. 01. 2008 do 20. 06. 

2008 izdala 58 sklepov o prepovedi razpolaganja z motomi-
mi vozili, na osnovi katerih je bil opravljen vpis v navedeni re-
gister. Posamezni sl̂ lepi so zajeli tudi do 8 motornih vozil, 
praviloma višjega cenovnega razreda. 

Kupce avtomobilov zato v tem smislu opozarjamo in jim 
svetujemo, da v vsakem primeru preden opravijo nakup no-
vega ali rabljenega motomega vozila, opravijo vpogled v re-
gister neposestnih zastavnih pravk; in zarubljenih premičnin. 
Kajti v navedenem registru so, poleg sklepov davčne upra-
ve, lahko vpisane tudi pravice tretjih oseb. V Stvarno pra-
vnem zakoniku (SPZ) je dok>čeno, da se nihče ne more skli-
cevati na to, da ni poznal podatkov o zastavni pravici, ki so 
vpisani v register neposestnih zastavnih pravic, če je premič-
nina vpisana v ta register. 

Vpogled v register neposestnih zastavnih pravk; in zarub-
ljenih premičnin je brezplačen in je mogoč preko internata 
na slednji intemetni povezavi http://www.ajpes.si/rzpp/. 
Kot identifikacijsko številko, katere vpis zahteva iskalnik na 
tej spletni strani, se vpiše identifikacijska številka vozila (VIN), 
t.j. številka šasije. 

S tem obvestitom želinro kupce motornih vozil, tako fizične 
kot pravne osebe, predvsem opozoriti, da pred nakupom 
preverijo, ali je za določeno motomo vozilo opravljen vpis v 
register neposestnih zastavnih pravic in zambljenih premič-
nin. 

Hkrati pa jim svetujemo, da so še posebej skrbni in previd-
ni pri nakupu vozila iz tujine, kadar vozila sami neposredno 
ne kupujejo v tujini In to prepustijo raznim posrednikom, ki 
delujejo na domačem avtomobilskem trgu. Lahko se na-
mreč zgodi, da se za izjemno ugodnim nakupom motomega 
vozila skriva tudi prepoved razpolaganja z njim. 

Cilka HABJM^ 
Direktorica 

Padanje se nadaljuje 
MAT7AŽ GREGORIČ 

Kranj - Dogajanje minulega 
tedna na Ljubljanski borzi 
so pri večini delnic spet za-
znamovali padci vrednosti. 
Med delnicami, ki so izgu-
bile vrednost, so Aerodro-
move, Istrabenzove, Petro-

love in druge, rahlo so se 
okrepile delnice Pivovarne 
Laško in Pozavarovalnice 
Sava. Delnica Nove KBM je 
tik pred sklicano skupščino 
padla na 27,05 evra, kar je 
še komaj nad vrednostjo, 
kolikor so zanjo odšteli mali 
delničarji. 

Delnica Enotni tečaj (v evrih) 
4.7.2007 27.6. 2008 4.7.2008 

Gorenje Velenje 40.55 33,86 32,01 
Intereuropa Koper 51.07 26,01 25,17 
Krka Novo mesto 100,91 9043 86,37 
Luka Koper 101,89 5847 56,00 
Mercator Ljubljana 374.07 244,52 222,30 
Petrol Ljubljana 791,29 542.57 531.98 
Telekom Slovenije 47446 259,66 
Aerodrom Ljubljana 99.25 87,92 80,47 
Istrabenz Koper 108,81 75,00 74.17 
Nova KBM - 27.33 27,20 
Pozavarovalnica Sava - 26,37 27.03 
Pivovarna Laško 90,76 78,00 79,01 
Sava Kranj 501,46 407,64 395.00 
Žito 276,98 230,00 213.59 
Infond ID 1 6,89 6,30 6,10 
Infond ID 13.79 11,63 10,89 
IDKD 13-37 9,21 8.79 
ID Maksima . 16,36 12,09 11.79 
N F D I 2,81 1,87 1,80 
Krona Senior 1042 9.56 9.76 
Zvon Ena ID 20,99 15.75 15,64 

SBI TOP 2.i77,So 1745.75 1.671,62 
SBI20 10.067,92 7.S77.87 7-547M 
PIK 6.6}5,O8 5.461,25 
BIO 117.07 "5-94 116,05 

Poteza povečala delež v NLB 

Poteza Naložbe je odkupila 4,5-ocistotni delež 
EBRD v Novi Ljubljanski banki. 

MATJAŽ GREGORIČ 

Ljubljana - Evropska banka 
za obnovo in razvoj (EBRD) 
je prodala svoj 4,5-odstotni 
delež v NLB družbi Poteza 
Naložbe, članici skupine Po-
teza, ki je že dobro desetletje 
manjšinski dehiičar v Novi 
ljubljanski banki. EBRD. ki 
je septembra 2002 pridobila 
delež v največji slovenski 
banki z namenom podpore 
njenemu razvoju in privati-
zacijo, je dne i. julija proda-
la svoj celotni delež družbi 
Poteza Naložbe, ki v okviru 
skupine Poteza investira v 
lastniške in dolžniške vred-
nostne papirje podjetij, dele-
že podjetij in druge finanč-
ne naložbe. Poteza Naložbe 
ima trenumo deleže v naj-
uspešnejših slovenskih pod-
jetjih in bankah, kot so Tele-
kom Slovenije, Zavarovalni-
ca Triglav, Pozavarovalnica 
Sava in Nova Ljubljanska 

banka ter znatoe deleže v 
energetiki in finančni indu-
striji v državah jugovzhodne 
Evrope, Poleg tega je imela 
Poteza Naložbe do lani več 
kot deset let pomemben de-
lež v Abanki Vipa, d. d., kjer 
je bila tudi vključena v orga-
nih upravljanja. Nakup dele-
ža EBRD v Novi Ljubljanski 
banki za skupino Poteza 
predstavlja strateško po-
membno i^ožbo. Želijo si, 
da ostane večinski delež 
banke v rokah slovenskih in-
vestitorjev, njen glavni cilj z 
naložbo v NLB pa je sodelo-
vati z organi upravljanja 
družbe pri povečevanju 
vrednosti in donosnosti ban-
ke, učinkovitejši konsolida-
ciji skupine in nadaljnji ši-
ritvi na jugovzhodne trge. 
Prav tako pričakujejo, da 
bodo imeli člana v nadzor-
nem svetu NLB, tako kot je 
imela svojega predstavnika 
EBRD. 

GG mali oglasi 
04/201 42 47,e-po5ta: maHoglasi@g-glas.si 
www.gorenj$kiglasii 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
http://www.ajpes.si/rzpp/
mailto:maHoglasi@g-glas.si
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Deseta obletnica 
Aljaževe poti 
MAJA BERTONCELJ 

Zavrh - Pred rojstno hišo Ja-
koba Aljaža Gomiški klub, ki 
nosi njegovo ime, vsako leto 
organizira slovesno akademi-
jo, na kateri podelijo častne 
znake tistim, ki so prehodili 
Aljaževo spominsko pot Od 
doma do doma, pot od Aljaže-
ve rojstne domačije v Zavrhu 
pod Šmarno goro do Aljaževe-
ga doma v Vratih. Letos so po-
delili 38 častnih znakov, sku-
paj pa je v dosedanjih letih pot 
312-krat prehodilo 172 planin-
cev. 

Med tistimi, ki so letos zno-
va prejeli častni znak, je tudi 
Franci Košir iz Rateč, ki je 
pot prehodil že devetkrat: 
"Manjkal sem le prvo leto, 
ker za to pot nisem vedel. 
Aljaževa pot mi je pri srcu. V 
krajih, iz katerih prihajam, 
se čuti vpliv njegovega dela." 
Se večkrat kot Košir je pot 
prehodil Janez Kocjan - Jan-
Ko iz Medvod, tajnik Gomi-
škega kluba Jakob Aljaž, ki je 
kot prvi enajstič opravil to 

pot, ki jo je tudi trasiral, ven-
dar se je odločil, da se za po-
delitev častnega znaka ne bo 
več potegoval. 

