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Spet sta pustošila toča in veter 
v soboto popoldne je večji del Gorenjske zajela močna nevihta, najhuje je 
bilo v Tunjicah pri Kamniku, kjer je močan veter odkril šolsko streho. 

MATJAŽ G R E G O R I Č 

Cerklje, Kamnik • Napovedi 
vremenoslovcev, ki so opozar-
jali, da so v jugozahodni in 
osrednji Sloveniji v soboto 
mogoče močnejše nevihte, 
so se uresničile. Nekaj po 
poldrugi popoldne se je na-
mreč nad večjim delom Go-
renjske razbesnelo neurje s 
točo in močnim vetrom, za-
radi velike količine dežja pa 
je zalilo več poslopij. 

Na širšem območju občine 
Cerklje je toča, debela kot 
oreh, klestila po sadovnjakih 
in poljščinah, ponekod pa je 

je bilo toliko, da so jo morali 
odstranjevati z lopatami. Ga-
silci v Cerkljah, Šenčurju, na 
Brniku, v Tižiču, Škofji Lokd, 
Kropi in Železnikih so imeli 
največ dela z izčrpavanjem 
meteorne vode iz Ueti neka-
terih objektov in površin, po-
sredovati so morali tudi pri 
odstranjevanju dreves, ki jih 
je podrl veter, in pri odstra-
njevanju manjših zemelj-
skih plazov. Najhuje je bilo v 
kamniški občini, kjer je mo-
čan veter odkril streho 
osnovne šole v Tunjicah. 
Kljub takojšnjemu zavarova-
nju poslopja in odstranjeva-

nju posledic do začetka no-
vega šolskega leta najbrž še 
ne bo v celoti usposobljena. 

Zaradi zname škode, ki so 
jo povzročila sobotna neurja 
v nekaterih občinah, bo vla-
da zagotovila sredstva tudi za 
odpravo teh posledic, poroči-
la o škodi pa bo obravnavala 
še v tem tednu, so sporočili' 
iz kabineta predsednika vla-
de. Prizadete občine bodo 
vključene v sistem pomoči, 
ki je bil oblikovan že prejšnji 
teden, sredstva pa bodo za-
gotovljena iz proračimske re-
zerve in presežka. 

• 8. stran 
Na cerkljanskem območju je sobotna toča pobelila tla kot sneg in ponekod so jo 
odstranjevali z lopatami. / Foto: conzd k>vč« 

Visok jubilej prvega 
pristopa na Triglav 
Včeraj je minilo kar 230 let, odkar so vrh Triglava osvojili štirje pogumni 
bohinjski možje. • 4. stran 

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

Šolske torbe bodo še i a ^ 
Učence osnovnih šol <aka v novem 
šolskem letu precej novosti. V 48 
osnovnih Šolah bodo poskusno uve-
dli drugi tuji jezik kot obvezni pred-
met. novost so brezplačni učbeniki 
za vse osnovnošolce, šolsko ministr-
stvo pa si prizadeva še zmanjšati 
težo šolskih torb. 

Z A N I M I V O S T I 

Za srečno pot 
pa goveja župca 
Okrog 150 lastnikov In ljubiteljev 
Volkswagnovih hroščev iz desetih dr-
žav se je minuli konec ti>dna zbralo v 
Lescah na 17 . mednarodnem sreča-
nju. Odpeljali so se na paradne vož-
nje ter postavili svoja vozila na ogled 
in ocenjevanje. 

1 4 

E K O N O M I j A 

Graditeljem predora 
čme pike 
Vlada zahteva za dogodke v šentvi-
škem predoru odgovornost in plačilo 
nastale škode, v SCT-ju pa jo obtožu-
jejo zlonamernega uničenja podjetja. 
Umestitve na čmo listo pri kandidira-
nju na javnih razpisih se ne bojijo. 

1 7 

Z A D N j A 

Ob jubileju slavili 
medaljo 
Tudi dež in nalivi niso mogli do živ 
ga sobotnemu slavju na radovi 
škem bazenu, kjer so se plavalci, n 
hovi trenerji ter množica domačino 
veselili uspehov prve slovenske d 
bitnice olimpijske kolajne v plavan 
Sare Isakovič. 

VREME 

Danes bo ̂ utng in dopoldne 
precgjtKno, potem pa bo 
nastajala plitva kopasta 
oblačnost. Podobno mme bo 
tudi v sredo in četrtek. 

9 / 2 5 ° C 
jutri: precgjasno 
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POLITIKA danica.zavri@g-glas.si 

KRAN) 

Izbrani kandrdati SLS za volitve 

Slovenska ljudska stranka bo na letošnjih volitvah nastopila 
skupaj z s Stranko mladih Slovenije. Skupno listo bodo v 
prvi volilni enoti zastopali naslednji kandidati: Marko Zu-
pančič v 1. volilnem kraju (občine Jesenice, Kr. Gora in Ži-
rovnica), Janez Sušnik v 2. volilnem okraju (občine Bled, Bo-
hinj, Gorje), Marjeta Smolnikar v 3. volilnem okraju (Radov-
ljica), Miha Palovinik v 4. volilnem okraju (Kranj), Franci 
Rozman v 5. volilnem okraju (Kranj), Franc Čebul) v 6. volil-
nem okraju (občine Cerklje, Jezersko, Naklo, Šenčur, Pred-
dvor in del občine Kranj), Ivanka Valjavec v 7. volilnem okra-
ju (Tržič), Valentina Nastran v 8. volilnem okraju (Šk. Loka), 
Mihael Prevc v 9. volilnem okraju (občine Gorenja vas-Pol-
jane, Železniki in Žiri), Franc Orešnik v l o . volilnem okraju 
(občini Kamnik in Komenda) in Janez Podobnik v n . volil-
nem okraju (občini Cerkno in Idrija). D. Ž . 

KAMNIK 

V Kamniku kandidira Rudi Veršnik 

Svoj mandat v državnem zboru bo za štiri leta na jesenskih 
parlamentarnih volitvah skušal podaljšati tudi Rudi Veršnik, 
ki se je kamniškim in komendskim volivcem kot kandidat 
stranke SDS predstavil minulo nedeljo. Kot je povedal, s 
svojimi izkušnjami, ki si jih je nabral v tridesetih letih dela v 
gospodarstvu in štirih letih v parlamentu, lahko pripomore 
k uresničitvi številnih projektov. Zavzemal se bo predvsem 
za posodabljanje regionalnih cest in železniške proge Kam-
nik-Ljubljana, subvencioniranje lokalnih avtobusnih pove-
zav, sanacijo hudourniških vodotokov in uresničevanje dru-
gih lokalnih projektov, pri katerih bo sodelovala država. J. P. 

KAMNIK 

Zares v novih prostorih 

Člani kamniškega občinskega odbora stranke Zares s o v so-
boto na Šutni slavnostno odprli svoje nove prostore, ki so 
jih uredili v doslej več let praznem lokalu. "Nov zagon, nova 
politika najprej prihaja v ta prostor, nato pa se bo razširila 
po starem mestnem jedru in celi občini Kamnik, ki potrebu-
je nov pristop, saj je zaostala v razvojnih korakih," so prepri-
čani člani stranke, ki jih je na odprtju obiskal tudi predsed-
nik Gregor Colobič. Poudaril je, da ima stranka po manj kot 
letu dni od ustanovitve že več kot štiri tisoč članov po vsej 
Sloveniji, strankarski program, predvsem pa kandidatna li-
sta za letošnje volitve, pa naj bi zaradi svoje kakovosti vzbu-
jala nemalo pozornosti. V Kamniku bo za poslanca kandidi-
ral Sandi Uršič, ki je na srečanju predstavil svoja pričakova-
nja in prizadevanja ob morebitni izvolitvi. J. P. 

KRANJ 

Tudi SDS je že izbrala 
Stranka SDS je že izbrala kandidate, ki jo bodo zastopali na 
volitvah čez slab mesec dni, tudi na Gorenjskem. V prvi vo-
lilni enoti so izbrani naslednji (po abecednem redu): Milan 
Čadež, Branko Crims, Bojan Homan, Boris Kitek, Rado Li-
kar, Marija Ogrin, Anton Pogačnik, Darinka Rakovec, Vida 
Raztresen, Rudi Veršnik in Milenko Zlherl. Na zgornjem 
delu Gorenjske je konec tedna vozil volilni avtobus SDS, 
kandidati Boris Kitek z Jesenic ter Mija Ogrin in Anton Po-
gačnik, ki kandidirata v obeh radovljiških volilnih okrajih, pa 
so se srečali s svojimi volivci. Tudi sicer kandidate že vide-
vamo na javnih prireditvah. Bojan Homan, ki kandidira v 
enem od kranjskih volilnih okrajev, pa se okoli vozi s črnim 
"hroščem", na katerem je napisano njegovo ime. D. Ž . 

M E D V O D E 

Okrogla miza LDS Medvode 

Občinski odbor LDS Medvode vabi na okroglo mizo z naslo-
vom Vrtec Smlednik ali joj, kam bi del. Potekala bo v četrtek, 
28. avgusta, z začetkom ob 19 . uri v prostorih Krajevne 
skupnosti Smlednik. M. B. 

arih 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme LUDVIK HUDOVERNIK iz Zg. Gorij. 

Velik pomen razvoju podeželja 
Tri kandidatke in pet kandidatov stranke Nova Slovenija iz prve volilne enote so predstavili svoje 
volilne programe. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Kranj - Razen Avgusta Men-
cingerja (Jesenice) in Janeza 
Urbanca (Radovljica), ki se 
bosta javnosti predstavila da-
nes, ter Ivana Skrta (Idrija) 
so kandidati in kandidatke 
stranke NSi iz gorenjske vo-
lilne enote nanizali najpo-
membnejše programske ci-
lje. Marija Rogar iz Rateč 
(kandidira v občinah Bled, 
Bohinj, Gorje) poudarja zla-
sti povezanost turizma z raz-
vojem podeželja, podpiranje 
manjših kmetij, mdi ekolo-
ških, nastajanje družinskih 
hotelov, izboljšanje razmer v 
gorskem kmetovanju in iz-
obraževanje za turizem. 
Slavko Bohinc iz Tržiča želi, 
da se pokaže podjetnost Slo-
vencev in da priložnost raz-
voju malega gospodarstva. 
Podpira takšno davčno zako-
nodajo, ki bi olajšala investi-
cije, kar je po njegovih bese-
dah sedanja vlada v veliki 
meri že dosegla. Janez Hro-
vat iz Poljan kandidira v Pol-
janski in Selški dolini. Po-
m e m b e n se m u zdi pred-
v s e m razvoj informaci jske 
družbe (sploh na podeželju): 

Kandidati NSi na Gorenjskem 

dostopnost in širokopasovna 
povezljivost, gradnja optič-
nega vezja in konkurenčnost 
ponudnikov telekomunika-
cijskih storitev. Matej Tonin 
iz Kamnika ob nedavnih iz-
kušnjah z neurji poudarja 
zlasti potrebo po sistem-
skem reševanju posledic na-
ravnih nesreč. Povečati bo 
treba tudi možnost, da mla-
di pridobijo stanovanja, na-
daljevati gradnjo tako ime-
novanih socialnih stanovanj, 
povečati možnost hip)otekar-
nih kreditov. Zaradi po-

manjkanja prostora v vrtcih 
se m u zdijo dobra rešitev 
montažni vrtcL Vlasta Saga-
din, ki kandidira v Kranju 
(6. volilni okraj), se je osre-
dotočila zlasti na ceste, ki so 
pomembne ža gospodarski 
napredek: končati je treba 
avtocesto na Gorenjskem, 
zgraditi obvoznici na Škofje-
loškem in na Bledu, dokon-
čati cesto Britof-Hotemaže, 
nevarna križišča spremeniti 
v krožišča, gradnjo cest pa 
poceniti. Zavzema se tudi za 
gradnjo drugega železniške-

ga tira. Še ena Kranjčanka 
Irena Ahčin (5. volilni okraj) 
pa daje poudarek socialnim 
in zdravstvenim vpraša-
njem: več domov upokojen-
cev, ki bodo temeljili na dru-
žinskih načelih, lažja do-
stopnost dnevnega varstva, 
nastajanje medgeneracij-
skih centrov, usmeritev v 
zdravstveno preventivo (s 
poudarkom na programih 
Zora, Svit in Dora) ter meha-
nizme, ki spodbujajo roj-
stva. Iz Kranja je tudi Valerij 
Grašič (4. volilni okraj), ki 
poudarja pomen nastanka 
gorenjske univerze, ki bi bila 
povezana z gospodarstvom 
in bi temeljila na tehničnih 
vedah, na področju vrtcev in 
šol pa zagovarja zasebno po-
budo. V Škof]i Loki kandidi-
ra sedanji poslanec Anton 
Kokalj. Govoril je zlasti o 
prednostaem razvoju kme-
tijstva, ki bi moralo omogo-
čiti, da se družina lahko s 
tem samostojno preživlja, o 
vključevanju lastnikov zem-
ljišč v narodni park, o takš-
nem razvoju gospodarstva, 
ki bi Gorenjsko spet naredi-
lo za "top regijo" in o dostop-
nosti izobraževanja mladim. 

Branko Celar kandidat LDS 
D A N I C A Z A V R I Ž L E B I R 

Škofla Loka - Predsednica 
Katarina Kresal je v Škof j i 
Loki predstavila kandidata 
L D S . T o je Branko Celar, 
predsednik odbora za notra-
nje zadeve in javno upravo 
pri LDS in predavatelj na 
Fakulteti za varnostne vede 
v Ljubljani. Kot temeljne 
točke svojega programa je 
navedel novo prometno vi-
zi jo Škof je Loke, športno 
aktivnost za vse ter odločno 
zunanjo politiko. Prometna 
vizija vključuje boljšo pro-
metno dostopnost mestne-
ga središča, gradnjo poljan- Katarina Kresal, Blaž Kavčič in Branko Celar / fom: ccazd tcavtu 

ske obvoznice, nato pa še 
selške obvoznice, spre-
m e m b e zakonodaje, ki bo 
povečala prometno vamost, 
ter prizadevanja za prenovo 
železniške postaje na Trati 
ter nov železniški tir do 
Ljubljane. Na področju 
športa se bo zavzel za grad-
njo vodnega parka, urejanje 
športnih površin, spodbuja-
nje vrhunskega športa ter 
pripravo športnih progra-
mov za otroke, mladino, lju-
di s posebnimi potrebami, 
rekreativce in starostnike. 
Kot strokovnjak za zunanje 
zadeve pa se bo zavzemal za 
rešitev odprtih vprašanj s 
Hrvaško po mirni poti ter 
zagovarjanje slovenskih, še 
zlasti gospodarskih, intere-
sov v tujini. 

KRANJ 

Gorenjski kandidati SD že znani 

Prejšnji teden so v Kranju že predstavili kandidatko in kandi-
date, ki bodo v treh kranjskih volilnih okrajih in v Tržiču na li-
sti SD kandidirali na volitvah v državni zbor. Znani pa s o tudi 
že drugi gorenjski kandidati te stranke. V prvem volilnem 
okraju (Jesenice) je to Tomaž Tom Mencinger, v drugem 
(Bled, Bohinj, Gorje) Eva Štravs Podlogar, v tretjem (Radov-
ljica) Marjana Rebernik, v četrtem (Kranj) Darja Lavtižar Be-
bler, v petem (Kranj) Aleksander Ravnikar, v šestem (občine 
v okolici Kranja) Ivan Grginlč, v sedmem (Tržič) Jure Megllč, 
v osmem (Škofja Loka) Lidija Coljat, v devetem (Selška in 
Poljanska dolina) Jurij Krvina, v desetem (Kamnik) Julijana 
Bizjak Mlakar in v enajstem (Idrija) Samo Bevk. D. Ž. 

Gorenjski Glas WWW.COREN)SKICUS.SI Gorenjski Glas 

KRANJ 

Za hitrejšo uresničitev državnih projektov 

Pred volitvami so mestni odbor LDS, svetniška skupina te 
stranke in kandidati za poslance v državnem zboru sklenili 
zavezo za hitrejšo uresničitev nekaterih državnih projektov, 
ki so ključni za razvoj in blaginjo Kranja. Omenjajo gradnjo 
severne obvoznice in drugega tira hitre železnice, ki bo pri-
šla iz smeri letališča; razširitev ceste od Delavskega mostu 
do krožišča pri Mercatorju; gradnjo novih domov za starej-
še, sa j je zmogljivosti sedaj premalo, čakalne vrste pa pre-
dolge; vlaganje v razvoj izobraževanja in nastanek speciali-
zirane univerze na Gorenjskem, ki bo podpirala razvoj go-
spodarstva in mlade zadržala v pokrajini; reformo nepre-
mičninskega trga, da bodo imeli tudi mladi in socialni šib-
kejši možnost priti do stanovanj; širitev in razvoj bolnišni-
ce Golnik in pridobitev novih zemljišč za razvoj poslovnih 
dejavnosti. D. Ž . 
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Šolske torbe bodo še lažje 
\ 

Prihodnji ponedeljek bo v šolske klopi prvič sedlo 17.769 prvošolcev. 

MATEJA RANT 

Kranj - V šolo bo 1. septem-
bra po podatkih ministrstva 
za šolstvo in šport vstopilo 
1 7 . 769 prvošolcev, kar je 
2 2 6 več kot minulo šolsko 
leto. Osnovno šolo bo tako 
predvidoma obiskovalo 
1 6 1 . 9 1 4 učencev, ki jih v no-
vem šolskem letu čaka pre-
cej novosti. 

V 48 osnovnih šolah bodo 
v tem šolskem letu poskusno 
uvedli drugi tuj jezik kot ob-
vezni predmet. Učilo se ga 
bo 1768 učencev 7. razreda v 
9 0 oddelkih. Za vse učence 
7. razreda pa bodo začeli iz-
vajati drugi tuj jezik kot ob-
vezni predmet v šolskem 
letu 2 0 1 1 / 1 2 . Po novem 
učenci ne bodo več izbirali 
med dvema ali tremi izbirni-
mi predmeti, ampak bodo iz-
brali dve uri pouka izbirnih 
predmetov tedensko, lahko 
pa tudi tri ure, če bodo s tem 
soglašali njihovi starši. Obe-
n e m bodo lahko učenci, ki 
obiskujejo glasbeno šolo z 
javno veljavnim programom, 
oproščeni sodelovanja pri iz-
birnih predmetih, če bodo 
tako predlagali njihovi starši. 
Šolam bodo v novem šol-
skem letu pustili bolj proste 
roke pri organizaciji pouka. 
"Šole bodo v posameznem 
razredu lahko drugače raz-

Vsi učenci si bodo letos lahko učbenike izposodili brezplačno. /Foto:Co»zdbviK 

poredile tedensko število ur 
pouka posameznih predme-
tov, kot to določa predmet-
nik, razen pri pouku mater-
nega jezika, matematike, tu-
jega jezika kot obveznega 
predmeta in športne vzgoje, 
kjer bo šola lahko ure razpo-
redila znotraj obdobja dveh 
zaporednih tednov, pouk teh 
predmetov pa mora potekati 
skozi vse šolsko leto," so po-
jasnili pri ministrstvu za šol-
stvo in šport. Za učence od 1. 
do 5. razreda bodo šole orga-
nizirale brezplačno podaljša-
no bivanje, ob koncu pouka 

pa po novem ne bodo več do-
ločali splošnega učnega 
uspeha učenca. Učenci 3. 
razreda in učend drugega iz-
obraževalnega obdobja od 4. 
do 6. razreda bodo po novem 
lahko ponavljali razred tudi 
brez soglasja staršev, starši 
pa se bodo lahko na to odlo-
čitev pritožili. Šole bodo v le-
tošnjem šolskem letu pripra-
vile tudi vzgojni načrt, s kate-
rim bodo načrtovale svoje 
delo na področju vzgoje. 

Novost so tudi brezplačni 
učbeniki za vse osnovnošol-
ce. Učencem bodo omogoči-

li brezplačno izposojo učbe-
nikov iz učbeniških skladov, 
za kar bodo pri šolskem mi-
nistrstvu predvidoma name-
nili okrog štiri milijone ev-
rov. Ministrstvo nadaljuje 
tudi akcijo zmanjševanja 
teže šolske torbice, in sicer 
šolam sofinancirajo nakup 
učbenikov s področja nara-
voslovja za osnovno šolo in 
učna gradiva s področja ma-
tematike za s r e n j o šolo. Za 
projekt so namenili prek tri-
sto tisoč evrov, so še dodali 
pri ministrstvu za šolstvo in 
šport 

Dom obnavljajo naprej 
Potem ko zaradi birokracije na državni ravni projekt Sokolski dom ni šel 
skozi sito tretjega razpisa za razvoj regij, je bil potrjen na četrtem razpisu. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Škofja Loka - Obnovo Sokol-
skega doma (prej Kristalne 
dvorane) in z njim oživljanje 
starega mestnega jedra so v 
Škofj i Loki najprej v večji 
meri plačali z denarjem iz 

norveškega finančnega me-
hanizma. V nadaljevanju naj 
bi denar prišel iz evropskega 
socialnega sklada oziroma iz 
naslova za razvoj regij. Prija-
vi na tretji razpis za občin-
ske projekte v sklopu razvoja 
regij so morali na Občini 

Škofja Loka priložiti tudi ob-
činski akt, ki dokazuje raz-
glasitev Sokolskega doma za 
kulturni spomenik lokalne-
ga pomena. 

"Projekt ni padel skozi raz-
pisno sito zaradi napake 
uradnika, ki očitno ne razu-

Obnovljeni Sokolski dotn ima novo streho, na fasadi pa se bo zasvetil napis. / fo«: co«zd Kav«« 

me zakona o varstvu kultur-
ne dediščine. Za četrti razpis 
smo kot pomemben prispe-
vek h kulturnim dejavnosti 
obnove Sokolskega doma 
preprosto črtali," je pojasnila 
Mateja Hafner Dolenc iz 
škofjeloške občinske uprave. 
Sokolski dom zares ni zašči-
ten kot objekt sam, vendar je 
celotno staro m e s m o jedro 
Ško^e Loke zaščiteno. Nova 
vloga je bila, kot rečeno, že 
oddana prejšnji teden, ta te-
den pa je projekt dobil (neu-
radno) zeleno luč Vladne 
službe za lokalno samoupra-
vo in regionalni razvoj. 

V tej fazi je tako država 
odobrila slab milijon evrop-
skih evrov za sofinanciranje 
obnove Sokolskega doma v 
drugi fazi, ki je sicer vredna 
skoraj 2,4 milijona evrov. 
Dela potekajo normalno na-
prej, po enakem termin-
skem planu in v istem tem-
pu. V preteklih dneh so bila 
zaključena dela na novi stre-
hi, poleg tega tudi paviljon, 
ki bo iz prejšnjega atrija 
ustvaril novo dvorano. Hkra-
ti nastaja tudi nova fasada, 
kjer bo rekonstruiran napis 
Sokolski dom, ki bo tudi 
osvetljen. Gradbena dela 
bodo zaključena do konca 
leta, sledila bodo le še za-
ključna obrtiuška dela. 

VValdorfski vrtec 
odpira vrata 
URŠA PETERNEL 

Hrušica - Prvega septembra 
bo na Hrušid odprl vrata prvi 
vvaldorfski vrtec na Gorenj-
skem. Igralnice po waldorf-
skih merilih urejajo v prosto-
rih nekdanjega javnega vrtca, 
ki se je pred kratkim preselil 
v nove prostore. Kot je pove-
dala Simona Pajk iz Iniciative 
za ustanovitev waldorfske 
šole in vrtca na Gorenjskem, 
imajo trenutno vpisanih 
osem otrok. To je sicer neko-
liko manj, kot so načrtovali, 
kljub temu pa se v iniciativi 
ne dajo in z veliko zagnanost-
jo odpirajo vrtec, ki bo nekaj 
novega na Gorenjskem. Wal-
dorfska pedagogika, ki jo 
imenujejo tudi pedagogika 
za roke, glavo in srce, je v sve-
tu najbolj razširjena alterna-
tivna oblika poučevanja in 
naj bi otrokom omogočala ce-
lovit razvoj ter jih vzgajala v 
sočutju do sočloveka in v spo-
štovanju do narave. V wal-
dorfskih vrtdh veliko poudar-
ka dajejo prosti igri, igrače so 

iz naravnih materialov in čim 
bolj nedodelane, da razvijajo 
otrokovo domišljijo. Otroci 
veliko umetniško ustvarjajo, 
slikajo, oblikujejo z voskom, 
rišejo z voščenkami, izdeluje-
jo izdelke iz volne, se igrajo 
rajalne igre ... Tako kot v jav-
nem vrtcu bo tudi v waldorf-
skem vrtcu občina pokrivala 
del ekonomske cene, drug 
del pa bodo plačevali starši 
sami. Kot je povedala Simona 
Pajk, imajo v vrtcu še nekaj 
prostih mest in z veseljem 
bodo sprejeli še kakšnega 
otroka. Prvotno so na Jeseni-
cah nameravali s prihajajo-
čim šolskim letom odpreti 
tudi prvi razred vvaldorfske 
šole, a so bili zaradi težav s 
prostorom odprtje prisiljeni 
prestaviti na prihodnje šolsko 
leto. V iniciativi si močno pri-
zadevajo, da bi tudi na Go-
renjskem starši čim bolj spo-
znali bistvo vvaldorfske peda-
gogike in da bi waldorfski vr-
tec in šola kot alternativa jav-
nim vrtcem in šolam čim bolj 
zaživela. 

LUŠA, GABRK 

Odprli dva cestna odseka 

Konec tedna so v občini Škof)a Loka slovesno odprli dva letos 
obnovljena cestna odseka. Gre za cesti v podeželskem delu 
občine, kjer je zelo pomembno, da imajo ljudje dobro cestno 
povezavo z mestom, saj se tako ohranja življenje na vasi. V 
petek je bila tako slovesnost ob odprtju asfaltiranih odsekov 
cest v Dragobačku (Kovskar-Ozebek, Miklovc, Rebernik) v 
krajevni skupnosti Lenart-Luša, v soboto pa so odprli odsek 
Gabrk-Okrogeljše v krajevni skupnosti Zminec. D. Ž. 
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MEDVODE 

Prenavljajo kulturno dvorano 

V Kulturnem domu Medvode so julija začeli prenovo dvora-
ne. "Odločili smo se, da bomo dvorano prebelili, zamenjali 
sedeže, pod, uredili prezračevanje, predelali avlo. Kolikor se 
le da, delamo sami, saj smo z denarjem zelo omejeni. Nekaj 
smo ga dobili od sponzorjev, nekaj pa od občine," je povedal 
Boštjan Luštrik, predsednik Kulturnega društva Medvode. 
Dvorana v medvoškem kulturnem domu je sicer dobro obis-
kana. Poleg predstav v njej potekajo plesni nastopi, razstave, 
koncerti in seminarji. Veliko zanimanja je za gledališki abon-
ma, tako za odrasli kot tudi za otroški, ki ga je KUD Medvo-
de za letos razpisal drugo leto zapored. In prav med lanski-
mi abonenti so konec sezone naredili anketo. Največ pri-
pomb je bilo prav na račun dvorane, najpogostejše tri želje 
pa: zamenjava sedežev, ureditev garderobe in prezračevanja. 
Vse to bodo tudi naredili. "Vse te rešitve pa so zgolj začasne, 
saj bi za večje posege potrebovali več denarja. Dvorana je 
stara in premajhna. V njej je i8o sedežev, potrebovali bi jih 
še vsaj 50. V izdelavi je projekt za dozidavo, ki bi ta problem 
rešil," je še povedal Luštrik ter dodal, da bodo letošnja dela 
v dvorani končana predvidoma septembra. M. B. 

PREDDVOR 

Občina Preddvor dobila himno 

Refren pesmi Preddvor, moj dom, ki jo pojejo Gašperji, bo 
odslej uradna himna občine Preddvor. Tako so v četrtek na 
seji soglasno sklenili občinski svetniki in hkrati sprejeli tudi 
odlok, ki ureja občinske simbole. Pesem Preddvor, moj dom 
sta napisala Franci Trstenjak in Brane Tičar, avtor 
aranžamaja je Jure Valjavec. D. Ž. 

Želimo si 
vas spoznati. 
SKB banka d.d., članica ene izmed najuspešnejših evropskih in svetovnih 
bančnih skupin Socište G^drale. utrjuje in širi poslovanje na slovenskem 
bančnem trgu. 

Za nadaljnje uspešno poslovanje išče: 

OSEBNEGA BANČNIKA I 
(m/ž) v PE Gorenjska 
• poslovalnica Radovljica 
• poslovalnica Škofja Loka 

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

vrednostnih papirjev; 
• opravljanje kreditnih poslov za stranke; 
• opravljanje poslov plačilnega prometa po nalogih strank; 
• trženje storitev in produktov banke; 
• posredovanje stikov 02. urejanje poslov za komitenta v 

ostalih OE banke; 
• po potrebi opravljanje blagajniških poslov; 
• opravljanje drugih nalog po naročilu nadrejenega delavca. 

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

podobnih delih. 

Sposobnosti in veščine: 
• prodajna naravnanost, 
• komunikativnost; 
• dobre verbalne in numerične sposobnosti; 
• prijazen odnos do strank In sodelavcev; 
• uporaba standardnih orodij za PC. 

Delovno razmefje bomo sklenili za določen čas 6 mesecev, 
s 3-mesečnim poskusnim delom In možnostjo podaljšanja 
za nedoločen čas. 

Prijave s kratkim življenjepisom sprejemamo v roku 8 dni od 
objave na naslov: SKB d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana 
(Kadrovska služtja). 

SKB Lepo vas 
je videti. 

S O C I E T E G E N E R A L E O R O U P 

Visok jubilej prvega pristopa 
• 1. stran 

Ribčev Laz - V petek je bila 
ob spomeniku štirim srčnim 
možem slovesnost, s katero 
se v Bohinju vsako leto 
spomnijo štirih domačiiiov, 
Id jim je kot prvim uspelo 
priti na vrh Triglava. Tokrat 
je bilo še posebej slovesno, 
saj je obletnica okrogla in vi-
soka. Na dan, 25. avgusta 
1778 so se zdravnik iz Stare 
Fužine Lovrenc Willomitzer, 
lovec s Savice Štefan Rožič 
in rudarja Matevž Kos iz Je-
reke in Luka Korošec s Ko-
privnika povzpeli prav na 
vrh 2864 metrov visokega 
očaka. 

Predsednik Planinskega 
društva Srednja vas Janez 
Korošec je v pozdravnem go-
voru izrazil ponos, da so Tri-
glav osvojili prav Bohinjci. 
Župan občine Bohinj Franc 
Kramar pa je dejal, da bi mo-
rala biti srčnost teh štirih 
mož tudi danes vodilo ob za-

stavljenih ciljih, ki se mogo-
če prvi trenutek zdijo previ-
sold in nedosegljivi, vendar 
sčasoma postanejo realnost 

Ob častitljivi obletnici pa 
se je slovesnosti udeležil 
tudi predsednik vlade Janez 
Janša, ki je poudaril, da spo-
menik štirim srčnim mo-
žem spominja na to, da 
"smo se Slovenci včasih stva-
ri lotili med prvimi v Evropi 
in da v zgodovini večinoma 
nismo bili zamudniki, zara-
di česar se lahko tudi danes s 
ponosom uvrščamo v razvoj-
no jedro Evropske unije in 
lahko v prihodnosti računa-
mo še na višja mesta." Za-
hvalil pa se je tudi vsem ti-
stim, ki slovenske planinske 
poti vzdržujejo, jih markira-
jo, skrbijo za planinske pre-
nočitvene zmogljivosti in ki 
skrbijo za vamost in reševa-
nje v gorah. 

Planinski društvi Srednja 
vas in Bohinjska Bistrica sta 
podelili diplome in znake ti-

Tenorist Janez Lotrič / FOIO:ANK» BUIOVK 

stim, ki so prehodili lani spet 
odprto Bohinjsko planinsko 
pot. Robert Klančar, Janez 
Pikon in Jakob Medja, ki so 
prehodili tudi plezalni del 
poti, so dobili zlati znak, Ma-
rinka Koželj Stepic in Mirko 
Konec pa sta dobila srebrni 
znak. Janezu Janši pa so po-
darili knjižico Bohinjske pla-
ninske poti, v upanju, da mu 

bodo lahko prihodnje leto 
podelili tudi diplomo in 
ustrezen znak. 

V spremljajočem kultur-
nem programu so nastopili 
Bohinjski lovski rogisti. 
Godba Bohinj, Obrtniški 
mešani pevski zbor Notranj-
ske in tenorist Janez Lotrič 
ob spremljavi citrarja Toma-
ža Plahutnika. 

Praznik občine Bohinj 
PETRA LOTRIČ 

Bohinjska Bistrica - V sobo-
to je v Kulturnem domu Joža 
Ažmana potekala osrednja 
slovesnost ob občinskem 
prazniku občine Bohinj. Po-
delili so občinska priznanja. 
Častni znak za izjemno po-
žrtvovalno, uspešno in kako-
vostno opravljeno delo pri sa-
naciji in odpravi posledic lan-
skega neurja je dobil Marko 
Odar, častni znak za dosežke 
na področju kulture s po-
udarkom na glasbenem 
udejstvovanju občank in ob-
čanov je dobilo Glasbeno 
druStvo Bohinj. Srebrni pla-
keti sta dobila PDG Kopriv-
nik ob 60. obletnid njihove-
ga delovanja ter Pavel Žvan 
za delovanje na področju var-
stva pred naravnimi in drugi-

Občinski nagrajenci skupaj z županom Francem Kramarjem. /FotoiPcugLouit 

mi nesrečami. Zlato plaketo 
za dolgoletno delo pri lovski 
družini Nomenj, domačem 
gasilskem društvu in v kra-

jevni skupnosti Koprivnik-
Gorjuše je prejel Janez Po-
lanc. Za častnega občana pa 
je bil imenovan Jože Zvan iz 

Srednje vasi, ki se že vse živ-
ljenje udejstvuje na različnih 
področjih življenja in je s 
tem veliko dal tudi Bohinju. 

Nove jasli šele prihodnje leto 
Kljub prostorski stiski v vrtcih v občini Železniki bodo zaradi pomanjkanja denarja dodaten jaslični 
oddelek v Selcih lahko uredili šele prihodnje leto. 

A N A HARTMAN 

Selca - Pred vrati vrtcev pri 
osnovni šoli Železniki in v 
Selcih bo septembra ostalo 
okoli 25 otrok, v Antonovem 
vrtcu so jih morali zavrniti 
devet. Za ublažitev prostor-
ske stiske so v Železnikih že 
pred časom sprejeli odločitev, 
da bodo mansardo podru-
žnične šole v Seldh izkoristili 
za novo učilnico, s tem pa bi 
se v pridičju sprostil prostor 

za dodaten jaslični oddelek, 
ki naj bi ga po takratnih napo-
vedih uredili že do konca leta. 
A se je zataknilo pri denarju, 
saj ga je po besedah župana 
Železnikov Mihaela Prevca v 
letošnjem občinskem prora-
čunu možno zagotoviti le za 
ureditev učilnice v mansardi, 
ne p>a tudi za jaslični oddelek 
v pridičju šole. 

