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Pospravili polovico gozdne podrtije 
N a o b m o č j u Č r n i v c a s o d o s l e j p o s p r a v i l i ž e s k o r a j p o l o v i c o v j u l i j s k e m 

n e u r j u p o š k o d o v a n e g a d r e v j a . O š k o d o v a n i h j e 1 . 1 5 0 l a s t n i k o v g o z d o v . 

JASNA P A I A D I N 

Črnivec nad Kamnikom - Ju-
lijska ujma je na območju 
Črnivca in Gozda pustila 
takšne posledice, da jih last-
niki gozdov s pomočjo slo-
venskih in tudi tujih izvajal-
cev pospešeno odpravljajo že 
nekaj tednov. Samo z ob-
močja Cmivca so doslej od-
peljali pet tisoč tovornjakov 
poškodovanega drevja ali več 
kot sto vsak dan. Potek sana-
cije gozdov sta si v četrtek 
ogledala tudi kmetijski mini-
ster Iztok Jarc in direktor za-
voda za gozdove Jošt Jakša. 
"Vlada je rezervirala približ-
no milijon evrov sredstev iz 

proračimske rezerve, nekaj 
več kot sto tisoč evrov je že 
na zavodu za gozdove," je 
povedal minister. 

"V poletnih ujmah je bilo v 
Sloveniji poškodovanih štiri-
sto tisoč kubičnih metrov les-
ne mase na 1 4 4 0 0 hektarih 
gozda, od tega je bilo šeststo 
hektarov popolnoma uni-
čenih. Delati smo začeli takoj 
in do danes na območju Čr-
nivca pospravili že skoraj po-
lovico vsega poškodovanega 
drevja, približno petdeset ti-
soč "kubikov"," je posledice v 
številkah predstavil Jošt Jak-
ša, pri tem pa je pohvalil do-
bro organiziranost lastnikov 
gozdov. "Oškodovanih je bilo 

1.150 lastnikov in razen sto-
tih so se vsi odločili za skup-
no organizirano sanadjo, ki 
bo hitrejša in tudi mnogo 
bolj vama. To je res svetel 
primer v Sloveniji." 

Da bodo lastniki gozdov 
lahko prejeli državni denar, 
bodo na podlagi odločbe za-
voda za gozdove morali kra-
jevnim enotam zavoda za 
gozdove najkasneje do 15. 
novembra sporočiti obseg 
opravljenega dela. Država bo 
za spravilo poškodovanega 
gozdnega drevja prispevala 
po 2,5 evra za kubični meter, 
v višini 50 odstotkov pa bo 
sofinancirala tudi gradnjo 
gozdnih cest in vlak. 

V opustošenih gozdovih na Črnivcu v teh dneh hitijo s posekom in spravilom lesa. 
V četrtek si je potek del med drugpmi ogledal kmetijski minister Iztok Jarc. / foio: jas« pai»din 

Prvi gradbeni stroji v Planici 
v P l a n i c i s o s e v s o b o t o z a č e l a p r v a p r i p r a v l j a l n a d e l a z a g r a d n j o 

N o r d i j s k e g a c e n t r a . V s a z e m l j i š č a s o ž e v lasti d r ž a v e . 

M A R J A N A A H A Č I Č 

Planica - Država je vendarle 
p)odpisala pogodbe o nakupu 
zemljišč tudi z vsemi člani 
agrarne skupnosti Rateče 
Planica in tako storila po-
memben korak na poti h 
gradnji Nordijskega centra v 
Planid. V soboto so tako lah-
ko pod staro Bloudkovo ska-
kal^co pripeljali prve grad-
bene stroje in začeli priprav-
ljalna dela za gradnjo centra, 
ki naj bi bil, kot je v Planid 
spet zagotovil minister za 
šolstvo in šport Milan Zver, v 
novi podobi za tekmovalce 
nared do svetovnega prven-
stva leta 2010. 

• 4. stran 
V Planici že stoji informativna tabla z načrtom bodočega 
nordijskega centra. 
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A K T U A L N O 

O b c e n i o g r e v a n j a n a s 

z m r a z i 

Civilna iniciativa ugotavlja, da Kranj-
čani, Ici se grejejo Iz toplarne na Pla-
nini, plačujejo nenormalno visoke 
stroSIce ogrevanja. V Domplanu od-
govarjajo, da so cene toplote v Kranju 
primerljive s cenami na Jesenicah, v 
Celju. Mariboru... 4 

G O R E N J S K A 

Oglobi l i p a s j e la janje 

v Kranjski Gori so sprejeli odlok o 
varstvu javnega reda in miru, ki prina-
ša nekatere zanimive rešitve. Če bo 
pes ponoči z lajanjem motil sosede, 
bo njegov lastnik motal plačati dve-
sto evrov kazni. Enako bo kaznovan 
vsak, ki bo na tla pljunil ali odvrgel 
ogorek. 

6 

G O R E N ) S K A 

O d p r l i kulturni center 

v Tržiču so odprli nov kulturni center 
- dvorano z večjim odrom, 218 sede-
ži, 36 prenosnimi stoli in sodobno 
tehnlCno opremo. Naložba je občino 
stala okrog osemsto lisoč evrov, od 
tega je 240 tisoč evrov prispeval nor-
veški finančni mehanizem. 

K R O N I K A 

S o d n i c a brala novi 

porotnici 

Romanu Velikonji, obtoženemu 
umora in poskusa umora, so znova 
začeli soditi £e julija, vendar j« sod-
nica novi člarjici sodnega senata mi-
nuli petek morala znova prebrati vsa 
(že slišana) pričanja. Sojenje se bo 
nadaljevalo 3. oktobra. g 

V R E M E 

Danes bo oblačno, občasno bo 
ponekod rahlo deževalo. V sredo 
bo precg jasno, :gi4tmj bo pone-
kod po nižinah m^a. V četrtek 
čcidansebospctpooMaSb. 

^ 5 / 1 5 ° C 
jutri: precg jasno 
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Rciclio Tfi^lcir 
G o r e n j s k a 96 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

hrilo 
izžrebanemu naročniku časovisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme FRANC GOGALA iz Begunj na Gorenjskem 

V O L I T V E 2 0 0 8 

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

K U P O N V O L I T V E 2 0 0 8 

Kdo bo zmagal na letoinjih volitvah (napišite stranko ali 
njenega predsednika)? • 

S kakšnih odstotkom bo zmagal (r>apišete rezultat na 
decimalko natačno)? 

Vaše Ime In priimek ter naslov: 

Izpolnjen kupon pošljite na dopisnici ali v pismu na naslov: 
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4 0 0 0 Kranj. Če bo toč-
nih odgovorov več, bomo nagrajenca izžrebali. Upoštevali 
bomo vse odgovore, ki jih bomo prejeli do volilnega molka, 
torej do sobote, 20. septembra 2008. Zmagovalca nagradne 
igre bomo razglasili po objavi uradnih volilnih rezultatov. 

Nadaljevali bodo začeto delo 
Ekipa kandidatov, ki z a stranko S D S kandidira na Gorenjskem, predstavlja dobro kombinacijo svežine 
in izkušenj, je o enajsterici na Šmarjetni gori dejal predsednik stranke Janez janša. 

D A N I C A ZAVRL Ž L E B I R 

Šmarjetna gora - Janez Janša 
je uvodoma nanizal poudar-
ke iz programa SDS od 2008 
do 2012. V minulih štirih le-
tih je država dosegla dobro 
gospodarsko rast, presegla 
9 0 odstotkov razvitosti EU, 
brezposelnosti je manj kot 
kadarkoli doslej. Sedaj ima 
realno podlago za naslednji 
dl j , to pa je blaginja za vse, je 
dejal Janez Janša. Še naprej 
si bodo prizadevali za gospo-
darsko rast in o m o g o ^ , da 
se bodo rezultati pravičneje 
porazdelili. Tako je že sprejet 
zakon o delitvi dobička med 
zaposlene. Eden od ciljev 
programa za nadaljnja štiri 
leta pa je tudi boj proti kli-
matskim spremembam in 
za ohranitev naravnega oko-
lja, o čemer bo sprejeta naci-
onalna strategija. 

