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Vlada sprejela prve ukrepe 
Z a prve interventne ukrepe po neurju je vlada nameni la 682 tisoč evrov. 

S IMON SUBIC 

Kranj - Slovenska vlada je na 
včerajšnji seji sklenila, da za 
prve, nujne interventne 
ukrepe pri odpravi material-
ne škode na objektih iz pro-
računskih rezerv nameni 
682 tisoč evrov neposredne 
pomoči. "Pomoč bo ta-
kojšnja, na podlagi lanskih 
izkušenj v Železnikih se bo 
to zgodilo v manj kot štirinaj-
stih dneh," je dejal Bajuk. 
Skupna škoda bo najbrž pre-
segla 50 milijonov evrov. 

Vlada je ministrstvu za fi-
nance naložila, da pripravi 
predlog za prerazporeditev 

sredstev za humanitarno po-
moč Rdečemu križu Sloveni-
je in Slovenski Karitas, vsa-
kemu po 500 tisoč evrov, ki 
jih bosta organizaciji razdeli-
li najbolj prizadetim druži-
nam. Šolskemu ministrstvu 
je naložila izvedbo ustreznih 
ukrepov za nemoten začetek 
šolskega leta. Vlada je tudi 
sklenila davčnim zavezan-
cem, ki so zaj:adi neurja zašli 
v izredne težave, odpisati ali 
preložiti plačilo davčnih ob-
veznosti. Zagotovila je tudi 
200 tisoč evTov za pokritje 
stroškov dela dvilne zaščite 
in gasilcev pri takojšnjem 
odpravljanju posledic neurja. 

Minister za okolje in pros-
tor Janez Podobnik je pove-
dal, da je vlada med drugim 
v letu 2009 dvignila sofi-
nanciranje zavarovalnih pre-
mij za posevke s 40 na 50 
odstotkov, za posek polom-
ljenega drevja ter gradnjo 
gozdnih poti in vlak bodo za-
gotovili do 915 tisoč evrov. 
Sprejeli so tudi načrt odlaga-
nja azbestne kritine in zanj 
zagotovila vsaj 180 tisoč ev-
rov. V okviru okoljskih na-
ložb bo za prizadeta območ-
ja zagotovila milijon evrov 
brezobrestnih namenskih 
kreditov. Kasneje bo vlada 
pripravila še druge ukrepe. 

Slovenski premier Janez Janša je v sredo po ogledu škode, ki jo je neurje povzročilo v vasi 
Gozd nad Kamnikom, obljubil, da bo vlada zagfitpvila takojštijo finančno pomoč. / F°to: Tit Kosir 

Obnovili cesto skozi Kropo 
Republiška direkci ja za ceste in O b č i n a Radovlj ica sta v sredo v Kropi 
odprli obnovljeni odsek regionalne ceste, ki ga je septembra lani m o č n o 
poškodovala vodna ujma. 

Na slovesnosti ob odprtju obnovljene ceste: (od leve) Branko Žiberna, direktor Cestnega 
podjetja Kranj, Peter Orehar, direktor komercialnega področja v DDC • svetovanje in 
inženiring, direktor direkcije za ceste Gregor Ficko, predsednik državnega sveta Blaž 
Kavčič In župan Jan ko S. Stušek. / fou: ccmd Kav<ie ^ 
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Na Bledu že iščejo 
novega direktoija 
občinske uprave 

Zmago Jelinčič Plemeniti od župana 
Janeza Faj^rja, člana SNS, pričakuje, 
da pri delu ne bo podlegal pritiskom. 
Župan Je vedno vztraja, da mu ni tre-
ba pojasniti odločitve. 
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G O R E N J S K A 

Civilna iniciativa za 

prestavitev doma 

Stanovalci ob bodočem domu za 
starejše v Žireh ne nasprotujejo grad-
nji, ocenjujejo le, da je predvideni ob-
jekt preblizu njihovih domov. 
Prestavitev lokacije za gradnjo doma 
naj bi bila upravičena tudi ekonom-
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R A Z G L E D I 

Veter v nekaj minutah 
odpihnil skoraj 
vse premoženje 

Nedeljsko neurje je v občini Kamnil( 
najbolj prizadelo vas Gozd v krajevni 
skupnosti Črna. Močan in vrtinčast 
veter je odkril vse hiše in gospodars-
ka poslopja ter pretrgal preskrbo z 
električno energijo. J^J 

R A Z G L E D I 

O n predsednik države, 

ona vlade 

Na spomladanskem roku mature je 
vseh 34 možnih točk letos doseglo 
38 kandidatov. Med njimi sta bila 
tudi dva n-iaturanta gorenjskih sred-
njih šol, Petra Šter iz kranjske gim-
nazije in Aijaž Gaber iz škofjeloške. 

12 ,13 

V R E M E 

Danes ho oMačno s padavina-
mi, Id bodo popoldne ponehak. 
Hladno bo. V soboto bo sončno. 
V" nedelo bo ddno jasno, 
popoldne bodo nevihte. 

9 / 2 5 ° C 

jutri: sončno 

http://www.coreniskigias.si
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DrŽava in vera v Sloveniji 
Knj igo o versk ih s k u p n o s t i h v S l o v e n i j i j e izdal 

U r a d z a verske s k u p n o s t i . 

JOŽE K O Š N J E K 

Ljubljana - Prvo tovrstno 
knjigo v Sloveniji sta na kon-
ferenci za novinarje predsta-
vila direktor Urada za verske 
skupnosti Drago Čepar in 
sodelavka urada Emilija 
Snoj. "Knjiga ni pomembna 
le zaradi vsebine, ampak 
tudi zato. ker smo jo izdali v 
letu predsedovanja Slovenije 
Evropski uniji in letu med-
kulturnega dialoga," je pove-
dal na predstavitvi knjige 
direktor urada Drago Čepar. 
V knjigi so objavljeni članki 

o verski svobodi in verskih 
skupnostih v Republiki Slo-
veniji, o njihovem delovanju 
in financiranju ter sporazu-
mih, ki so jih sklenile z drža-
vo, o verski svobodi in pra-
vnem položaju Cerkva in 
drugih verskih skupnosti v 
ustavi in odločbah ustavnega 
sodišča in ustavni ločitvi 
Cerkve in države. V knjigi so 
našteti zakoni s področja ver-
ske svobode in verskih skup-
nosti in objavljen seznam 43 
Cerkva in drugih verskih 
skupnosti, ki so registrirane 
v Sloveniji. 

Drago Čepar in Emilija Snoj na predstavitvi knjige 

Dodatni evri za kulturo 
JOŽE K O Š N J E K 

Ljubljana - Državni zbor je 
na zadnji redni seji v tem 
mandatu z veliko večino 
sprejel dopolnjen zakon o 
zagotavljanju sredstev za ne-
katere nujne programe v 
kulturi. Pobudnik za spre-
jem zakona, na osnovi kate-
rega naj bi do leta 2013 zbra-
li okrog 80 milijonov evrov, 
je bil poslanec Socialnih de-
mokratov Samo Bevk. 

S tako zbranim denarjem 
bodo lažje uresničljive tudi 
nekatere naložbe v objekte 
kulturne dediščine na Go-
renjskem. V program so 
vključene obnove starih de-
lov Škofje Loke, Krope in 
Idrije, pomoč pri obnovi gra-
du Brdo na Brdu pri Lukovi-
d in cerkva Marijinega ozna-
njenja v Cmgrobu, sv. Pri-
moža in Felidjana v Črni pri 
Kamniku, sv. Valentina na 
Limbarski gori, sv. Luka v 
Spodnjih Praprečah pri Lu-
kovid, sv. Katarine v Lomu 

Poslanec Socialnih 
demokratov Samo Bevk, 
pobudnik zakona 

pod Storžičem, samostana v 
Velesovem in cerkve sv. Ra-
degunde v Srednji vasi pri 
Šenčurju, sv. Trojice v Kam-
ni Corid, dvorca na Viso-
kem in spomenikov v Draž-
gošah, parka in grobišča v 
Begunjah ter taborišča v 
Podljubelju. 

'arilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 
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Knjigo prejme MARJAN KNIFIC iz Podnarta. 

Na Bledu že iščejo novega 
direktorja občinske uprave 
Z m a g o j e l i n č i č P l e m e n i t i o d ž u p a n a Janeza Fajfar ja pr ičakuje , d a pri d e l u ne bo podlegal p r i t i s k o m . 

M A T E J A R A N T 

Bled - Odstavitev direktorja 
občinske uprave Matjaža Er-
javca na Bledu še vedno od-
meva. Pred dnevi je izšel raz-
pis za izbiro novega direktor-
ja, do takrat pa bo to delo še 
naprej opravljal Erjavec kot 
vršilec dolžnosti. Kot v ano-
nimnem pismu očitajo župa-
nu Janezu Fajferju, naj bi pri 
razrešitvi podlegel pritiskom 
nekaterih svetnikov. Odloči-
tev pa naj bi izzvala upor 
med drugimi delavd občin-
ske uprave, ki naj bi župana 
pozvali celo k odstopu. 

Župan Janez Fajfar je že 
pred časom dejal, da ne na-
merava odstopiti, svoje odlo-
atve glede razrešitve Erjavca 
pa kljub temu ne želi pojas-
njevati. Glede na to, da od 
imenovanja direktorja še ni 
minilo leto, mu ni treba na-
vesti razlogov za njegovo raz-
rešitev, je poudaril župan. 
Na očitke, da pokleka pred 
interesi kapitala, pa je odgo-
voril le, da želi, da se na Ble-
du kaj premakne, kar pa brez 
denarja ne gre. Matjaž Erja-
vec je ob tem prepričan, da je 
Župan klonil pod močnim 
pritiskom štirih svetnikov, v 
ozadju pa naj bi bile ambid-
je po gradnjah, ki so predi-
menzionirane in niso v skla-
du z zmožnostmi kraja. Po 
navedbah v anonimnem pis-

Janez Fajfar 

mu odstavljenega direktorja 
podpira večina delavcev v 
upravi. Pod njegovim vod-
stvom naj bi po dolgih letih 
dobili občutek, da je tudi na 
blejski občini mogoče pre-
makniti stvari, ki se že več let 
niso premaknile z mrtve toč-
ke, so zapisali v petidji. 

Ker župan prihaja iz vrst 
SNS, smo za komentar do-
godkov na Bledu zaprosili 
tudi predsednika omenjene 
stranke Zmaga Jelinčiča Ple-
m e n i t ^ . V anonimnem pis-
mu so namreč med drugim 
zapisali tudi, da se "njegove-
mu" županu močno trese 
stolček in predvsem ugled. 
Na vse to Zmago Jelinčič Ple-
meniti odgovarja: "Star slo-
venski pregovor pravi, da se 
nobena juha ne poj e tako vro-

Matjaž Erjavec 

ča, kot se skuha, in upam, da 
bo tako, predvsem v dobro 
Bleda in njegovih občank in 
občanov, tudi v navedenem 
primem." Ob tem je pouda-
ril, da imajo v njihovi stranki 
enaka pričakovanja tako do 
svojih danov, svetnikov, žu-
panov in drugih flinkdonar-
jev kot do drugih. "Če so bile 
torej storjene napake, potem 
jih je treba tudi priznati in 
popraviti," je dejal in nadalje-
val, da je globoko prepričan, 
da je župan Fajfar laedibilen, 
vreden vsega spoštovanja in 
da je v zadnjih dveh letih za 
Bled naredil veliko dobrega. 
"Po letih stopidjanja na me-
stu oziroma celo premikanja 
nazaj so se zadeve končno za-
čele premikati tudi naprej. Je 
pa že tako, da napak ne dela 

Zmago jelinčič Plemeniti 

samo tisti, ki nič ne dela - vsi 
drugi žal tudi grešimo, am-
pak tudi napake so sestavni 
del napredka in rasti." Dodal 
je še, da verjame, da se bo na-
stala situadja na Bledu z do-
bro voljo in sodelovanjem re-
šila predvsem v dobro Bleda 
in njegovih prebivalcev. "Od 
župana Fajfarja pa v vsakem 
primeru pričakujem, da bo 
svoje delo vsaj tako uspešno 
kot do sedaj nadaljeval in ob 
tem ne bo podlegal nikakr-
šnim pritiskom, s katere koli 
strani že pridejo," je končal 
Zmago Jelinčič Plemeniti. 

Kako ocenjujejo delo ne-
kdanjega direktorja občinske 
uprave in delo občinske 
uprave v preteklem letu na-
sploh, smo povprašaU tudi 
nekatere Blejce: 

Mirko Ulčar, direktor 
Infrastrukture Bled: 

"Problem je že to, da gre 
za navedbe Iz anonimke. 
Z gospodom Erjavcem smo 
sicer dobro sodelovali. 
Uspelo nam je rešiti precej 
zadev, ki so se vlekle že dlje 
časa." 

Eva Štravs Podlogar, 
direktorica Zavoda za 
turizem Bled: 

"Z nekdanjim direktorjem 
smo korektno in dobro so-
delovali, predvsem pa kon-
struktivno. Njegova zame-
njava je pristojnost župana 
in to odločitev spoštujem." 

Irena Dovžan, 
občanka Bleda: 

"Meni se zdi, da na Bledu že 
več let vse ostaja enako, 
nimam občutka, da bi se 
Bled kaj posebej razvijal. 
No, razen tega, da je v za-
dnjem času bolj urejena 
okolica jezera." 

Obrad Rajakovič, 
občan Bleda: 

"Zdi se mi, da se je v za-
dnjem času marsikaj pre-
maknilo. Dobro so poskrbe-
li predvsem za turiste, na 
Bledu se veliko dogaja. Ena 
naloga pa še ostaja - uredi-
tev obvoznice." 

Umrl je Franc Miklavdč 
JOŽE K O Š N J E K 

Ljubljana - Helsinški moni-
tor Slovenije je sporočil, da je 
v 87. letu starosti umrl slo-
venski razumnik, partizan in 
politik Franc Miklavčič. Pred 
drugo svetovno vojno je bil 

ustanovitelj krščanskih sod-
alistov, ki so sodelovali v 
Osvobodilni fronti, sam pa je 
bil od junija 1942 naprej v 
partizanih. Ker po Dolomit-
ski izjavi ni hotel vstopiti v 
Komunistično partijo, je bil 
določen za likvidacijo, ki je 

partizani niso hoteli izvršiti. 
Po vojni je deloval kot sod-
nik. Ker je zahteval obravna-
vo povojnih pobojev, so ga 
zaprli in obsodili, vendar so 
ga morali zaradi pritiska 
mednarodne javnosti izpu-
stiti. V samostojni Sloveniji 

se je vključil v politiko, bil so-
ustanovitelj Krščanskega so-
dalnega gibanja, predhodni-
ce stranke Slovenski krščan-
ski demokrati, iz katere je 
leta 1994 izstopil, in leta 
1997 kandidiral za predsed-
r ^ republike. Do smrti je 
deloval v Krščansko-sodalni 
uniji-krščanski sodalisti, iz-
bran pa je bil tudi za častne-
ga Člana slovenskega Helsin-
škega monitorja. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si


AKTUALNO info@g-gjlas.si 

Škoda v milijonih evrov 
v občini Kamnik je s a m o na cestah in javni razsvetljavi za 6,14 mi l i jona evrov škode. Škoda na 
O Š Mari je Vere v Kamniku je ocenjena na tristo do 350 t isoč evrov, na O Š Vodice pa 4 3 0 tisoč evrov. 

S I M O N S U B I C 

Kamnik, Vodice - Do včeraj 
so po občinah, ki jih je priza-
delo nedeljsko neurje, že v 
glavnem popisali nastalo 
škodo, ki znaša več milijonov 
evrov. V našem delu države 
sta jo močan veter in dež naj-
več povzročila v občinah 
Kamnik in Vodice. 

Kamniški župan Tone 
Smolnikar je včeraj sporočil, 
da so štiri komisije, ki jih je 
takoj po neurju imenoval za 
popis škode, ugotovile, da je 
na območju občine Kamnik 
nastalo za 6,14 milijona ev-
rov škode na cestah in javni 
razsvetljavi. Škoda na Osnov-
ni šoli Marije Vere v Kamni-
ku, kjer je odkrilo dobro četr-
tino strehe, je ocenjena med 
tristo tisoč in 350 tisoč evrov, 
poročilo o njej pa so že posla-
li na ministrstvo za šolstvo in 
šport. "Voda je v telovadnici 
uničila parket v tolikšni 
meri, da ga bo treba zame-
njati, kar je tudi največji stro-
šek pri sanaciji škode na 
šoli," je pojasnil Smolnikar. 

"Občina bo prizadetim ob-
čanom pomagala po svoji 
moči, tako da bi jim iz tekoče 
proračunske rezerve skuSali 
financirati nabavo strešne 
kritine in tudi ostrešja. Prio-
riteta bodo stanovanjske hiše 
in gospodarska poslopja. 
Vsem verjetno ne bomo mo-
gli pomagati, zato bomo po-
skrbeL, da pomoč prejmejo 
vsaj najbolj oškodovani obča-
ni. Poškodovani objekti se te 
dni že intenzivno zidajo in 
prekrivajo, prihaja tudi prva 
pomoč. Ob tem opozarjam 
in v torek sem to dejal tudi 
predsedniku vlade Janezu 
Janši, da je treba pomoč deli-
ti iz enega centra, saj bomo le 
tako imeli natančen pregled 
nad razdeljeno pomočjo," 

razmišlja kamniški župan. 
Pet večstanovanjskih blokov, 
ki jim je v nedeljo odkrilo 
Strehe, je bilo k sreči zavaro-
vanih, upravniki so se tudi ta-
koj organizirali in poskrbeli 
za preprečitev dodatne ško-
de, je še dejal župan. Precej-
šnja škoda je nastala tudi v 
gozdovih, po županovih be-
sedah so jo ocenili na okoli 
štiri milijone evrov. 520 tisoč 
evrov škode so utrpeli tudi v 
Arboretumu Volčji Potok. 

Župan občine Vodice Bra-
ne Podboršek pravi, da je na 
občinskem imetju največja 
škoda nastala na Osnovni 
šoli Vodice. "Največja škoda 
je nastala na telovadnici, kjer 
je uničilo tla in jih moramo 
zamenjati. Že zbiramo po-
nudbe pri izvajalcih in kar 
težko je verjeti, da kvadratni 
meter parketa v telovadnici 
stane kar sto evrov. Zame-
njati bo treba tudi streho na 
starem delu šole, nekaj oken, 
kupiti nove žaluzije in dru-
go. Dokončna ocena Škode 
še ni znana, najbrž pa bo ob-
stala pri 430 tisoč evrih, o če-
mer smo že poročali na šol-

sko ministrstvo, saj pričaku-
jemo tudi državno pomoč pri 
odpravi škode. Zavarovalnica 
namreč povrne samo nepo-
sredno nastalo škodo, druge-
ga pa ne, zato bomo morali 
tudi z rebalansom proračuna 
zagotoviti denar za odpravo 
posledic nedeljskega neu-
rja," je razložil župan. Sana-
cijo šole nameravajo začeti 1. 
avgusta, končati pa do začet-
ka šolskega leta. 

Škoda je nastala tudi na in-
dividualnih hišah, zato bo 
občina najverjetneje poma-
gala tudi najbolj prizadetim 
občanom. V Vodicah se sicer 
prvič spopadajo z odpravlja-
njem škode po naravnih uj-
mah; te so jih namreč po žu-
panovih besedah do sedaj še 
vedno obšle. 

Iz največje slovenske zava-
rovalnice Triglav so sporočili, 
da pričakujejo približno se-
dem tisoč škodnih primerov 
(polovico v Prekmurju). Ško-
do na terenu popisuje okoli 
130 usposobljenih delavcev 
zavarovalnice, ki so prve 
škodne primere že zaključili. 
Kjer so že zaključili škodne 

primere, so večino škod tudi 
že izplačali, kjer primeri za-
htevajo dolgotrajnejšo obrav-
navo, pa izplačujejo akonta-
cije. V zavarovalnicah tudi 
svetujejo, da nastalo škodo 
prijavite čim prej. 

Rdeči križ Slovenije in Slo-
venska Karitas sta najbolj 
prizadetim družinam v ujmi 
že namenila po sedemdeset 
tisoč evrov in odprla posebna 
računa za zbiranje pomoči. 
Denar lahko za Rdeči križ 
nakažete na transakcijski ra-
čun 03100-1111122222. sklic 
98613, S pripisom "Ujma 
2008". Slovenska Karitas 
zbira pomoč na računu 
02140-0015556761, sklic 00 
6220, namen "Neurje". Evro 
boste darovaU, če boste po-
slali kratko sporočilo (SMS) s 
ključno besedo "UJMA" na 
številko 1919. Mobitel se je 
pri tem odpovedal zaslužku, 
so sporočili iz Rdečega križa. 
O b ^ a Kamnik zbira sred-
stva za odpravo posledic neu-
rja na svojem območju na 
transakcij skem račimu 
01243-6000000291, skUc 
"Odprava posledic neurja". 

Obnovili cesto skozi Kropo 
i stran 

C V E T O Z A P L O T N I K 

Kropa - Medtem ko je obči-
na na trasi ceste poskrbela 
za komunalno infrastruk-
turo, je direkcija do sredine 
tega meseca obnovila 105 
metrov ceste, preostalih 415 
metrov pa bo izvajalec del, 
Cestno podjetje Kranj, do-
končno obnovil, ko bo obči-
na predvidoma do konca 
septembra tudi na tem od-
seku uredila komunalne 
vode. Direkcijo za ceste je 
popravilo opornih zidov, 
ureditev odvodnjavanja ter 

asfaltiranje vozišča stalo 
232.404 evre, občina in Ko-
munala Radovljica pa sta za 
komunalne vode ter za ure-
ditev robnika in pločnika 
na odseku regionalne ceste 
ter na Placu do Gosposke 
ulice namenili 152.052 ev-
rov. 

"Z odprtjem obnovljene-
ga odseka uresničujemo 
del obljube, da bo Kropa po 
obnovi še lepša, kot je bila 
pred ujmo," je dejal župan 
Janko S. Stušek in pouda-
ril, da direkcijo čaka v pri-
hodnje še veliko dela pri 
urejanju preostalega dela 
ceste v Kiopi ter tudi pri ob-

novi ceste od Radovljice 
skozi Upnico do Krope. V 
želji, da bi se obnova Krope 
čimprej končala, je pozval 
Kroparje k enotnosti, sode-
lovanju in pomoči. 

"Vsi, ki smo delali pri ob-
novi ceste, smo se kar naj-
bolj trudili," je krajanom za-
gotovil direktor republiške 
direkcije za ceste Gr^or Fic-
ko in dodal, da so stvari žele-
li urediti tako, da bi prestale 
morebitno novo ujmo. Kar 
zadeva cesto do Krope, na di-
rekciji zagotavljajo, da jo 
bodo uvrstili v proračun za 
prihodnje leto in da jo bodo 
v skladu s finančnimi mož-

nostmi začeli postopno ob-
navljati. 

"V Kropi se je po vodni 
ujmi veliko naredilo, a ljudje 
ne znajo biti potrpežljivi in 
strpni," je ugotavljal pred-
sednik krajevne skupnosti 
Ciril Kozjek in dodal, da pa 
vsi krajani niso zadovoljni s 
prenovo ceste v središču 
vasi. Ker je nivo dela ceste 
previsok in nagnjen proti hi-
šam, je ob zadnjih neurjih 
voda že dvakrat zalila kleti 
bližnjih hiš. Predstavniki ob-
čine so se na pobudo krajev-
ne skupnosti o tem že pogo-
varjali s krajani, na problem 
je opozorila tudi neformalna 
delovna skupina prebivalcev 
starega jedra Krope, ki tudi 
meni, da je v Kropi nujna sa-
nacija Kroparice in drugih 
vodotokov, 

Uspešno poslovanje 
Gorenjske banke 
Banka je v prvem polletju ustvarila 
30 mil i jonov evrov dobička pred obdavčitvijo. 
Novi član uprave je mag. T i len Zugv/itz. 

CvEio Z A P L O T N I K 

Kranj ^ Nadzorni svet Go-
renjske banke je na torkovi 
seji obravnaval poslovanje 
banke v letošnjem prvem po-
l e ^ , pri tem pa je ugotovil, 
da je bilo poslovanje kljub 
neugodnemu gibanju na 
medjiarodnem finančnem 
trgu uspešno. Banka je v prvi 
polovid leta dosegla 30 mili-
jonov evrov dobička pred ob-
davčitvijo, kar predstavlja 45 
odstotkov načrtovanega za 
letošnje leto. Po donosnosti 
je bila nad slovenskim banč-
nim povprečjem in po kapi-
talski ustreznosti visoki nad 
predpisanimi vrednostmi, 
imela pa je tudi nizke stro-
ške. Donos na povprečni ka-
pital pred obdavčitvijo je zna-

šal 17,12 odstotka in donos 
na aktivo 3,42'odstotka, slo-
vensko bančno povprečje pa 
je bilo 15,21 oz. 1,22 odstotka. 
Operativni stroški so pred-
stavljali 145 odstotka povpre-
čne bilančne vsote, v bankah 
v Sloveniji v povprečju 1,71 
odstotka. Bilančna vsota je v 
prvih šestih mesecih porasla 
za 47 milijonov evrov oz. za 
2,7 odstotka, ob koncu junija 
je znašala 1.780 milijonov 
evrov, kar v slovenskem 
bančnem prostoru predstav-
lja 4-odstotni tržni delež. 

Nadzorni svet banke je za 
tretjega člana uprave imeno-
val mag. liltia Zugwitza, do-
sedanjega vodjo sektorja tr-
ženja v banki, ki bo fiinkdjo 
nastopil po pridobitvi dovo-
ljenja Banke Slovenije. 

Novi član uprave Tilen Zugwitz / roto: corud Smik 
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Cvetoči gorenjski nageljni 
Bernarda Gri lc z Blejske Dobrave že vrsto let goji 
gorenjske nageljne, letos ji je zacvetelo prek 
dvesto cvetov. 

U R Š A P E T E R N E L 

Blejska Dobrava - Gorenjske 
nageljne gojijo le še redke 
gospodinje. Ena od ljubite-
ljic teh tradicionalnih go-
renjskih rož pa je Bernarda 
Grilc z Blejske Dobrave. Kot 
pravi, so bili gorenjski na-
geljni vedno pri hiši, imela 
jih je že njena mama doma v 
Rovtih, vsa leta pa jih goji 
tudi sama. Vsako leto jo na-
geljni, ki potrebujejo skrbno 
nego, nagradijo z desetinami 
cvetov. Lani jih je naštela kar 
370, letos pa jih je že vsaj 70 
morala odstraniti, a se jih ob 
hiši bohoti še več kot dvesto. 
"Nageljne je treba paziti, za-
livati, škropiti in redno trgati 
odcvetele cvetove - čeprav se 
mi vsakega zdi škoda odtrga-
ti," pravi Bernarda, ki vsak 
dan za zalivanje porabi kar 
deset litrov vode. Kot pravi. 

nageljnom sonce ne prija 
preveč, najbolje je, če dobijo 
le jutranje sonce, potem pa 
so v senci. In kako jih prezi-
mi? Prestavi jih na verando, 
a šele, ko se temperature 
spustijo pod minus osem 
stopinj. "Moja mama in teta 
sta vedno govorili, da nagelj 
zdrži do minus osem. Če je 
mila zima, tako lahko osta-
nejo kar zunaj. V Rovtih so v 
starih časih nanje dali samo 
kakšne stare cunje, ko je pri-
tisnil mraz," je razložila so-
govornica, ki meni, da se go-
renjski nagelj zadnja leta 
vendarle vrača na okenske 
police. 

V teh dneh je najbolj buj-
no cvetenje njenih gorenj-
skih nageljnov že končano, a 
Bernardo bodo s številnimi 
cvetovi spet razveselili jese-
ni. Cvetijo ji namreč vsako 
leto dvakrat. 

Bernarda s svojimi cvetočimi gorenjskimi nageljrii - noben 
obiskovalec od nje ne odide brez šopka. 

Na Rodinah civilna iniciativa 
Zaradi nasprotovanja gradnji sedmih petstanovanjskih objektov so na Rodinah ustanovili c ivi lno 
iniciativo, ki se zavzema za ohranitev sedanjega vzorca poselitve na Rodinah. 

A N A H A R T M A N 

Rodine - Gradnja sedmih 
petstanovanjskih objektov v 
središču Rodin bi pomenila 
degradacijo vrednot vasi s ti-
sočletno zgodovino, so pre-
pričani v novonastali civilni 
iniciativi, ki se zavzema za 
ohranitev sedanjega vzorca 
poselitve na Rodinah. Od ob-
čine Žirovnica zato zahteva-
jo, da stori vse za preprečitev 
gradnje, ki bi po njihovem 
mnenju povzročila nepo-
pravljivo škodo vasi in nje-
nim prebivalcem. 

V pismu, ki so ga pred 
dnevi poslali županu Leopol-
du Pogačarju, tako zahtevajo 
takojšnjo zaustavitev postop-
kov za pridobivanje gradbe-
nega dovoljenja, ker da pro-
jekt presega posege, ki so do-
pustni po prostorsko-ure-
ditvenih pogojih (PUP), 
predvsem glede zazidane 
površine. Postopek pridobi-
vanja gradbenega dovoljenja 
se po njihovem mnenju ne 
more nadaljevati po veljav-
nem PUP-u, ampak bi mo-
rali sprejeti lokacijski načrt 
za načrtovano gradnjo, ki po 
njihovem ne bo enodružin-
ska zazidava. Civilna iniciati-
va občini tudi očita, da je k 
načrtovani gradnji izdala 
mnenje o ureditvi prometa, 
ne da bi se o tem posvetova-
la s prizadetimi prebivalci, in 
zahteva, da se vaščanom vsaj 
dovoli vstopiti v postopek 
pridobivanja gradbenega do-
voljenja kot stranskemu 
udeležencu, če postopka že 
ne bodo ustavili 
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Travnik sredi Rodin, na katerem OCR Grad Bled želi zgraditi sedem petstanovanjskih 
objektov. 

Ovilna iniciativa še zahte-
va, da občina po hitrem po-
stopku iz 2. dena obstoječega 
PUP-a črta besedilo 'v novo-
zgrajenem stanovanjskem 
objektu max. pet stanovanj' 
in ga nadomesti z uradnim 
tolmačenjem PUP-a o tem, 
kaj je enodružinska hiša, ki 
ga naj pridobi na Ministrstvu 
za okolje in prostor. "Pro-
blem zadeva vsa naselja v ob-
čini, kajti po veljavnem občin-
skem predpisu lahko vsak, ki 
je lastnik hiše znotraj 'eno-
družinske zazidave', doživi, 
da bo neposredno ob njegovi 
hiši zrasel blok s petimi sta-
novanji," je v dopisu županu 
navedla iniciativa. Opozarjajo 
še, da je občinski svet zadnje 
spremembe PUP-a sprejel po 
hitrem postopku, Icar pa je 
bilo v nasprotju z zakonoda-
jo, saj pri tem ni šlo za tolma-
čenje, ampak za popravke. 