"Presenetile so nas zelo vi-
soke cene. Že ureditev man-
sarde, ki se je začela v teh 

dneh in bo zaključena do ok-
tobra, bo stala 95 tisoč evrov. 
Izbrani izvajalec, podjetje 
Saning iz Kranja, bo moral 
ob tem urediti tudi stopnišče 
in sanitarije. Ureditev jaslič-
nega oddelka v pritličju bo 
predvidoma stala okoli 140 
tisoč evrov in se bo lahko pri-
čela šele po sprejetju prora-
čuna za leto 2009. Državna 
merila za jasli so zelo stroga, 
kar pa gradnjo dodatao po-
draži. Tako v Selcih ne gre 

samo za preureditev učilni-
ce, temveč za zahtevno grad-
njo z novim vhodom za jasli, 
garderobo in novo jedilni-
co," je pojasnil Prevc. Ob 
tem je pripomnil, da se s 
prostorsko stisko ne soočajo 
le v vrtcih v Železnikih, tem-
več marsikje po Sloveniji, 
kar pripisuje spremenjeni 
zakonodaji (vsak drugi in na-
slednji otrok v vrtcu brez-
plačno) ter večji kvaliteti 
vzgoje in izobraževanja. 
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Zvesti kmečkim koreninam 
Enajsti Vaški semenj v Seničnem je predstavil čebelarstvo in žganjekuho. 

STOJAN SAJE 

Senično - Sveti Jernej, zavet-
nik vasi Senično, je poskrbel 
za sončno nedeljo. Tako so 
lahko prizadevni organiza-
torji pripravili enajsti Vaški 
semenj, ki ga že dobro po-
znajo tudi prebivalci iz širše 
okolice. Zato se je zbrala po 
dopoldanski maši v središču 
vasi pod cerkvijo množica 
ljudi. 

"Vsako leto predstavljamo 
katero od kmečkih opravil in 
orodja za te namene. Letos 
smo povabili čebelarje in do-
mačina, ki se ukvarja z žga-
njekuho. Na stojnicah so tudi 
razni izdelki domače obrti in 
rokodelcev. Poskrbeli smo 
tudi za hrano in pijačo ter za-
bavo," je povedala predsedni-
ca Turističnega društva Tržič 
Marjana Zupan, ki je kot do-
mačinka tudi pobudnica sej-
ma v Seničnem. Ob njej sta 
obiskovalce pozdravila pred-
sednik Krajevne skupnosti 
Senično Dragomir Ficko in 
tržiški župan Borut Sajovic. 
Slednji je izrazil zadovolj-
stvo, ^ so v tem kraju zvesti 
kmečkim koreninam. Južna 
stran Kriške gore je zaradi 
sončne lege primerna za če-

Marjan Kokalj (levo) je predstavil čebelarstvo v Seničnem, kjer je pobudnica sejma 
Marjana Zupan (desno). 

belarstvo, žal pa je malo če-
belarjev. Od leta 1 9 8 4 ima 
Čebelarsko kmetijski institut 
Slovenije vzrejno postajo v 
Seničnem. Tam je sedaj se-
demdeset čebeljih družin in 
šestnajst na Brdu. Njihovi 
lastniki so v pomoč institutu 
pri vzreji sto do 150 matic na 
leto, je dejal Marjan Kokalj iz 
Naklega. Čebele so zaslužne, 
da je tudi kaj sadja na drevju. 

V vasi kuhajo žganje iz ja-
bolk in hrušk, je pojasnil 81-
letni Peter Gregorc, Jiu-čne-
kov ata iz Seničnega. On že 
dve desetletji skrbi za 120-
litrski vaški kotel, v katerem 
kuha žganje za šest lastni-
kov. Žganja je skuhal veliko 
in nekaj tudi popil, zato je še 
danes čil in zdrav. 

Marsikaj za dobro 
; so imeli na stojnicah. Pol*'* 

čebeljih izdelkov so ponujali 
zdravilna mazila, pecivo z 
medom in zeliščna žganja. 
Razstavili so dekorativne iz-
delke. ročne pletenine iz ov-
čje volne in unikatne lesene 
izdelke. Nekateri obiskovalci 
so kaj od tega odnesli do-
mov. Drugi so se le družili 
ob pogovoru in zvokih har-
monike. Za slednje je skrbel 
Lojze Ličar s Posavca. 

Več časa za prostovoljstvo 
Pred začetkom novega šolskega leta se je od sodelavcev poslovila Marija 
Muster, priljubljeni in uspešni ravnateljici Osnovne šole Matija Čopa pa se 
je ob odhodu v pokoj v imenu MO Kranj zahvalil podžupan Igor Velov. 

V I L M A STANOVNIK 

Kranj - "Dvajset let sem bila 
na Jenkovi šoli, dvajset let na 
Čopovi. Nabrala sem si veli-
ko znanja in izkušenj, zato 
se tudi v prihodnje ne bom 
povsem opekla strokovnem 
delu. Tisto kar me najbolj 
privlači, pa bo prostovoljstvo, 
pomoč ljudem. Za to sedaj 
ni bilo časa, tega dela pa si -
za svojo dušo - neizmerno 
želim. Še več se bom lahko 
posvetila svojima vnukoma, 
zelo pa uživam v naravi, pri 
urejanju vrta in rož. Rada 
hodim tudi v hribe, za kar je 
bilo do sedaj premalo časa," Podžupan Igor Velov in ravnateljica Marija Muster 

je ob petkovem uradnem 
slovesu v avli Mestne občine 
Kranj povedala Marija Mu-
ster, ki je bila zadnjih dvajset 
let zaposlena na Osnovni 
šoli Matija Čopa, od leta 
1 9 9 9 pa je bila ravnateljica. 

Kot je dejal podžupan 
kranjske občine Igor Velov, 
ki ji je izročil tudi priložnost-
no darilo, je bila Marija Mu-
ster izredno skrbna ravnate-
ljica, tudi po njeni zaslugi pa 
je bila šola Matije Čopa lepo 
vzdrževana in prijetna za bi-
vanje otrok. Za občino, ki je 
po zakonu dolžna skrbeti za 
šolski prostor, pa so takšni 
ljudje še kako pomembni. 

"Moj kolega, ki prevzema 
vodenje šole, je profesor 
športne vzgoje Matija Hor-
vat. Šolo pozna, moj sodela-
vec je bil dvajset let. Trdno 
sem prepričana, da je bila 
šola dobra, ko sem jo vodila, 
vendar pa sem tudi prepriča-
na, da je lahko še boljša," je 
tudi povedala Marija Muster. 

Sest občinskih nagrajencev 
DANICA ZAVM. Ž L E B I R 

Preddvor - Tudi ob letoš-
njem prazniku občine Pred-
dvor bodo podelili nekaj ob-
činskih priznanj. O dobitni-
kih je na zadnji seji sklepal 
občinski svet in potrdil pred-
log komisije za priznanja, ki 

predlaga šest dobitnikov. Ve-
liko plaketo občine bosta pre-
jela Peter Nagjič za več kot 35-
letno požrtvovalno vodenje 
obnovitvenih in vzdrževalnih 
del pri podružnični cerkvi sv. 
Lovrenca v Bašlju in Srečko 
Roblek za več kot 30 let aktiv-
nega dela v organih občine in 

krajevne skupnosti Bašelj ter 
na področju društvene dejav-
nosti. Male plakete letos ne 
bodo podelili, priznanji obči-
ne Preddvor pa bosta prejela 
Franc Keuc za prostovoljstvo 
in krvodajalstvo in Vmcendj 
Pfajfar za 6o-krat darovano 
kri in uspešno ohranjanje 

tradidje in izdelovanja jaslic. 
Plaketi Josipine Tumograj-
ske, ki jih podeljujejo za kul-
turne dosežke, pa bosta letos 
dobila Ivan Kaštrun in Božo 
R^berger , oba za več kot 20-
letno delo v igralski skupini 
KUD Matije Valjavca Pred-
dvor. 

Ljubno postaja 
urejen kraj 
z obnovo vodovoda, ceste in kanalizacije postaja 
Ljubno vse bolj urejen kraj. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubno - V krajevni skupno-
sti Ljubno praznujejo krajev-
ni praznik v spomin na 24. 
avgust 1941 , ko so Nemci v 
Ljubnem ustrelili pet domači-
nov. Letos so se tega dogodka 
spominjali že petinpetdese-
tič. Praznovanje so začeli 
prejšnjo soboto z dnevom 
športa in zabave, ga nadalje-
\«li v petek z gasilsko vajo, s 
proslavo in odprtjem foto-
grafske razstave ter ga skleni-
li v soboto z družabnim sreča-
njem krajevne skupnosti in 
Cestnega podjetja Kranj. 

Na petkovi proslavi je pred-
sednik sveta krajevne skup-
nosti Brane Faj&r predstavil 
najpomembnejše letošnje na-
ložbe, pri katerih so sodelova-
li občina, krajevna skupnost, 
Komunala Radovljica, Hektro 
Gorenjske, Telekom Sloveni-
je, Cestno podjetje Kranj, 
s e r , krajani... Kot je dejal, so 
v gornjem delu Ljubnega ob-
novili kanalizacijo. Skoraj v e s - , 
vodovod v Ljubnem je nov, 
obnoviti morajo le še krajše 
odseke. Preskrba s pitno vodo 
se je izboljšala, novo hidrant-
no omrežje omogoča tudi hi-
trejše posredovanje ob poža-
rih. Telekom bo ob preureja-
nju "magistralke" v drugi voz-
ni pas avtoceste postavil novo 
telefonsko centrdo na Posav-
cu, do tja naj bi tudi položili 
optični kabel. Na cesti od 
doma športnega dmštva do 
šole bo nova javna razsvetlja-
va. Cesta od odcepa na regio-
nalno cesto do cerkve je 

Brane Fajfar 

večinoma nova. Povečali so 
parkirišče pred cerkvijo, na 
nekaterih mestih v kraju 
zgradili nove opome zidove, 
cerkev ima novo streho, vse 
bolj se uresničuje tudi zami-
sel o obnovi romarske poti v 
Ljubno. "Občina širi cesto 
proti Praprošam, z izvedbo se 
ne strinjamo. Bojimo se tr-
kov. Cesta bo hitra in po naši 
oceni nevarna," je dejal Fajfar 
in napovedal, da bo občina je-
seni začela-graditi nov^ttec 
na Posavcu m da pripravlja že 
tudi dokumentacijo za uredi-
tev komunalnih vodov in ce-
ste skozi Otoče. Radovljiški 
župan Janko S. Stušek, ki se 
je tudi udeležil proslave, je 
dejal, da se marsikatera kra-
jevna skupnost v občini ne 
more pohvaliti niti s polovico 
tega, kar so naredili v KS 
Ljubno. Na proslavi je pred-
sednik KS Brane Fajfar po-
delil priznanje Jelki Smid za 
dolgoletno opravljanje tajni-
ških poslov v krajevni skup-
nosti. 

laRiM 
Koroška cesta 3 5 . 4 0 0 0 Kranj. Tel.: 0 4 / 2 3 6 0 7 5 0 . 2 0 2 1 164 
Delovni čas: vsak dan od 8. do 19. ure, v soboto od 8. do 12. ure 

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

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

• b a r v i c e Jolly 1 / 1 2 K i n d e r f e s t 6 , 5 9 € 

• v o š c e n k e Duga 2 , 5 9 € 

• t e m p e n e A e r o v pločevinasti š k a t l i l / I S 3 , 9 5 € 

• šes t i l a od 1 , 9 0 € 

• lonček m a g i c za č o p i č e 0 , 8 5 € 

Pri nakupu nad 70 EUR vas bomo nagradili 
s 5% POPUSTOM, nad 100 EUR 

PA DODAU Š E DARILCE. 
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Veronika spet odprta 
Prenovljeno mestno kavarno so z javnim razpisom 
za pet let v najem dobile Terme Snovik. 

JASNA PAIADIN 

Kamnik - Kavama Veronika 
je po nekajmesečnih obno-
vitvenih delih spet odprla 
svoja vrata. Občina Kam-
nik, lastnica lokala, je z jav-
nim razpisom izbrala tudi 
novega najemnika. Ta je 
nasledil Florijana Mlakarja, 
ki se je od kavarne po 20 le-
tih moral posloviti po od-
ločbi sodišča, ki je izdalo 
predlog za izvršbo. 

Novo najemno pogodbo 
so za pet let podpisali v Ter-
mah Snovik. Mesečno bodo 
za najem lokala plačevali 
1250 evrov, s tem da so na-
jemnino za prva tri leta že 
poravnali v enkratnem zne-
sku, ki ga je občina dodala 
potrebnim sredstvom za te-
meljito prenovo. Izolirali so 
skladišče, hodnik in teraso, 
prenovili sanitarije, strop in 
vse inštalacije, kotlovnico 

za kurilno olje so zamenjali 
z novo za plin, kavama je 
dobila tudi nov pult in novo 
notranjo opremo, uredili pa 
so tudi letni vrt. 

"Ponudbo kavarne bomo 
v največji možni meri sku-
šaU povezati s ponudbo 
naših term, kar bo gotovo 
dobro za ves kamniški tu-
rizem. Tu bo tudi nekakš-
na turistična informaci j -
ska točka za terme, s icer 
pa bo to kavama klasične-
ga tipa z bogato ponudbo 
kav in čajev, ki si jo Kam-
nik na taki lokaciji vseka-
kor zasluži , " je povedala 
Andreja Ušter iz T e r m 
Snovik in dodala, da mora-
jo po pogodbi poskrbeti 
tudi za šest ur kulturnega 
programa tedensko, zato 
lahko predvsem ob koncih 
tedna pričakujemo glasbe-
ne, literarne in potopisne 
večere. 

ŠKOFJA LOKA 

Nesnaga v strugi Sere 

Tale nelepi prizor smo ujeli pod vešterskim mostom v Škofji 
Loki, kamor se je poleg vejevja ujel tudi dotrajan pralni stroj. 
)e to še posledica poplav, ki so lani septembra pustošile po 
Loškem, ali pa je nekdo letos spomladi zamudil odvoz 
kosovnih odpadkov in odsluženi gospodinjski aparat porinil 
v strugo Sore.> S čiščenjem najbrž ne kaže čakati na prihod-
njo čistilno akcijo v občini. D. Ž. 

m . J 

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica 

ZAPOSLIMO 

1. TURISTIČNI INFORMATOR III aii 
2. TURISTIČNI INFORMATOR II 
Potrebne izkušnje in znanje: 
- v. stopnja izobrazbe - družboslovne ali naravoslovne smeri 

(za točko 1.), VI. stopnja izobrazbe - dnjžboskjune ali naravoskjvne 
smeri (za točko 2.) 

-uporaba računalnika in osnovnih računalniških programov 
(Office, internet) 

- pasivno znanje vsaj enega tujega jezika (nemščina ali angleščina) 
- komunikativnost 
- samoiniciativnost 
- vozniški izpit ^kategorije 
Prednost bodo imeli kandidati/kandidatke z osnovnim znanjem 
računovodstva za javne zavode. 
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili detovno razmeije 
za določen čas (eno leto z možnostjo zaposlitve za r^edoločen čas) 
s trimesečnim poskusnim delom. 
Pisne prijave s kratkim življenjepisom, opisom delovnih izkušenj 
In dokazili pošljite do petka, 5. septembra 2008, na naslov: Zavod 
za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, 
s pripisom: ZA RAZPIS. Vaše prijave bomo obravnavali zaupno. 
Dodatne infonnacije: 
tel.: 040/201 929 ali eisošta: ztk@telemach.net 

Predstavili novo pot 
v sklopu Kovaškega vikenda v Železnikih so predstavili Fužinarsko-kovaško pot, ki razširja 
vedenje o znamenitih Železnikarjih. 

B0Š17AN BOGATAJ 

Železniki - Kar 23 postaj ima 
nova Fužinarsko-kovaška 
pot, ki obiskovalce popelje 
od prvega kamnitega mosta 
na Grivi na Racovniku pa 
vse do znamenitega Plavib. 
Vmes so predstavljene pred-
vsem hiše, v katerih so bivali 
ali se rodili znameniti Želez-
nikarji, pa tudi cerkvi, rudar-
ski rov, grobnica. 

Ob vodenem ogledu, ki 
vzame približno uro časa, je 
vsakemu obiskovalcu jasno, 
da imajo Železniki bogato fli-
žinarsko zgodovino, ki so jo 
pomembno oblikovale rodbi-
na Globočnik v Spodnjih Že-
leznikih in družini Plavc in 
Vari v Zgornjih Železnikih. 
Veličastna je Jegličeva hiša 
ali gradič, ki jo je leta 1749 
kupila družina Globočnik, za 
njo je velik vrt, v hiši pa sta se 
ohranila inventar in stavbno 
pohištvo. Zanimiv je tudi 
Egrov vrt, katerega prvi last-
nik je bil Johan Globočnik. 
Po njegovi smrti je posestvo 
podedoval njegov pisar Av-
gust Novak, ki ga je preuredil 
in povečal, v sredi zgradil vilo 
s kopalnico in vodometom. 
Po n j^ov i smrti ga je pode-
doval Gustav Eger, po kate-
rem je dobil ime. 

Ob poti je tudi hiša akade-
mika prof. dr. Franceta Ko-
blarja, ki je leta 1 9 6 9 prejel 

Martin Pintar in janež Rihtaršič sta s e naučila kovati za prikaz na prireditvi, svoje znanje pa 
sta predajala tudi obiskovalcem. 

Prešernovo nagrado. Sledi 
rojstna hiša Blaža Crobatha 
(Hrovata), predstojnika in 
prijatelja dr. Franceta Pre-
šerna, nova postaja ob poti je 
rojstna hiša Janka Mlakarja, 
duhovnika, planinskega pi-
satelja in velikega prijatelja 
Jakoba Aljaža. Tu je tudi 
Plnada, najstarejša hiša iz 13. 
stoletja, ki so jo sezidali fiiži-
narji iz PalmanoVe - zato so 
jo domačini imenovali Pal-
mada. Gradili so ji isti moj-
stri kot Homanovo hišo v 
Škofji Loki. Tu so še Špenda-

lova, Hafnerjeva, Bargeljno-
va in Bonceljenova hiša, vse 
izredni objekti, ki prikazuje-
jo bogato stavbno dediščino 
Železnikov. 

Ob zaključku so organiza-
torji prikazali tudi kovaške 
spretnosti nekdanjih Želez-
nikarjev, ki so v glavnem iz-
delovali le žeblje. Izkušeni 
mojstri so jih na dan izdelali 
okoh tisoč, tokratni prilož-
nostni kovači - obiskovalci -
pa so lahko poskusili, kako 
težko je bilo to delo, ki so ga v 
večirii primerov opravljale 

ponoči cele družine. "Pripra-
vili smo tudi glasbene kon-
certe in razstavo kovaških iz-
delkov v Špendalovi hiši," 
nam je povedala Špela Pe-
gam iz društva za razvoj tu-
rizma Vigenjc in na vpraša-
nje o razlogih odgovorila: 
"Premalo poudarjamo našo 
lokalno zgodovino, ki je iz-
redno pestra in pozna veliko 
skritih zanimivosti." Kovaški 
vikend bo prihodnje leto zno-
va prikazal fužinarsko dušo 
Železnikov in težaško kova-
ško delo njihovih prebivalcev. 

Prikaz starih obrti in običajev 
v Turističnem društvu Tuhinjska dolina so pripravili tridnevno etnološko prireditev Bilo je nekoč. 

JASNA PAIADIN 

Snovik • Tradicionalna avgu-
stovska prireditev, ki jo je 
miniili vikend že tretje leto 
zapored pripravila etnološka 
sekdja Turističnega društva 
Tuhinjska dolina, je letos 
trajala kar tri dni, poimeno-
vali pa so jo Bilo je nekoč. 

Priprave na tridnevno do-
gajanje, v katerem je sode-
lovalo kar dvesto udeležen-
cev iz vse Tuhinjske doline, 
so potekale vse od veliko-
nočnega sejma. Prireditev, 
ki si jo je ogledalo približno 
dva tisoč obiskovalcev, se je 
začela v petek v Bizjakovih 
dolinah v bližini term z gle-
dališko igro Dva para se že-
nita KD Srednja vas, nada-
ljevala v soboto z ustvarjal-
nimi delavnicami domače 
obrti, vrhunec pa dosegla z 
nedeljskim sprevodom", ko 
so številni domačini iz vse 
doline na vozovih prikazali 
številne že skoraj pozablje-

ne domače obrti in kmečka 
opravila. "Zanimanje do-
mačinov za sodelovanje na 
naših etnoloških priredit-
vah je zadovoljivo in veseli 
nas, da tako skupaj obuja-
mo in ohranjamo naše iz-
ročilo," je povedala vodja 

prireditve in predsednica 
etnološke sekcije Manja 
Žebaljec. 

Številni obiskovalci so si 
tako v teatralnem prikazu na 
štirinajstih vozovih od bliže 
pogledali striženje ovac, žga-
njekuho, kovaška opravila, 

ribanje in kisanje zelja, mla-
čev, prejo in druga kmečka 
dela. Prostovoljne prispevke, 
zbrane na petkovem ^edali-
škem večeru, so organizator-
ji predali družini, ki je bila 
oškodovana v nedavnem ne-
urju na Gozdu. 

S prikazom kmečkih opravil in starih običajev so sodelovali domačini iz vse Tuhinjske doline. 

mailto:ztk@telemach.net
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Spali SO kar v učilnicah 
športno šolsko društvo Blegoš je prejšnji teden priredilo športni tabor za starejše osnovnošolce. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Gorenja vas - Tudi med šol-
skimi počitnicami je v 
Osnovni šoli Ivana Tavčarja 
Gorenja vas živahno. Na 10. 
športnem taboru se je zbralo 
}8 učenk in učencev od četr-
tega do devetega razreda ozi-
roma približno deset odstot-
kov gorenjevaških osnovno-
šolcev. "Zadnji teden počit-
nic se družimo na športnih 
igriščih, udeležba je skozi 
leta konstantna," je povedal 
Izidor Selak, organizator ta-
bora, in na vprašanje, kako 
jim uspe prepričati učence 
za obisk šole v času pofitnic, 
odgovori: "Zaradi pestrega 
športnega dogajanja učen-
cev sploh ru treba prepriče-
vati. Druženje in nizki stro-
ški odtehtajo svoje." 

Svoje moči in znanje so 
pomerili v atletiki, odbojki, 
nogometu, košarki, badmin-
tonu, namiznem tenisu, te-
nisu in drugih športih, od-
pravili so se na krajše poho-
de. Za nadzor in kakovosten 

Udeleženci jubilejnega, desetega športnega tabora osnovnošolcev v Gorenji vasi 

trening pa so poleg Selaka 
skrbeli še Jaka Trček, Vesna 
Šinkovec, Anja Kavčič, po-
magali pa sta še Alenka Gart-
ner Luznar in Mihaela Oblak 
Vehar. Pri organizaciji je na 
pomoč priskočila tako šola s 
svojimi prostori, počitniško 
športno dejavnost pa podpi-
rajo tudi Občina Gorenja 
vas-Poljane, Zveza za šport 
otrok in mladine Slovenije in 
matično športno društvo. 
"Ob športu je pomembno 

tudi spoznavanje in prizna-
vanje vrednot, kot je zdravo 
prehranjevanje, odnosi v 
skupini, odgovornost in soli-
darnost do vrstnikov, velik 
poudarek dajemo higieni in 
podobno." je o drugi plati ta-
bora povedal Selak. 

Med udeleženci niso bili le 
najboljši športniki, ampak 
vsi, ki že tako mladi vedo, da 
sta rekreacija in druženje v 
življenju zelo pomembna. 
"Na tabom sem zato, ker se 

rada ukvarjam s športom, 
hkrati pa so počitnice zaradi 
tega bolj pestre," o drugačnih 
počitnicah pravi Diana Ho-
mec, Matej Krmelj pa bi 
spremenil: "Manj bi morali 
teči. Razlog je v tem, da smo 
bili preslalx) telesno priprav-
ljeni." Pravita, da bi morda 
lahko dodali še kak šport, si-
cer pa je najbolj pomembno 
druženje. Kljub temu velja, 
da tabor ni igra, saj so na dan 
opravili kar štiri treninge! 

Preselili Turistični 
biro Medvode 
Turistični biro Medvode znova deluje na stari 
lokaciji v pavilijonu. 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Turistični biro 
Medvode ima svoje prostore 
spet v paviljonu med banko 
in pošto. Slednji so bili v po-
žaru lani aprila uničeni. Tu-
ristični biro pa so morali pre-
seliti na začasno lokacijo v 
Kulturni dom. 

"Spet delujemo na naši 
prvotni lokadji, kamor smo 
iz Kulturnega doma preseli-
li vso dejavnost. Obiskovalci 
lahko v Biroju dobijo števil-
ne informacije, dovolj ima-
mo tudi propagandnega 
materiala, tako o Občini 
Medvode kot tudi o nekate-
rih drugih turističnih krajih 
Slovenije. Z novim statu-
tom je Turistična zveza 
Medvode postala pridobitna 
organizacija, kar med dru-
gim pomeni, da bomo v Bi-
roju lahko prodajali tudi 
spominke in dmge izdelke. 
Vsa pridobljena sredstva se 
bodo povrnila za delovanje 

zveze," je pojasnil Boštjan 
Luštrik, vodja Turističnega 
biroja Medvode. 

V Biroju bodo predvidoma 
jeseni začeh prodajati med-
voške spominke. Turistična 
zveza Medvode je namreč le-
tos drugo leto zapored razpi-
sala javni nagradni natečaj 
za izbiro najboljših turistič-
nih spominkov. Lani je s 
skulpturo Sotočje zmagal 
Mirko Mihovec. Na natečaju 
lahko sodelujejo spominki in 
ideje, ki prepoznavno in iz-
virno predstavljajo kulturno, 
etoološko, sakralno, zgodo-
vinsko ali geografsko podobo 
občine Medvode in jih je 
možno izdelati v poljubni ko-
ličini za prodajo ter še niso v 
prodaji doma ali v tujini. 
Spominke še do konca avgu-
sta sprejemajo v Turističnem 
biroju Medvode, ocenila pa 
jih bo strokovna komisija. 
Razpis je objavljen na spletni 
strani Turistične zveze Med-
vode vww.t2m.si. 

www.lidl.si 

S pica na španski način 
• Bogato obložena pica z na soncu dozorelimi 

paradižniki, mocarelo, sirom, tunino in 
slanino ali z na soncu dozorelimi paradižniki, 
mocarelo, sirom in Špansko salamo 

Pohištvo za HIFl - naprave 
• Idealno za najmodernejšo HiFi tehniko 
• Z vrati in enim odprtim predalom 
• V imitaciji bukve s kovinskimi ročaji 
• PovrSina je enostavna za nego In odporna 

na praske 
• Mere: pribl. 98 x 52 x 4 4 cm (Š x V x G) 
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' Izdelki so dobavljivi s a i M v omejenih koliCinali V primeru, da bodo kl|ub skibnemu natrtovajiiu zalo« prt neptrfahovano velikemu povpt356van|u Je pivi dan razpradani. cenjene kupce piosimo 23 tazumevatiie. ["rodaja samo 
v koliCinali. oliiiajnili za gospodmistva. Slike so simbolične Vse cene veljajo za izdelke brez dekorativnib elementov do lazprodaje zalog. Vse cene so v E U R s pripadajočim DDV, Za tiskarske napake ne odgovarjamo. 
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jESENICE 

Rešilec do smrti povozil peško 

V petek deset minut pred poldnevom se je v bližini jeseni-
škega Doma starostnikov Franceta Berglja zgodila huda 
prometna nesreča, v kateri je umrla 85-ietna ženska. 29-let-
ni voznik reševalnega vozila je zbil peško med vzvratno vož-
njo na nepreglednem delu ceste; nesreča se je, kot je zapi-
sano v policijskem poročilu, zgodila zaradi neprevidnosti 
voznika in nepravilne hoje peške, ki jo je zadnji del reševal-
nega vozila zadel, po dovozni poti, ki preide v rahel pregle-
den desni ovinek in klanec. Nesrečna starejša ženska se je 
kljub urejenim površinam za pešce zadrževala na dovozni 
poti, voznik pa jo je spregledal. Prvo pomoč sta ponesrečen-
ki dala voznik reševalnega vozila in zdravnica, nato so jo z 
reševalnim vozilom odpeljali v jeseniško bolnišnico, kjer je 
zaradi hudih ran umrla. Policisti bodo zoper voznika reše-
valnega vozila podali kazensko ovadbo. M. C . 

NESREČE 

V R Š I Č , B O H I N J 

Smrt planinke na Prisojniku 
v soboto nekaj pred tretjo uro popoldne je na južni poti 
med Prisojnikom in Vršičem eni izmed planink v skupini 
poljskih planincev na travnatem pobočju zdrsnilo in je pad-
la. Kljub posredovanju reševalcev postaje Gorske reševalne 
službe iz Bovca in dežurne ekipe gorskih reševalcev z 
Brnika, ki so na prizorišče nesreče prileteli z vojaškim he-
likopterjem Slovenske vojske, je bilo za nesrečno planinko 
že prepozno, saj je zaradi poškodb umrla. 
Gorske reševalce so v nedeljo nekaj po drugi popoldne 
obvestili, da si je francoska planinka na planinski poti proti 
Komarči poškodovala koleno. Reševalci so poškodovano na 
nosilih odnesli v dolino, od tam pa so jo s terenskim vozilom 
odpeljali v zdravstveni dom v Bohinjsko Bistrico. M. G . 

RazmKIjate o svoji karieri, napredovanju, ugledu? 

Madnarodno poalovaitja 
vlHihoMsM nroltomJ program 1. stopnj« 
Poslovanj« 

pngfsm Ekonomist 
ptogram Poslovni Mfcratar 

lntomij i tMI()nboa«w<n«rgnMvi«mgk.28.»(uia200g, vfiud^tkuainiM&i Z n o d u 
•Mtalngrij« odrtith Radô ka. Km>jtk> ooa 2, 
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BSintal 
F F K O N C E R N 

Smo skupina hitro rastočih podjetij. Naš mladi kolektiv šteje 
že več kot 1700 sodelavcev. Innamo izdelano strategijo z jasnim 
ciljem ostati vodilni v dejavnosti varovanja in širitve na področje 
upravljanja zgradb. V naš dinamičen tim vabimo večje število 

VARNOSTNIKOV / VARNOSTNIC 
za delo na območju Gorenjske. 

Pogoji: 
- najmanj osnovnošolska izobrazba 
- splošna zdravstvena zmožnost 
- znanje slovenskega jezika 
- nekaznovanost 

Ponujamo možnost dodatnega zaslužka in napredovanja ter 
nagrajevanje za uspešno delo. 
Vloge kandidatov sprejemamo v kadrovski službi Sintala, 
Utostrojska cesta 38, Ljubljana, e-pošfa: kadrovska@sinfal.si, 
do 1 5 dni po objavi. 

Spet sta pustošila 
toča in veter 
Sobotno neurje z močnim vetrom in točo je najbolj prizadelo Tunjice, kjer je odneslo streho 
podružnične šole, v Cerkljah so gasilci črpali vodo iz skladišča Mercatorjevega trgovskega centra. 

4 1 . stran 

J A S N A P A I A D I N , 

M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Cerklje, Kamnik - Dober me-
sec po julijskem katastrofal-
nem neurju, ki je opustošilo 
predvsem vas Gozd, je bila 
kamnižka občina minulo so-
boto Spet na udaru narave. 
Huda ura z dežjem, moč-
nim vetrom in točo je okoli 
14. ure najbolj prizadela Tu-
njice, kjer je v le nekaj minu-
tah travnike, polja, dvorišča 
in ceste prekrilo tudi po 40 
centimetrov toče v velikosti 
orehov, ki je v senčnih legah 
obstala še vso nedeljo. Takoj 
po nevihti so morali cesto 
splužiti, da je bila spet pre-
vozna, toča pa je za seboj pu-
stila pravo razdejanje, ki je 
prizadelo predvsem v tem 
območju zelo razvite sadjar-
je. Poleg toče, ki je padala 
tudi v Mekinjah, Kamniku 
in drugih predelih kamniške 
občine, je največ škode pov-
zročil močan veter, ki je v ce-
loti odkril streho podružnič-
ne šole v Tunjicah in jo odvr-
gel na cesto in sosednje hiše. 
Kot je že v soboto sporočil 
kamniški župan Tone Smol-
nikar, so gasilci, vaščani in 
nekateri delavci matične 
Osnovne šole Frana Albreh-
ta šolo nemudoma prekrili s 
folijo in preprečili nadaljnjo 
škodo. "Ocene o nastali ško-
di še nimamo, je pa v celoti 
uničena streha, poškodova-
no ostrešje, nekaj sten in 
stropov, v manjšem delu je 
odstopil tudi parket. Streho 
smo v celoti zamenjali pred 
dvema letoma, zato se bomo 
v teh dneh dobili tudi z izva-
jalcem, ki bo podal strokov-
no oceno materiala in izved-
be. 2 e v soboto nas je na te-
renu obiskal predstavnik mi-
nistrstva za šolstvo, kako pa 

Podružnična šola v Turtjicah je ostala brez strehe, čeprav je bila nova zgrajena 
pred le dvema letoma. / Foto:|>sniPji«jm 

bo s poukom, se bom odločil 
v sredo. Po najboljših močeh 
se bomo potrudili, da bi pri-
bližno 30 učencev te šole v 
šolske klopi sedlo 1. septem-
bra, a če varnost ne bo zago-
tovljena v celoti, bo treba po-
iskati drugo začasno reši-
tev," je povedal Rafko Lah, 
ravnatelj matične OŠ Frana 
Albrehta. 

Lazah v Tuhinju se je na regi-
onalno cesto sprožil zemelj-
ski plaz, zato je bila cesta ne-
kaj časa polovično zaprta. 
Gasilci so imeli delo tudi z 
nekaj manjšimi podrtimi 
drevesi, ki so za nekaj časa 
otežila promet na Kranjski, 
Usnjarski in Šolsld ulid, na 
lokalni cesti Kamnik-Tunjice 
in na cesti v Briše. V Buču je 

Takoj po nevihti so morali cesto v Tunjicah 
splužiti, da je bUa spet prevozna, toča pa je za 
seboj pustila pravo razdejanje, ki je prizadelo 
predvsem v tem območju zelo razvite sadjarje. 

Kot je v soboto zvečer spo-
ročila Brigita Vavpetič s kam-
niške dvilne zašfite, so imeli 
gasild po neurju kar nekaj 
dela po vsej občini. Na teren 
se je odpravilo približno pet-
deset gasilcev iz osmih pros-
tovoljnih gasilskih društev, 
aktivirali so tudi del operativ-
nega štaba, na terenu so po-
magali tudi delava Komu-
nalnega podjetja Kamnik. V 

voda zalila regionalno cesto 
Kamnik-Vransko, v Zgor-
njem Tuhinju pa je odneslo 
manjši most Močno deževje 
je Kamnik z okolico spet za-
jelo že v soboto zvečer, ko so 
morali gasild pomagati pri 
dveh odkritih strehah - v Ja-
kopičevi ulid v Kamniku in v 
Zgornjih Jaršah. 

Gasild so imeli polne roke 
dela v sobotnem popoldnevu 

tudi v drugih gorenjskih kra-
jih. Člani prostovoljnih gasil-
skih društev Cerklje in Zgor-
nji Brnik so izčrpali vodo iz 
skladišča Mercatorjevega tr-
govskega centra in garaže v 
Cerkljah. V Zgomjem Brni-
ku so pokrili poškodovano 
Streho hleva, letališki gasild 
pa so izčrpavali vodo iz dveh 
objektov na letališču Jožeta 
Pučnika. V Vogljah in Vo-
klem je meteorna voda vdrla 
v kletne prostore več stano-
vanjskih objektov, gasild pa 
so vodo izčrpavali tudi v Kra-
nju. Besnid, na Kokrid in v 
Britofii, medtem ko so pros-
tovoljni gasild iz Ždeznikov, 
Zalega Loga in Selc odstra-
njevali nanose blata na mostu 
čez potok Češnjica in omogo-
čili normalen pretok vode. 
Tokratne ujme se niso ubra-
nili niti v Tržiču, kjer je voda 
zalila prostore tamkajšnjega 
gasilskega doma in Doma 
starostnikov Petra Uzarja, ga-
sUd pa so morali razžagati in 
odstraniti tudi podrto drevo 
na Kranjski cesti. 