Sicer pa vas po Aljaževi 
spominski poti od lanskega 
leta vodi dopolnjeni vodnik. 
"Na poti se je fizično v teh le-
tih spremenilo veliko: nare-
dili so ceste, avtoceste, neka-
tere planinske domove so 
preimenovali, tako da je bilo 
treba vsebino popraviti. Do-
dali smo še 24 fotografij 
Franceta Urbanije, dovškega 
župnika," je povedal Kocjan. 
Župnik France Urbanija, ki 
je tudi član gomiškega klu-
ba, je letos podeljeval častne 
znake, nato pa daroval sveto 
mašo na Šmami gori. Alja-
ževa pot je v teh letih zažive-
la, kar je potrdil tudi Tomaž 
Mis, predsednik Gomiškega 
kluba Jakob Aljaž: "Izredno 
sem zadovoljen s številom 
pohodnikov, ki opravijo to 
pot. So iz vse Slovenije, pri-
dejo pa tudi iz tujine, pred-
vsem iz nekdanjih jugoslo-
vanskih republik." 

Franci Košir iz Rateč je Aljaževo pot prehodil že devetkrat 

PREDDVOR 

Družine na Jakobu 

Turistično društvo Preddvor je organiziralo že 19. tradi-
cionalni družinski pohod na jakoba. Udeležilo se ga je veliko 
družin, tako mlajših kot starejših. Skupno je ta dan Jakob 
obiskalo okrog petsto ljudi, od katerih se jih je veliko 
udeležilo tudi maše. Najmlajši med udeleženci je bil 
šestmesečni Timotej, najstarejši pa Anton Črnilec iz Nakle-
ga. Najštevilnejša je bila Šinkova družina iz Češnjevka. Za 
udeležence so bile pripravljene zanimive nagrade. Mesarija 
Urbane je nagradila Franca Šenka iz Britofa, ki je uganil 
starost mesarije na Beli. Organizatorji so hvaležni Jožetu 
Kaštrunu in oskrbniku planinske koče na Jakobu Tonetu 
Sušniku. Na sliki Šinkova družina iz Češnjevka: oče Janez, 
otroci Mirko, Mitja, Jani in Jakob ter mama Mirjana. j. K. 

• - • r | I 

Bager V Šolski kuhinji 
Občina Gorenja vas-Poljane obnavlja kuhinjo v Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Gorenja vas - "Kuhinja je 
vse od odprtja šole v letu 1971 
ostala skoraj nespremenjena, 
že večkrat pa so v šoli prejeli 
odločbo zdravstvene inšpek-
cije o prenovi, saj oprema ni 
več ustrezala normativom," o 
razlogih za 243 tisoč evrov 
vredno prenovo šolske kuhi-
nje pojasnjuje Anja Hren, 
višja svetovalka za družbene 
dejavnosti na Občini Gorenja 
vas-Poljane. Na javnem raz-
pisu je občina za izvajalca del 
izbrala podjetje IPL iz Trzina, 
med podizvajald pa jfe več do-
mačih podjetij. 

"Obnova kuhinje je za 
otroke v šoli in vrtcu velika 
pridobitev, saj bo hrana kvali-
temeje pripravljena, pred-
vsem pa bo bolje poskrbljeno 
za higieno. Prepričan sem, 
da bo modema kuhinja služi-
la vsaj prihodnjih 30 let," 
nam je povedal ravnatelj Va-
lentin Kokalj. Šolska kuhinja, 
ob našem obisku so z ba-
grom zbijali dosedanje tlake, 
bo popolnoma prenovljena, 
saj bodo zamenjali celotno 
električno in vodovodno na-

Cradnja nove šolske kuhinje je v polnem teku. 

peljavo, obnovili odtoke, za-
menjali talne in stenske oblo-
ge, uredili prezračevanje in 
zamenjali vse zastarele ku-
hinjske aparate in naprave. 
Del opreme so kupili že lanL 

Izvajalec je začel delati takoj 
po zaključku pouka, 26. juni-
ja, po terminskem načrtu pa 
naj bi končal 22. avgusta, saj 

mora kuhinja 1. septembra 
normalno delovati. Obnova 
šolske kuhinje spada med le-
tošnje večje investicije na po-
dročju šolstva v občini Gore-
nja vas-Poljane, lani so odprli 
dvorano ob Osnovni šoli Pol-
jane, investicija v športno dvo-
rano ob gorenjevaški šoli pa je 
nov velik zalogaj za občino. 

"Dokumentacijo za gradnjo 
nove telovadnice že priprav-
ljamo, saj je s e ^ j a v slabem 
stanju in je hkrati premajhna, 
zelo se veselimo tudi novih 
pločnikov ob cesti, ki vodi do 
šole, naša velika želja je tudi 
ureditev krožne poti," pa je 
nove načrte strnil ravnatelj 
Kokalj. 

Spominski izlet na Veliki Klek 
Del rodbine Hladnik iz Tržiča je obiskal Grossglockner ali Veliki Klek, kjer se je pred 45 leti smrtno 
ponesrečil njihov sorodnik. 

Jože K o š k j e k 

Heiligenblut - V knjigi smrt-
no ponesrečenih alpinistov v 
pogorju Grossglodcnerja ali 
Velikega Kleka (3798 me-
trov) na pokopališču v Heli-
genblutu je tudi ime Janeza 
Hladnika iz Tržiča. Navdu-
šen tržiški alpinist, po pokli-
cu čevljarski tehnik, se je 26. 
avgusta 1965, ko je bil star 
24 let, smrtno ponesrečil v 
steni Velikega Kleka. Ob 45-
letnici njegove smrti so po-

kopališče in cerkev v Heili-
genblutu obiskali sorodniki 
in se poklonili njegovemu 
spominu. Po gorski cesti, ki 
so jo zgradili leta 1936 in jo 
kasneje večkrat popravili, so 
obiskali še ledenik Pasterze 
ali Pastirski ledenik pod Veli-
kim Klekom, se sprehodili 
do kipa cesarja Franca Jože-
fa, ki ga je leta 1992 naredil 
Helmut Cekoni - Hutter iz 
Borovelj in uživali ob spro-
ščeni igri svizcev in planin-
skih kavk. 

I ^ f l a d n i k J a n e c , 4 e 
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v knjigi umrlih na pokopališču v Heiligenblutu je tudi ime 
Janeza Hladnika iz Tržiča. 

Sorodniki pokojnega alpinista na ploščadi pod Velikim Klekom 
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ŠKOF)A LOKA 

Z a letovanja š e prosta m e s t a 

Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka vsako leto 
organizira cenovno ugodne počitnice za otroke. Od 14. do 24. 
julija imajo še nekaj prostih mest za letovanje na Debelem rti-
ču, v otroškem letovišču in zdravilišču, ki je zaradi ugodne kli-
me posebej primerno za otroke s pogostimi prehladnimi obo-
lenji, alergijami ali zgolj za lepe počitnice. Od 21. do 28. julija 
pa Rdeči križ organizira tabor v Savudrlji. D. Ž. 

VODICE 

T u d i letos P o č i t n i š k e k r a t k o č a s n i c e 

Občina Vodice je za osnovnošolce tudi letos pripravila 
Počitniške kratkočasnice, aktivno poletno druženje mladih 
z zanimivimi izleti in dejavnostmi v naravi. V Klubu Kubu v 
Vodicah se je te dni že zaključilo druženje ob nogometu, 
prihodnji teden bodo mladi pod vodstvom voditeljev 
kratkočasnic lahko igrali tenis, kot vsako lete pa bodo 
najbolj obiskane aktivnosti Zanimivi hobiji, v okviru katerih 
bodo mladi letos spoznavali konje v Konjeniškem centru 
Vodice, delo v ribogojnici, poleteli pa bodo tudi z balonom. 
J. P. 

PREDDVOR 

I š č e j o lokacijo z a zbirni c e n t e r 

V občini Preddvor se morajo odločiti za lokacijo, kjer bo 
center za ločeno zbiranje odpadkov. Potrebujejo od 600 do 
800 kvadratnih metrov veliko parcelo, je na seji občinskega 
sveta povedal župan Miran Zadnikar In svetnike pozval, naj 
predlagajo lokacijo. Na seji smo slišali nekaj predlogov, naj-
primernejše območje, kjer bi lahko zbirali odpadke, pa se 
zdi prihodnja poslovna cona. D. Ž. 

BOHINJSKA BISTRICA 

G l a s b e n o poletje v B o h i n j u 

Včeraj se je začel 13. festival Glasbeno poletje v Bohinju. 
Prvi koncert je bil v kulturnem domu )oža Ažmana, nastopil 
pa je Simfonični orkester Slovenske filharmonije z dirigen-
tom Tošihirom jonezujem in solistko sopranistko Sabino 
Cvilak. Častno pokroviteljstvo koncerta je prevzela francos-
ka veleposlanica Chantal de Bourmont, saj je imel koncert 
poleg uvoda v festival še dve vlogi - pomenil je slavnostni 
zaključek slovenskega predsedovanja Evropski uniji In za-
četek Francoskih dnevov v okviru projekta Pazil Evropski 
obrazi!, ki ga organizira Gledališče 28. P. L 

Gozdna pot na 
deponiji 

Namen in pomen gozdne 
učne poti in gozdnega parka 
na sanitarni deponiji komu-
nalnih odpadkov Duplica na 
Kamniškem polju. 