Župan Pogačar je v teh 
dneh na dopustu, a je sezna-
njen z nastankom civilne 
iniciative in pismom, ki mu 
ga je poslala. "Podpiral bom 
prizadevanja krajanov Rodin 
ob spoštovanju predpisov," 
je dejal in nas za dodatna po-
jasnila napotil na občinsko 
upravo. Na občini so znova 
poudarili, da niso pristojni 
za vodenje postopka izdaje 
gradbenega dovoljenja, pač 
pa to vodi upravna enota, ki 
lahko zavrne izdajo dovolje-
nja, če gradnja ni v skladu s 
predpisi. Dodali so, da je ob-
čina za zdaj izdala le projek-
tne pogoje glede prometne 
iireditve, ki pa niso predmet 
prostega preudarka, zato ni 
podlage za pridobivanje 
mnenja občanov. Zavračajo 
tudi navedbo, da bi za takšno 
vrsto gradnje morali sprejeti 
lokacijski načrt, saj območje 

leži v delu občine, ki se ureja 
s PUP. 

Na očitek dvilne iniciative, 
da bi morali upoštevati vlad-
no uredbo za razvrščanje ob-
jektov po enotni klasifikaciji, 
so na občini odgovorili, da 
bodo to upoštevali v izvedbe-
nem delu občinskega pros-
torskega načrta, ki ga priprav-
ljajo, PUP pa temelji na zako-
nu o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor. V ob-
činski upravi so še pojasnili, 
da so bile spremembe PUP-a 
lani izvedene v skladu z zako-
nom o urejanju prostora. 
Spremembo, ki jo predlaga 
civilna iniciativa, je po zako-
nu o prostorskem načrtova-
nju prav tako možno sprejeti 
po skrajšanem postopku, ver-
jetno pa bo prej sprejet občin-
ski prostorski načrt z vključe-
nim izvedbenim delom, so 
dodali na občini. 

Slovesno pri Ruski kapelici 
M A R J A N A A H A Č I Č 

Kranjska Gora - Društvo Slo-
venija Rusija je v sredo pred-
stavilo osrednje dogodke ob 
letošnjih slovesnostih pri 
Ruski kapelici pod Vršičem, 
ki se bodo pričele v petek, 25. 
julija, in končale v nedeljo, 
27. julija. 

Dvanajstčlansko rusko dr-
žavno delegacijo bo tudi to-
krat, že tretjič zapored, vodila 
podpredsednica ruske dume 
Ljulx)v K Sliska, v Slovenijo 
pa prihajata tudi delegacija 
Ruske pravoslavne cerkve in 
vod gardistov ruske vojske. 

Osrednje slovesnosti se 
bodo pričeli v soboto zvečer s 
koncertom domačega pev-
skega zbora in ruskega cer-
kvenega zbora pod lipo v 
Kranjski Gori, nadaljevale s 
spominsko mašo ter koncer-
tom Komornega zbora kate-

Lanska slovesnost pri Ruski kapelici /Foti>:TinjDoki(>rhrvcc) 

drale Smolny iz St. Peters-
burga v dvorani Vitranc. V 
ovalni dvorani hotela Larix 
bo do sredine avgusta na 
ogled razstava Ko se je spre-
minjal svet 1914-1918, ki 
osvetljuje dogodke iz časa, 
ko so ruski ujemiki gradili 

cesto prek Vršiča. Osrednja 
slovesnost pri Ruski kapelici 
pa se bo pričela v nedeljo ob 
10. uri. Častni pokrovitelj do-
godka je letos predsednik Re-
publike Slovenije Danilo 
Turk, sicer dolgoletni član 
društva Slovenija-Rusija. 
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Jelen ne bo več sramota 
P r i h o d n j e leto s p o m l a d i na j bi na s e d a n j i lokaci j i k r a n j s k e g a hotela j e l e n z a č e l rasti p o s l o v n o 
s t a n o v a n j s k i k o m p l e k s , g r a d n j a pa na j bi t ra ja la leto in pol . 

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

Kranj - "Kar nekaj let je kom-
pleks hotela Jelen kranjska 
sramota, zato smo res zado-
voljni, da smo vendarle našli 
pravo rešitev za ta del Kra-
nja. Pri tem smo zgledno so-
delovali tako z investitorjem 
kot Zavodom za varstvo kul-
turne dediščine in veseli me, 
da se tako nadaljuje urejanje 
mestnega jedra Kranja," je 
ob včerajšnji predstaviti iz-
ida arhitektumo-urbanis-
tičnega natečaja na območju 
nekdanjega hotela Jelen po-
vedal kranjski podžupan Sta-
ne Štravs, vodja oddelka za 
okolje in prostor Boštjan Co-
tič pa je dodal, da je bilo so-
delovanje pri pripravi tega 
projekta vodilo občine tudi 
za vnaprejšnje sodelovanje 
pri urejanju Kranja. 

"Pri odkupu Jelena in nato 
še Merkurjeve stare stavbe 
nas je pritegnila predvsem 
odlična lokacija, na natečaj 
za gradnjo novega poslovno-
stanovanjskega kompleksa 
pa smo povabili vse vidnejše 
projektante. Na koncu smo 
se med petimi natečajnimi 
rešitvami odločili za projekt. 

Hotel Jelen, ki je že nekaj let sramota Kranja, naj bi spomladi vendarle začeli prenavljati, 
na njegovem mestu pa naj bi bil v letu in pol zrasel poslovno-stanovanjski kompleks. 

ki so ga pripravili v arhitek-
tumem biroju ABiro v Ljub-
ljani," je v imenu investitor-
jev, podjetja Elektroservisi, 
d. d., iz Trzina, povedal di-
rektor oddelka za nepremič-
nine Franc Zupančič in do-
dal, da je projekt vreden oko-
li deset milijonov evrov, 
gradnjo pa naj bi začeli ta-
koj, ko bodo pridobili grad-

beno dovoljenje, kar priča-
kujejo do pomladi prihodnje 
leto. 

Kot je povedal Matej Blen-
kuš iz ABiroja, je ria sedanji 
lokaciji hotela Jelen in sosed-
njih stavb predvidenih okoli 
60 novih stanovanj s poseb-
nim šarmom in pogledom, v 
pritličju pa bodo lokali za 
mirnejše poslovne in gostin-

ske dejavnosti. "Pri načrtova-
nju poslovno-stanovanjske-
ga kompleksa smo se zave-
dali enlaatnosti lokacije," je 
poudaril Matej Blenkuš, vod-
ja območne enote Kranj pri 
Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine Miloš Ekar pa je 
dodal, da je projekt prime-
ren zaključek starega mest-
nega jedra Kranja. 

Prepovedali dostop do Čedce 
T e r e n pri s l a p u Č e d c a n a d J e z e r s k i m se še ni u m i r i l in s e mater ia l š e p o s i p a , zato je d o n a d a l j n j e g a 
p r e p o v e d a n d o s t o p na o ž j e o b m o č j e s l a p u . 

S I M O N S U B I C 

Jezersko - Čeprav se je skal-
no pobočje okoli slapa Čedca 
nad Jezerskim začelo podira-
ti že v začetku jimija, se te-
ren še vedno ni umiril, zato 
je občina Jezersko do nadalj-
njega prepovedala dostop v 
neposredno bližino te narav-
ne znamenitosti, ki je v za-
dnjem mesecu povsem spre-
menila svojo podobo. "Vsak 
strokovnjak, ki si je ogledal 
teren, govori drugače. Eni 
opozarjajo in tudi sam tako 
menim, da se material še 
vedno posipa in je območje 
še vedno nevamo za prebi-
valstvo, spet dmgi nas pre-
pričujejo, da ogroženosti ni. 
Dokler mi ne bodo pisno za-
gotovili, da je območje pov-
sem vamo, bo veljala prepo-
ved dostopa do ožjega ob-
močja slapu. Dostop je tako 
odslej dovoljen do melišča, 
naprej pa ne," je včeraj po-
jasnil jezerski župan Milan 
Kocjan. 

Strokovnjaki ministrstva 
za okolje in prostor so si si-
cer slap znova ogledali v sre-
do, nov ogled je tudi že na-

Teren na ožjem območju Čedce se še ni umiril. / Foto; corazd iinik 

povedal okoljski minister Ja-
nez Podobnik s svojo ekipo, 
je pojasnil Kocjan. Po neka-
terih ocenah se je do sedaj 
pri Čedci, najvišjem slapu v 
Sloveniji, odtrgalo že od 
osemsto tisoč do milijon ku-
bičnih metrov materiala, kar 
je spremenilo strugo vode. 

ki tako ogroža tudi najbližje 
hiše. "V ponedeljek, po neu-
rju in obilnem deževju, je 
voda tekla celo na regional-
no cesto," pripoveduje žu-
pan. 

Prva sanacijska dela nižje 
od slapu so že stekla, kakor 
je predvideno v prvotoem 

scenariju. Trenutno čistijo 
zaplavne pregrade, iz katerih 
bodo predvidoma odkopali 
okoli pet tisoč kubičnih me-
trov materiala (blata). Nato 
nameravajo izvesti prekop 
travnika in vzpostaviti strugo 
reke. Dela naj bi končali v 
desetih dneh. 

Z c . BESN ICA 

Oratori j v B e s n i c i 

Med letošnjimi počitnicami so tudi v župniji Besnica orga-
nizirali med mladimi vedno bolj priljubljen oratorij. V času 
od 1. do 4. julija je štirinajst animatorjev vodilo 58 otrok, ki 
so se igrali, tekmovali, pogovarjali, pripravljali različne jedi 
in se udeleževali delavnic. Ko jim je bilo vroče, so se tudi po-
livali z vodo. Letos so za oratorij gasilci iz Podblice posodili 
šotor, gostilna Na Razpokah pa je poskrbela za kosila. C . F. 

KRANJ 

Z B e l j a k o m b o d o podpisa l i l istino o s o d e l o v a n j u 

Ob letošnjem Kranfestu, ki bo v petek in soboto, 25. in 26. 
julija, bo posebna pozornost namenjena tudi sodelovanju 
Kranja s prijateljskimi mesti. Slovesno bodo podpisali listino 
o sodelovanju med Mestno občino Kranj in mestom Beljak. 
V Kranju bodo listino podpisali v petek, 25. julija, ob 15.30 v 
renesančni dvorani Mestne hiše, v Beljaku pa v ponedeljek, 
28. julija, na slovesnosti ob slovenskem dnevu. V. S. 

Želimo si 
vas spoznati. 
SKB d.d., danlca ene Izmed na)uspe§netših evropskih in svetovnti banenin 
skupin Sodšt̂  Q4n4rale. utrjuje in Url poslovanje ne slovenskem bančnem trgu. 

Za nadaljnje uspešno poslovanje, iščemo 

OSEBNEGA BANČNIKA I 
(m/ž) v PE Gorenjska 
• poslovalnica Kranj Center (1 delovno mesto) 
• poslovalnica Radovljica (1 delovno mesto) 

Opis del in nalog: 
• odpiranje računov strank; 
• trženje In prodaja vseh vrst depozitov, zavarovanj in 

vrednostnih papirjev; 
• opravljanje kreditno-garancijskih poslov; 
• opravljanje poslov plačilnega prometa po nalogih strank; 
• trženje storitev in produktov banke; 
• reševanje zahtevnejših reklamacij; 
• posredovanje stikov oz. urejanje poslov za stranko v 

ostalih organizacijskih enotah banke; 
• mentorstvo, inštruktorstvo; 
• po potrebi opravljanje blagajniških poslov; 
• opravljanje drugih nalog po naročilu nadrejenega delavca. 

Od kandidata pričakujemo: 
• V. ali VI. stopnjo ekonomske ali daige sorodne smeri; 
• najmanj 9 mesecev delovnih izkušenj na enakih ali 

podobnih delih; 
• znanje angleškega jezika. 

Sposobnosti in veščine: 
• uporaba standardnih orodij za PC; 
• komunikativnost; 
• dobre verbalne in numerične sposobnosti; 
• prijazen odnos do strank in sodelavcev. 
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 1 leta, s 
3-mesečnim poskusnim delom in možnostjo podaljšanja za 
nedoločen čas. 

Prijave s kratkim življenjepisom pošljite v roku 8 dni od objave 
na naslov; SKB d.d., PE Gorenjska, Koroška cesta 5, 
4000 Kranj (g. Anton Kotnik) ali na elektronski naslov: 
anton.kotntk@skb.si. 

S K B Lepo vas 
je videti. 

SOCIETE CENERAtE CROUP 

mailto:anton.kotntk@skb.si


GORENJSKA info@g-^las.si 

ŽELEZN IK I 

V nedel jo v r h u n e c Č i p k a r s k i h d n e v o v 

Ta konec tedna bo v Železnikih pestro dogajanje, saj se za-
ključujejo 46. Čipkarski dnevi. Danes ob 19. uri bodo v lov-
skem domu odprli razstavo čipk učenk čipkarske šole Želez-
niki in Združenja slovenskih klekljaric, na ogled pa bodo 
tudi čipke iz klekljarskih delavnic. Ob 21. uri lahko v Egro-
vem vrtu prisluhnete podoknicam s skupino Cantemus. Ju-
tri bodo ob 17. uri na Racovniškem mostu odprli fužinarsko-
kovaško pot od Racovnika do plavža mimo hiš pomembnih 
Železnikarjev. Pred plavžem bo ob 18. uri otroški živ-žav z 
Adijem Smolarjem, ob 20. uri bo nastop Kantona banda in 
madžarskih mažoretk, ob 21. uri pa bo nastopita skupina 
Pop design. V nedeljo bodo tako kot lani okna v starem delu 
Železnikov krasile čipke. Možen bo sprehod po fužinarsko-
kovaški poti. Od 10. do 19. ure bo na stojnicah na Logu in 
pred muzejem predstavitev domačih obrti in kulinarike. Ob 
14.30 bo pred plavžem nastop pihalnega orkestra z Madžar-
ske ter madžarskih in domačih mažoretk. Ob 15. uri bo sle-
dilo tekmovanje klekljaric in klekljarjev vseh generacij pod 
kostanji na dvorišču gostilne pri Meru, kjer se je odvijal prvi 
Čipkarski dan. Po 16. uri bo na prireditvenem prostoru pri 
plavžu za zabavo skrbela Natalija Verboten. Popoln pro-
gram čipkarskih dni si lahko ogledate na www.td-zelezni-
ki.com. A. H. 

ŽELEZN IK I 

Po n o v e m letu le š e d v a z d r a v n i k a ? 

V Železnikih bodo morali poiskati novega splošnega zdrav-
nika, saj je Špela Peternelj, ena od treh zdravnikov koncesi-
onarjev, občini vrnila koncesijo in bo tako paciente iz Želez-
nikov sprejemala le še do konca leta. Kaj je botrovalo njeni 
odločitvi, nam ni uspelo izvedeti, saj je do ponedeljka na do-
pustu, znano pa je, da je Peterneljeva imela precej pripomb 
na počasno obnovo zdravstvenega doma na Racovniku in 
slabe delovne razmere na začasni lokaciji v Selcih. "Ne gre 
za osebna nesoglasja, temveč za nesoglasja med zdravnico 
in občino, ki jo zastopam. Mislim, da je glavni razlog za 
takšno odločitev po njenem previsoka najemnina, saj je za-
htevala neprofitno najemnino," je dejal župan Mihael Prevc. 
Dodal je, da je vračilo koncesije zdravničina legitimna pravi-
ca, in je prepričan, da bodo v pol leta našli novega zdravni-
ka: "Ne nazadnje je v dolini šest zdravnikov, ki delo oprav-
ljajo drugje. Precej je tudi študentov medicine." Če novega 
zdravnika ne bodo dobili, bi preostala dva zdravnika skrbe-
la za sedem tisoč pacientov. "To bi pomenilo popolno pre-
obremenitev," je dejal zdravnik Branko Košir, ki se boji, da 
bo glede n^pomanjkanje zdravnikov novega zdravnika v Že-
leznikih težko dobiti. A. H. 

ŠKOFJA L O K A 

Alenka G o d e c na M e s t n e m trgu 

Turistično društvo Škofja Loka v sodelovanju z Občino Škof-
ja Loka že šesto leto pripravlja poletne kulturne utrinke v 
starem mestnem jedru, s katerimi poskrbi za raznoliko do-
gajanje na Mestnem trgu. To soboto, 19. julija, bo ob 20.30 
nastopila Alenka Godec s skupino. B. B. 

Civilna iniciativa 
za prestavitev doma 
Stanovalc i ob b o d o č e m d o m u z a starejše v Ž i r e h ne n a s p r o t u j e j o gradnji , v e n d a r ocenjuje jo , da je 
predvideni objekt prebl izu nj ihovih d o m o v . 

BOŠTJAN B O G A T A ; 

Žiri - Civilna iniciativa obča-
nov, stanujočih v objektih z 
naslovom Pot v Goropeke 2, 
6 , 1 0 in Jobstove ceste 29 in 
31, s prvopodpisanim Anto-
nom Primožičem zatrjujejo, 
da niso proti načrtovani 
gradnji doma za starejše v 
Mršaku, so pa proti predvi-
deni lokaciji. "Za nas je 
predvidena lokacija doma 
neprimerna, saj je preblizu 
naših domov in parcel. To 
smo povedali tudi predstav-
nikom občine, saj bi bil ob-
jekt komaj dobrih deset me-
trov od naše hiše, v nekate-
rih primerih celo manj," 
nam je povedal prvopodpisa-
ni Anton Primožič. 

Dom bi prestavili zgolj ne-
kaj metrov stran (na drugo 
stran grabna), na tem mestu 
pa uredili paik oziroma zele-
no varovano površino. Tak 
predlog je do sedaj podpisalo 
27 neposrednih sosedov bo-
dočega doma (med njimi so 
tudi mladoletni!), ki bodo ču-
tili vpliv doma pa tudi novega 
bencinskega servisa in trans-
foramatorske postaje. "Z ure-
ditvijo parka oziroma zelene 
cone bi ustvarili t i. tampon, 
ki bi nas ščitil pred hrupom. 
Ta se bo z domom nedvo-
mno povečal, že sedaj pa 
smo podvrženi hrupu z vseh 
drugih strani in pred njim ne 
bomo mogli več ubežati," po-
jasnjuje Mili Primožič. 

Prestavitev na drugo stran 
grabna naj bi bila upravičena 
tudi stroškovno, saj so po 

Na tem mestu naj bi stal dom za starejše, ki mu stanovalci hiš v ozadju ne nasprotujejo, 
le prestavili bi ga čim dlje od hiš. 

geološkem pregledu tal na 
obstoječi lokaciji ugotovili, 
da so trdni temelji šele na 15 
do 22 metrih globine, kar bo 
gradnje podražilo, hkrati pa 
bi piloti lahko ogrozili teme-
lje njihovih, tudi več kot sto 
let starih hiš. Zemljišče je tu 
zelo razmočeno, na štirih vr-
tinah se sedaj nabira voda, 
ob večjih nalivih nanj udari-
jo hudourniki. Na tem me-
stu je tudi prvi žirovski vodo-
vod. "Žal nas na občini ne 

razumejo, deležni smo bili 
le slabe volje in zamer, v kra-
ju se je ustvaril vtis, da smo 
nasprotniki humane dejav-
nosti. To pa ne drži," so nam 
povedali predstavniki pod-
pisnikov peticije. "Prišlo je 
celo tako daleč, da mi na Ob-
čini Žiri ne želijo urediti 
zemljiško knjižne zadeve, 
češ kaj pa sem podpisala pet-
icijo. To je izsOjevanje," pa je 
dodala Marija Harrison. 
"Ob obisku neposrednih so-

sedov so nam ti res povedali, 
da bodo uporabili vsa pravna 
sredstva, da bi preprečiU 
gradnjo doma," nam je pove-
dal Frand Kranjc, direktor ži-
rovske občinske uprave, ven-
dar: "Korist doma za starejše 
je za občane Žirov neprecen-
ljiva, tako v negi stanovalcev, 
kot zaradi novih delovnih 
mest in razvoja Žirov. Upora-
bili bomo vsa pravna sred-
stva, da bo investitor lahko 
gradil dom." 

Iskra 
Iskro MIS 

Podjetje Iskra M I S , tovarna merilnih instrumentov in stikal, vabi k 

sodelovanju nove sodelavce/ke za naslednjo prosta delovna mesto: 

1. PROJEKTANT 
VII. stopnja izobrazbe elektrb smeri in strokovni izpit elektro stroke 

2. PROIZVODNI DELAVEC SPECIALIST 
V. stopnja izobrazbe elektrotehnik elektronik 

3. UREJEVALEC 
IV. stopnja izobrazbe strojno smeri 

4. ORODJAR 
IV. stopnja izobrazbe strojne smeri 

5. ZAHTEVNA PROIZVODNA DELA > 
IV. stopnja izobrazbe strojne smeri 

Izbrane kandidate bomo zaposlili za določen čas, s polnim debvn-
im časom in z možnostjo kasnejše zaposiHve za nedoločen čas-. 

Ponudbo z življenjepisom, opisom delovnih izkušenj in dokazilom o 
izobrazbi pošljite v 15 dneh po objavi na naslov: ISKRA MIS, d. d,. 
Ljubljanska c. 24 a, 4000 Kranj. Za vse dodatne informacije smo 
Vam na voljo no telefonski številki 237 2294, 237 2291. 

• I !l I I 
Pisana Loka 1008 
P o l e t n e f j r i r a d i i / e v Ski ,r j ! L o k i 

A 
OMict L o t u 

PRODAJA IN SERVIS FOTOKOPIRNIH STROJEV, 
PISARNIŠKI MATERI«. IN OPREMA, d.0.0. 
KoroSka35.4000KflAMJ 
lel.. 04/2360 761, lax: 04/2380 751 

Pestra m ugodna izbira 
šolskih nahrbtnikov m šolskih potrebščin 

• Na voljo več kot 200 različnih nahrbtnikov 
• šolske torbe znanih televizijskih junakov (Cars, Ninje 

Turtles, Barble, Spiderman,...) 
• Zvezki A4 60-listni že od 0,45 EUR dalje 
• Barvice Jolly Kinderfest 1/12 B.59 EUR 
• Tempere Aero TE-12 3.95 EUR 
• Risalni blok aCHistni 1,25 EUR 
• Šestila od 1,90 EUR dalje 
• Voščenke Duga 2,99 EUR 
• Mapa z elastiko od 1,50 EUR dalje 

Pri nakupu 70 EUR 5 % popust 
Pri nakupu 100 EUR 5 % popust + darilo 

Razprodaja lanskih nahrbtnikov in šolskih torbic 
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Trenirajo in odštevajo dneve 
T a teden s o na sej i i z v r š n e g a o d b o r a O K S potrdil i s e z n a m r e p r e z e n t a n c e za o l i m p i j s k e igre v 
Pekingu, n a k a t e r e m je t r e n u t n o 61 š p o r t n i k o v , o d t e g a d o b r a deset ina i z r a d o v l j i š k e o b č i n e . 

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

Ljubljana, Radovljica - "Pri-
prave na olimpijske igre so 
res že dolgotrajne, tako da 
vsi skupaj težko čakamo, da 
se končajo in da se odpravi-
mo proti Pekingu, kamor 
veslafi potujemo zadnji dan 
tega meseca. Do takrat nas 
čaka še kar nekaj znojenja in 
"trpljenja", vendar bomo 
tudi to preživeli in upam, da 
nam bo na olimpijskih igrah 
uspel dober rezultat, kar je 
uvrstitev med najboljših 
šest," je v imenu blejskih 
veslačev povedal mladi član 
četverca brez krmarja Rok 
Rozman iz Radovljice. Rok 
je bil minulo sredo namreč 
eden od olimpijcev, ki se je 
udeležil priložnostnega spr-
ejema pri domačem županu 
Janku S. Stušku, ki je radov-
ljiškim olimpijcem zaželel 
dobre rezultate in veliko 
športne sreče v Pekingu. 

"Počaščen sem, da lahko 
pozdravim radovljiške vr-
hunske športnike, ki odhaja-
te na olimpijado. Kar sedem 
vas je doma v naši občini ali 
trenirate v radovljiškem klu-
bu in ste doma iz bližnje 
okolice, kar trenutno, ko še 
ni znano, ali se bodo na 
olimpijske igre uvrstili tudi 
košarkarji, pomeni skoraj 
enajst odstotkov vseh sloven-

Radovljiškl žup'an Janko S. Stušek je olimpijcem iz domače občine zaželel srečno pot v 
Peking ter veliko uspehov in športne sreče. / roto: cotazd kivck 

skih olimpijcev. To je res 
lepa številka in pomeni, da 
je naša občina športna obči-
na in da imajo naši športni-
ki tudi lepe tekmovalne 
uspehe. Za to bomo po naj-
boljših močeh skrbeli tudi v 

bodoče," je zbrane športnike 
in trenerje nagovoril župan 
Stušek ter Sari Isakovič, Anji 
Klinar, Teji Zupan, Luki 
Turku (vsi Plavalni klub Žito 
Gorenjka Radovljica) ter ves-
lačema Iztoku Čopu, Roku 

OKS in država bosta dobitnikom olimpijske zlate ko-
lajne v Pekingu namenila skupaj 39.350 evrov, srebr-
na kolajna je vredna 3 0 . 4 0 0 evrov, bronasta pa 2 1 .450 
evrov. 

Rozmanu (manjkal je Luka 
Špik), zaželel hidi srečno pot 
v Peking in jim (po tradidji) 
izročil tudi žepnino. "Dvesto 
evrov res ni veliko, zagotovo 
pa bomo vsi veseli, če boste 
žepnino porabili za to, da 
boste nazdravili kateri od 
kolajn," je dodal župan Stu-
šek, dekleta in fantje pa so 
obljubili, da se bodo potru-
dili po najboljših močeh, saj 
si v Pekingu prav vsi želijo 
doseči svoje najboljše rezul-
tate. 

Plavalci zbrani v Radovljici 
jutr i in v n e d e l j o bo v Radovl j i c i 32. m e d n a r o d n i p lava ln i m i t i n g M o b i t e l . 

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

Radovljica - Jutri in v nedeljo 
(slavnostno odprtje bo jutri, v 
soboto, ob 17.15, finala pa oba 
dneva ob 18. uri) bo radovlji-
ški Plavalni klub Žito Go-
renjka prireditelj že 32, med-
narodnega plavalnega mitin-
ga Mobitel 2008. Poleg naj-
boljših slovenskih plavalcev 
in plavalk bodo v bazenu na 
radovljiškem kopališču na-
stopili tudi nosilci medalj z 
olimpijskih iger in evropskih 
prvenstev. "Pričakujemo ude-
ležence iz 25 držav, skupaj 
okoli 280 plavalcev in pla-
valk, od tega okoli 30 olimpij-
cev. Seveda bodo na domači 
tekmi pred odhodom v Pe-
king nastopili vsi najboljši ra-
dovljiški plavalci in plavalke 
na čelu z olimpijd, pa tudi 
vsi drugi slovenski olimpijd, 
razen Petra Mankoča, ki je še 
na višinskih pripravah," je 
pred mitingom v Radovljid 
povedal direktor plavalnih re-
prezentanc pri PZS Radovlji-
čan Ciril Globočnik, ki je 
navdušen tudi nad odličnimi 

Daljinska plavalka Teja Zupan je za srebrno kolajno na 
M EP na včerajšnji tiskovni konferenci v avtohiši Odar v 
Lescah dobila še posebne čestitke in torto. / foio: cotHti Kav«« 

rezultati, ki so jih naši plaval-
d dosegli minuli konec ted-
na na odprtem prvenstvu Hr-
vaške v Dubrovniku. "Res ve-
liko truda smo vsi skupaj vlo-
žili v priprave naših plaval-
cev, že po rezultatih v Du-
brovniku pa je jasno, da smo 
na pravi poti tudi za olimpij-
ske igre," je dodal Globočnik. 

Tudi mlada 17-letna radov-
ljiška plavalka Teja Zupan je 
minuli konec tedna odlično 

nastopila na petkilometrski 
progi na mladinskem evrop-
skem prvenstvu v daljin-
skem plavanju v franco-
skem Setu in z drugim me-
stom ter srebrno kolajno do-
kazala, da je odlično priprav-
ljena. Nato je izpustila 10-
Idlometrsko preizkušnjo, saj 
jo je uščippilo v hrbtu in 
pred nastopom na olimpij-
skih igrah ni tvegala resnej-
še poškodbe. 

NOGOMET 

D o m ž a l č a n i s lavi l i 
v L u k s e m b u r g u 

Minuli torek so naši državni 
prvaki, nogometaši Domžal, 
odigrali prvo tekmo i. kroga 
kvalifikacij za ligo prvakov in 
v gosteli z rezultatom 1 : o 
premagali ekipo Fgi Dude-
langa. Na gostovanju v Luk-
semburgu je edini gol dose-
gel Jože Benko in Domžalča-
nom pred povratno tekmo, ki 
bo 27. julija v Domžalali, za-
gotovil pomembno prednost. 
Že ta konec tedna pa naj bi se 
začelo tudi domače državno 
prvenstvo, ki je pod vpraša-
jem zaradi napovedane stav-
ke sindikata SPIN S. Domžal-
čani naj bi v soboto v i , krogu 
gostili ekipo Primerja. V. S. 

KRANJ 

N o g o m e t a š i C h e l s e a 
s o izbrali S l o v e n i j o 

v začetku avgusta bodo na 
priprave v Slovenijo pripoto-
vali nogometaši slavnega an-
gleškega kluba, londonskega 
Chelsea. Nastanjeni bodo 
v Savinem petzvezdničnem 
hotelu Livada Prestige Terme 
3000 v Moravskih Toplicah. 
V. S. 

VABILA, PRIREDITVE 

Kolesarska dirka Poljane-Stari vrh - Jutri, v soboto, ob io. uri 
ŠD Poljane nad Škofjo Loko - kolesarska sekcija Indu Team, 
organizira kolesarsko dirko (odprtega tipa) iz Poljan na Stari 
vrh. Leteči štart bo pred kmetijsko zadrugo v Poljanah, cilj pa 
na Crebljici pod Starim vrhom. Dodatne informacije glede 
dirke lahko dobite na telefonih: GSM: Aleš 041 /255 681 in An-
drej 031/316 681 ali na spletni strani ŠD Poljane 
http://vwv/.drustvo-sdpoljane.si/. V. S. 

7. Kolesarski vzpon, tek in pohod na Bazo 20 - To nedeljo, 20. 
julija, s startom ob 10. uri iz Dolenjskih Toplic bo društvo 
K2M pripravilo tradicionalni kolesarski vzpon, tek in pohod 
na Bazo 20. Več na WAVw.k2m.si/baza20. V. S. 