Gasilci so izčrpavali vodo s parkirišča in skladišča 
Mercatorjevega trgovskega centra v Cerkljah. 1 foio: conzd K̂ viit 

Obilna, za oreh debela toča je na cerkljanskem območju 
dodobra opustošila sadovnjake in poljščine. / foik conzd Kavtu 
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Naši zmagovalci Tristara 
Od petka do nedelje je na letnem kopališču v Kranju potekal vaterpolski mladinski turnir Tri star, ki so ga 
reprezentance izkoristile za pripravo na bližnje evropsko prvenstvo, najbolj pa so se izkazali naši upi. 

JOŽE M A R I N Č E K 

Kranj - Na turnirju so poleg 
domače reprezentance Slove-
nije sodelovale še reprezen-
tance Slovaške, Izraela in Ka-
nade. Že prvi dan pa smo bili 
priča tudi neljubemu dogod-
ku. Tekme so se namreč igra-
le v večemem terminu, 
upravljavec bazena. Zavod za 
šport Kranj, pa ni in ni hotel 
prižgati vseh reflektorjev, tako 
da se je kar nekaj časa tekma 
igrala v polmraku. Po besedni 
vojni med uslužbenci zavoda 
(ki očitno mislijo, da so šport-
niki na objektih zaradi njih in 
ne obratno) in predstavniki 
organizatorjev iz Vaterpolske 
zveze Slovenije, so se luči 
vendarie prižgale in tekma se 
je lahko nadaljevala. 

V prvem tekmovalnem 
dnevu je Slovaška najprej s 
petimi zadetki razlike pre-
magala Izrael, v drugi tekmi 
pa je Slovenija po izenačeni 
prvi četrtini v drugi strla od-
por Kanade in slavila z 10 :7 . 
Sobotno neurje nad Sloveni-
jo je tekme drugega tekmo-
valnega dne prestavilo na ne-
deljo dopoldne, ko se je vre-
me nekoliko imiirilo. To pa 
je pomenilo tudi dodaten na-
por za igralce, saj pravega od-
mora med drugo in tretjo 
tekmo na turnirju niso imeli. 

Naša mladinska reprezentanca se je na domačem turnirju izkazala s tremi zmagami, 
za konec pa je ugnala ekipo Izraela (na sliki)./Foto:Cora2dK>včii 

Naši mladinci so najprej s 13 
: 8 premagali Slovaško. Po 
dveh urah je sledila še tekma 
z Izraelom, kljub slabši igri 
pa so naši slavili z 9 : 6 ter 
zasluženo osvojili prvo me-
sto na turnirju. Drugo mesto 
je osvojila reprezentanca Slo-
vaške, tretja je bila Kanada in 
četrti Izrael. 

'Turnir smo osvojili z vse-
mi možnimi točkami. Nare-
dili smo kar nekaj napak, te 

pa so bile videne predvsem v 
igri igralca več. Do odhoda 
na evropsko prvenstvo ima-
mo še nekaj časa, da to po-
pravimo. Sedaj odhajamo še 
na turnir na Slovaško, kjer 
upam, da bo ta igra še bolj-
ša," je po končanem turnirju 
povedal trener mladinske re-
prezentance Matevž Zupet 

Naša reprezentanca je pod 
vodstvom trenerja Matevža 
Zupeta in pomočnika Marka 

Džala nastopila v postavi: 
Žan Smolič (Triglav), Matej 
Rajšp (Branik), Gašper Ka-
lan, Žan Jaklič (oba Triglav), 
Matevž Pevec (Branik), Luka 
Komatar (Kamnik), Aljaž Pe-
vec (Branik), Gregor Merlak 
(Slovan Olimpija), Žiga Mla-
kar (Branik), Čedomir Todič, 
Rok Resnik (oba Triglav), 
Nenad Čemeka (Rokava Ko-
per), Rok Tomše (Branik) in 
Kristjan Chwatal (Triglav). 

Poletna liga za začetek sezone 
s tradicionalno, že i6. Blejsko poletno ligo, ki v zadnjih treh sezonah nosi ime legende slovenskega 
hokeja Rudija Hitija, se bo začela letošnja hokejska sezona. 

T I N A T O S I Č 

Bled • Med četrtkom in nede-
ljo bo blejska ledena dvorana 
gostila šest hokejskih ekip, ki 
se bodo borile za naslov zma-
govalca letošnje Poletne lige. 
Poleg največjih dveh sloven-
skih rivalov, Acronija iz Jese-
nic in TUie Olimpije iz Ljub-
ljane, se bodo predstavile eki-
pe VSV iz Beljaka, K A C iz 
Celovca, Čma krila iz Linza 
in francoski Briancon, ki bo 
branil lanski naslov zmago-
valca. 

V štirih dneh se bo zvrstilo 
osem srečanj. Med četrtkom 
in soboto bodo ob 16 . uri in 
19.30 na sporedu predtek-
movanja, v nedeljo pa naj-
prej tekma za tretje mesto ob 
15. uri in finalno srečanje ob 
18. uri. 

Poletna liga bo letos služi-
la tudi kot del priprav na bli-
žajočo se ligo EBEL, saj se bo 
vseh pet ekip, razen franco-
skega Briancona, v medse-
bojnih dvobojih srečevalo še 
celo sezono. Na turnirju 

Ob slavju z našimi plavalci na radovljiškem bazenu je Sara 
Isakovič v imenu Avtohiše Odar predala ključe avtomobilov 
desetim jeseniškim hokejistom, prevzel pa jih je Tomaž 
Razingar, ki je Sari podaril dres. 1 foid: conzd 

bodo tako prvič v novi sezoni 
za moštvo Acronija zaigrali 
povratniki Razingar, brata 
Rodman in Pare, v zelenem 
dresu pa novopečena zmaja 
Goličič in Berlisk. V barvah 
beljaškega VSV še vedno na-
stopa mladi Hrušičan Sliv-
nik, v francoski ekipi pa Ter-

glav in Milovanovič. V ekipi 
linškdh Črnih kril se bosta le-
tos borila lanska ljubljenca 
slovenskih hokejskih navdu-
šencev, bivši železar Matthia-
sson in vratar zmajev Wes-
tlund. 

Turnir hosta odprli ekipi iz 
Beljaka in Linza, v večerni 

Uvodna tema sezone 
2008/2009 ''O danes 
zvečer ob 19.15 v dvorani 
Podmežakla. Na prijatelj-
skem srečanju $e bosta 
pomerili ekipi Acronija 
Jesenic in Les Diables 
Briancona. Vstop na tek-
mo je prosti 

tekmi pa se bosta v karavan-
škem derbiju pomerila Acro-
ni in VSV. Najbolj pričakova-
no je prav gotovo srečanje 
med slovenskima rivaloma, 
ki bo na sporedu v petek, 29. 
avgusta, ob 19.30. 

Vstopnice za dnevni ogled 
tekem ali paket za celotni 
turnir so že na voljo v pred-
prodaji prek'Eventima, prav 
tako pa bodo v prodaji med 
turnirjem v ledeni dvorani 
na Bledu. Za pestro dogaja-
nje na tribunah bo poskrblje-
no tudi z nagradno igro za 
gledalce. 

Naši padalci trikrat 
na stopničl(ah 
Za nov uspeh sta poskrbela Roman Karun in 
Irena Avbelj, ki sta v avstrijskem Zeli am Seeju 
ugnala vso konkurenco v posamični konkurenci, 
na drugo mesto pa se je uvrstila ekipa Elana. 

ZORAN RAČIČ 

Zeli am See - Uspehom slo-
venskih padalcev v letošnji 
sezoni ni videti konca, saj so 
nas naši junaki višin minuli 
konec tedna znova razveseli-
li s tremi uvrstitvami na 
stopničke, od tega dvakrat na 
najvišjo. Vodilno moštvo v 
skupnem seštevku svetovne-
ga pokala je tokrat nastopilo 
v nekoliko spremenjeni po-
stavi, saj sta bila zavoljo štu-
dijskih obveznosti odsotna 
Uroš Ban in Borut Erjavec, 
ki pa sta imela v Mateju Be-
čanu in Ireni Avbelj dostojno 
zamenjavo. Ob tradicionalno 
odličnih Romanu Karunu, 
Senadu Salkiču in Domnu 
Vodišku sta Bečan in Avblje-
va dodala potrebno v mozaik 
novega uspešnega nastopa. 

V Avstriji je bil tokrat izvr-
sten predvsem Roman Ka-
run, ki je v sedmih serijah 
zbral vsega dva centimetra, 
za zmago pa se je moral poš-
teno potmditi, saj sta m u za 
ovratnik ves čas dihala Mad-
žar Banszki in Čeh Gečnuk, 

toda svetovni prvak iz leta 
2005 je bil tokrat izjemen. 
"Čeprav smo odšli v Avstrijo 
z nekoliko mešanimi občut-
ki, kajti ekipa v tej postavi ni 
opravila še nobenega trenin-
ga, smo svoje delo opravili 
odlično, z nekaj več sreče pa 
bi lahko osvojili tudi prvo 
mesto, a sta bili dve seriji po-
nesrečeni. Posamične zma-
ge pa sem izjemno vesel, kaj-
ti nanjo sem čakal že kar ne-
kaj časa, in končno mi je 
uspelo tudi na tekmi za sve-
tovni pokal," je bil navdušen 
po tekmi Roman Karun. Po-
leg njega je bila znova izjem-
na tudi Irena Avbelj, ki je do-
segla že tretjo letošnjo zma-
go med dekleti. 

Po krajšem oddihu naši 
padalci v septembru pričnejo 
priprave na zadnje dejanje 
letošnje poletae sezone, ko 
jih v švicarskem Locamu 
čaka še finalno tekmovanje 
za svetovni pokal. Pred zasle-
dovalci imajo že 70 točk 
prednosti, sodeč po letošnji 
formi pa jim bo skupno 
zmago težko odvzeti. 

KOLESARSTVO 

KRANJ 

Nova zmaga Ilešiča 

Kolesarji l<ranjske Save so nastopili na 38. dirki za Memori-
al Stjepana Grgca v Ivanič Gradu na Hrvaškem. Dirka je bila 
dolga 139 km, zmagovalca pa je odločal sprint skupine de-
setih kolesarjev, v kateri so bili trije Savčani: Massimo De-
marin, Gašper Švab in Aldo Ino Ilešič. "Deset kolesarjev je 
glavnini pobegnilo približno 20 km pred ciljem. Skupini sta 
narekovala tempo Švab in Demarin, tako da ni bilo napadov 
drugih ekip, v sprintu pa je svoje opravil Ilešič in zmagal," je 
bil zadovoljen trener Miran Kavaš. Za Ilešiča je to šesta le-
tošnja zmaga. Drugi je bil Gorjan Vid Ogris (Loborika). M. B. 

SORA 

Tehovniku 2a zmago čestital Valjavec 

Rok Tehovnik (KK Enduros) 
je zmagovalec letošnje kole-
sarske dirke za pomežik luni 
na Osolnik, ki je potekala v 
organizaciji ŠD Sora. V peti 
izvedbi je bila to za Medvoš-
čana prva zmaga na domači 
dirki, katere start je pri Hiši 
kulinarike jezeršek v Sori, cilj 
pa pri domačiji Rožnik na 
Osolniku. Na trasi je okrog 3 
km asfalta in 2,5 km makada-
ma. "Prišel sem na prigovar-
janje prijateljev. Sedaj bom 
imel vsaj mir," je malce v šali o razlogih za udeležbo na 
amaterski tekmi v cilju povedal Rok Tehovnik (na sliki), ki se 
letos z ekipo Enduros udeležuje profesionalnih dirk. Na 
Osolniku je s časom 17 minut in 32 sekund zmagal, čeprav 
je približno 500 m pred ciljem moral nameščati verigo, ki 
mu je padla z verižnika ob prestavljanju v lažjo prestavo. Pri 
ženskah je s časom 23:54 tretjič zapored zmagala Rada Ža-
kelj iz Žirov (Pekarna Magušar), ki je vozila z gorskim kole-
som. Medalje je najboljšim podeljeval Tadej Valjavec. M. B. 

r 
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GORENJSKI SEMAFOR 

NOGOMET 

t. SNL Telekom, 6. krog: Domžale : Interblock 4 : o. Na 
lestvici vodijo Domžalčani s 14 točkami. 2. SNL, 3. krog: 
Triglav Gorenjska ; Krško 3 : 2 . Na lestvici vodi Olimpija z 
9 točkami, Triglav Corenjka na 4. mestu ima 4 točke. 3. 
SNL - zahod: Brda : Kamnik 2 : o, Tolmin : Kalcer Vodo-
term 1 : 4 , Krka : Kranj 2 : 3, Jadran Dekani: Tinex Šenčur 
6 :2 , Sava Kranj: Slovan 1 : 1 , Roltek Dob: Adria o : o. Na 
lestvici vodi ekipa Jadrana Dekanov. V. S. 

GORSKI TEK 

4. tek na Dražgoško goro (Gorenjski pokal v rekreativnih te-
kih): absolutno, moški: 1. Soklič (Gorenjski glas) 41:05, 2. 
Ambrožič (Tekaški forum) + 1 4 , 3 . Triler (KGT Papež) + 31, 
4. U. Bertoncelj (Kondor Godešič) +1 :09, 5. Močnik {Calcit 
Dnevnik) +1:55,6. Janjatovič (KGT Papež) + 2:09,7. Katraš-
nik (AČP Pro) + 2:10, 8. Kalan (Okrepčevalnica Kozolc) + 
2:25, 9. Janžekovič (AD Železniki) + 2:32, io. Razpet (Cerk-
no) + 2:37; ženske: i. Tušar (ŠD Nanos Podnanos) 49:51,2. 
Oman (Gorenjski glas) + 38, 3. Gashi (AD Posočje) + 1:26, 
4. Jelovčan (Gorenjski glas) + 7:28,5. Klemenčič (TKTržiške 
strele) + 8:00, 6. Gartner (AD Železniki) + 8:46. M. B. 

TEK NA ROLKAH 

Tekma pokala CockU v Sori pri Medvodah: proga 2,5 km, 
cicibani: 1. Avguštin (ŠRC Preska); cicibanke: i. N. Klemen-
čič (Merkur), 2. U. Einfalt (ŠRC Preska); mL dečki: i. Razin-
ger (Bled), 2. Lampič (ŠRC Preska), 3. Štepec (Merkur); mL 
deklice: i. Praznik (Dol), 3. N. Žavbi Kun^ver (ŠRC Preska); 
proga 5,3 km: s t dečki: i . Šimenc (Valkarton), 2. Strgar 
ijBled), 3. Petek (ŠRC Preska); s t deklice: i. Lampič, 2. L 
Einfalt (obe ŠRC Preska); proga 8 km: ml. mladinci: 1. Tr-
šan (Valkarton); mL mladinke: 1. Sever Rus (Valkarton), 2. 
E. Klemenčič (Merkur); sL mladinci: i. Klavžar (Valkarton); 
članice: i. Šolar (Merkur); člani: 1. Kordiš (Kovinopiastika 
Lož), 2. Gregorič (Ihan), 3. Gros (ŠRC Preska). M. B. 

KOLESARSTVO 

Dirka na Osoinik za pomežik luni: absolutno, moški: 1. R. 
Tehovnik (KK Enduros) 17:32, 2. Vesel (Uni - FBI) 17:55, 3. 
Porenta 18:30; 4. Šimnovec (19:57) (oba Bam. Bi), 5. B. 
Tehovnik 20:11, 6. L. Kalan (Bam. Bi) 20:20; ženske: 1. Ža-
kelj (Pekarna Magušar) 23:54, 2. Beguš 25:04,3. A. Arčon 
(KK Medvode) 30:49. M. B. 

ODBOJKA 

KRANJ 

Odbojkarji iz Kranja na Kopaonik 
Medtem ko so varovanke trenerja Tilna Kozamernika, selek-
torja naše ženske odbojkarske reprezentance, v pripravah za 
dodatne kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu prej-
šnji teden trenirale v Planici in se konec tedna preselile v šta-
jersko prestolnico, pa so izbranci selektorja Gregorja Hribarja 
dva dni trenirali v Kranju, nato pa so se preselili na Kopaonik, 
kjer bodo ostali do konca meseca. Vmes bodo odigrali tudi 
nekaj prijateljskih tekem z močno rusko ekipo Iskra Odincovo 
in z reprezentanco Makedonije, zaključne priprave za dodatne 
kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu pa bodo tudi 
fantje opravili v Mariboru. V dodatnih kvalifikacijah za nastop 
na evropskem prvenstvu se bodo pomerili s Portugalci. V. S. 

•I 4. KOLESARSKA DIRKA ZA POKAL GORENJSKEGA G W S A 

A D E R G A S 2008 
^ ^ SOBOTA 3 0 8 2 0 0 8 

ŠTART 0 8 1 4 . 0 0 V A D I W I « I 
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Gorenjski Glas S a j L > a 

Želi si postati šampionka 
"Brez plavanja preprosto ne morem, te dni res že močno pogrešam treninge in prepričana sem, 
da se bom na nove velike tekme dobro pripravila," pravi i6-letna Neja Škufca iz Begunj, ki si je na 
evropskem mladinskem prvenstvu v plavanju prislužila bronasto kolajno. 

V I L M A STANOVNIK 

Radovljica - Čeprav so bili v 
zadnjem mesecu v ospredju 
rezultati in uspehi naših 
olimpijcev, pa se je svojega 
največjega uspeha kariere ve-
selila tudi mlada plavalka Žita 
Gorenjke Radovljica Neja 
Škufca. V Beogradu je na-
mreč nastopila na mladin-
skem evropskenn prvenstvu v 
plavanju in domov v Begunje 
prinesla prvo odličje z velikih 
tekmovanj. 

"Evropsko prvenstvo v Beo-
gradu mi bo zagotovo ostalo v 
spominu, zame je bilo to naj-
lepše in najboljše tekmovanje 
doslej. Vzdušje je bilo res su-
per, v naši reprezentanci smo 
navijali drug za drugega, se 
veselili vsakega dobrega re-
zultata in seve^ tudi mojega. 
Bila sem presrečna, saj sem 
kar za dvajset sekund popravi-
la svoj osebni rekord, čeprav 
sem bila na progj ena," zado-
voljno pravi dijakinja drugega 
letnika športne gimnazije na 
Jesenicah Neja Škufca, ki se 
še dobro spominja začetkov 
svojega plavanja. 

"Nad plavanjem sem se 
navdušila v drugem razredu 
osnovne šole. Nisem zelo eks-
plozivna, sem pa vzdržljiva, 
zato sva se s trenerjem odloči-
la, da bom plavala daljše disci-
pline, in mislim, da je discipli-
na 1500 metrov ravno pravš-
nja zame," dodaja Neja, ki po 
uspehu na evropskem prven-
stvu plavanje še bolj navduše-
no trenira. 

'Tretje mesto na prvenstvu 
mi je dalo še dodatnih moči za 
treninge in odločila sem se, da 
bom na vsakem treningu dala 
vse od sebe. Rada bi namreč 
nastopila na svetovnem pr-
venstvu prihodnje leto v 
Rimu, prav tako si želim leta 
2010 nastopiti na olimpijskih 
igrah za mlade v Singapurju 
ter seveda čez štiri leta na 
olimpijskih igrah v Londonu. 
Motivacije mi ne manjka, 
imam veliko energije in volje 
in komaj že čakam priprav na 
nove tekme. Brez plavanja 
preprosto ne morem, pri tem 
me spodbujajo tako domači 
kot prijatelji Alen Kramar je 
res najboljši trener, kar si ga 
lahko želim, na treningu me 

Mlada plavalka Neja Škufca / FMO:CW«D K>V« 

spodbujajo prijateljice v klubu 
in zato sem prepričana, da bo 
še veliko dobrih rezultatov," 
nasmejana dodaja športnica iz 
Begunj, ki je • ob drugih odlič-

nih radovljiških plavalkah in 
plavalcih - že s e ^ j zagotovo 
ponos uspešnega kolektiva 
Žita Gorenjke in gorenjskega 
športa. 

Skok s padalom pred potjo čez lužo 
Naša olimpijka Anja Čarman iz Godešiča si je želela skočiti s padalom, želja pa se ji je minuli četrtek 
uresničila nad leškim letališčem. 

V I L M A STANOVNIK 

Lesce - "Že nekaj let sem si 
želela poskusiti, kako je lete-
ti v prostem padu in kako se 
v zraku počutijo padalci. 
Doma so mi dolgo branili, 
pred prihodom iz Pekinga pa 
me je mami po telefonu 
vprašala, ali si tega še vedno 
Želim. Takoj sem bUa navdu-
šena," je povedala plavalka 
Anja Čarman, aktualna ev-
ropska prvakinja v disciplini 
2 0 0 metrov hrbtno z lan-
skega decembrskega prven-
stva v kratkih bazenih v De-
brecenu. 

Anja, ki sicer zadnja leta 
študira in trenira v ZDA, se 
je tudi letos v Pekingu izka-
zala z novima osebnima in 

državnima rekordoma tako 
na 100 kot 200 metrov hrb-
tno, kljub odličnem plava-
nju pa se ji ni uspelo uvrsti-
ti v veliki finale. "V Pekingu 
je bilo odlično razpolože-
nje, tudi z nastopi sem za-
dovoljna, saj sem se potru-
dila po najboljših močeh," 
je povedala 23-letna športni-
ca z Godešiča pri Škof) i 
Loki, sicer pa članica kranj-
skega Triglava, ki je pred 
poletom z letalom v Lescah 
priznala, da ima precej več 
treme kot na štartu plaval-
nih tekem. Vse drugače pa 
je bilo, ko je skupaj s pilo-
tom tandema, izkušenim 
Matjažem Pristavcem, pri-
stala na vamih tleh. "Saj to 
je noro! Bilo je res čudovito 

Anja je bila po skoku s padalom navdušena, na letališče v 
Lescah pa sta varno pristala z Matjažem Pristavcem. 

in nikakor ne zadnjič," je 
bila navdušena Anja, ki je 
nato že v ponedeljek znova 

odletela prek luže, kjer jo 
čakajo novo študijsko leto in 
novi treningi. 

TENIS 

Blaž Kavčič v polfinalu v Uzbekistanu 
Blaž Kavčič se je drugič zapored uvrstil v polflnale ATP Cha-
ileger turnirja v Uzbekistanu, kjer je bil zanj spet usoden 
prvi nosilec, domačin Denis Istomin. Tokrat mu je naš igra-
lec bolje upiral in izgubil šele po hudem boju v treh nizih. Za 
uvrstitev je prejel 24 novih ATP točk, s katerimi bo pridobil 
približno 30 mest. Vendar pa bo izgubil prvo mesto med 
slovenskimi igralci, saj ga bo prehitel Luka Gregorc, ki je v 
minulem tednu prikazal izvrstno teniško predstavo. B. M. 

TEK NA ROLKAH 

Na tekaških rolkah na Katarino 
Športno društvo ŠRC Preska-Medvode je bil organizator tekme 
pokala Cockta v teku na rolkah in rolanju. Za starejše kategori-
je, kjer pa pri članicah in članih na startu ni bilo naših naj-
boljših tekmovalcev, je bila proga speljana iz Sore na Katarino 
(8 km). Najboljši čas sta dosegla st. mladinec Boštjan Klavžar 
(27:05) in ml. mfadinka Eva Sever Rus (35:01, oba Valkarton 
Logatec). Drugi ženski čas je imela Eva Klemenčič (35:23), tret-
jega pa Manca Šolar (35:45, obe Merkur Kranj). M. B. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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Rekreatur gre na zahod 
v nedeljo se je v Kranju končal letošnji Rekreatur, ekipno kolesarjenje po Sloveniji. Med 24 ekipami 
so najbolj povprečen čas na 374 km dolgi trasi dosegli člani ekipe Karantanija - Elisa. 

M A J A BERTONCELJ 

Kranj - Glavni trg v Kranju je 
bil v nedeljo popoldne v zna-
menju Rekreatura, ekipnega 
kolesarjenja po Sloveniji, na 
katerem je nastopilo 24 eldp, 
160 kolesark in kolesarjev. V 
štirih dneh so moraJi prevo-
ziti 374 km dolgo traso 
(Cmomelj-Podčetrtek-Žalec-
Kranj) s 4265 m višinske 
razlike. 

"Rekreatur 2008 je uspel. 
Bil pa je najtežji doslej. Žal 
smo imeli tudi nekaj smole, 
saj je prvi dan Sanica ene iz-
med ekip grdo padla. Njena 
poškodba je "zresnila" druge 
tekmovalce, tako da so vozili 
zelo disciplinirano. V soboto 
nas je ujelo neurje in etapo 
smo morali predčasno preki-
niti na gorskem cilju na Pod-
meji. Rekreatur je bil zato od 
načrtovanega krajši za okrog 
20 km," je povedal Andrej 
Zalokar, vodja Rekreatura, ki 
poteka v organizaciji Studia 
Oreh, ter dodal: "Razpolože-
nje je bilo kljub vsemu odlič-
no. Po krajih, kjer smo kole-
sarili, so nas resnično lepo 
sprejelL Občine so ugotovile, 
da udeleženci Rekreatura 
nismo samo športniki, tem-
več tudi turisti in obiskovalci 
teh krajev." 

Zmagovalna ekipa Rekreatura 2008 je Karantanija - Elisa v postavi Matjaž Jagodic, 
Ivo Udir, MIha Hvasti, Miro Porenta In Matjaž Tavčar (z leve). /f««:corazd Kav<ii 

Pri Rekreaturu gre v prvi 
vrsti za druženje in spozna-
vanje Slovenije s kolesa, raz-
glasijo pa tudi zmagovalno 
ekipo. To postane tista, ki 
doseže najbolj povprečni 
čas. V zmagovalne oranžne 
majice so letos v Kranju ob-
lekli člane ekipe Karantanija 
- Elisa. Na Relaeaturu so bili 
drugič, traso pa prevozili v 
času 21 ur, 13 minut in 4 9 
sekund. "Vedeli smo, da 
bomo blizu povprečnemu 

času, da bomo prišli vsaj 
med prvih pet. Kako taktizi-
raš? Malo počakaš, pogledaš, 
se skriješ in je. Včasih gre 
kar na polno, večinoma pa 
ne," je v smehu pojasnil 
Matjaž Tavčar, vodja ekipe, 
sestavljene pretežno iz kole-
sarjev rekreativcev z Drulov-
ke, ter dodal: "Ta zmaga 
nam danes pomeni vse. Ni 
pa cilj zmaga, glavno je dru-
ženje." Drugo mesto je zase-
dla ekipa Sokoli, tretje pa ko-

lesarji Okrepčevalnice Nace, 
vsi iz okolice Škofje Loke. 
Vodja ekipe Janez Zakotnik 
je povedal: "Rekreatur je su-
per. Pridemo predvsem za-
radi dobre družbe. Trasa za 
nas ni bila pretežka." Prvi 
Rekreatur je bil večinoma 
speljan po Prekmurju, lan-
ski po Primorskem, letošnji 
po Beli krajini. Pa prihodnji? 
"To bo zahod Slovenije. Tra-
sa pa je še skrivnost," je na-
povedal Zalokar. 

GORSKI TEK 

DRAŽCOŠE 

Soklič prvi na Dražgoški gori 

Osma tekma Gorenjskega pokala v rekreativnih tekih je bil 
Tek na Dražgoško goro (7,5 km, 680 m višinske razlike). V 
organizaciji ŠD Dražgoše je potekal četrtič. V konkurenci 
104 tekačic in tekačev je zmagal Tomaž Soklič, gorski tekač 
in turni smučar iz Šenturške Gore, ki je s časom 41:05 za 14 
sekund prehitel še mladinca Bojana Ambrožiča iz Ljubnega. 
18-letnl tekač je nase opozoril v letošnji sezoni in se z 2. me-
stom na Teku na Ratitovec uvrstil v slovensko mladinsko re-
prezentanco v gorskih tekih za nastop na svetovnem prven-
stvu, ki bo septembra v Švici. Tretji na Dražgoški gori je bil 
Klemen Triler iz Naklega (+ 31). Pri ženskah je zmagala Mi-
haela Tušar (49:31) pred jano Oman (-1- 38), lansko zmago-
valko Gorenjskega pokala v rekreativnih tekih, za katero pa 
je bila zaradi poškodbe letos to šele druga tekma v tem tek-
movanju. Gorenjski pokal v rekreativnih tekih se bo nadalje-
val 13. septembra z l o km dolgo preizkušnjo v sklopu 8. Slo-
venskega alpskega maratona. M. B. 

Klemen Triler, Tomaž Soklič in Bojan Ambrožič so bili prvi 
trije na Teku na Dražgoško goro. 

ŠAH 

IgUBIJANA 

Srebrničeva in Lenič 

v šahovskem domu v Ljubljani je potekalo 8. državno prven-
stvo Slovenije za člane in članice. Pri ženskah je tekmovalo 24 
šahistk. Po izjemno zanimivih bojih so tri igralke osvojile ena-
ko število točk - sedem. Najboljši dodatni kriterij pa je imela 
velemojstrica Ana Srebrnič (ŠK Nova Gorica), ki je zadnji dve 
partiji remizirala, kljub temu se je zasluženo okitila z naslo-
vom državne prvakinje. Dobro je nastopila lanska državna pr-
vakinja, mednarodna mojstrica Vesna Rožič (ŠS Tomo Zupan 
Kranj), ki je osvojila peto s 5,5 točke. Zelo solidno je igrala 
Miša Hrenič (ŠD Jesenice), ki je osvojila 14. mesto s 4,5 toč-
ke. Po katastrofalnem začetku in odličnem zaključku (3,5/4) je 
mojstrica Francka Petek (ŠD Gorenjka) osvojila 4,5 točke in 
zasedla 18. mesto. Pri moških je nastopalo deset najboljših. 
Letošnji državni prvak je postal 20-letni domžalski velemoj-
ster Luka Lenič (ŽŠK Maribor LANCom), ki je brez poraza 
osvojil 7 točk iz devetih partij. Odlično igro je prikazal njegov 
klubski kolega, mednarodni mojster Jure Škobeme iz Tolmi-
na, ki je zaostal za pol točke. O. O. 

KRANJ 

Srečna zmaga Aljančiča 

Na devetem letošnjem turnirju ciklusa NLB Gorenjska in 
Kamnik, ki je potekal v organizaciji ŠK Stari Mayr Kranj, je 
nastopalo 30 šahistov. V zadnjem krogu sta se srečala Bra-
ne Deželak in Zenjil Korač (oba ŠK Stari Mayr Kranj), ki sta 
v tistem trenutku delila prvo in drugo mesto. Partija se je po 
zelo zanimivi igri končala z remijem. Priložnost je izkoristil 
škofjeloški MK Martin Aljančič (ŠK Stari Mayr Kranj), ki je 
premagal klubskega kolega FM Marka Podvršnika. Trojica je 
na koncu osvojila 5,5 točke iz sedmih srečanj. Najboljši do-
datni kriterij pa je imel Martin Aljančič, ki je zato osvojil prvo 
mesto. Drugo mesto je osvojil MK Brane Deželak, tretji pa 
je bil drugokategornik Zenjil Korač. O. O. 

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

Olimpijski duh 
Olimpijski duh seje odselil 

iz mojega telesa in po tušira-
nju sem spet zadišal po cene-
nem šamponu iz Mileija. 

Še dobro, da je olimpijada 
vsaka štiri leta. Mene kot vr-
hunskega ljubitelja športa taka 
prireditev popolnoma iztiri iz 
normalnih življenjskih, usta-
ljenih tirnic. Odločil sem se, da 
bom naslednjo olimpijado pre-
živel za časa dopusta, ker itak 
nisem kaj prida ustvaijalen v 
službi, če venomer čakam le na 
rezuhate in "tajminge", kdaj je 
kak športni obračun. 

Torg, London, prihajam na 
dopust! 

Ker je to kolesarska kolumna 
in sem jaz po izobrazbi nava-
den kolesar, je normalno, da 
sem najbolj trepetal za kolesar-
je in kolesarki. Štiri kolesarje in 
dve kolesarki, natančneje napi-
sano. Kolesarji so me razočara-
li z svojo neborbenos^o. Kole-
sarki pa s svojim nastopom. In 
kakorkoli obmem, moram biti 
razočaran. Ampak nisem. Ni-
sem in ni potrebe, da bi bil, ker 
sem samo navijač iz fotelja in 
se mi niti malo ne sanja, kako 
je živeti v Pekingu, kaj šele dir-
kati za olimpijsko medaljo. To-
rg sem tiho. zleknjen v fotelju s 
kupom čipsa in piva brez besed 
zrl v teve ekran in si mislil svo-
je. V redu, priznam, da s pi-
vom med tole olimpijado nisem 
itnd veliko srečanj, ker mi tako 
zgodaj, na primer ob 4. sjutraj 
pivo ni prijalo niti takrat, ko 
sem delal v nočni izmeni 1; 
Savi. Kava? Hvala, to še gre in 
nekaj sladkega za sladkor v ži-
lah. 

Imam prijatelja v Londonu. 
To je tisto at^eŠko mesto, ki bo 
gostilo prihodnjo olimpijado. 
Poklical sem ga večer pred Star-
tom naše Blaže Klemenčič. Na 
moje vprc^nje, kako se počuti 
tam v Londonu, je odgovoril: I 
feel very olimpic! Prijatelj se 
preživlja tako, da komentira 
kolesarske dirke in kot noviruir 
piše o njih. Lahko zaslužen 
kruh, sem si mislil, vse do ta-
krat, ko sva se ila, kdo več ve O 
kolesarstvu. Od stotih vprašanj 

na temo kolesarstva je on odgo-
voril na sedeminosemdeset pra-
vilno. Jaz pa na oseminpetde-
set. Profesionalec pač, jaz pa 
"luzer", tako kot ponavadi. 
Ampak nič ne de. Ko sem mu 
pojasnil, kje je vos Bukovščica, 
je on to vtipkal v svoj program 
Goo§e Earth. Ostal je brez be-
sed. Na moje vpr<^nje, Ige so 
njegove besede, je dgal, da sicer 
to mora biti zelo lepa vas, da 
pa je nemogoče, da bi ta vas 
imela olimpijsko kolajno v gor-
skem kolesarstvu. Prijatelj se je 
seveda motil. Zakaj? Zato ker 
ne ve, da če hočeš priti iz Kra-
nja v Bukovščico.je bolje imeti 
gorsko kolo ali osla kot pa avto-
mobil ali džip. 

Sobota je zadnji dan v delo-
vniku ali prvi dan vikenda. 
Odvisno, Ige delate. Ker imam 
to srečo, da imam v spalnici en 
mesec staro budilko, ki sliši na 
ime Nitui, mi ni bilo težko 
vstati ob štirih zjutraj in si ob-
dati Blažo v akciji. Seveda sem 
najprej preklel tiste možakarje, 
ki so odločili olimpijado organi-
zirati v Aziji, in šde potem še 
butnil ženo, naj se zbudi in za-
čne dojiti, da bi jaz lahko v 
miru gledal dirko. 

Blaža je bila erutinduajseta. 
Jaz sem pričakoval, da ho tret-
ja. Ona je pričakovala, da bo 
deseta. Njen brat je pričakoval, 
da bo sedma. Vsi drugi pa, da 
bo dobra. Ni bila dobra. Njeno 
najslabšo dirko v letošnjem letu 
sem začel gledati oh štirih gu-
traj in končal malo pred šesto. 
Potem nisem šel nazaj spat. 
Bila je sobota in ura je kazala 
6.30. Zajahal sem gorsko kolo 
in se prek Stražišča, Čepulj, 
Mohorja, spustil v Bukovščico. 
Ob 7.30 sem bil pred hišo Kle-
menčičevih. Seveda je bila vsa 
hiša budna. Tam sem srknil 
dva požirka iz bidona in se za-
čel vračati proti Kranju. Kle-
menčičevi so bili veijetno razo-
čarani tako kot jaz, ampak ker 
vemo, da je Blaža, Blaža, 
vemo tudi, daje bil to eden nje-
nih slabih dnevov. In če ne bi 
bilo slabih dnevov, se ne bi spo-
minjali tistih dobrih... 