Medgeneracijski dialog je 
uspešen način povezovanja 
ljudi in znanja, zato lahko 
prispeva k izobraževanju za 
razvoj s prenosom znanj z ge-
neracije na generacijo, ozav^-
čanjem in razumevanjem po-
mena enakomernega razvoja 
sveta. Prav tako osvetljuje po-
stopke, ki so jih izvajale prgš-
nje generacije in spaja prete-
klost s prihodnos^o. Medgene-
racijski dialog z vidika različ-
nih generacij pojasnjuje raz-
mere, ki so pripeljale do situa-
cije, kakršni smo priča v seda-
njosti. 

Mentorji in učenci iz OŠ 
Marije Vere Kamnik in Dru-
štva upokojencev Kamnik so se 
zbrali na delavnici z name-
nom vzpostavitve medgenera-
cijske^ dialoga pri obravnavi 
problematike sanirane deponi-
je odpadkov. Delavnica z na-
slovom "Namen in pomen 
gozdne učne poti in gozdnega 
parka na sanitarni deponiji 
komunalnih odpadkov Dupli-
ca na Kamniškem polju" je po-
tekala v okviru projekta "Tudi 
ti si delček istega sveta", ki ga 
organizira Slovenska Jilantro-
pija v sodelovanju s Slovensko 
razvojno platfbnno nevladnih 
organizacij • SLOGA. 

Namen delavnice je bil, sku-
pen razmislek mlajše in starfj-
še generacije, o možnih aktiv-
nosti in uporabi prostora depo-
nije v Duplici, ki je danes na-
menjena rekreativnim dejav-
nostim. Svoj prosti čas tam 
preživljajo tako mlajša kot 
tudi starejša generacija. Tako 
mladi kot stari radi obiskujgo 
deponijo in tam preživljajo 
svoj prosti čas. 

Sodelujoči so najprej izpo-
stavili probleme, s katerimi so 
se soočali v preteklosti oziroma 
predstavljajo oviro tudi danes. 
Stanje se je po mnenju starejše 
generacije danes bistveno iz-
boljšalo v primerjavi s prete-

klostjo, saj je bila prg rut tem 
podro^u ogromna luknja, iz 
katere je smrdelo in odnašalo 
smeti. Ovire, ki se danes pojav-
ljajo na deponiji, pa so nasled-
nje: piroliza gnojnice na tem 
področju, saj ta povzroča sm-
rad in ogroža čistost podtalni-
ce, in hrup ter onesnaženost, 
kiju povzročajo štirikolesniki 
in druga motoma vozila. Pri-
soten je tudi spbšni problem 
vandalizma. 

V nadaljevanju so sodelujo-
čih razmišljali o novih vsebi-
nah, ki bi jih bilo mogoče do-
dati prostoru. Razmišljanja 
dveh generacij je tako ponudilo 
kar nekaj zanimivih predlo-
gov, Delavnice so ene iznied 
njih. V okviru le teh bi se ude-
leženci izobraževali na prakti-
čen način, lahko pa bi poteka-
le tudi v obliki diskusije ali dia-
loga, v katerih bi se zaradi so-
delovanja različnih ljudi z 
različnimi znanji vsi posa-
mezniki izobrazili in pridobili 
novo znanje. Morda bi tudi 
starejši lahko ozavestili mlade 
o ekološki problematiki, oblike 
ozaveščanja pa so različne in 
odvisne od izbranih vsebin. 
Ena izmed možnih aktivnosti 
na deponiji so tudi slikarske 
delavnice ali kobnije, s kateri-
mi bi lahko spodbudili razmiš-
ljanje o varovanju narave, eko-
logiji in pomenu parka. Lahko 
bi priredili formo viva, vendar 
se je pri tem treba zavedati 
problema vandalizma. Knjiž-
nica na prostem je naslednja 
možna aktivnost znotraj depo-
nije. Vsak bi si lahko izposodil 
knjigo, posamezniki pa bi tako 
prišli v stik z naravo in knjiga-
mi. Možne so tudi športne 
igre, kot so odbojka na mivki, 
nogomet - te lahko potekajo na 
samem griču ali pa v njegovi 

neposredni bližini. Športne ak-
tivnosti zanimajo marsikoga 
in tako bi lahko na deponijo 
pritegnili veliko ljudi. Zaklju-
ček delavnice je bil akcijski 
plan, h kateremu so prispevali 
vsi sodelujoči. Sodelujoči so se 
strinjali, da z ekološko ozaveš-
čenimi dgavnostmi in varova-
njem okolja lahko vplivajo na 
ves svet. Možne dejavnosti 
znotraj deponije predstavljajo 
aktivnosti, ki ne ogrožajo oko-
lja in prispevajo k ozaveščanju 
posameznikov o odgovornem 
življenju na "istem planetu". 

PETRA ZALOŽNIK 

Slovenska filantropija 

Dileme loškega 
Hamleta 
v Sobotni prilogi Dela z dne 

14. junija 2008 je bil objavljen 
intervju z Borisom Pairecco, 
enim najuglednejših sloven-
skih arhitektov, ki je na vpra-
šanje "Ali sploh veste, koliko 
projektov ste naredili v Sloveni-
ji?", med drugim odgovoril: 
"Tudi v Sloveniji sem naredil 
projekte za tri trge ... Lepo 
stvar sem naredil za Ško^o 
Loko, ampak tam imajo župa-
na, ob katerem je še Hamlet 
diletant. Zdi se mi, da skupaj s 
sodelavko prav nočeta tega 
trga..." 

Precej ostre besede s toliko 
več teže, ker prihajajo iz ust 
svetovljana Podrecce. Nisem 
nikakršen politični nasprotnik 
župana Igoija Draksleija (na-
sprotno, sem eden tistih, ki so 
ga podprli tudi v "tret/em kro-
gu"), bi me pa vseeno zeh za-
nimalo, kaj v resnici tiči za to-

vrstrm neposredno obtožbo na 
račun neuresničenega projekta 
izpred petih let, objavljeno v 
osrednjem slovenskem časopi-
su. Naveličan sem ^ziranih 
odgovorov na ^zirana vpra-
šanja, kot jih lahko beremo v 
okviru plačanih objav Občine 
Škq§a Loka v Ločanki, mnogo 
bolj zanimivo bi bilo neposred-
no soočenje Podrecce z "mest-
no arhitektko" Matgo Haji^ 
Dolenc in seveda z zdajšnjim-
nekdanjim županom Draks-
lerjem - morda na straneh va-
šega cenjenega časopisa? 

Zavedam se, da ureditev lo-
škega Mestnega trga ob vseh 
težavah z obvoznico zagotovo 
ni prioritetni projekt župana 
in občinske uprave, je pa sim-
boličen in simptomatičen po-
kazatelj njegove in njene pro-
vincialne ozkosti. Že morda, 
da statistični pokazatelji govo-
rijo o gospo^rski razvitosti 
občine Škofa Loka, a na ža-
lost ni opaziti, da bi ji sledil 
tudi vsesplošni preporod in 
razcvet mesta. To pa ne zaio, 
ker odgovorni, na katere je po-
kazal s svojim prstom Podrec-
ca, ne premorejo niti lastnih 
vizij niti poguma, da bi ures-
ničili vsaj vizije drugih. Pove-
dano drugače, ne vedo dobro, 
kaj bi z mestom, ki jim je bile 
zaupano v upravo; vse njihovo 
ukrepanje žd temelji zgo!;' na 
gasilski logiki gašenja požarov 
in prilagajanja dnevni politi-
ki. Da bi se Loka prebudila, bi 
očitno (seveda ne dobesedno) 
potrebovala en tak velikonočni 
potres, kot je 1. 1895 stresel 
Ljubljano. Seveda pa bi nujno 
potrebovala tudi župana for-
mata Ivana Hribarja. 

(NASLOVV UREDNIŠTVU) 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec iz Plant inženiringa 

M I L O Š B E L Č I Č 
rojen 1949 

Od njega se bomo poslovili danes, v torek, 8. jiilija 2008, ob 13. uri na pokopališču v Kranju. 
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV SAVA TIRES 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Kirafilo u objjvo ipftjtnuiiKi po uleforu 04/201-42-00, (aksu 04/201-42-13 lil OKtino m Sleivrtiiovi CMti 4, 
Y Kranlu M. po poill - do ponftitljU m tctrila bo 11.001»«! Cma o^lssov Ki ponudb v rubnkl. tetdno ujodra. 