Strelci za zlato čipko - Strelsko društvo Lotrič Železniki to ne-
deljo, 20. julija, prireja tekmovanje v streljanju za "zlato čip-
ko". Tekmovanje bo potekalo na strelišču v zaklonišču OŠ Že-
lezniki. Tekmuje se posamezno v moški in ženski konkurenci 
ter ekipno. Informacije in prijave: sd.lotric.zelezniki® 
gmail.com ali na telefon 041/444 972 (Branko). Podelitev 
"zlatih čipk", pokalov in medalj bo ob 16. uri na prireditvi ob 
plavžu v Železnikih. Pela bo Natalija Verboten. V. S. 

8. memorial Tomaža Kavarja - ŠD Jedro Tržič to nedeljo, 20. 
julija, organizira 8. memorialni šahovski turnir. Tekmovanje 
je posvečeno slovenskemu alpinistu Tomažu Kavarju, ki je 
umrl 2. julija 2000 na Mustag Ati v Himalaji in je bil tudi ve-
lik ljubitelj kraljeve igre. Odprto tekmovanje bo potekalo v 
planinski koči Zavetišče PD Križe Tržič s pričetkom ob 10. 
uri. V prijavnino, ki jo sprejemajo še do 10 minut pred začet-
kom tekmovanja, je vključeno kosilo. Informacije: Prašnikar 
Jože, telefon: 04/5963 721 GSM: 040/238-150, e-naslov: 
jotko.nena@gmail.com. O. O. 

Tretji šahovski turnir v Šobcu - ŠD Gorenjka Lesce ta ponede-
ljek, 21. julija, s pričetkom ob 18. uri organizira tretji šahovski 
turnir. Šahovske rekvizite zagotovi organizator, rezultati se 
bodo upoštevali tudi za slovenski rating. Prijave sprejemajo do 
15 minut pred začetkom tekmovanja. Drugega turnirja se je 
udeležilo 40 šahistk in šahistov, med njimi tudi trije Nizozem-
ci. Na prvih treh mestih so bila tri presenečenja! Zmagal je 
Marjan Lužnik (ŠD Jesenice), ki je imel 6 točk, prav toliko kot 
drugi Zoran Cvijič (ŠK Bohinj Bohinjska Bistrica), ki pa je imel 
slabši dodatni kriterij. Tretja je bila 17-letna Špela Orehek (ŠD 
Domžale). Informacije: Nejc Petrovič, GSM: 041/461 606, ali 
na elektronski naslov: nejc_petrovic@ihotmail.com. O. O. 

Hokejske vstopnice že v predprodaji - Pri HK Acroni Jesenice 
so že začeli predprodajo vstopnic za novo sezono. Cena se-
zonske vstopnice za sedišča je tristo evrov, za stojišča pa dve-
sto evrov. Prodajajo tudi tako imenovane VIP vstopnice po ti-
soč evrov. Sezonske vstopnice je mogoče kupiti tudi na tri 
obroke (čeke), količina sezonskih vstopnic pa je omejena 
(osemsto). Predprodaja vstopnic poteka vsak torek in četrtek 
med 17. in 19. uro od 15. julija do 15. avgusta na blagajni pred 
dvorano Podmežakla. Vsi, ki boste kupili sezonske vstopnice, 
boste dobili še navijaški šal H K Acroni Jesenice. Cene dnevnih 
vstopnic bodo letos 15 evrov za sedišče in 10 evrov za stojišče. 
V. S. 

Podjetje PROMPT, d. o. o., smo vodilno slovensko podjetje na 
področju distribucije elektronskih komponent in gradnje sekun-
darne infrastrukture za telekomunikacije in energetiko. 
Razvoj in širitev podjetja zatitevata nenetino zaposlovanje novih 
sodelavcev na področju servisa In vzdrževanja klimatskih naprav 
in napajalnih sistemov 

V svoje vrste vabimo l<andldata, ki Izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
• najmanj IV. stopnja izobrazbe strojne ali elektro smeri 
• pasivno znanje angleškega jezika 
•vozniški izpit kategorije B 
• osnovno delo z računalnikom 
• natančnost, zanesljivost, osebna urejenost 
•sposobnost timskega dela, samoiniciativnost 

Resnim kandidatom nudimo: 
• delo v ambicioznem srednje velikim kolektivu, 

odprtem za nove ideje 
•zaposlitev za nedoločen čas 
•stimulativni in redni osebni dohodek z bonusi 
•(Jodatno Izobraževanje 
•službeni telefon in avto 

Če se vam delo z nami zdi zanimivo, vas vabimo, da svojo 
prijavo z življenjepisom oddate na enega od spodnjih kontaktov; 
Klavdii.laDaine@Dromot.si: PROMPT, d. o. o.. Pot na Lisice 4 
4260 Bled, vww.prompt.si 

http://vwv/.drustvo-sdpoljane.si/
mailto:jotko.nena@gmail.com
mailto:nejc_petrovic@ihotmail.com
mailto:Klavdii.laDaine@Dromot.si
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Iz torbice vzel evre 
Romunski državljan je osumljen, da je v Kranju 
iz ženske torbice ukradel kuverto z deset tisoč evri. 

S I M O N S U B I C 

Kranj - Mariborski policisti 
so pred dnevi pridržali 32-
letnega državljana Romuni-
je, za katerim so kranjski po-
licisti pred slabimi osmimi 
meseci razpisali tiralico. Su-
mijo ga namreč, da je 27. no-
vembra Kranjčanki iz zaprte 
ženske torbice ukradel ku-
verto z deset tisoč evri. Pre-
iskovalni sodnik je za Romu-
na odredil pripor. 

Oškodovanka je 27. no-
vembra lani v eni od bank v 
Kranju dvignila deset tisoč 
evrov. Spravila jih je v kuver-
to, to pa v žensko torbico. 
Nato je odšla v center mesta. 
Med nakupovanjem v deli-
katesni trgovini na Maistro-
vem trgu ji je nekdo iz zapr-
te torbice ukradel kuverto z 
zajetno vsoto denarja. Kranj-
ski policisti so kasneje s po-
močjo posnetkov varnostne 
kamere v trgovini ugotovili 

identiteto storilca in za 32-
letnim Romunom razpisali 
tiralico. Prijeli so ga po na-
ključju, saj so ga mariborski 
policisti ustavili med izvaja-
njem redne prometne kon-
trole. Ko so njegove podatke 
preveriU v centrali, so izvede-
li, da bi ga zelo radi znova vi-
deli v Kranja 

Kot smo izvedeli, je osum-
ljeni Romun skupaj z nezna-
nimi sostorild oškodovanko 
najverjetneje opazoval že 
med dviganjem denarja na 
banki, nato pa so ji sledili vse 
do trgovine. Ker je bila sama, 
je med prodajnimi policami 
ni bilo težko skrivoma okra-
sti. Naj bo to v opozorilo 
vsem tistim, ki na bankah 
dvigujejo večje vsote denarja. 
Če imate pri sebi večjo koli-
čino denarja, večkrat preveri-
te, ali vas kdo opazuje in vam 
sledi, priporočljivo pa je, da 
vas v takih trenutkih nekdo 
spremlja. 

NESREČE 

ZGORNJE GORJE 

Kolesarka padla čez krmilo 

V torek okoli 2^. ure se je na regionalni cesti v Zgornjih Gor-
jah hudo ponesrečila 37-letna kolesarka z Bleda. Na kolesu 
se je peljala s Pokljuke proti Spodnjim Gorjam. V Zgornjih 
Gorjah je zapeljala v udarno jamo na cesti, zaradi hitrosti pa 
je padla prek krmila in z glavo udarila ob vozišče. 

B O H I N J 

Odkrušila s e je skala 

V sredo okoli 13. ure se je na območju Prevalskega stoga 
nad planino Krstenico huje ponesrečil 47-letni planinec. V 
skupini štirih planincev je hodil iz smeri planine Krstenice 
po planinski poti pod Jezerskim stogom proti Mišeljskemu 
sedlu. Na sedlu pod Prevaljskim stogom so zapustili planin-
sko pot in se odpravili naprej po strmem travnatem brezpo-
tju. Prek skalnatega žleba so poskušali priti nazaj na greben-
sko pot. Pri plezanju se je moškemu odtrgala skala, zaradi 
česar je padel in se ustavil trideset metrov nižje v žlebu. Pri 
padcu je utrpel izpah obeh ramen, poškodbo gležnja ter 
udarnine in odrgnine po vsem telesu. S helikopterjem so ga 
odpeljali v splošno bolnišnico na Jesenice. S. Š. 

Domnevno oškodoval Vezenine 
N a kranjskem sodišču sodijo Antonu Maglici, ker naj bi v drugi polovici 90. let kot prokurist 
in predsednik skupščine Vezenine Bled trikrat zlorabil položaj ali pravice, blejskemu podjetju pa 
povzročil veliko premoženjsko škodo. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Na kranjskem okrož-
nem sodišču so v ponedeljek 
pričeli soditi 53-letnemu An-
tonu Maglici iz Kozine, di-
rektorju ljubljanskega Veie-
tekstila. Kranjsko tožilstvo 
mu očita storitve treh kazni-
vih dejanj zlorabe položaja 
ali pravic pri poslovanju Ve-
zenin Bled v obdobju od leta 
1995 do leta 2000 in s tem 
povzročitve velike premo-
ženjske škode nekdaj cveto-
čemu tekstilnemu podjetju. 
Obdolženi Maglica • zago-
varja ga odvetnik Stojan 
Zdolšek - vse očitke zavrača 
kot neutemeljene. 

Obtožba, ki jo zastopa 
okrožni državni tožilec Janez 
Palovšnik, navaja, da naj bi 
se Maglica jeseni 2000 kot 
prokurist Vezenin z ustano-
viteljem družbe Transkop 
Esadom Kejtazovičem dogo-
voril o prodaji več kot 129 ti-
soč navadnih imenskih del-
nic Veletekstila pod njihovo 
knjigovodsko vrednostjo. Na 
ta način naj bi Vezenine 
oškodoval za 31.778.676 to-
larjev. Pod točko dve obtožbe 
Maglici očitajo, da naj bi 14. 
decembra 1995 kot predsed-
nik skupščine Vezenin odre-
dil izplačilo 32.640.000 to-
larjev družbi Andor Mako -
Trade kot brezobrestno po-
sojilo, ki se bo kompenziralo 
s strojem za izdelavo čipk, 
omenjeno podjetje pa naj bi 
še isti dan denar prenakazalo 
na žiro račun družbe Andor, 

Š E N Č U R 

Izpraznil rezervoar 

v poslovni coni Šenčur je 
nekdo pred dnevi iz tovornja-
ka iztočil 150 litrov nafte. S. S. 

V 

N O V A S E A T I B I Z A . 

K ) E R S E Z D R U Ž I T A L E P O T A IN T E H N O L O G I J A . 

ki je bila tedaj 80-odstotni 
lastnik Vezenin, Maglica pa 
je bil njen ustanovitelj in di-
rektor. Omenjeni znesek naj 
bi nato slabi dve leti kasneje 
Vezenine prejele nazaj, a to-
žilstvo meni, da je Maglica 
na ta način dopustil, da se je 
Andor v tem času v škodo 
Vezenin okoristil z zneskom 
v višini 15.986.230 tolarjev, 
kolikor so znašale obresti. 
Tretje kaznivo dejanje naj bi 
Maglica storil, ko naj bi kot 
prokurist Vezenin 30. junija 
1999 odredil prodajo blaga 
podjetju Manufaktura Ljub-
ljana, prav to blago pa naj bi 
Vezenine istega dne na nje-
govo zahtevo kupile od pod-
jetja Rodna za 25.129.726 to-
larjev. 31. decembra tega leta 
naj bi nato odredil, da se za 
to blago Manufakturi izda 
dobropis v višini 16.334.321 
tolarjev, prav toliko premo-
ženjske škode pa naj bi s tem 
utrpele blejske Vezenine. 

Obdolženi Maglica je sod-
nici Marjeti Dvornik pojas-
nil, da so leta 2000 prodali 
delnice Veletekstila zaradi 
likvidnostnih težav v Vezeni-
nah, boljše cene (tisoč tolar-
jev za delnico) pa se ni dalo 
iztržiti, saj so po njegovih be-
sedah kasneje delnice istega 
podjetja od Krekove družbe 
kupovali samo po "600 in še 
nekaj tolarjev", nekateri 
manjši lastniki pa so jih pro-
dajali le po 200 do 250 tolar-
jev. Po njegovem vedenju je 
bila tedaj laijigovodska vred-
nost delnice 1.030 in ne 

AVTOHIŠA VRTAČ d . 0 . 0 . KRAN), PE Primskovo. Ručigajeva cesU lOa. 4000 Kranj, 
Tel.: 04/ 23 899, Fa*.- 04/ 23 44 890, E-mail: vrtac.seat@siol.net 
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1.245 tolarjev. Za drugo oči-
tano dejanje je razložil, da so 
želeli sredi 90. let v Vezeni-
ne preseliti celotno proizvod-
njo iz podjetja Andor Mako, 
njeno vrednost pa so ocenili 
na 32 milijonov tolarjev. Šti-
ri manjše stroje so takoj pre-
peljali na Bled, ne pa tudi 
stroja za izdelavo čipk, ker 
da sta za preselitev večjega 
stroja potrebna dva do trije 
meseci. "Z Damirjem Malu-
som, direktorjem Andor Ma-
keta, je bila tedaj podpisana 
pogodba o trženju izdelkov 
Vezenin, zaradi česar se je 
kasneje v komerciali v Veze-
ninah pojavilo ljubosumje, 
zato se posel s preselitvijo 
proizvodnje na Bled ni do 
konca realiziral," je pojasnje-
val. Po njegovem je dobrih 
32 milijonov tolarjev Andor 
Mako od Vezenin prejel kot 
avans za stroje, s tem denar-
jem pa je nato Andor Mako 
podjetju Andor le poplačal 
dolg. Kar se tiče posla z Ma-

nufakturo, je Maglica pove-
dal, da ni sodeloval pri zniža-
nju vrednosti blaga, saj je 
bila za to ustanovljena po-
sebna komisija, niti ni nikoli 
zahteval, da bi Vezenine ku-
pile hlago od Rodne, ki je 
bila sicer hčerinsko podjetje 
Vezenin. 

Maglica je senatu še pojas-
nil, da je kasneje, ob izbruhu 
afere, sam najel posojilo in 
vrnil Vezeninam denar, za 
katerega naj bi jih domnev-
no oškodoval v primerih 
stroja za izdelavo čipk in Ma-
nufakture. Po njegovih bese-
dah so sedaj Vezenine v red-
ni likvidaciji, poplačani so 
vsi upniki, vsi zaposleni pa 
so prejeli odpravnine. "Po-
stali smo že 99,7-odstotni 
lastniki Vezenin, manjši 
lastniki pa imajo v lasti le še 
delnice v vrednosti deset do 
dvanajst tisoč evrov. Tudi ta 
delež želimo kupiti," je še 
povedal. Sojenje se bo nada-
ljevalo jeseni. 

Vinjenih voznikov še vedno preveč 
Ministra za promet in notranje zadeve ocenjujeta, da novela zakona o 
varnosti v cestnerri prometu še vedno dosega svoj namen. 

S I M O N Š U B I C 

Ljubljana - Prometni mini 
ster Radovan Žerjav je v to-
rek na skupni novinarski 
konferenci z notranjim mi 
nistrom Dragutinom Mate-
jem poudaril, da zadnji po-
datki o posledicah promet-
nih nesrečah kažejo, da se 
stanje na slovenskih cestah 
zaradi uporabe novele zako-
na o varnosti cestnega pro-
meta (od 30. aprila naprej) 
izboljšuje: "V maju letos 
smo ohranili osem življenj 
več, v juniju pa sedemnajst 
življenj več kot v enakih ob-
dobjih lani." Junija je bilo po 
njegovih navedbah celo naj-
manj prometnih nesreč od 
leta 1991 naprej. V prvih še-
stih mesecih letošnjega leta 
je na slovenskih cestah umr-
la 101 oseba, kar je 33 manj 

kot v enakem obdobju lani 
in tudi 12 oseb manj kot v pr-
vem polletju leta 2003, ki je 
bilo doslej rekordno po naj-
manjšem številu umrlih. 

Minister Mate je napove-
dal, da bo policija nadalje-
vala poostren nadzor pro-
meta, policisti pa bodo med 
turistično sezono še pogo-
steje na cestah. Policisti 
ugotavljajo, da vozniki bi-
stveno bolj spoštujejo hi-
trostne omejitve, medtem 
ko se število vinjenih vozni-
kov na naših cestah še ved-
no ni občutno zmanjšalo, 
vendar se jih bo po prepri-
čanju notranjega ministra 
tudi teh sčasoma več umak-
nilo z naših cest. K temu po 
njegovem ne bodo prispe-
vale samo visoke kazni, 
temveč predvsem ukrep 
pridržanja, ki ga policisti 

dosledno izvajajo. Policija 
je od uveljavitve zakona do 
14. juHja zasegla tudi 167 
motornih vozil voznikom, 
ki so bili že trikrat pravno-
močno kaznovani za hude 
prometne prekrške. 

Ministra velik pomen k 
izboljšanju prometne var-
nosti pripisujeta tudi pre-
ventivnim akcijam, kakršna 
bo konec meseca tudi akci-
ja Bus, v kateri bodo pozor-
nost namenili preverjanju 
tehnične brezhibnosti avto-
busov. Posebno pozornost 
bodo s preventivnimi akci-
jami namenili tudi motori-
stom, minister Žerjav pa je 
napovedal še spremembe 
zakonodaje na tem podro-
čju: "Nesprejemljivo je, da 
lahko vsakdo kupi iioo-ku-
bični motor z dvesto konj-
skimi močmi". 

mailto:simon.subic@g-glas.si
mailto:vrtac.seat@siol.net
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Nedeljsko popoldne in noč na ponedeljek marsikomu v Sloveniji nista dala miru. Neurja z orkanskim vetrom in 
točo, veliko za oreh, so pustošila tudi po (vzhodni) Gorenjski. Kaj bomo morali narediti na Gorenjskem, da se 
izognemo škodi ob novih ujmah? 

rioravimo se na Doaoste ša neur 
B O ^ A N BOGATAJ 

"Slovenija ima v evrop-
skem merilu veliko neviht in 
je na splošno izpostavljena 
vremensko pogojenim na-
ravnim nesrečam. V povpre-
čju je na primer v okolici 
Kranja v juniju ali juliju vsak 
četrti dan z nevihto. Vsako 
leto kakšna preraste tudi v 
neurje. Žal vedno bolj silovi-
to kot pred desetletji, čeprav 
ne moremo trditi, da so po-
gostejša," na vprašanje, ali 
se bomo morali na tovrstne 
pojave navaditi, odgovarja 
klimatologinja prof. dr. Luč-
ka Kajfež Bogataj. Kako se 
izogniti škodi? 

Eno od rešitev so teden 
pred hudim neurjem našli v 
Poljanski dolini, vendar gre 
zgolj za stvar prepričanja 
Komaj teden pred hudim 
neurjem, ki je odkrilo števil-
ne strehe ali pa jih celo od 
neslo nekaj deset metrov da 
leč. ruvalo in lomilo drevesa 
povzročalo škodo na poljšči 
nah in cestah ter drugih in-
frastrukturi, so na Gori nad 
Maleuskim Vrhom molili 
da jih morebirna toča ne bi 
prizadela. Čeprav je močan 
naliv to nedeljo večkrat gro-

zil tudi Poljanski dolini, ka-
tastrofalnih posledic ni bilo. 
Vse našteto je stvar vere, 
\prašanje, ali se zares lahko 
izognemo neurjem z orkan-
skim vetrom, ki so tudi pri 
nas vse pogostejša, in posle-
dično škodi, ali se jim bomo 
morali prilagoditi, pa ostaja 
odprto. 

Gradimo kvalitetno, 
povečajmo nadzor 

Vojteh Koblai, upokojeni 
diplomirani gradbeni inže-
nir trdi, da je gradnja danes 
standardizirana in kot taka 
ne more biti vzrok za tako 
hude posledice neurja, tudi 
na šolah ne: "Ne pomnim, 
da bi veter kdajkoli z objek-
tov metal cele strehe. Drži, 
na šolah so običajno ravne 
pločevinaste strehe, Id so 
pritrjene na več mestih. 
Vendar ob močnem vetru, ki 
povzroča dvojni pritisk - tako 
s prednje strani kot s podtla-
kom, v enem delu popusti in 
odnese celotao kritino." Od-
govor, zakaj na šolah ne gra-
dijo dvokapiiic, je v poveča-
nju stroškov gradnje, hkrati 
bi morali po gradnji vzdrže-
vati še neizkoriščene prosto-

re pod streho. 
"Pred dnevi je šlo za izre-

den pojav, orkanski veter, ki 
jih pri nas nismo vajeni. Za 
tako močan veter je morda 
boljša težja kritina, morda 
jih bo potrebno v prihodno-
sti bolje pritrditi," pojasnjuje 
Koblar, ki se spominja, da je 
tudi na njegovi družinski 
hiši v močnem neurju leta 
1986 zaradi podtlaka odnes-
lo nekaj strešnikov, vendar 
ni nikoli pomislil, da je stre-
ha slabo grajena. "Zaradi iz-
rednih vremenskih razmer 
ne moremo govoriti, da je 
slovenska gradnja zanič, saj 
veter ni škodil le nam, am-
pak je ogrozil številne po Ev-
ropi," pojasnjuje upokojeni 
gradbenik 2 več kot 40-letni-
mi izkušnjami. 

Dodaja, da je tudi potres 
nenormalni pojav, zaradi 
katerega gradimo po dolo-
čenih standardih, pa vendar 
objekti prenesejo le določe-
no stopnjo potresa, sicer se 
porušijo. "Zagotovo ne bi 
iskal krivcev za nastalo ško-
do. sedaj jo je treba le čim 
hitreje sanirati. Pri nas gra-
dimo dobro, tako da ne bi 
prišlo do najhujšega, torej 
do smrti," še pravi Vojteh 

Koblar, ki dopušča možnost 
(to so izpostavili tudi neka-
teri drugi strokovnjaki) 
slabše gradnje le v časih, ko 
je bila večina družinskih 
hiš grajena s pomočjo prija-
teljev in sorodnikov. 

Silovitost neurja se črpa 
iz toplejšega ozračja 

Tudi v preteklosti so po-
znali podobne vremenske 
pojave, vendar zgolj na sto let 
ali še redkeje, hkrati so tudi 
škode večje kot včasih. Raz-
log je tudi v gostejši naselje-
nosti, tudi premoženje Slo-
vencev je večje. Danes je več 
tudi nespretnih posegov v 
naravo, predvsem v vodoto-
ke. Ali so pogostejša neurja 
posledica podnebnih spre-
memb, ki jih spremlja Lučka 
Kajfež B(^taj in je zaradi 
tega tudi (so)dobitruca Nobe-
love nagrade: "Svet se ogreva, 
število velikih in hudih po-
plav, vetrolomov in suš na-
rašča. V zadnjem desetletju 
so neurja prizadela vsakega 
četrtega Zemljana, v zadnjih 
dvajselili letili je število na-
ravnih nesreč naraslo za štiri-
krat Najbolj je naraslo število 
poplav in neviht." Razlog gre 

"Očitno je toča 

luknjala strehe, 

ki so bile 

neprimerne, 

da o odnašanju 

streh s skoraj 

novih šol ne 

govorim. 

Hiše gradimo 

vsaj za 50 let, 

mar ne?" pravi ^ 

prof. dr. Lučka | 
^ ^ s 

Kajfež Bogataj. I 

iskati v toplejšem ozračju, ki 
ima več energije, sprejme več 
vlage, iz katere se črpa silovi-
tost neurja - z močnejšim ve-
trom, obilnejšimi nalivi in 
posledično višji škodi. 

"Podnebne spremembe ne 
smejo postati dežurni krivec 
za vse škode, ki jih utrpimo. 
Pogosto podnebne spre-
membe le razgalijo človeške 
napake v prostorskem načr-
tovanju ali infirastrukturi," 
pojasnjuje profesorica, ki re-
cept manjšo škodo v mo-
rebitnih novih neurjih vidi v 
klimatsko vami in premišlje-
ni gradnji in v boljšem pros-
torskem načrtovanju, ureja-
nju in vzdrževanju vodoto-
kov, mrežam proti toči in po-
dobno. "Na tovrstne ukrepe 
se spomnimo le po ujmi in v 
nekaj tednih na njih tudi po-
zabimo. Prav bi bilo, da se na 
osnovi podnebnih scenarijev 
na novo ocenijo tveganja za 
vremensko pogojene narav-
ne nesreče pri nas. Pred-
vsem pa, po tem neurju na-
tančno analiziramo, katerim 
škodam bi se lahko izognili 
in katere so bile neizbežne," 
pravi sogovornica. 

Pritrjuje mnenju gradbe-
nikov, ki pravijo, da je veči-
na gorenjskih hiš kvalitetno 
grajenih. "Imajo prav, pro-
blem pa je, kako velika je ta 
večina. Očitno je toča luk-
njala strehe, ki so bile nepri-
merne, da o odnašanju 
streh s skoraj novih šol ne 
govorim. Hiše gradimo vsaj 
za 50 let, mar ne? Ob seda-
njem tempu ogrevanja to 
lahko pomeni vsaj tri do šti-
ri dogodke, ki smo jim bili 
priča ta teden v 50 letih," od-
govarja Lučka Kajfež Boga-
taj. Meteorološka stroka je 
opozorilo za nevarnost izda-
lo vsaj 24 ur pred nedeljsko 
ujmo. Danes lahko radarsko 
sliko vsakdo spremlja tudi 
prek mobilnega telefona. 
Povedano drugače, smer ne-
urja je jasna vsaj pol ure 
vnaprej. Tako bi mora! ime-
ti vsak dovolj časa, da se 
umakne na varno. Osebna 
vamost še vedno ostaja naj-
več vredna. 



NEURJE Razgledi 

Nedeljsko neurje je v občini Kamnik najbolj prizadelo vas Gozd v krajevni skupnosti Črna. Močan in vrtinčast 
veter je odkril vse hiše in gospodarska poslopja ter pretrgal električno napeljavo. 

Veter V nekaj minutah odpihn" 
skora vse orennožen e 
S I M O N Š U B I C 

Kakšna ironija, 

zaradi nepred-

stavljivega 

razdejanja, ki je 

ostalo po 

nedeljskem 

neurju, se je 

Janez Golob v 

zadnjih dneh 

rokoval in 

pogovarjal z 

mnogimi 

pomembnimi 

politiki, tudi 

s premierom 

Janezom Janšo. 

Cozd - Naselje Gozd nad do-
lino Čme te dni ne kaže idilič-
ne podobe, kakršne so vajeni 
njeni prebivalci in obiskovalci. 
Nedeljsko neurje je namreč v 
občini Kamnik najbolj priza-
delo prav to vas. A razmere se 
umirjajo, tako da danes po 
Gozdu ni več razmetano, kot 
je bilo v pivih dneh. Ko smo 
•vas prvič obiskali dan po neu-
rju, je bilo po njej vse razmeta-
no. Po tleh so ležali drogovi 
električne napeljave, strešniki, 
pobio lesa, celo betonski stebri, 
kamorkoli je seglo oko, so se 
videli veliki vetrolomi Izgleda-
lo je igrozovito, kot bi Gožani 
doživeli sodni dan. Tudi na nji-
hovih obrazih se je zrcalil šok, 
ki jim ga je povzročila neustav-
ljiva sila vitinčastega vetra, ki je 
odpihnila vse, kar se je samo 
oplazila. Toda popolne obupa-
nosti pri domačinih vseeno 
nismo opazili, pa čeprav je ne-
katerim veter odnesel skorajda 
celotao premoženje. Morda so 
jih ohrabrili številni gasilci, ki 
so se kmalu po neurju z mo-
tornimi žagami prebili v od 
sveta odrezano vas in se tja 
vestno vračali tudi v naslednjih 
dneh. Da po najboljših močeh 
pomagajo prizadetim vašča-
nom - z zasilnim prekriva-
njem sireh, postavljanjem dro-
gov električne napeljave, čišče-
njem, ... Še največ pa so pros-
tovoljni gasilci Gožanom po-
magali s tem, da so jim s svojo 
prisotnostjo dali vedeti, da v 
nesreči niso ostali samL 

"Danes je že bolje, da bi vi-
deli, kako je bik vas videti takoj 
po neurju. Bilo je neopisljivo, 
še danes smo v šoka Veter je 
bil kot vrtinec, ki je vse posrkal 
in vzel s seboj. Kaj takega še ni-
sem videla. Glasno je pokalo, 
vse je bilo v zraku, v petih mi-
nutah nam je odneslo vse, kar 
smo vse ži\djenje skupaj sprav-
ljali Upam, da bo dižava našla 
razumevanje za naSo stisko in 
nam pomagala obnoviti vsaj 
uničene domove. Saj imamo 
nekaj zavarovano, a tolikšne 
škode sami ne bomo zm<^ 
odpraviti," je pojasnila Darinka 
Šuštar z Gozda 15. Tako kot 
drugod v vasi tudi na njihovi 
kmetiji, po domače Na Golo-
bovem, ni objekta, ki ga veter 
ne bi odkril. Večino v celoti. 

Razdejanje v vasi Cozd / fom: corud kivck 

Veter je odkril prav vse objekte v vasi. /foioicoran) Kav;« 



NEURJE Razgledi 

v neurju je največ škode nastalo na domačiji Janeza Goloba (levo). / Fot«; cor.zd Kjviii 

Številni gasilci so prizadetim vaščanom pomagali prekriti strehe. / f<ko: coizd 

Cožani so za nekaj dni ostali brez elektrike. /Fou>:c<>iudKiv<i< 

"Odneslo je strehe na stari in 
novi hiši, hlevu, gospodar-
skem poslopju. Z možem in 
hčerkama smo se umaknili v 
klet in trdno držaL vrata, da jih 
ne bi odneslo, saj je bilo kot v 
vakuumu. Mislili smo, da 
nam bije sadnja lua. Šele ko je 
pojenjalo in smo zapustili 
hišo, smo lahko videli, kaj se je 
godilo," je še dejala. 