Tudi kandidati so predsta-
vili svoje programske po-
udarke: Boris Kitek (1. volilni 
okraj, Jesenice) izobraževa-
nje in ekologijo, Marija 
Ogrin (2. volilni okraj, Bo-
hinj, Bled, Gorje) varovanje 
okolja in kakovostnejši turi-

janez Janša s kandidati S D S iz prve volilne enote / FOU rma DOM 

zem, Anton Pogačnik (3. vo-
lilni okraj, Radovljica) regio-
nalizadjo in lireditev ravna-
nja z odpadki, Darinka Rako-
vec (4. volilni okraj, Kranj) iz-
obraževanje in skrb za ostare-
le, Bojan Homan (5. volilni 
okraj, Kranj) položaj Kranja 
kot prestolnice Gorenjske, 
Branko Grims (6. volilni 
okraj, občine okoli Kranja) 
gospodarski razvoj in nadalj-

nji razvoj letališča Jožeta Puč-
nika, Vida Raztresen (7. volil-
ni okraj, Tržič) vlaganje v člo-
veka, njegovo zdravje in zdra-
vo okolje, Milenko Ziherl (8. 
volilni okraj, Škofja Loka) po-
vezovanje županov in poslan-
cev in nadaljevanje začetih 
projektov, Milan Čadež (9. 
volilni okraj. Selška in Poljan-
ska dolina) razvoj širšega lo-
škega območja in razvoj obrti 

in podjetništva. Rudi Veršnik 
(10. volilni okraj, Kamnik) 
posodabljanje cestne in že-
lezniške povezave med Kam-
nikom in Ljubljano ter sub-
vendoniranje teh prevozov. 
Rado Likar (11. volilni okraj, 
Idrija, Cerkno) premostitev 
prepada med podpovprečno 
razvitimi regijami in cen-
trom ter možnost, da Idrija 
dobi en oddelek univerze. 

Po ustavni pritožbi uspeli 
Lista za čisto pitno vodo bo po odločitvi ustavnega sodišča (v prvi volilni 
enoti) s sedežem v Kranju vendarle nastopila na volitvah. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Kranj - Volilna komisija prve 
volilne enote je listo namreč 
zavrnila, češ da vsi podpisni-
ki niso imeli stalnega bivališ-
ča v volilni enoti. Vrhovno 
sodišče je to odločitev potrdi-
lo, na kar so se vlagatelji pri-
tožili na ustavno sodišče in 
to je dosodilo v njihov prid. 
Dolžnost predlagatelja kan-
didatne liste je sicer predlo-
žiti popolno kandidatno li-
sto, ni pa njegova dolžnost 
preverjati točnosti podatkov 
v potrdilih, ki jih kot javne li-
stine izdajajo pristojni orga-

ni, je med drugim zapisano 
v odločbi iistavnega sodišča. 
To je tudi določilo, da se kan-
didatna lista potrdi in uvrsti 
na seznam potrjenih kandi-
datur. 

Dušan Mlaker, kandidat 
Liste za čisto pitno vodo v 
kranjskem volilnem okraju, 
ob tem pravi, da je pravid si-
cer zadoščeno, toda stranka 
je izgubila deset dragocenih 
dni volilne kampanje, celo 
plakatna mesta so že zase-
dena. "V predvolilnem času 
sedaj zaradi tega ne bomo 
delali zmešnjav, po volitvah 
pa bomo to razčistili," zago-

tavlja Mlaker. Pravi, da so v 
stranki zaupali uslužben-
cem u p r a v n i enot, kjer so 
ljudje vlagali podpise pod-
pore. Upravna enota je na-
mreč tista, ki ima vpogled v 
dokumente in v register 
Stalnega prebivališča, kjer 
lahko preveri, ali ima pod-
pisnik stalno bivališče v vo-
lilni enoti ali ne. Pravi, da je 
sam spremljal nekatere pod-
pisnike na upravno enoto na 
jesenicah, kjer je uslužbe-
nec ravnal korektno, ne ve 
pa, kako so ravnali drugod. 
Vsekakor pa bi morali to 
preveriti, preden so odtisnili 

Dušan Mlaker 

svoj žig. Ne verjame pa, da 
je v eni od upravnih enot po 
naključju prišlo do drugač-
nega ravnanja, ki je krivo, da 
je bila njihova lista zavrnje-
na. Kako bodo ukrepali po 
volitvah, še ne želi govoriti, 
o tem se bodo posvetovali v 
stranki. 

Kranj 

D a n e s soočenje kranjskih kandidatov 

V Galeriji Dali bo danes, v torek, z začetkom ob 18. uri pote-
kala okrogla miza na temo letošnjih volitev. Pripravlja jo 
Društvo Odgovor, na njej pa se bodo soočili kranjski kandi-
dati za poslance v DZ. V. S. 

RADOVL)ICA 

Mariana Rebernik ob stojnici S D 

SO Radovljica bo v sr^do in četrtek, 17. in i8. septembra, od 
10 . ure dalje pred občinsko zgradbo ob promocijski stojnici 
predstavila Mariano Rebernik, poslansko kandidatko Social-
nih demokratov v 3. volilnem okraju v Radovljici. D. Ž. 

RADOVLJICA 

Logarjevo srečanje z upokojenci 

Občinski odbor DeSUS Radovljica prireja pogovor s širšim 
krogom upokojencev in drugih občanov o nujnih spremem-
bah za boljše življenje vseh generacij. Ob kozarčku in piškot-
ku se bo z njimi v petek, 19. septembra, ob io. uri v Domu dr. 
Janka Benedika v Radovljici pogovarjal kandidat za poslanca 
v radovljiškem volilnem okraju Jožef Logar. D. Ž. 

Popravek 

Pri objavi kandidatnih list je prišlo do napake pri kandidatki 
Lipe, pravilno se glasi Monja Bolte in ne Marija Bolte, kakor 
smo pomotoma zapisali. Monji Bolte, ki kandidira na 
Jesenicah, se za napako opravičujemo. Uredništvo 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Zmerna in nekonfliktna politika 
Veliko število ljudi se je udeležilo shoda Socialnih demokratov na Jesenicah. Predstavila 
se je enajsterica kandidatov S D iz prve volilne enote, predsednik Borut Pahor pa je spregovoril 
o programu stranke. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

)esenic.e - Na shodu niso 
manjkale niti znane osebno-
sti: prireditev je vodila Anja 
Tomažin, Sašo Hribar in Ti-
len Artač sta nastopila s sati-
rično točko Slovenija na pra-
vi poti, igrali so Mambo 
kings. Častni občan Jesenic 
Bratko Škrlj je zbranim po-
jasnil, zakaj bi po njegovem 

morali voliti stranko SD. 
Nato so vsakega kandidata 
napovedali z melodijo, ki jo 
je izbral za svoj simbol, vsak-
do je pojasnil odločitev za 
svojo kandidaturo in izbral 
vrednote, ki ga najbolj do-
ločajo. Tako so se drug za 
drugim predstavili: Tomaž 
T e m Mencinger, kandidat 
na Jesenicah, Eva Štravs 
Podlogar, kandidatka na Ble-

du, v Bohinju in Gorjah, Ma-
riana Rebemik, kandidatka v 
Radovljici, Darja Lavtižar 
Bebler, ki kandidira v četrti 
volilni enoti (Kranj), Alek-
sander Ravnikar, kandidat v 
petem okraju (Kranj), Ivan 
Grginič, kandidat v šestem 
okraju (občine Jezersko, 
Preddvor, Šenčur, NaMo in 
podeželski del Kranja), Jure 
Meglič, kandidat v Tržiču, in 

Borut Pahor na Jesenicah z gorenjskimi kandidati S D za poslance v državni zbor 

Jurij Krvina, kandidat v deve-
tem volilnem okraju (Poljan-
ska in Selška dolina). Manj-
kali sta kandidatki iz osme 
volilne enote (Škofja Loka) 
Lidija Goljiat in Julijana 
Bizjak Mlakar iz desetega 
okraja (Kamnik) ter kandidat 
iz enajstega okraja (Idrija, 
Cerkno) Samo Bevk. 