)ANEZ ROZMAN S.P. • ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240 
RADOVg ICA, TEL: 04/5315 249. FAX: 04/53 04 230 
MADŽARSKE TOPLICE: 7. 8. -10.8., 21. 8. - 24.8., 1. 9. - 7- 9-; 
PEgEŠAC 15. 9. • 22. 9., 22. 9. - 29. 9.; TRST: 16 7.; KOPALNI 
IZLET IZOLA: 14- 7-

O B V E S T I L A O D O G O D K I H O B J A V L J A M O V RUBRIKI GLASOV 

KAŽIPOT BREZPLAČNO S A M O ENKRAT. 

PRIREDITVE 

In l ine poletna l iga & z a b a v n i mix 
Blejska Dobrava - Mladinski center Jesenice v četrtek, lo. ju-
lija, organizira poletno inline ligo s hokejisti z začetkom ob 
18. url, v petek, 11. julija, pa bo na kopališču Ukova od 14. ure 
dalje potekala gusarska zabava. Več na spletni strani 
www.mc-jesenice.si. 

P o č i t n i š k e l ikovne urice 
Kranj - Atelje Puhart vabi vse mlade in tudi odrasle na likovne 
urice pod mentorstvom akademskega slikarja Zmaga Puharja, 
na likovne urice vabi tudi galerija Puhart v Tavčarjevi ulici pod 
mentorstvom likovne pedagoginje Eve Puhar. Likovne urice 
bodo potekale vsak delavnik in ob sobotah od 10. do 12. ure. 

V Kranjski G o r i 
Kranjska Gora - Jutri, v sredo, 9. julija, vabljeni na trg pred cer-
kvijo na nastop citrarke, ki bo ob 20.30, v četrtek, io. julija, bo 
ob 20.30 na trgu pred TIC igral ansambel Ejga, v Pubu Legen-
de bo ob 21. uri večer karaok, v petek, i i . julija, bo ob 21. uri v 
prireditvenem šotoru koncert Cwen Hughes in ob 21. uri zno-
va 8o's žur do jutranjih ur, v soboto, 12. julija, bo na trgu pred 
cerkvijo ob 20.30 nastop moške vokalne skupine Patina s ci-
trarko Polono Vreček in ob 21. uri znova irski pivski večer, v 
nedeljo bo pod Vršičem srečanje gorenjskih planincev ob loo-
letnici planinskega društva Kranjska Gora (5.30 - zbor pred 
TIC Kranjska Gora in izlet na Krnc - Špik, 8.00 - zbor pred TIC 
Kranjska Cora in izlet na Mavrinc), ob 14, uri pa bo kulturni 
program, ki se bo nadaljeval z druženjem. Istega dne na trgu 
pred cerkvijo ob 21. uri Julijske Alpe v sliki in besedi. 

IZLETI 

M a r m e l a d a 
Kranj - PD Iskra Kranj prireja od petka do nedelje, 25. do 27. 
julija, ture za feratarje v okolici "kraljice Dolomitov" - Mar-
molade. Ture bodo tehnično in kondicijsko zelo zahtevne, 
namenjene nevrtoglavim, izkušenim In dobro pripravljenim 
planincem. Odhod s posebnim minibusom izpred Creine bo 
v petek, 25. julija, ob 1.00 uri. V sredo, 16. julija, bo ob 19. uri 
v društveni pisarni na Laborah sestanek z udeleženci. Števi-
lo prijav je omejeno na 12! Informacije in prijave pri vodniku 
Marjanu Ručigaju na e-pošto rucigajm@volja.net ali SMS 
na 041/350 204 (M. Ručigaj) ali ob sredah od 17. do i8. ure 
v pisarni PD Iskra na Laborah. 

Kolesar jenje diabetikov 
Kranj • Društvo diabetikov Kranj vabi diabetike na kolesarjenje. 
Zbor jutri, v sredo, 9. julija, ob 17. uri pred brunarico Štern na 
Kokrici. Za ljubitelje rekreativnega kolesarjenja pripravljamo 
lažjo kolesarsko turo. I nformacije pri Ivanu na tel.: 031/485 490 
in v pisarni Društva diabetikov Kranj na tel.: 202 83 10. 

D v o d n e v n i planinski izlet v dol ino Triglavskih jezer 
Bitnje - Stražišče - DU Bitnje - Stražišče vabi na dvodnevni 
planinski izlet v dolino Triglavskih jezer, ki bo v sredo in če-
trtek, 9. in 10. julija. Odhod minibusa ob 6. uri iz Žabnica 
proti Stražišču. Prenočitev bo v koči pri Triglavskih jezerih. 
Ob slabih vremenskih razmerah lahko pride do spremembe 
poteka poti. Potrebna primerna planinska oprema. Člani 
PZS ne pozabite na potrjeno planinsko Izkaznico. Cena izle-
ta je 30 evrov in vključuje prevoz, vodenje in zavarovanje. 
Prijave v času uradnih ur, med 9. in 11. uro, v društveni pi-
sarni v Spodnjih Bitnjah 10 in v Šmartinskem domu v Stra-
žišču. Možno tudi na tel.: 040/268 005. 

Veliki Klek 
Bitnje - Stražišče - DU Bitnje - Stražišče organizira izlet na 
Veliki Klek (Glossglockner z Ziljsko dolino), ki bo v sredo, 
16. julija. Odhod avtobusa ob 5.30 z avtobusnih postaj od 

mailto:info@g-glas.si
http://www.mc-jesenice.si
mailto:rucigajm@volja.net
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Žabnice do Labor. Vrnitev okrog 2 2 . ure. Cena izleta je 3 0 ev-

rov. Prijave in vplačila v času uradnih ur v društveni p i s a r n i 

v Spodnjih Bitnjah in v S m a r t i n s k e m d o m u v Stražišču, lah-

ko tudi po telefonu, 0 4 1 / 7 0 6 675 ali 231 0 0 6i pri Mariji Bo-

gataj. 

Kopalni izlet v Izolo 
Bitnje • Stražišče - D U Bitnje - Stražišče vabi na dva kopalna 

izleta v Izolo, ki bosta v ponedeljkih, 21 . in 2 8 . julija. O d h o d 

avtobusa bo vsakič ob 6 .30 iz vseh postajaliSč od Žabnica 

proti Stražišču. Cena je 2 0 evrov, vključuje prevoz, cestnine, 

kosilo, zavarovanje in organizacijske stroške. Prijave in vpla-

čila v času uradnih ur v društvenih pisarnah v Spodnjih Bit-

njah in v Stražišču ali na tel.: 0 4 1 / 7 0 6 673, 231 0 0 6i (Mari-

ja Bogataj). 

Ana Šimenc kvartet in Kalinka 
Bled - Vabljeni na jazz koncert Ana Šimenc kvarteta, ki bo v 

Apropos cocktail baru v soboto, 12 . julija, ob 21 . uri, v torek, 

15. julija, pa bo ob istem času na istem mestu koncert Kalin-

ke. 

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 54. kroga - 6, julija 2008 

1 . 4 . i8. 20. 21. 33, 34 in 39 

Lotko: 0 7 1 8 6 3 

Predvideni sklad 55. kroga za Sedmico: 130.000 EUR 

Predvideni sklad 55. kroga za Lotka: 180.000 EUR 

G o r e n t s k * ^ Banka 
Banka ^ 

PRODAMO 
POSLOVNE PROSTORE 

Prodajamo poslovne prostore v poslovno stanovanjskem 
objektu na Šolski ulici 6, v Škofji Loki in parcelo poleg 
objekta. V poslovnih prostorih je najemnik. Poslovni objekt je 
bil zgrajen leta 1959. PovrSina objekta znaSa 644,83 m^ (klel 
182m2, pritličje 283 m^ in nadstropje 178 m^). 

Izhodiščna prodana cena: 
• poslovnih prostorov brez funkcionalnega zemljišča j e 

395.010,00 EUR, 
• pripadajočega funkcionalnega zemljišča po ceni 142 

EUR/m2 (ocenjene povi^inc je 750 m^), 
• cena preostalega zemljišča, predvidenega z lokacijskim 

načrtom za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta po 
ceni 250 EUR/m^ (ocenjene površine je 1400 m^). 

Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo 
ponudbeno ceno. Banka si pridržuje pravico, da ne sklene 
kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. Podrobne 
informacije dobite po telefonu: 04/208-44-77. 

G o r e n | s k a ^ B a n k a 
Banka p<K*lnbom 

lercator 
Poslovni sistem Mercalor. d.d.. Dun^ska cesta 107. Ljubljana 

Obveščamo vas, da imamo 
možnost oddati v najem 
naslednji iolcais 
1. Kranj, Bleiweisova cesta 7a; 138.00 m^ 

- lokat za gostinsko dejavnost 

Prosimo vas. da se nam v vlogi predstavite tudi s svojo 
dejavnostjo. 

Vabimo vas. da pisne vloge najkasneje do torka 15.07.200S 
pošljete na naslov: 
Mercalor. d.d.. Cesta na Okroglo 3. 4202 Naklo. Sektor 
dopolnilne trgovske storitve, z oznako "za najem lokala". 

Mercator. d.d. si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega 
od prijavljenih kandidatov. 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 

fax:201 4 2 1 3 

e-mail: malioglasi@g-glas.si 

M a l e o g l a s e s p r e j e m a m o : za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 
14.001 D e l o v n i čas: o d ponede l j k a d o 
petka neprekinjeno od 8 . - 1 9 . ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

ENOSOBNO stanovanje v Kranju, 
41.16 m2 s kletjo, plinsko ogrevanje, 
adaptirano, cena 85.000 EUR. » 
070/811^94 

ODDAM 

ENOSOBNO stanovanje na Ravnah pri 
Tržiču - neopremljeno. t r 040/515-
861 8004ee2 

S T A N O V A N J E PRODAMO 

Kokrica, Pokopališka 18, trisobno, 
106.43 m2. nian./2. nad.. 

novogradnja.3% POPUST ob 
takojšnjem plačilu 20 % akontacije. 
Cena: 169.550.00 EUR. Investitor: 
Gekko dom, d. o. o., Parmova 41, 

Ljubljana. Tel.: 031/647 577 

ENOSOBNO, delno opremljeno sta-
novanje v starejši hiši v Kamni Gorici 
pri Radovljici, i t 051/20-88-44 

HIŠE 
PRODAM 

CERKUE. 145 m2. dvojček, zgr. 08. 
250 m2 zemljišča, V. gr. faza. zeleno 
okolje ob potočku v bližini gora, po-
gled na Krvavec, cena 229.000 EUR, 
Stovenska hiša. t r 040/611>93S 

6004913 

JUR-TAN, nepremičnine, d. o. o. 
PE Cankarjeva ulica 03 
(staro-mestno jedro), 

4000 Kranj, tel.: 04/236-92-14, 
mobi: 041/451-857 

e-po§ta: info@jur-tan.si 

Na različnih lokacijah nujno kupimo 
več različnih nepremičnin za nam že 
znane kupce. Aktualna ponudba 
nepremičnin na: 

www.jur*tan.si 

VIKENDI, APARTIIAJI 
PRODAM 

SELCE iHrvaška - Kvanrwr), obnovlje-
no počitniško hišo s teraso v centru, 
50 m od morja,« 00385-91/520-71-
30 «30*679 

KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Td. 04/20213 53,202 25 66 

GSM 051/320700. Email: info®k3>l(ern.si 

ODDAM 

V AVGUSTU in septembnj oddam apart-
maje. hiša na plaži, Metajna, otok Pag, 
tr (00385) 989/230^82 8QQ*76e 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

KRANJ - CENTER - objekt Kare A, po-
slovni prostori. 2 neopremljeni pisarni, 
skupaj 47 m2 neto. novogradnja 
2008, cena; 13 EUR/m2. « 
041/728-212 8004T62 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRAN) 
TEL: 04/23'SM20, 

04/23'66-670 

041/755-296. 040/204-661, 
041/900-009 

e-poSta: itd.nepremicnine^ ŝiol.net 
www.itd-plus.si 

d. o. <x Krmi 
NKPRKMICMNSKA HIŠA 

Jmnk« 154/B. PE r . Km*] 

041/734 198. 
041/626 581 

nepremlcnine@frast.si 
www.frast.si 

GOSTINSKI LOKAL v obratovanju, 
ostalo po dogovonj, i r 031/250-968 

8004632 

KRANJ - CENTER, objekt Kara A, po-
slovni prostori. 2 rveopremljeni pisarni, 
skupaj 47 m2 neto. novogradnja 
2008, cena 13 EUR/m2. « 041/72-
8 2 - 1 2 

POSLOVNI PROSTOR Kranj, Tavčar-
jeva ul. 7, 35 m2. 9 04/201-20-74 

8004877 

GARAŽE 
ODDAM 

GARAŽA v Kranju na Planini, t r 
031/544-735 &oo4e83 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

DAEWOO Lanos I. 00, reg. 3/09, 5 
vrat, prva barva, 1350 EUR in VW Golf 
II, I. 92, reg 2/09. 850 EUR. « 
040/285-748 8004749 

OPEL meriva 1.6, 16 V, I. 05 cosmo, 
podaljšana, 5 vrat. >1. lastnik. 9 
041/774-308 »04679 

PEUGEOT 206. 1.6. 16v. L 01. 
82.000 km avt. klima, modra barva, 
vsa oprema, odi. ohranjen, cena: 
4.700.00 EUR, 9 040/202-312 

8004896 

R 5 1.4 dre. i. 94 sive barve, odlično 
ohranjen, teh. pregled do 7/09, cena 
500 EUR. 9 040/805-203 8004659 

R 5.1. 95 rdeč, dobro ohranjen, teh. 
pregled do 6/09. cena 450 EUR, 9 
040/805-203 8004660 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

POČITNIŠKA camp prikolico. 9 
031/491-956 8004690 

AVTODELI iN OPREMA 
PRODAM 

4 LETNE avtoptašče Michelin energy 
dim. 185/65/14. cena 50 EUR, 9 
040/332-590 8oo4ee9 

ALU PLATIŠČA za Hyundai accent 
185/60/14, 9 041/583-064 eoo4<67 

LETNE gume Brenston, dfm. 
185/60/14: Fontenza 720. ugodno. 
«031/593-369 »004»09 

KUPIM 

PLATIŠČA 14 col za RenauK clio, ali 
menjam za platišča 14 col Hyundai ac-
cent. tr 031 /63&-789 doo4sw 

TEHNIKA 
PRODAM 

PRENOSNI GPS navigator Garmin 
qvest, priložene karte sity select 9. 
ugodno In uporaben, t r 031/632-512 

6004672 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

GRADBENO dvigalo, tr 041/520-
318 8004̂ 71 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

GRADBENE železne nastavljive stoli-
ce, 3 kose, t r 031/840-290 

6004680 

STAVBNO POHISTVO 
PRODAM 

NOVA sobna vrata 200x85 ter rabljeni 
gorilec za centralno kurjavo, zelo 
ugodno, t r 04/588-ie>52 dooiass 

KURIVO 
PRODAM 

70 m3 suhih hrastovih drv, ročno cep-
ljena. bfizu Sk. Loke, 30 EUR/m3. t r 
031/638-944 8004877 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

DOBRO ohranjeno Mariesovo kuhinjo 
z el. novejšimi aparati (steMokeramični 
štedilnik Gorenje s pečico, hladilnik 
Gorenje, pomivalni stroj Elektrotux in 
napo). Cena 700 EUR. t r 041/624-
4 8 0 8004644 

MIZO 160x90 s kovinsko-zlatim 
ogrodjem in stekleno povrSino v kom-
pletu s šestimi stoli, tr 041 /906-313 

6004882 

PRODAM savno, tr 031/206-724 
«»4U9 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

HLADILNIK 200/50 I in pralni stroj 
Gorenje, t r 041/878-494 8004874 

VRTNA OPREMA 
PRODAM 

MACESNOVO, masivno, vrtno garnitu-
ro. klopi z naslonom, cena 295 EUR, 
tr 040/747-801 8004803 

TURIZEM 
MORAVSKE TOPUCE, SOBE -
APARTMAJI PANKER 02/53 81 244. 
041/43 33 66 NvvAV.sobo-apartmaji-
panker.com, če se odtočate za oddih in 
si želite sprostitve v Prekmutju, se vam 
priporočamo z našimi stofttvami. aootssa 

NA KRKU oddam apartma, tr 
0590/12-905,041/390^42 8004894 

POREČ - VRSAR oddam apartma, tr 
040/840-290 eoo4B93 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana, možna 
ctostava, t r 041/718019 8004717 