Ostala samo živina 

Najhuje se je na Gozdu go-
dilo na kmetiji Pii Janezku, na 
Gozdu 11. Veter jim je odkril 
staro in novo hišo, pri slednji je 
odneslo kar celotno ostrešje, 
streho je odneslo s hleva, gara-
že, drvarnice, svinjaka. Leseno 
kaščo je v celoti prestavilo za 
deset, dvajset metrov. "Kot 
kombajn je okoli 14. ure pri-
hrumelo s Črnivca. Povsem se 
je stemnilo, nato pa je pribli-
žno deset minut neprestano 
pihalo in ropotalo. Betonske 
stebre je kot slamice nosilo po 
ziaku. Z ženo in bratom smo 
bili v stari hiši, hči in nečakinja 
pa v novL Komaj sta se rešili, 
saj ko je odneslo streho, se je 
nanju skoraj podrla stena," se 
spominja gospodar Janez Go-
lob. V novi hiši so popokala 
okna, vrata na stopnišču je od-
neslo s tečajev. "Kam je odne-
slo streho s hiše, se mi sploh 
ne sanja. Vse nam je uničilo, k 
sreči je bila vsaj živina na plani-
ni, kjer se ni zgodilo nič hude-
ga," dodaja. Veliko škode je 
imel tudi v gozdu, saj je pol-
omilo ogromno drevja. "Poža-
gali ga bomo in ga porabili 2a 
kurjavo ali pa celulozo," raz-
mišlja. Kakšna ironija, zaradi 
nepredstavljivega razdejanja, 
ki je ostalo po nedeljskem neu-
rju, se je Janez Golob v zadnjih 
i ieh rokoval in pogovarjal z 
mnogimi pomembnimi politi-
ki - s premierom Janezom Jan-
šo, ministroma Dragutinom 
Matejem in Andrejem Baju-
kom ... Zaskrbljeni župan 
Tone Sm(̂ nikar si razmere v 
vasi ogleduje vsakodnevno, 
tam je bil že večkrat poveljnik 
CMlne zaščite Miran Bt̂ t̂aj, 
pa poveljnik Gasilske zveze 
Slovenije Matjaž Klarič. 

Ohe stanovanjski hiši pri Ja-
nezkovih sta bili preveč unič-
eni. da bi se v njih dalo spati 
prve dni po neurju, zato se je 
vsa družina Golob najprej pre-
selila k sorodnikom na dru-
gem koncu vasi, ki so utrpeli 
manj škode. V torek jim je O-
vilna zaščita pripeljala bivalnik, 
ki je postal njihov začasni 
dom. Kot vse kaže, pa bodo že 
v nekaj dneh spet lahko spali 
pod domačo streho, saj na novi 
hiši s pomočjo gasilcev ravno 
te dni postavljajo novo ostrešje. 

Casild takoj pomagali 

Na Gozdu je v nedeljskem 
neurju škoda nastala na vseh 
37 hišah, trinajstih hlevih, de-

vetih gospodarskih poslopjih, 
sedmih kozolcih, štirih kaš-
čah, trdi vikendih, petih drvar-
nicah in štirih čebelnjakih. Do-
mačinom je posledice nesreče 
že prvo popoldne pomagalo 
odstranjevati približno sto 
prostovoljnih gasilcev. "V vas 
smo uspeli priti okoli i8. ure, 
saj smo morali na več mestih 
odstraniti polomljene smreke, 
Id so zaprie cesto. Z druge stra-
ni so drevje že odstranjevali 
tudi domačini, ki so želeli 
vzpostaviti stik z dolino. Tele-
foni niso delali, bili so tudi 
brez elektrike," je razložil 
vodja intervencije Jože OUak, 
sicer poveljnik Prostovoljnega 
gasilskega društva Kamnik. 
Gasild so že prvi dan vztrajali 
na Gozdu do 2. ure zjutraj in 
pomagali pokrivati odprte stre-
he s polivinilom, ki ga je pri-
speval republiški štab Civilne 
zaščite, lokalna skupnost pa je 
priskrbela deske, s kateriM so 
ga pribijali na strehe. 

V ponedeljek popoldne je 
bilo v vasi okoli 180 gasilcev iz 
gasilskih zvez Kamnik, Ko-
menda, Mengeš in Domžale. 
"Danes bomo poskrbeli, da 
bodo tako pokrite strehe vzdr-
žale vsaj deset dni. Prav tako 
pomagamo postavljati nove 
drogove električne napeljave, 
vaščanom pa pospravljati raz-
dejanje Na Grad bomo hodili, 
dokler bo treba," je dan po neu-
rju oUjubil Oblak. In besedo so 
gasilci dižalL Z njihovo pomo-
čjo vas že dobiva nekdanjo po-
dobo, vse hiše postopoma zno-
va prekrivajo s pravo kritino, 
razdejanje je odstranjeno. 
"Lahko rečem, da je Gozd že v 
veliki meri saniran," je včeraj 
ocenil Oblak. Gasilci so sicer 
pomagali tudi drugod po obči-
ni, Igeikoli so potrebovali njiho-
vo pomoč. 

"Ko sem prvič prišel na 
Gozd, nisem mogel verjeti svo-
jim očem, čeprav so me o raz-
dejanju že predhodno obvestiH 
Hudo je, še posebej, ker večina 
hiš ni zavarovanih in me skrbi, 
kje bodo vaščani našli denar za 
obnovo domov in gospodar-
skih objektov. Imenoval sem 
štiri ekipe strokovnjakov, ki 
bodo popisale vso škodo," je ob 
našem prvem obisku vasi dejal 
župan Tone Smolnikar. Neu-
rje je sicer vdiko škodo v Kam-
niku povzročilo tudi na OŠ Ma-
rije Vere, odkrilo je tudi stndie 
petih večstanovanjskih objek-
tov (v Jakopičevi, Grdiarjevi in 
Zikovi ulki), odneslo streho na 
gostišču Stari Grad nad Kam-
nikom ter uničilo strehe več in-
dividualnih stanovanjskih hiš. 

Veter je v nedeljo na območ-
ju Gozda podrl približno 80 
odstotkov drogov električne na-
peljave, zato je bila oskrba vasi 
z elektriko onemogočena, zato 
so vas oskrbeli z agregati Šte-
vilni delavd Sektra Ljubljane 
so sicer do včeraj poskrbeli, da 
žarnice svetijo že v skorajda 
vseh hišah. 

S pomočjo 
gasilcev Gozd 
že dobiva 
nekdanjo 
podobo, vse 
hiše postopoma 
znova 
prekrivajo s 
pravo kritino, 
razdejanje je 
odstranjeno. 
"Lahko rečem, 
da je Gozd že 
v veliki meri 
saniran," je 
včeraj ocenil 
poveljnik PGD 
Kamnik Jože 
Oblak. 



MATURA Razgledi 

Na spomladanskem roku mature je vseh 34 možnih točk letos doseglo 38 kandidatov. Med njimi sta bila tudi dva 
maturanta gorenjskih srednjih šol, Petra Šter iz kranjske gimnazije in Aljaž Gaber iz škofjeloške gimnazije. 

On predsednik države, ona vlade 
P E T R A Š T E R IN A L J A Ž G A B E R , Z L A T A M A T U R A N T A 

M A T I J A R A N T 

Petra: "Zdi se 

mi, da živimo v 

času takih 

sprememb in 

eksperimentov 

na področju 

srednjega 

šolstva, da je 

uspeh že to, da 

ti v takem času 

sploh kaj uspe. 

Mi smo bili 

zmedeni, 

profesorji so 

bili zmedeni..." 

"Kar povejte, da sva oba od-
govorila s suverenim da," se 
je nasmejala Petra Šter na 
vprašanje, ali se imata za "pif-
larja". Že na prvi pogled je na-
mreč lahko vsakomur jasno, 
da precej odstopata od tipične 
predstave, kako naj bi bili vi-
deti najuspešnejši dijaki - očal 
z debelimi stekli vsekakor ne 
nosita. Prvi vtis: sta simpatič-
na in zabavna ter daleč od 
tega, da bi bila dolgočasna, 
kot se pripisuje "piflarjem". 

Rezultati spomladanskega 
roka mature so bili objavlje-
ni že ob 5. uri. Kdaj sta v po-
nedeljek vstala? 

Petra: "Vstala sem ob 4. 
uri, saj me je zbudila nevihta, 
in ugasnila račimalnik, ki 
sem ga pustila prižganega, da 
bi takoj zjutraj p(^ledala re-
zultate. Bala sem se, da bi mi 
ga 'scvrlo', ker se je bliskalo." 

Aljaž: "Meni pa se je to 
skoraj res zgodilo. S prijatelji 
sem bil na svetovnem spletu, 
pa je ob 1. uri zaradi nevihte 
zmanjkalo elektrike. Name-
raval sem namreč kar poča-
kati do jutra, če sem bil že 
tako dolgo pokonci. No, po-
tem sem šel vseeno spat za 

dve uri. Zjutraj sem potem 
spet vključil računalnik deset 
minut pred 5. uro, saj pravi-
jo, da je takoj še mogoče po-
gledati rezultate, potem pa je 
prevelika gneča. Pa mi je 
kljub temu vse 'zaštekalo'. 
Za rezultate sem tako zvedel 
nekaj po 5. uri." 

Petra: "Jaz sem potem 
vstala malo kasneje, saj me 
ni preveč skrbelo." 

V četrtem letniku se ponava-
di izmenjujeta zabava, saj je 
to tudi čas maturantskih izle-
tov in plesov, ter resno delo. 
)e bilo naporno? 

Petra: "Niti ne, prejšnja tri 
leta so bila skoraj bolj napo-
ma. V četrtem letniku si na-
mreč že pridobiš sloves in se 
ni več potrebno kaj posebej 
truditi. Četrti letnik je 'za-
kon'." 

Aljaž: "Res, četrti letnik je 
kar 'padel skozi'. Vedno hi-
treje gre." 

Petra: "Najlepši čas našega 
življenja." 

Aljaž: "Tiste tri ure, Id si 
jih še imel na umiku ... Ko 
si zaključil ocene, pa ti 
sploh ni bilo treba več biti 
pri pouku." 

Petra: "Zato smo med od-
mori spili kar preveč kave." 

Maturo nekateri imenujejo 
tudi zrelostni izpit. Kako se 
podajata na to pot odraslosti? 

Aljaž: "Zagotovo bo spre-
memba. Doslej sem bil na-
mreč vedno v Škofji Loki, 
zdaj grem v Ljubljano. Če ne 
drugega, spoznaš več novih 
ljudi z različnih koncev." 

Petra: "Odslej bomo bolj 
sami odgovorni za to, kar 
bomo počeli, ne bo več nobe-
ne prisile." 

Aljaž: "Zdaj te ne bo nihče 
več prosil, od tebe bo odvis-
no, ali boš naredil ali ne." 

Je potrebno vložiti veliko 
truda za rezultat, kot sta ga 
dosegla na maturi? Kako sta 
se pripravljala? 

Petra: "Po štirih letih na 
gimnaziji Kranj ni bU več po-
treben kakšen poseben tmd. 
Pomembno je, da izpite 
opravljaš sproščeno." 

Aljaž: "Res je, če te je 
strah, nič ne daš od sebe." 

Petra: "Razen tega te mo-
rajo izbimi predmeti zani-
mati - tudi kot blogerka to 
vem - zato sem izbrala nem-
ščino in geografijo." 

Aljaž: "Ponoviti je bilo vse-
eno treba, a za to nisem imel 
posebne motivacije, saj za 
vpis na fakulteto ne potrebu-

Slika pove več 

R O B E R T G U Š T I N 

Lotim se izdelave navodil 
za uporabo računalniškega 
programa, ki ga imamo v 
službi. Besedilo mi ne pred-
stavlja težav, saj z njim delam 
vsak dan in mi res ni težko 
zapisati, kako naj se z njim 
dela in na katere ukaze nas 
uboga. Zaplete se, ko želim 
med besedilo vnesti sličice za-
slonskih slik, ki se prikazujejo 
na računalniškem zaslonu, 
ko program uporabljam. Med 
besedilo ne želim vnesti celo-
tne slike, ampak le delčdc, kije 
pomemben za razumevanje 
navodil in omogoča delo s pro-
gramom. Ponekod želim na 
zaslonske slike tudi kaj doda-
ti, dopisati besedilo ali grafič-
no kaj bolj nazorno prikazati. 
Navodila morajo pač biti ra-
zumljiva, nazorna in pregled-
na, zlasti pa morajo omogoča-
ti preprosto dojemanje snovi. 

Pisanja besedila se lotim v 
urejevalniku besedil. Ko opi-

sujem, kako naj uporabnik 
izvede določen ukaz, bi rad 
med besedilo dodal sličico 
ikone, ki jo je potrebno klik-
niti z miško, da se želeni 
ukaz izvede. Torej potrebu-
jem le izsek iz celotne zaslon-
ske slike. Najlažje to nare-
dim tako, da v programu, ki 
ga opisujem, na mestu, kjer 
želim izvzeti ven sliko ikone 
pritisnem tipko "Prt Sc", kar 
angleško pomeni "Print Scre-
en". To lahko v slovenščino 
prevedemo kot Natisni za-
slon. Pri tem se nič ne natis-
ne, ampak se celotna zaslon-
ska slika shrani v Odložišče, 
angleško "Clip board", kjer 
čaka, kam jo bomo postavili. 
Če bi se sedaj postavili v ure-

jevalnik besedila in pritisnili 
kombinacijo tipk "Ctrl" in 
"V" oziroma z desnim kli-
kom na miški izbrali opcijo 
Prilepi, hi se nam celotna za-
slonska slika umestila na 

1 0 4 
mesti, kjer smo imeli postav-
ljeno utripalko. Utripalki 
običajno rečemo tudi "kur-
zor". 

Če pa želimo iz celotne za-
slonske slike v urejevalnik pre-
nesti le delček slike, je potreb-
no narediti še vmesni korak. 
Najlažje to naredimo tako, 
da potem, ko smo v progra-
mu, za katerega pišemo navo-
dila pritisnili "Prt Sc", odpre-
mo še program z imenom Sli-
kar ali angleško "Paint-
brush". Program Slikar naj-
demo v meniju Start med 
Programi, kjer odpremo meni 
Pripomočki ali angleško "Ac-
cessories". Ko se nam pro-
gram Slikar odpre, pritisne-
mo le še "Ctrl" in "V" ali z 
desnim klikom na miški izbe-
remo ukaz Prilepi. Sedaj 
imamo sliko v prc^amu Sli-
kar, kjer jo lahko nadalje ob-
delujemo. Če izberemo med 
ikonami na levi strani, kjer se 

R A Č U N A L N I K IN J A Z 

nam izpiše Besedilo, lahko 
dodajamo besedilo, če želimo 
kaj dorisati, pač izberemo 
ikono, ki je namenjena risa-
nju in po zaslonski sliki riše-
mo, kar želimo. Če pa želimo 
le izrezali delček slike, se po-
stavimo na ikono na levi stra-
ni, kjer piše Izbor. Sedaj le še 
zajamemo delčke, ki ga želi-
mo izrezati. To storimo tako, 
da s kvadratkom zajamemo 
celotno območje, ki ga želimo. 
Sledi pritisk kombinacije tipk 
"Ctrl" in "C" ali pa desni klik 
na miški, kjer izberemo "Ko-
piraj". 

Nadaljevanje je povsem 
enako kot prq. Postavimo se v 
urejevalnik besedila, se posta-
vimo na mesto, kjer želimo 
sliko in pritisnemo kombina-
cijo tipk "Ctrl" in "V" ali pač 
z desnim klikom miške izbe-
remo Prilepi. Tako se nam 
med besedilo doda izsek celo-
tne zaslonske slike. 

Na povsem enak način lah-
ko delamo tudi prezentacije in 
prikazujemo intemetne strani. 
Velja le eno pravilo, da se po-
stavimo tja, od koder želimo 
zajeti zaslonsko sliko in pritis-
nemo "Prt Sc". Ko se postavi-
mo ^a, kjer želimo sliko imeti, 
pa pritisnemo kombinacijo 
tipk "Ctrl" in "V" ali pač z 
desnim klikom miške izbere-
mo Prilepi. Pred tem zadnjim 
delom lahko sliko še predhod-
no obdelamo v programu Sli-
kar. Ja, tako preprosto in zla-
sti še uporabno je to. 

Z računalnikom lahko na-
redimo skoraj vse. Običajno 
so stvari zelo preproste, le po-
znati jih je potrebno. Rutina 
vsakdanjega dela pa je pogoj, 
če naj preprostost postane 
tudi uporabna. Nasveti in na-
migi so pri računalništvu da-
leč najlažja pot do znanja in 
uporabe. Le vprašati je po-
trebno. 



MATURA Razgledi 

jem točk. Pomembno mi je 
bUo le, da grem skozi. Za iz-
birna predmeta sem si izbral 
fiziko in kemijo, ker se mi je 
zdelo, da bo za to treba vloži-
ti najmanj truda. Seminarske 
naloge se mi ni dalo delati." 

Petra: "Kljub temu smo 
imeli kar naenkrat vse na 
kupu. Pripravljati naj bi se 
začeli že januarja, potem pa 
je bil maj takoj tu." 

Ali matura predstavlja velik 
stres za dijake.̂  

Petra: "Kakšna 'kontrolka' 
je bila mogoče celo bolj stres-
na, kot je bila matura." 

Aljaž: "Največji stres je 
bilo sploh iti na maturo, ker 
nisem rabil točk za vpis na 
izbrano fakulteto." 

Petra: "Pri meni so se vsi 
drugi bolj obremenjevali kot 
jaz. To je bil skoraj večji pri-
tisk!" 

Kaj vaju je spodbudilo, da 
sta se odločila izpile oprav-
ljati tudi na višji ravni za-
htevnosti? 

Petra: "To se je od mene že 
pričakovalo. O tem sploh ni-
sem razmišljala." 

Aljaž: "Pri meni je bilo po-
dobno, če se ne bi odločil za 
to, bi me vsi gledali, češ kaj 
se delam norca." 

Ali sta pričakovala, da bosta 
med najuspešnejšimi ma-
turanti v generaciji? 

Petra: "Nisem si upala niti 
predstavljati, kaj bo, vedela 
pa sem, da bom dobra." 

Aljaž: "Upal sem, da bom 
zbral vsaj trideset pik, da 
bom zbral vse pike, pa sploh 
nisem upal računati. Sploh 

pri slovenščini tisti esej... Še 
vedno čakam, da bom dobil 
pošto, da so se zmotili!" 

Ali po vajinem mnenju naš 
šolski sistem nudi dovolj 
možnosti za napredovanje 
tudi bolj nadarjenim dija-
kom? 

Petra: "Zdi se mi, da živi-
mo v času taldh sprememb 
in eksperimentov na podro-
čju srednjega šolstva, da je 
uspeh že to, da ti v takem 
&SU sploh kaj uspe. Mi smo 
bili zmedeni, profesorji so 
bili zmedeni..." 

Aljaž: "... minister, ki je 
vse to odrejal, pa še najbolj. 
Sedanji šolski sistem je po 
mojem preokoren. V glav-
nem, zdaj je mimo, tako da 
me ne zanima več. Drugače 
pa so določeni profesorji v 
redu, saj ti uredijo tudi pro-
ste ure, ko naj bi se priprav-
ljal za tekmovanja. Če hočeš, 
se najdejo ljudje, ki te spod-
bujajo." 

Petra: "Tudi od mene so 
pričakovali, da bom hodila 
na tekmovanja, pa sem jih že 
na začetku razočarala." 

Aljaž: 'Malo za šalo: 
mene so 'podkupili' z rog-
Ijičkom, Id mi ga je pred 
matematičnim tekmova-
njem prinesel profesor. Naj-
prej sem se ga nameraval 
udeležiti zgolj iz radovedno-
sti, potem pa sem se zaradi 
tistega rogljička moral bolj 
potruditi." 

Tak uspeh na maturi vama 
praktično odpira vsa vrata. 
Kje bosta nad^jevala študij? 

Petra: "Izbrala sem smer 
trženje na ekonomski fakul-

teti. Najprej sem nameravala 
študirati psihologijo, a sem 
si premislila. Kot veda mi je 
všeč in se mi zdi zelo zani-
miva, a zaposlitve so boljše 
pri trženju." 

Aljaž: "Potem bi bila sko-
raj sošolca, saj sem tudi sam 
mislil študirati psihologijo. 
Že prej sem si premislil, ker 
nisem vedel, kaj bi po študi-
ju lahko počel." 

Petra: "Mogoče se bom 
kasneje odločila za podi-
plomski študij psihologije. 
Pri trženju ti to prav pri-
de." 

Aljaž: "Če tako pomisliš, 
ti psihologija skoraj povsod 
prav pride. Sam sem se si-
cer odločil za študij bioke-
mije." 

Petra: "Se sliši zelo 'kunšt-
no'!" 

Aljaž: "Saj tudi je - tako, da 
še sam ne vem točno, kaj to 
sploh je!" 

Če bi imela možnost vpliva-
ti na politične odločitve v 
naši državi, kaj bi najprej 
spremenila? 

Petra: "Mogoče bi posku-
šala vplivati na javno mne-
nje, da bi ljudje razmišljali s 
svojo glavo, da bi dojeU, da 
tudi sami lahko kaj spreme-
nijo." 

Aljaž: "Meje do Istanbula! 
Ne, resno, glavna težava je, 
da ljudje ne sprejemajo od-
govornosti; raje kritizirajo, 
kot da bi kaj naredili." 

Petra: "Kritizirati je lažje 
kot kaj narediti. Tvoja ideja o 
mejah pa bi bila zagotovo 
všeč Jošku (Jorasu, op. p.)." 

Aljaž: "Ja, verjetno bi me 
povabil na pivo." 

Petra: "A veš, da pravijo, da 
je on postavil korita pred 
Globusom." 

Med 38 maturanti, ki so 
osvojili vseh 34 točk, je ie 
deset fantov, kar pa je letos 
še veliko, saj so bila prejš-
nja leta dekleta še boljša. 
Kako si to razlagata? 

Petra: "Verjetno je razlog 
že v tem, da je na gimnaziji 
več deklet. Sicer pa se na 
uspešna dekleta že med vrst-
niki drugače gleda, nanje 
drugače gledajo tudi profe-
sorji, ki več pričakujejo od 
fantov. Punce pa že tako ždi 
tako veljamo za bolj priza-
devne." 

Aljaž: "Kakovost, ne količi-
na! Strinjam se, ko pravijo, 
da so dekleta bolj odgovorna. 
Če bi bila matura nekaj let 
kasneje, bi bilo mogoče dru-
gače." 

Zelo diplomatska odgovora. 
Aljaž: "No, še vedno pa se 

morava zmeniti, kdo bo 
predsednik države in kdo vla-
de." 

Petra: "Jaz bom predsedni-
ca vlade, da bom imela več 
neposredne oblasti." 

Aljaž: "Strinjam se, ker 
drugače bi se 'tepli', ko bi 
prestavljali meje." 

Petra: "Lahko si pati pred-
sednik, pa bom jaz prva 
dama." 

Aljaž: "Ne vem, kakšna bo 
pa dota?" 

Petra: "Imamo samo ene-
ga mačka, tako da bo bolj sla-
bo." 

Aljaž: "No. nam je pa pes 
poginil, tako da bo kar do-
bro." 

Na poklicni poti kljub uspe-
hu v šoli ženske čaka precej 
več ovir kot moške, so tudi 
slabše plačane. 

Petra: "Nekatere ženske 
se potem odločijo, da zaradi 
kariere ne bodo imele otrok 
Sama bi rada imela kariero, 
a obenem tudi družino. Ne 
nameravam biti ves čas v 
službi, tudi druge stvari mi 
veliko pomenijo. Nisem za 
to, da so ženske take kot 
moški - smo različni, a ena-
kovredni. Bo pa tudi mož 
moral pomagati, saj s tem 
se pa ne strinjam, da bi go-
spodinjska dela opravljala 
samo ženska." 

Aljaž: "S tem se tudi jaz 
strinjam - jaz znam kuhati. 
Da bi spremenili ta razmerja, 
bi morali najprej spremeniti 
prepričanje v družbi, saj še 
vedno velja, da morajo moški 
več zaslužiti. Sam menim, da 
smo različni, a vsak ima svo-
je prednosti in slabosti." 

Petra: "In se tako dopol-
njujemo." 

Kaj še rada počneta v življe-
nju? 

Petra: "Sem velika navdu-
šenka nad fiknom, nad glas-
bo. Trenirala sem namizni 
tenis, ples in odbojko." .a 

Aljaž: "Jaz tudi, mislim, 
treniral sem odbojko, ne 
ples. Plesal sem samo na 
plesnih vajah pred valeto in 
maturantsidm plesom." 

Petra: "Imam tudi svoj 
blog." 

Aljaž: "Jaz pa sem včasih 
kakšno pesem napisal. Nekaj 
sem jih celo objavil na sple-
tu. Ni pa stalnega 'pritoka', 
da bi iz tega nastalo kaj več." 

Aljaž: 
"... minister, 

ki je vse to 

odrejal, pa še 

najbolj. Sedanji 

šolski sistem je 

po mojem 

preokoren." 
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M I H A N A G U Č 

Tudi v pismu, ki ga je pi-
sal 5. maja J575 iz Deren-
dingena deželnemu glavar-
ju, deželnemu oskrbniku, 
odbornikom in blagajniku v 
Ljubljano, je lepo razviden 
Trubarjev način poslovanja. 
"Blagorodni, plemeniti, hra-
bri in častiti, milostni, za-
povedujoči, ljubljeni gospod-
je. Od Očeta želim po njego-
vem ljubljenem Sinu v moči 
Svetega Duha nenehno va-
šim milostim moči in obla-
sti, milost, mir, edinost in 
vse dobro hkrati z vso mojo 
vdano voljno službo ter jim 
sporočam, da mi je častitlji-
vi gospod Mihael Klaus, po 
rodu iz Celja, rimsko cesar-
skega veličanstva dvomi le-
karnar, moj dragi svak, pred 
petimi leti, ko je bil še v 
Augsburgu, posodil in izro-
čil sto goldinarjev, enako-
vrednih zlatim tolarjem. Z 
njimi sem povsem dozidal 

svojo hišo in dokupil zapuš-
čen vinograd. Obljubil pa 
sem, da mu teh sto goldinar-
jev vrnem v dveh letih in 
hkrati poravnam škodo, ki 
jo je utrpel. Vendar zaradi 
velike in dolgotrajne dragi-
nje in velikih vsakodnevnih 
izdatkov, ker sem svoji hčer-
ki dal za poročno darilo sto 
goldinarjev, sinova dal oble-
či in enega magistrirati in 
sem razen tega v svojih treh 
dolgotrajnih in smrtnih bo-
leznih porabil veliko denar-
ja, nisem doslej mogel po-
ravnati omenjenega dolga. 
Ker pa sem dobremu gospo-
du Klausu ustno pred dve-
ma letoma, ko je bil osebno 
pri meni, in potem še pisno 
obljubil, da bom zanesljivo 
to leto hvaležno plačal dolg, 
vendar brez odškodnine (to 
mu bom namreč tri dni po 
sodnem dnevu poravnal), 
zato moja ponižna in iskre-

Vinjeta iz slovenskega 
protestantskega tiska 

na prošnja vašim milostim, 
moči in gospostvom, da bla-
govolite glede moje provizije, 
ki bo zapadla zadnjega ju-
nija, namreč sto tolarjev, 
naročiti vašemu gospodu 
blagajniku ali knjigovodju 
gospodu Juriju SeYerleju, 
naj jo na podlagi mojih ra-

čunov izplača. On bo potem 
sto goldinarjev izročil po za-
nesljivem slu omenjenemu 
gospodu Klausu na Dunaju 
na podlagi mojih pisem, 
ostalih šestnajst goldinarjev 
in štirideset krajcarjev pa ho 
dal gospodu Andreju Marsc-
hallu, usnjarju in meščanu 
v Ljubljani, kateri mi je ne-
koč toliko denarja tukaj pu-
stil. Kristus Gospod naj po-
vrne to dobro delo v tem in 
onem življenju, amen." 
"Odškodnine" (danes bi re-
kli obresti) za posojila, ki 
jih je dobil, Trubar torej na 
tem svetu ni bil pripravljen 
plačevati, zavezal pa se je, 
da jo poravna "tri dni po 
sodnem dnevu". 

Hkrati je bil dober do ti-
stih, ki jim je denar posojal. 
Jurija Dalmatinu, denimo. 
"Omogočil sem mu bakala-
ureat s svojimi desetimi gol-
dinarji in mu jih tudi poda-

ril. Potrebuje pa Se jo goldi-
narjev za magisterij, ki mu 
Jih tokrat ne morem posodi-
ti, še manj darovati, ker mo-
ram svetovati in pomagati 
tudi drugim študentom iz 
Kranjskega in iz drugih kra-

jev, iz Kemptena, Rothen-
burga ob Tauberi in iz 
Niirnberga. Poleg tega sem 
si sam izposodil za zidanje 
sto goldinarjev od nekega 
peka v Tiibingenu in sto od 
gospoda Mateja Hauga." 
Ker torej Dalmatinu sam ni 
mogel pomagati, se po po-
moč obrača na že zgoraj na-
štete deždne gospode v LJub-
ljani in priporoča Dalmati-
novo prošnjo v ugodno reši-
tev (v pismu iz Derendige-
na, iy. junija i^Sg). 

(Vir: Pisma Primoža 
Trubarja, uredil Jože 

Rajhman, izdala SAZU, 
Ljubljana iqS6.) 



USODE Razgledi 

življenjska zgodba Ivanke Tratnik iz Žirov 

N ena DO 

še pred 

začetkom vojne 

so Ivankinega 

moža odpeljali 

v Nemdjo, v 

logor. Imel je 

srečo, da je bil 

po poklicu 

kovač, saj so ga 

kmalu napotili 

k bližnjemu 

obrtniku. 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

Ko so se pripeljali na kova-
čijo, ki je bUa del velike kme-
tije, ujetnikom dajo jesti: 
krompir in mast. Jedli so in 
jedli in ko je gospodinja že 
tretjič prinesla na mizo, so 
še zmeraj tlačili vase, potem 
pa jih le opomnijo, da to pa 
ne bi bilo dobro, ker lahko 
da želodci ne bi zdržali. 

Gospodar Thede je bil ra-
doveden, od kod so in ko jim 
Janez pokaže na zemljevidu 
Ljubljano, poznavalsko pri-
kima, in reče, aha, Srb. 

"To pa mojemu možu ni-
kakor ni diSalo, da bi ga kdo 
imel za Srba. Na vse mogoče 
načine jim je potem dopove-
doval, da je Slovenec in da bo 
to tudi ostal. Spraznili so sta-
ro hišo in v njej so potem 
ujetniki živeli. Celo vojno so 
se imeli zelo dobro, Janez se 
je navadil kovaškega dela, na-
učil se je nemščine, gospodi-
nja jim je veliko in dobro ku-
hala. Le pri mizi z domačimi 
niso smeL jesti, ker oblast 
tega ni dovoljevala. Nekoč, 
ob veliki noči, pa so vseeno 
kršili predpise in ob pojedini 
ter belem kruhu jih presene-
ti gestapovec, ki je delal kon-
trolo. Gospodar se mimo 
dvigne in reče, vsi delamo, 
vsi jemo. Imeli so še to srečo, 

da so ozemlje ob koncu voj-
ne zasedli Angleži, ki niso 
bili krvoločni kot Rusi. Pa se 
je potem vse srečno izteklo," 
je pripovedovala Ivanka. 