Današnja tura: Kranj-Kokrica-Mlaka-Goriče-Golnik-
Tržič-Podljubelj-Ljubelj-Podljubelj-Tržič-Kovor-Pod-
brezje-Žeje-Strahinj-Naklo-gostišče Dežman 
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IČ MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Srečno, šolarji (2) 

V šolah diši po čistem 
in novem. No, razen 
tam, kjer so jim polet-

na neurja zagodla in odkri-
vala strehe ter delala škodo. 
Njim zaželimo, da kmalu 
popravijo poškodovano, da se 
bodo lahko otroci usedli v že 
znane prostore. Avgusta so 
šole še kot nepopisani listi. 
Na hodnikih se mudijo zad-
nji obrtniki, ki zaključujejo 
dela, čistilke so namazale tla, 
da je skorajda greh stopiti 
nanje. Pobeljene stene že sto-
kajo, saj jih bodo kmalu po-
kracale roke kakšnega pobali-
na, ki bo nanje s krivimi čr-
kami napisal ime svoje prve 
ljubezni ali pa kakšno sočno 
besedo. Klopi so lepo razpore-

jene v vrste, nekatere lepše, 
druge za vedno označene. 
Žvečilni gumiji so odstranje-
ni s stolov, kamor jih lepijo 
uCenci, tik preden stopijo 
pred tablo po zasluženo oce-
no. So neme priče nekih mla-
dosti, katerih vrednost bo po-
kazal šele čas. Garderobe so 
še prazne in čakajo, da jih 
napolnijo otroci z oblačili 
bolj ali manj zvenečih mod-
nih znamk. No, slednjih bi 

kmalu zmanjkalo, te hi jih 
otroci morali kupovati s svo-

j i m denarjem. Vsi, ki znajo 
razmišljati, bi rajši kupili več 
in manj zveneče. Sicer bi pa 
bilo treba o oblačenju v šolah 
res kmalu kaj doreči. Kakor-
koli se že sliši, uniforme niso 
tako slaba ideja, kakor nam 

jih hoče predstaviti naša 
demokratična naravnanost. 
Konec koncev bi bilo kar 
nekaj težav manj. Starševski 
proračun bi si malo odpočil 
od stalnih modnih usmeritev 
in nabijanja slabe vesti, če 
otroci nimajo vsega naj-naj. 
Otroci bi nehali meriti svojo 
vrednost po tem, kaj imajo 
oblečeno, in mogoče bi bila pa-
met več vredna kot žamet ... 
Dekleta bi počakala z odkri-
vanjem dekoltejev, popkov in 
zadnjic še kakšno leto in bi 
imela priložnost pokazati kaj 
drugega. Mogoče razmišlja-
nje o tem, kako uporabna 
ciljna skupina so za nekatere 
vrste industrije - za glasbeno, 
tekstilno, živilsko... In fantje 

jim ne hi več sledili s spuš-
čenimi hlačami tja do kolen 
in bi mogoče sestavili kakšno 

jadralno letalo več... 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

;r"9l.O MHz 

TU ISTIČNI 

uiuiui.potcpuh.com 

čas zrelih kumar 
Stare zeliščarske bukve pišejo, naj ženske v meni pijejo kumarični sok. Slednji velja za staro čislano 
zdravilo zoper valovanje krvi. Francozinje pijejo kumarični sok za vitko linijo, Slovenke pa si kumare 
polagamo na obraz za lepo in sijočo kožo. Kumare naj uživajo tudi srčni in ledvični bolniki. 

P A V I A K U N E R 

Večkrat slišimo ljudi tar-
nati, da so kumare oziroma 
kumarična solata težko pre-
bavljive. Prav imajo - a le 
delno. Slednje namreč drži 
le za nezrele zelene kuma-
re. Č e trgamo zrele kuma-
re, to je takrat, ko koža 
začne rumeneti, s prebavo, 
krd in plini nimamo težav. 
Potem ko smo jedli ku-
mare, nekaj časa ni pri-
poročljivo piti gaziranih 
pijač, ker se lahko zaradi 
preveč plinov pojavijo moč-
ni krči v trebuhu. Soka 
kumar nikdar ne zavržemo, 
kajti prav v njem je večina 
zdravilnih snovi in učinko-
vin. 

Vzdihovanje po 
kumarah 

Čeravno kumare (Cucu-
mis sativus) ne sodijo med 
zdravilne rastline, jih pri 
zdravljenju različnih bolez-
ni in pri ohranjanju lepote 
že od nekdaj uporablja ljud-
sko zdravilstvo. Kimiara je 
prastara zelenjadnica, ki iz-
vira iz vzhodne Indije. Tam 
naj bi jo f>oznali in v zdra-
vilne namene uporabljali že 
pred petimi tisočletji. Izra-
elsko ljudstvo je v sinajski 
puščavi vzdihovalo po egip-
tovskih kumarah. Poznali 
so jih tudi stari Grki, s sla-
nico pa so jih že znali kon-
zervirati Rimljani. V srednji 
Evropi se pojavijo v 16. sto-
letju in takoj postanejo pri-
ljubljena jed. Tako je še 
dandanes. 

Domačih kumar 
ne lupimo 

Kumara je sorodnica lu-
benic, buč in bučk. Sestav-
lja jo kar 97 odstotkov vode 
in je zelo revna s kalorija-
mi, kar navdušuje zlasti ne-
žnejši spol. Za lK)ljšo pred-
stavo - sto gramov kumar 
premore le 9,7 kalorije. 
Kljub vel ikemu odstotku 
vode sta v kumari zastopa-
na tudi vitamin C in kofein-
ska kislina, ki med drugim 
pomirjata razdraženo kožo 
in zmanjšujeta otekline. V 
manjši meri so prisotni še 
vitamin A, Bi , vrsta mine-
ralnih soli in insuhnu po-
dobne snovi. Z vlakninami 
izredno bogata je lupina ku-
mar, zato kumar ne lupite 
in jih pojejte z lupino vred. 
Seveda, če jih pridelate 
doma in ne uporabljate pe-
sticidov. Tiste, ki jih kupite 
v trgovini, pa le olupite. 

Kronično zaprti naj jedo 
kamarično solato 

Kumara je prijateljica srč-
nih in ledvičriih bolnikov že 
zato, ker odvaja vodo iz tele-
sa. Učinkovito topi sečno 
kislino, zato je koristna ti-
stim, ki jih mučijo kamni v 
mehurju in ledvični kamni, 
če so ti iz sečne kisline. 
Ljudsko zdravilstvo uporab-
lja sveže iztisnjen kumarič-
ni sok za odvajanje žlindre 
in strupenih snovi iz telesa 
ter čiščenje in normalizira-
nje še tako zakisane krvi. Pi-
jemo ga po požirkih. Ljud-
ska medicina meni, da na-

Kumare v solati so odlična poletna osvežitev. 

soljen kumarični sok ugod-
no vpliva na tanko črevo, 
ledvice, pljuča in kožo. Ku-
marično solato naj uživajo 
ljudje, ki imajo težave z le-
n i m črevesjem in kronič-
n im zaprtjem. Blato se bo 
zmehčalo, ovlažilo in tako 
bo iztrebljanje potekalo brez 
bolečin. Kumare priporoča-
jo tudi pri zatekanju nog in 
rok, pri zdravljenju celulita, 
proti navalom krvi v meni, 
pri vročinskih boleznih, ne-
spečnosti, zastrupitvah, 
žolčnih in črevesnih teža-
vah. Kumarična solata je 
primerna tudi za diabetike, 
saj naj bi zniževala sladkor v 
krvi. Ženskam v meni se 
svetuje, naj uživajo čim več 
kumaričnega soka, saj velja 
za staro preizkušeno zdravi-
lo zoper valovanje krvi. 

Francozinje pijejo kuma-
rični sok, da bi ohranile vitko 
linijo. No, tiste, ki je nimajo, 
se želijo s tem sokom znebi-
ti kakšnega kilograma. 

Kozmetično sredstvo, 
ki mu ni para 

Kumare sodijo med najsta-
rejša kozmetična sredstva. 
Že stari Grld in Grkinje so 
jih uporabljali za čiščenje 
kože na obrazu. Iz kumarič-
nega soka so pripravljali ob-
loge za osvežitev polti. Tudi 
dandanes je kumarični sok v 
kozmetiki še vedno cenjen. 
Za nego kože obstaja komaj-
da katero boljše sredstvo, kot 
je kumarični sok. Učinkovito 
topi strupene snovi, zato po 
r e ^ negi s kumarami izgi-
nejo ogrd , lišaji, ekcemi, 
pege. omilijo pa se tudi teža-
ve pri luskavici, srbečici in 
pordečitvi kože. S kumarič-
nim sokom zdravijo tudi pre-
ležanine, vnetja kože, ozebli-
ne ter sončne in druge ope-
kline, na katere lahko polaga-
mo rezine kumar. Svež sok 
se priporoča za krepitev oči 
in pri oteklinah pod očmi: 
vato, namočeno v kumarični 
sok, polagamo na oči. 
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M A R J E T A S M O L N I K A R 

Zdrav Človek ima tisoč raz-
ličnih želja, bolan eno samo: 
ozdraveti. JGdo je to misel prvi 
izrekel, ne vem, vsekakor drži. 

Petek, 29. junija 

Teden sem preživela v miru, 
sproščena in v prvi vrsti navdu-
šena nad življenjem ter darili 
narave. Telo sem si krepila s 
plavanjem, kolesaijenjem in 
sprehodi ob obali. Zvečer sem 
poslušala skovikanje sove^ po-
noči šumenje morja. Tek po 
hrani, ki meje v nedeljo zapu-
stil, sem si povrnila s pi^em pe-
lina. Že res, da je pelin najbdj 
grenka stvar na svetu, vsaj 
sama kaj bolj grenkega v svo-

jem življenju nisem okusila. 

drži pa tudi, da si po pitju pe-
linovega čaja lačen kot volk: 
Dekagram za dekagramom si 

je moje telo nabiralo prepotreb-
nih zalog in moči. 

V izogib morebitnemu ne-
sporazumu ali nelagodnemu 
poču^u prizadetih, pomeni ti-
stih, ki jim je usoda namenila 
eruiko življenjsko preizkušnjo 
in so zdravljenje s težavo pre-
našali, moram razčistiti na-
slednje. Ko govorim in pišem o 
doživljanju in občutkih v zvezi 
z boleznijo, se popolnoma za-
vedam, da smo ljudje različni 
in da svoje življenjske preizkuš-
nje različno dojemamo in se z 
njimi spopadamo; moja pot do 
zdravja je le ena od tisočih 
poti, moj način premagovanja 

bolezni je le eden od tisoč nači-
nov. Nikomur ničesar ne vsi-
ljujem, neizmerno pa si želim, 
da ljudje, ki jih zdravnik posta-
vi pred enako dejstvo, kot je 
mene, da ljudje, ki so se prisilje-
ni soočiti z enako diagnozo, 
kot sem se bila prisiljena sooči-
ti sama, ne otrpnejo od strahu. 
Bolezen je mogoče premagati. 
Za to pa Je potrebrui neizmer-
na ljubezen do življenja, za-
upanje vase, ne samo trdna, 
pač pa jeklena volja, priti do ci-
lja. Se pravi, do zdravja, ki je 
porok za življenje in z njim po-
vezano srečo. 

S težavo sem čakala današ-
nji dan, ko imam na Golniku 
napovedano enoumo terapijo, 
s katero bom zaključila prvi ci-

kel zdravljenja. Da ne ho po-
mote, nisem se veselila kemote-
rapije kot takšne, pač pa dej-
stva, da sem z vsako terapijo 
bliske koncu zdravljenja. 

Ležim na posteči in čakam, 
da bo konec, da mi v žilo steče-

jo zadnje kapljice kemikalij, ki 
mi bodo uničile zasevke vplevri. 
(O tem, da mi bodo kemikalije 
uničile tudi zdrave celice, se mi 
zdi v tem trenutku neumestrto 
razmišljati.) Z nočne omarice 
me opazuje sinjska mati ho^a, 
s sosednje posteče pa -TeJa, s 
katero klepetava, si pripovedu-

jeva vice, smešne dogodke in s 
va nasploh odlične volje. In 
kemoterapije mine, kot bi trenil. 

Oh petih popoldne me pride 
iskati Andrej in namesto na 

moije, se tokrat odpeljeva na 
Deželo; v počitniški kamp v 
Radovljico. Na Deželo zato, 
ker leži sredi bujnih gozdov 
in vegetacije, kar je za moje 
zdravljenje nenadomestljivo. 
Pa tudi zato, ker so mestna 

jedra Radovljice, Lesc in Krope 
najlepši srednjeveški arhitek-
turni spomeniki na Sloven-
skem. 

Potem ko sva z Andrejem 
postavila šotor, je bib Se ravno 
toliko časa, da sem desetkrat 
preplavava bazen. Ulegla sem 
se na travo in opazovala pa-
dalce, ki so se elegantno in brez 
naglice spuščali proti Zemlji. 
Ne, današnja kemoterapija 
mi res ni prišla do živega. 

(Se nadaljuje.) 
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Kumare 
BORIS BERGANT 

Rek hladen kot kumara 
se uporablja že več kot sto 
let, kar pa ni čudno, saj ku-
mare vsebujejo zelo veliko 
vode (96 do 97 odstotkov), 
zato so sveže zelo prijetna 
osvežitev za vroče poletne 
dni. Naša kumar ična res-
ničnost je predvsem proga-
sto zelena in podolgovata, 
kajti druge so še: kroglaste, 
melonaste, limonaste, z ze-
lenkastim, r u m e n i m ali 
oranžnim mesom, na povr-
šini rjasto rdeče, rumene 
ali bele, gladke ali žametae 
in včasih bodičaste. Na vo-
ljo so vse leto, j emo pa jih 
ponavadi le poleti, ker so iz-
ven sezone izneveri jo v 
vseh pogledih, najboljše pa 
so vsekakor z domačega 
vrta. Ker so k u m a r e zelo 
občutlj ive na vročino, jih 
moramo hraniti v hladilni-
ku. Kvalitetna k u m a r a je 
trda, okrogla na konceh in 
čim bolj temno zelena. Iz-
og iba jmo se k u m a r , ki so 
zgrbančene na konceh, ru-
menkaste ali pa imajo vdr-
tine. Tanjše kiunare imajo 
ponavadi manj s e m e n kot 
debele. Ne voskane kumare 
iz vrta le dobro operemo in 
jih z olupkom vred nareže-
mo na kolobarje ali kocke, 
medtem ko je voskane ku-
mare predvsem ztmaj sezo-
ne iz trgovine treha olupiti. 
Običajno pripravljamo ku-
mare surove v solatah in ob 
tem uživamo v njihovi čvr-
stosti in svežem okusu. Iz 
kumar pa pripravljamo tudi 
razne omake, juhe, lahko 
jih nadevamo in spečemo, 
v vsaki restavraciji z grško 
hrano pa nam pod imenom 
tzaziki ponudijo kumare z 
jogurtom. 

Kremna kumarična juha 

Za 5 oseb potrebujemo: 2 čebu-
li, 2 žlici masla, 60 dag ku-
mar, 2 velika krompijja, 1 dl 
sladke smetane, 1 žlica sesek-
ljanega svežega kopra, sol in 
sveže mlet poper. 

V kozid razpustite maslo in 
na njem prepražite čebulo. 
Ko postekleni, dodajte opra-
ne, olupljene in na kocke 
narezane kumare ter krom-
pir. Malo popražite, zalijte z 
1 , 2 1 vode, posolite, popopraj-
te in kuhajte toliko časa, da 
se krompir zmehča. Zatem 
juho zmiksajte s paličnim 
mešalnikom, zalijte s sladko 
smetano, posujte s koprom 
in postrezite. 

Tzaziki 

Za 5 oseb potrebujemo: 1 več-
jo kumaro, 1 velik strt strok 
česna, 1 dl navadnega j(^r-

ta, 1 žlico kisle smetane, 1 
žličko svežega sesekljanega 
kopra. 1 žličko origana, 1 žli-
co oljčnega olja in sol. 

Kumare operite, olupite in 
jih drobno naribajte v po-
sodo. Primešajte česen, jo-
gurt, kislo smetano, koper, 
origano, oljčno olje ter soli-
te po okusu. Okrasite z 
ol jkami in postrezite k 
ocvrtim bučkam, pečenim 
m a l a n c a n o m ali pa k na 
žaru pečenemu mesu. 

Dušene kumare 
s koprom 

Za 5 oseh potrebujemo: 5 sred-
nje velikih kumar, 3 dl goveje 

juhe ali vode, 2,5 dl homoge-
nizirane sladke smetane, 2 
žlici svežega sesekljanega ko-
pra, sol in sveže mlet poper. 

K u m a r e operite, olupite, 
narežite na kocke, zalijte z 
juho in jih na močnem og-
nju m e d mešanjem kuhajte 
toliko časa, da skoraj vsa te-
kočina izpari. Zalijte s slad-
ko smetano, posujte s se-
sekljanim koprom, solite po 
okusu in močno prevrite, da 

vam smetana omako zgosti. 
Tako pripravljene k u m a r e 
se zelo dobro podajo h 
kakršnem koli pečenemu 
mesu ali zelenjavi in vsem 
jedem iz krompirja. 

Lososov file s kumarami 

Z a J oseb potrebujemo: 1 kg 
lososovega Jileja, 2 srednje ve-
liki kumari, 2 dag masla, 1 dl 
belega vina, 1 dl vode, 1 žličko 
svežega sesekljanega kopra 
ali pehtrana, 2 dl homogeni-
zirane sladke smetane, sol in 
sveže mlet poper. 

Lososov file razdelite na 15 
delov, jih posolite in popo-
prajte ter vsakega ovijte z 
vzddžno piiMižno 3 m m debe-
lo rezino oprane in olupljene 
kumare. V večji ponvi razto-
pite maslo, nanj naložite ovi-
te lososove fileje, zalijte z vi-
nom in vodo ter pokrito duži-
te 10 minut. Odkrijte, posuj-
te s koprom ali pehtranom, 
zalijte s sladko smetano in 
močno prevrite, da se omaka 
zgosti. Fileje previdno pobe-
rite iz ponve, jih prelijte z na-
stalo omako in postrezite s 
kuhanim krompirjem. 

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

Tedenski jedilnik 
Nedelja - kosilo: kumarična hladna juha z jogurtom, pišča-
nec na žaru, pečen krompir s kumino, endivija s paradižni-
kom, medena jabolka; večerja: pizza s posebno salamo, 
jogurt 
Ponedeljek - kosilo: grahova kremna juha z ocvrtimi kruho-
vimi kockami, goveja jetra na žaru, kumarična solata s 
krompirjem; večerja: zrnat kruh, mehki sirčki, kozje kislo 
mleko 
Torek - kosilo: krompirjeva kmečka juha s slanino in dišav-
nicami, kruhovi cmoki, mešana solata; večerja: popečena 
blitva z jajci, čebulni kruh, nektarine 
Sreda - kosilo: kremna juha iz bučk, hrenovke na žaru, strož-
ji fižol v solati, ržen kruh; večerja: popečeni njoki s sirom, 
paradižnikova solata z oljkami 

Četrtek - kosilo: korenčkova juha, polpeti iz žemljic, oljk in 
ovčjega sira, radič s krompirjem; večerja: v pečici popečen 
krompir s slanino, kumino in drobnjakom, pečena paprika v 
solati 
Petek - kosilo: gobova juha, fileti soma po poljsko, blitva s 
krompirjem po dalmatinsko, paradižnikova solata; večerja: 
zelenjavna ponev (čebula, paradižnik, paprika, jajčevci) z 
jajci, francoska štruca, jogurt 
Sobota - kosilo: goveja juha z zdrobovimi žiičniki, pražen 
krompir, meso iz juhe, mešana solata, robidov in malinov 
jogurtov sladoled; večerja: orehovi štruklji, jabolčna čežana 

Som po poljsko 

Za 4 osebe potrebujemo: 8 somovih filejev po 100 g, 2 trdo ku-
hani jajci, 40 g belih drobim, 120 g masla, sol, peteriilj; čas 
peke: 20 minut. 

Somove fileje osolimo in pokapljamo z limoninim sokom, 
pustimo nekaj ur stati, nato pa jih spečemo na maslu. Na is-
tem maslu prepražimo drobtine, dodamo sesekljani jajci ter 
stresemo na somove fileje. Potresemo s peteršiljem in ser-
viramo s praženim krompirjem in solato. 

Robidov in malinov jogurtov sladoled 
Za 4 porcije potrebujemo: 225 g pireja iz robidnic ali malin, ne-
kaj jagod za okras, 300 g jogurta, sok pol limone, 50 g sladkor-

ja v prahu, 15 g želatine v prahu, 2 beljaka. 
Zares zrele jagode robidnic ali malin z vilicami stisnemo v 
pire ali pa jih stisnemo skozi sito s hrbtnim delom žlice ozi-
roma jih premešamo v mešalcu. Pireju iz malin ali robidnic 
dodamo jogurt in limonin sok. Po okusu sladkamo. V manj-
šo posodo stresemo želatino, vanjo vlijemo 4 jedilne žlice 
hladne vode. Pustimo stati 5 minut. Posodo postavimo v 
vročo vodo in mešamo, dokler s e želatina ne raztopi in zbi-
stri, Želatino vlijemo v sadje. V posebni posodi stepemo be-
ljake v sneg, nato jih rahlo vmešamo v pire. Pokrijemo in po-
stavimo v zamrzovalnik. Ponudimo s svežimi robidnicami 
in malinami. 
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JANEZ ŠTRUKELJ 

Kumarična juha 
s koprom 

Sestavine: 80 dag svežih ku-
mar, 1 vgica rožmarina, 1/2 I 
zelenjavnega izcedka-juhe, sok 
1/2 Unu)ne, sol, poper, sesekljan 
peterSilj, 1 dl kisle smetane, ne-
kaj žlic narezanega kopra 
Priprava: od srednje debele 
kumare odrežemo nekaj on 
dolg komad in ga odložimo. 
Preostale kumare na tanko 
olupimo, prerežemo po dol-
gem in jim z žličko odstrani-
mo semenj e. Narežemo jih 
na kocke in z vejico rožmari-
na skuhamo zelenjavno 
juho. Kuhamo nekaj časa, 
nato dodamo naribano ku-
maro, ki s m o jo dali na stran, 
dodamo še limonin sok, sol. 

poper in vse skupaj premeša-
mo. Na koncu juhi dodamo 
kislo smetano. Pred servira-
njem juho potresemo s se-
sekljanim koprcem. 

Kuhani štruklji 
po poljsko 

Sestavine za testo: j o dag na-
menske moke, mlačna okisana 
slana voda, 1 žlica olja, 1 jajce 
Priprava testa: iz moke in se-
stavin naredimo vlečno testo, 
premažemo z oljem in pusti-
mo počivati 20 mi f iu t 
Nadei': 40 dag pretlačene sku-
te, 2 dl kisle smetane, 2 jajci, 8 
dag margarine, 8 dag margari-
ne, 8 dag drobtin, 12 dag bde-
ga kruha (samo sredice), sol, 
poper, sesekljani peteršilj 

Priprava nadeva: maščobo 
umešamo, dodamo rume-
njake in na koščke narezan 
navlažen kruh. Iz beljakov 
naredimo čvrst sneg. Nadev 
solimo in popramo. Če na-
dev sladkamo, lahko štruklje 
uporabimo za poobedek. Se-
veda jih takrat ne popramo. 
Takrat jih posladkamo s kri-
stalnim sladkorjem. 
Priprava: dobro odpočito testo 
najprej razvaljamo, nato ga še 
malo potegnemo. Pustimo, 
da se nekol^o posuši. Prema-
žemo ga stepenim jajcem ali 
samo s raztopljeno margari-
no in nadevamo s pripravlje-
nim nadevom. Štndcelj zvije-
mo in zavijemo v pomažčeno 
alufolijo. Kuhamo ga v sla-
nem kropu 30 minut 

Narastek iz paprike 

Sestavine: 1 kg krompirja, 10 
dag mortadele, nekaj strokov 
česna.} dag olja, sesekljan pet-
eriilj, 4 srednje velike zelene 
paprike, 3 jajca, 2 dl mleka, sd, 
poper, malo origana, žajblja, 
timijana, malo sveže nariba-
nega parmezana, nekaj koš-
čkov masla ali margarine 
Priprava: krompir skuhamo, 
ohladimo. Mortadelo nareže-
mo na kocke. Česen olupimo 
in drobno sesekljamo. Olje 
segrejemo, na njem hrusdja-
vo zapečemo mortadelo in če-
sen, dodamo peteršilj ter po-
stavimo na stran. Paprike na-
režemo na četrtine, odsbani-
mo semenje. Oprane posuši-
mo in zrežemo na trakove. 

Krompir olupimo in zrežemo 
na lističe. Pečico segrejemo 
na 2 0 0 stopinj Celzija. Jajca 
razžvrkljamo z mlekom, soli-
mo, popramo. V pekač naloži-
m o izmenjaje krompir, papri-
ko in popečeno mortadelo. 
Vse skupaj prelijemo z roja-
lom. Narastek pokrijemo z 
alufolijo in pečemo 25 minut 
v segreti pečid. Zelišča opere-
m o in drobno narežemo. 
Med pečenjem sesekljana ze-
lišča in nariban parmezan po-
tresemo po jedi. Povrhu 
damo še nadrobljeno maslo 
ali margarino. Narastek peče-
m o še nekaj minut Poleg po-
nudimo sezonsko solato. V 
času gob lahko dodamo še 
sveže oprane in narezane ter 
na čebuli spražene gobe. 
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BOHIN) 

Prvo srečanje ljubiteljev fička 
v soboto dopoldne so se pri Penizonu Tripič zbrali člani Fičo 
kluba Slovenije in Fičo kluba Velenje. Pripeljalo se je kar 35 
skrbno restavriranih in tudi predelanih fičkov. Najstarejši med 
njimi, letnik 1958, se je pripeljal celo iz Murske Sobote. Priva-
bili pa so kar nekaj radovednežev, ki so si male starodobnike 
z veseljem ogledovali. Vozniki fičkov so imeli sicer zelo poln 
urnik, po zboru so opravili paradni krog skozi Zgornjo Bohinj-
sko dolino do prireditvenega prostora pod Skalco v Ribčevem 
Lazu, kjer so se vkrcali na ladjico, ki jih je peljala do Ukanca, 
kjer so si privoščili $e panoramsko vožnjo z gondolo na Vo-
gel. Kljub slabemu, močno deževnemu vremenu so izpeljali 
zastavljeni program in se zabavali. P. L 

Takole so fički začeli svoj paradni krog po Bohinju, 

TRŽIČ 

Tržiške igre v četrtek 
Desete tržiške Igre veselja in smeha, ki bi morale biti minu-
lo soboto na Letnem kopališču Tržič, so morali organizator-^ 
jI preložiti zaradi dežja na drug dan. Dogovorili so se, da se 
bodo tekmovalci ekip iz gorenjskih občin in občine Borovlje 
v Avstriji pomerile v devetih igrah v četrtek, 28. avgusta, ob 
20. uri na istem mestu. S. S. 

Za srečno pot pa goveja župca 
V Lescah se je zbralo okrog 150 najpopularnejših avtomobilov vseh časov - Volkswagnovih hroščev. 

URŠA PETERNEL 

Lesce - Prvotno različico so 
izdelali leta 1934, leta 1938 
so mu prvič dali ime hrošč, 
množično so jih začeli izde-
lovati po drugi svetovni voj-
ni. V sedemdesetih letih pro-
izvodnje so jih izdelali in 
prodali skoraj 22 milijonov. 
Volkswagnov hrošč je postal 
legenda in najbolj priljub-
ljen avtomobil vseh časov ... 
In še danes ima številne obo-
ževalce, Id radi pokažejo, kdo 
ima lepšega ... Kar okrog 150 
takšnih zaljubljencev v 
Volksvvagnove zračno hlaje-
ne jeklene lepotce se je zbra-
lo minuli konec tedna na le-
tališču v Lescah na že 17. 
mednarodnem srečanju. 
Organizator je bil VW Hrošč 
klub Slovenija, Id ga zadnje 
leto vodi Jože Fdicijan, bolj 
znan kot Speedy, iz Podnar-
ta. "Druženje, ohranjanje 
kulturne dediščine, spozna-
vanje ljudi iz vse Evrope," je 
v nekaj besedah povzel bis-
tvo tovrstnih srečaj ljubite-
ljev hroščev in drugih zračno 

Jože Felicijan - Speed/ s svojima dvema 
hroščema • tisti v ozadju je letnik 194S. 

Janez Razinger iz Hudega Grabna s svojim 
oranžnim lepotcem 

hlajenih vozil. Letos so se 
zbrali "hroščarji" iz kar dese-
tih držav - Srbije, Bosne, Hr-
vaške, Italije, Madžarske, 
Avstrije, Nem6je, Nizozem-
ske, Poljske in Slovenije. V 
štirih dneh druženja so 
opravili nekaj paradnih vo-
ženj, se šli nogomet v milni-
ci in druge zabavne igre, 
imeli so glasbene nastope in 
srečelov, na ogled in v oce-
njevanje pa so postavili tudi 
svoja vozila. "Smo pač za-
ljubljenci v staro tehniko, vo-

zimo se po vsej Evropi in 
spoznavamo druge ljubitelje 
hroščev. Smo povsem pre-
prosti ljudje, kot je preprost 
avto hidi hrošč," je zatrdil 
Jože Felicijan, ki je svojega 
prvega hrošča kupil pred 
osmimi leti, zdaj pa večino 
časa posveti njihovemu ob-
navljanju. Ponje so ljubitelji 
pripravljeni iti kamorkoli po 
svetu, če le najdejo kak pose-
bej ohranjen model. In ni 
jim škoda porabiti na stotine 
ur, da avto dodelajo do zad-

njih malenkosti. Obstajajo 
celo posebni stili m-editve 
hroščev, denimo nemški, 
kalifornijski videz ali pa "rat 
look", kjer je karoserija vide-
ti kot uničena stara škada, 
platišča in motor pa so kar-
seda "huda" ... Srečanje v 
Lescah je odlično uspelo, in 
to kljub sobotnemu nalivu, v 
nedeljo pa so vsem udele-
žencem po vrnitvi s paradne 
vožnje v Planico za srečno 
pot skuhali še pravo domačo 
govejo župco. 

MojeDeloMm 
Izberi prihodnost 

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Podutiška 92, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSUTVENIH O G U S O V (300 - 500) 
NA: www.moledelo.com. info@mo]edelo.com 

Koordinator domače In tuje prodaje in nabave, m/ž 
(Ljubljana) 
Univerza! Commerce Ljubljana d.o.o. išče koordinatorja domače 
in tuje prodaje in nabave m/t Pričakujemo: vsaj VI. stopnjo izob-
rad)e: kreatrvnost; organizacijske sposobnosti; komunikativnost in 
fleksibilnost. Ponujamo: stimulativno ptečik) In dinamično delo. 
Untverzal Commerce Ljubljana, d. o. o.. Novo Polje cesta IV./ 1. 
1000 Ljubljana, prijawe zbiramo do 21. septembra 2008. Več na 
www.mcjedek).com. 

Avtoklepar, m/ž (Kranj) 
AvtoNša Vrtač zaposli avtoklepaija, m/ž. Pričakujemo: Izobrazbo 
. avtomeh^ik/avtokjepar ali avtomehaniško/avtokleparsko zna-
nje: vozniški izpit 8 kategonje; vestnost In natančnost pri deki: 
poznavanje osnov računalništva. PooujarDo: dek) v mladem, dina-
mičnem kolektivu; urejeno dek>vno okolje; stimulativno nagraje-
vanje; možnost zaposlitve za nedok}čen čas m šolanja po progra-
niih koncema VW. Avtohiša Vrtač. d. o. o., Delavska cesta 4. 
4000 Kranj, prijave zbiramo do 19. septembra 2008. Več na 
wvw.mojedek}.com. 

Avtomehanlk m/ž^KranJ) 
Avlohisa Vrtač zaposli avtomehanika. m/ž. Pričakujemo: izobraz-
ba<avtomehanik/avtokiepar ali avtomehaniško/avtokleparsko 
znanje: vozniški izpit B-kalegorije; vestnost in natančnost pri 
delu; poznavanje osnov računalništva. Ponujamo: delo v mla-
dem. dinamičnem kolektivu; urejeno delovno okolje; stimulativno 
nagrajevanje: možnost zaposfrtve za nedok)čen čas in šolanja po 
programih koncema VW. Avtohiša Vrtač, d. o. o., Delavska cesta 
4,4000 Kranj, prijave zbiramo do 19. septembra 2008. Več na 
www.mojedeto.com. 

Prodajalec vozH, m/ž (Kranj) 
Avtohiša Vrtač Z£«>os)i prodajalca avtomobilov, m/ž. Pričakujemo: 
najmanj V. stopnjo Izobrazbe tehnične aH ekonomsko komercialne 
smeri: poznavanje MS Ofiice; znanje nemščine di\ angleščine; ko-
munikatjvnosi, urejenost; poznavanje področja avtomobili. Po-
rujamo: dek) v mladem, dinamičnem kolektivu: urejeno dek>vno 
okolje; stirmjtativno nagrajevar>je: možnost zaposlitve za nedoto-
čen čas in šolanja po programih koncema VW. Avtohiša Vrlač. d. 
o. o.. Delavska cesta 4,4000 Kranj, p r ^ zbiramo do 19. sep-
tembra 2008. Več nawww.mojedelo.com. 

Samostojni knjigovodja v uglednem mednarodnem 
podjetju, m/ž (gubljana) 
Skupina AB8 zaposli samostojnega računovodja, m/ž. Pričakuje-
mo: aktivno znanje angleškega jezika govonx> in pisno; poznava-
nje slovenskSi računovodskd) standardov ter davčne in računo-
vodske zakonodaije; deto v programu SAP: iaželeno je poznava-
r^(}iAAP: najmanj V. stopnjo izobrazbe; vsaj 3 leta dekwnh izku-
šenj v računovodstvu; izpA B-kaiegori)e; ocično poznavanje* upo-
rabe računalniških programov Word, Excel. MS Offk^, intemeta. 
ABB d.o.o.. Koprska ulica 92.1000 Ljubljana, prijave zb(ranx> do 
21. septembra 2008. Vec na www.mojedek).com. 

Vodje poslovalnic in prodajak:! za novo prodajalno, m / i 
(Kranj) 
Smo podjetje, katerega začetki segajo že v leto 1924, ko sta Ivan 
Metftc in Jožko Povti ustanovila delavnico za izdekivanje spodnje-
ga peria in sraic. Danes blagovna znamka Labod združuje tradich 

jo, plemenitost, bogate izkušnje in stil, kar se prepleta s sodobni-
mi modnimi smernicami. Ker odpiramo novo postovalnico v Kra-
nju. tsčefTK) vodje poskî alntc in prodaĵ oe, m/ž. L^>od Novo me-
sto. d. d.. S&dkNa 35,8000 Novo mesto, prijave zbiramo do 18. 
septembra 2008. Več na www.mojedelo.com. 

Mehanik za tovorna voziiai. m/ž (Jesentoe) 
Dekjvno mesto mehanika za tovorna vozfla. m/ž. obsega vzdrže-
vanje vozil in voznih sredstev v delavnk» in v manjšem obsegu v 
bližnji okoiks. Poleg tega skrbi za nabavo rezervnih detov. motor-
nega olja ter dmgSi maziv za vozte. Od kandidatov pričakujemo 
sarnoiniciativnost, korTHJnB<atrvrK>$t in čut odgovornosti za ^ ^ 
nje navedenti del. STHELTRANS, d. o. o., Jesertce. Cesta žele-
za/jev 8.4270 Jesenice, pnjave zbiramo do 11. septembra 2008. 
Več na www.motedeto.com. 