Predsednik SD Borut Pa-
hor je dejal, da vodi zmerno 
in nekonfliktno politiko, 
kar je še posebej pomemb-
no v bližajočem se obdobju 
gospodarske negotovosti. 
Stranka S D zagovarja takš-
no razvojno politiko, ki bo 
upoštevala tudi socialni dia-
log, kajti rasti gospodarstva 
ne moremo zagotavljati 
tako, da bodo to plačali so-
cialno najbolj šibki, je po-
udaril Pahor. Treba je zago-
tavljati takšne razmere, v 
katerih bo delitev ustvarje-
nega pravičnejša. 

Shod na Gorenjskem je 
bil zadnji v seriji predstavi-
tev strankinih kandidatov 
po Sloveniji. Tudi na Jese-
nicah so v zrak spustili ba-
lone in kandidate zasuli z 
bleščicami, potem pa se je 
druženje nadaljevalo s pri-
jateljskim srečanjem. 

Vrnitev h krščanskim vrednotam 
DANICA Z A V R L Ž L E B I R 

Kranj - Komaj pred dvema 
mesecema ustanovljena Kr-
ščansko demokratska 
stranka (KDS) gre že na vo-
litve s 64 kandidati po vsej 
Sloveniji. Predsednik stran-
ke je dr. Jože Duhovnik, 
univerzitetni profesor, ki je 
delal tudi v gospodarstvu, 
kot strokovnjak s področja 
strojništva pa z gospodar-
stvom tudi sodeluje. Tako 
ga zelo dobro poznajo v Sel-
ški in Poljanski dolini, kjer 

je delal s tamkajšnjimi pod-
jetji, pa tudi na Bledu in v 
Bohinju. Nič čudnega, da 
se je odločil za poslanca dr-
žavnega zbora kandidirati 
prav v- teh dveh volilnih 
okrajih (2. in 9.). "Naš cilj 
je priti v parlament, da se 
krščanska demolcracija spet 
s polnim imenom in pro-
gramom pojavi na politič-
nem prizorišču," pravi kan-
didat. V Evropi je krščanska 
demokracija vodilna sila, 
enako si želijo, da bi bila v 
Sloveniji, češ da odpira mo-

deren pogled na izzive mo-
deme Evrope in predstavlja 
gospodarsko, tržno, social-
no in moralno politiko v so-
dobnem svetu. Slovensko 
gospodarstvo se je vzpelo 
po zaslugi industrije, na 
njej naj temelji tudi prihod-
nost. Ker pa je Slovenija do-
volj razvita, se je treba spet 
obrniti nazaj k vrednotam, 
ki so bile doslej zatajevane. 
Stranka KDS poudarja zla-
sti družino, domoljubje, 
tradicijo Ln veselje do življe-
nja. Jože Duhovnik 

ŠENČUR 

Zeleno na vseh področjih delovanja 

Zeleni Slovenije bi se radi vrnili v parlament, pri tem pa po-
nujamo novo pot, je pojasnil kulturnik Slavko Mežek, koordi-
nator kandidatne liste na Gorenjskem, ki se je prejšnji teden 
predstavila v Šenčurju (na sliki). Na njej sta spregovorila tudi 
kandidata Zelenih v Ljubljani glasbenik Marijan Smode in 
arhitekt Miha Burger (sicer Civilna iniciativa za Slovenijo). 
Mežek je poudaril, da so Zeleni za družbo, ki jo bo vodilo 
znanje, ne politika. "Zeleno razumem kot nujnost na vseh 
področjih delovanja Slovencev. Vse stranke imajo nekaj zele-
nega v svojih programih, vendar gre bolj za plesen. Okolje 
moramo jemati kot osnovno vrednost našega življenja, iz 
tega pa izhajajo družbeni, socialni in ekonomski razvoj. Od 
nas je odvisno, ali bomo vzpostavili razmere za obetavno 
delo in življenje naših potomcev ali bomo vse skupaj zapra-
vili," je med drugim še povedal Mežek. Zeleni Slovenije tudi 
na Gorenjskem kandidirajo v vseh volilnih okrajih. S. Š. 

Brezkompromisno 
proti l(rivicdm 

V I L M A STANOVNIK 

Kropa - Branko Terglav je 
znan hokejski športni dela-
vec, poleg tega pa tudi borec 
za pravice malih delničarjev 
pri lastninjenja hotela To-
plice in golfskega igrišča na 
Bledu. PO poklicu je pravnik 
in je bil davčni inšpektor ter 
tehnični direktor infrastruk-
ture na Bledu. Sedaj se 
ukvarja z podjetništvom in 
f inančnim svetovanjem, je 
oče dveh otrok, sin Edo pa 
je slovenski reprezentant in 
hokejist z mednarodno ka-
riero. "S politiko se do sedaj 
nisem aktivno ukvarjal, če-
prav sem bil simpatizer Slo-
venske nacionalne stranke. 
Za kandidaturo sem se od-
ločil na povabilo prvaka 
stranke Zmaga Jelinčiča, ki 
mu je všeč moj način nepo-
srednega in brezkompro-

misnega nastopanja pri od-
pravljanju krivic. Odločilno 
pri kandidaturi je bilo tudi 
to, da stranka po volitvah 
želi v vlado pod pogojem, da 
bo lahko izvajala svoj začr-
tan program," pravi Branko 
Terglav. Ker so javne finan-
ce njegovo področje, bo nje-
gova prioriteta preganjanje 
korupcije v državni upravi 
in sodstvu, predvsem pa 
preprečevanje razsipnega 
trošenja sredstev davkopla-
čevalcev. Kot pravi, se bo na 
lokalni ravni zavzemal za 
hitrejši razvoj gorenjske 
regije ter večje koriščenje 
sredstev iz Evropskih skla-
dov, pa tudi za razvoj ter hi-
trejšo in cenejšo gradnjo 
cestnega omrežja ter pre-
usmeritev tovornega tran-
zitnega prometa na železni-
ce ter tako razbremenitev 
gorenjskih cest 

Zmago Jelinčič in Branko Terglav 
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Prvi gradbeni stroji v Planici 

4 1. stran 

Od lastnikov je država sku-
paj odkupila 29 hektarov 
zemljišč - zadnjih 17 hekta-
rov od agrarne skupnosti -
del zemljišč pa je kot svoj 
vložek k 36 milijonov evrov 
vrednemu resolucijskemu 
projektu nacionalnega po-
mena na državo prenesla ob-
čina Kranjska Gora. "Nordij-
ski center Planica je tako za 
Rateče kot občino Kranjska 
Gora izjemnega pomena 
zato, ker predstavlja velike 
razvojne možnosti pred-
vsem na področju turizma 
tako za kraj kot tudi za širšo 
regijo," je dejal kranjskogor-
ski župan Jure Žerjav. 

V Planid bodo tako do leta 
2013 zgradili štiri nove ska-
kalnice. Kot je pojasnil An-
drej Golčman, direktor Raz-

vojnega centra Radovljica, ki 
je pripravil projekt, bo v 
osrednjem delu na lokaciji 
obstoječe Bloudkove velikan-
ke zgrajen nov par skakalnic 
s kritično točko 125 in 95 m, 
ki bosta osrednji napravi 
tako za letno kot zimsko 
rabo. Načrtujejo še gradnjo 
80 in 60 metrske skakalnice 
ter treh manjših za skakalno 
šolo in seveda rekonstrukci-
jo velikanke, ki ji bodo razši-
rili doskočišče in uredili in-
frastrukturo. Za tribuno ob 
izteku velikanke bo urejen 
tekaški stadion, ob 125 in 90-
metrskih skakalnicah pa 
osrednji servisni objekt s 
600 kvadratnimi metri povr-
šine v kletni etaži ter do 150 
kvadratnimi metri prostora 
za tekmovalce v pritličju in 
prostori za upravo v mansar-
di. 