Še po vojni sta Janez in 
Ivanka večkrat obiskovala 
družino Thede. Vsa leta so 
ostajali v pristnih prijatelj-
skih stikih. Še danes se, vsaj 
enkrat na leto, oglasijo tudi 
otroci iz družine Thede v 
Sloveniji. 

"To povem zato, ker med 
ljudmi še zmeraj velja prepri-
čanje, da so bili vsi Nemci, 
brez izjeme, zveri. Pa ni res. 
Z mojim Janezom so zelo 
lepo ravnali, in ko se je po 
vojni vrnil domov, so mu dali 
za popotnico toliko stvari, da 
jih je komaj prinesel. Si pred-
stavljate, kakšne vrednosti je 
bil takrat brivski aparat pa 
fotoaparat, da o kavi ne govo-
rim? Marsikatera ženska bi 
dala dušo za požirek. /smeh/ 
V petdesetih letih je bil Janez 
eden redkih, ki je imel foto-
aparat in zato je fotografiral 
marsikateri dogodek, ki bi 
drugače utonil v pozabo. Ve-
likokrat so ga vabili k skakal-
nici, kjer so se po belih strmi-
nah spuščali pogumni fantje 
iz Nove vasi." 

Ivanko tudi vprašam, kako 
se je Janez razumel s Srbi, s 
katerimi je bil v ujetništvu. 

Povojna generacija smučarjev-skakalcev 

"Zelo dobro," odgovori. 
"Med njimi je bilo veUko 

nepismenih in Janez jim je 
pisal pisma. Zmeraj pa se 
mu je zdelo čudno, ker so 
prilagali pozdrave le za otro-
ke in starše, za ženo nikoli. 
Pa je včasih kar sam dopisal, 
da ženo pa objemajo." 

Povedala je še to, da se je 
Janez vrnil domov šele ko-
nec leta 1945, ker je želel še 
malo zaslužiti, in pri družini 
Thebe se je tako ali tako do-
bri počutil. Prijatelji, s kate-
rimi je skupaj začel kalvarijo 
v Franciji, pa so se, zaradi 
domotožja, predčasno vrnili 
domov, šli k domobrancem 

in potem svoja življenja ža-
lostno končali v breznih ko-
čevskih gozdov... 

Kljub skrbem, ki jih je 
imela zaradi njega, pa je bila 
ob njegovi vrnitvi domov, 
nanj malo huda. 

"Nič mi ni pisal, mene pa 
je nenehno slabelo," je rekla 
malo v zadregi. 

Za fante, ki so bili doma s 
Svetih Treh Kraljev, Lavrov-
ca in drugih vasi tam okoli, 
je bilo po vojni zelo težko. 
Na domovih so ostale le žen-
ske, kajti večina moških je 
bila pri domobrancih, te pa 
je oblast tako ali drugače po-
morila. 

"Janez in njegov brat, ki je 
bil gluh, sta bila ena redkih. 
Nekoč je prišel neki terenec 
in je Janeza postavil pred zid 
in mu rekel, da mora "poslu-
šat", kaj se bo govorilo med 
ljudmi. Pa iz te moke ni bilo 
kruha. O, kako so nas Spona-
li, to je težko povedati! Nekoč 
smo se naučili igrati Verigo. 
Pripravimo klopi in prostor 
v gostilniški sobi. Že se na-
šminkamo, pa vdreta v sobo 
dva oznovca iz Rovt v gostil-
no in nas razženeta z bese-
dami, banda farSka, golazen. 
Niti pomislili nismo, da je 
igra prepovedana samo zato, 
ker jo je napisal Finžgar..." 
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JOŽE K O Š N J E K 

Na Koroškem potekajo po-
leti številne prireditve, ki jih 
organizirajo slovenska kul-
turna društva. Ena takih je 
bila v začetku julija pri Pod-
narju v Slovenjem Plajber-
ku/Windisch Bleiberg, ime-
novala pa se je Petje pod 
Podnarjevo lipo. Organizira-
lo jo je Slovensko prosvetno 
društvo Borovlje v sodelova-
nju z domačim prosvetnim 
društvom Vrtača, tokrat v 
spomin na domačina, glas-
benika, zborovodjo in orga-
nista Mirka Lausseggerja. Na 
slovenski gimnaziji je bil uči-
telj glasbe in angleščine, 
doma pa je bil neutruden 
organizator vaškega življe-
nja, saj je vodil številne zbore 
in bil dejaven tudi v Volilni 
skupnosti Borovlje, ki ima v 
tamkajšnjem občinskem 
svetu dva odbornika. Pri 
Podnarju pod lipo so zapeli 
komorni zbor Slovenskega 

prosvetnega društva Borovlje 
pod vodstvom Romana Ver-
dela, Plajberški moški zbor 
pod vodstvom Foltija Wald-
hauserja in vokalna skupina 
Slovenji Plajberk, ki jo vodi 
Veronika Leussegger, za za-
bavo pa je igral Hanzi Ogris 
s svojimi godci. Za povezova-
nje programa je skibela Tat-
jana Kupper. Kot poroča slo-
venski tednik za Koroško 
Novice, je Petje pod Podna-
rjevo lipo spremljalo veliko 
ljudi, med katerimi so bili 
tudi podžupanja Borovelj Re-
nate Buchmayer, občinski 
odborniki Sonja Woschnak, 
Franc Wutti in Melhior Ver-
del, avstrijski veleposlanik v 
Ljubljani Valentin Inzko in 
pisatelj Hans Tuschar. Sreč-
no leta 2009 na petju pod 
lipo, so zaželeli zadovoljni 
udeleženci prireditve. 

Zanimive prireditve bodo 
tudi konec tega tedna. V Glo-

basnici/Globasnitz bo spo-
minski pohod čez Peco k sv. 
Jakobu v spomin na Ivana 
Hojnika, ustanovitelja Slo-
venskega kulturnega društva 
Globasnica in Posojilnice 
Globasnica, na Komelju pa 
bo slovesnost v spomin na 
padle partizane, na katero va-
bita Zveza koroških partiza-
nov in Slovensko prosvetno 
društvo Edinost iz Pliberka. 
Veselo bo v Kortah pri Želez-
ni Kapli/Triigem, kjer se bo 
po dopoldanski maši začelo 
"Koroško žegnanje". 

Enotna lista, edina politič-
na stranka Slovencev na Ko-
roškem, je opozorila na kri-
vično razdeljevanje podpor 
deželne vlade za kulturno de-
javnost. Predsednik Enotne 
liste Vladimir Smrtnik ugo-
tavlja, da to potrjuje tudi lan-
sko poročilo deželne vlade o 
financiranju kulture. Od 
skupne podpore 28 milijo-

Dr. Avguštin Malle, predstoj-
nik Slovenskega znanstvene-
ga inštituta v Celovcu in 
predsednik šolskega društva. 

nov evrov so dobila sloven-
ska društva konoaj odstotek, 
zato je laž trditev, da so slo-
venska društva v primerjavi z 
nemškimi privilegirana. 
"Pravi škandal je, da se pod-
pre enkratni koncert Uda 
Jiirgensa na Vrbskem jezeru 
s 150 tisoč evri, kar je skoraj 

Jože Blajs, ravnatelj Mladln-
sk^a doma v Celovcu in taj-
nik Slovenskega šolskega 
društva. / f«OI )oit Koirjtk 

toliko, kot dobi za celo leto 
Slovenska glasbena šola na 
Koroškem z okrog 500 učen-
ci. Vladimirju Smrtniku ni 
jasno, po kakšnih merilih 
kulturni referent deli denar. 
Prireditve za osebno promo-
cijo ne pomagajo pri razvoju 
kulture, 
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Radio Sara d.o.o., .- j 

Kapucinski trg 4,4220 Škofja Loka, 1 
tel.: 04/Š06 50 50, fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info@radio-sora.si 

OBVESTILO 
Občina Škofja Loka obvešča, da smo s 15. julijem 2008 začeli z zbiran-
jem vlog oškodovancev, ki so imeli škodo zaradi posledic neurja dne 13. 
In 14. Julija 2008 na območju obilne Šholja Loki, In tlctr zi ikodo na 
stavbab In Infrastrukturi. 

Ustrezne obrazce lahko dvignete v glavni pisarni Občine Škofja Loka, 
Mestni trg 15, objavljeni pa so tudi na spletnem portalu wini.ikoQalgka.sl. 
Zadnji rak za oddajo vlog Jo. ponedeljek, 21. julija 200S, do 12. urel Za 
dodatne informacije lahko pokličete po telefonu 04 /5112 306. 

Občina Škofja Loka 
župan Igor Draksler, l.r. 

' Izdelki so dobavljivi samo v omeienih liolifmah V primeiu. da bodo kljub skiimemu načrtovanju zalog pn nepiičakovano velikemu povpiaievaniu U prei dan razprodam cenjene kupce prasimo za razumevanie. 
Prodaja samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. Slike so simbolične. Vse cene veljajo za izdelke brez dekorativniti elementov do razprodaje zalog. Vse cene so v EUR s pnpadaiočim OOV. Za tiskarske napako ne odgovariamo. Udi d.o.o. k.d. 

mailto:info@radio-sora.si
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MATURA Razgledi 

Od 7.910 kandidatov, ki so letos splošno maturo opravljali prvič, jih je izpite uspešno opravilo 7.345 ali 92 ,86 
odstotka, kar je primerljivo z lani, ko je bilo uspešnih 92,65 odstotka. Vseh 34 možnih točk je letos doseglo 
38 kandidatov, lani pa 49. 

_etošn a matura brez oosebnos 
M A T E J A R A N T 

Maturitetno 

spričevalo s 

pohvalo so 

prejeli tisti, ki 

so jih ocenili s 

30 do 34 

točkami. Letos 

je bilo 

takih 378, 

med njimi 271 

deklet in 107 

fantov. Vseh 34 

točk je letos 

zbralo 38 

kandidatov. 

K letošnjemu spomladan-
skemu roku splošne mature 
se je na 88 šolah po Sloveni-
ji prijavilo skupaj 10.784 
kandidatov, izpitov pa se je 
udeležilo 9.330 kandidatov 
(lani 9.773). V gorenjski re-
giji se je splošne mature 
udeležilo 916 kandidatov. 
Splošno maturo so kandida-
ti opravljali iz 54 maturitet-
nih predmetov, skupaj pa so 
na šolah izvedli 46.844 izpi-
tov. Državna komisija za 
splošno maturo, ki je sprem-
ljala potek spomladanskega 
roka mature, letos večjih kr-
šitev ni obravnavala. Maturi-
tetna spričevala so maturan-
tom v njihovih šolah razdeli-
li v ponedeljek. 

Od 7.910 kandidatov, ki so 
uspešno zaključili četrti let-
nik gimnazije in so splošno 
maturo opravljali prvič -
med njimi je bilo 60,61 od-
stotka deklet in 39,39 odstot-
ka fantov - jih je izpite uspeš-
no opravilo 7.345 ali 92,86 
odstotka (lani je bilo uspeš-
nih 92,65 odstotka kandida-
tov). Povprečen splošen učni 
uspeh je od 34 možnih točk 
znašal 19,89 točke. Pri slo-
venščini so dosegli povpre-
čno oceno 3,46, pri matema-
tiki 3,35, pri angleščini 3,62 
in pri nemščini 3,81. Maturi-
tetno spričevalo s pohvalo so 

prejeli tisti, ki so jih ocenili s 
30 do 34 točkami. Letos je 
bilo taJdh 378 (julija lani jih 
je bilo 427), med njimi 271 
deklet in 107 fentov. Vseh 34 
točk je letos zbralo 38 kandi-
datov (julija lani 49). Ne-
uspešnih kandidatov je bilo 
565 ali 7,14 odstotka, med 
njimi je bilo 332 ali 58,76 od-
stotka deklet in 233 ali 41,24 
odstotka fantov; lani je bilo 
neuspešnih 7,35 odstotka 
kandidatov. . Od neuspešnih 
jih ima 263 ali 46,55 odstot-

ka eno, 198 ali 35,04 odstot-
ka dve, 104 ali 18,41 odstotka 
pa tri ali več negativnih ocen. 
Kandidati z eno ali dvema 
negativnima ocenama bodo 
lahko v naslednjih rokih 
sploSne mature opravljali 
popravne izpite iz negativno 
ocenjenih predmetov, kandi-
dati s tremi ali več negativni-
mi ocenami pa bodo morali 
maturo znova opravljati v ce-
loti. K jesenskemu roku so 
se morali kandidati prijaviti 
najkasneje v torek. Pisne iz-

pite bodo opravljali med 25. 
in 30. avgustom, do 2. sep-
tembra pa bodo v šolah izva-
jali tudi ustne izpite. Z rezul-
tati jesenskega roka splošne 
mature bodo kandidate sez-
nanili 17. septembra. 

Uspešni so bili tudi poklic-
ni maturantje, ki so matuii-
tetna spričevala prejeU že 
minuli teden. V spomladan-
skem roku se je k poklicni 
maturi prijavilo 13.993 kan* 
didatov, izpitov pa se je v 165 
srednjih šolah in organizad-

Podelitev maturitetnih spričeval na kranjski gimnaziji / Foto:corKd hjvaj 

jah za izobraževanje odra-
slih udeležilo 9.693 kandi-
datov. V gorenjski regiji je 
poklicno maturo opravljalo 
943 kandidatov. Od 8.799 
kandidatov, med katerimi je 
bilo 4.679 deklet in 4120 
fantov, ki so poklicno matu-
ro opravljali prvič v celoti, jo 
je uspešno opravilo 7.785 
kandidatov ali 88,48 odstot-
ka (lani 87,53 odstotka). Pov-
prečen splošni uspeh kandi-
datov, ki so poklicno maturo 
opravljali prvič, je od 23 
možnih točk znašal 14,84 
točke. Maturitetno spričeva-
lo s pohvalo so prejeli kandi-
dati, ki so dosegli izjemen 
splošni uspeh, in sicer 22 
oziroma 23 točk, ter kandi-
dati, ki so pri prekvalifikaciji 
oziroma izboljševanju dose-
gli največje možno število 
toflc, to je 20. Takih kandida-
tov je bilo sto (lani ob tem 
času 129). Najvišji možen 
splošni uspeh pri poklicni 
maturi (23 točk oziioma 20 
točk) je letos doseglo 21 kan-
didatov (julija lani 26). 

Državni izpitni center je 
visokošolski prijavno-infor-
macijski službi univerz in 
višješolski prijavni službi že 
posredoval podatke, na pod-
lagi katerih bodo izvedli po-
stopke razvrstitve in najkas-
neje do 23. oziroma 25. julija 
pripravili sezname sprejetih 
prihodnjih študentov. 

Lažna dilema 7 S E D M I C A 

M A R J E T A S M O L N I K A R 

Kaj bi raje videli, da je pred-
sednik slovenske države go-
spod (oziroma dama) pri pet-
insedemdesetih ali homosek-
sualec (oziroma lezbijka)? V 
Grčiji, Litvi in Italiji je dilema 

jasna; v Grčiji je predsednik 
države gospod pri devetinse-
demdesetih (Karolos Papuli-
as), v Litvi gospod pri enain-
osetndesetih (Valdas Adam-
kus), v Italiji pa celo gospod 
pri častitljivih triinosemdese-
tih letih (Giorgio Napolita-
no). Ampak, nekaj je praksa, 
drugo teorija. Teoretično vzeto 
(v mislih imam raziskavo Ev-
robarometra), bi šestintrideset 
odstotkov (od sedemindvajset 
tisoč vprašanih) prebivalcev 
držav članic Evropske zveze, 
na "prestolu" raje videlo go-
spoda, ki ljubi drugega gospo-

da (oziroma damo, ki ljubi 
drugo damo), kot predsedni-
ka, starejšega od petinsedem-
deset let oziroma starca, kot 
človeka pri petinsedemdesetih 
stigmatizirajo razlagalci Ev-
robarometra in moji novinar-
ski kolegi. ("Starca" bi za 
predsednika države volilo le 
sedemnajst odstotkov vpraša-
nih.) 

Da ne bi prišlo do nespora-
zuma ali hude krvi, se mi zdi 
nujno potrebno povedati pr-
vič: za moje razumevanje res-
ničnosti je istospolna usmerje-
nost mutacija narave in ne, 
denimo, modna muha, iz če-
sar logično sledi drugič: abso-
lutno nič nimam proti homo-
seksualnemu predsedniku dr-
žave (oziroma lezbični pred-
sednici) in sem ga pripravlje-

na tudi volit, če je, kajpada, 
njegov vrednostni sistem ozi-
roma svetovni nazor kompati-
bilen z mojim. Se pravi, pred-
nost dajem vrednostnemu si-
stemu, ne pa spolni usmerje-
nosti. 

Kar se samih javnomnenj-
skih raziskav tiče, pa moram 
reči, da imajo za moj okus 
težo tiste, ki soočajo primerlji-
ve oziroma enakovredne kate-
gorije, ne pa raziskave, ki v bi-
stvu ustvarjajo lažno družbe-
no dilemo. Se pravi, dilema 
homoseksualec - "starec" ozi-
roma neposredno soočenje teh 
dveh družbenih kategorij je za 
moj okus tendendozna, saj iz 
vprašanja, ali bi na mestu 
predsednika države raje videli 
homoseksualca ali "starca", ni 
mogoče sklepati na naklonje-

nost vprašanega eni ali drugi 
družbeni kategoriji (kar je bil 
za moje razumevanje stmri 
tudi namen raziskave). Vtem 
kontekstu bi bil odgovor refe-
renčen le, če bi se vprašanje 
glasilo, koga bi na mestu pred-
sednika raje videli: ostarelega 
homoseksualca ali enako sta-
rega heteroseksualca? Upam 
si trditi, da bi se velika večina 
vprašanih odločila za slednje-
ga, se pravi, za ostarelega he-
teroseksualca. Da ne dolgove-
zim, bom povedala kar Lepo 
naravnost, avtorje (ali avto-
rja) raziskave sumim, da so 
podlegli homoseksualnemu lo-
biju, ki je, kolikor mi je dano 
vedeti, v sodobni zahodni civi-
lizaciji izjemno močan. 

Tisto, kar me v aktualni 
raziskavi resnično skrbi, pa je 

ksenofobičen odnos Evropej-
cev oziroma anketirancev do 
starejših ljudi, na kar je mo-
goče sklepati iz dfjstva, da je 
le sedemnajst odstotkov vpra-
šanih pripravljenih za pred-
sednika države voliti'gospoda 
(ali gospo) pri petinsedemde-
setih. Ne vem sicer, na podla-
gi česa so avtorji Evrobarome-
tra postavili to mejno točko, 
kar se mene in mojega vred-
nostnega sistema tiče, pa Člo-
vek pri petinsedemdesetih le-
tih nikakor še ni starec. Na-
sprotno. Pri današnjem nači-
nu življenja in pri vseh dru-
gih družbenih okoliščiriah je 
namreč marsikateri petinse-
demdesetletnik tako Jizično 
kot tudi mentalno še pravi 
mladenič. Za dame velja, 
kajpada, enako. 
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Prodaja v rokah lastnikov 
Elan G r o u p kljub desetmilijonski dokapitalizaciji potrebuje svež kapital za razvoj. Prispevali bi ga 
lahko lastniki ali strateški partner. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Begunje - Ivan Štriekar, 
predsednik uprave Elan Gro-
up, je imel po skupšdni 
prejšnji teden, ko so lastniki 
sprejeli dokapitalizadjo, pol-
ne roke dela. V pogovorih z 
bankami želi doseči, da se 
obveznosti do podjetja, ki so 
sicer zapadle že marca letos, 
razporedijo po pripravlje-
nem programu. 

Se vam je že uspelo dogovo-
riti z bankami? 

"Pogovori še potekajo. 
Opažam pozitivno voljo 
bank in ne vidim razloga, da 
ne bi dosegli konsenza. Pro-
gram prerazporeditve dol-
gov želimo razporediti na 
daljše časovno obdobje, na 
željo bank ga bomo tudi po-
pravili in upam, da bomo 
skupaj določili roke, v kate-
rih nam bo uspelo dolg po-
plačati." 

Od lastnikov ste pričakovali 
15 do 25 milijonov eviov do-
kapitalizacije, dobili ste jih 
deset milijonov. Kaj to po-
meni za Elan? Je to zgolj za-
časna rešitev? 

"Z lastniki smo se dogo-
vorili, da pripravimo pose-
ben načrt o porabi omenje-
ne vsote. Iz tega bomo izha-
jali v prihodnost, v poveza-
ve z morebitnimi strateški-
mi partnerji oziroma za pri-
dobitev svežega kapitala za 
program razvoja. Z dokapi-
talizadjo bomo v bistvu sa-
nirali preteklost, ni pa 

usmerjena v razvoj, ki je bil 
v prvotni dokapitalizaciji 
predviden." 

Torej pričakujete dodatna vla-
ganja lastnikov? 

"Za razvoj potrebujemo 
svež denar, ali bo od lastni-
kov ali od strateškega part-
nerja. To bo pokazala prihod-
nost" 

Po skupščini so v Kapitalski 
družbi napovedali, da naj bi v 
dveh mesecih pripravili pro-
gram umika iz Elana oziroma 
v tem času pripravili program 
umika. Vaš komentar? 

"Mislim, da je vse skupaj 
prehitro in neizvedljivo. 
Načrt lahko pripravijo, umi-
ka ne morejo izvesti. Usme-
ritev v umik države iz go-
spodarstva je logična, na 
njeno mesto pa naj vstopi 
strateški partner, ki bo imel 
voljo in interes po sodelova-
nju." 

Govorite o Seawayu in Alpi-
ni ali kakem tretjem part-
nerju? 

"Ta trenutek v strategiji do 
leta 2012 nista v naših načr-
tih. Drži pa, da moramo na-
črt dela do leta 2012 po doka-
pitalizaciji dopolniti do na-
slednje skupščine. Poleg 
omenjenih podjetij, ki ostaja-
ta v igri, se pojavlja tudi tret-
ji. Vsaj taki so indid, ki jih 
kažejo lastniki." 

To pomeni, da je so se pred-
stavniki novih potendalnih 
partnerjev oglasili v Elanu? 

Ivan Štriekar / foto corazd k>vw 

"Ne, k nam niso prišli, pač 
pa pri lastniku, ki tudi oprav-
lja vse pogovore." 

Za koga gre? 
"Ne vem, jih ne poznam. 

To je stvar lastnikov." 

Ali strategija razvoja ohra-
nja vse proizvodne pr^^^a-
me, ki jih pozna podjetje 
danes? 

"Delali bomo najmanj to, 
kar delamo sedaj, torej smu-
či, smučarske deske in jadr-
nice, le program motornih 
jaht je predmet prodaje. Zbi-
ramo ponudbe, vse drugo pa 
ostaja, hkrati pa iščemo 
vzporedne programe, da bi 
po kadrovski reorganizaciji 
našli delo za več delavcev." 

Torej boste tudi odpuščali? 

"Predvidena je kadrovska 
reorganizadja, v kolikšnem 
obsegu, pa ne morem reči. 
Pred nami so sejmi in upa-
mo na dobro prodajo. Glede 
na sedanjo prodajo, bomo 
zagotovo odpuščali. Šli bomo 
v mehko obliko, kar pomeni, 
da ne bomo podaljševali po-
godb, starejše bolno stimuli-
rali k upokojevanju." 

Stečaj, prisilna poravnava 
ali celo likvidadja niso več v 
scenariju Elan Group? 

"Stečaj je zagotovo zgodo-
vina, druge oblike pa ne mo-
rem zavreči. Ta trenutek ju 
ne.vidim, saj smo se odločili 
za dokapitalizadjo in v na-
slovu s tem nadaljnje aktiv-
nosti. Sicer pa je vse omenje-
no prisotno v vsakem podjet-
ju in je del gospodarstva." 

Delavci želijo več dela 
v teh dneh gre 850 Elanovcev na kolektivni dopust. Bo ta sproščajoč ali poln skrbi? 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Begunje - Apatičnost med 
zaposlenimi kljub izplača-
nim plačam ostaja. "Imamo 
premalo dela, saj je danes 
proizvodnja manjša za tretji-
no kot v najboljših časih. Za-
poslenost je po drugi strani 
ostala na enaki ravni, zato se 
bojimo odpuščanja," je strah 
delavcev opisal Dušan Fer-
jan, predsednik sindikata v 
Elanu. O takšnem ukrepu ne 
delavd ne Ferjan sicer ne 
vedo nič uradnega: "Namige 
uprave poznam. Pričakujem 
mehkejše oblike odpuščanja 
presežnih delavcev, torej ti-
stih, ki SO za določen čas ali 
tik pred upokojitvijo s pripa-
dajočo odpravnino. Če bo 
treba odpustiti več delavcev, 
pa je že zbuja skrbi." 

Dušan Ferjan /Foio:corHdKai/{ii 

Ferjan je v Elanu tri dese-
tletja, na vprašanje, ali se 
zgodba o številnih rešitvah 
slovenskega gospodarskega 
ponosa ponavlja ali bo sedaj 
bolje, odgovori: "Največji 

problem podjetja je vodenje. 
Ne vem, ali ima sedanja 
uprava prave dolgoročne d-
Ije, ven^r doslej niso imeli 
denarja, da bi lahko izpeljali 
začrtane projekte. Problem 
je, da prehitro menjamo 
uprave. Kako naj nam po-
slovni partnerji zaupajo?" 

Predisednik sindikata je za-
dovoljen, da je država pristo-
pila k dokapitalizadji, o čr-
nem scenariju ne razmišlja. 
Ne verjame, da bi se Kapital-
ska družba še pred volitvami 
umaknila iz podjetja. "Zapo-
sleni sicer podpiramo umik 
države iz Elana, vendar ne na 
način Ibija Kranj, ko so pod-
jetje le potopili," odločno 
pove in na vprašanje o strate-
škem parmeiju dodaja: 
"Smo ponosni Elanovd, z vr-
hunskimi strokovnjaki v sve-

tovnem merilu. Menimo, da 
se lahko sami izvijemo iz te-
žav. Sicer pa povezovanje ni 
stvar delavcev, ampak lastni-
kov." 

Največji primanjkljaj da-
našnjega Elana Dušan Fer-
jan vidi v prodaji, ki se je z 
novo upravo tudi skoraj v ce-
loti zamenjala, ne pa v po-
manjkanju snega. "Morje in 
trg za barke vedno bo in tudi 
pri smučeh bi bilo lahko bo-
lje, čeprav drži, da se prodaja 
smuči in desk v svetovnem 
merilu zmanjšuje že dlje 
časa," ocenjuje predstavnik 
delavcev, ki sicer z upravo 
dobro sodeluje. Ta se je se-
stala tudi S sind^^atom in de-
lavskim svetom ter sprejela 
zaveze socialnega sporazu-
ma za leto 2008, čeprav ga je 
podpisala še prejšnja uprava. 

KRANJ 

Šest nagrad gorenjskim poštam 

V sklopu desetih športnih iger in srečanju delavcev Pošte Slo-
venije $0 tradicionalno izbrali tudi najboljše pošte v letu 2007. 
"Letos so podelili 30 priznanj in 32 pohval, med 52 poštami 
na Gorenjskem pa je nagrado prejelo šest pošt," nam je po-
vedal Miran Čehovin, direktor kranjske poslovne enote. Pri-
znanja in pohvale generalnega direktorja Aleša Hauca so pre-
jele upravnice Nada TadI s pošte Tržič, Marjeta Cerkovnik s 
pošte Bohinjsko jezero, Cvetka Draksier iz Mavčič, Alenka 
Arih iz Lesc, Sonja Vlahek z Jesenic in Simona Trobec iz Škof-
je Loke (na sliki z Miranom Čehovinom). B. B. 

KRANJ 

Manj brezposelnih, več delovno aktivnih 

Iz Statističnega urada RS so ta teden sporočili, da se je tudi 
maja letos nadaljeval večmesečni trend rasti števila aktivnih 
oseb, med katere prištevajo delovno aktivne in registrirano 
brezposelne osebe. Čeprav se je število brezposelnih oseb 
maja spet znižalo za več kot tisoč oseb, je bilo število aktiv-
nih oseb višje za 0,2 odstotka, ker se je hkrati zvišalo števi-
lo delovno aktivnih oseb, in sicer skoraj za tri tisoč. Maja so 
tako našteli 940.780 aktivnih prebivalcev, delovno aktivnih 
pa 879.616 prebivalcev. Najbolj se je število delovno aktiv-
nih oseb povečalo v gradbeništvu (malo manj kot 1.500), 
opazneje pa še v dejavnostih nepremičnine in trgovina. Zni-
žuje se tudi število brezposelnih, saj je maja stopnja regi-
strirane brezposelnosti znašala 6,5 odstotka, med njimi je 
bilo 16,9 odstotka iskalcev prve zaposlitve, več kot polovica 
pa je takšnih, ki so brezposelni leto ali več. B. B. 

0 Clousers 
Plastics 
tbols 

Ste Že videli eno izmed najmodem^Ti proizvoden) za brizganje plastike. 
Bi želeli delati v njej kot pomemben člen - tu je vaša priložnost. 

Smo uspešno, hitro rastoče podjetje z ved kot 160 zaposlenimi 
in AO^etno tradicijo v predelavi termoplastov In orodjarstva. 
Imamo lasten razvoj izdelkov, kijih prodajamo v več kot 30 držav. 

Zaradi širitve proizvodnega programa vabimo k sodelovanju: 

T E H N O L O G TERMOPLASTOV (m/Ž) 
• poznavanje tehnologije brizganja plastike 

DELAVEC V PROIZVODNJI (m/Ž) 
• delo v proizvodnji za brizganja plastike 

VZDRŽEVALEC (m/ž) 
• strojno In elektro vzdrževanje strojev 

KONTROLOR (m/ž) 
• spremljanje kakovosti proizvodnega procesa 

SKLADIŠČNIK (m/ž) 
• prevzem, skladiščenje in odprema materialov 

BRUSILEC (m/ž) 
• za delo na klasičnem ali CNC stroju (lahko tudi začetnik) 

STRUGAR (m/ž) 
• za delo na klasičnem ali CNC Stroju (lahko tudi začetnik) 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas. Vaše pisne ponudbe s kratkim življenjepisom in 
drugimi dokazili pričakujemo v 8 dneh na naslovu: 

SIBO G. d.0.0. 
Kidričeva cesta 99, 4220 Škofia Loka 
httD://vwiw.̂ bo-Qrouo.eu 

S i i ^ 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
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KRATKE NOVICE 

KRANI 

Z a predsednika izvolili Ivana l i č a r j a 

v petek je bila ustanovna seja sveta kranjske območne eno-
te Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, na kateri so za 
predsednika izvolili Ivana Tičarja (Kmečko društvo Nova 
Slovenija), za podpredsednika pa janeža Šebata (Kmečka li-
sta - društvo za razvoj kmetijstva in podeželja) in Karla Ze-
liča (Župnija Kranj). Že na ustanovni seji sveta kmetijsko 
gozdarske zbornice, ki je bila 1. julija v Biotehniškem centru 
Naklo v Strahinju, so za predsednika zbornice izvolili Cirila 
Smrkolja ter za podpredsednika Marjana Colavška in Bran-
ka Tomažiča, imenovali pa so tudi upravni odbor, v katerem 
bo kranjsko območno enoto zbornice zastopal Marko Doli-
nar iz Vogelj (Društvo Glas dežele). C. Z. 