VOZIČEK za dojenčka na štiri kolesa, 
ohranjen, cena 30 EUR. t r 041/219-
8 8 6 8004873 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

PASJO uto 210x85 cm primemo za 
vzrejo mladičev, ugodna cena, tr 
04/512-27-07 800489i 

PODARIM 

PSIČKI inešankl, stari dva meseca, tr 
040/128-049 8004070 

DVA MUCKA, črnega samčka in beto-
čmo samičko, dolgodlaka, stara 2 
mes.. udomačena, tr 04/67-20052. 
041/382-225 8004880 

MAJHNE, dolgodlake mucke, so zdra-
vi. mama je hišna muca, t r 040/163-
3 8 3 8004882 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

OBRAČALNIK Pajek na 2 vreteni. zelo 
dobro ohranjen. Adamove. Zatmik. 9 
04/27-25-063 800486i 

SAMONAKLADALKO SIP 17 m3 In 
dvoosno traktorsko prikolteo ter gumi-
voz. tr 031 /278-763 800488S 

PRIDELKI 
PRODAM 

10 HA pSenične slame, tr 041/767-
3 3 9 8004878 

BIO ŽGANJE in traktorsko škfopilntco 
3001, tr 031/553-357 800486« 

ČESNJE, kvalitetne domače hrustav-
ke, dnevno sveže nabrane, ugodno 
prodajamo, kmetija Princ. Hudo 1 tpri 
Kovorju), Tržič, tr 041/747-623 

6004794 

ČESNJE hrustavke in višnje, Zabukov-
je 2. Besnica. tr 041/223-797 

6004908 

JEČMEN in slamo, i r 041 /608-702 
8004687 

KUMARICE za vlaganje, Šenčur, tr 
041/551-970 8004686 

STOJEČO travo (nemško) 1.5 ha, dru-
ga košnja, tr 04/252-55-60 8004664 

V2REJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA, starega 14 dni. tr 04/533-
1 3 - 1 0 8004608 

ČB BIKCA starega 10 dni. tr 
041/811-910 8004«)4 

ČB BIKCA, starega en teden, tr 
041/515-867 8004907 

CB TELICO, tiK pred tetitvijo, 9 
051/817^35 800*910 

ČRNO-BELEGA bikca, tr 031/235-
1 1 8 6004864 

JARKICE, rjave, črne, grahaste. piš-
čance za dopttanfe. Hraše 5, Smled-
nik. tr 01 /36-27-029 600*918 

KOKOSi RJAVE mlade prodajanno. 
delovni čas vsak delavnik od 8. - 11. 
ure. sreda od 8. - 17. ure in sobota od 
8. -13. ure, Perutninarstvo Gašperlin, 
Moste 99 pri Komendi. 9 01/83-43-
5 8 6 6004902 

KOZLIČKA starega tri mesece za za-
kol ali pleme. 9 04/51-22-639 

8004676 

KRAVO simentalko, drugič brejo, v 9. 
mesecu, tr 031/523-728 800*789 

TELIČKO in bikce simentalce, tr 
031/513-678 8004900 

TEUČKO simentalko. staro 10 dni. tr 
031/828-955 aoo49i« 

TRI TELIČKE simentalce stare 10 dni 
2 telički 1 bikca, 9 031/738-506 

ZAPOSLITVE (m/ž| 
NUDIM 

GOSTILNA Pri Viktorju. Partizanska 
17, Kranj, zaposli kuhinjsko pomočni-
co. 9 040/646-174. 040/435^70 

6004901 

ZAPOSUMO kuharja, natakarja in ku-
hinjsko pomočnico . Preša, d.0.0., 
Cerklje za Pension Zaplata, Slovenska 
cesta 51. 4207 Cerklje. 9 04/265-
62-50. ali, 031 /6 37-088 eoo4622 

ZAPOSLIMO KUHARJA In KUHAR-
SKEGA POMOČNIKA / CO, Redno 
delovno razmerje, zaželen vozniški iz-
pit 8 kategorije. Prošnje pošljite v 8 
dneh na: REINA, d. d.. Savska toka 1. 
Kranj ,» 04/23-75-546 800491!. 

VOZNIKA kamiona za mednarodni 
transport zaposlim. C in E kategorija -
prevozi v EU. Zaje transport, d.0.0.. 
Valburga 15, Smlednik, tr 041/622-
5 2 9 8004914 

ZAPOSLIM voznika C kat., v doma-
čem prometu. Bemik Anton s.p., Sp. 
Luša 19. Selca, tr 031/628-455 

800*755 

ZAPOSLIM dva voznika, izpit C kat. za 
mednarodne prevoze. Baland. d.0.0., 
Kapucinski trg 7, Skofja Loka. tr 
04/51-50410. 041/784-142 

800«616 

ZAPOSLIMO voznika C kat., zaželena 
tudi E kat., Agro mobil, d.0.0., Letali-
ška 37, Šenčur, 9 041/698-385 

800*837 

ZA NEDOLOČEN čas zaprolimo za-
stopnike za terervsko prodajo artiklov 
za varovanje zdravje. Oglejte si 
v^^vv.sinKopa.si, Sinkopa, d.0.0., Ži-
rovnica 87. Žirovnica, tr 041/793-
3 6 7 6004584 

iSČEMO oskrtjnika klubske koče na 
Krvavcu za prihajajočo zimsko sezono, 
ASK Partizanska 37. Kranj, tr 
041/796-929 800i905 

KOSEU Duplje, d.o.o., Zg. Duplje 
dl . Duplje zaposli delavca za izdelavo 
in montažo kovinskih izd.. Pogoji: obli-
Kovalec kovin ali delavec brez poklica 
za priučitev. Pisne ponudbe aH. tr 
031/61&'282 800«82S 

ZAPOSUM strojnika težke gradbene 
mehanizacije (rovokopač). lahko tudi 
za priučitev. Ferdinand Vončina s.p., 
Sp. Bela 1, Preddvor, tr 041/714-768 

8004652 

FRIZERSKI SALON išče nove sode-
FavKe/ce zaradi povečanja obsega del. 
Delo je dvotzmensko, plačilo je stimu-
lativno. Barbara Kafol s.p., Frankovo 
nas. 68, ŠkoQa Loka. Za razgovor po-
kličite, tr 040/539-988 8oo«654 

NUS NUS FRIZERSTVO d.o.o., Blei-
vveisova 16. Kranj zaposli kreativnega 
frizerja/frizerko z izkušnjami. Pisne po-
nudbe pošljite na gornji naslov 6004795 

ZAPOSUMO mizarja alt delavca za po-
moč v mizarski delavnici, Mizarstvo Ro-
bert Zadnikar s.p., Stara cesta 44, Na-
kk>, tr 041 /645-385 8O04751 

ZAPOSLIMO VODJO PROIZVODNJE 
- V-VII. st. izobrazbe, smer elektronik, 
aktivno zrumje ang. jezika, MS Office. 
ALCOM - Ivan Aljancič s.p.. Rupa 23b. 
Kranj, tr 040/663-667 800-756 

ZAPOSLIMO odpremnega delavca. 
Prijave z dokazili: LE-TEHNIKA, d.o.o.. 
Šuceva 27. Kranj 

8004766 

mailto:info@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si/kazipot
mailto:malioglasi@g-glas.si
mailto:info@jur-tan.si
http://www.itd-plus.si
mailto:nepremlcnine@frast.si
http://www.frast.si
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ZAPO^UMO DELAVCA V OPTIČNI 
PROIZVODNJI in montaži očal - III. ali IV. 
st. izobrazbe, ročne spretnosti, MS Offh 
ce. ALCOM - Ivan Aljančic s.p.. Rupa 
23b. Kranj, tt 040/663^67 e««757 

STORITVE 

liČEM 

PO POKLKXI obdelovalec kovin in uprav-
âlec iSčem primemo delo v Kra-

nju aiotoBct. «040/634-277 eoo*«i2 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI D O lO L E T Z A VSE 
Z A R , T U D I Z A D O L O Č E N 

ČAS, IN U P O K O J E N C E 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozita in leasingi. 

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

NUMERO UNO Robert 
Kukovec s. p., MBnsfca ul 22, 

Maribor, tdefbn: 
02/252-48-26.041/750560. 