RADOvgiCA 

Stanovanja bo gradilo domače podjetje 

Radovljiški župan Janko S. Stušek in direktor podjetja Re-
mand Jurij Rebolj sta v četrtek podpisala predpogodbo, ki 
določa način sodelovanja in medsebojna razmerja pri grad-
nji oskrbovanih stanovanj za upokojence in druge starejše 
ob Domu dr. Janka Benedika v Radovljici. Rok izvedbe inve-
sticije je leto 2010. Po pogodbi naj bi bila večina stanovanj 
najemna in ne namenjena prodaji, prednostno pravico na-
jema pa bodo imeli radovljiški občani. Zemljišča v Predtrgu 
ob Domu dr. Janka Benedika v Radovljici, na katerih bodo v 
skladu z občinskim lokacijskim odlokom zgrajena oskrbova-
na stanovanja, je na javni dražbi od Sklada RS kmetijskih 
zemljišč in gozdov odkupilo podjetje Remand, d. o. o., iz 
Radovljice. Gradnjo oskrbovanih stanovanj na tem območ-
ju je najprej načrtoval Nepremičninski sklad zavoda RS za 
pokojninsko in Invalidsko zavarovanje, ki pa je prav zaradi 
težav s pridobitvijo zemljišč od te naložbe odstopil. M. A. 

DUPUCA 

Prenovljena cesta do golf igrišča 

Pred dnevi je bil po štirih letih vlaganj v celovito prenovo ces-
te od Duplice do igrišča za golf v Volčjem Potoku slavnostno 
prerezan trak na še zadnjem odseku lokalne ceste proti 
naselju Volčji Potok. V asfaltiranje ceste, ureditev ovir za 
umiritev prometa in gradnjo pločriika za pešce na tem 
odseku je občina vložila osemdeset tisoč evrov, v celoten 
odsek od Duplice do igrišča za golf pa kar 463 tisoč evrov. 
Neprimerno lepši cestni odsek je pomemben tudi za kam-
niški turizem, da pa bo še bolj varen tudi za domačine, bo 
občina še letos postavila nekaj luči javne razsvetljave. J. P. 

amd 
B L E D 

Če ste komunikativni in vam delo z ljudmi predstavlja veselje ter 
imate radi dinamično delo v skupini, vas vabimo, da se pridružite 
našemu kolektivu. 

V mesecu oktobru bomo organizirali tečaj za krupjeje, iščemo pa 
tudi strežno osebje, osebje za receptorska dela. vratane. 

Od kandidatov / kandidatk pričakujemo: 
• polnoletnost In urejen status študenta za šolsko leto 

2008/2009 
• zaželeno znanje dveh tujih jezikov 
• končana V. stopnja Izobrazbe 

Vaše pisne prijave, ki naj vsebujejo kratek življenjepis, pošljite do 
vključno petka, 19. septembra 2008, na naslov: 

Casino Bled /za razpis/ 
Cesta Svobode 15 
4260 Bled 

ali na elektronsko pošto: razpis@casino-bled.si 

Ob ceni ogrevanja nas zmrazi 
Tako zatrjujejo Kranjčani, i<i se grejejo iz toplarne na Planini, s primerjalno analizo pa so ugotovili, da 
plačujejo nenormalno visoke stroške ogrevanja. 

V I L M A STANOVNIK 

Kranj - Čeprav je znano, da 
so cene energije in s tem 
ogrevanja zadnja leta močno 
narasle tako v svetu kot pri 
nas, pa so položnice za ogre-
vanje in komunalne storitve 
zadnje mesece še posebno 
razburjenje povzročile med 
Kranjčani, kd se grejejo iz si-
stema daljinskega ogrevanja 
toplarne Planina. Tako so 
ustanovili civilno iniciativo 
za cenejše komunalne storit-
ve v Kranju, minuli četrtek 
pa so v Osnovni šoli Matije 
Čopa na Planini njeni člani 
pripravili okroglo mizo. 
Zbrane je razbtiril predvsem 
podatek, da je ogrevanje iz 
Toplarne Planina bistveno 
dražje, kot je slovensko pov-
prečje, poleg tega pa tudi 
ugotovitve članov dvilne ini-
ciative, da cena že leta ni pod 
nikogaršnjim nadzorom. 
"Obrnili smo se na različne 
državne organe in občinske 
službe, za katere menimo, 
da je to v njihovi pristojnosti, 
vendar se izmikajo stikom, 
iščejo izgovore in prelagajo 
delo na naša pleča. Z Dom-
planom smo začeli projekt, 
kjer se dejansko meri poraba 
na stanovanjsko enoto, ven-
dar je bilo to mogoče le na 
Planini III, kjer so že inštali-
rani ekokanali, zahtevnejše 
pa bo to izvesti na Planini I 
in II, kjer delilnikov v stano-
vanjih še ni. Začeli smo oza-
veščati za varčnejšo porabo, 
ugotovili pa smo, da še tako 
varčno ravnanje ne bo 
zmanjšalo stroškov, če ne bo 
imel nihče nadzora nad obli-
kovanjem in zaračunava-
njem cen," je ugotavljal Mar-

Na Planini so ogorčeni nad nenormalno visokimi cenami za ogrevanje. 

jan P o d g o i ^ , prizadeti sta-
novdci pa so zahtevali tudi 
večjo vlogo občine, saj je to-
plarna postavljena na občin-
skem zemljišču, njeni lastni-
ki pa naj bi bili vsi, ki so vla-
gah v njeno gradnjo, torej 
tudi prebivalci na Planini. 

Da Domplan lahko ceno 
določi, kakor se m u zahoče, 
pa je priznal tudi kranjski 
podžupan Stane Štravs, ki je 
zbranim sicer obljubil, da 
bodo na občini poskrbeli, da 
se zapletene razmere tako s 
cenami kot lastništvom reši-
jo, niso pa preproste, ker 
Domplan še ni dal zahteva-
nih podatkov. 

Pri Domplanu odgovarja-
jo: "Na žalost na okroglo 
mizo v OŠ Matije Čopa kot 
upravljavec kotlovnice nis-
mo bili povabljeni ali o njej 
vsaj obveščeni, tako nismo 
imeli priložnosti, da bi bis-

tvena dejstva v zvezi s ceno 
ogrevanja pojasnili. Povpre-
čna cena MWh toplotne 
energije je na Planini znaša-
la v sezoni 2007/08 vključ-
no z DDV 63,8959 evra. 
Vsej slovenski strokovni jav-
nosti je zpanp, da primerja-
va s cenami v Ljubljani in 
Velenju ni reabia zaradi veli-
kosti sistemov in predvsem 
načina proizvodnje toplote. 
Cene toplote v Kranju so 
povsem primerljive z Jeseni-
cami, Celjem, Mariborom in 
še nekaterimi večjimi doba-
vitelji toplotne energije. Zelo 
pomembno je tudi to, da so v 
Kranju v ceno vključeni tudi 
vsi stroški vzdrževanja in ob-
nove toplotnih postaj, česar 
pri večini večjih dobaviteljev 
toplote ni." Kot tudi pojas-
njuje vodja PE Energetika 
Andrej Krč, obračun ogreva-
nja poteka že 35 let po stro-

škovnem prindpu na osnovi 
plana stroškov za kurilno se-
zono akontativno prek cele-
ga leta. Na koncu kurilne se-
zone pa izvedejo obračun in 
poračtm. preplačil ali pri-
manjkljaja zbranih sredstev. 
"Dejstvo je, da je kotlovnica 
Planina v solastnini vseh 
lastnikov stavb, ki so nanjo 
priključene. V prodajno 
ceno stanovanj so bile vklju-
čene tudi točke za skupno 
kotlovnico, razvod toplote in 
toplotne postaje, kar je pred-
stavljalo do 15 odstotkov kup-
nine. Iz takega lastništva iz-
haja tudi status kotlovnice 
kot skupni del in naprava 
več večstanovanjskih stavb 
in posledično upravljanje 
energetskih naprav po dolo-
čilih Stanovanjskega zako-
na," med drugim odgovarja 
Andrej Krč. 

Samomor je mogoče preprečiti 
Med državami Evropske unije je Slovenija po številu samomorov na drugem mestu, takoj za Litvo. 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - Po podatkih Inštituta 
za varovanje zdravja je v letu 
2 0 0 6 v Sloveniji zaradi ne-
zgod v prometu umrlo 293 
ljudi (243 moških in 50 
žensk). V istem letu je zaradi 
samomora imirlo 529 ljudi 
(415 moških in 114 žensk). V 
Sloveniji umre zaradi samo-
mora v povprečju ena oseba 
na vsakih sedemnajst ur. To 
Slovenijo znotraj držav Ev-
ropske unije uvršča v s a m 
vrh pogostosti pojava, takoj 
za Litvo. Samomor je v Slo-
veniji pogostejši v severo-
vzhodnih predelih, na Go-
renjskem pa, kot je povedala 
profesorica zdravstvene 

vzgoje Nataša Drol Pelko z 
Zavoda za zdravstveno var-
stvo Kranj: "Na Gorenjskem 
si je v letih 2000-2005 vzelo 
ži^djenje 324 ljudi. Leta 2004 
je zaradi samomora umrlo 
51 Gorenjcev, leta 2005 45. 
Največ samomorov je bilo na 
območjih Upravnih enot 
Kranj in Radovljica." 