V I SOKO 

Priznanja z a Čadeževe mesne izdelke 

Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni so v okviru priprav 
na 46. mednarodni kmetijsko živilski sejem organizirali tudi 
ocenjevanje kakovosti mesa in mesnih izdelkov. Na ocenje-
vanju je sodelovalo 33 podjetij iz Slovenije, Hrvaške, Avstri-
je in Srbije s skupno 327 izdelki. Podelili so deset šampio-
nov kakovosti, poleg Pomurke, Perutnine Ptuj, MlP-a in Kra-
sa ga je za gorenjski želodec s kašo prejelo tudi Mesarstvo 
Anton Čadež z Visokega pri Kranju. Čadež je prejel še zlato 
medaljo za domačo gorenjsko zaseko ter srebrne medalje 
za pašteto, kranjsko klobaso, telečjo hrenovko Zlato zrno, 
mesni sir s čebulo, hrenovke, cigansko klobaso ter za doma-
čo suho klobaso in suho salamo. C. Z. 

GORENJA ŽET INA 

v nedeljo drugi poskus srečanja na Blegošu 

Enaintrideseto Srečanje podeželskih žena na Blegošu bi mo-
ralo biti že minulo nedeljo, a sta ga Društvo podeželskih žena 
Blegoš in škofjeloška kmetijska svetovalna služba zaradi sla-
bega vremena odpovedala. Prireditev bo to nedeljo z začet-
kom ob 12. uri pred kočo na Blegošu. Za prijetno razpolože-
nje bodo poskrbeli folklorna skupina Javorje, harmonikar 
Marko Jelovčan, saksofonistka Nika Pohleven in ansambel 
Mladi godci, za jedačo in pijačo pa članice društva iz Poljan 
in Javorij. Dostop na Blegoš je možen iz štirih strani - s Hota-
velj preko Leskovice in nato še poldrugo uro peš, s Hotavelj 
preko Suše in Črnega kala in odtod še uro peš, iz Železnikov 
preko Zalega Loga, Potoka in Črnega kala ter iz Poljan do ja-
vorij, Gorenje Žetine in naprej do Črnega kala. C. Z. 

ŽIRI, ŽELEZNIK I 

Tržnica knnetijskih pridelkov in izdelkov 

Razvojna agencija Sora bo jutri, v soboto, dopoldne pripra-
vila pred zadružnim domom v Žireh tržnico kmetijskih pri-
delkov in izdelkov, na kateri bodo ponujali izdelke blagovnih 
znamk Babica Jerca in Dedek jaka. Za moj dom in Slovenski 
med ter druge kakovostne izdelke. Tržnice v Železnikih to-
krat ne bo, ker bodo ponudniki sodelovali na Čipkarskih 
dnevih. C. Z. 

DOBRA IN Z D R A V A 
ZELENJAVA 
Praktični nasi>eli za vrtičkaije 

C E N A : 

3.70 € 
Za naročnike 
Gorenjskega glasa 
20% popusta 

Padlo 120 tisoč "kubikov" 
Nedeljsko neurje je po podatkih zavoda za gozdove s a m o v kamniški občini poškodovalo 95 t isoč 
kubičnih metrov gozdnega drevja. O d kmeti jskih pridelkov so najbolj prizadeta koruza in žita. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Julijska neurja so do-
slej v Sloveniji podrla in po-
lomila že blizu 440 tisoč ku-
bičnih metrov gozdnega 
drevja, poškodovala pa so 
tudi gozdne ceste in vlake. 
Popohoma uničeni so goz-
dovi na 570 hektarjih površi-
ne, močneje poškodovani pa 
na 8.700 hektarjih. Škodo 
ugotavljajo na enajstih od šti-
rinajstih gozdnogospodar-
skih območij, največ jo je na 
tolminskem, ljubljanskem 
in nazarskem območju, ne-
kaj tudi na kranjskem. 

Večina škode v zasebnih 
gozdovih 

Kot je povedal mag. Bošt-
jan Jurjevčič, vodja ljubljan-
ske območne enote Zavoda 
za gozdove Slovenije, je ne-
urje v gorenjskem delu ljub-
ljanskega območja po doslej 
zbranih podatkih poškodova-
lo 10.700 hektarjev gozdov, 
približno 300 hektarjev goz-
dov pa je popolnoma uni-
čenih, kar pomeni, da je 
uničenega najmanj štiri pet-
ine vsega drevja. V občini 
Medvode je polomljenega in 
izruvanega približno 7.000 
kubičnih metrov gozdnega 
drevja, v občini Vodice 
3.000, v občini Domžale 
1.200, v Mengšu 800, Luko-
vid 3.000, Moravčah 2.000, 
Komendi 3.000 in v občini 
Kamnik 95.000 kubičnih 
metrov. Številne gozdne ce-
ste so poškodovane in neka-
tere zaradi podrtega drevja 
tudi neprevozne. V občini 
Medvode je poškodovanih 
6,5 kilometra cest, v Vodicah 
14 kilometrov, v občini Dom-
žale 11,8, v Mengšu 8 kilo-

Cozd po nedeljskem neurju /FoiorcorjzdKavM 

metrov, v Lukovica 4, v Mo-
ravčah 8,1, v Komendi 3 in v 
občini Kamnik 100 kilome-
trov. "Neurje je tokrat priza-
delo predvsem zasebne goz-
dove, škoda pa je še toliko 
večja, ker je večina drevja 
polomljenega," pravi Jurjev-
čič in f>oudarja, da bodo pri 
sanaciji zaradi nevarnosti 
pretirane namnožitve luba-
darja dali prednost poseku in 
spravilu iglavcev. Na nekate-
rih območjih bo možna tudi 
strojna sečnja, vendar se 
bodo za to morali odločiti in 
organizirati lastniki sami. 

V zavodu za gozdove ob 
tem opozarjajo na povečano 
nevarnost pri delu v poško-
dovanih gozdovih. Debla so 
polomljena in pogosto ležijo 
ena čez drugo, lahko so tudi 
obvisela na obstoječih dreve-
sih, zato bo temu treba prila-
goditi tudi tehniko dela. Za-
vod za gozdove bo v četrtek v 
sodelovanju s srednjo goz-

darsko šolo v Postojni prika-
zal na območju Kamnika 
varno delo v nevarnih razme-
rah, informacije o tem dajejo 
v kamniški krajevni enoti. 

Prednost iglavcem 

Nedeljsko neurje je priza-
delo tudi gozdove v kranjski 
krajevni enoti zavoda za goz-
dove. Kot poudarja vodja 
enote Martin Umek, ocenju-
jejo. da je veter izmval ali po-
drl od 2.500 do 3.000 kubič-
nih metrov drevja, od tega 
največ v okolici Jeprce in br-
niškega letališča. Škoda je 
precej razpršena, po eno ali 
le nekaj dreves skupaj. Goz-
darji evidentirajo podrto in 
izmvano drevje, že v torek je 
zavod za gozdove izdal dve 
generalni odločbi o izvedbi 
sanitarne sečnje in preven-
tivnih varstvenih delih v goz-
dovih na območju katastr-
skih občin Spodnji Brnik, 

Zgornji Brnik, Lahovče, Ve-
lesovo, Cerklje, Podreča in 
Mavčiče, rok za izvedbo sa-
nacijskih del je en mesec. V 
zavodu pozivajo lastnike goz-
dov, naj takoj začnejo s spra-
vilom, saj poškodovano drev-
je predstavlja idealne pogoje 
za pretirano razmnožitev lu-
badarja. Zakon o gozdovih 
jim v takih primerih omogo-
ča, da lahko začnejo s spravi-
lom drevja, čeprav ga delavd 
zavoda za gozdove niso 
označili. Dovolj je, da o pose-
ku potem obvestijo svojega 
revimega gozdarja ali krajev-
no enoto zavoda. 

Veliko škode je tudi na 
kmetijskih gospodarskih ob-
jektih in na pridelkih, po be-
sedah Mojce Lovšin iz med-
voške kmetijske svetovalne 
službe je neurje najbolj pri-
zadelo koruzo in žita. Na nji-
hovem območju so največ 
škode utrpeli kmetje iz Hraš, 
Zapog in Vodic. 

Dovoljenje za odstrel medveda 
Lovci lovske družine Sorica i m a j o še nekaj dni časa za odstrel medveda, ki je že na začetku pašne 
sezone štirikrat napadel ovce na Soriški planini. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Sorica • Agencija za okolje 
pri ministrstvu za okolje in 
prostor je na predlog kranj-
ske območne enote Zavoda 
za gozdove Slovenije 8. julija 
izdala lovski družini Sorica 
dovoljenje za izredni odstrd 
medveda na območju Sori-
ške in Dajnarske planine. 
Dovoljenje velja do srede, 23. 
julija. 

Kot so v zavodu zapisali v 
vlogo za izredni odstrel, so 
lovci pribhžno 150 kilogra-
mov težkega medveda, ki 
ima sprednjo šapo široko se-

demnajst centimetrov, sledi-
li v lovišču Sorica že v zim-
sko-spomladanskem obdo-
bju pa tudi maja in junija. 
Že takoj na začetku pašne 
sezone, 28. junija, je na So-
riški planini prvič napadel 
ovce, do 2. julija jih je napa-
del štirikrat in pobil tri ovce 
in eno jagnje, še nekaj pa so 
jih pogrešili. Ker bo medved 
z napadi na ovce na Soriški 
planini ter na goveda in ko-
nje na Dajnarski planini ver-
jetno nadaljeval, so v zavodu 
za gozdove ocenili, da bi ga 
bilo najbolje odstraniti iz lo-
višča, zato so v začetku julija 

na agendjo za okolje naslo-
vili vlogo za izredni odstrel. 
Po podatkih zavoda se na 
Gorenjskem lovsko uprav-
ljavskem območju v zadnjih 
letih zadržuje od štiri do 
osem medvedov. Medveda, 
ki napada ovce na Soriški 
planini, že več let zapored vi-
devajo v spomladanskem 
času. Očitno je, da na tem 
območju tudi prezimuje; to 
pa je v nasprotju s strategijo 
upravljanja z rjavim medve-
dom, po kateri velja Gorenj-
ska le za prehodno območje 
in ne za območje stalne na-
selitve. 

Kot je povedal Brane Tav-
čar, predsednik lovske druži-
ne Sorica, eden ali dva lovca 
vsak dan hodita čakat medve-
da na Lajnarja, vendar ga, po-
tem ko so prejeli odločbo za 
izredni odstrel, še niso opazi-
li. Na Soriški planini naj bi 
se po besedah predsednika 
pašne skupnosti Toneta 
Gartnerja paslo 128 ovc, s 
štetjem, ki ga načrtujejo pri-
hodnjo soboto, pa bodo pre-
verili. ali je ovc še dejansko 
toliko ali je medved medtem 
čredo že razredčil. Medveda 
od izdaje odločbe za odstrel 
še niso opazili. 
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Tržiške ulice bodo lepše 
v starem mestnem jedru Tržiča se je začela prenova ulic. Do konca juni ja 2 0 0 9 nameravajo obnoviti 
ul ico Z a Mošenikom, Muzejsko, Fužinsko, Čevl jarsko in Usnjarsko ulico ter Prehod. 

A N A H A K T M A N 

Tržič - "S projektom prenove 
ulic v starem mestnem jedru 
bomo Tržiču vdahnili novo 
duSo oz. mu povrnili tisto, ki 
jo je nekoč imel," ob začetku 
prenove optimistično napo-
veduje župan Borut Sajovic. 
Letos in prihodnje leto bodo 
s projektom pridobili 10.760 
kvadratnih metrov urejenih 
prometnih površin z javno 
razsvetljavo in urbano opre-
mo, 48 parkirnih mest, 645 
metrov prenovljenega vodo-
voda in 370 metrov kanaliza-
cije. 

Delati so pričeli konec ju-
nija v ulici Za Mošenikom. 

"Doslej smo obnovili 60 nnie-
trov komunalne infrastruk-
ture, na novo smo na vodo-
vod in kanalizacijo priključili 
enajst hiš;, položena je infra-
struktura za telefon, cestno 
razsvetljavo, plin, cevovodi 
za dva kabelska operaterja. 
Na lokaciji porušene stare 
usnjame smo zgradili 45 
metrov varovalnega zidu in 
začeli z urejanjem parkiriš-
ča, do konca meseca bomo 
obnovili vse vode do križišča 
ulice Za Mošenikom in Us-
njarske tilice. Avgusta bodo 
dela potekala v Prehodu in 
Usnjarski ulici. Prenovo 
Čevljarske, Muzejske in Fu-
žinske ulice pa bomo v celoti 

izvajali prihodnje leto," je 
razložil Sebastijan Zupane, 
v. d. direktorja Komunale Tr-
žič, ki je podizvajalec (izvaja-
lec je Cestno podjetje Kranj). 
Vrednost investicije znaša 1,3 
milijona evrov, od tega obči-
na pričakuje nepovratna 
sredstva evropskega sklada 
za regionalni razvoj v višini 
85 odstotkov oz. 942 tisoč ev-
rov. 

Mnoge ulice srednjeveške-
mu Tržiču doslej niso bile 
najbolj v ponos. "Goste smo 
vozili bolj po glavnih ulicah. 
Nismo si upali povedati, da 
je sto metrov od županove 
pisarne največje divje odlaga-
lišče in makadam. Najbolj pa 

sem vesel, da so ta premik 
sprejeli tudi domačini, ki so 
dolga leta smeti odlagah v 
starih zanemarjenih stavbah. 
Zdaj tega ni več," je {»vedal 
Sajovic in dodal, da bo po 
prenovi v teh ulicah bistveno 
boljša kakovost bivanja. "Na-
stala bodo prijetna in zdrava 
bivališča blizu čiste vode, ze-
lenja, šole, zdravstvenega 
doma, avtobusne postaje, 
muzeja ... V zadnjih letih so 
mesto mnogi domačini za-
pustili, zagotovo je 60 stano-
vanj praznih. Tržič je biser, v 
mestno jedro si želimo priva-
biti čim več mladih in aktiv-
nih ljudi, ki ne bodo tu samo 
spali," je napovedal župan. Ta čas dela potekajo v ulici Za Mošenikom. 

Namesto 
zelenice za naše 
najmlajše - spet 
nov blok 

Stanovalci napetega bloka 
v Sajovčevem nasdju pri Šen-
čurju smo bili presenečeni in 
ogorčeni hkrati, ko smo izvede-
li, da se bo tik ob naSem bloku, 
na sorazmerno majhni parce-
li, gradil nov blok. Čeprav smo 
pred meseci na to opozorili go-
spoda župana, to seveda ni za-
le^. Očitno občinsko vodstvo 
vodijo zgolj ekonomski inter-
esi, ne da bi prisluhnili ljudem, 
ki tam živimo. 

Dgstvo je, da v našem bloku 
živijo pretežno mlade družine, 
ki "hvala bogu" skrbijo tudi za 
naraščaj. Večina otročičev je Se 
predšolskih in žalostno je, da 
jih morajo mamice voditi na 
sprehod v Šenčur in drugam 
po cesti. Zapuščena parcela ob 
bloku pri starem zaklonišču 
pa kar sama kliče za ureditev 
zelenice s stezicami, klopmi in 
preprostimi igrali. Pa ne gre le 
za naše otroke. V neposredni 
bližini je tudi veliko novih hi-
šic z mladimi družinami in 
majhnimi otroki. Točnega šte-
vila ne vem, a očitno je, da ti 
naši ljubljenci nimajo bolj 
ustreznega mesta, kot da pose-
dajo po stopnišču bloka in rife-
jo s kredo po a^altu. Žalostno, 
mar ne! 

Na sestanku in ob vsakda-
njih srečanjih se stanovalci ve-
liko pogovarjamo in smo si 
enotni o tem problemu. 

Na koncu naj še enkrat ape-
liramo na občinsko vodstvo, 
naj o tej zadevi odgovorno pre-
misli in upošteva naše uteme-
ljene pomisleke. Zelo bomo ve-
seli njihovega razumevanja in 
ugodne rešitve tega problema. 
Še bolj pa bodo veseli naši mal-
čki. 

M I R O R A Z P O T N I K , 

Šenčur 

Protestno pismo 

Pet let je že minilo od kata-
strofalne poplave, ki je leta 
2003 prizadela Kanalsko doli-
no, še posebg vas Ukve. 

Poleg mm^ft javnih in za-
sebnih ustanov ter civilnega 
prebivalstva, ki so prišli na po-
moč, so sodelovale tudi sloven-
ske ustanove in ljudje na tg in 
drugi strani nekdanje mge, ki 
so nam radodarno pomagali s 
Jizičnim delom, z denarjem, s 
krmo za živali itd. Vedno jim 
bomo hvaležni. 

SKGZ in SSO, slovenski 
krovni organizaciji iz Trsta, 
ter "najpontembngša organi-
zacija Slovencev v Kanalski 
dolini. Slovensko kulturno sre-
diife Planika", so orgariizirale 
veliko akcijo zbiranja sredstev 
za pomoč prizadetemu prebi-
valstvu, ki seje imenovala Po-
moč poplav^encem v Kanalski 
dolini. Sedež je bil v Ukvah, 
ulica Nazionale 28. Prispevke 

je bilo mogoče vložiti v števil-
nih bankah: CRUP Trbiž, 
Zadružna Kraška Sanka, 
Banca di Cividale, Kmečka 
banka v Gorici, Banca Anton-
veneta iz Čedada. Poziv za 
prispevke je bil še do nedavne-
ga na spletni intemetni strani 
Planike, potem pa je skrivnost-
no izginil. 

Do dartesje minilo že pet let, 
pa nobena od omenjenih slo-
venskih ustanov, kaj šele do-
mnevni najpomembngši pred-
stavnik Slovencev v Kanalski 
dolini, še niso objavili preraču-
nov vsote, zbrane za poplav-
Ijence. Predsednik Planike je 
obljubil zbraru) vsoto Soseski v 
Ukvah za obnovo njhove po-
škodovane zgradbe, ki je bila 
med drugim vedno na razpo-
lago za različne prireditve va-
škim in drugim društvom. 
Omenjeni predsednik Planike 
zbranih sredstev za žrtve po-
plave do danes ni, in najbrž 
tudi ne bo, izročil tej ustanovi, 
kakor je sicer pisno obljubil, 
hkrati pa postavlja absurdne 

pogoje za uporabo prostorov 
Soseske. Gre za sredstva, ki 
niso njegova last: poudarjamo, 
da je bilo zbiranje sredstev v 
korist poplavljencev, ne pa za 
kakršnekoli namene in aktiv-
nosti predsednika Planike. 

Sprašujemo se, kam je Šla, 
oziroma kam bo Sa zbrana vso-
ta za poplavljence (ijo.ooo ev-
rov ali v^)? Kako je bila porah-
IjerM? Kdo je z denarjem razpo-
lagal? Kje so bančne obresti? 

Objirutnčni pomoči, ki jo je 
Soseska v Ukvah prgela od Ci-
vilne zaščite, Caritas in Funda-
cije CRUP iz Vidma, tako še 
vedru) od nikoder ni vsote, ki jo je 
obljubil predsednik Planike, s 
katero bi bHo mogoče dokončati 
obnovitvena dela na stavbi Sose-
ske. 

Menimo, da tako vedenje ni 
korektno, kot tudi ni korektno 
ignorirati vse pozive, ustne in 
pisne, ki sta jih predsedniku 
Planike naslovila Občitui Na-
boijet in ukljanska Soseska. 

P R E D S E D N I K I N 

SVBTOVALCI I Z C O N S O R Z I O 

V L C I N A L E 0 1 U G O V I Z Z A / 

U K V E 

Spomenik 
krompirju na 
razglednicah 

Pred časom smo v Šenčurju 
odkrili lep spomenik Mariji 
Tereziji oz. krompiiju. Moti 
me, da še dartes ni moč kupiti 
priložnostne razglednice Šen-
čurja, na kateri bi bil tudi ta 
spomenik. 

Zato predlagam, da v vašem 
fosilu objavite ruislednje bese-
dilo: 

"Koliko krompirja bomo še 
posadili, da bomo ugfedali na 
razg^nici Šenčurja novi spo-
menik krompirju, posvečen ce-
sarici Mariji Tereziji - po go-
renjsko "Micki Rezki"?! 

M I R O R A Z P O T N I K , 

Šenčur 

Srečanje 
članov društva 
diabetikov iz 
Škofje Loke in 
Selške doline 

v soboto, 5. julija, smo se 
srečali člani društva diabetikov 
Z obmô o Škofe Loke in Sel-
ške doline. Bili smo u Cmgro-
bu, na turistični kmetiji pri 
Marku. Naše tokratno sreča-
nje je le eno izmed bogatih de-
javnosti društva v letošnjem 
letu. Vsak mesec se nam nekaj 
dogaja. Imeli smo zimske in 
poletne pohode, letovanje v 
Šmarjeških Toplicah, kopanje 
f Strunjanu. Bili smo na izle-
tu v Nemčiji in si ogledali zna-
menitost Orlovo gnezdo. Ude-
ležili smo se srečanja diabeti-
kov Slovenije v Slovenj Grad-
cu. V programu tega leta ima-
mo še pohod mi Veliko plani-
no, obiskali bomo sladkorne 
bolnike v Idriji in gostili Člane 
društva diabetikov iz Mežiške 
doline. Tudi izobraževanje, 
kako premagovati tegobe naše 
bolezni, imamo v programu. 
Šli bomo še na kak pohod, na 
izlet in trgatev v Jeruzalem in 
martinovanje ter novoletna 
zabava nam ne uideta. 

Za to bogato društveno živ-
ljenje imajo največ zaslug 
naša neutrudna predsednica 
ga. Silva Žontar ter Član dru-
štva • odgovoren za športrui ak-
tivnosti g Ivan Rolih s svojo so-
progo. 

Na srečanju v Cmgrobu 
smo preživeli res lep dan. Igra-
li smo pikado in seveda bili smo 
tudi pogoščeni. Družina Po-
renta-Markova ruis je pozorno 
stregla, pri čemer pa moramo 
posebej pohvaliti pridne mlade 
"kelnarce", ki imajo sicer sedaj 
osnovnošolske počitnice. Vod-
stvo društva nas je prijetno pre-
senetilo tudi s tombolo. 

Vsi se zavedamo izdatne 
strokovne podpore našega 

zdravnika dr. Camleka. Tudi 
Občina Škofa Loka mu je 
pred kratkim podelila visoko 
priznanje za njegovo delo! 
Društvo rutm pomaga prema-
govati težave sladkorne bdez-
ni, zato smo vsem in vsako-
mur posebej, ki se prizadeva 
za bogato društveno dgavnost, 
zelo hvaležni. Naj bo to vzgled 
tudi drugim društvom po Slo-
venci! 

M I R A P R I M O Ž I Č , 

Škofja Loka 

Omet dol, 
table gor! 

Zadnji teden voznike raz-
burja odprtje in zaprle predo-
rov ene od avtocest. Vroče je 
bolj izvajalcem in naročni-
kom. Problemi pa so tudi 
drugje. Na avtocesti Vrba-
Peračica je odsek mimo Ra-
dovljice v prometu gotovo brez 
uporabnega dovoljenja. Če je 
za varen promet poskrbljeno, 
bo dovoljenje ob času nared, se 
pač vozimo po gradbišču. A 
življenje ob cesti, ki je brez 
osnovnih informacij o de-
javnostih-storitvah, ki jih po-
tniki rut vrhuncu poletne turi-
stične sezone potrebujejo, je 
t\evzdržno tudi za tiste, ̂ sosi 
obetali "promet". Na primer: 
priključek Bled (predvsem pa 
zaledje) je malomarno ozna-
čen. Zaradi pogostih spre-
memb so izvajalci pred težko 
logistično nalogo, saj projek-
tanti verjetno niso projektirali 
usmerjevalnih tabel za različ-
ne faze odsekov, obvozov ... 
Oboji se požvižgajo na ljudi. 

ki so zastavili premoženje in 
trdo delajo za rast nacionalne-
ga bruto proizvoda, od koder 
so "cestarji" mastno plačani. 
Na dragih zemljiščih so podjet-
ni ljudje in preudarne družbe 
zgradili trgovine, hotele, servi-
se, igralnice, kampe, restavra-
cije in še kaj, česar pa na vr-
huncu sezone v prometni zme-
di skoraj ni moč ruxjti. Njihovo 
skrb, da bi vendarle ostali vidni 
(do včeraj so se mimo valile ko-
lone ...),jepred dnevi, z odstra-
nitvijo šestih usmerjevalnih ta-
bel (za Hotel Krek), še povečal 
prometni inšpektor. Gradbin-
cem je • verjetno skladno s pred-
pisi • naročil odstranitev vseh 
začasnih usmerjevalnih tabel z 
gradbišča. Ob tem njihovim 
postavljavcem ostaja grenak 
priokus ozkega tolmačenja 
predpisov s strani inšpektorja, 
ki bi po službeni nalogi moral 
na zadeve ^edati bolj življenj-
sko in iskati kompromise. 

Verjamemo, da imajo (po-
mrle table, ki pred AC gradbiš-
či merijo našo potrpežljivost v 
stilu:"... za vas gradimo... od-
sek bo dokončan ..." ustrezna 
dovoljenja, čeprav o^ašujgo le 
državno podjetje in izvajalce. 
Njihova sporočilna vrednost je 
enaka nič, še več; table so mo-
teče za promet. Inšpektor bi 
poleg zakonitosti moral znati 
oceniti tudi, kaj v resnici nače-
nja potrpljenje voznikov in 
davkoplačevalcev ter sestopiti 
iz vame službe v življenje. Za 
porast naše skupne samozave-
sti, če že avtoceste v prehod-
nem obdobju rte trtore spraviti 
v življenjski red. 

JANEZ U R B A N O , 

Begunje na Gorenjskem 

GG naročnine 
04/20142 41, e-po5ta: narocnine@g-gl8S.si 
www.gorenjskig as.si 

mailto:narocnine@g-gl8S.si
http://www.gorenjskig
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Umrla je naša 

PETRA TESTEN 

Ni te več med nami, a za vedno boš ostala naša! 

Sodelavd iz Casinoja Bled 

OSMRTNICA 

Z žalostjo sporočamo, da je umrl naš upokojeni sodelavec 

EDVARD B U R N I K 
vratar-nadzomik 

Pogreb bo v soboto, 19. julija 2008, ob 14. uri 
na pokopališču v Predosljah. Ohranili ga bomo 

v lepem spominu. 

Iskra INVEST, d. d., Ljubljana 

KRAN) 

T a konec tedna motoristi v Kranju 

Klub ljubiteljev motorjev Freising Riders bo od danes do ne-
delje organizator io. mednarodnega srečanja motoristov. Po-
tekalo bo na sedaj že tradicionalni lokaciji na Savskem otoku 
v Kranju (pri Supernovi). Tako danes kot jutri bo na srečanju 
poskrbljeno za dobro glasbo, motoristične igre (vlečenje vrvi 
za odojka), obeta pa se tudi erotično pranje motorjev in ero-
tični program. Jutri, v soboto, ob 16.30 bo organizirana tudi 
panoramska vožnja z motorji po ulicah Kranja. Vse dni nika-
kor ne bo manjkalo pijače in dobrot z ražnja, tako vstop kot 
kampiranje pa sta za motoriste brezplačna. V. S. 

KOKRA 

Spominska slovesnost ob grobu talcev 

V spomin na požig vasi v letu 1942 bodo v nedeljo ob 10. uri 
v Kokri ob grobu talcev pripravili spominsko slovesnost. 
Slavnostni govornik bo župan občine Preddvor Miran Zadni-
kar, v kulturnem programu pa bodo nastopili cerkveni ženski 
pevski zbor Kokra, učenci osnovne šole Kokra In predstavni-
ki borcev za vrednote NOB Preddvor. Pred slovesnostjo bo 
ob 9. uri v cerkvi v Kokri sveta maša za talce. M. R. 

Nagrajenci nagradne križanke Gorenjski glas, ki je bila ob-
javljena v Nakelskem glasu v torek, 24. junija 2008, so: Ema 
Kozjek - Kranj, Barbara BaJoh - Mojstrana, Franc Podnar -
$koQa Loka. Nagrajenci prejmejo knjižne nagrade po pošti. 
Iskrene čestitke. 

Nagrajenci nagradne križanke ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ, 
ki je bila objavljena 4. julija, so: 1. nagrada: promocijski 
paket, podjetja Adriatic Slovenica prejme: Ana Močnik, 4207 
Cerklje; 2. nagrado: promocijski paket, podjetja Adriatic 
Slovenica prejme FrancOstrelič, 4290Tržič; 3. nagrado: pro-
mocijski paket, podjetja Adriatic Slovenica prejme Niko 
Urankar, 1234 Mengeš; 4. nagrado: promocijski paket, pod-
jetja Adriatic Slovenica prejme Urška Štefe, 4000 Kranj; 5. 
nagrado: promocijski paket, podjetja Adriatic Slovenica pre-
jme Franc KIsovec, 4223 Poljane; 6. nagrada: kolesarsko ma-
jico, podjetja Hranilnica Lon prejme Karol Zevnik, 4211 
Mavčiče; 7. nagrado: torbo za piknik podjetja Hranilnica Lon 
prejme Ani Sire, 4207 Cerklje; 8. nagrado: dve majici podjet-
ja Hranilnica Lon prejme Erika Bauman, 4000 Kranj. 

S O R I Š K A PLAN INA 

Z n a m e n j e pod Možicem 

Soriško planino obdajajo zanimivi in sorazmerno lahko do-
stopni vrhovi: Lajnar (1549 metrov), Slatnik (1598 metrov), 
Šavnik (1574 metrov) In Možic, ki je visok 1602 metra. Pod 
njim so Italijani na rapalski meji zgradili precej veliko kasar-
no, v kateri je danes staja za ovčji trop, ki se pase na bližnji 
planini. Blizu kasarne je majhna kapelica, ki so jo uredili vo-
jaki, danes pa se ob njej ustavljajo številni planinci. J. K. 