Avtomehanflc, m/ž (Jesenice) 
Detovno mesto obsega vzdrževanje vozi in voznih sredstev v de-
lavnka. Poteg tega skrbi za nabavo rezePAiai detov, motoniega olja 
ter drugih mazv za vozila STHB.TRANS, d. o. o., Jesenice. Ce-
sta železarjev 8,4270 Jesentoe, prijave zbiramo do 7. septembra 
2008. NAeč na www.mojedeio.com. 

Natakar, m/ž (Kranjska Ciora) 
Hit Alpinea, d. d., je (fnarnično podjetje, ki ima poleg k i a ^ 
ristične in gostinske ponudbe pomembno vtogo tudi pri vseh več-
jih dogocS(»> v Kranjski Gori. V svoj kolektiv vabimo nove sodelav-
ce in sodelavke za deto natakarja, m/ž. Pričakujemo: vssg 1 leto 
detovnih izkušenj v gostinstvu; poštenost, natančnost in samostoj-
nost; prijazen odnos do strank h veselje do dela z ljudmi. HitAlpi-
nea. d. d.. Borovška cesta 99. 4280 Kraruska Gora. p r ^ zb^ 
ramo do 31. avgusta 2008. V6č na www.mQiedeto.com. 

Serviser - monter n:»er1lno regulacijskih sistemov, m/ž 
(Domžale) 
Od kandidata pričakujen^o: V. stopnjo izobfazb« elektrotehnične 
smeri; zaželene so izkušnje s pockočja inštalacij eiektro naprav; 
sestave in montaže mehanskih elen>entov. Zaželeno je poznava-
nje orodij MS Offtoe in AutoCad^. Ck)ntro}matik-ABV7, d. o. o.. 
Fajlaijeva 15 . 1230 Domžale, p r ^ zbiramo do 13. septembra 
2008. Več na www.rTX)jedelo.com. 

ProdajaJec - svetovalec, m/ž (Kranj) 
Podje^ C)bi TC Kranj v svoj kotektiv vabi novega sodelavca: pro-
dajalec - svetovalec, m/ž. Od novega sodelavca pričaki#mo: ve-
seTje do timskega dela; fleksibilnost, prijaznost in ustrežgivost do 
strank oz. kupcev; pozitrven odnos do dela in sodelavcev; komu-
rMvnost; detovne izkušnje na podobnih dek^nd) mestih. OBI, 
d. o. o., Jurčkova cesta 226.1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 
13. septembra 2008. Več na www.mojedelo.com. 

Tehnolog, m/ž (Domžale) 
K sodelovanju vabimo osebo z najmanj štirimi leti detovnih izku-
šenj, dokončano Vil. stopnjo izobrazbe. Za delo je potrebno od-
fično poznavanje proizvodnih programov, materialov in obdelav s 
poudari«>m na tehnološkem procesu, odlična sposobnost ko-
municirania z ljudmi, natančnost, vestnost in nwljivost. Nadja. 
d. o. o., Dragomelj 136.1230 Domžale, prijave zbiramo do 13. 
septembra 2008. Več na vAvw.mojedelo.oom. 

Odprli turistični center 
JASNA PALADIN 

Motnik - Člani Turističnega 
društva Motnik so v sodelo-
vanju s kamniško občino v 
okviru tradicionalnega 24. 
Motniškega sejma, ki so ga 
pripravili v soboto, odprli 
manjši turistično informa-

cijski center. Uredili so ga v 
hišici v središču vasi, kjer 
so včasih tehtali premog, 
zato ji še danes rečejo vaga. 
V turističnem centru, ki bo 
odprt ob koncih tedna, 
bodo obiskovalci lahko do-
bili turistične zloženke, za 
raziskovanje okolice pa si 

bodo lahko izposodili tudi 
dve kolesi. V okviru sejma, 
ki je bil zaradi slabšega vre-
mena dan pred tem zelo 
okrnjen, so pripravili tudi 
2. kolesarski izlet po Tu-
hinjski dolini. Na pot od 
Snovika do Motnika se je 
podalo približno 40 kole-
sarjev, večina iz novega do-
mačega športnega društva 
T. H. N. 

TEHNIŠKI 
ŠOLSKI CENTER 
KRANJ PRIHODNOSTI 

RAZPIS 
za pridobitev naziva predavatel]/-ica višje šole 

za višješolska študijska programa 

MEHATRONIKA in INFORMATIKA (VI. stopnja izobraževanja) 
za predmetni področji 

Program MEHATRONIKA: Strokovna terminologija v tujem jeziku (angleški in nemški jezik). Računalništvo in infomutika, 
Osnove str^niStva. Osnove elektrotehnike, Trajnostni razvoj. Sistemi mehatronlke. Meritve. Tehniški predpisi in projektiranje. 
Komunikacijske tehnologije in storitve. Programiranje v avtomatiki. Tehnotoškč procesi. Robotski sistemi. Računalniško 
podprte tehnologije. Razvoj programskih aplikacij. Elektronika v mehatroniki, Multimediji. Logistični mehatronsKi sistemi. 
Upravljanje s tveganji v tehniki 

Program INFORMATIKA: Strokovna terminok>gija v tujem jeziku (angleški in nemški jezik), Računalništvo in informatika. 
Operacijski sistemi. Osnove zgradbe in detovanja računalniških sistemov, Računalniške komunikacije in omrežja. 
Programiranje. Zbirke podatkov, Vzdrževanje sistemske programske opreme. Varnost in zašCita. Razvoj programskih 
aplikacij. Informacijski sistemi, Izdelava spletnih strani, Elektronsko poslovanje, Komunikacijske tehnologije. Računalniško 
vodeni procesi, t^uliimediji 

Skladno z 52. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS. št. 98/05,129A)6), s 33, in 34. 
členom Zakona o višjem suokovnem izobraževanju (UL RS, št. 86/04) bo naziv predavateij/-ica višje šole podeljen 
kandidatuA^andidatki. ki izpolnjuje naslednje predpisane pogoje: 
• ima ustrezno univerzitetno izobrazbo (Pravilnik o izobrazbi predavateljev za prenovljena programa Se ni sprejet, zalo si 

kandidati informativno lahko pomagajo z Višješolskim strokovnima programoma mehatronika in informatika, dostopna 
na: www.a)i.si/uci«eriAturauilumtorDQrarnoleka.asox>. 

• ima pedagoško-andragoško izobrazbo. 
« ima najmanj tri leta delovnih izkušenj In 
• izkazuje vidne dosežke na svojem strokovnem podro^u skladno z Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem 

področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (UL RS Št. 20/06). 

Kandkiati za prvo imenovanje morajo prijavi predložiti življenjepis, dokazito o pridobljeni izobrazbi, ck)kazik> o najmanj 3 letih 
delovnih izKušenj (kopija delovne knjižne), dokazila o vklnih dosežkih na svojem strokovnem področju (najmanj 2 dokazili s 
podfo^a izobraževanja in najmanj 2 dokazili s področja strokovnega dela) ter podpisano izjavo, v kateri kandidat navede 
predmete za katere želi biti imenovan. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošifrte v 8 dneh od ot)jave na naslov: Tehniški šolski center Kranj, Višja strokovna 
šola. Kidričeva cesta 55,4000 Kranj, s pripisom »Prijava na razpis za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje šote«. 

Za podrobnejše informacije lahko pokličete na telefon: 04/2804042 

http://www.moledelo.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.motedeto.com
http://www.mojedeio.com
http://www.mQiedeto.com
http://www.mojedelo.com


ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 

NAG0REf4JSKEM(m/ž) 

POMOŽNI GOSTINSKI DELAVEC 
30. 8. 200S: TAVEANA REKAR JANEZ REKAR 
S.P..ZASAVSKAC. 13. KRANJ 
0EUVECBRE2P0t(LJCA 
27. 8. 2008: ATILA D.O.O.. JEŠETOVA UL 5. 
1230DOM2AL£ 
30. 8. 2008; tSS FACIUTV SERVICES D.O.O.. 
PTUJSKA C. 95. 2000 MARSBOR 
27. 8.2008: JEKO • IN. O.O.O.. C. MAAŠALA TTTA 
51. JESENICE 
II. 9. 2008: MANICOM d.o.o.. PĈ /ŠETOVA UL 
65. LAJBUANA 
27. 8. 2008: MANtCOM d.o.O.. POVŠETOVA UL 
85. LAJBUANA 
1. 9. 2008. MANPOWER D.O.O.. DUNAJSKA C. 
49. LAJBUANA 
29.8. 2008: RLO URŠKAJEREB S.P.. BROOE i. 
ŠK LOKA 
7. 9. 2008: SAMARIN O.O.O.. KOČEVJE 10 C. 
8340C<=INOMEU 
30. 8. 2008: TRADEMOl MEJAČ ICO. D.O.O.. 
POT OFTMARJA NOVAKA 3. JESENICE 
POMOŽNI DELAVEC 
4. 9. 2008: SWON KODEUČ S.R. STARA C. 47. 
d240UUT0MER 
SNAŽILKA 
21. 9. 2008: OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA. 
P00LU6N1K 1.ŽKL0KA 
OSNOVNOŠOLSKA SOSRAZBA 
18.9. 2008: 4KA D.O.O.. C. STANETA ŽAGARJA 
29, KRANJ 
27. 8. 2008: ACRONI, D.O.O.. C. BORISA KfDRf-
CA 44. JESENICE 
30:8. 2008:ADECCOH.fl.O.O.O..ZOISOVAUL 
1, KRANJ 
5. 9. 2008; AGENCUA M SERVIS O.O.O., IGRJ-
ŠKAUI-14.UUBUANA 
27. 8. 2008: DOM STAREJSIH OBČANCV. C. NA 
BOKALCE SI. LJUBLJANA 
6.9.2O08;00MADEKO.D.O.O..LA0JA20.12l5 
MEDVODE 
28.8. 2008:ETAŽMLSKAIN0US7RUA. D.O..KA. 
JUHOVAPCn-4.1241 KAMNIK 
4.9.2008: GVS D.O.. UUBUANSKAC. 27.8000 
NOVO MESTO 
30. 9. 2008: Hn- AlPJNEA O.O.. BOROVŠKA C. 
99. KRANJSKA GORA 
18. 9. 2008: ISKRA ISD - GALVANIKA D.O.O.. 
SAVSKA LOKA 4, KRANJ 
27.8. 2006:JOVID.O.O..ZG.BnHJE33A.ŽAB-
NCA 
3. 9. 2008: KARIERA D.O.O.. DUNAJSKA C. 21. 
LJUBLJANA 
5. 9. 2008: MANPOWER D.O.O.. DUNAJSKA C. 
49. LJUBLJANA 
3. 9. 2008: MANPOSVER O.O.O.. GOSPOSVET-
SKAC. 5. LJUBLJANA 
5. 9. 2008: METROPOL OROUP. D.D.. OBALA 
77. 6320 PORTOROŽ 
7.9. 2008; SINTAL-EKO D.O.O,. UTOSTROJSKA 
C. 38.UUSLWNA 
20. 10. 2008: VOLENIK D.O.O.. CELOVŠKA C, 
170. LJUBUANA 
OBDELOVALEC L£SA 
30, 8. 2008; JELOVICA. D.D, OBRAT PREDVOR. 
HRIB 1. PREDDVOR 
27. 8. 2008: JEL0VK:A. D.D. SPE HtŠE. HRS 1. 
PREDDVOR 
30. e. 2008; JELCMCA. O D. SPE HIŠE. HRIB 1. 
PREDOVO« 
LiČAR 
27, 8. 2008: GUDER SERVICE - FRANC NOVAK 
S.P..AiPSKAC.43.l£SCE 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA DO 2 LET 
26. 8. 2008: POLVCOM ŠK. LOKA D.O.O.. POL-
JANE 76. POUANE NAD ŠKOFJO LOKO 
BOLNIČAR 
27. 8- 2008: OBALNI DOM UPOKOJENCEV. 
KROŽNA C. 5. 6000 KOPER 

NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA DO 3 LET 
31. 8. 2008: KARIERA D.O.O.. DUNAJSKA C. 21. 
UUBUANA 
4.9, 2008: KARIERA D.O.O,. DUNAJSKA C. 21, 
UUBLJANA 
21. 9. 2008: KARIERA D.O.O.. DUNAJSKA C. 21. 
UUBLJANA 
27. 8. 2008: POŠTA SLOVENUE D.O.O.. DRAŽ-
GOŠKAUL 8. KRANJ 
MESAR 
4. 9. 2008: SIMON KOOEUČ S.P.. STARA C. 47. 
9240LJUr0K€R 
MIZAR 
27 8, 2008: JELOVTCA. D.D. SPE HIŠE. HRB 1. 
PREDDVOR 
30. 8. 2008: JELCMCA. D.D. SPE HISE. HRIB 1. 
PREDDVOR 
31. 8. 2008; UP. D.O.O., UTOSTROJSKA C. 50. 
UUBLJANA 
8. 9. 2008: SANING INTERNATX>NAL D.O.O.. 
UL MIRKA VAONOVA 1, KRANJ 
8. 9.2008; SANOVA. D.O.O.. UL MIRKA VADNO-
VA I.KRANJ 
KUUČAVNiČAR 
27.8. 2008; ETA ŽMLSKAINDUSTRUA. D.D.. KA-
JUHOVAPOT4, 124t KAMNIK 
27.8. 2008; MOTVOZ PLAST D.O.O,. TABORSKA 
C. 34. i»oGROSunje 
7.9.2008; SGPTEHNKD.D,. SWRAC. 2. ŠK LOKA 
OBUKOVALEC KOVIN 
»8. 9. 2008; ISKRA - OTC. KRANJ. D.O.O.. SAV-
SKA LOKA 4. KRANJ 
01 10. 2008: ISKRA ISO-UVARNA D.O.O.. SAV-
SKA LOKA 4. KRANJ 
11.9. 2008: ISKRA MIS. D.D,. UUBUANSKA C. 
WA.KFIANJ 
9. 9. 2008: MANPOWER D.O.O.. KOROŠKA C. 
14. KRANJ 
27. 8. 2008: TECWK)PLAST. D.O.O.. BLEJSKA 
DOBRAVA 124. BLEJSKA DOBRAVA 
STRUGAR 
5,9. 2008: STROJNO KUUČAVNIČARSTVO PET-
ER StATNAR S.P.. UL IGNACA BOR$TN&<A 18. 
CERKLJE 
ORODJAR 
28. 8. 2008: POLVCOM ŠK. LOKA D.O.O.. POL-
iWE76. POUANE NAD ŠKOFJO LOKO 
STAVBNI KLEPAR 
31. 8. 2008: MUNOSTROJ D.D.. ŠTUDUANSKA 
C, 6.1230 D O M ^ 
MONTER VODOVODNIH NAPRAV 
31. 8. 2008: UP, O.O.O., UTOSIT^JSKA C. 
UUBUANA 
3. 9. 2008; PROMITERM. NENAO MILAKOVtČ 
5.P,. PREBAČEVO 1. KRANJ 
STROJNI MEHANIK 
21. 9. 2008: MUNOSTROJ D.D,. ŠTUOUANSKA 
C. 5. 1230 DOMŽALE 
MEHANIK MDUSTRUSKIH STROJEV IN NAPRAV 
31. 8. 2008; TOSAMA D.D.. ŠARANCMČEVA C. 
35,1230 DOMŽALE 
AVTOMEHANIK 
31.8.2008; CP, KRANJ. D.D.. JEZERSKA C. 20. 
KRANJ 
2.9.2008; OGP GRAD. BLED. D.D.. GRAJSKA C. 
44. BLED 
ELEKTRIKAR ENERGETIK 
27. 8. 2008: CP. KRANJ. D.D.. JEZERSKA C. 20. 
KRANJ 
6. 9. 2008: ELSER US.. D.O.O.. MAVČIČE 84. 
MAVČIČE 
27. 8. 2008; MAJEJ JUSTINEK, s.p.. PTUJSKA C. 
84. 2331 PRAGCRSKO 
ELEKTTOMONTER 
7 9. 2008: PLAf^ET D.O.O.. KAMNIK POD KRI-
MOM 8 B, 13S2 PRESERJE 
£LEKTT»{N§TAUTER 
25. 9. 2008: ELEKTRIČNE INSIALACUE ZVONE 
KUŠAR S.P.. KAJAKAŠKA C. 52.1211 UUBUANA 
•ŠMARTNO 
21. 9. 2008; ŠMAJD D.O.O.. JEZERSKA C. 132. 
KRANJ 
ELEKTROMEHANIK 
11. 9. 2008; PREVOZI INTER D.O.O.. PRVAČINA 
223A. 5297 PRVAČINA 
2. 9. 2008; THVSSENKRUPP DVG DVK3ALA 
D.O.O.. ŠPRUHA 19, 1236 TRZIN 

ŠIVILJA 
7. 9. 2008: TRGOOOM NO. 1. D.O.O.. ZAPUŽE 
lOB.BEGUrUE 
SUKOPLESKAR 
31.8.2008: RESPECT D.O.O,, APAČE 179.2324 
LOVRENC NA DRAVSKEM POUU 
AVTOLIČAR 
23. 9. 2006: KOZAMERNIK STANKO S.P. m O 
KLERARSTVO tN AVTOUČARSTVO, TOMŠIČEVA 
UL 2.6000 KOPER 

• 27,8.2008; NEROS 0.0,0.. VOJKOVA UL 2 0. 
LESCE 
FRIZER 
27. 6, 2008: BOŠTJAN KEPIC S.R. TRG SVOBO-
DE 25. TRŽIČ 
10. 9. 2008; FRIZERSKI STUDK5 'URŠA" URŠKA 
GROADOLNIK S P.. J06STOVAC. 31. ŽIRI 
18.9. 2006; HERMES D.O.O., OAŠNICA 70. ŽE-
LEZNIKI 
31. 8. 2008; KARIERA D.O.O.. DUNAJSKA C. 21. 
UUBUANA 
21. 9 2008; LENART PiRC S.P.. C. STANETA ŽA-
GARJA 40. KRANJ 
ŽELEZOKRIVEC 
7. 9. 2008: SGP TEHNIK 0.0,. STARA C. 2. ŠK. 
LOKA 
TESAR 
31. S. 2008; RESPECT D.O.O.. A«ČE 179.2324 
LOVRENC NA DRAVSKEM POUU 
31. 8. 2008; ROMAN PANGERC S.P. BUKOMCA 
PRI VODICAH 18 A. 1217 VODICE 
PEČAR KERAMIK 
27 8. 2008; PROMITERM. NENAD MILAKOVIČ 
5.P. PREBAČEVO 1. KRANJ 
VOZNIK AVTOMEHANIK 
6. 9. 2008; AVTOPREVOZNIŠTVO. MIRAN KRU-
ŠIČS.P., KOSTANJEVEC37. 2316 ZG. LOŽNICA 
18. 9. 2008: VERONIKA KAPELAR S.P. BUKO-
VEC 38.2314 ZG. POLSKAVA 
VOZNIK 
6. 9. 2008; AVTOPREVOZNIŠTVO JOVANOVHČ 
DRAGOS.P. PARTIZANSKA C. 48. KRANJ 
PRODAJAUC 
2. 9. 2008; AGENCIJA M SERVIS D.O.O.. IGRI-
ŠKA UL 14. UUBUANA 
X . 8, 2008; ASKOT D.O.O.. ŠPINDLERJEVA UL 
25. 2250 PTUJ 
27. a. 2008: E-TRADING D.O.O., ARKOVA UL 13. 
528OI0RUA 
30. 8. 2008: MERCATOR. D.D. 70 6674 CASH A 
CARRVŠK. LOKA. PARTIZANSKA C. 1, ŠK. LOKA 
27.8, 2008; M5FINGAD.O.O,, SP PIRNIČE 1 B. 
1215 MEDVODE 
27, 8 2008: PUNSTAL D.O.. INDUSTRIJSKA UL 
1A. JESENICE 
KUHAR 
3.9. 2008; CATERING, D.O.O,, NCVO POUE. C. 
«27.1260UUBLJANA-POUE 
31. 8. 2008. GOSTILNA ŠTORKUA SIMON 
2S0NC S.P., ŠLAJMERJEVA UL 1 A. UUBUANA 
30. 9. 2008; HIT ALPINEA D.O.. BOROVŠKA C. 
99. KRANJSKA GORA 
10.9. 2008; KARIERA D.O.O.. DUNAJSKA C. 21, 
UUBLJANA 
3 9. 2008; MANPOVVER D.O.O.. GOSPOSVET-
SKA C. 5. UUBLIANA 
18.9.20^: MARCHE GOSTINSTVO D.O.O.. GA-
SILSKA C. 53. ŠENČUR 
5. 9. 2008; METROPOL GROUP. D.D.. OBALA 
77.6320 PORTOROŽ 
7. 9. 2008; SAMARIN D.O.O,. KOČEVJE 10 C. 
8340ČRNOMEU 
NATAKAR 
30. 9. 2008; HIT ALPINEA D.D.. BOROVŠKA C. 
99. KRANJSKA GORA 
30. e. 2008: HOTa JELOVICA BUD. 0.0.0,, C. 
SVOBODE 8. BLED 
5. 9. 2008; METROPOL GROUP D.D.. OBALA 
77,6320 PORTOROŽ 
7. 9. 2008: SAMARIN D.O.O., KOČEVJE 10 C. 
8340ČRN0MEU 
B0U4IČAR-NEQ0VALEC 
27. 8. 2008: DOM STAREJŠIH OBČANOV. C, NA 
BOKALCE 51, UUBUANA 
31.8, 2008: ZORA PLUS, D.O.O.. ZEMLJEMER-
SKA UL 10. LJUBLJANA 

SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA 
18. 9. 2008; AtREST DO.O.. ZG. BRNtK 130 A. 
4210 BRNIK-AERODROM 
28. 8. 2008; DEJAN FRANTAR S.P. C. STE MA-
RIEAUX MINEŠ 15. TRŽIČ 
7 9. 2008: IMPACTO D.O.O.. JURČKOVAC, 233. 
UUBLJANA 
21. 9. 2008; INTERSPORT. D.O.O,. BETONOVA 
UL 2, KRANJ 
3.9. 2008: ISKRA MEHANIZMI. D.D.. UPNICA 8. 
KROPA 
31. 8. 2008; KARIERA D.O.O.. DUNAJSKA C. 21. 
UUBLJANA 
3. 9, 2008; KARIERA D.O.O., DUNAJSKA C. 21. 
UUBUANA 
21.9.2008; KOZAMERNIK STANKO S.P. TOMŠI-
ČEVA UL 2.6000 KOPER 
27.8.2008; MANPOVVER D.O.O.. DUNAJSKA C. 
49, UUBUANA 
3. 9. 2008: MERCATOR. D.D.. DUNAJSKA C. 
107. UUBUANA 
31. 8. 2008; NEBESA D.O.O.. VOJKOVA UL 10. 
5280 IDRIJA 
27, 8, 2008: PASTT d.O.O,, C. MARŠALA THA 7. 
JESENICE 
8. 9. 2008; PETERUN D.O.O.. OOBJE 3. POUA-
NE NAD ŠKOFJO LOKO 
7. 9. 2008: PLAN-NET D.O.O.. KAMNIK POD KRI-
MOM 8 B. 1352 PRESERJE 
31.8.2008; RESPECT D.O.O.. APAČE 179. 2324 
LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 
27. 8. 2008; SIMON KORAČIN S.P, TRATA 60. 
GORENJA VAS 
6.9.2008; SRAR GRAONKCUA C. 1 B. RAOCVUICA 
3, 9. 2008; MATJAŽ RESNIK S.P. MOSTE 78. 
1218 KOMENDA 
LESARSKI TEHNIK 
27. 8. 2008: NEROS D.O.O.. VOJKCVA UL 2 B. 
LESCE 
STROJNI TEHNIK 
31. 8. 2008: A1-REM0NT KRANJ d.o.o,. UUB-
UANSKAC. 22. KRANJ 
9.9.2008: FOMI D.O.O., UL BRATOV K0MEL68 
A, 1210UUBLJANA-Š£NrVIO 
18. 9. 2008: ISKRA - OTC. KRANJ. D.O.O,. SAV-
SKA LOKA 4. KRANJ 
ELEKTROTEHNIK ENERGETIK 
7. 9. 2008; PLAN ĴET D.O.O.. KAMNIK POD KRt-
MOM88,1352PRESEFUE 
ELEKTROTEHNIK 
4.9- 2008: AB8 D.O.O.. KOPRSKA UL 92. UUB-
UANA 
18. 10. 2008; ABB D.O.O.. KOPRSKA UL 92. 
UUBUANA 
28.8.2008; KAC D.O.O,. MOSTE 77. ŽIROVNICA 
I.9.2008; KRON TELEKOM, D.O.O.. KOROŠKA 
C. 20. KRANJ 
7. 9. 2008: PLAN+̂ ET D.O.O.. KAMNHK POD KRI-
MOM 8 8. 1352 PRESERJE 
\3. 9. SOOd; 'THVSSENKRUPP 0V6 DVIfiALA 
D.O.O., ŠPRUHA 19.1236TRZIN 
GRAFIČNI TEHNIK 
29. 8, 2008; SOKOL D.O.O.. GABRK 23. ŠK. 
LOKA 
GRADBENI DELOVODJA 
28. 8. 2008: OGP GRAD. BLED. O.O., GRAJSKA 
C. 44. BLED 
GRADBENI TEHNIK 
18. 9. 2008: A0RCW5RADNJA D.O.O.. MOSTE 
47. ŽIROVNICA 
TRGOVINSKI POSLOVODJA 
II.10.2008; DOOPCARD.O.O .KAJAKAŠKAC. 
40A. 1211 UUBUANA-ŠMARTNO 
6.9.2008; KGZ Z O.O.. KIDRIČEVA C. 63 A. ŠK. 
LOKA 
KOMERCIALNI TEHNIK 
6.9.2008; ZAVASD.O.O. ŠPRUHA 19.1236TRZW 
GOSTINSKI TEHNIK 
11. 9. 2008; BOHINJ D.O.O.. TRIGLAVSKA C. 17. 
BOHINJSKA BISTRICA 
TURISTIČNI TEHNIK 
5. 9. 2008; BLED TOURS SANDI DEMŠAR S.P, 
VALVASORJEVA UL 3. BLED 
TEHNIK KUHAflSTVA 
3, 9. 2008: MERCATOR CENTER. C. STANETA 
ŽAGARJA 69. KRANJ 

EKONOMSKI TEHNIK 
30. 9. 2008: ADECCO H.R. D.O.O.. BRNČIČEVA 
UL 15 B. 1231 UU8UANA. ČRNUČE 
27 8. 2008: BUVARD D.O.O.. ŠMARTINSKA C. 
152, UUBUANA 
23. 10. 2008; MERKUR ZAVAROVALNICA D.D., 
DUNAJSKA C. 58, UUBLJANA 
30 8. 2008; OSNOVNA ŠOLA NAKLO. GlAVNA 
C. 47. NAKLO 
I. 9, 2008; SANING INTERNATK)NAL D.O.O.. 
UL MIRKA VADNOVA 1, KRA îJ 
EKONOMSKI TEHNIK ZA RAČUNOVODSTVO 
21. 9. 2008; HOBOTNICA. D.O.O,. BRTIOF 204. 
KRANJ 
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK 
4. 9. 2008: KARIERA D.O.O,. DUNAJSKA C. 21, 
UUBLJANA 
30. 8. 2008; TUŠ NEPREMIČNINE D.O.O.. RES-
UEVAUL 16.3000CEUE 
FOTOGRAF 
5. 9, 2008; MIHAELA KAVČIČ S.P. GREGORČI-
ČEVA UL 27, ŽIRI 
ZDRAVSTVENI TEHNIK 
27. 8. 2008; DOM STAREJŠIH OBČANOV, C. NA 
BOKALCE 51. UUBUANA 
LABORATORIJSKI TEHNIK 
6. 9. 2008; BOLNIŠNICA GOLNIK, GOLNIK 36. 
GOt^lK 
SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠNA IZOBRA-
ZBA 
31. 8. 2008: ADECCO H.R. D.O.O.. BRNČIČEVA 
UL 15 B. 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE 
II. 9. 2008; ADECCO H.R. D.O.O., BRNČIČEVA 
UL 15 B. 1231 UUBUANA-ČRNUČE 
27.8. 2008: ANDREJA ŠiRCA ČAMPA S.P. TTVVTA 
IB . 1235RADOMUE 
11. 10.2008: OOOP CAR D.O.O.. KAJAKAŠKA C. 
40A. 1211 UUBUANA-ŠMARTTK) 
31. 8. 2008: KARCRAD.O.O.. DUNAJSKA C. 21. 
LJUBUANA 
3. 9 2008: KD ŽIVLJENJE D.D.. CELOVŠKA C. 
206. UUBUANA 
11. 2008; MERKURZAVAROVALNICAO.D., tXJ-
NAJSKAC. 58, UUBUANA 
15. 9. 2008; MERKUR ZAVAROVALNICA D.D.. 
DUNAJSKA C. 58. UUBLJANA 
29. 8. 2008; MIHA TOMAŽEVIČ S.P. BREZNICA 
64. ŽIROVNICA 
30. 8. 2008; RAČUNOVODSKI SERVIS ZEUS. 
D.O.O., KOGOVŠKOVAUL 12. UUBUANA 
INŽ, STROJNIŠTVA 
9. 9. 2008; MANPOVVER O.O.O.. KOROŠKA C. 
14. KRANJ 
INŽ. ELEKTROTEHNIKE 
9 9. 2008: MANPOWER D.O.O.. KOROŠKA C. 
14. KRANJ 
26. 8, 2008: POLVCOM ŠK. LOKA D.O.O., POL-
JAME 76. POUANE NAD ŠKORK) LOKO 
INŽ. GRADBENIŠTVA 
27.08.2008: METALKA STANOVANJSKE STORHT-
VED.OO,.DUNAJSKAe. 101. LJUBLJANA 
POSLOVNI SEKRETAR 
9. 9, 2008; AGENCUA M SERVIS D.O.O.. IGRI-
ŠKA UL 14. UUBUANA 
KADROVIK 
27. 8. 2008: MAZREKU D.O.O.. ZA MOŠENiKOM 
16. TRŽIČ 
VIŠJI ZDRAVSTVENI TEHNIK 
21 9. 2008. AZUR. ZDRAVSTVENI ZAVOD. ŽE-
LEZNIŠKA Ltt_ 5. LESCE 
VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA 
g. 9. 2008: AGENCUA M SERVIS D.O.O.. IGRI-
ŠKAUL 14. UUBUANA 
30. 8. 2008: GROUP 4 SECURlCOR D.O.O.. 
STEGNE 21. UUBLJANA 
6. 9. 2008: KARIERA D.O.O.. DUNAJSKA C. 21. 
ULI8UANA 
DIPL INŽ STROJNIŠTVA 
9.9. 2006; FOMI D.O.O,. UL BRATOV KOMa 66 
A. 1210 LJUBUANA-ŠENTVTD 
1. 10. 2008; ISKRA - OTC. KRANJ. D.O.O.. SAV-
SKA LOKA 4. KRANJ 
27. 8. 2008: TŠC KRANJ. KIDRIČEVA C. 55. 
KRANJ 
UNIV. DIPL INŽ. ELEKTROTEHNIKE 
9. 9, 2008: MANPOWER 0.0,0.. KOROŠKA C 
14. KRANJ 

UNfV. DIPL INŽ RAČUNALNIŠTVA IN INFORMA-
TIKE 
27.8. 2008; AERODROM UU8UAWA. 0.0.. Z6. 
BRNIK 130A. 4210BRNIK-AERODROM 
DIPL INŽ RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE 
20. II. 2008: ESSENtA INFORMACUSKE TEH-
NOLOGUE d.0,0.. LESKOŠKOVA C. 9 E. UUB-
UANA 
DIPL INŽ LABORATORUSKE BIOMEDICINE 
6. 9. 2008: BOLNIŠNICA GOLNIK. GOLNIK 36. 
GOLNIK 
UNIV. DIPL INŽ FARMACUE SPECIAUST 
9. 9. 2008: AGENCUA M SERVIS D.O.O,. IGRI-
ŠKA UL 14. UUBUANA 
MAGISTER FARMACIJE 
7 9. 2008: DEA BARIČEVIČ • LEKARNA BARSOS-
H. GREGORČIČEVA UL. 9 A. UUBLJANA 
DIPL INŽ GRADBENIŠTVA 
3. 9.2008; ZAVAR0VALI4ICA TTOGLAV. D.0 . BLE-
IWBSOVAC. 20. KRANJ 
UNIV. DIPL EKONOMIST 
31. 8. 2008: ADECCO H.R, D,0.0 . BRNČIČEVA 
UL 158, 1231 UUBLJANA-ČRNUČE 
27 8, 2008: MOTVOZ PLAST D.O.O.. TABORSKA 
C, 34. 1290 GROSUPLJE 
UNIV. DIPL PRAVNIK 
30. 8. 2008; UPRAVNA ENOTA ŠK. LOKA. POL-
JANSKA C. 2. ŠKLOKA 
DIPL VZGOJrTEU PREDŠOLSKIH OTROK 
29. 8. 2008; SMRKOUN D.O.O.. REBER PRI 
ŠKOFLJICI 7. 1291 ŠKOFLJICA 
PROF. DEFEKTOLOGUE ZA DUŠEVNO MOTENE 
27. 8. 2008; OSNOVNA ŠOLA HELENE PUHAR, 
KIDRIČEVA C, 51. KRANJ 
PROF. MATEMATIKE 
30. 8, Ž008: O Š N O ^ ŠOLA JAKOBA AUAŽA. 
UL TONČKA DEŽMANA 1. KRANJ 
DR. MEDiaNE 
21. 9. 2008: OZG. ZD BLED. ZD BOHINJ. MLA-
DINSKA C. 1. BLED 
21. 9. 2008; OZG. ZD JESENICE. C. MARŠALA 
TITA 78. JESENICE 
25. 9. 2008; OZG. ZD ŠK LOKA. STARA C. 10. 
ŠK LOKA 
DR.DENTALNE MEDIONE 
28,8.2006, OZG. ZDTRŽIČ. BUEJSKAC, 10. TRŽIČ 
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA 
6, 9.2008; SJNKOPA D.O.O.. ŽIROVNICA 87. ŽI-
ROVNICA 
DIPL FIZIOTERAPEVT 
27,8.2008:QZG.ZDTRŽ>Č.BLEJSKAC. 10, TRŽIČ 
DR. MEDiOME SPECIAUST SPLOŠNE MEDIO-
NE 
21. 9. 2008; OZG, ZD BLED. ZD BOHINJ. MLA-
DINSKA C. 1.BLED 
25. 9. 2008: OZG, ZD ŠK. UDKA. STARA C. 10, 
ŠKLOKA 
DR. MEDK̂ INE SPECIAUST PEDIATRUE 
79 2008;OZG.ZDRADOVUK:A.KOPAUŠKAC. 
7. RADOVUICA 
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA 
29. 8 2008; NALOŽBA M. d.o.o.. PREŠERNOVA 
C. 10. 3320 VELENJE 
27. 8. 2008: NALOŽBA IN. d.o.O,. PREŠERNOVA 
C. 10. 3320 VELENJE 
VARNOSTNIK 
4 9, 2008: lA AGENT. JOVIČ IN PARTNER. 
D.N.O,. SAVSKA C. 34. KRANJ 
VOZNIK V CESTNEM PROMETU 
18. 9. 2008: IZLAKAR IVAN S.P. TROJANE 8. 
1222 TTKXiANE 
Prosta delovna mesta.obiavliBmo po podaUdh 
Zavoda RS za zaposlovanje. Zaradi pomanjka-
nja prostora niso objavljena vu. Prav tako zara-
di pregledno«!} objav teptamo pogoje. U jih 
postavllajo delodajald (cfelo za določen Sas. za-
htevane delovne izkušnje, posebno znanje in 
morebitne druge zahteve). Vsi nav«deni ht manj-
kajoči podatki »o dostopni: 
• na oglasnih deskah območnih shižb in uradov 
za delo zavoda: 

- na domači strani Zavoda RS za zapostovanje: 
http://www.e8s.9ov.si: 

-pridalodajalcai. 
Bratce opozarjamo, da so morebitne r̂ apake pri 
objavi mogoče-

SPAROVA EniKRATMA 
P O N U D B A 

SAMO V TOREK 26.8.2008 

I 

Slika je simbolna. 