"Povprečna starost umrle-
ga zaradi samomora je v Slo-
veniji okoli 50 let, precej niž-
ja pa je starost tistih, ki so sa-
momor poskušali storiti in 
dejanje preživeli. Tako ostaja 
žalostno dejstvo, da je sta-
rostni razpon samomorilnih 
oseb od manj kot 1 0 let do 
več kot 90 let, kar pomeni, 
da moramo biti pozorni na 

opozorilne znake (brezup, 
nemoč, nemir, črnogledost, 
občutek lastne nevrednosti, 
nizko samospoštovanje, ob-
čutek, da ga nihče ne mara, 
misli na smrt in samomor, 
občutek, da nič nima smisla, 
umik iz družbe, depresija, 
...) v vseh obdobjih življenja. 
Večina ljudi, ki naredi samo-
mor, pred tem opozarja na 
svoj namen. Nekateri po<iar-
jajo svojo lastnino in drago-
cenosti, pospravijo hišo, dru-
gi poskušajo poplačati dolgo-
ve, tretji napišejo oporoko. 
Včasih pa dajejo vtis, kot da 
bi se nekam odpravljali. Lah-
ko da tudi pogosto govorijo o 
smrti ali samomom," je po-
vedala Pelkova. 

Depresija in čustvene krize, 
ki lahko vodijo do samomora, 
so ob prepoznavni in uspešni 
terapiji ozdravljive. "Radi bi 
poudarili, naj vsakdo kakršne-
koli opozorilne znake pri svoj-
cih, prijateljih aU znancih vza-
me resno in mu pomaga čim 
prej poiskati pomoč pri oseb-
nem zdravniku ali drugem 
strokovnjaku. Včasih lažje kot 
svojci opozorilne znake za-
znajo ljudje na delovnem me-
stu ali v drugem okolju," je 
povedala Pelkova in še doda-
la: "Človeka v hudi stiski niko-
li ne puščajmo samega, do-
kler nima zagotovljene 
ustrezne pomoči in varnosti. 
Potrebno je vedeti, da je sa-
momor mogoče preprečiti!" 

mailto:razpis@casino-bled.si
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Do Spodnjih Gorij po asfaltu 
Minuli teden so slovesno odprli obnovljen cestni odsek od Podhoma do Spodnjih Gorij. 

MATEJA R A N T 

Gorje - V sklopu projekta 
urejanja varnih kolesarskih 
in pešpoti so minuli četrtek 

. odprli obnovljeni odsek ceste 
ob železniški progi od Pod-
homa do Spodnjih Gorij. Za 
omenjeni projekt je občina 
Gorje pridobila tudi evropska 
sredst« za regionalni razvoj. 
Zdaj bodo nadaljevali obno-
vo cest in poti čez Poljšico, je 
napovedal župan Peter 
Torkar. 

"Cesta od Podhoma do 
Spodnjih Gorij je bila doslej 
makadamska. Dober kilo-
meter dolg odsek smo zdaj 
preplastili z asfaltom, uredili 
pa smo tudi odvajanje," je ra-
zložil Peter Torkar. Obenem 
so poskrbeli za promeme oz-

načbe, ki na tej cesti dajejo 
prednost pešcem in kolesar-
jem. Obnova je bila po 
besedah Petra Torkarja vred-
na 82 tisoč evrov, od tega je 
bilo 85 odstotkov evropskega 
denarja, preostanek pa je 
zagotovila občina. Z grad-
benimi deli hitijo tudi na 
odseku regionalne ceste od 
cerkve v Zgornjih Gorjah do 
uvoza v vas Grabče, kar sofi-
nancira tudi direkdja za ces-
ta. Dela bodo predvidoma 
končali do konca oktobra, 
prihodnje leto pa naj bi 
nadaljevali obnovo regio-
nalne ceste proti avtobusni 
postaji Krnica. 

Celotna naložba urejanja 
varnih kolesarskih tn 
pešpoti, pravi Torkar, sicer 
presega 1,5 milijona evrov. 

Minuli četrtek so slovesno odprli obnovljeno cesto od 
Podhoma do Spodnjih Gorij. / FMO ANKA BUIO«K 

"Za ta projekt imamo zago-
tovljenih 650 tisoč evrov 
evropskih sredstev, še prib-
ližno toliko bo v obnovo re-

Reševalna vaja na Jelovici 
MARJANA A H A Č I Č 

Radovljica - Slabo vreme ni 
oviralo radovljiških gasilcev 
in reševalcev, ki so v soboto 
dopoldne na pobočju Jelovi-
ce v organizaciji Gasilske 
zveze občine Radovljica 
uspešno izvedli obsežno vajo 
enot zaščite in reševanja. Na 
vaji so poleg gasilskih enot 
sodelovali tudi gorski in ja-
marski reševalci, radioama-
terji, policisti in reševalci Re-
ševalne postaje Bled. Skupaj 
več kot 1 6 0 udeležencev je 
tokrat v zahtevni vaji gasilo 
požar v naravi. Kot je pove-
dal poveljnik Gasilske zveze 
občine Radovljica Janez Ko-
selj, so se za tako obsežno 
vajo odločili predvsem zato, 
da preverijo, kako so priprav-
ljeni na usklajeno delo ob 

Med vajo radovljiških gasilcev in reševalcev 

večjih intervencijah, ki za-
htevajo sodelovanje različ-
nih ekip in vodenje enotne-
ga štaba. 

Sicer pa so bili radovljiški 
gasilci v soboto aktivni že dru-
gi dan zapored, saj so v petek 
pozno popoldne - tokrat ne za 

vajo - posredovali pri odprav-
ljanju posledic orkanskega 
sunka vetra, ki je poškodoval 
strehe predvsem na območju 
Upnice in Lancovega ter po-
drl nekaj dreves - eno od njih 
je padlo tudi na železniško 
progo Ljubljana-Jesenice. 

Vse več upokojencev živi slabo 
Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske predlaga spremembe 
pokojninskega sistema. 

CVETO 21APIOTNIK 

Kranj - "V javnosti slišimo 
nasprotujoče si trditve. Vla-
da trdi, da je sedanji pokoj-
ninski sistem dober in da so 
se pokojnine realno celo zvi-
šale. Upokojenci, predvsem 
tisti, ki spremljamo gibanje 
pokojnin, ugotavljamo, da 
pokojnine kljub popravljene-
mu zakonu v primerjavi s 
plačami še vedno padajo po 
dva odstotka na leto," je na 
petkovem pogovoru o pro-
blematiki pokojnin, predlo-
gih za spremembo pokoj-

ninskega sistema in preobli-
kovanju Kapitalske družbe 
dejal Janez Šolar, predsed-
nik Pokrajinske zveze dru-
štev upokojencev Gorenj-
ske, in poudaril, da so na-
mesto revolucionarnih spre-
memb pokojninske zakono-
daje potrebni popravki, s ka-
terimi bi odpravili pomanj-
kljivosti sedanjega pokoj-
ninskega sistema. Predlagal 
je tudi, da bi Kapitalsko 
družbo preoblikovali v po-
kojninsko banko. 

V pogovoru, ki ga je pri-
pravila pokrajinska zveza, so 

sodelovali predsednica Zve-
ze društev upokojencev Slo-
venije (ZDUS) Mateja Ko-
žuh Novak, predsednica ko-
misije za pokojninski sistem 
v ZDUS-u Anka Tominšek, 
nekateri gorenjski poslanci, 
kandidati za poslance in 
upokojenci. V razpravi je 
bilo slišati, da vse več upoko-
jencev živi v revščini, pa tudi 
predlog, da bi pokojnine 
usklajevali z rastjo plač, pri 
tem pa bi, glede na to, kaj bi 
bilo za upokojence ugodnej-
še, upoštevali rast neto ah 
rast bruto plač. 

gionalne ceste vložila direk-
d ja za ceste, delež občine pa 
predstavlja 280 tisoč evrov," 
je še dodal Torkar. 