KRANJ 

Začel se je teden Danske 

Z ljudsko pravljico Sedem divjih rac in razstavo Danska skozi 
otroške oči se je minulo sredo v Kranjski hiši začel teden 
Danske, ki poteka v okviru projekta Barve EU. Razstava bo 
odprta še do torka 22. julija, jutri, v soboto, pa bo na stojnici 
pred Kranjsko hišo mogoče brezplačno poskusiti tudi tradi-
cionalno dansko hrano in pijačo, ki jo sicer te dni lahko 
pokušate v nekaterih kranjskih gostilnah In lokalih. V. S. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 0 4 2 0 1 4 2 0 0 

Naio<ilo a (>I>J1V0 tp(e/m>m po IdcFonu 04/201-42-00, filuu 04/20M2-13 ali osebno lu Bl(iv>ci»»i («ii 4, 
v Kan|u ot po poiii - do pon«ltl|lu m fnnlia do 11.00 int! Cdia oglasov Ki poniKlI) v ntnki: btdno ugodna 

lANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, UNCOVO 91,4240 
RADOVgiCA, TEL: 04/5315 249, FAX: 04/53 »4 230 
MADŽARSKETOPUCE 7.8. - io. 8., 21.8. - 24.8., 1.9. -7.9.; PEgEŠAC: 
15. 9. - 22.9., 22.9. - 29.9.; KOPALNI IZLET IZOLA: 21.7., 28. 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 R U B R I K I G L A S O V 

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

PRIREDITVE 

Ohranimo mojstrska znanja 
Tržič - Vabljeni na prvo ustvarjalno delavnico, ki bo potekala v 
tržiškem muzeju jutri, v soboto, 19. julija, med lo. in 12. uro. 
Delavnica je brezplačna In jo bo vodila Valentina Špendal. 

Ustvarjalna poletna urica 
Bled - Triglavski narodni park vabi na Triglavsko tržnico In 
otroško delavnico z naslovom Ustvarjalna poletna urica 
jutri, v soboto, 19. julija, od io. do 12. ure, pred Info 
središčem Triglavska roža na Bledu. 

Vrtna veselica 
Hotavlje - V nedeljo, 20. julija, organizira Športno društvo 
Marmor Hotavlje vrtno veselico s skupino Čuki. Veselica bo 
od 16. ure dalje na Šupcovem travniku na Hotavljah. Za 
jedačo in pijačo bo poskrbljeno. 

Raziskovanje življenja v Bohinjskem jezeru 
Bohinj - Vabljeni k raziskovanju življenja v Bohinjskem jezeru 
jutri, v soboto, 19. julija, ob 14. url Pod Skalco v Bohinju. 
Enourno delavnico vodijo sodelavke Triglavskega narodnega 
parka In poteka v okviru otroškega festivala Bo fejst v organi-
zaciji Turističnega društva Bohinj. 

IZLETI 

Veliki Draški vrh 
Kranj - Planinska sekcija DU Kranj organizira pohod na Veli-
ki Draški vrh, ki bo v četrtek, 24. julija, z odhodom avtobusa 
ob 7. url Izpred Crelne. Za planince bo pohod trajal 6 do 7 
ur, za pohodnike pa približno 4 ure. Zahtevnost ture je sred-
nje težka. Priporočljiva oprema so visoki čevlji, pohodne pa-
lice, oblačila vremenu In času primerna In malica. Vodnika 
bosta Matija Retelj In Marjan Mlhelčlč. Prijave v društveni 
pisarni do ponedeljka, 21. julija. 

Vzpon na Laserzwand 
Radovljica - PD Radovljica v nedeljo, 27. julija, organizira 
vzpon na Laserzvvand (2614 m), v llenšklh Dolomitih v 
Avstriji v osrčju Dolomitov nad Llenzom. Izhodišče je Llen-
zer Dolomiten Hutte (i6i6 m). Vzpon In sestop mimo koče 
pri jezeru Laserz. Tura je lahka, predviden čas hoje pa je 6 
ur. Prijave po tel.; 041/534 692 (Miro Pogačar) in 041/578 
544 (Luka Taler) ali v pisarni 031/345 209, 531 55 44. 

N a Snežnik 
Šenčur - Pohodniška sekcija DU Šenčur vabi v sredo, 23. juli-
ja, na pohod na Notranjski Snežnik. Odhod ob 6. url z ma-
lim avtobusom Iz Šenčurja. Skupne hoje bo 3 do 4 ure. Pri-
javite se do 20. julija zvečer po tel.: 25315 91. V primeru neu-
godnega vremena pohoda ne bo. 

Kraljevska špica 
Kranj - PD Iskra Kranj v nedeljo, 10. avgusta, vnovič vabi na 
Kraljevsko špico - samotno kopasto goro, z zelo strmimi 
pobočji, visoko nad Rabljem, junijski izlet je bil namreč zara-
di dežja prestavljen. Odhod z minibusom Izpred hotela 
Creina bo pb 5. url. Prijave In dodatne Informacije pri vod-
nicah: Marjana, sms na 041/435 858 ali e-pošta: marjani-
na@gmall.com, Majda, sms na 051/336 635, ali e-mall: 
majda.papler@telemach.net, aH v pisarni društva, na lokaci-
ji Iskratela, vhod na škofjeloški strani pri ambulanti, ob 
sredah od 17. do 18. ure. 

N a Zagorelec 
Tržič - Vodniški odsek PD Tržič vabi v sredo, 23. julija, na 
Zagorelec (2090 m) Iz Zadnje Trente. Odhod ob 6. uri izpred 
OŠ Tržič. Prijave In Informacije na tel.: 597 15 36. V soboto, 26. 
julija, pa vabi na Piz Boe (3152 m) v Dolomitih. Do vrha je 1,5 
ure lahke hoje. Odhod posebnega avtobusa ob 3. url izpred 
OŠ Tržič. Informacije po tel.: 040/627 808 po i8. url. 

Umetna plezalna stena v G o z d Martuljku 
Gozd Martuljk - Mladinski odsek pri PD Gozd Martuljk vabi 
svoje člane na plezanje na umetno plezalno steno v Gozd 
Martuljk v petek, 25. julija, ob 17. uri. Manca In Sara vas 
pričakujeta. 

PREDAVANJA 

1 5 0 letnica rojstva dr. Juliusa Kugyja 
Trenta - Vabljeni na prireditve v počastitev 150-letnlce rojst-
va dr. juliusa Kugyja: predavanje o dr. Juliusu Kugyju v In-
formacijskem središču TNP Dom Trenta bo jutri, v soboto, 
19. julija, ob 20.30, krajša spominska slovesnost pri 
spomeniku dr. J. Kugyja bo v nedeljo, 20. julija, ob 15.30, ob 
i8. url pa bo osrednja spominska prireditev v Informacij-
skem središču TNP Dom Trenta. 

PREDSTAVE 

Lumpacivagabund 
Predoslje - Vabljeni danes, jutri In v nedeljo, vsakič ob 20.30, 
na predstavo na prostem KUD-a Predoslje Lumpacivagabund. 
Prireditveni prostor je župnijska posestvo v Predosljah. 

Z A P O P O L N P R E G L E D SI OGLEJTE 

WWW.GORENJSKICLAS.SI/KAZIPOT 

mailto:na@gmall.com
mailto:majda.papler@telemach.net
http://www.gorenjskiclas.si/kazipot
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OZG, OE Zdravstveni dom Jesenice 

objavlja prosto defovno mesto; 

DOKTOR MEDICINE V URGENTNI 
AMBULANTI (m/ž) 
Pogoji: 

•doktor medicine s končano Medicinsko fakulteto in opravljenim 
strokovnim izpitom (m/ž), 

•veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije za ustrezno 
področje dela. 

•vozniški izpit B kategorije, 
•tekoče znanje slovenskega jezika. 

Delovno razmeije bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim 
delovnim časom. Nastop dela takoj oziroma po dogovonj. 

Rok prijave: 30 dni 

Kandidati naj svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošlje-
jo na naslov: Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom 
Jesenice, cesta Maršala Trta 78, 4270 Jesenice. O izbiri bomo 
kandidate obvestili v 30 dneh po zaključku objave. 

isoa(3to2aaa 
fotdgraftl 

Cena za posamezni vodnik: 1 9 , 9 0 € 
(za naročnike Gorenjskega glasa 20% popust) 

Cena za komplet: 79,60 € 
(za naročnike Gorenjskega glasa: B 9 , 6 5 € ) 

G o r e n j s k i G l a s ZiTvas bckiimo čas 

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

LOTO 
Rezultati 57. kroga - 1 6 . julija 2 0 0 8 

1 , 1 0 , i6, 20, 22. 25, 37 in 35 

Lotko: 2 2 6 2 5 8 

Predvideni sklad 58. kroga za Sedmico: 340.000 E U R 
Predvideni sklad 58. kroga za Lotka: 3 2 0 . 0 0 0 E U R 

K.R. NEPREMIČNINE 
Lesce d.0.0.. 
Begunjska 2 
CSM: 041/436-544. 
04^/423-5" 

Prodamo stanovanja: 
RAtX5VgiCA ohranjeno polkletno 
dvo-sobno stanovanje v bližini zdrav, 
doma, kopališča, šole, vrtca ... v izmeri 
46 m2 prodamo. Letnik 1976, oprem-
ljeno. Cena: 79.000 EUR. 
RADOVgiCA: Cankarjeva, trisobno 
stanovanje v 1./4 nadst, 68 mz, letnik 
1985. urejeno, dobra razporeditev, 
opremljeno, vseljivo po dog. Cena: 
136.000 EUR. 

JESENICE: 73 m2. kvalitetno opremljeno 
trisobno st s Himo, S./12 nad., obnov-
ljeno 04. zelo dobra lokacija. JZ lega. 
Cena: 109.000 EUR. 
GOZD MARTULJEK: na odlični lokaciji 
prodana nove nadstandardne apartma-
je 50-60 rra, Win>3, talno gretje, central-
ni sesalni sistem. 2 v mansardi,} v priti, 
s tefBso. kvalitetna oprenna. Cena: 3.000 
EUR/m2. 

www.kf -nepremicn ine.s l 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Brltof 79A, 0̂00 Kranj 
lnfo-nep4&9ekkoprDjektsl 

www.geki(oproJeM.&i 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANJA 
PREDDVOR: trisobno, v izmeri 77 
m2,1. 2003,1. nadstropje, odlična lo-
kacija. balkon, vsi priključki, parkirno 
mesto. Ugodno 114.900 EUR. 
ZEMgiiCA PRODAMO 
RADOVLJICA-OKOLiCA: zazidljiva 
1239 m2, priključki na parceli, mimo 
vaško okolje. Lepa priložnost Cena 
78.000 EUR. 
KUPIMO 
KfeVNJ-OKOLICA: za znane kupce iš-
čemo zazidljiva zemljišča, kn^etije in 
starejše hi$e. 
DODATNA PONUDBA NA: 

www. gekkoprojekt.5 i 

N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel 04/2021353. 20225 66 

CSM 051/320700. Email: infbî kj-kem.s 

KsKERN 

POSLOVNI PROSTORI: 
Prodamo: 
KRANJ: v tovarniškem objektu pro-
danno skladiščne prostore v izmeri 
630 m2 v pritličju, obnova pred 15 leti, 
cena » 650 EUR/m2. 
KRANJ: poslovni prostor v izmeri 
2.000 m2 v dveh etažah, od tega 
1.500 m2 v enem delu za proizvodni, 
skladiščni prostor in 500 m2 mede-
taža z dovozno rampo, zgrajeno leta 
86, cena - 550 EUR/m2. 
Oddamo: 
KRANJ: v novem objektu v 1. nad-
stropju oddajo poslovni prostpr v 
izmeri 612 m2, z lastnim vhodom, 
tovorno dvigalo, lastna parkirišča, 
primemo tudi za težke stroje, cena je 
6 EUR/ma. 
KRANJ: prostor v izmeri 78 m2 in 230 
m2 v 1. nadstropju za pisame, servis* 
no dejavnost, obnova 94, cena je u 
EUR/m2. 
HISE: 
Prodamo: 
RADOVLJICA, LANCOVO: na mirni 
lokaciji v novem naselju hiša (dvojček 
ali trojček) v 3. podaljšani gradbeni 
fazi, v gradnji je 7 hIS, stan. površine 
191 fn2, na zemljišču od 180 • 332 m2, 
cena je od 224.000 do 238.000 EUR. 
last K 3 KERN, d.o.o. 
TRSTENIK: stanovanjska hiša 
uporabne površine 186 m2, samosto-
jna, adaptirana I. 1985, 9.353 mz 
zennljiSča, stan. hiša z gosf^arskim 
poslopjem In 9353 mz zemljišča (od 
tega cca. 2000 m2 stavbnega in 7300 
kmetijskega in gozda), prodamo. 
Certa: 400.000 EUR. 
BELA pri PREDDVORU: na mirnem 
predelu s pogledom na hribe lahko 
dobite stanovanjsko hišo cca. 100 m2 
v etaži (klet, pritličje in mansarda), 
parcela 1.116 m2, letnik 1979, cena » 
230.000,00 EUR. 
BESNICA: stanovanjska hiša. 
površine 250 m2. klet, pritličje, nad-
stropje in mansarda, zgrajena 1970. 
obnova 94, parcela 500 mz, lahko 
tudi dvodružinska. cena - 225.000 
EUR. 
TRŽIČ (Zvirče): stan. hiša zgrajena do 
3. g/, fee. stan. povrSine 186 m2, let-
nik 2006.551 m2 zemljišča, možnost 
izdelave na ključ, CK na plin, mirna 
lokacija, cena »183.000 EUR. 
ZEMLJIŠČA: 
Prodamo: 
Ambrož pod Krvavcem: več stavb, 
parcela od 422-677 m2 po 70 
EUR/m2. 
Apno pod Krvavcem: parcela 886 m2 
v bližini zazidljivega, pogled na 
dolino po6oEUR/m2. 
Poljubdj: stavb, parcela 631 m2 po 75 
EUR/mz v nižinskem delu. 
Zalog pri Cerkljah: stavb, parcela 482 
m2 ali 509 m2 po 120 EUR/m2. 
Šenturška gora (Apno): zemljišče 886 
m2 v bližini zazidljivega s pogledom 
na dolino po 60 EUR/mz. 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
Kranj: dvosobno, 50.63 mz v 2. nad. 
od 4, obnova 2002, cena » 99.000 
EUR. 
Kranj: dvosobno, 54,00 m2 v 4. nad 
od 4, obnova 2001. cena - 89.000 
EUR. 
Kranj, Ptanina I: trisobno, 80 m2 v 7. 
nad., letnik 1974, cena • 115.000 EUR. 
Kranj (center): trisobno, 96,25 mz. 
duplex v 1. nad. in 2. nad., obnova 
2006. cena »165.331 EUR. 
Kranj (center): enosobno, 48,20 m2 v 
2 .nad. od 3. letnik 1989, letnik 2004, 
staromeščanski stil, vsa oprema, 
cena «91.900 EUR. 
Kranj (StražiJče): v 6-stanovanjskem 
objektu so v prodaji Se: 
dvosobno 53 m2. v mansarda (2. 
nad.) za 77.900 EUR; 
enosobno, 29 m2, v pritličju, za 
67.500 EUR; 

enosobno 31 m2, v i . nad. od 2., za 
67.500 EUR. 
Objekt je adaptiran v 1. 2008. vsako 
stanovanje ima ločene instalacije 
(elektrika, voda, plin), lastno CK na 
plin, lastno parkirišče. Objekt leži na 
mirni lokaciji. 
Bled (RIbno): štirisobno, 91,38 m2 
duplex v večstanovanjskai hiši, v 1. 
nadstropju (kuhinja z dnevno sobo 
In izhodom na balkon, 2 sobi, kopal-
nica. garderoba) in mansardi (soba 
in galerija), dodatno parkirišče, 
vpisana etažna lastnina v ZK, cena s 
198.000 EUR. 

www.k3-kern.si 
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STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Ptanina II, dvosobno + kabinet, 
VI. nadstr., v izmeri 79,5 m2, I. izgr. 
1982. dvigalo, vsi priključki, cena 
ii9.SOO,cx) EUR, možnost vselitve ok-
tober 2008. 
Kranj, Zlato polje, v mansardi objekta 
novo zgrajeno dvosobno stanovanje + 
kabinet v izmeri 60.00 mz, L izgrad. ob-
jekta 1953,1. izgradnje stanovanj 2008, 
CK na ^in, vsi prikjju<3d, tlaki laminat, 
klima, cena 97.000,00 EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v lil. 
nadstr. izmere 73.80 m2,1. izgr. 1965, 
obnovljeno 2005. kopalnica, WC cen-
tralna na plin, vselitev po dogovoru, 
ceria 130.000,00 EUR. 
Kranj, Zlato po^ trisobno, visoko pri-
t l i^ v izmeri 66,82 mz, delno obnovlje-
no v letih 2000 in 2003 (kopalnica in 
okna). 1. izgr. 1961. CK, telefon, kabel, te-
lev., balkona ni. cena 114.755,00 EUR 
(27,5 mio SIT). 
Tržič, mestno jedro. 3 dvosobna stano-
vanja v trinadstropni hiši, velikosti od 61 
m2 • 83,00 m2, leto izgr. 1957, v celoti 
prenovljena leta 2000 (tlaki, instaladje, 
kopalnica, CK. teiefbn, dvigalo), balko-
na ni. cena 1290 EUR/m2 (309.135,60 
SlT/m2) za manjše stanov, in 1230 
EUR (294.757,20 SIT) za več|e stanov., 
vpisana v ZK, vseljiva takoj. 
STANOVANJ E ODDAMO V NAJEM: 
Kranj, Struževo, dvosobno v II. nadstr. 
izmere 50,14 m2,1. tzgr. 2008, kuhinja 
opremljena, dvigalo, poleg stanovanja 
še gar^no mesto v podzemni garaži, 
cena 380,00 EUR mesečno + stroški + 
ena varščina, največ za tri osebe. 
HIŽE-PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična, tk)ri-
sa 120 mz na parceli velikosti mz, 
CK na olje. tel. garaža, dve parkirni me-
sti. sončna lega, hiša je lef^ vzdrževa-
na. I. izgrad. 1981, cena 320.000,00 
EUR. 
Kiiže, Gorenjska, enonadstropna • dvo-
stanovanjska, tlorisa mz v vsaki eta-
ži na parceli velikosti 222 m2. I. izgr. 
1936. popolnoma prenovljena od 1. 
2004-2006, CK na plin, tel., vse instala-
dje v vsaki etaži ločene, tri parkirišča, 
cena 194000.00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v 
najem 
Kranj. Stražišče, pritličje v izmeri 110 
mz, primemo za pisarne ali podobno 
mirno dejavnost, samostojni vhod, 
višji stropovi, zagotovljena tri parkirna 
mesta, I. izgr. 1937, delno obnovljeno 
1. 2004. cena 580.00 EUR mesečno + 
stroški, plačilo po možnosti za tri me-
sece naprej, možnost uporabe takoj. 
NakJo, I. nadstr. v izmeri 50 rtiz, pri-
memo za pisarne, 1. izgr. 1970, prenov-
ljeno I. 2004. CK, internet, telefen, sa-
mostojni vhod. parkirna mesta zago-
tovljena, cena 400.00 EUR/meseČno + 
stroški cca. 120,00 EUR skupaj z ogre-
vanjem. 

industrijska cona Šenčur, novograd-
nja, 400 m2 v pritličju, višina stropa 
4,20 m, cena 9,00 EUR/m2 mesečno 
-f stroški in 300 m2 v I. nadstropju, vi-
šina stropa 3,80 m, cena 8,00 
EUR/mz mesečno + stroški - tovorno 
dvigalo, primemo za skladišče ali pn> 
izv^no halo. 
GARAŽA-PRODAMO 
Kranj, Planina II, v novem objektu na 
Ul. Tuga Vidmarja v podzemni garaži 
parkirno mesto, 1. izgr. 2007. cena 
8.000.00 EUR. 
PARCELA-PRODAMO 
Javomtški Rovt nad Jesenicami v izmeri 
759 mz, na parceli elektrika in telefbn, 
sončna, dostop z glavne ceste, geodet-
sko odmerjena, celotna zazidljiva. 6 km 
od avtoceste, cena 45.540,00 EUR. 
Srednja vas pri Bohinju v izmeri 929 
mz. sončna 2/3 parcdc }c bolj str 
me, od Bohinja je o^aljeno 5 km. cena 
230.00EUR/m2. 

IŜ ete nov dom ali kupca J i svojo 
ncpttmiteiflo? OddijaK AII nijemat« stanovan-

je, hiio sil po&lovni prostor? Celovita reiitev 
na enen-i mestu. Za vas detan̂ o 

Aktivno - Jasno - Preudarno 

AJP d.o.o. Kranj 
Koroška cesta 2, 

4000 Kranj 
gsm: 031/330 • 040 
tel.: 04/20 28 223, 

e-pošta: infb®ajp.si 

STANOVANJE PRODAM 
JESENICE - Hrui id, trisobno z bik. 
in kletjo, 92 mz, I. izg. 1988, 4./4, 
parkirno mesto zagotovljeno, delno 
obn. 04. Prevzem takoj. 120.000 
EUR. 
NAJAMEMO 
2a znani stranki 1 - 2,5-sobno stano-
vanje, Kranj z okolico. 
Ostalo ponudbo in povpraSevanje 
najdete na www.ajp.si 

Mali oglasi 
tel.: 2 0 1 4 2 4 7 
fax: 2 0 1 4 2 1 3 
e-mail : malioglasi@g-glas.si 

Mate oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 
14*00! Delovni čas: o d ponedeljka do 
petka neprekinjeno od Z. - 1 9 . ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

V KRANJU, novo, 2,5 SS , 63 m2, 
lastno parkirišče, velik balkon, dvigalo, 
klin«, z vgrajeno kuhinjo, urejeno ZK. 
varovano, cena: 127.000,00 EUR. t r 
040/169-192 

8004d00 

ODDAM 

DVOSOBNO, v oentru Kranja, cena: 
400 EUR + stroški, tt 041/582-089 

eoosooo 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO, starejšo, cca. 250 m2, z večjim 
vrlom. lepa lokacija, smer Gorenjska. 
«041/209-066 8005094 

Kran). fodoptvceva 2 • v prenovljeni 
večstanovanjski hiši v centru proda-
mo 5 stanovanj velikosti od 46m2 
do 67m2. cena od 101.950,00 
EUR. Tel.: 041/55 17 12. več na: 
vww.smelt.si 

JEZERSKO, enodnjžinska stanovanj-
ska hiša, primerna sa bivanje ali vi-
kend. 180 ni2. 800 m2 zemljišča, sta-
ra 20 let, na varnem In mirnem kraju z 
lepim razgledom, takoj vseljiva. cena 
po dogovoru, t r 031/404-684 

8005186 

NUJNO prodam počitniško hišo na 
otoku Krku. s kamp prikolico in 6olnom 
z motorjem, t r 04/531-25-55. 
031/584-796 

0005176 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
dvoru. vselitev možna konec poletja 
2008. « 051/388-822 

600)26/ 

STANOVANJSKI DVOJČEK Virmaše, 
Škofja Loka, « 051/38&^22 

aoo4e«3 

V PODREČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo. « 051/388-822 

aooisea 

VIKENDI, APARTMAJI 
NAJAMEM 

MANJŠI VIKEND območje Šk. Loke. 
Poljanske ali Selške doline, za mesec 
avgust In septemtjer. I f 031/655-720 

dOOSU2 

POSESTI 
NAJAMEM 

TRAVNIK ali njivo, t r 041/239-328 
8005187 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

ALI ODDAM gostinski lokal s picenjo v 
ŠkoOi Loki. tr 051/388-822 

8002086 

ODDAM 

PISARNA. 85 m2. v pritličju, bivša Pla-
nika, na odlični lokaciji, cena: 4 
EUR/m2. tr 041/505-084 (Igor) 

8005075 

GG 
naročnine 

04/201 4241 
e-pošta: narocnine^g-glas.si 

vmv/.gorenjskiglas.si 

GARAŽE 
PRODAM 

GARAŽO na Planini. Gogalova ulica. 
»041/240-310 

OSTALO 
KUPIM 

MONTAŽNO gradbeno barako, t r 
041/804^47 8005105 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP, PRODAJA. PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo. Avto Kranj. d. 
O. o.. Kranj, Savska 34, Kranj, t r 
0 4 / 2 0 - 1 1 - 4 1 3 , 0 4 1 / 7 0 7 - 1 4 5 . 
0 3 1 / 2 3 1 - 5 5 8 8004858 

AVTOMAŠI 
ČE5N)EVEK22. CERKLJE 

R Clio I. 2003. ^ ^fio I- 1993, R 
Twingo L 1999, R Megane L 1998, 
Fiat Punto 1.2002, Hyundai Accent I. 
2001, R Senic 1.2001, Daewoo Lanos 
I. 1998, Peugeot 206 I. 2000. Ford 
Fusion I. 2003, Škoda Fabia I. 2002, 
Vol{(swagen Colf IV Karavan I. 1999. 
Citročn Xsara Coupe I. 2000. R Clio 
2000. 

K R E D I T NA P O L O Ž N I C E 

G a r a n c i j a 
T E L : 0 3 1 / 4 9 0 0 1 2 

CITROtN XSARA 1.6.1. 99. garazira-
na. siva kovinska barva, zimske pnev-
matike z obroči, vlečna kljuka, tr 
04/572-34-a7 

8005124 

HONDA HR-V. I. 05. 5 vrat. srebrne 
barve, klima, 4x4 pogon, kot nov, tr 
041/227-338 

OPEL MERIVA 1.6. I. 03. črna, cena 
po dogovoru, tr 051/344-143 

OPEL ZAFIftA 2.2 DTI. I. 03. ohra-
njen. klima In ostala oprema, cena: 
9.800.00 EUR. t r 041/378-803 

8005130 

PEUGEOT Boxer. I. 98. tr 051/697-
396 800S07S 

RENAULT Kangoo 1.2 16V, I..03. tr 
041/928-086 

8005173 

RENAULT MEGANE 1.8 RT. I. 97. 
nove pnevmatike, vlečna naprava, tr 
041/986-438 

8005135 

ROVER 25. I. 00. 55.000 km. 5 vrat. 
el. stekla, centralno daljinsko 2^lepa-
nje, 2x airbag, 9 031/387-397 

Finančnik Petač. d.o.o.. 
Pangrsica 14. 4204 Golnik 

osJ/8so-s6o 

GtroSn d 14 VTR. 1.04, Citroen C3 
1.1, I. 04. Fiat Bravo I. 97. Ford 
Mondeo karavan 2.0 tdd. 1.04. Lan-
cia Phedra 2.2 jtd, I. 03. Mercedes 
ML270 cdi. I. 00. Opel Corsa i.o kli-
ma. 1.01.52.000 km.Toyota Variš 14 
D-4D, I. 03, 42.000 km. 5 vrat. Alfe 
Spider 2.0 jts. 1. 03. 

ŠKODA FEUCIA 1.6.1. 99. temno ze-
lene barve, dobro ohranjena, cena po 
dogovoru, t r 051/307-376 

8005I7S 

VOLKSWAGEN GOLF IV SDl. L 01. 
klima, odlično ohranjen, cena: 
6.700.00 EUR. tr 041/819-642 

9006122 

VOLKSVVAGEN PASSAT VARIANT 
TDI. 4 motlon. L 99. 152.500 km. 
cena: 7.000.00 EUR. tr 031/617-
959 ' 

8005143 

VOLKSVVAGEN POLO 1.2.1. 03, rde-
če barve, klima, odličen, cena: 
6.100.00 EUR. « 040/679-550 

8005174 

ZASTAVA F\ČO SC. 35.000 km. cena 
po dogovoru. šifra: SRECNA VOŽNJA 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

MOTOR KAVVASAKl ER-6F. I. 08, 
5.900 km. 53 m in CAGIVA CANVON 
500 C.E. I. 07. 7.600 km. 29 kW. V 
031/668-463 

8005091 

MOTORNO KOLO KVMCOZING 125, 
kol nov. ugodno, tr 031/83&-908 

BOOS1S8 

mailto:info@g-glas.si
http://www.kf-nepremicnine.sl
http://www.k3-kern.si
http://www.ajp.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
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STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

MIZARSKO formatno žago $ predrez^ 
lom in ragibom, alu voz. V 031/316-
546 8006101 

ŠEPING 490 EUR. kiparsko-graverski 
voz 390 EUR. grafična preša za visoki 
tisk 390 EUR. 9 040/609-604 

0OOSOO3 

KUPIM 

STAREJŠI stroj za ot>lanie (debelinko 
poravnaiko) in nož za silos - enofazni. 
« 0 4 1 / 6 0 8 - 7 6 6 8006»67 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 

PRODAM 

PROTIPOŽARNA vrata za pol. ceno. 
org. lak beli za železo - dnkano. baker, 
plastiko, « 04/232-43-58 

eoosoM 

PUMTE. lesene, d - 16 cm. dolge od 
3 m naprej, ugodna cena. Kranj, t t 
031/325-326 eoo&m 

STREŠNO kritino z vsemi pripadajoči-
mi elementi, zelo ugodno, t r 
0590/27-158 eowi33 

KURIVO 

PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana, možna 
dostava, rt 041/718^19 80wm7 

DRVA. les. opaž in kritino za vrtne ute, 
ugodno, t r 04/696-1 031/724-
5 4 2 8006165 

DRVA. metrska, cepljena. 20 m po 35 
EUR, t r 031 /554-900 soosiet 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno. « 
04/53^31-648,. 040/88-74-25 

8006038 

RAZŽAGANA drva. dostava na dom. 
»041/758-968 (Sta/ie) 

SUHA drva. bližina šKofle Loke. V 
04/512-05-59. 031/536-765 

6005007 

SUHA mešana drva. 15 m3, t r 
040/485-307 eoosiog 

SUHA bukova drva. 25 m2, « 
041/607-376 8O05119 

ŽAMANJE za kurjavo v butarah-4m 
dolžine. Možnost dostave, t r 04/53 
31 610. 041/875 091 

8005037 

SUROVINE 

PRODAM 

SUHE. zelo lepe smrekove plohe in 
colarice, tr 041/926-269 soosooo 

SUHE bukove plohe, t r 041/965-112 
800S176 

KUPIM 

HLODOVINO m celulozni les iglavcev, 
t r 041/758-932 eoosoes 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 

MLADA DRUŽINA išče sedežno gar-
nituro. kuhinjsko mizo In stote, če kdo 
podari, naj prosim pokliče. i r 
040/311-349 (Vesna) 

8005148 

PRODAM 

KUHINJO z opremo, hladilnik, napa. 
pečica, korito, plošča, vse Gorenje, 
nrtere: d - 270, v - 200, stara 6 mes.. 
tr 031 /694-433 8005132 

PODARIM 

ŠIPADOVO pohištvo za dnevno sobo. 
2 kavča, 2 omari in 2 stola, t r 
041/582-166 8005188 

G O S P O D I N J S K I 
APARATI 

PRODAM 

PRALNO^UŠILNI stroj Candy in pral-
ni stroj Gorenje, tr 04/252-29-10 

A0O5i0)> 

ŠTEDILNIK na drva. črpalko za trak-
torsko škropilnico, enofazni motor 2 
kW. t r 04/231-21-01 6005137 

OSTALO 

PRODAM 

STAREJŠA okna. radiatorje, strešno 
opeko tole In slemerijake. možrw do-
stava, t r 031/311-924 

GLASBILA 
PRODAM 

KLAVIATURA Vamaha PSR 730. s 
kovčkom, primerna za učenje, t r 
041/86&-7d2 8005123 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

SOBNO kolo. ugodno in podarim več 
različnih okenskih kril. t r 04/596-16-
9 1 • 8005140 

TURIZEM 
MORAVSKE TOPLICE. SOBE -
APARTMAJI PANKER 02/53 81 244, 
041/43 33 66 vvvAv.sobe-apartmaji-
panker.com. če se odk̂ čate za oddih 
in si želite sprostitve v Prekmurju. se 
vam priporočamo z našimi storitvami. 