Ponudba ŠOLSKIH NAHRBTNIKOV IN ŠOLSKIH TORB velu samo v hipermarfcetih SPAR: 
boia. Ljutomer. SI. Konjice. Setana, Lendava. Je$enke, Trtic Wbf>ka. Novo mesto (Brili 
Bistrica <Žolgarieva ui,). Radovljica. Trtnjvlje. Brelice. Velenje, Cemelavci. Ormot Vrhniki 
ViO, Celje, Maribor (Europark in Qlandia), Koper. Velenje, Murska Sobote, Ptuj in Kranj. 

PAR: Postojna, Kočevje, Prnaljt. Kftko.SI. 
(SrSlJin in Sibja vas), A j d o v K ^ Lj 
Vrhnika, Lhija, Zaoorje, Rui« in IJMC in v m< 

Graclec, Kranj • Planina. Ptuj <0$oin>kova ui.), 
Ljublja>na - Slo^ r̂>Ceva. Črnomelj, Ilirska Bistrica, Si. 
me^amarfcetih ttfTERSPAft: Ljubljana (C>typaTk in 

450/0 CENEJE 

J. 
USB ključ 8GB 
• Hitrost prenosa: 
- branje in zapisovanje 

dO 40MB/S 
• Podpira USB 2.0 In 1 . 1 

redna cena 34,90 

18,99 
Ponudba USB kHuia 8GB velja samo v meaamarkcUh INTERSPAR: 
LJubljana (Citvpark in VIO. Celje. Maribor TEuropark in Olar>dia). Koper. 
Velenje, M u r ^ Sobota. Ptuj in Kranj. 

S R A R l O l I I f S J T e 
Ponudba velja v hipernnarketih Spar in megamarketih Interspar od 25.8. do 26.8.2008 oz. do prodaje zalog. 

SPAR SlOVtNUA <J.o O Liuoiiaia, LeidlH^ts.ccsto 2S yvvAv.n>i?rv, V s e ^ R « ^ Himrioi 

http://www.e8s.9ov.si
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Kmečki praznik navdušil 
Letos so na Kmečkem prazniku pod Storžičem, 
kjer je bilo več kot dva tisoč obiskovalcev, 
predstavili čebelarstvo. 

JANEZ KUHAR 

Bašelj - Turistično društvo 
Bašelj je v nedeljo pripravilo 
v Bašlju tradicionalno, že tri-
indvajseto etnografsko turi-
stično prireditev Kmečki 
praznik pod Storžičem. Na 
prireditvi so predstavili čebe-
larstvo, ki ima v Bašlju dolgo 
tradidjo. Kot je dejal Ambrož 
Rakovec, so nekdaj imeli 
skoraj pri vsaki hiši čebele. 
Sedaj imajo v Bašlju pet re-
gistriranih čebelnjakov s 131 
panji in so vsi vključeni v Če-
belarsko društvo Preddvor. 
Predstavili so zgodovino če-
belarstva, avtohtono kranj-
sko čebelo, čebelarska opra-
vila, dogajanje v panju, niso 
pa mogli mimo aktualnega 
dogajanja pomora čebd. Ve-
liko pozornosti obiskovalcev 
je bil deležen tudi mali mu-
zej na prostem, v katerem so 
si obiskovalci ogledali Števil-
ne primerke starih strojev, 
orodja in pohištva. Na ogled 
so bili predmeti, ki so jih v 
Bašlju uporabljali pri delu na 
kmetiji pred desetletji oziro-

ma stoletjem in so neprecen-
ljive vrednosti. Kot je poveda-
la Nataša Jagodic, ki je pri-
pravila razstavo ob pomoči 
Tomaža Rehbergerja, so do-
mačini z veseljem odstopili 
za razstavo staro kmečko 
orodje, posode, jerbase, mer-
nike, koše, rete, kolca, brane, 
pajkelne za čiščenje žita, 
kmečke skrinje, šivalne stro-
je, ločevalnik za mleko in 
smetano, volovske komate... 

Domače gospodinje so za 
praznik spekle kruh v krušni 
peči, Tina Lombai in Tomaž 
Rehberger sta cvrla flancate, 
Mirni in Anica Roblek sta 
pripravljali okusen masov-
nik, teknile so ribe iz potoka 
Belca. Pripravili so tudi bo-
gat kulturni program. Nasto-
pil je domači mešani pev-
ski zbor Storžič. Folklorno 
društvo Preddvor je predsta-
vilo izvirne preddvorske ple-
se, za mlade pa so pripravili 
Otroški kotiček. Za prijetno 
razpoloženje je poskrbel 
ansambel Fantje z vasi, ki je 
začel prireditev s skladbo 
Bašelj praznuje. 

Med obiskovalci je bilo veliko zanimanja za ogled "muzeja 
na prostem". 

H K H M d.0.0., ikof ja Loka 

Razvijajoče se In rastoče podjetje vabi v svoj tim motiviranega 
sodelavca za delo: 

1. MEHANIKA-SERVISERJA DIESEL MOTORJEV 
na kmetijski in gradbeni nfiehanizaciji ter industrijskih strojih 

2. MEHATRONIKA - SERVISERJA VILIČARJEV 
3. ELEKTRIKARJA ELEKTRONIKA - SERVISERJA 

VILIČARJEV 
Od kandidatov pričakujemo: 
• najmanj IV. stopnjo izobrazbe strojne, avtomehanične ali 

elektro smeri, 
• zaželene izkušnje na področju servisiranja viličarjev, 

gradbene, transportne ali kmetijske mehanizacije, 
• pisno in govomo znanje angleškega jezika, 
• poznavanje osnovnih računalniških programov, 
• zanesljivost, samoiniciativnost, 
• vozniški izpit B in C kategorije. 

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas s šestmesečnim 
poskusnim delom. Ponujamo vam stimulativno nagrajevanje, 
strokovni razvoj ter izobraževanje doma in v tujini. 

Vabimo vas, da nam pisne ponudbe s priloženim življenjepisom, 
referencami in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do 15. 
septembra 2008 na naslov: Tehnoservls, d. o. o.. Suha 23, 
4220 Školja Loka, ali pokličite na tel.: 04/502 21 0 0 

PLANINSKI KOTIČEK: KOTOVO SEDLO ( 2 1 3 4 M) 

Sedlo za počitek in užitelc 
če greš v Nepal na treking, je lahko tudi vzpon na kakšno visoko sedlo ali čezenj glavni cilj 
celotnega trekinga. Tudi v naših hribih je kakšno sedlo, na katerega je vzpon kar zahteven. Danes 
bomo šli v soseščino jalovca. 

JELENA J u s n « 

Današnja tura se bo za 
marsikoga zdela le polovič-
na, saj je vzpon na Kotovo 
sedlo delček poti, ki vodi na 
Jalovec. Ampak omenjeni 
vzpon je zanimiv in privla-
čen že sam po sebi in za 
mnoge že v e l i gomiški po-
dvig. Kotovo sedlo je kot ogr-
lica, ki povezuje Jalovec z 
grebenom Kotove špice, 
Vevnice in Rateških Ponc. 
Če smo na njegovem teme-
nu v sončku in si privoščimo 
lenarjenje, lahko proti vzho-
du zremo v divje ostenje 
Mojstrovke, Travnika in Šit. 
Če boste imeli srečo, boste v 
stenah morda z daljnogle-
dom lahko opazili kakšnega 
plezalca. Obenem pa Kotovo 
sedlo ločuje Gorenjsko in 
Primorsko oz. dve dolini: Ta-
mar in Koritnico. 

Izhodišče današnjega 
vzpona je dolina Tamar oz. 
Dom v Tamarju, 1108 m. Av-
tomobil lahko pustimo pri 
planiških skakabiicah in se 
sprehodimo oz. ogrejemo do 
Doma v Tamarju, lahko pa 
se tudi zapeljemo v dolino; 
če je rampa odprta, seveda. 
Pri Domu v Tamarju začne-
mo slediti markacijam proti 
Jalovcu. Zame ena najlepših 
gora v Julijcih je ves čas pred 
vami. S svojo popolno obli-
ko, kot bi jo nekdo obrusil 
kot diamant, dominira na 
koncu doline. Ni čudno, da 
jo je Planinska zveza Slove-
nije izbrala za svoj logotip. 

Na naši levi strani je sever-
na stena Šit in povzpnemo 
se lahko tudi po strmih me-
liščih, ki so na dnu stene, a 
svetujem vam, da se držite 
bolj desno in se povzpnete 

po sončni poti, ki vas bo po 
gredinah pripeljala v kamni-
to in skalnato prostranstvo 
Velikega kota. Omenjeno 
pot so že nekdaj poznali lov-
ci in pastirji. Pot je strma, 
naporna, potreben je previ-
den korak, saj je mestoma 
grušč, kjer človek lahko hitro 
zdrsne. Na nekaj izpostavlje-
nih mestih je tudi dobra je-
klenica. Z Velikega kota je 
do vrha Kotovega sedla še 
nekaj minut hoje. Za planin-
ca, ki ni vajen prepadov, 
skalnih pregrad, ki je vrto-
glav, je vzpon na današnje 
sedlo že velik dogodek. S Ko-
tovega sedla vodi označena 
zelo zahtevna pot na Jalovec, 
obenem pa se lahko odpravi-
te tudi na Mangrt, Vevnico 
in vse do Rateških Ponc. Na-
sproti Jalovca je Kotova Spi-
ca, ki povezuje ogrlico Koto-
vega sedla. Njena prepadna 
južna stena da vedeti, da tod 
nimaš kaj iskati, če nisi alpi-
nist oz. če nimaš alpinistič-
nega znanja. Svet je krušljiv, 
prepaden, s slabimi mož-
nostmi varovanja, zato se 
Kotove Špice s te strani raje 
izogibajte. 

Za vrnitev si izberimo kar 
pot pristopa, lahko si izbere-
mo sicer tudi melišče, ki je 
pa, žal, bolj slabo melišče, 
zato bo spust po njem težji 
kot po poti. 

Čeprav je bil današnji 
vzpon le na sedlo in nismo 
dosegli nobenega vrha, si 
lahko privoščimo zasluženi 
počitek v Domu v Tamarju. 
Predlagam vam pa še ogled 
prvega izvira Save Dolinke. 
Ste mislili, da so to Zelenci? 
Pa ni tako. Prvi izvir Save 
Dolinke je Slap Nadiža v Ta-
marju. Nadiško šumelišče 

Slap Nadiže oz. prvi izvir Save Dolinke/foto irie-ujusiin 

leži na nadmorski višini 
1232 m in takoj pade v 12 
metrov visokem slapu. Pot 
nadaljuje v številnih šumih, 
v dolini takoj ponikne, pojavi 
se spet pri Ratečah v Zelen-
cih, ki so uradni izviri Save 
Dolinke. In kako pridemo 
do izvira? Od Doma vodi 
proti šumelišču vidna stezi-
ca, ki se začne vzpenjati po 
desni strani potoka oz. hu-
dourniške struge. Pot je str-
ma in zahteva nekaj kondid-
je, saj je treba premagati 122 
m višinske razlike. Tik pod 
vrhom slapu je potrebna 
previdnost, saj so zadnji me-
tri zaradi prepadnosti zava-
rovani s fiksno jeklenico. Ne 

bi si drznila reči, da je vzpon 
do slapu ravno družinski iz-
let, saj je na vrhu potrebna 
precejšnja previdnost. Slap 
izvira izpod skale, kristalno 
čista voda pa je tudi več kot 
okusna. Tik nad izvirom je 
bilo pred nekaj tedni tudi 
ptičje gnezdo. Na drugi stra-
ni padajočega slapu je vodno 
zajetje. Pravite, da še nikoli 
niste bili pri slapu Nadiže? 
No, vidite, pred nami so skri-
ti kotički, Id jih lahko niti ne 
opazimo. Skriti, a tako lepi. 

Nadmorska višina: 2134 m 
Trajanje: 4 ure in 30 minut 
Višinska razlika: 1026 m 
Zahtevnost 4 zvezdice 

OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA 
Podlubnlk 1, 4220 Škotja Loka 

razpisuje 

prosto delovno mesto 

RAČUNOVODJA (m/ž) 

Kandidat/ka bo sklenil/a delovno razmerje za določen čas s 
polnim delovnim časom. 

Pogoji: 
Kandidati morajo izpolnjevati z zakonom določene pogoje. 

Rok za oddajo pisnih prijav s priloženimi dokazili o izpolnjevanju 
pogojev je 5 dni po objavi na naslov: 
O Š Ivana Groharja, Podlubnik 1, 4220 ŠkoSa Loka. 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. 

BORCI 
BREZ 

ISTI 

Cena 26 evrov, za naročnike 
20% popusta ^ po!n..na -

GG mali oglasi 
0 4 / 2 0 1 4 2 4 7 , e-pošta: malioglasi@g-glas.si 
www.g0renjskigla5.si 

po telefonu 04/20V4241 ali 
poel. pošti: naročnine 0 9-jlas.5i 

Gorenjski Glas 

mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.g0renjskigla5.si
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Graditeljem predora črne pike 
Vlada zahteva za dogodke v šentviškem predoru odgovornost in plačilo nastale škode, na SCT pa jo 
obtožujejo zlonamernega uničenja podjetja. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana • Slovenska vlada 
je v četrtek na svoji redni 
179. seji obravnavala poroči-
lo ministrstva za promet o 
dogodkih v predoru Šentvid, 
pri čemer je bila na dnev-
nem redu tudi razprava o po-
nujenih odstopih ministra za 
promet Radovajia Žerjava in 
uprave Družbe za avtoceste 
Republike Slovenije (DARS). 
Predsednik vlade Janez Jan-
ša je ocenil, da minister za 
predorske zaplete ni odgovo-
ren, celo več, da je ustrezno 
ukrepal in napravil vse, da se 
posledice čim prej odpravijo. 
O usodi uprave DARS-a vla-
da ni sprejela dokončnih 
sklepov, pač pa dala 14 dni 
časa, da uresniči sklepe v 
zvezi z dogodki v predoru in 
da pripravi predloge ukre-
pov, Id bodo podobne dogod-
ke preprečili v prihodnje. 

SCT in ZIL grozi 3-letna 
izločitev 

Sicer pa Poročilo o dogod-
kih v predoru Šentvid po od-
prtju za javni promet podro-
bno predstavlja te dogodke 
in podaja kronologijo vsega, 
kar se je ob tem dogajalo in 
ukrepalo, posebej še krono-
logijo uvajanja protipožarne 
zaščite v obdobju 2005 do 
2008. Poleg seznama odgo-
vornih oseb pa je ministrstvo 
predlagalo tudi sedem ukre-
pov. Od glavnega izvajalca 
družbe SCT zahtevajo po-

Radovan Žerjav 

kritje nastalih posrednih (v 
roku enega tedna morajo pri-
praviti oceno škode, ki nasta-
ja zaradi zaprtja predora) in 
neposrednih stroškov (tudi z 
unovčitvijo garancije), da se v 
primeru, če bo dokazana ve-
lika strokovna napaka, SCT 
in družba, ki je izvajala nad-
zor, ZIL Inženiring, za dobo 
treh let izloči iz kandidatur 
na naslednje javne razpise in 
da se za najbolj ključne pro-
jekte v bodoče uvede super-
nadzor iz tujine. 

Obsojanje za 
nedokazano krivdo 

Na vladne sklepe so se še 
isti dan odzvali z izjavo za jav-
nost pod naslovom Poskus 
zlonamernega uničenja pod-
jetja. Ministrstvo za promet 
obtožujejo nepoznavanja 
gradbene stroke. Gradnjo od-
seka Šentvid-Koseze so na-

Ivan Zidar 

mreč konzorciji (joint ventu-
re) podjetij SCT, Primorje, 
Kraški Zidar in Cesmo pod-
jetje Ljubljana v skladli s svo-
jimi pogodbenimi obveznost-
mi dokončali pravočasno in 
vsa dela izvedli kakovostno. 
Protipožarna zaščita v stari 
galeriji predora ni bila pred-
met pogodbe za gradnjo pre-
dora Šentvid, temveč je na-
ročnik ta dela naročil v okviru 
posebne pogodbe za gradnjo 
priključnih ramp in vodohra-
na. Izvedbo protipožarnega 
ometa je JV SCT in Primorje 
oddal za ta dela specializira-
nemu podizvajalcu Cerami-
coat iz Velike Britanije. 

Podtikanje krivde pred 
volitvami 

Na SCT ugotavljajo, da se v 
predvolilnem obdobju očitno 
skuša s podtikanjem krivde 
in z demagogijo, ki vzbuja 

strasti vohvcev, na račun 
SCT pridobiti volilne koristi. 
Vsi akterji, ki se neodgovor-
no poigravajo z osnovnimi 
načeli pravne države, pa po-
zabljajo, da s svojim ravna-
njem povzročajo nepoprav-
ljivo škodo slovenskemu go-
spodarstvu. Poziv za izločitev 
družbe SCT iz prihodnjih 
javnih naročil zato, ker je od-
padel protipožarni omet, ki 
ga je brez ustreznih projek-
tnih rešitev izdelal in nanesel 
angleški podizvajalec, dejan-
sko pomeni, da želi sloven-
ska država v prihodnje iz 
gradnje slovenskih cest in av-
tocest izločiti domače grad-
bince in oddajati dela tujim 
izvajalcem. Krivca za dogod-
ke bo treba po ustreznih pra-
vnih postopkih poiskati, je v 
petek na pogovoru z novinar-
ji zatrdil prvi mož SCT Ivan 
Zidar. Kdo je kriv za dogod-
ke v zvezi z odpadanjem pro-
tipožarne zaščite v stari gale-
riji predora Šentvid, bo mo-
rala raziskati mednarodna 
komisija. SCT se umestitve 
na čmo listo ne boji. "To, da 
bomo mi prišli na kakršno-
koli črno listo, so samo ilu2d-
je," je menil. 

Ivan Zidar je tudi opozoril, 
da je bila protipožarna zašči-
ta stare galerije nadstandard, 
saj je predpisi ne zahtevajo, 
menil pa je tudi, da se z od-
prtjem predora namerno 
zavlačuje, ker ni izdelan pro-
tipožarni projekt. Na zahod-
ni ljubljanski obvoznici pa 
stoje kolone... 

V Savi kljub težjim razmeram uspešni 
Ob polletju so v Savi dosegli za devet odstotkov višje prihodke in za 19 odstotkov višji dobiček. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - V petek so po 2. redni 
seji novega nadzornega sveta 
iz Save sporočili letošnje pol-
letne poslovne rezultate. Na 
osnovi doseženih polletnih 
rezultatov in ocene poslova-
nja do konca leta uprava 
Save, d. d., napoveduje, da bo 
Poslovna skupina Sava kljub 
nenaklonjenemu gospodar-
skemu okolju ključne letne 
cUje izpolnila in da bo tudi v 
letu 2008 načrtovan celotni 
dobiček v višini 35,1 milijona 
evrov dosežen. Konsolidirani 
prihodki od prodaje družb 
Poslovne skupine Sava so ob 
polletju dosegli vrednost 97.1 
milijona evrov, kar je devet 
odstotkov več kot v letu prej, 
za načrtovanimi vrednostmi 
pa trenutao zaostajajo za tri 
odstotke. Celotni dobiček Po-
slovne skupine Sava pred 

davki je ob polletju dosegel 
24 milijonov evrov, kar je 40 
odstotkov nad dinamično na-
črtovanim in 19 odstotkov 
nad doseženim ob polovici 
predhodnega leta. Prek 6 0 
odstotkov je k skupni prodaji 
Poslovne skupine Sava pri-
spevala njena dejavnost Gu-
marstvo z zunanjetrgovin-
sko mrežo, blizu tretjine pa 
dejavnost Turizem. 

Na Bledu presegli načrte 

V dejavnosti Gumarstvo 
bodo imeli svoj vpliv tudi na 
rezultate poslovanja rast cen 
surovin in energentov, na-
raščanje stroškov delovne 
sile in višanje stroškov finan-
ciranja, pa tudi zamik pri 
vstopu na ruski trg ter sploš-
no upadanje povpraševanja v 
tej panogi. V dejavnosti so 
zato že sprejeli dodatne ukre-

pe, ki bodo v veliki meri ubla-
žili negativne vplive iz okolja. 
V dejavnosti Turizem so iz-
polnili polletni prodajni na-
črt, Dnižba Sava Hoteli Bled 
je začrtani dobiček presegla. 
Medtem ko je dobiček iz po-
slovanja odvisnih družb sku-
pine zaradi spremenjenih 
gospodarskih razmer zaostal 
za načrtovanim, so bile ol jne 
vrednosti finančnih prihod-
kov in deležev v dobičku 
družb, kjer ima Sava finanč-
ne naložbe, presežene. Del-
niška družba Sava je namreč 
pridobila pravico do divi-
dend, te pa so viSje kot v pre-
teklem letu. 

Največ vložili za 
dokapitalizacijo Abanke 

V naložbeni politiki so bUa 
v tem obračunskem obdobju 
v ospredju vlaganja v kapital-

ski trg, za kar je holdinška 
družba Sava odštela 35,7 mi-
lijona evrov, pri čemer je 
glavnino usmerila v dokapi-
talizacijo Abanke Vipa in s 
tem v svojo nadaljnjo krepi-
tev v bančnem sektorju. Za 
vlaganja v razvoj poslovanja 
so družbe v Poslovni skupini 
Sava namenile 10,1 milijona 
evrov. Od tega so za razvoj 
dejavnosti Gumarstvo name-
nili 3,5 milijona evrov, med-
tem ko so v dejavnosti Turi-
zem za odprtje družinskega 
hotela Savica in energetsko 
saiiacijo v družbi Terme Ra-
dend, d. o. o, vložili 5,6 mili-
jona evrov. V rastoči dejavno-
sti energetika so v Bosni in 
Hercegovini odprli največjo 
tovarno za proizvodnjo ople-
menitene biomase na Balka-
nu; delež v višini i,8 milijona 
evrov je Sava vložila že v pre-
teklem letu. 

Merkurjeva pomoč ob neurjih 
Merkur bo podaril deset streh socialno najbolj 
ogroženim. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Naklo - Iz uprave Merkurja 
so sporočili, da se je vodstvo te 
družbe odločilo podariti streš-
no kritino z dodatki za deset 
streh sodalno ogroženih dru-
žin, ki niso z m ( ^ e plačati za-
varovalnine. Ker stanje in po-
trebe najbolje poznajo v obči-
nah, ki jih je prizadelo neurje, 
so ponudbo za pomoč poslali 
občinam Ptuj, Destmik, Jur-
šind, Sv. Andraž, Murska So-
bota, Kidričevo, Kozje, Šent-
jur, Pucond in Majšperk, po 
prejemu utemeljenih predlo-
gov s strani občin pa bodo 
predstavniki Merkurja s pre-
jemniki donadj našli najhi-
trejšo rešitev za dobavo novih 
strešnikov in pripadajočih do-
datkov. V petek, 15. avgusta, 
sta po neurju zaradi potreb 

lastnikov hiš z odkritimi stre-
hami trgovska centra Merkur 
na Ptuju in v Murski Soboti 
odprla svoja vrata izven delo-
vnega časa in vse do pol tretje 
ure zjutraj zagotavljala civilni 
zaščiti, gasilcem in posamez-
nikom dobavo folije, s katero 
so omenjeni požrtvovalno 
prekrivali strehe in s tem pre-
prečili nadaljnjo škodo zaradi 
vdora vode. 

Preostalim, ki so prav tako 
utrpeli veliko škode v zad-
njem neurju, želijo v Mer-
kurju vsaj delno olajšati fi-
nančno zahtevno obnovo z 
dodatnimi popusti na naku-
pe strešnih izdelkov in 12-
mesečnim obročnim brez-
obrestnim odplačevanjem v 
trgovskih centrih na Ptuju, v 
Krškem, v Brežicah, Celju in 
Muiski Soboti. 

K R A N J 

V pričakovanju strategije Iskraemeca 

V petek je bila v Kranju skupščina družbe Iskraemeco, na ka-
teri so sprejeli poslovno poročilo za leto 2007 in z nepode-
litvijo razrešnice potrdili nekdanjemu članu uprave za po-
dročje financ Robertu Bratuši razrešitev iz krivdnih razlo-
gov. Čeprav so se prihodki lani zmanjšali za dobrih osem 
milijonov evrov ali skoraj za desetino, so v Iskraemecu z zni-
žanjem poslovnih stroškov zmanjšali Izgubo s skoraj 30 mi-
lijonov evrov v letu 2006 na dobrih pet milijonov evrov. V 
Iskraemecu je bilo konec julija zaposlenih 1174 delavcev, kar 
je 66 manj kot v mesecu marcu. 
Na petkovi skupščini pa ni bilo govora o srednjeročni stra-
tegiji razvoja, ki jo je pred nedavnim pripravil upravni odbor 
in jo v tem mesecu v Egiptu tudi že predstavil lastnikom, 
egiptovskemu podjetju ElSewedy. Prav tako še ni bila pred-
stavljena zaposlenim v podjetju, ki jim je obljubljeno, da 
bodo o strategiji obveščeni v avgustu. S. Ž. 

UUDSKA UNIVERZA KRANJ 
Center za Izobraževanje In kulturo 

vabi k vpisu v Izobraževalne programe 
za šolsko leto 2008/09 

IZREDNI ŠTUDU 
> DODIPLOMSKJ ŠTUDU 

• Ekonomska fakulteta Ljubljana 
VISOKA POSLOVNA ŠOLA -
EQUIS - evropski standard kvalitete 
Informativni dan: 9.9- 2008 ob 17. uri 

• Fakulteta za strojništvo Maribor 
Visok strokovni študij strc^nlštva 

>> VIŠJEŠOLSKI ŠTUDU 
• Izobraževalni zavod HERA IJuUJana 

Program: RAČUNOVODJA 
(za najmai4 20 kandidatov) 

> SREDNJEŠOLSKfMOGRAMt 
• Bolničar - negovalec 
• Trgovec 

• Ekonomski tehnik - PTI 

>NPK Socialni oskrbovalec -NOVO 

Osnovna šoia za mladostnike In odrasle 
8. In 9. razred • BREZPLAČNO 

inf0nnaclie:O2804S00 
www.lunlverza.»t 
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PODBREZJE 

Buče velikanke 

Na vrtu ob hiši Podbrezje 18 imajo letos nenavaden pride-
lek. Iz semen jedilnih bučk, ki so jih posejali na kupu kom-
posta, je zraslo več velikih zelenih in oranžnih buč. Kot je 
povedala Srečka Petek, se že vrsto let ukvarja z biološkim 
vrtnarjenjem, a tako velikih buč še ni Imela nikoli. Vseh ne 
bodo mogli pojesti, zato jih bodo poklonili nekaj sosedom 
za okras. Obenem smo izvedeli, da so Petkovi dolgoletni 
naročniki Gorenjskega glasa. S . S. 

Srečka in njen vnuk Gašper ob bučah velikankah 

LJUBLJANA 

Ukrepi za pomoč prizadetim kmetijam 

Vlada je na četrtkovi seji sprejela več ukrepov za pomoč 
kmetijam, ki jih je prizadelo nedavno neurje s točo. Kmeti-
jsko ministrstvo j im bo že vnaprej izplačalo "subvencije" za 
ukrepe kmetijske politike, objavilo bo posebna javna razpisa 
za sanacijo poškodovanih trajnih nasadov in kmetijskih ob-
jektov ter za postavitev protitočnih mrež, pripravilo pa bo 
tudi program odprave posledic, ki bo vključeval dodatne 
stroške obnove popolnoma poškodovanih kmetijskih 
zemljišč in kritje izpada dohodka v najbolj prizadetih trajnih 
nasadih v prihodnjem obdobju. Ker država sofinancira 40 
odstotkov premije za zavarovanje kmetijskih pridelkov, po-
moč ne bo vključevala nadomestila za izpad letošnjega 
pridelka. C. Z. 

D R U Š T V O ^ ^ 'mrmir 
BOSKOPJA LOKA '••In«: ' 

u fiUlUlCI | M « S T O n i f U O M 
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•SUHA ŠPA6A 
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i • p i t t u i s l a i p t a u i SMUTIGE 
g Pečenje koruze in krompirja za otroke! Zabavne igre! 

I Bogat SREČELOV! 
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Gorenjski das 

Neurja so resen opomin 
"Zadnja neurja so resen opomin vsem, ki so še dvomili o podnebnih spremembah," je ob odprtju 
radgonskega sejma dejal kmetijski minister Iztok jarc in poudaril, kako pomembno je prilagajanje na 
te spremembe. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Gornja Radgona - Na Po-
murskem sejmu v Gornji 
Radgoni se je v soboto začel 
46. mednarodni kmetijsko 
živilski sejem, na katerem se 
na več kot 63 tisoč kvadrat-
nih metrov površine pred-
stavlja 1.665 razstavljavcev iz 
28 držav. Sejem je odprl 
predsednik države Danilo 
Tiirk, ki je ob tem pohvalil 
vlado za hitro iikrepanje ob 
nedavnih neurjih in hkrati 
opozoril, da mora vlada oz. 
država še naprej vztrajno po-
skušati čimbolj omiliti posle-
dice škode in pomagati pri-
zadetim ljudem. Vztrajnost 
bo po predsednikovem mne-
nju potrebna tudi v prihod-
nje, saj bodo to zahtevale 
podnebne spremembe in 
razmere na trgu. 

Vnaprejšnje izplačilo 
subvencij 

"Če se ozrem na sloven-
sko kmetijstvo v zadnjih šti-
rih letih, si upam trditi, da 
lahko govorimo o uspešno 
prehojeni poti," je dejal mi-
nister za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Iztok Jarc 
in dodal: "Vlada je izpolnila 
zavezo in je od leta 2004 na-
prej zagotavljala proračunski 

Kmetijski minister 
Iztok jarc 

denar za plačevanje nepo-
srednih plačil. Slovenski 
kmetje ste zato danes edini 
med novimi državami člani-
cami, ki prejemate enaka 
plačila kot vaši kolegi iz dru-
gih starih držav članic EU." 
Minister je izpostavil še ne-
katere druge dosežke, med 
drugim prilagajanje podneb-
nim spremembam, kjer so 
uvedli sofinanciranje premij 
za zavarovanje pred naravni-
mi ujmami in sprejeli strate-
gijo prilagajanja kmetijstva 
in gozdarstva na podnebne 
spremembe, do konca leta 
pa bodo pripravili še akdjski 
načrt. Kinetom, ki jih je pri-
zadelo zadnje neurje, bodo 

predvidoma že v drugi po-
lovici oktobra vnaprej izpla-
čali del letošnjih subvencij, 
za obnovo poškodovanih in 
uničenih gospodarskih po-
slopij in trajnih nasadov (z 
izjemo vinogradov) bodo ver-
jetno v začetku oktobra obja-
vili posebna javna razpisa. 
Zavod za gozdove bo do kon-

,ca tega t e i i a pripravil sana-
cijski program za poškodova-
ne gozdove, lastniki gozdov 
bodo na podlagi opravljenih 
del lahko vlagali zahtevke za 
vračilo stroškov, prva plačila 
naj bi prejeli ob koncu sep-
tembra. 

Priznanja za kmetijsko 
mehanizacijo 

V petek, dan pred odprt-
jem sejma, je na sejmišču 
potekalo ocenjevanje kmetij-
ske mehanizacije in opreme, 
za katero je 29 podjetij iz 
Slovenije, Avstrije in Italije 
prijavilo 58 strojev. Strokov-
na komisija je podelila tri 
šampionske nagrade ter več 
zlatih, srebrnih in bronastih 
medalj ter priznanj. Od go-
renjskih razstavljavcev je Ag-
romehanika iz Hrastja dobi-
la zlato medaljo za škropibii-
co A G P 1 0 0 0 EN VD, za pr-
šilnik A P T 1 0 0 0 in za traktor 
Deutz Fahr M 600 , Greina 

Kranj zlato medaljo za samo-
hodni mešalno krmilni voz 
AGM, model Vantage Miller 
1 10 , s frezo za odvzem silaže 
in srebrno medaljo za cister-
no za gnojevko tip C V C 
1 4 . 0 0 0 litrov na tandem 
podvozju, s centrifugalno čr-
palko in dognojevalcem za 

1 

Ciril Smrkolj, predsednik 
Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije: "Eko-
nomika v kmetijstvu je 
pripeljala do tega, da je 
vedno manj kmetov in na 
policah trgovin vse manj 
slovenske hrane." 

polivanje gnojnice širine 12 
metrov. Euro Globtrade iz 
Voklega je prejel zlato meda-
ljo za traktorsko prikolico 
HB BrantnerTA 13.045 XXL 
in za traktorski nakladalec 
MX Ti o, Kozina Kranj pri-
znanje za stroj za sušenje 
krompirja, Larix GT iz Pred-
dvora pa zlato medaljo za 
traktor lindner Geotrac nove 
serije 4. 

V nedeljo je bilo tudi tek-
movanje v plesanju polke, v 
konkurenci desetih parov sta 
zmagal Teja Stalec in Simon 
Potočnik iz Selc. 

Najlepše so bile Erženove brazde 
Na gorenjskem tekmovanju v oranju je zmagal Sandi Eržen z Codešiča. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Lahovče - Na gorenjskem 
tekmovanju v oranju, ki sta 
ga v soboto na KŽK-jevih nji-
vah v Lahovčah pripravila 
Društvo kmetijskih inženir-
jev in tehnikov Gorenjske in 
Kmetijsko gozdarski zavod 
Kranj, je nastopilo vsega pet 
oračev, med njimi štirje s 
plugom krajnikom in eden z 
obračalnim plugom. Ocenje-
valna komisija pod vodstvom 
Janeza Berganta je prvo me-
sto prisodila Sandiju Erženu 
z Godešiča, na drugo mesto 
se je uvrstila Jerca Zaverl iz 
Mednega, tretji pa je bil 
Anže Koželj iz Vodic. Go-
renjsko bosta na državnem 
tekmovanju, ki ga organizi-
ra Zveza organizacij za teh-
nično kulturo Slovenije, za-
stopala Zaverlova in Koželj. 
Eržen pa bo nastopil na tek-
movanju Društva oračev 
Slovenije. 

Zanimivo: Sandi Eržen ne 
izhaja s kmetije, kot strojni 
tehnik je zaposlen v podjetju 

Udeleženci tekmovanja: Anže Koželj, Vojko Žibert, Jan Kožuh, Jerca Zaverl in Sandi Eržen 

Šibo, zelo rad pa pomaga na 
sosedovi kmetiji, kjer tudi 
orje. Za tekmovanje se je pri-
pravljal pod vodstvom ne-
kdanjega odličnega tekmo-
valca v oranju Ivana Jugovi-
ca. Jerca Zaverl, sicer dijaki-
nja Biotehniškega centra Na-
klo, je lani na gorenjskem 
tekmovanju že celo zmagala. 
Anže Koželj izhaja s kmetije. 

na kateri obdelujejo trideset 
hektarjev lastne in najete 
zemlje in redijo 70 glav živi-
ne, pri pripravah na tekmo-
vanje m u je z nasveti poma-
gal oče, ki je nekdaj tudi tek-
moval v oranju. 