Brez strahu pred 
azbestom v vodi 
MATEJA RANT 

Gorje - "Prisotnost azbest-
nih vlaken v preiskanih 
vzorcih pime vode ni po-
membna," so rezultate raz-
iskave, ki jo je sredi jimija 
opravil kranjski zavod za 
zdravstveno varstvo, v skup-
ni izjavi za javnost povzeli 
župani občin Bled, Gorje in 
Radovljica Janez Fajfar, Pe-
ter Torkar in Janko S. Stu-
šek. Tako so se odzvali na 
očitke civilne iniciative, ki je 
sredi maja opozorila na pri-
sotnost azbesta v dotrajanih 
azbestnih ceveh na območju 
omenjenih treh občin, zara-
di česar so zahtevali tudi ta-
kojšnje ukrepe za izboljša-
nje pitne vode. "Tako smo 
pri pristojni ustanovi naroči-

li ponovno analizo pitne 
vode glede morebitne vse-
bnosti azbesta v ceveh. Re-
zultati laboratorijskih pre-
iskav vzorcev pitne vode so 
na treh različnih odvzemnih 
mestih pokazali, da je bilo v 
omrežju na hidrantu Hraše 
0,3, v omrežju hidranta 
Dobe 0,0 in v omrežju vodo-
hran Gorje 0 , 1 števila 32-
bestoih vlaken na liter 
vode." Po mnenju zavoda 
prisotnost azbestnih vlaken 
v preiskanih vzorcih pitne 
vode ni pomembna, so še 
dodali. "S tem so se potrdila 
stališča upravljavca, da so tr-
ditve v pobudi neresnične in 
zavajajoče, predvsem pa kot 
takšne škodljive z vidika raz-
širjanja zlonamernih obtožb 
brez kakršnekoli osnove." 

Ponudba za samostojne podjetnike, 
majhna in srednje velika podjetja 

NA(d)GRADIMO 
SODELOVANJE 

PAKETI UGODNOSTI 
PAKET ZVESTOBE 
Gre za ugodnosti, ki jih pridobite komitenti, ki z banko že 
poslujete. Nagrajeni boste: 

• z brezplačnim izvajaujem elektronskili ekirtemih nalogov. Število 
brezplačnih elektronskih ekstemih nalogov je odvisno od obsega 
poslovanja v preteklem letu, 

• £e imate najmanj 3 leta odprt transakcijski račun le v Gorenjski banki, vam vodenja 
iransakcijskega računa en mesec ne bomo zaračunali. 

POSLOVNI PAKET I 
Je namenjen novoustanovljenim podje^em in komitentom, ki boste odprli transakcijski 
račun v Gorenjski banki. Prinaša vam: 

• brezplačno vodenje transakcijskega računa za šest mesecev, 
• brezplačno pristopnino za elektronsko banko L I N K + L I N K c , 
• brezplačni plačilni promet v državi preko elektronske banke za 

tri mcsece, 
• brezplačno enolemo članarino za poslovno kartico Mastercard in 
• 25 odstomi popust pri stroških odobritve prvega kratkoročnega oz.dolgoročnega 

kredita. 

POSLOVNI PAKET II 
Vseh ugodnosti boste deležni, če ste v lem 2007 imeli več kot 250.000 E U R 
prihodkov od prodaje in v celoti prenesete poslovanje na Gorenjsko banko. Koristite lahko: 

• brezplačno vodenje transakcijskega računa za eno leto, 
• brezplačno pristopnino zai elektronsko banko LINK-^ in L I N K c , 
• brezplačni plačilni promet v državi preko elektronske banke za tri mesece. 
• brezplačno enolemo članarino za poslovno kartico Mastercard, 
• polovične stroške prve odobritve limita na T R R , 
• polovične stroške odobritve prvega posojila, 
• brezplačno uporabo POS terminala za eno leto in 
• brezplačne vrečke za pologe gotovine v D N T za eno leto. 

POSLOVNI PAKET lU 
Če ste imeli v letu 2007 več kot 250.000 E U R prihodkov od prodaje in boste na banko 
prenesli 50 odstotkov plačilnega prometa, vam pripadajo vse ugodnosti iz »Poslovnega 
paketa 1« in še: 

• polovični stroški prve odobritve limita na T R R , 
• brezplačna uporaba POS tenninala za 6 mesecev in 
• brezplačne vrečke za pologe gotovine v D N T za 6 mesecev. 

www.gbkr.si 

G o r e n f s k a ^ Banka 
Banka <> pMluhotn 

http://www.gbkr.si
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V spomin 

Jože Dvoršak 
"Moja starša sta bila Štajerca. Ker je 
bil oče držami jinattcarje bil 1^26. 
leta premeščen v Pitomačo, kraj ob 
Dravi. Tam sem se rodil 24. Jebmaija 
1927," je zapisal Jože Dvoršak. Šele 
leta J939, ko je bil oče premeščen v 

Kranj, je pričd kot i2-letnik zaznavati s Primskovega Kranjdco 
ravan in njeno poetično zaledje. Čez tri leta gfi je oče poslal k 
sestrama, ki sta vodili večjo gostilno na Dumju. Po vrnitvi do-
mov sta njegovi vojno-vojaški leti napolnili vklju&tev v Kokrški 
odred, osvoboditev Begunj, tolmačenje za jrancoske ta-
boriščnike z Ljuhdja, vkorakanje v Celovec, varovanje maršala 
Tita ob govoru na Kongresnem trgu, vodenje slovenskega 
pevskega zbora po hrvaški Istri ter opismenjevanje stotih vo-
jakov v Logfitcu. V dvajsetem letu seje kalil še z udarniškim de-
lom na progi Šamac-Sarajevo. 

Šestdeset let je od tega, koje postd v Kranju referent za turizem 
in gostinstvo in na0 tajnik Gostin^ zbornice Okraja Kranj. 
Sam se je šolal ob delu, v zbornici pa je izpdjal okrog šestdeset 
različni strokovnih tečajev. Z izoblikovano osebno in poslovno 
žlahtnos^oje 1^60. leta postal v podje^u Central poslovodja 
hotela Evropa. S plačevanjem zaposlenih po deluje dosegel, da 

je bil hotel poleti poln tujcev, pozimi pa poslovnih gostov. Zara-
di zunanjih okoliščin se je po uspešnih desetih letih na prigovar-
janje direktoija Andrga Babiča napotil v Hotel Bor-Crad Hrib 
v Preddvor. Tudi tu je znal združiti zgodovino, etnograjijo, kul-
turo in hotelsko ponudbo na eni strani in skrbeti za motivira-
nost zapodenih. Razdajal se Je za goste ter se rad veselil z njimi. 
Po njegovem protokolu še vedno drevored okrepi svežo zvezo 
mladoporočencev. Za vse to je pnjd zlato plaketo TD Kranj, 
zlati častni znak TZS in red republike z bronastim vencem. 
Zaradi zdravstvenih težav se je po nekajletni zaposlitvi v up-
ravi Živil leta 3994 upokojil. Za izvirruKt in delavnost v upo-
kojenski organizaciji so ga počastili z zlato plaketo ZDUS. 
Ženi Francki je bil hvaleten, da je prevzda breme dda s tremi 
otroki. Zato je še toliko raje zapel z njo v duetu in zaigral na 
diatonično harmoniko. 
Kranjčani smo Jožeta Dvoršaka v zadnjih letih srečevali na 
kolesu. V šali je dgal: "Poleg žare mi dajte v grob še majhno 
kolo." Nismo ga ubogali. Smo pa zavrteli kolo trajnega 
spomina na Človeka, ki ga lahko imenujemo prvi "Evropejec" 
na Gorenjskem. Iskreru) smo mu prav za vse hvaležni. 

Peter Zavri 

O plenicah, 
mozoljih in 
ljubezni 
Razmišljanja o vzgoji 
Avtorica: socialna pedagoginja Damjana Šmid 

Nov kip talca že nastaja 
Kip ukradenega in razrezanega talca iz Most prizadevno poustvarja kipar Evgen Cuštin z Breznice. 