6004853 

ODDAM 

NA KRKU Oddam apartma. i r 
041/390-422 8005iS3 

V AVGUSTU in septembru oddam 
apartmaje, hiša na ptaži, Metajna, otok 
Pag. t r (00385) 989/230-982 

8004758 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

MLADIČKE, pasme bloodhound. čis-
tokrvni. rodovniških staršev, slike si 
lahko ogle<iate na spletni strani 
http://users.volja.net/herahel. t r 
040/558-823 8O05114 

VSAK DAN sveže rezano cvatje gladi-
ol. Smolej, Luže 22a. t r 041/789-
608, 051/365-533 

PODARIM 

LEPO pisanega mucka, pripeljem ga 
vam na dom. t r 041/926-269 8006100 

MLADE mucke, sivo-bele. t r 040 
/235-410 8005170 

KMETIJSTVO 
K M E T I J S K I S T R O J I 

PRODAM 

PLUG Lenken OPAL 90. tr 031/736-
3 0 0 8005188 

PUHALNIK s teleskopom Marin in 
električni nož za silazo. t r 031/568-
1 4 0 8005098 

KUPIM 

I2K0PALNIK krompirja, trosilec hlev-
skega gnoja, traktorski nakladač. tr 
041/962-381 8005154 

SILOKOMBAJN Mengele, tr 041 
/916-180 8005144 

TRAKTOR Univerzale. Zetor. Štore. 
Deutz ali IMT. lahko tudi v slabšem sta-
nju, plačito takoj, t r 051/203-387 

P R I D E L K I 

PRODAM 

BALIRANO seno. v kockah, t r 
031/711-420 8005134 

DOBRO domače vino cviček In žganje, 
ugodno. Sr. Dobrava 14. Kropa, t r 
04/533-66-19 8OO6135 

DOMAČE žganje, kvalitetno, večja ko-
ličina. cena: 5 EUR/I. tr 04/512-26-
54 S00S1?8 

KROMPIR, pridelan brez škropiv, t r 
041/728-092 e0O5iO4 

KUMARICE za vlaganje. V 041/551-
9 7 0 6005089 

KUMARICE za vlaganje in rdečo peso. 
t r 051/273-488 80O518O 

LETOŠNJE seno. t>alirano v kockah, 
cena: 2 EUR/kos. « 051/213-350 

8005151 

NARAVNO, sušeno, črno ajdo. t r 
04/252-26-70 eoo5i47 

VINO cviček, kvalitetno, možna dosta-
va, tr 041/830461 8005182 

KUPIM 

PŠENIČNO slamo, t r 0 4 1 / 2 3 ^ 2 8 

8005188 

V Z R E J N E ŽIVALI 

PRODAM 
BIKCA ČB. Starega 10 dni in slamo. 
1,5 ha, tr 040/355-865 soosoos 

BIKCA simentatea. težkega 150 kg. t r 
031/687-062 8005116 

BIKCA stai^ga 7 dni In teličko staro 10 
dni. oba simentalca. t r 04/252-16-
31. 041/378-811 8006141 

BIKCA simentalca. starega 5 mese-
cev. težkega 180 kg. t r 040/470-629 

600S1S0 

BIKCA simentalca v 4. mesecu staro 
sti, t r 04/256-11-32 8006ier 

BIKCE, stare 14 dni. tr 041/263-728 
8005152 

BIKE za nadaljnjo rejo. 1 bik starosti 8 
mesecev. 2 bika starosti 7 mesecev in 
2 bika starosti 4 mesece, t r 
040/370-438 soo îio 

ČB bikca, starega 20 dni. ugodno, t r 
031/432-299 aoQ6.o6 

Č B telico, tik pred telitvijo, t r 
051/817-435 8005111 

ČB teleta, t r 041/882-021 soosnz 

ČB telico, visoko brejo, tr 041/811-
9 1 0 6005113 

DVE TELIČKI , belgijsko plavi, t r 
041/691-243 8005106 

JARKICE rjave, črne, grahaste, piš-
čance bele za dopitanje, Hraše 5. 
Smlednik, tr 01 /362-70-29 soosiss 

KOZE in kozliče za zakol, t r 041 /357-
9 4 4 6OO51S0 

KOZO brez rogov, staro 1 leto, cena: 
70,00 EUR. i r 031 /204-264 8OO6127 

KRAVO sinoentalko. mlado, po prvem 
teletu, prodam tudi stamo. t r 04/256-
1 2 - 7 6 8005138 

MLADE kokoši nesnice in jarkice pred 
nesnostjo, Drinovec. Strahinj 38, Na-
k lo . t r 04/257-10-19 8005177 

PRAŠIČE, od 25 do 35 kg. t r 
04/259-5600 eoosiež 

TELICO simentalko. visoko brejo, t r 
041/293-776 eoosioe 

TELIČKO ČB. staro 15 dni. t r 
041/643-949 8005i63 

VEČ BIKCEV simentalcev. težkih 200 
kg. Vasca 8. Cerklje aoosioe 

ZAJCE, stare 4 mesece, za zakol ali 
nadaljnjo rejo. t r 051/397-256 

ZAJCE In zajklje z mladiči, nemški 1»-
ci. tr 040/562-950 

6005131 

ŽREBCA, starega 2 leti ali zamenjam 
za čtstokrvr« burske koze ali ovce. t r 
040/167-865 

8005172 

OSTALO 

PRODAM 

NUDIM GNEZDA za kokoši nesnk^ v 
prosti reji. Rajgelj Anton, Kropa 2a. t r 
041/642-184 8005069 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

HONORARNO zaposlim v usnjeni ga-
lanteriji na Bledu starejšo osebo ali 
mlajšo upokojenko, delo v popoldan-
skem času in vikendi. Trgovina Roman-
tika. Cankarjeva ul. 4. Radovljica, t r 
031/521-535 8005150 

. * sodečo 
Zaposlimo: 

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

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

Ugoden delovni Čas 
in plačilo. 

Prijave: 
SODEXO Prehrana in 

storitve, d. o. o., 
Kadrovska služba, Železna 
cesta 16, 1000 Ljubljana. 

PICOPEKA z Izkušnjami zaposlim v 
redno delovno razmerje ali za občasno 
pomoč, Picerija Pod gradom. KonsšKa 
C. 26. Tržič, trosi/571-781 

ZAPOSUM dekle ali gospo za strežbo 
v gostinskem lokalu, leta niso po-
membna, zahtevamo delovne izkušnje, 
prijaznost In osetmo urejenost. Picerija 
Pod gradom. Koroška c. 26, TržkS. t r 
031/571-781 

800S042 

VOZNIKA kamiorta za mednarodni 
transport zaposlim, C In E kategorija -
prevozi v EU. Zaje transport, d.o.o.. 
Valburga 15. Smlednik, t r 041/622-
529 eoo«ot4 

KMETIJSKA ZADRUGA KRIŽE 

zaposli 

PRODAJALCA (m/ž). 

Zaželen izpit za viličarja. 

Pogoji: najmanj IV. stopnja ustrezne izobrazbe. 
Pismene prijave z življenjepisom pošljite v osmih dneh 
na naslov. Kmetijska zadruga Križe, Cesta Kokrškega 

odreda 24. Križe. 

KOSELJ Duplje, d.o.o., Zg. Duplje 
91, Duplje zaposli delavca za izdelavo 
in montažo kovinski!) izd.. Pogoji: obli-
kovalec kovin ali delavec brez poklica 
za priučitev. Pisne ponudbe ali. t r 
031/619-282 8004625 

FRIZERSKI SALON išče nove sode-
lavKe/ce zaradi povečanja obsega del 
Delo je dvoizmensko. plačilo je stimu-
lativno. Bart>ara Kafol s.p. , Frankovo 
nas. 68. Ško^ Loka. Za razgovor po-
kličite. tr 040/539-988 8004864 

Iščeš delo? 
wwAv.ms-krani,si 

KVALIFICIRANEGA MIZARJA ali pri-
učenega delavca v mizarski stroki red-
no zaposlimo. Mizarstvo Dobnikar. C. 
Andreja Bitenca 100. Ljubljana, t r 
041/661-499.041/618-416 soo&nr 

TAKOJ ZAPOSUMO tri strojnike težke 
gradbene mehanizacije, lahko brez iz-
kušenj, z možnostjo zapOSlrtve za r̂ e-
določen cas, Zorman Mihael s.p.. 
Ovorje 95, CerMje 8006n8 

GRAFIČNI O P E R A T E R 
Za nedoločen čas s 3-m&sečno po-
skusno dobo. zaposlimo grafičnega 
operaterja (m/ž) z izkušnjami. Za-
htevano znanje je poznavanje grafič-
nih programov (Adobe PholoShop, 
Adobe (ndesign, Adobe Acrobat, 
Ouark, OorelDravv,Delo je erioiz-
mensko, po potrebi dvoizmensko. 

Pisne prijave sprejemamo na na-
stov: PREMIERE, d. o. o.. Medvode. 
Sp. Pimiče22b,1215 MettvodeaU 
po telefonu 031/625 740 (Sebastjan) 

ZAPOSLIM m/ž za čiščenje poslovnih 
in stanovanjskih objektov, prilagodljiv 
delovni čas in redno plačilo, pisne po-
nudbe: Čistilni servis Igor Fafetič s.p., 
Ul. Tuga Vidmarja 8. Kranj 

8005081 

ZAPOSUMO strojnika na bagru. GM 
Poklukar, Struževo 9. Kranj, t r 
041/418-616 8005181 

IŠČEM 

DELO na vašem domu, čiščenje sta-
novanjskih hiš. v Kranju in okolici, t r 
031/204-517 8005M9 

STORITVE 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih ptošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adravic & Co, d.n.o., Jelov-
škova 10. Kamnik, tr 01/839-46-14. 
041/680-751 8004712 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
S. p., Senično 7 . Križe, tel.: 59-55-
170. 041/733-709: žaluzije, roloji, ro-
l«te. lamelne zavese, ptise zavese, ko-
mamlki. markize, vv^.asteriks.net 

8004715 

BARVANJE fasad, beljenje not. pros-
torov. glajenje sten In stropov, premazi 
oken. vrat in napuščev. odstranjevanje 
lapet. dekorativni ometi In ople^, Pa-
vec Ivan s.p., Podbrezje 179, Naklo, 
t r 031/39-29-09 8O04516 

DELAMO vsa zidarska dela. notranje 
omete In fasade z našim ali vašim ma-
terialom, Arjaniti, d.o.o., Žabnica 47. 
Žabnica, tr 041/878-386 doosoea 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6, Šenčur izvaja vsa 
gradbena dela, notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, rvovogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in po-
ceni. 9 051 /354-039 8004655 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje, 
zidava, montaža rtovih, popravila starih, 
nudimo dimne ot>loge, dimne kape. No-
vak &Co, d.n.o.. Ljubljanska 89. Dom-
žale. tr 031/422-800 8004917 

OBREZOVANJE živih mej in drevja, 
podiranje drevja in odvoz obrezanega 
vejevja, VIncencij Šubic s.p.. Zg. Bit-
nje 141, Žabnica, t r 051/413-373 

OBŽAGOVAN J E in podiranje težje do-
stopnih dreves Aljoša Švab s.p., Spod-
nje Vetrno 9, Križe, t r 051/225-590 

POLAGANJE in dobava vseh gotovih 
parketov Alpod • znamke Solidflor in 
Admonter. kt imajo 25- do 30-letno ga-
rancijo. PlaninšeK k.d., Šinkovtum 23. 
Vodice, t r 031 /206-724 8005023 

PREKRIVANJE STREH od 3,5 
EUR/m2. možna dol>ava 30% cenejše 
loitine. Marko Derlink s.p., Glavna ce-
sta 12. Naklo, tr 040/484-118 

8005146 

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

8004737 

IŠČEM 

NUDIM 

ADAPTACIJE. nov(^radnje od temelja 
do Strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
SGP Bytyqi d.n.o., Struževo 3a, Kranj, 
tt 041/222-741 8004881 

DRUŽINA Iz Radovljice išče mlajšo 
upokojenko za pomoč pri tedenskem 
čiščenju stanovanjske hiše v dopol-
danskem času. t r 041/527-977 

80051IS 

NUJNO iščem osebno asistentko, t r 
041/723-772 eoo5i?o 

ZA NEGO starejše gospe In pomoč v 
gospodinjstvu za 24 ur. na obali. Išče-
mo pošteno in zaiiesljtvo osebo, kličite 
po 17. uri, t r 031/734^64 80051« 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

MATEMATIKA. FIZIKA pomoč za po-
pravne izpite nudi profesor. Enačba-
izobraževanje, Resnik Vinko s.p,Milje 
67, Visoko. Inf. na te!., t r 041/234-
799 In. 041/564-991 eoo4W« 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI D 0 1 0 LET ZA VSE 
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOJENCE 
dp 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

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

NUMERO UNO Robert 
Kukovec s. p., Mlinska ut. 22, 

Maribor, telefon: 
02/252-4S-26,041/750-560. 

FESST d.o.o., Koroška c. 2, Kranj 

Nudimo vse vrste posojil, 
ugodne obresti 

04/236-73-75 

ZASEBNI STIKI 
35.000 POSREDOVAMJ, 11.000 po-
znar^ev v preteklem letu je karakteri' 
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsejSkj. t r 03/57-26^19,031/505-
495. 031/836-378 

39-LETNI moški z otrokom želi spo-
znati iskreno partnerico za skupno živ-
ljenje. « 041/229-649 

404-ETNI preprost kmečki fant bi rad 
spoznal dekle. 1 otrok ni ovira, da bi se 
preselila k meni na kmetijo. O 
041/706-349 eoo5ie4 

42-UETNI moški tšče žensko za prija-
teljevanje na umetnižki ravni, tr 
040/155-604 600S103 

DEKLTTA. brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države. « 031 /836-378 

000000$ 

MLAD razočaran obrtnik želi spoznati 
zvesto žensko, tr 041/959-192 

8004fld4 

RAZNO 
PRODAM 

CISTERNO, plastično. 100 I. t r 
031/562-220 

OKVIRJE za križev pot in več različnih 
starih pfedmetov. t r 031/449^38 

W0$194 

ODDAM 

3 ha pašnika in travnika oddam za 
pašo ali košnjo, tr 04/514-11-14 

6005166 

v v u v v . p o g r e l m i k . c u n i 

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno. 
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to. kar je neskončno dragoceno, 

je večno in nikdar ne more umreti. 

(S. Makarovič) 

ZAHVALA 

V 84. letu je sklenila zemeljsko romanje naša draga mama, 
stara mama, prababica, teta. tašča, sestrična, svakinja, botra 

FRANČIŠKA SLUGA 
roj. Bakovnik 
p.d. Jamnikova mama 

iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, znancem, prijateljem, sose-
dom ter vaščanom za ustna in pisna sožalja, darovano cvetje, sve-
če ter darove za svete maše. Hvala za besede tolažbe, poklon ter 
spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvalo smo dolžni dr. Belehariu, 
sestri Bernardi, patronažni sestri Andreji ter oddelku 100 Bolniš-
nice Gokiik. Hvia sodelavcem kolektiva Letališče Jožeta Pučnika 
Ljubljana^ d d.̂  Alpetour d. d., Alpetour sindikat podjetja, KZ Cer-
klje, Pajktrans, d. o. o.. DU Cerklje. Hvala Pogrebniku, d. o. o., za 
opravljene storitve, pevcem kvarteta Zupan mlajši za ubrano petje 
ter trobentaču za zaigrano pesem "K tebi želim moj Bog". Hvala 
gospodu župniku GradiŠku za obiske v času njene bolezni in 
opravljeno pogrebno slovesnost Vsem, ki ste našo mamo cenili in 
jo spoštovali, vsem imenovanim in neimenovanim, iskrena hvala. 

Vsi njeni 
Grad, Šenčur, Kranj, Zalog, Vasca, 1. julija 2008 

http://users.volja.net/herahel
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ZAHVALA 

JOŽE MARJEK - Joco 
udeleženec NOB in nosilec partizanske spomenice 1941 

Ob boleti izgubi našega moža, ata, dedka, pradedka, tasta in strica, se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in ostalim, Id so nam v teh težkih 
trenutkih izrekli ustna in pisna sožalja. Posebna zahvala prijatelju Tinetu Zaletelu za 

poslovilne besede, osebju Bolnišnice Golnik, praporščakom in Slovenski vojski. Hvala tudi 
vsem za darovano cvetje, sveže in tolažilne besede. 

Žalujoči vsi nj^ovi 
Kranj, Predoslje, Hotemaže, Ljubljana, 18. julija 2008 

ZAHVALA 

V izpolnjenem 73. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustil 
dragi mož, oče, ded, praded, brat in stric 

JANEZ KRČ 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjene maše, cvetje in sveče. 
Hvala vsem, ki ste mu stali ob strani v njegovi bolezni In ga 
spremili na zadnjo pot. Hvala g. župniku in pevcem za lepo 
opravljen obred. Posebej se zahvaljujemo njegovi dolgoletni 
zdravnici ga. dr. Vipotnik, osebju Bohiišnic Begunje in Golnik 
ter negovalkam Doma starosmikov Kranj za skrbno nego. 

Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi 
Kranj, 8. julija 2008 

V SPOMIN 

DRAGO MAŠTRAP 
Danes, 18. julija, minevata dve leti, odkar sva se zadnjič poslovi-
la. Tvoj dom, ki si ga tako ljubil, je praznina. 

Žalujoča žena Kozi 

ZAHVALA 

V Božjih rokah je začetek in konec. 

V 77. letu nas je zapustila naša draga mama, stara mama, tašča, 
sestra, teta in sestričjia 

VIDA ZOR 
roj. Likozar 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo v času življenja spošto-
vali in ki ste nas spremljali v času njene bolezni ter vsem, Id ste 
bili z nami v dnevih slovesa, nam vsestransko pomagali, nas 
tolažili in jo v tako velikem številu spremili na njeno zadnjo pot 
in zanjo molili. 

Žalujoči: hčerki Marija in Vida z družinama in sin Tone 
Visoko, Zabukovje, 1. julija 2008 

ZAHVALA 

Ob smrti drage mame, omice in tete 

PAVLE ZUPANČIČ 
roj. Kokalj 

iz Gozd-Martuljka 

se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za pomoč, izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje in sveče. H'/ala vsem, ki ste jo spremili na zadnjo pot, še posebej 

praporščaloi, pevcem, trobentaču ter g. župniku Urbaniji za lepo opravljen obred. 

Hčerka )udita Mere z možem Jakom, vnuka Robert in Matjaž z družinama, 
pravnuki Anja, Tina in Rok 

ZAHVALA 
Jaz sem vstajenje in življenje, 
kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre 
in vsakdo, ki živi in vame veruje, 
vekomaj ne bo umrl. 

V 88. letu je odšla k večnemu počitku draga sestra 

ANGELCA MARKUN 
roj. Oselj 
p j . Golneko\3 iz V < ^ j 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, botrom, prijate-
ljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in 
svete maše. Hvala p. Andreju Piršu za obiske in lepo opravljen 
pogrebni obred. Hvala dr. Frandju Bečanu in patronažni službi 
za skrb in nego. Zahvala tudi pevcem Zupan in pogrebni službi 
Navček. Vsem, ki ste Angelco obiskovali, se od nje poslovili in 
jo spremili na njeni zadnji poti, še enkrat iskrena hvala 

Žalujoči: sestra Helena in Rogljevi 
Voglje, Mlaka 

ZAHVALA 

V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara 
mama, teta in tašča 

ANGELA PRAPROTNIK 
Lavhova Angelca iz Ljubnega 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom iz Ljubnega, 
Radovljice in Kamne Gorice, prijateljem ih znancem, 
sodelavcem iz Iskre Otoče, Atotecha Podnart, Rivala Ljubljana, 
maminim bivšim sodelavkam za izrečeno sožalje in vse podar-
jeno. Hvala osebju Bolnišnice Jesenice, patronažnim sestram 
ZD Radovljica, g. župniku, ministrantom, nosačem, pevcem, 
trobentaču, KS Ljubno in podjetju Akris. Vsem imenovanim in 
neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: hči Jana, sin Brane, vnuki Tomaž, Karmen, Alen, 
Robi, Marjan in Ana, nečaka Toni in Marjan, snaha Simona 
Ljubno, Karana Gorica, Ljubljana 

Sedma umetnost ali ne, 
sinteza ali ne, 
umetnost ali ne, 

film je. 
Leon Monssinac 

Zakaj Te ni več, dragi moj Stane, dragi oči, 
dragi ATA Stanko, dragi brat in tast? 

MAG. STANKO ŠIMENC 
profesor s lovenska jezika 

in velik poznavalec slovenskega filma 

Zelo Te bomo pogrešali Tvoji najožji: žena SNEŽKA, otroka ROK in ANDREJA, 
vnuki VID, LANA in ANA, sestra RAFKA, snaha JERNEJA, veliko sorodnikov 

in prav toliko prijateljev. 

Od nas se boš poslovil danes, v petek, 18. julija 2008, ob 15. uri 
na kranjskem pokopališču. 

ZAHVALA 

V 77. letu nas je po hudi bolezni zapustil dragi mož, oče, 
brat in stric 

STANKO FRLAN 
Prisrčna hvala vsem, ki ste mu bili v času njegove bolezni v po-
moč in duhovno oporo, posebej s. Marini in p. Damijanu. 
Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče ter darove 
za svete maše. Zahvaljujemo se osebni zdravnid dr. Nadji Šu-
bic ter zdravstvenemu osebju Onkološkega inštituta ter Bol-
nišnici Jesenice za zdravljenje in nego. Prisrčna zahvala do-
mačemu župniku ter duhovnikom za lepo opravljen pogrebni 
obred, moškemu pevskemu zboru iz Vipavskega Križa za lepo 
petje, govorniku Marjanu za poslovilne besede, pogrebni službi 
Hipnos in trobentaču. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti. 
Stanko, v mislih in molitri bomo vedno s teboj. Počivaj v miru. 

Vsi njegovi 
Malenski Vrh, 10. julija 2008 
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A N K E T A 

Strugo je treba 
poglobiti 
CVETO Z A P L O T N I K 

Kropa - Ko so v sredo v Kro-
pi odprli obnovljeni odsek 
državne ceste, smo krajane 
vprašali za mnenje o tem, 
kako poteka obnova vasi po 
lanski povodnji in kaj bi bilo 
še treba storiti za večjo var-
nost pred poplavami. 
folo: Cotjid Kjvirf 

Slavko Cašperšič: 

"Od ujme je minilo že sko-
raj deset mesecev, doslej so 
obnovili le dobrih sto me-
trov ceste, a še to so naredi-
li bolj slabo. Najprej bi mo-
rali sanirati Koruzni most in 
škarpe ob vodi." 

Albin Kordež: 

"Občina in država sta se po 
ujmi dokaj hitro odzvali, ob-
nova bo verjetno trajala še 
kar nekaj časa, najbolj nuj-
na pa je obnova struge Kro-
parice. Precej težav je bilo 
pri gradnji kanalizacije." 

Niko Kordež: 

"Obnova Krope je doslej 
glede na splošne razmere v 
družbi potekala kar dobro. 
Najbolj nujna je ureditev vo-
dotokov, Kropa kot turistič-
nf kraj pa potrebuje tudi ka-
nalizacijo." 

Metka Kavčič: 

"Obnova poteka prepočasi, 
potrebnega je tudi več med-
sebojnega zaupanja. V Kro-
pi bomo mirno spali šele te-
daj, ko bodo pogipbili stru-
go Kroparice in obnovili Ko-
ruzni most." 

Metod Nardin: 

"Če ne bodo poglobili stru-
ge Kroparice in povečali 
pretoka pod Koruznim mo-
stom, se ujma v Kropi lahko 
ponovi, ?Takrat .bo v nevar-
nosti tudi pred kratfeirri bb-
novfjena državna cesta." 

Žoga boljša od računalnika 
" č e ne bi bi |o n o g o m e t n i h p o č i t n i c bi n a j b r ž d o m a igral r a č u n a l n i š k e igr ice. T a k o p a s m o s pri jatel j i , 
i g r a m o n o g o m e t , h o d i m o na b a z e n in s e i m a m o res dobro," pravi o s e m l e t n i K r i s t j a n Kovačevič . 

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

Stražišče - "Da pripravimo 
nogometne počitnice, smo 
se V našem klubu odločili na 
pobudo mladih, predvsem 
pa njihovih staršev, ki so nas 
spomladi vse pogosteje 
spraševali, kako bi aktivno 
preživeli počitniške dni. 
V klubu je bkfog sfedemde-
set fantov in deklet starih 
med šest in trinajst let, za 
nogometne počitnice pa se 
jih je V treh tedenskih termi-
nih prijavilo več kot štiride-
set," pravi predsednik Nogo-
metnega kluba Sava Rok 
Kovačevič. 

Fantje in dekleta v športni 
park v Stražišče pridejo že 
zjutraj ob osmih, do desete 
ure pa opravijo prvi nogo-
metni trening. Sledi malica, 
nato pa s trenerji odidejo na 
kranjski bazen. Ko se vrnejo 
v Stražišče, jih okoli i}. ure 
čaka kosilo, malce počitka z 
družabnimi igricami, nato 
pa sledi še en trening oziro-
ma igranje nogometa, s či-
mer se zamotijo do 16. ure. 
"Za malico poskrbimo 
sami, kosilo pa nam pripe-
ljejo iz picerije Tonač. Starši 
za tak program od ponedelj-
ka do petka prispevajo 60 
evrov in do sedaj so bili tako 
oni kot otroci zelo zadovolj-
ni. Nekateri otrod so se tako 

Mladi radi preživljajo počitnice v družbi prijateljev in ob nogometu. 1 foio: coraid naviič 

prijavili za en tedenski ter-
min, ostali pa so še nasled-
njega in sedaj so tukaj že 
tretji teden," je tudi povedal 
predsednik Kovačevič, tre-
ner Žarko Matijaievič pa je 
dodal: "Nogometne počitni-
ce so dobrodošle predvsem 
zato, da se fantje in dekleta 
družijo tudi prek poletja in 
tudi, da ne pozabijo na 
žogo. Za naš klub pa je po-
membno še, da tisti, ki že ig-

rajo nogomet, povabijo pri-
jatelje, in tako upam, da 
bomo dobili tudi nove naj-
mlajše člane kluba. Resne 
treninge pa bomo začeli av-
gusta." 

Tudi mladi pa so bili nad 
nogometnimi počitnic aini, 
ki se v Stražišču končujejo 
prav danes, zadovoljni. "Rad 
se družim s prijatelji pri 
igranju nogometa, bolj za-
bavno je od računalniških 

igric," je navdušen povedal 
osemletni Kristjan Kovače-
vič, trinajstletna Kaja Eržen 
pa je dodala: "Za nogomet 
me je navdušil brat, igram 
pa ga že šest let. Všeč mi je, 
igram tudi že za žensko eki-
po Velesovega in mlado re-
prezentanco. Tako se tudi 
med počitnicami, ko ni 
doma kakšnega pametnega 
dela, zabavam z nogome-
tom in prijatelji." 

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

Danes bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne poneha-
le. Proti večeru se bo zjasnilo. Hladno bo. jutri bo sončno. 
Jutro bo sveže z meglo po nižinah. V nedeljo bo delno 
jasno, popoldne bodo nevihte. Pihal bo jugozahodnik. 

Agencija RS u okolje. Urad za Meteo(k>gi)o 

PETEK i SOBOTA i NEDELJA 

15/18''C i 9/25°C i 14y27°C 

Zagieb 
o IS/IS-C 

' o Reka 
__ 25/20 "C 

KRATKE N O V I C E 

ŠKOFJA L O K A 

Štorklje v Frankovem naselju 
Pred približno dvema mesecema so krajani Frankovega na-
selja v Škofji Loki opazili par štorkelj, ki sta v skrbi za naraš-
čaj začela graditi gnezdo. "V naših krajih vsako pomlad opa-
zimo štorklje na Sorškem polju. Ni jih veliko, vendar smo jih 
veseli, tokrat pa se je prvič zgodilo, da pri nas štorklja dru-
žina tudi gnezdi," nam je povedal Franc Cegnar, gospodar 
Lovske družine Soriško polje. Zanimivo in neobičajno dol-
gonogo ptičjo družino za škofjeloško območje lovci in tudi 
krajani z veseljem opazujejo, med drugim tudi skrb staršev, 
ki za svojega potomca vsak dan s Sorškega polja v kljunu 
prineseta nekaj hrane. B. B. 

R U D N O POLJE 

Z a p r t a p o t proti T r i g l a v u 

Planinska zveza Slovenije obvešča, da so se ta teden začela 
sanacijska dela pri odstranitvi skalnega podora pod 
Tošcem, zato je do nadaljnjega zaprta pot proti Triglavu 
z Rudnega polja oziroma Uskovnice, na kar opozarjajo 
tudi opozorilne table. Dela bodo predvidoma trajala do 
25. julija. Ker bodo občasno izvajali tudi manjša miniranja, 
se v tem času izogibajte hoji po tej poti oziroma celotnem 
območju pod Tošcenn. V planinski zvezi svetujejo, da 
začasno za pot na Triglav uporabljate poti iz dolin Krma, 
Voje ali Vrata, saj je hoja lahko smrtno nevarna, pri hoji po 
visokogorskih poteh pa uporabljate tudi čelado in druge 
zaščitne pripomočke. S. Š. 

^RAOIO KRANJ d.o.o. 
S ^ r j e v a ul. B. KRANJ 
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