NUDIM 

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tla-
kovanje dvorišča, ograje. Kamnite 
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitno In 
poceni. SGP Beni. Struževo 7, Kranj, 
tr 041/561-838 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do Strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z na^m ali vašim materialom. 
SGP Bytyql d.n.o., Struževo 3a. 
Kranj.« 041/222-741 

6004881 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvoriSč. 
dovoz, poti, parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih plošč. izd. betonskih In kamni-
tih škarp. AdrovIc & Co. d.n.o., Jek)v-
škova 10. Kamnrk. « 01/839^6-14. 
041/680-751 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170,041/733-709; ialuzije. roloji. n> 
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
manriiki. markize, www.asteriks.net 

eOOATM 

BARVANJE fasad, beljenje not. pros-
torov, glajenje sten in stropov, premazi 
oken, vrat in napuščev, odstranjevanje 
tapet, dekorativni ometi in opleski. Pa-
vec Ivan s.p., Podbrezje 179. NakJo. 
»031/39-29^9 800451« 

FLORI JANI. d.0.0.. C. na Brdo 41. 
Kranj Izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škarpe. tlakova-
nje dvorišč, n 041 /557^71 80037?2 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.0.0. Zupanova 6. Šenčur Izvaja vsa 
gradbena deta. notranje oinete. vse vr-
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno. hHro in po-
ceni. n 051 /354-039 60046&6 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj, Pta-
ninsek k.d., ŠinkovTum 23. Vodice. 
«031/206-724 eoo4ii; 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje. 
zkJava. montaža novih, popravila sta-
rih. nudimo dimne obloge, dimne 
kape. Novak & Co. d.n.o.. Ljubljanska 
89. Domžale. «031/422-8008«m9j7 

NUDIMO VAM natančno pranje (tudi 
prtov In zaves) In likanje na vašem 
domu ali pri nas. vse po zelo ugodni 
ceni, Marija Cof s.p., J . Puharja 5. 
Kranj, IT 040/419-393 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenila naSa upokojena sodelavka iz Splošnih dejavnosti 

SLAVKA BETON 
ro|. 1934 

Od nje smo se poslovili v soboto. 5. julija 2 0 0 8 , ob 11 . uri na pokopališču v Kranju. 
Ohranili jo bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV S A V A 

OBREZOVANJE živih mej in drevja, po-
diranje drevja in odvoz obrezanega ve-
jevja. Vincencij Šubic s.p.. Zg. Bitnje 
141, Žabnica, «051/413-373 8004»ii 

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

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožer^ 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha In prahu ni veči Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA, 
d.0.0.. Eksierjeva 6, Kamnik. 01/83-
15-057, 041 /894-229 eoo4710 

IŠČEM 

IŠČEM mlajši upokojenski par ali mlaj-
šo upokojenko, ki ima veselje do vrta 
in rož. t r 040/71-35-17 8004a«6 

\v vv \v. pogrt' b TI i k. C« n\ 

ZASEBNI STIKI 
35.000 POSREDOVANJ. 11.000 po-
znanstev v preteklem lehj je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsejSk), t t 03/57-29^19.031/505-
495. 031/836-378 

6000004 

40^_ETNI moški išče dekle alt mamteo 
za prijateljstvo, športno usmerjeno, tr 
040/358-483 $004690 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za Iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države, tr 031/83&378 

8000006 

MLAD moški, ki sam z otrokom je oŝ  
tal, zvesto žensko bi rad spoznat, o 
041/229-649 8004779 

ZELO razočaran, preprost, uspešen 
fant želi spoznati Iskreno dekle, tr 
041/959-192 

6004760 

RAZNO 
PRODAM 

KVALITETNE metle za pometanje as> 
falta. tlakovcev. betona, tr 01/83-23-
107, Žnkiar 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

KAKOVOSTNI jez. tečaji: NE, AN. F. 
indivki. ure. inštrukcije. usposobljena 
tuja učiteljica. Ugodne cene! ŠVICAR-
SKA ŠOLA. Pot v Bitnje 16 KR. tr 
04/23-12-520. 041/440-793, www. 
svicarska-sola.gajba.net 8004903 

VPISUJEMO V: CELOLETNO šolo KI-
TARE 2008/2009; POLETNO šoto KI-
TARE - julij ali avgust; poletne tečaje dru-
žabnega PLESA (hitri, običajni). Vabi vas 
STUDIO TANGO. Britof 318. Kranj, tr 
041/820485 8004t28 

O S M R T N I C A 

Za vedno nas je zapustila naša draga sestra, teta, prateta in svakinja 

PEPCA FRANETIČ 
Podnart 25 b 

Od nje se bomo poslovili v petek, 11 . julija 2 0 0 8 , ob 16 . uri na pokopališču 
Ovsiše pri Podnartu. Žara bo na dan pogreba v poslovilni vežid na tanikajšnjem 

pokopališču od 9. ure dalje. 

Žalujoči vsi njeni 
Kranj. 8. julija 2 0 0 8 

Večkrat je tako težko, 
spet se odprejo rane. 
ko Čuti ie srce, 
a roka m objame. 

V SPOMIN 

Mineva 10 let, odkar nas je nenadoma zapustil naš 

DAMIR KERN 
1 5 . 1 . 1 9 7 7 . 1 0 . 7 . 1 9 9 8 

Ko nekoč bom odSla ^a na poljane kozmosa, tam ni cest, steza 
• a vem, da te bom srečala. Neskončna sreča bo okrog naju 
zasijala, ko boš rekel mi: "Saj to si ti- moja ljuba mama!" 
!n kot ob rojstvu te spet k sebi bom prižela, da življenje večno je, 
bom končno doumela. (mami) 

Vsem, ki še vedno ohranjate nanj spomin, iskrena HVALA, 

Vsi njegovi 

V SPOMIN 

Deset let v grobu sp^, 
v mojem srcu še živiš, 
na grobu večna lučka 
ti gori, a tebe veČ med 
nami ni. Le srce ve in 
duša ve, kako boli, ko več te ni. 

I^er koli si, 
povsod sem jaz s teboj. 
Povsod je s tabo moj 
pozdrav. In kjer sem Jaz, 
si tudi ti z menoj, zate 
ne misli, da sem sam ostal. 

Včeraj, v ponedeljek, 7. julija 2008 , je minilo deset let, odkar 
me je zapustila žena 

SIMEUNA T R I V U N Č E V I Č 
iz Bodovelj 2 7 

Vsem, ki se kdaj z mislijo pomudite pri njej, postojite ob 
njenem preranem grobu in ji prižigate sveče, islaena hvala. 

Mož Dorde 

Z A H V A L A 

V četrtek. 19 . junija 2008 , nas je zapustil dragi mož, ati in ata 

VINKO BERNIK 
i z S e l c 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, hvala za izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred. 

Hvala vsem zdravnikom, sestram in reševalcem, ki ste m u pomagali, hvala sorodnikom, 
sosedom, vsem organizacijam in društvom, še posebno PGD Selca, SD Domel in 

Obrtno-podjetniSki zbornici Skofja Loka. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi. 

Žena Mara, hči Danica in sinovi Primož, Klemen, Simon, Rudi z družinami 

Zdaj se spočij izmučeno srce, 
zdaj se spočijte zdelane roke, 
zaprite se utrujene oči. 
le moja drobna lučka še brli. 

(S. Makarovič) 

Z A H V A L A 

V 74. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi mož, oČe, stari 
oče in tast 

IVAN MALI 
Šenčur 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem ter 
znancem za izrečena sožalja in besede tolažbe, podarjeno cvet-
je in sveče. Posebna zahvala medicinskemu osebju bolnišnice 
Golnik oddelku 6 0 0 , posebej dr. Marjanu Kristancu. Iskrena 
hvala g. župniku Urbanu Kokalju in redovni skupnosti salezi-
jancev za lep obred in sveto mašo, pogrebni službi Navček, 
pevcem Kranjskega kvarteta za zapete pesmi in zaigrano Tišino. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala. 

Žalujoči: žena Tončka, s in Roman z družino, sin Tomaž z 
družino in s in Darko z družino 

O S M R T N I C A 

Prerano si odšel pred nami... 
v deželo sončno nad zvezdami... 

Simon Gregorčič 

V devetinpetdesetem letu nas je zapustil 

MILOŠ BELČIČ 
Pogreb dragega pokojnika bo danes, v torek, 8. julija 2 0 0 8 , ob 13. 

uri na kranjskem pokopališču. 

Mama Ivanka, žena Marta, hčerki Mojca in Irena z družino, 
brat Frane z družino in drugo sorodstvo 

Z A H V A L A 

V 81 . letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama. babi, 
prababica, tašča, sestra in teta 

CVETKA LE GAG 
roj. Čemigoj , Podrovnik - Zg . Besnica 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja in besede tolažbe, podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala medicinskemu 

osebju bolnišnice Golnik, oddelku 6 0 0 in negovalnemu oddelku. 
Zahvala tudi pogrebnemu zavodu Komunala Kranj in Kranjskemu kvintetu. 