A N A HAKTMAN 

Žirovnica - "Resnično sem 
ponosen, da so se na občini 
Žirovnica odločili, da ravno 
meni zaupajo izdelavo no-
vega kipa talca iz Most," 
pravi Evgen Cuštin z Brez-
nice, ljubiteljski likovni 
ustvarjalec, ki se že vrsto let 
posveča slikanju in Idparje-
nju. Ta naloga mu pred-
stavlja izjemen izziv, saj je 
bU pokojni akademski ki-
par Jaka Torkar, avtor janu-
arja ukradenega in razreza-
nega kipa talca iz Most, nje-
gov prijatelj, veliki učitelj in 
svetel zgled. Zdaj 8o-letni 
Guštin je bil celo navzoč pri 
nastajanju kipa. "Take stva-
ri so me vedno zanimale. 
Hodil sem k Jaku in 'firb-
cal', ob tem pa se spraševal, 
kako bi sam to naredil," se 
spominja Guštin, ki se je 
pred dobrima dvema mese-
cema na osnovi 70-cen-
timetrskega osnutka z veli-
ko vnemo in prizadevnost-
jo lotil izdelovanja novega 
kipa talca. 

"Najprej so mi zvarili že-
lezno konstrukcijo, ki jo je 
bilo nato treba zapokiiti z ilo-
vico. Porabil sem jo skoraj 
700 kilogramov. Zdaj sem 
skulpturo začel na fino obli-
kovati, kar je precej zamud-
no, saj je treba obdelati več 
kot šest kvadratnih metrov 
površine. Potem se bo kip 
moral toliko posušiti, da se bo 
na njem lahko naredil kalup 
za \divanje v bron," je razložil 
kipar, ki si močno žeU, da bi 
delo končal do kulturnega 
praznika 8. februarja. Kip bo 
nato na novo vlil livar Roman 
KamSek z Gore pri Komendi, 
čigar oče je pred leti ̂  origi-
nalni kip talca iz Most 

Kot je pojasnil župan Ži-
rovnice Leopold Pogačar, 
bodo kip najverjetneje posta-
vili junija 2009 ob spomin-
skem dnevu občine, ko se 
spominjajo leta 1942 pobitih 
tdcev. V livarstvu Kamšek 
bodo na novo vlili tudi do-
prsna kipa Jalna in Finžgar-
ja, ki sta bila ukradena iz ale-
je slavnih pred žirovniško 
šolo. Nazaj ju bodo po bese-

Klpar Evgen Cuštin ob skuipturi talca, ki jo je treba zdaj na 
fino izoblikovati. 

dah župana namestili leta 
2010 ob odprtju novega šol-
skega trga, kamor bodo pre-' 

selili alejo slavnih. Do tedaj 
bodo kipi iz aleje slavruh na 
ogled v šolski knjižnici. 

Oglobili pasje lajanje 
č e bo pes ponoči z lajanjem motil sosede, bo njegov lastnik moral plačati dvesto evrov kazni. 
Enako bo kaznovan vsak, ki bo na tla pljunil ali odvrgel ogorek. 

URŠA PETERNEL 

Kranjska Gora • Mnogi sta-
novalci strnjenih stanovanj-
skih naselij se pritožujejo, da 
jim živce para nenehno laja-
nje (sosedovega) psa. Neka-
teri izgubljajo živce, ker so-
sed v nedeljo dopoldne kosi 
travo. Spet tretje moti kurje-
nje raznih odpadkov na vrto-
vih, Id zadimijo celotno sose-
sko ... Gorenjske občine te 
probleme rešujejo različno. 
No, v Kranjski Gori so se 
urejanja področja javnega 
reda in miru lotili temeljito 
in pred nedavnim sprejeli 
odlok o varstvu javnega reda 
in miru, ki prinaša nekatere 
zanimive rešitve (v nadalje-
vanju omenjamo le nekate-
re). Tako je v Kranjski Gori 
po novem po osmi uri zvečer 
ter ob nedeljah in praznikih 
prepovedano uporabljati ko-
silnice, škropilnice, motorne 
žage, vrtalne in brusilne 
stroje ter izvajanje drugih 
hrupnih del. Izjema so le 
nujna vzdrževalna dela. Ne-
deljska košnja domače zele-
nice je tako po novem prepo-
vedana, kazen za vse, ki 
bodo kršili omenjeni člen, je 
130 evrov. Po novem odloku 
je tudi prepovedano sežigati 
komunalne in druge odpad-

ke v bivalnem okolju. Tudi 
tu je zagrožena kazen 130 ev-
rov. Po novem odloku bodo 
čistejše tudi kranjskogorske 
ulice, kajti prepovedano je 
metati na tla cigaretne ogor-
ke, žvečilne gumije in iz-
pljunke. Kdor bo kršil odlok, 
bo kaznovan s kaznijo dve-
sto evrov. Po odloku je med 
drugim tudi prepovedano 
vznemirjati, motiti in nadle-
govati občane na javnih kra-
jih z zbiranjem podatkov 
proti njihovi volji ter jih na-
dlegovati s prodajo predme-
tov ali storitev (zagrožena ka-
zen 130 evrov). Prav tako je 
po novem prepovedano puš-
čati motoma vozila z delujo-
čimi motorji v stanovanjski 
soseski več kot tri minute 
(kazen 130 evrov). 

Posebne določbe odloka se 
nanašajo na obveznosti last-
nikov in vodnikov živali. Ži-
vali je obvezno treba voditi 
na povodcih, lastnik pa je 
dolžan za njimi počistiti iz-
trebke. Kazen, če iztrebkov 
ne bo pobral, je dvesto evrov. 
Ce bodo strogo upoštevali 
novi odlok, bo konec tudi 
jeze občanov zaradi lajanja 
psov. Po odloku je namreč 
lastnik oziroma skrbnik ži-
vali v urejenih urbanih in 
strnjenih stanovanjskih na-

seljih dolžan "preprečevati 
ponavljajoče in moteče ogla-
šanje živali", zlasti v nočnem 
času. Tudi tu je zagrožena 
kazen dvesto evrov. 

V turistični Kranjski Gori 
upajo, da bo novi odlok pri-
nesel več javnega reda in 
miru. Kljub temu pa neka-
teri menijo, da je odlok še 
premalo strog. Domačin 
Bogomir Košir, ki oddaja 
apartmaje, je pa tudi občin-

ski svemik, se je namreč 
zavzemal, da bi v Kranjski 
Gori v času turistične sezo-
ne omejili gradnjo, kajti po-
vedal je, da so izgubili 
mnoge stalne goste, ki jih 
je zbujal hrup z gradbišč. 
Zato je predlagal, da bi v 
času od 15. julija do 25. av-
gusta povsem prepovedah 
gradbene posege v kraju, a 
njegovega predloga občinski 
svetniki niso sprejeli. 
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Odprli kulturni center 
Kulturni center Tržič so odprli z bogatim programom, ki si ga je ogledal tudi gost iz Norveške. 
Znani domačini so se spominjali preteklosti doma na Skali. 

STOJAN S A J E 

Tižič - Pot do novega Kultur-
n a centra Tržič ni bila lah-
ka. Občina Tržič je začetek 
leta 2007 podpisala pogodbo 
z norveškim finančnim me-
hanizmom za sofinanciranje 
projekta Sejem bil je živ, v ok-
viru katerega se je lotila obno-
ve nekdanjega kina. Sedaj je 
tam nova dvorana z večjim 
odrom, 218 sedeži in 36 pre-
nosnimi stoli ter sodobno teh-
nično opremo. Naložba je ob-
čino stala okrog osemsto tisoč 
evrov. Od tega je 240 tisoč ev-
rov prispevala Norveška, za 
kar se je župan Borut Sajovic 
zahvalil gostu iz te države. Na-
mestnik veleposlanice Norve-
ške Runar Jensen je izrazil za-
dovoljstvo, da so v Tržiču 
uresničili tretji projekt na Go-
renjskem z njihovo pomočjo. 

Trak na odru, ki sta ga dr-
žala mlada folklorna plesalca, 
je ob tržiškem županu prere-
zal Ivo Kokalj, vsestranski 
kulturni delavec v Tržiču. 
Dvorano je blagoslovil žup-
nik in dekan Roman Stare, ki 
je spomnil na tri obdobja 
Doma na Skali. Leta 1913 ga 
je kupil župnik Jožef Potokar. 