"Udeležba na tekmova-
njih v oranju je zadnja leta 
slaba. Eden od razlogov za to 
je verjetno tudi tehnika ora-

nja, ki je na tekmovanjih za-
htevnejša kot pri oranju na 
kmetiji," je dejal Frand Pav-
lin iz Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Kranj in dodal, da so 
letos orači imeli zelo dobre 
razmere za oranje, saj so 
organizatorji za tekmovanje 
izbrali najlepši del KŽK-jeve 
njive, na kateri ni bilo kame-
nja in ne žetvenih ostankov. 



F I N A N C E cveto.zaplotnik@g-gkis.si 1 9 

Za škode 60 milijonov 
Zavarovalnica Triglav bo za zavarovalnine po julijskem in avgustovskem 
neurju namenila več kot 60 milijonov evrov, kar je trikrat več kot lani v 
vsem letu. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Po podatkih zava-
rovalnice je bilo letos od ^4. 
junija do 16. avgusta dva-
najst dni z neurji, ki so pov-
zročala škodo na zavarova-
nem premoženju. Samo ne-
urje 13. in 14. julija je v zava-
rovalnici povzročilo 25 mili-
jonov evrov škode, neurje 8. 
avgusta devet milijonov ev-
rov, škoda ob neurju 15. av-
gusta pa je znašala okrog 25 
milijonov evrov. Zavaroval-
nica je za poplačilo te škode 
do sredine prejšnjega tedna 
prejela že okoli pet tisoč pri-
jav, pričakuje pa jih več kot 

deset tisoč, od tega dobrih se-
dem tisoč za objekte, okrog 
1.500 za avtomobile in 1.600 
za posevke. Zavarovancem 
izplača zavarovalnino že dan 
ali dva po pridobitvi celotne 
dokumentacije, v nujnih pri-
merih pa tudi akontacijo še 
pred zaključkom škodnega 
primera. 

V zavarovalni družbi Adri-
atic Slovenica ugotavljajo, da 
je bila škoda na zavarovanem 
premoženju ob zadnjem ne-
urju precej višja, kot je sprva 
kazalo. Zadnji podatki in pri-
jave škode kažejo, da je bila 
to letos najhujša naravna ka-
tastrofa. Zavarovanci so do 

UuBgANA 

Nov vzajemni sklad KD Indija-Kitajska 

Družba KD Skladi je pred kratkim začela tržiti nov delniški 
vzajemni sklad, KD Indija-Kitajska, pri tem pa vlagateljem 
do konca avgusta ne bo zaračunavala vstopnih stroškov. 
Sklad bo omogočil nalaganje denarja na razvijajoče se trge 
Indije in Kitajske, ki so po mnenju analitikov dolgoročno 
zelo perspektivni. Rast indijskega in kitajskega gospodar-
stva je v zadnjem desetletju bistveno presegla rast največjih 
svetovnih ekonomij, napovedi za prihodnost pa so zlasti v 
primerjavi s skromnimi pričakovanji za razviti svet še naprej 
zelo optimistične. Višji dohodki prebivalstva pospešujejo 
tudi rast zasebne porabe, s tem pa postaja domače gospo-
darstvo manj odvisno od ameriških in evropskih naložb. 
KD Skladi bodo jeseni ponudili vlagateljem še štiri delniške 

sklade - KD Latinska Amerika, KD EM Infrastruktura in grad-
beništvo, KD Vzhodna Evropa in KD Finance, skupno jim bo 
potem na voljo že sedemnajst skladov z različnimi naložbe-
nimi politikami. 

srede zvečer prijavili že 
4.230 oškodovanj, sedanje 
ocene pa kažejo, da bo škoda 
prese^ 6,7 milijona evrov. 
Največ škode je bilo na ob-
močju poslovnih enot Mur-
ska Sobota, Maribor, Celje in 
Novo mesto, nekaj pa tudi na 
območju Ljubljane. Škoda je 
na stanovanjskih, gospodar-
skih in poslovnih stavbah ter 
na avtomobilih. Skoda na av-
tomobilih je krita le v prime-
ru, če ima zavarovanec skle-
njeno kasko zavarovanje, ki 
vsebuje kritje t. L naravnih 
nesreč - vihar, poplavo, hu-
dourniške ah visoke vode, 
točo, plazove... 

IgusgANA 

Posojila po neurju 

Eko sklad je razširil seznam 
upravičencev do brezobres-
tnih posojil za odpravo po-
sledic neurij. Po odločitvi 
nadzornega sveta sklada se 
na podlagi že objavljenega 
javnega razpisa za posojila 
lahko potegujejo tudi občani, 
ki jih je prizadelo neurje 8. in 
15. avgusta. Sklad je znižal 
najnižji znesek posojila z 
2.000 na 1.500 evrov, dolo-
čil, da najvišji znesek posoji-
la ne sme presegati trikratni-
ka ocenjene škode, in podalj-
šal rok za oddajo vloge do 
konca oktobra. C. Z. 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Izgubo bodo pokrili 

Iskraemeco, družba za 
upravljanje in svetovanje - v 
likvidaciji je ob koncu minu-
lega leta imela 7,8 milijona 
evrov bilančne izgube. Upra-
va in nadzorni svet predlaga-
ta, da bi je štiri milijone ev-
rov pokrili iz rezerve dobič-
ka, preostalo pa iz kapital-
skih rezerv. Delničarji bodo 
o tem odločali na skupščini 
23. septembra, takrat se 
bodo seznanili tudi s poroči-
lom uprave o poteku likvida-
cijskega postopka In o raz-
delitvi premoženja. C. Z. 

LJUBLJANA 

Ljubljanske mlekarne 
poslujejo pozitivno 

Delničarji Ljubljanskih mle-
karn so na četrtkovi skupšči-
ni sklenili, da bodo celotno 
lansko izgubo pokrili Iz ka-
pitalskih rezerv družbe. 
Družba je lani iz poslovanja 
imela 930 tisoč evrov izgu-
be, celotna izguba pa je zna-
šala nekaj manj kot 1,3 mili-
jona evrov. Kot je po skup-
ščini povedala predsednica 
uprave Cvetana Rijavec, le-
tos poslujejo pozitivno in 
spreminjajo zunanjo podo-
bo svojih izdelkov. C. Z. 

Teden rdečih številk 
CvEio ZAPLOTNIK Petrola se je pocenila za 5,1 

odstotka, Mercatorja za 4,1 
Kranj - Dogajanje minulega odstotka, Save za 3,9 odstot-
tedna na Ljubljanski bor2d bi ka, Telekoma za 3,6 odstot-
lahko označili kot teden rde- ka, Intereurope za 3,1 odstot-
čih številk. Slovenski borzni ka, Krke za 2,7 odstotka ... 
indeks SBI 20 se je znižal za Edina delnica (iz naše pre-
213 točk ali za 2,8 odstotka. glednice), ki je prejšnji teden 
indeks najpomembnejših celo pridobila vrednost, je 
dehiic SBI TOP za 54 točk bila delnica Aerodroma 
oz. za 3,1 odstotka. Delnica Ljubljana. 

Delnica Enotni tečaj (v evrih) 
22.8.2007 14.8.2008 22.8. 2008 

Gorenje Velenje 45,21 30,55 29,98 
Intereuropa Koper 46,14 25.45 24,66 
Krka Novo mesto 112,10 91.95 89,46 
Luka Koper 109,72 56.64 55.41 
Mercator Ljubljana 391.61 231,17 221,42 
Petrol Ljubljana 952.59 539.90 51249 
Telekom Slovenije 465,86 237.91 229,36 
Aerodrom Ljubljana 97.03 80,63 82,02 
Istrabenz Koper 125,36 80,69 80,25 
NovaKBM - 26,00 25,86 
Pivovarna Laško 97.90 79.00 76,84 
Sava Kranj 491,88 411,99 395.97 
Pozavarovalnica Sava - - 27,51 
Žito 398.71 209,43 
Infond ID 1 6.71 6,16 6.15 
Infond ID 13.15 11,41 11,32 
IDKD 15.29 9.78 9.09 
NFDi 2,80 1,86 1,83 
Krona Senior n,o6 8,50 8,34 
Zvon Ena ID 22,10 15.74 14.50 
SBI 20 11.770,33 7-^53-99 7-440-77 
SBI TOP 2.^63,60 1.713,94 1.660,28 
BIO 116,22 ii6,J4 "5.93 
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četrtek, 14. avgusta 2008 

Zakaj laži? 
Kot občinska svetnika se čuti-

va dolžna odgovoriti na članek 
Gradnja po gorjansko, kije bil 
v Gorenjsketn ^asu objavljen 8. 
avff^sta 2008, v katerem je iz-

java župana Petra Torkaija: 
"Žal pa pločnika ne ho med 
Zgornjimi in Spodnjimi Goija-
mi, saj je opozicijskim svetni-
kom uspelo prepričati lastnika 
zemljišč na tem delu trase, da 
so^a nista dala." Ta izjava 
je laž in to je lahko dokazati. 

Dokazi za to obstajajo v zapis-
nikih občinskih sg ter v drugih 
dokumentih. 

Ni res, da sta dva lastnika 
nasprotovala gradnji kolesarske 
steze. Dvome so namreč imeli 
tudi drup lastniki, ki so dali 
pogojna soglasja (menjava 
zemlje, dogovor o odškodnini 
itd.). Lastniki se niso strinjali s 
pogoji, ki jim jih je postavil g. 
Torkar, predvsem pa so se uprli 
načinu, s katerim sta do njih 
nastopila župan in sodelavec g. 
Vojko Kapus. Župan je lastni-

kom zagrozil z razlastitvijo, 
katero je tudi vložil na Upra-
vno enoto Radovljica. 

Občinski svetniki nikoli nis-
mo odločali o točnem poteku 
trase kolesarske steze (nikoli! -
O poteku trase ni nobenega ob-
činskega sklepa • traso je posta-
vila občinska uprava), tako da 
je župan vložil zahtevek za 
razlastitev (tako imenovano 
nacionalizacijo) brez soglasja 
občinskega sveta, direktor ob-
činske uprave pa je pojasnil, da 
ho razlastitev končana v roku 

dveh mesecev in da to ni zade-
va za obravnavo na občinskem 
svetu, da je to v pristojnosti žu-
pana in direktorja. Traso je po-
drobno obravnavala tudi po-
sebna komisija, ki je podala 
konkretne predloge in ugotovit-
ve glede trase. Te ugotovitve so 
podprli tudi strokovni sodelavci 
delavnice, kije bilajanuaija 
2008 v Goijanskem domu. Iz-
sledke si lahko vsi ogledajo v za-
pisnikih občinskih sej. 

Na eni izmed sej je eden iz-
med lastnikov, ki naj ne bi dal 

\ 

Ponudba velja od ZE.OB. dg 31.08.2008. oz. do razprodaje akcijskih zalog v tem terminu. 
3702/08 

Lesni briketi ..Forest" v foliji 10 kg 
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so^asja, na konkretno vpra-
šanje - ali bi dali zemljo za 
pločnik od Spodnjih do Zgor-
njih Gorij, odgovoril: "Da 
seveda. Za pločnik ob cesti 
damo zemljo." 

Postopek za "nacionalizaci-
jo" pri Upravni enoti je bil 
ustavljen in preklican je bil za-
htevek za razlastitev s strani 
Občinske Uprave, ko je sprevi-
dela, da nima prave osnove, da 
nima prave zakonske podlage, 
kot tudi ne prave podpore Ob-
činskega sveta Občine Goije. 

To, da nas župan obtožuje, 
da smo prepričali lastnike zem-
ljišč, naj ne dajo so§a^a,je či-
sta njegova laž. Midva, Stanko 
Lah in Tomaž Bergant, nisva 
prepričevala nobenega lastni-
ka, ravno nasprotno, če pa je to 
naredil kdo drug, prosim, naj 
se to navede poimensko. Kot 
občinska svetnika sva dala že 
veliko predk^ov (med drugimi: 
obvoznica, javna razsvetljava 
Spodnje Goije, nogometno 
igrišče, ureditev starih peš poti, 
informacijska avtocesta - širo-
kopasovno omrežje ... itd.), 
zelo toplo sva pozdravila tudi 
projekt pločnika. RazU^ za to, 
da se pločnik med Spodnjimi iz 
Zgornjimi Goijami ne dda, in 
zja izsiljeno traso skozi PdjSice 
so drugje. 

Zavedati se moramo tudi, 
da ima župan v občinskem 
svetu relativno večino in ven-
dar predlog za "nacionalizaci-
jo" ni bil sprejet kot tudi ni bil 
sprejet zaključni račun, na ka-
terega je "negativno mnenje" 
podal tudi Nadzorni odbor 
Občine Goije. 

Meniva, da je župan s takš-
no izjavo škodoval ne samo 
lastnikom, ne samo opozicij-
skim svetnikom, kot "nas" 
imenuje, ampak vsem svojim 
volivcem in volivkam. Veija-
meva, da je bila ta laž spodrs-
ljaj, da se to ni dogajalo v pre-
teklosti in da se ne bo dogajalo 
v prihodnosti. Pravilno in poš-
teno bi bilo, da se vsem javno 
opraviči in res v Goije uvede 
politiko, ki nas ne bo delila, 
ampak nas bo združevala. Če 
želimo, da se bo naredilo več, 
se ne smemo deliti, veliko več 
bomo lahko naredili, če bomo 
"stopili skupaj" - takšne so bile 
tudi predvolilne obljube. 

S T A N K O L A H I N T O M A Ž 

B E R G A N T , S V E T N I K A 

O B Č I N S K E G A SVETA G O R J E 

I Z S P O D N J I H G O R I J 

Brez soglasja 
o mostu 

Marjana Ahačičje f Dežel-
nih novicah, prilogi Gorenj-
skega gJasa, 14. avgusta 2008 
objavila Članek Brez soglasja 
o mostu. 

S tem v zvezi želim o Ko-
ruznem mostu v Kropi podati 
naslednje pojasnilo, mnenje. 

Po lanski vodni ujmi v Kro-
pi (18. septembra 200j) je bilo 
podano spomeniškovarstveno 
stališče (Delo, 27. septembra 
200j), da ni nobenih zavod-
skih zahtev za ohranitev stare-

ga betonskega Koruznega mo-
stu in se ta lahko poruši. Tako 
bi bilo v Kropi odstranjeno po-
tencialno nevarno poplavno 
mesto ob morebitni prihodnji 
visoki hudourni vodi. 

S strani spomeniškovarstve-
nega zavoda torej ni bilo in ni 
nobenih ovir za odstranitev 
starega betonskega Koruznega 
mostu v Kropi, kije bil zgrajen 
po letu igzo. 

Odprto pa ostaja vpraša-
nje, kje in kakšen naj bo nov 
nadomestni most. Most mora 
omogočiti dovoz do sedmih 
hiš, ne da bi bila zaradi njega 
okrnjena kulturna dediščina 
Krope, predvsem pa naj zago-
tovi trajno protipoplavno var-
nost naselja. 

S strani projektanta smo na 
zavod prejeli štiri idejne vari-
ante mostu, vse na lokaciji se-
danjega betonskega mostu. 
Med variantami ni bistvenih 
razlik. Zgornji nivoji na načr-
tovanih mostovih so med 510,00 
m do 510,57 m. Nivo starega 
mostu je 510,44 m. Tako je le 
en novi most za ij cm vi^i od 
sedanjega betonskega mostu. 

Večja vodna pretočnost pod 
novim mostom je v vseh štirih 
variantah načrtovana s poru-
šitvijo starega kamnitega jezu 
pod njim. 

Stari kamniti jez, ki so ga v 
preteklosti zgradili Kroparji 
za umiritev strmega hudour-
nega vodotoka, jez, ki ga niso 
mogle podreti niti stoletne po-
plavne vode Kroparice, naj bi 
torej sedaj načrtno porušili. 
Jez je vrisan v katastrski 
mapi iz leta 1826. 

Na zavodu menimo, da naj 
se ohrani ta stari kamniti jez, 
ki je dediščina preteklosti, 
hkrati pa naj se na osnovi so-
dobnega znanja ter novih 
gradbenih tehnologij zgradi 
nov most z bistveno večjo vod-
no pretočnostjo, kot jo ima se-
danji betonski most. 

Če pa na sedanji lokaciji 
Koruznega mostu ni mogoče 
skonstruirati in zgraditi nove-
ga mostu z bistveno ve^im vod-
nim pretokom (npr. z vi^im in 
daljšim lokom na dvignjenih 
brežinah in z daljšo dovozno 
kUmčino ter z veijo širino zavo-
jev), tako da bi pri tem ohrani-
li tudi star kamniti jez, potem 
naj se prouči možnost postavit-
ve novega mostu nižje, dolvod-
nopod kamnitim jezom. 

Dvižni most na lokaciji sta-
rega mostu Je bil omenjen le kot 
možna varianta, če ne bi bilo 
nobene druge možne lokacije 
za postavitev novega mostu. 

Seveda je za postavitev nove-
ga mostu potrebnih več domiš-
ljenih idejnih variant, na osno-
vi katerih bi bilo mogoče izbra-
ti najboljšo in najbolj varno 
protipoplavno lokacijo novega 
Koruznega mostu v Kropi. 
Novi most naj bo boljši, lepši, 
bolj varen od starega. 

Vsaka generacija naj k sta-
ri, ohranjeni kulturni dedišči-
ni Krope doda nove sodobne 
vrednote. 

V I A D I M I R K N I F I C , 

KONSERVATOR, Z V K D S , 

O E K R A N J 
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Še enkrat 
o Veliki planini 

v časopisu- Gorenjski^je hi 
dne z^.juiija- 2008 objavljen da-
nek z nadovom Iščgo krivca za 
propadanje Vdike planine, ki se 
je po večni navezoval na k nere-
šena lastniška ruzmeija na Veli-
ki planini. V prvi vrsti-je bilo v 
Članku predstavljeno mnenje 
Zbora za Kamnik ter fyihovega 
predsednika Robina Majnika, 
na kratko je bil podan komentar 
župatM Občine Kamnika Anto-
na Toneta Smolnikaija. 

Nikakor pa ne moremo ostati 
mirni ob takšnih objavah v pod-
je^u Velika planina, d. o. o. 
Predvsem se nam zdi sporen in 
nesprgemljiv naslov danka Išče-

jo krivca za propadanje Vdike 
planine. Kaj točno je avtorica 
Sanka imda v midih ob besedi 
Vdika planina (ali podje^e Veli-
ka planina, d. o. o., ali Vdiko 
planino v gfograjškem pomenu 
besede) ni pomembno, kajti ne 
eno in ne drugo ni v stanju pro-
padanja. Nasprotno. Vdika plo-
nina v zadnjih letih bdeži zares 
lep obisk, ki jepodedičnov veliki 
meri povezan z uspešnim po^ 
vanjam družbe Velika planina, 
d. o. o. Objava danka s takšnim 
naslovom se nam zdi tako zava-

janje javnoSd, podedično pa po 
našem mnenju podje^e oziroma 
celotno obmoije Vdike planina 
utrpi vdiko Scodo, upad obiska 
ter posledično dab&podcmrye. 

Kot že omenjeno je družba 
Vdika planina, d. o. o., v 
zadnjih dveh letih postorila vdi-
ko na podnM^ vzdrževanja žič-
n^ih naprav, ki tako danes 
obratujgo z vsemi potrebnimi 
dovoljenji po ustaljenem in ob-

javljenem voznem redu. Leta 
2006 je bik opravljena menjava 
cdotn^a dektronskega sistema 
nanih(Jki,kitakovdjazaenega 
najsodobngših sistemov na ka-
binskih žičnicah v Sloveniji. Po-
stoijeno je bilo ogromno na po-
dro^u gostinske ponudbe ter do-
datne turistične ponudbe. Nad-
gradnja svetne strani, novi pro-
modjski materiali, organizirani 
vodenje ter ponudba pastir^icega 
muzga na planini je samo nekaj 
izmed celotne dodatne ponudbe, 
ki smo jo pripravili za naše obis-
kovalce v poletnih mesecih. Ena-
ko pestra je ponudba v času zim-
ske sezone, ko skušamo obisko-
valcem poleg smučarya ponuditi 
aktivnosti na sne§i, kot so san-
kanje, pohodi na krpljah, tek na 
smučeh itd. Seveda ob nemote-
nem obratoMrgu nc^h naprav. 
Sadove so obrodila tudi številna 
povezovanja s ponudniki preno-
čitvenih kapacitete v Kamniku, 
Ijubljani in okolici, ki tako na 
planino privab^ajo vedno več tu-
jih obiskovalcev. Udeležba rm tu-
rističnih sefmih in borzah je prav 
gotofo pripomo^ k ve^'i prepo-
znavno^ planine. Posebg nas 
veseli, da smo pred nedavnim 
pridobili evropska sredstva v okvi-
ru projdcta Usten to the voice of 
villages, ki bodo v letu 2009 na-
rrxiyena prenovi celostne podobe 
Vdike planine. 

Našim gsstom tako v pdetnih 
rrusedh nikakor ni dolgčas. Ni-
halkajih pope^e na planino vsak 

dan med 8. ini8.urv (do 20. ure 
medvikendi). V času pc^etne se-
zone prav tako vsak dm obratu-
je dvosedežnica Šimnovec, ki 
obiskovalce zap^e na vrh plani-
ne. 0§ed pastirsk^a nasdja s 
pokušino mlečnih dobrot pred-
stavna posebtto doživele, ki ga ni 
mogoče srečati na vsakem kora-
ku. Sprehodi ali daljši pohodi, 
obisk tradicioncdnih prireditev 
ter občudovanje neokrnjene na-
rave z raz§edi na Kamniške 
Pipe so še trije razlogi več, ki do-
dajo zdo vdiko ob obisku ptoti-
ne. 

V po^e^u Vdika planirui, d. 
o. 0., X trudimo, da ugodimo že-
ljam naših obiskovalcev ter jim 
omogočinu) kar se da prijeten 
obisk planine. Iz na&ete§i je do-
bro razvidno, da [Janina danes 
živi i> vsg svoji podobi. Prav nič 
drugače ni bŠo ob koncu meseca 
julija 2008, ko je bil objavljen 6a-
nek v časopisu Gorenjski §as z 
ial dobro znanim nasiovom. 

Prepričani smo, da se zaveda-
te, kai^močinuyo tiskani me-
diji ter kakšno podobo lahko ob 
tem ustvarijo pri bralcih. Poddm 
in mnenja, ki so včasih lahko 
povsem napačna. 

Menimo, da je z objavo San-
ka z naslovom Iščgo krivca za 
propadanje Vdike planine Šlo za 
hudo zavajanje javnosti, ki je 
vsekakor pustilo vdike posledice 
tudi za družbo Vdika planina, 
d. o. o. 

Zaradi nastale situacye priča-
kujemo opravičilo ter pojasnilo 
Malim bralcem v velikosti djav-
Ijenega Članka v eni zmed m-
slednjih številk časopisa Gorenj-
ski ^ kot tudi olyavo na vaših 
spletnih straneh. 

Želdi bi, da so tudi vaši bralci 
obveščeni o trenutnem starcu in 
dogajartju na Vdiki planini ter 
naspldi ddovargu družbe Vdika 
planina, d. o. o. Hkrati menimo, 
da s tem dganjem lahko vsaj dd-
no popravite škodo, kije z objav-
ljenim člankom nastala in za 
katero žal menimo, da ni majh-
na. 

MARIJAN SKORNIŠEK, 

direktor 

Kadrovanje na 
občini Bled 

ENA SAMA BESEDA 
RESNICE ODTEHTA VES 
SVET, smo brali v Sobotni prilo-
gi Vela 9. avgusta izpod peresa 
Branka Sobana ob smrti vdike-
ga ruskeffi pisatdja, dobitnika 
Nobelove nagrade, enega največ-

jih duhovnih in kulturnih oseb-
nosti 20. stde^a. 

In zaradi te RESNICE ne 
morem in ne smem molčati o 
vsem, kar se danes dogfija na 
Bledu - rui blgski občini. 

V svojem imenu in p imenu 
mncgi/j Blgcev izražam obžalo-
vanje, da smo v zanosu in z ve-
liko mero zauparya za župana 
volili kandidata, ki je domačin, 
široko razgledan, intdi^nten in 
strokovnjak na podroi^u turiz-
ma. Vetjdi smo, da zna držad 
dano besedo. 

V času volilne kampanje in 
tudi kasngejejavno zagotav^al, 

da v nobenem primeru ne bo za 
vodetije občini uprave angaži-

- red bivšega blgskega župana, 
mag. Borisa Malga. V torkovem 
Ddu z dne 12. avgusta smo pre-
brali, daje za dir^ija občinske 
uprave župan izbral prav ryeffi. 

Eden od argumentov župana, 
da je za vodenje občinske uprave 
izbral mag. Borisa Malga, je 
njegovo poznavanje Bleda, žal 
pa je pri izbiranju pozabil upoš-
tevati vse napake in grehe, kijih 

je imenovani Storil kot župan 
Bleda v letih 1998 do 2002, ka-
terih pa se mi Blgci še kako spo-
minjamo. 

Župan Janez Fajfar - kje je 
vaša kredibilnost? 

ENA SAMA BESEDA RES-
NICE... Inzaradi te RESNICE 
naj ruišt^em samo nekaj RES-
NIC o ddu rtuig. Borisa Malga, 
ko je bil blgski župan: 

1. rezultat njegove^i župano-
vanja je zaključni račun občine 
za leto 2002, ki izkazuje izgubo 
v višini joo milyonov tdarjev; 

2. za popravilo Prešernove ce-
ste izvajalec ni prgd plačila; pri-
mer je še danes na sodišču (ver-

jetni izid je izvriba); 
3. koncesije Adria plin, WTE 

...,dao šahovski olimpiadi in šg-
kih ne izgubljamo besed. 

Na koncu pa še zadrga RES-
NICA, ki sicer ne izvira iz časa 
županovarya mag. Borisa Ma-
lga na Bledu, prav gotovo pa ni 
r^enca za imenovanje na de-
lamo mesto direktorja občinske 
uprave. Po neuradnih informa-
cijah je v času primopre^je ob-
lasti na občini Bohinj (nomU-
bra 2006) moral oditi, za kar je 
verjetno prejel ustrezno odpra-
vnino. 

Ogorčenju številnih Blgcev -
volivcev se pridružujgo zapode-
nivobčittski upravi, ki so na žu-
pana že naslovili peticijo, s kate-
ro nasprotujgo odstavitvi dose-
danjega direktorja občinske 
uprave Mat/aža Erjavca. 

Je Bled res podo^ raja, kakor 
ga je vidd dr. France Prešeren? 
Gotovo. Tudi Ivan Cankar ga 
enači z nebesi pod Tr^vom. 

In? Prišli so trgovci z novd v 
blatno vas zares\ 

ROŽA SOIAR 

Cankarjeva 25, Bled 4260 

Kampiranje v 
Bohinju 

Avtokamp Zhtor<^ - Bohinj 
je dd Tri^vskega narodnega 
parka, ali pač ne!? 

V kamp sva z ženo prispda 
dopoldne po nočni plohi in 
pričakal ruyuje poznan prijeten 
pogfed na množičru) "sušenje" 
opreme in nekaj gostov seje že 
ustrašilo vremena in odMo. Prav 
zaradi nočnega de^a je biki ob 
obali jezera v senci prazna 

parcela. Na recepciji sva preve-
rila morebitno rezervacijo in po 
zagotovilu, da je prostor rui 
voljo, sva si ga kljub pričako-
vani vi^'i ceni izbrala. Preden 
sva postavila šotor, sem še 
enkrat pc^edal cenik z recepci-

je in v šoku ugotovil, da so ta dd 
cone A preimeru)vali v cono "de 
luxe" zaradi poseda na jezero. 
Cena pa je bila vi^'a za vsaj še 
dve dodatni zvezdici (kamp 
ima 2 zvezdici **). Še vedno 
naju je mikalo, da hi po 20 letih 
spet imela šotor na obali jezera 
(kot svo ga imda, preden so za-
prii najlepši del kampa), am-
pak naju je po^ed na druge 
zasedene prostore ob obali 
jezera dokončno odvrnil. Na 
sosednjem prostoru je stala 
počitniška prikolica iz časov 
sindikalna turizma, podobna 
tistim, ki sem jih vozil in 
postavljal po jadranski obali v 
prvi dužbi. Pokrita je bila z ve-
liko plahto, predprostor pa je bil 
pokrit s polivinilom. Utrjena 
terasa in zasajeno cvetje je 
dalo vedeti, da gre za mru}go 
ceruJSi pavšalni najem. To Je 
sicer poslovna politika upravl-
javcev avtokampa, vendar je 
moje mnenje, da ni pošteno do 
vseh tistih, ki uživamo v počit-
nicah pod šotorom, da veljajo 
taka pravila v ruišem edinem 
avtokampu ob Bohinjskem 
jezeru. 

Naslednji dve stvari, ki sem 
jih opazil v kampu, pa me 
navdajata z gJobofco žalostjo 
in obenem zaskrbljenos^o nad 
ravnanjem in odnosom do 
narave v prvi vrsti zaposlenih v 
kampu kot tudi gostov kampa. 

Najprej kurjenje ognja. Še 
pred nffcoj' leti so bili v kampu 
lično oblikovani in predvsem 
vami prostori za kurjenje 
ognja in pripravo hrane na 
žaru ali odprtem ognju. Zdaj 
jih ni več in vsak si je lahko 
sam zakuril svoj ogenj, čeprav 
so plakati na recepciji in table 
to prepovedovali. Takšno 
počele gostov in nobenega odzi-
va s strani zapodenih je lahko 
poleti izredru) nevarno tudi za 
ihveška življenja. 

Druga stvar pa Je pravih za-
časnega parkiranja osebnega 
avtomobila v kampu ob priho-
du in odhodu. To je bilo nekako 
takole. Zjutraj ob dviffi zapor-
nice pri vhodu seje večina oseb-
nih avtomobilov presdila v 
kamp. Iger Je senca, in zasedli 
so tudi nekatere prostore za 
kampiranje. Zvečer pa je prib-
ližno tre^ina osebnih avtomo-
bilov kamp zapustila, drugi pa 
so ostali čez noč. V cenikuJasno 
piše, daje cena parkiranja v 
kampu ponoči jo evrov. Komu 
in kako so to ceno zaračunali, 
vedo samo zapodeni. 

I2TOK DEBEVEC, 

Kamnik 

® Roclio Tri9lQY 
G o r e n j s k a 96 MHz 

R A D O V E D N E 

l.jtidsku I l>ivi>r/:i 
Nkolja l.nka 

IVidlulniik l;> 
422nški«lja l.oka 

Icl.: (P4/50<. (1(1 
ra\: 114/512 (IS »X 
»»u.hi-Kktifjiiliikn.si 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

razpisuje v Škofji Loki 
dodiplomske in podiplomske študijske programe 

D o d i p l o m s k i š t u d y : 
vpisujemo v 1. letnik visoka?olskega strokovnega 
šuidijskega programa Management; 
kandidatom za univerzitetni študij, ki zanj 
izpolnjujejo vpisni pogoj, priporočamo, 
da se vpiSejo v visokošolski strokovni program, 
ker se bodo po zaključenem 2. letniku lahko 
prepisali na univerzitetni program. 
Vpis je možen tudi v 1 in 3. letnik • pokličite in 
pošljemo vam informativno brošuro. 

Podiplomski štud^': 
še zadnjič vpisujemo v specialistični študijski 
progiam Management (smeti: Splošni 
management, Management kadrov in 
Management informacijskih sistemov), 
k i je enakovreden 1. letniku znaastvenega 
magistr^ega programa; diplomanti 
specialističnega programa bodo imeli možnost 
vpisa v 2. lemik znanstvenega magistrskega 
programa. 

Vse programe izvajamo kot izredni štu(dij in so 

zato prilagojeni zaposlenim študentom. 

DVFORMATIVNIDAN: 
četrtek, 4. septembra, ob 17. uri v prostorih 
Ljudske univerze ŠkoQa Loka, Partizanska cesta I. 
Ško^a Loka (nekdanja vojašnica). 

Informacije: 04/506 13 70 ali 04/506 13 03 

www.fm-kp.si,www.lu-skoljaIoka.si 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

toc^ilo a objavo spiê rnijmo po Hiefonu 04/201-<J-00. faksu 04/201-.«-13 Jli (Mbno na Bltivieison «sU i 
v pg poiii - ilo imflidiU m (dntj do 11,00 UK.' Ceni ojbiov in ponudti«nknU; ujodiu. 

jANEZ ROZMAN S.P. • ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240 
R A D O V L J I C A , T E L : 0 4 / 5 J 1 5 249, FAX: 04/53 04 230 

MADŽARSKE TOPUCE: 2«. 8. • 31.8., 1. 9. • 7.9,9. lO • 12.10.; 
PEgEŠAC: 15. 9. - 22. 9., 22. 9. - 29. 9.; KOPALNI IZLET IZOLA: i. 9. 

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 

Srečanje upokojencev Gorenjske 
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na srečanje 
upokojencev Gorenjske, ki bo 4. septembra na prostoru 
konjeniškega kluba na Breznici v občini Žirovnica. 0(dhod 
avtobusa bo ob 7.30 izpred vseh avtobusnih postajališč od 
VIrmaš proti Kranju. Prijave in vplačila bodo sprejemali da-
nes in jutri, 26. in 27. avgusta, od 14. do i6. ure po telefo-
nu 2311 932 (Mara Pečnik). Rok plačila je 1. september. 

Prireditve ob krajevnem prazniku 
Blejska Dobrava - Krajevna skupnost Blejska Dobrava vabi 
na prireditve v počastitev krajevnega praznika. V petek, 
29. avgusta, se bo ob 17. uri na začetku pešpoti v VIntgar 
začelo odprtje obnovljene pešpoti v Vintgar in sprehod do 
slapa Šum, ob 18.30 bo pred stavbo krajevne skupnosti 
Blejska Dobrava koncert Pihalnega orkestra Občin Je-
senice-Kranjska Gora, položitev venčkov na spominska 
znamenja O O Z B Blejska Dobrava in nastop folklorne 
skupine, ob 19. url v dvorani krajevne skupnosti pozdrav-
ni nagovor predsednika sveta KS, nato odprtje skupinske 
razstave likovnikov z Blejske Dobrave: Tonija Vogrinčiča, 
Irene Horvat, Eda Vahčiča, Natalije Erlah, sledil bo k+ul-
turni program, podelitev priznanj krajevne skupnosti ter 
nato še družabno srečanje udeležencev praznovanja s 
harmonikarjem Jernejem Arhom. V soboto, 6. septembra, 
bo v okviru praznovanja ob i6. uri v prostorih Društva 
upokojencev Javornik-Koroška Bela sprejem za starejše 
krajane. 

Zaključek in-iine poletne lige 
Jesenice - Mladinski center Jesenice sporoča, da bo v okviru 
akcije MCJ se potepa zaključek In-line poletne lige v četrtek, 
28. avgusta, ob i6. uri v Športnem parku Podmežakla. Če bo 
vreme slabo, bo prireditev 29. oziroma 30. avgusta. 

mailto:info@g-0as.si
http://www.lu-skoljaIoka.si
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Srednješolski programi poklicnega, strokovnega 
in poklicno tehniiEkega izobraževanja za naziv: 

VZGOJITELJ/ICA PREDŠOLSKIH OTROK 

EKONOMSKI TEHNIK 
(4 leta ali 2 let i-PTI) 

GASTRONOMSKO - TURISTIČNI TEHNIK 

PRODAJALEC 

BOLNIČAR-NEGOVALEC 

ADMINISTRATOR 

Vpisujemo tudi v program za pridobitev 
nacionalne poklicne kvalifikacije 
Sodatni oskrbovalec na domu ter v brezplačni 
program Osnovne šole za odrasle. 