Vsem še enkrat lepa hvala. 

Žalujoči: hčerke Nevenka, Anka, Štefka in s in Dragan z družinami, sestri 
z družinama ter ostalo sorodstvo 

http://www.asteriks.net
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ANKETA 

Gradnja na 
Rodinah 
ANAHARTMAN 

V središču Rodin v občini 
Žirovnica načrtujejo gradnjo 
sedmih petstanovanjskih 
objektov, čemur pa krajani 
nasprotujejo. Vprašali smo 
jih, kaj jih najbolj moti. 

Marja Jalen: 

"Ne morem si predstavljati, 
kako se bo toliko novih ljudi 
vživelo v vaško življenje. Če 
bo do gradnje prišlo in bodo 
mimo vozili material, se 
lahko Jalnova hiša podre, saj 
nima nobenih temeljev." 

Alenka Pristov: 

"Material bodo vozili mimo 
naše stare hiše in ne vem, 
kako bo zdržala. Že ko so 
asfaltirali cesto, so nam v 
omari žvenketali krožniki. 
Nič pa nimam proti enosta-
novanjskim hišam." 

Marjana Crm: 

"Moti me ogromno novih 
prebivalcev. Predvidene so 
dvanajstmetrske 'bajture'. 
Cesta je bolj ali manj eno-
smerna, stare hiše ob cesti 
pa bodo med gradnjo trpe-
le." 

Klemen Rodman: 

"Najbolj je zgrešena lokacija 
v jedru zelene cone vasi. 
Takšna gradnja bi pomenila 
velik poseg in spremembo. 
To bi vas vrglo iz ravnotežja, 
saj nimamo ničesar, kar bi 
uporabljali novi prebivalci." 

Dore Pelhan: 

"Gradnja bi pomenila konec 
ene najlepših In najstarejših 
gorenjskih vasi. Zame so ti 
objekti arhitekturni spački. 
Ne zanimajo me novi kužki, 
mucki ali otroci. Skrbi me 
estetski vidik vasi." 

Največji kip v Sloveniji 
Kamniški kipar Miha Kač je po letu dni končal izdelavo mamuta v naravni velikosti. 

JASNA PALADIN 

Kamnik - Mogočna skulptu-
ra, ki skupaj s pokritim delo-
vnim odrom zaseda večji del 
kiparjevega vrta v Bistričici 
pri Kamniku, radovedneže 
privablja že od lanskega av-
gusta, kdaj pa bo mamut s 
pogledom, obrnjenim na 
most, pozdravljal tudi vse 
druge obiskovalce mesta, še 
ni natančno znano. 

Prav na pobudo Miha 
Kača je občina podprla pro-
jekt izdelave mamuta v na-
ravni velikosti, ki bi stal na 
sotočju Kamniške Bistrice in 
Nevljice, z njim pa bi počas-
tili 70. obletnico odkritja 
okostja mamuta v Nevljah. 
"Lansko poletje sem začel 
pripravljati pokrit oder na 
domačem vrtu, na podlagi 
slikovnega gradiva, Id so mi 
ga priskrbeli v Prirodpslov-
nem muzeju Slovenije, pa 
sem najprej izdelal nekaj 
manjših kipcev mamuta. Ko 
je bila oblika potrjena s stra-
ni strokovnjakov, sem se lo-
til }o-krat večjega kipa, ki 
sem ga pred dnevi tudi do-
končal," pove MIha Kač, ki je 
doslej izdelal že kakšnih tri-
sto doprsnih upodobitev, a 
prav nič se ne more primer-
jati z i2delavo mamuta. 

Ogrodje za skulpturo z 
osupljivimi merami, ki pra-
vo navdušenje povzročijo 

MIha Kač z doslej največjim kipom - mamutom v naravni velikosti 

šele ob gledanju v živo - 6 4 
metra v dolžino, dobre štiri 
metre v višino, 1,8 tone teže 
in kar 45 kv. metrov površine 
- je sestavil iz lesa, ki ga je 
najprej obložil s stiroporom, 
nato pa z mrežico za fasade. 
Videz dlake je dosegel s ko-
kosovimi vlakni, namočeni-
mi v beton. "Ta kip sem res 
delal z dušo in srcem, noč in 
dan, saj sem še f>onoči in ta-

krat, ko nisem plezal po 
odru, razmišljal, kaj je treba 
narediti, kako določene stva-
ri rešiti. Precej sem shujšal 
in delo je bilo izredno napor-
no. Vse se je dogajalo zunaj, 
pozimi je bilo mrzlo, neneh-
no sem moral plezati z odra, 
saj zaradi velikosti človek 
sploh nima občutka, kaj de-
jansko nastaja pod njegovi-
mi rokami. Temu sem v za-

dnjem letu dni res posvetil 
vso svojo energijo," pravi 
znani kamniški kipar, Id je o 
svojem projektu pripravil 
tudi zanimivo fotodokumen-
tadjo. 

Ta kip bo zdaj ostal na nje-
govem vrtu, za tistega, ki ga 
bo po naročilu občine livar 
vlil v bron, pa upa, da ga 
bomo lahko čim prej obču-
dovali na sotočju obeh rek. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

v torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami. Lahko 
nastane tudi kak močnejši naliv. Popoldne bodo padavine 
ponehale, oblačnost se bo trgala. V sredo In četrtek bo sonč-
no, v gorah ni izključena kakšna popoldanska nevihta. 

Agencija RS la okolje. Urad ja Meteorlogijo 

TOREK 

1 4 / 2 3 ° C 

S R E D A 

1 1 / 2 6 ° C 

ČETRTEK 

1 3 / 2 7 ' ' C 
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LJUBLJANA 

Pot m i m o Vodnikovega doma bo zaprta še dva 
do tri tedne 

Podor kamenja pod Toščem, ki je zaprl eno glavnih planin-
skih poti na Triglav z Rudnega polja mimo Vodnikovega 
doma, naj bi sanirali v prihodnjih dveh do treh tednih, so 
sporočili iz Planinske zveze Slovenije. Izdelali so že ge-
ološko poročilo, pripravili predračun in program del, ta čas 
pa pridobivajo soglasja. Včeraj so se sestali tudi s pred-
stavniki ministrstva za okolje in prostor, na katerem so se 
prav tako pogovarjali o popravilu poti In kako to čim prej 
izvesti. M. R. 

Mladoporočenci 

Na Jesenicah sta se 28. junija poročila Srečko Jug in Nataša 
Dijnitrič s Slovenskega Javornika, v Kranju prav tako 28. ju-

'Tfija' Janez Sajevic in Nataša Vrtač z Olševka ter Janez 
Dežman in Darinka Marija Erjavec z Lancovega. V Škof)! 
Loki sta se 2. julija poročila Miran Šturm in Ada Zorman, 5. 
julija pa Andrej Trdin in Marija Metita Ceferrin, Anton 
Demšar in Mateja Oblak, Andrej Rupar in Katarina Marinko, 
Zlatko Majič in Dragana Katič. 28. junija so se na Bledu 
poročili Janez Golob in Zdenka Hočevar, Slavko Popadič in 
Marjeta Dobrave, Sven Rawe in Anja Pinter, Petr Podlipny in 
Simona Torkar ter Erik Šavs in Branka Klančnik. V Radovlji-
ci pa so se Istega dne poročili: Matija Potočnik in Erik Oblak, 
Darko Rutar in Tanja Kemperle, Zl.atko Stekuč in Veronika 
Reichard ter Klemen Jazbec in Tjaša Brce. V Bistrici pri 
Tržiču sta se v soboto, 28. junija, poročila Nataša Cuderman 
in Aleksander Zaplotnik. 
Mladoporočencem čestitamo in jim s čestitko, prejeto na 
matičnem uradu, podarjamo polletno naročnino na Gorenj-
ski glas. 

Novorojenčki 

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 43 novorojenčkov. 
V Kranju se je rodilo 7 dečkov in 19 deklic. Najtežja je bila 
deklica in je tehtala 4.570, najlažji pa je bil deček z 2.870 gra-
mi. Na Jesenicah se je rodilo 17 novorojenčkov, od tega 4 
dečki in 13 deklic. Najtežja je bila deklica in je tehtala 3.950, 
najlažji pa je bil deček z 2.020 grami. Dodatek iz prejšnjega 
tedna (CC 52): Kranj - dvakrat dvojčka: enkrat deček In dek-
lica in enkrat dve deklici. 
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