Informativni dan za navedene 
8. septembra 2008, ob 16. uri v 
naPodnuL 

bo 
centru 

Vpisni pogoj za program PTI je končana šola za 
prodajalca ali administratoija, za ostale programe 
končana OŠ ali nedokončana katerakoli triletna 
ali štiriletna šola. K vpisu vabimo tudi vse, ki se 
želijo prekvalificirati v navedene poklice. 
Prekvaliflkacua T prodajalca TR Â samo osem 
mesecev. 

Informacije; 
04/506 13 60 in www.lu-skofjaloka.si ' 

IZLETI 

Prekmurje 
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi 8. septembra 
na Izlet v Prekmurje. Odhod iz Žabnice bo ob 6. uri. Prijave 
bodo zbirali danes in jutri, 26. in 27. avgusta, oziroma do za-
sedbe avtobusa, od 14. do i6 . ure po telefonu 2311 932 
(Mara Pečnik). Rok plačila je i . september. 

Na Lovrenca 
žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi 24. septembra 
na pohod na Lovrenca nad Preddvorom. Odhod avtobusa 
bo ob 9. uri iz Škofje Loke. Zaradi rezervacije avtobusa in 
hrane se prijavite najkasneje do 15. septembra po telefonu 
2311 932 pri Mari Pečnik. 

Izleti z Društvom upokojencev Naklo 
Naklo - Društvo upokojencev Naklo sporoča članom, ki so 
se prijavili na Srečanje gorenjskih upokojencev, ki bo 4. sep-
tembra, da bo odhod iz Nakla ob 8.30, odhod na izlet v 
Dachstein bo 9. septembra z odhodom ob 5. uri iz Nakla, 
pohodniki pa se bodo 13. septembra odpravili na Krvavec, in 
sicer bodo startali ob 8. uri iz Nakla. 

Na izlet z Društvom upokojencev Cerklje 
Cerklje - Društvo upokojencev Cerklje organizira tradicionalni 
meddruštveni pohod na Štefanjo goro, ki bo v torek, 2. sep-
tembra, ob 9. uri izpred AMD v Cerkljah. Poverjeniki pa spre-
jemajo prijave za srečanje gorenjskih upokojencev, ki bo v če-
trtek, 4. septembra, na Breznici pri Žirovnici. Hkrati se lahko 
prijavite tudi za trgatev, ki bo sredi meseca septembra. 

Na Veliko planino 
Kranj - Društvo diabetikov Kranj vabi člane na prijeten po-
hod na Veliko planino v soboto, 30. avgusta^ ki ga pripravlja 
Društvo diabetikov Domžale. Zbirno mesto bo ob 7. uri 
pred Diabetičnim centrom v Kranju. Skupne hoje bo približ-
no 3 do 4 ure. Prijave do srede, 27. avgusta, tokrat sprejema 
Ivan po tel. 031/485-490. 

O S M R T N I C A 

Svojo pot je v 96. letu sklenil naš dragi 

RUDOLF KODRIČ 
udeleženec NOB 

Od njega se bomo poslovili danes, 26. avgusta aoo8, 
ob 17. uri na pokopališču v Žabnici. 

Žalujoči; sin Drago ter hčerki Marjeta in Eva 2 družinami 

Srečanje treh dežel na Tromeji 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi na tradicionalno Srečanje 
treh dežel na Tromeji, ki bo v nedeljo, 7. septembra. Odhod avto-
busa bo ob 7. uri izpred Mercatorja na Primskovem. Za vzpon bo-
ste potrebovali 2 uri, za malo daljši sestop pa 2 do 3 ure. Prijavi-
te se v društveni pisarni na Koroški 27, do četrtka, 4. septembra. 

OBVESTILA 

Sejem rabljenih šolskih knjig in potrebščin 
Kranj - Društvo prijateljev mladine Kranj in Center za social-
no delo Kranj organizirata ob začetku šolskega leta sejem 
rabljenih šolskih knjig in potrebščin, ki bo v soboto, 30. av-
gusta, med 9. in 13. uro na Radijskem vrtu pri stavbi Radia 
Kranj. V primeru slabega vremena bo sejem v avli Mestne 
občine Kranj, Slovenski trg 1. Sejem bo ponovljen na isti lo-
kaciji tudi v soboto, 6. septembra. 

Likovno izobraževanje Puhart 2008/2009 
Kranj - Iz Likovnega ateljeja Puhart obveščajo, da na likov-
nih uricah v zadnjem počitniškem tednu lahko otroci ustvar-
jajo v njihovi družbi v ateljeju na Tavčarjevi 10 v starem Kra-
nju vsak dan od io. do 12. ure. Novi tečaji se bodo začeli v 
drugem tednu septembra, pred tem pa bodo imeli Informa-
tivne dneve, ko bodo usklajevali ponudbo z željami obisko-
valcev: od ponedeljka, 1., do sobote, 6. septembra, od.io. do 
12. in od 17. do 19. ure, in sicer v obeh ateljejih, na Dražgo-
ški 8 (stavba pošte, vhod nasproti zavarovalnice Triglav) in 
na Tavčarjevi 10 (stari Kranj, nasproti Cukrarne). 

Delavnica Zeleni škrat 
Bled - Iz Triglavskega narodnega parka vabijo na delavnico 
Zeleni škrat na planini, ki jo organizirajo v okviru petkovih 
popoldnevov v parku v petek, 29. avgusta, ob i6. uri. Zbor-
no mesto je Mrzli studenec na Pokljuki. 

Natečaj fotografije Utrip poletja 
jesenlce - Iz Mladinskega centra Jesenice obveščajo, da na-
tečaj digitalne fotografije In kratkega digitalnega filma Utrip 
poletja traja še do 1. septembra. Več lahko preberete na 
www/.mc-jesenice.si. 

RAZSTAVE 

Naravna barvitost 
)esenice - Fotografsko društvo jesenlce in član Foto kluba Grča 
Kočevje Aleksander Čufer vabita v Fotogalerijo na odprtje foto-
grafske razstave Naravna barvitost v petek, 29. avgusta, ob i8. uri. 
Razstavo bomo odprli z nastopom pozavnista Aljaža Čufetja. 

Likovna dela z Likovne delavnice jasna 
jesenlce - V Razstavnem salonu Dolik bodo v petek, 29. av-
gusta, ob i8. uri odprli razstavo likovnih del udeležencev Li-
kovne delavnice Jasna. 

Razstava ročnih del 
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor bo v okviru občinske-
ga praznika pripravilo razstavo ročnih del, ki bo v soboto, 6., in 
v nedeljo, 7. septembra, od 9. do 19. ure v poslovalnici Turistič-
nega društva Preddvor. Odprtje razstave bo v petek, 5. septem-
bra, ob 18. uri. Vsi občani lahko izdelke za razstavo prinesejo v 
poslovalnico Turističnega društva v sredo, 3. septembra, med 
17. in 18. uro ali naj pokličejo Tončko po telefonu 25 51 005. 

L O T O 

Rezultati 68. kroga 
• 24. avgusta 2008 

10,13,14,16, 24, 32, 34 

Lotko: 3 0 8 2 0 1 

Loto PLUS: 
1, 8,10, 21, 23, 27. 33 in 12 

Predvideni sklad 69. kroga 
za Sedmico: 280.000 EUR 

Predvideni sklad 69. kroga 
za Lotka: 820.000 EUR 

Garantirani dobitek PLUS: 
20.000 EUR 

n e p r e m i č n i n s k a o 
d r u ž b a I 

Zcvnikova ul, n. Kranj, PE Stritarjeva ul 8 
Kranj. tel. 041/347 323,04/2362 890 

PARCELE PRODAMO 
Preddvor, bližnja oUica, prodamo zazidrji-
vo parcelo 769 m i Zemljišče je na izred-
ni in mirni lolodji na robu vasi, ob zele-
nem pasu, z razgledom na Julijce in Kara-
vanke. Dostop je tTX3žen z dveh urejenih 
stranskih cest, preostala infrastruktura tik 
ob parceli. Cena: 150 EUR/mz, moJnost 
dodatnega dogovora 

HISE PRODAMO 
Kranj, Planina, odlična lokacija, stano-
vanjska hiša, generalno adaptirana 
1988,165 i m bivalnih povrSin + klet + 
garaia, 698 mz parcele (možnost grad-
nje dodatnega stan. oibjekta). Cena; 
310.000,00 EUR 
STANOVANJE O D D A M O 
Kranj, bližina kina Center, 200 mz pritlič-
nih poslovnih prostorov, objekt adaptiran 
1.1985. z lastnim parkiriSiem (trgovina, 
skladi5deipd).Cena8EUR/m2 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax:201 42 13 
e-mall: malioglasi@g-glas,sl 

Male og lase s p r e j e m a m o : za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 
14.00! De lovn i Jas: od ponede l j ka do 
petka neprek in jeno od 8 . - 1 9 . ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

TRISOBNO. 67 m2. Zlato polje - C3rad-
nikova, 3/4 nad., 1.61, 108.000 EUR, 
n 031/289-097. 031/69&-261 

3005847 

KsKERNi 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53.202 25 66 

GSM 051/320 700, Email; infoi^k3-kem.si 

ODDAM 

DVOSOBNO stanovanje s Kabinetom, 
na Planini, TT 051 /33-66-18 «»58.4 

NAJAMEM 

DVO- AU TRISOBONO stanovanje na 
Kokrici pri Kranju, » 040/698-086 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRG 7, 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23-S1-120, 

04/23-66-670 
041/755-296, 040/204-661, 

04i/900KX>9 
e-poSta: itd.nepremicnlne® siol.net 

www.itd-plu5.sl 

. IVI l^k, U.V.V. 

lUI 
TRISOBNO Stanovanje v Kranju z oto-
Iteo, i r 031 /458-289 SOOMFS 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

TEHNIKA 
PRODAM 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

GRADBENI 
MATERIAL 
STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

KRILA za garažna vrata brez podboja. 
» 0 4 1 / 2 7 1 - 5 1 3 

KURIVO 
PRODAM 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
GOSPODINJSKI APARATI 
PRODAM 

PRALNI stroj In hladilnik Gorenje, v 
041/878-494 eoose« 

STARO kredenco - zgornji del. za mini-
malno vsoto. IT 04/250^0-35 

soosesi 

STEKLOKERAMIČNI štedilnik z venti-
lacijsko pečico Gorenje in napo te po-
mivalni stroj Elektrolux, » 041/219-
799 eoos7Z8 

GLASBILA 
PRODAM 

SINTESEIZER Vamaha PSR 730, pir-
msnsn za učenja in igranje v s+zased-
bi, kovček, B 041/889-792 Boosaes 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

MINI steper, tr 040/364-028 800684« 

HOBI 
KUPIM 

FIAT Marea HLX 2.0. I. 99, 13.000 
km reg. do 1/09, cena: 2.500,00 
EUR, « 041/871-606 

soosaso 

MERCEDES C 180, kompressor, I. 02 
srebrne bai^, kol nov. « 041/227-
338 8006S« 

PEUGEOT 206 1.4 XS. I. 01 klima in 
ostala opnama, cena: 4.150,00 EUR, 
It 040/512-919 

800S8S7 

SUZUKI baleno 1.6. I. 99 reg. do 
3/09. 1. latnik, odlično ohranjen, v 
041/673-792 

KX»8U 

VW Caddy, I. 88 odlično ohranjen, vre-
den nakupa, cena: 1.200.00 EUR. a 
041/389-351 8005852 

STAR denar, srebrnike, zlatnike in dru-
ge stvari, B 040/388-682 soossn 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

VSAK DAN sveže rezano cvetje gladl-
ol, prodam tudi svežo peso, Smolej, 
Luže 22a. « 041/789-608, 0 5 1 / 
365-533 eooM24 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
KUPIM 

MOTOKULTIVATOR s priključki ali 
manjšo kosilnico, lahko potrebno po-
pravila, V 041 /503-732 Moieao 

TRAKTOR Ursus, i r OSI/639-777 
600&S24 

TRAKTOR IMT 5 3 3 ali 539, « 
041/680^84 eooss26 

PRIDELKI 
PRODAM 

KRMNI krompir, tr 031/387-397 
8005872 

SILAŽNO koruzo, 2 ha, i r 041/620-
824 8005848 

STOJEČO koruzo in silaine bale, « 
041 /944-287 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA simentalca, težkega 150 kg, i r 
031 /608-238 sooseM 

ČB BIKCA, starega 10 dni, Goriče 19, 
V 031/230-413 8005884 

ČB BIKCA, starega 10 dni, cena 120 
EUR in suha drva, možnost razreza In 
dostave, tr 04/252-32-54 

BARVNI TV Philips, sive barve, 2x 
scart TT, star 4 leta. it 031/249-531 

8005849 

MIZARSKO formalno žago s predrezi-
ksm In alu vozom, tr 031/638-753 

8005855 

DRVA metrska ali razžagana, možna 
dostava, i r 041 /718019 

ČB BIKCA, stara 10 do 30 dni, H 
031/670-645 8005873 

DVE TEUČKI, trimesečne cike, belo-
glave in deset bitjih ovac. v 
040/308-690 8005««J 

VEČ OVAC za zakol ali nadaljno rejo, 
« 0 4 1 / 2 3 2 - 0 4 0 

8005843 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

GOSPO za čiščenje gostinskega kjka-
la zaposlim, Picerija Pod gradom. Ko-
roška c. 26, Tiiič, It 031/571-781 

8005798 

GOSTILNA Pri SIvaki , v Podbrezjah 
36, Naklo, zaposli kuharico ali kuharja, 
nedelja, ponedeljek prosto, s 04/53-
06-444, 041 /621 - 1 1 1 aoosse? 

IŠČEM žensko za delo v kuhinji, vsak 
dan razen ponedeljka, QTT JOŠT 
d.o.o.. Sv. Jošt nad Kranjem 2. Kranj, 
tr 04/201-21-28 

8006782 

NATAKARJA/ICO, picopeka in šoferja 
za razvoz hrane, zaposlimo v novi pice-
riji v Tržiču, Boštjan Trampuž s.p., C. 
Janeza Finžgarja 9, Jesenice, tr 
040/661-984 8005787 

http://www.lu-skofjaloka.si
http://www.itd-plu5.sl
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DRUŠTVO 
NOGOMETNIH 

SODNIKOV GORENJSKJE 

bo organiziralo 
- TICAJ ZA NOGOMEINEGA 

SODNIKA-PRIPRAVNIKA 
IN 

TIEČAJZANOGKKVIEINEGA 
SODNIKA PRIPRAVNIKA 

ZAFUTSAL 

Dodatne informacye so na 
voljo na spletni strani MNZG 

Kjaiy(o MNZG/društvo 
nogometnih sodnikov). 

Prijave poSljite do četrtka, 
4. 9. 2008. po pošti na naslov 

DNSG Kraiu, p.p. 174. 
4000 Kranj ali na e-naalov 

mnzg-krai\j@>siol.oet. 

PICOPEKA z izkušnjami zaposlim v 
redno delovno razmene ali za občasno 
pomoč In še en«ga plcopeka. Picarija 
Pod gradom. Koroška c. 26. Trz»č. 9 
031/571-781 8005797 

POMOČNIKA aJi kuhana/ico takoj za-
poslimo. Gostilna Pri B^jaku, Zg. Bela 
20. Predch«>r. v 031/640-93080057« 

sodečo 
Zaposlimo: 

KUHARjE in 
POMOČNIKE (m/ž) 
za delo v Kranju, Šlcofji Loki, 

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

Ugoden delovni čas 
in plačilo. 

Prijave: 
SODEXO Prehrana in 

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

v REDNO delovno razmeije ali hono-
rarno vzamemo trgovko živilske stroke 
ali priučeno, delikatesa, blagajna, po 
možnosti znanje na ruč4jnalniku. Po-
nudbe na nask>v: Center Zorman. Zbt-
Ije 20c. 1215 Medvode eoosero 

ZA DELO v strežbi iščemo natakarje, 
Beru. d.0.0., Glavna cesta 43. Naklo. 
« 0 4 0 / 3 1 2 - 4 4 0 8006S76 

ZAPOSLIM dekle - del. čas 6-13 In 
13-19 oz. po dogovoru; Iščem dekle 
2-3x tedensko od 18. ure dalje ter de-
kle za delo ob vikendih, drugo po do-
govoru. Šipec Monika s.p., Velesovo 
56a. Cerklje, t r 040/33-00-60 

6005622 

ZAPOSUM dekle ali gospo za strežbo 
v gostinskem lokalu, leta niso po-
membna, zahtevamo delovne izkušnje, 
prijaznost In osebno urejenost. In še 
eno dekle. Picerija Pod gradom. Koro-
ška C. 26, Tržič, IT 031/571-781' 

ZAPOSLIM žensko ali moškega za po-
moč v strežbi. Sirena pub . Kidričeva 
67. Šk. Loka, « 041/719-018 

Zaradi razširitve poslovanja nudi-
mo delo MtsiMlnmilni (tahko tudi 
pripravnik), ki ga veseli delo na to-
vornih vozilih. Nudimo delo v prijet-
nem kolektivu m stimulativno pla-
čilo. Telefon: 041 483 310 (Andrej 
Habjan); Habjan transport, d.o.o., 
Zminec 78.4220 Ško^a Loka 

ZAPOSLIMO prijazrK) In komunikativ-
no dekle za delo v recepciji v VVelIness 
centru na Bledu. Prošnje pošljite na 
naslov Llnea Alpe. d.o.o., Betonova 2, 
Kranj eoo6672 

ZAPOSLIMO, v prijetnem delovnem 
okolju 2 delavca za strežbo, redna za-
posiftev, 2A d.o.o., Zg. Bitnje 32, Žab-
nica, «041 /75-11-66 

ZAPOSLIMO voznika C. B in E kate-
gorije in voznika kombija za EU. Ga-
brovšekTransport, d.o.o., Malaul. 10, 
1354 Horjul.« 01/7500-152 

8006709 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravja. Oglejte si 
www.sinkopa.si. Sinkopa. d.o.o., ti-
rovnica 87, Žirovnica, it 041/793-
367 

6005795 

DAELAVCA za pomoč v kovinski proe-
vodnji honorarno ali redno zaposJimo. 
EKI Kranj, Eržen Iztok s.p.. Zabukovje 7, 
Zg. Besnica, O 041 / 6 2 6 ^ 1 6005877 

V KOVINSKI proizvodnji redno zaposli-
mo strugaoa in baisilca. Ugodni delovni 
pogoB, Ana Zaletel s.p., Pmšnlkova 118. 
Lj.-Šentvid, «031 /433 -555 «»6876 

ZAPOSUMO A a delaca v gpBctoefiištvu 
za nedoločen čas, Diakcvtč Stanko s.p.. J. 
Pl3tišel.Krar\j. «041/688-244 80067*3 

IMAŠ POKUC frizerke, detovne izkuš-
nje ter želiš delati v novem salonu blizu 
Kranja? Obrni se na telefon 041/555-
371 JAN.MILd.o.o.. Ul. bratovUčakar 
90. Ljubljana eoo5842 

KV ŠIVILJO za šivanje v proizvodnji, 
možnost redne zaposlitve. AUSA 
d.o.o., Žabnica 4, 4209 Žabnica. « 
04/231-44-00 8005803 

ZAPOSUM sGkopleskaoa za pleskarska 
dela oz. pomoč pri slikopleskarskih de-
lih, Ak}jz Čibej s.p.. Blegoška 24. Gore-
nja vas. « 041/452-940 

8005671 IŠČEIN 

OUO ROLO išče delo Z ig rar^ na oblel-
nicati. porokah, zabavah z domačo h za-
bavno glasbo.« 041/224-907 eooseM 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI DO lo LET ZA VSE 
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOJENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

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

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

Maribor, telefon: 
02/252-48-26,041/750-560. 

STORITVE 
NUDIM 

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

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, parkirišč, poteg, robnikov, 
pralnih pk>šč. izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovtc & Co. d.n.o., Jelov-
škova 10, Kamnik. « 01/839-46-14, 
041/680-751 8004?>2 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter. s. 
p.. Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaJuzlje, rotoji, rolete, la-
melr>e zavese, plise zavese, komamikj. 
markize, www.asterik3.net 6oos42o 

BELJENJE notranjih prostorov, kitanje 
sten in stropov, odstranjevanje tapet, 
barvanje vseh vrst fasad, premazi 
oken, vrat in napuščev, Pavec Ivo s.p., 
Podbrezje 179. Naklo, « 031/392-
909 . 8006222 

DELAMO vsa zidarska dela, notranje 
omete in (asade z našim ali vašjm ma-
terialom, Arjaniti. d.o.o.. Žabnica 47. 
Žabnica. « 041/288-473, 041/878-
386 6005422 

FLORIJANI, d.o.o.. C. na Brdo 41. 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč. « 041 /557-871 8005i2e 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje, 
zklava, montaža novih, popravila starih, 
nudimo dimne obloge, dimne kape. No-
vak &Co. d.n.o., Ljubljanska 89. Donv 
zate. « 031 /422-800 8004917 

PREKRIVANJE STREH od 3,5 
EUR/m2. možna dobava 30% cenejše 
kritine. Marico Deriinks.p.. Glavna cesta 
12. Nakto. « 040/484-T18 8005449 

PREVZAMEM vsa gradbena dela z 
materialom ali brez. David Gjini s.p., 
Žebljarska pot 3, Kamnik, « 
031/425-610, 0 4 0 / 3 6 3 0 5 6 

SLONOM zaključna dela: knauf, amv 
strong, spuščeni stropi, predel, stene, 
okna, vrata, streš. okna velux. pleskar-
ska in druga vzdrževalna dela, Slavko 
Markotič s.p.. Suška c. 28. Škofja 
Loka. « 041 /806-751 aoosati 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
r\}u. Prepiha in prahu nI večl Zmanjšan 
hrup. 10 let garancije. BE & MA, 
d.o.o., Ekslerieva 6, Kamnik. « 
01/83-15-057. 041/694-229 

6005447 

IŠČEM 

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

800&590 

IŠČEM delavce za pomoč na kmetiji. 
«041 /745 -685 8006859 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PROFESIONALNE inštrukcije iz nem-
ščine. angleščine in francoščine. 
Ugodne cene in kakovosti ŠVICAR-
SKA Š O U . Pot v Bitnje 16. KR. « 
04/23-12-520. 041/440-793, www. 
svtcarska-sola.9ajba.net 8005800 

ZASEBNI STIKI 
3 5 . 0 0 0 POSREDOVANJ. 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej S l o , « 03/67-26-319,031 /505-
495, 031/836-378 

8000004 

39-LETNI moški z otrokom hrepeni po 
iskreni ljubezni, « 041/959-192 

6005715 

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

8000005 

RAZOČARAN, preprost fant si želi 
spoznati preprosto, Iskreno dekle, s 
katero bi delil življenje. « 031/807-
376 60057)6 

RAZNO 
PRODAM 

BRUNARICO 4x4 m z 2 m nadstre-
ška. primemo za vikend ali vrtno uto, 
« 0 4 1 /515-139 

SOD 501. iz nerjaveče pločevine, sko-
raj nov. « 04/51 -00-110 80058«i 

\v\vu.podrobni k.coni 

Umrla je dne 19. avgusta 200S 

KSENIJA HRIBAR 
roj. Klabus 

Pokopali smo jo v družinskem krogu dne 22. avgusta 2008 
na Dobravi. 

Za njo žalujemo: sinova Mitja z družino in Riko ter brat Vital 
Z družino 

ZAHVALA 

Nihče, ki radi ga imamo, 
nikoli nc umre, 
le v nos se preseli 
in naprej živi. 
Je tu in^ ostane... 

Ob prezgodnji izgubi naše ljubljene mame, žene in babice 

A N D E SORAK 
se zahvaljujemo zdravnikom i n osebju Onkološkega inStitnita Ljubljana, Splošni 

bolnišnici Jesenice, Zdravstvenemu domu Radovljica, kolektivu Vzgojno varstvenega 
zavoda Radovljica, kolektivu hotela Astoria Bled, kolektivu Liberalne demokracije 

Slovenije, kolektivu Ministrstva za notranje zadeve, kolektivu Upravne enot^ Radovljica, 
svojcem, prijateljem in znancem. 

Hvala vam, ker ste bil i v težkih trenutkih z nami in s svojo prisotnostjo izrekli 
spoštovanje in zadnje slovo od pokojne. , 

Žalujoči: mož Nenad, hčerki Sladana in Vesna, vnukinja Aleksandra, 
vnuk Mihael ter zet Zdravko 

Pošle so ti moči, 
zaprl si oČi, 
zdaj spokojno spiš, 
a v naSih srcih Še ^iviš. 

ZAHVALA 

V 86. letu nas je tiho zapustil naš dragi ati, ata, tast, brat in stric 

V I N K O POTOČNIK 
iz Stirpnika 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, vaSčanom, prijatel-
jem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, 
molitve ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebna hvala g. 
župniku Damjanu Proštu za duhovno oskrbo v času njegove 
bolezni. Hvala zdravstvenemu osebju zdravstvenega doma 
Skofja Loka, še posebej ambulanti dr. Subica in dr, Camleka. 
Hvala osebju doma upokojencev Podbrdo, hvala sosedom in 
sorodnikom za vso pomoč in hvala vsem, ki ste ga imeli radi in 
ga v času bolezni obiskovali. Na koncu hvala g. župniku Dam-
janu Proštu za lepo opravljen pogrebni obred in g. župniku 
Branku Potočniku za molitve in somaševanje. pevcem in 
pogrebni službi Akris. Vsem Imenovanim in neimenovanim fie 
enkrat iskrena hvala, naj vam Bog povrne. 

Žalujoči: sinova Ivan in Vili z družinama, hčerka Dragica z 
družino ter drugo sorodstvo 

ZAHVALA 

Odšla si tiho, 
a v naših srcih boš vedno, 

V 81. letu je odšla naša draga 

IRENA REBEC 
iz Kranja, ValjavČeva 9 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, bivšim sodelavkam Lekarne Kranj, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hvala 

dr. Trinkausovi, dr. Lundrovi in osebju bobiišnice Golnik. Hvala vsem neimenovanim 
in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni 

Srce nam žalost je ranila, 
ker te več med nami ni. 
Čeprav te zemlja je pokrila, 
duh tvoj z Mami Še živi. 

ZAHVALA 

V 27. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi in ljubljeni 
življenjski sopotnik, očka in sin 

MARKO D E Č M A N 
iz G roha r j ev^ naselja 5, Škofja Loka 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znan-
cem, sosedom, nekdanjim sošolcem, sodelavcem iz Eurocoma, 
d. o. o., BohiiSnice Golnik, AP Ljubljana, d. d., SKB, d. d., žen-
skemu in moškemu rokometnemu klubu iz Škofje Loke in 
Tržiča za vso vsestransko pomoč, za ustno in pisno sožalje, 
darovano cvetje in sveče. 
Hvala za lepo opravljen pogrebni obred župniku g. Alojzu Sno-
ju iz Stare Loke in hvala g. Bogdanu in pogrebni službi Akris, 
trobentaču in pevcem za odpete žalostinke. 
Hvala tudi g. Marjanu KlanČarju in njegovi družini, reševalni 
ekipi iz ZD Skofja Loka in ekipi iz PP Skofja Loka. 

Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat HVALA, ker ste 
ga imeli radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: Breda š hčerko Taro, 
mami in ati 

mailto:info@g-0as.si
http://www.sinkopa.si
http://www.asterik3.net
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A N K E T A 

Ne verjamejo 
v povračila 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Urad za varstvo konkurence 
je izdal odločbo, da so elek-
tro distributerji neupravi-
čeno zviševali cene električ-
ne energije. V Kranju smo 
anketirance spraševali, ali 
pričakujejo, da bodo prepla-
čane zneske dobili nazaj. 
Foto; Corizd Kav£i4 

Brane Komurka: 

"Nič ne bomo dobili nazaj, 
vsi skupaj bi se morali or-
ganizirati in vložiti tožbe 
proti elektrodistributerjem. 
Če se tudi drugi dogovar-
jajo o cenah, pa naj tako 
odločijo pristojni." 

Francka Kajzer: 
"Država še nikoli ni nič 
nazaj dela, zato je brez 
veze, da bi jih tožila za 
povračilo. Tudi na drugih 
področjih nas prinašajo 
naokoli, kako nas ne bodo 
pri elektriki." 

Rezka Naglič: 

"Naj bo Domplan ali Elektro 
ali kdorkoli drug, vsi samo 
pobirajo denar in so kot 
jama brez dna. Če bi imela 
denar in znanje, bi se spo-
prijela z njimi, tako pa naj 
se uprejo mladi." 

Janez Sajovic: 
"Elektrodistributerji so po-
daljšana roka države, zato 
naj ta tudi pomaga pri takš-
nih težavah. Mislim, da se 
dogovarjajo tudi na drugih 
področjih, vedno le na našo 
škodo." 

Ivan Bole: 

"Podražitve bomo na koncu 
tako ali tako morali plačati 
porabniki, če ne sedaj, pa v 
prihodnosti. Drži, tudi drug-
je se dogovarjajo, predvsem 
banke nas odirajo in imajo 
velike dobičke." 

Ob jubileju slavili medaljo 
Tudi dež in nalivi niso mogli do živega sobotnem slavju na radovljiškem bazenu, kjer so se plavalci, 
njihovi trenerji ter množica domačinov veselili uspehov in na pot proti Ameriki pospremili prvo 
slovensko dobitnico olimpijske kolajne v plavanju Saro Isakovič. 

V I L M A STANOVNIK 

Radovljica - "Ob 75-letnici 
kluba si lepšega praznovanja 
nismo mogli predstavljati. 
Srebrna olimpijska kolajna 
Sare Isakovič je vrhunec 
uspehov v našem klubu, če-
prav smo že imeli odlične 
generacije plavalcev in pla-
valk. Na Saro pa nismo po-
nosni le v Radovljici, ampak 
vsa Slovenija, saj je prva slo-
venska plavalka, ki je osvoji-
la olimpijsko kolajno," je v 
nagovoru zbranim plaval-
cem, gostom, pa tudi množi-
ci prijateljev in navijačev na-
ših športnikov povedal pred-
sednik PK Žito Gorenjka Ra-
dovljica Jože Rebec in se za-
hvalil tudi trenerjem in šte-
vilnim sponzorjem, ki so 
plavalcem pomagali, da so iz 
podeželskega naredili vr-
hunski klub in da se tudi v 
prihodnje ni bati niti za 
množičnost niti za vrhunske 
rezultate. 

"Trinajstega avgusta je 
bilo v Pekingu lepo biti Slo-
venec in tudi predsednik 
Plavalne zveze Slovenije," je 
ob čestitkah Sari povedal 
predsednik Plavalne zveze 
Slovenije Jure Prosen. "Ra-
dovljiški bazen je zibelka slo-
venskega plavanja, PK Žito 
Gorenjka Radovljica pa je na 

"Preprosto najboljša" sta na slovesnosti v soboto zvečer skupaj zapeli Sara Isakovič in Nuša 
Derenda, pridružili pa so se jima tudi zbrani ob bazenu v Radovljici. / Foto corjzdiovfia 

olimpijske igre poslal kar šti-
ri telonovalce. Bodite ponos-
ni na to in ustvarjajte nove 
rodove šampionov," je dodal 
predsednik Olimpijskega 
Icomiteja Slovenije Janez Ko-
cijančič. 

"Hvala plavalcem, Sari, 
Anji, Teji, Luku in vsem dru-
gim, ki so se uvrstili na olim-
pijske igre in nas zastopali v 
Pekingu. Hvala tudi vesla-
čem in drugim športnikom, 

pa tudi trenerjem in vsem, ki 
skrbijo, da so sebi in nam 
vrhunski športniki pripravili 
toliko lepih trenutkov," pa se 
je v imenu vseh Radovljiča-
nov zahvalil župan Janko S. 
Stušek ter tako olimpijski 
podprvakinji Sari Isakovič 
kot drugim športnikom tudi 
v bodoče zaželel veliko sreče. 

Seveda ob praznovanju 
niti za Saro niti za druge ni 
manjkalo daril, od nagrad 

občine, zveze in sponzorjev, 
pri Plavalnem klubu so se 
zlasti razveselili novega 
kombija, ki jim ga je podari-
la Avtohiša Odar. Sara je za 
konec razrezala tudi torto ve-
likanko in se pred odhodom 
na študij in treninge v Ame-
riko zahvalila vsem, ki so ji 
pomagali do velikega uspe-

/ ha. Seveda je obljubila, da se 
bo rada vračala na Gorenj-
sko. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo zjutraj in dopoldne precej jasno, potem pa bo 
nastajala plitva kopasta oblačnost. Zjutraj bo ponekod 
po dolinah megla. Veter bo šibak. Podobno vreme bo tudi v 
sredo in četrtek. Temperature bodo počasi malo višje. 

Agencija RS u okolfe. Urad u m«teorologj}o 

TOREK 

9 / 2 4 ° C 

SREDA ! ČETRTEK 
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ŠKOFJA LOKA 

Začeli obnovo Hudičeve brvi 

Viseča brv nad Poljansko Soro iz Kopališke in Fužinske uli-
ce v Puštal, imenovane Hudičeva brv, je bila zaradi dotraja-
nosti že nevarna, zato so se v občini Škofja Loka odločili za 
njeno temeljito obnovo. Ta bo zajemala popolno zamenja-
vo mostne konstrukcije in pohodnih ploskev. Delati so zače-
li včeraj, konec obnove je predviden za konec septembra. 
Napovedujejo tudi uradno popolno zaporo brvi od 25. avgu-
sta do 30. septembra, tako da bo v tem času onemogočen 
prehod med Kopališko ter Fužinsko ulico in Puštalom. Vred-
nost obnovitvenih del znaša 63 tisoč evrov. Lani so za ta po-
seg pridobili projektno dokumentacijo in gradbeno dovolje-
nje, skladno z zahtevami Zavoda za kulturno dediščino pa 
bo brv tudi po prenovi imela enako podobo kot prej. D. Ž. 

KRANJ 

Rok za oddajo vlog za brezplačni vrtec se izteka 

Starši, ki imajo v vrtec že vključenega starejšega otroka in 
bodo 1. septembra v vrtec vključili še mlajšega otroka, ima-
jo le še nekaj dni časa, da oddajo vlogo za oprostitev plači-
la vrtca. Izpolnjene vloge je namreč treba do 31. avgusta od-
dati na občini. Staršem, ki so jim za letos že izdali odločbe 
o znižanem plačilu za dva ali več otrok, ki so hkrati vključeni 
v vrtec, ni treba uveljavljati oprostitve, ampak jim je ta priz-
nana do 31. decembra. Odločbe so občine dolžne posre-
dovati ministrstvu najkasneje do 30. septembra. M. R. 

KRANJ 

"Dizel" in kurilno olje sta se pocenila 

Danes so se v skladu z vladno uredbo spet spremenile 
maloprodajne cene naftnih derivatov. 95- in 98-oktanski 
motorni bencin sta se podražila za 0,3 centa, prvi na 1,132 
evra za liter in drugi na 1,165 ®vra za liter. Dizelsko gorivo 
se je pocenilo za 2,3 centa, na 1,174 evra za liter, kurilno olje 
pa za 2,4 centa, na 0,841 evra za liter. C. Z. 

Novorojenčki 

Na Gorenjskem smo minuli teden dobili 49 novih prebival-
cev. V Kranju je na svet prijokalo 12 deklic in ^̂  dečkov. Naj-
lažja je bila deklica, ki je tehtala 2.680 gramov, najtežjemu 
dečku pa je tehtnica pokazala 4.450 gramov. Na Jesenicah 
je izmed 10 deklic najlažja tehtala 2.100 gramov, izmed 6 
dečkov pa so najtežjemu natehtali 4.230 gramov. 
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