Gostje v prvi vrsti: Franci Šarabon, Jožica Pogačar, Draga Koren, Breda Anderle, Marina 
Bohinc in Ivo Kokalj (od desne) 

V njem je uredil zavetišče in 
sirotišnico. Dvorana z odrom 
v prizidku je gostila razne 
kulturne prireditve pred dru-
go svetovno vojno in po njej. 
Ob zaprtju kina je dom same-
val, a na srečo ne za vedno. 
Nekaj utrinkov iz preteklosti 
doma so dodali tudi domači-
ni Draga Koren, Fiand Šara-
bon, Jožica Pogačar, Marina 
Bohinc in Breda Anderle, s 

katerimi se je pogovarjal po-
vezovalec programa Janez Ki-
Jcel. S predstavo, ki jo je za-
snoval in režiral Boris Kubu-
rič, so nastopajoči potrdili bo-
gatost tržiške kulture. Pred-
stavili so se Pihalni orkester 
Tržič, otroška folklorna sku-
pina Karavanke, fantovski 
kviptet KUD Lom, kitarski 
ansambel Svarun, komorni 
orkester Sine Nomine, hu-

moristična skupina Smeh, 
plesalki Iris Šober iz KUD 
Leyli in I m a Grum iz skupi-
ne IN ter Člani Plesnega klu-
ba Tržič, igralci KD Kmh Kri-
že, učend iz gledališke skupi-
ne POŠ Lom, kvartet Pueri 
cantorum in mešani pevski 
zbor Ignadj Hladnik iz Trži-
ča. V preddverju dvorane so 
razstavili svoja dela tržiške sli-
karke in slikarji. 

Ob 110-letnici kupili novo vozilo 
v nedeljo je Prostovoljno gasilsko društvo Šenčur uradno prevzelo novo gasilsko vozilo - cisterno. 
Šenčurski gasilci organizirano delujejo od ieta 1898 naprej. 

S I M O N Š U B I C 

Šenčur - V Šenčurju so prejš-
nji teden počastili 110. oblet-
nico ustanovitve domačega 
gasilskega društva. Najbolj 
slovesno je bilo v nedeljo. 14. 
septembra, ko so novo gasil-
sko vozilo - dstemo p r e ^ v 
uporabo operativnim gasil-
cem. Nedeljska slovesnost se 
je sicer začela z gasilsko pa-
rado, bogat kulturni pro-
gram pa so pripravili učend 
OŠ Šenčur. Po predaji vozila 
je sledilo družabno srečanje, 
na katerem so delili tudi go-
laž, ki ga je prispevala Slo-
venska vojska. 

Šenčurski gasild so kupili 
novo vozilo MAN 18.330, ki 
ima vgrajeno črpalko s pre-
tokom 2 4 0 0 Litrov na minu-
to, cisterna pa je sprejme pet 
tisoč litrov. Vozilo ima po-
gon na vseh štirih kolesih in 
vso pripadajočo opremo za 
gašenje ter reševanje ljudi, 
živali in premoženja v poža-
ru ali ob drugih naravnih- ne-
srečah. Na strehi ima na-
meščen metalec vode za ga-
šenje z vodo in peno, pod vo-
zilom pa vgrajene šobe za 

Poveljnik P C D Šenčur David Sekne je ključe novega vozila prejel iz rok Jureta Krča 
(podjetje Rešet), ki je z ženo Nežo tudi boter vozila. 

pranje oziroma polivanje 
cest, dvorišč in podobno. Vo-
zilo je sodobno, okretno, hi-
tro in vsestransko uporabno 
za pomoč v požarih, prav 
takšnega pa na primer upo-
rabljajo tudi kranjski poklicni 
gasild. Kot je pojasnil pred-
sednik PGD Šenčtur Jože 
Stnižnik, so za nakup vozila, 
njegovo nadgradnjo in pripa-
dajočo opremo (nekaj je tudi 

stare) odšteli približno dvesto 
tisoč evrov, večino denarja pa 
so prispevali sponzorji. "Javili 
smo se tudi na razpis Uprave 
RS za zaščito in reševanje za 
sofinanciranje nakupa vozila, 
vendar so našo prošnjo biro-
kratsko zavrnili," je opozoril 
Stružnik. 

Šenčurski gasild so v okvi-
ru praznovanja iio-letnice 
prejšnji teden izvedli tudi tri 

vaje v obrtno poslovni coni 
in v Osnovni šoli Šenčur, za 
obiskovalce so odprli tudi 
vrata svojega doma, poleg 
opreme in prostorov pa so 
jim prikazali tudi načine ga-
šenja in tehničnega reševa-
nja. Ob jubileju šenčurskega 
gasilskega društva je izšla 
tudi kronika Pod golido sv. 
Florijana. ki jo je napisal 
Martin Kadivec. 

Nova energija 
v stari šoli 
Podružnična šola Lom je prva dobila kotlovnico 
na lesno biomaso. V kleti so uredili tudi nove 
garderobe za učence. 

STOJAN S A J E 

Lom pod Storžičem • Skoraj 
osemdeset let staro šolo v 
Lomu so dolgo ogrevali s 
pečjo na kurilno olje. Ogre-
vanje je bilo drago, saj so 
porabili poprečno po enajst 
tisoč litrov olja na sezono. 
Zaradi dotrajanosti peči se 
je po šoli širil smrad, zato 
so iskali boljšo rešitev. Ob-
čina Tržič jo je našla ob so-
delovanju s podjetjem 
Elektro Gorenjska, ki je 
vgradilo sodoben kotel na 
lesno biomaso in postavilo 
silos za sekance. Po konce-
si jski pogodbi bo 25 let 
oskrbovalo šolo s toploto, 
pri čemer bodo stroški 
ogrevanja vsako leto manj-
ši približno za četrtino. 

"Ponosni smo, da prvič v 
zgodovini naše občine uva-

Sloveniji in izven nje. Ker 
dobro sodeluje s krajem, bo 
gotovo ostala," je dejal rav-
natelj OŠ Tržič Stane 
G r u m na prireditvi v 
Lomu. Kot je ugotovil pred-
sednik tamkajšnje krajevne 
skupnosti Matej Slapar, 
imajo dovolj lesa za ogreva-
nje, zato bo morda sledil 
zgledu njihove šole še kdo. 
Aleš Ažman iz Elektro Go-
renjska je potrdil, da i m a 
najstarejši način ogrevanja 
veliko prednosti pied dru-
gimi. Ena od njih je manjši 
kotel v kleti, kjer so lahko 
uredil i nove garderobe za 
35 učencev in 17 otrok v od-
delku vrtca. V prihodnjih 
dveh letih bodo ob šoli v 
Lomu uredili še novo igriš-
če in parkirišče. Za to so že 
pridobili 18 tisoč evrov od 
države, je povedal župan 

Učenci iz Loma so se zahvalili za novo kotlovnico s 
kulturnim nastopom. 

jamo v osnovne šole obnov-
ljive vire energi je . Dolgo 
smo si prizadevali za zame-
njavo stare peči za central-
no ogrevanje šole v Lomu. 
Sedaj imajo tukaj ekološko 
napravo, ki bo zagotovila 
šoli boljše delovne razme-
re. Ta podružnica je znana 
po kvaliteti pouka v vsej 

Borut Sajovic. Govorniki so 
sledili ravnatelju, ki je stre-
sel sekance iz koška v silos 
in s tem simbolično odprl 
novo kotlovnico. Kolektiv 
šole, ki ga vodi Mira Kra-
marič, je tudi gostom po-
klonil vrečke s sekanci , 
učenci pa so se zahvalili s 
kulturnim programom. 

Tudi učenje je lahko prijetno 

Priročnik za samostojno učenje 

10,43 € 
2 0 % popusta. 

Gorenjski Glas 
naročanje na telefon: 04 201 42 41, 

e-poSta; narocnine@g^las.si, v7ww.gorenjskiglas.si 
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N E S R E Č E 

VOKLO 

Povzročitelja nesreče še iščejo 

v petek takoj po polnoči sta neprilagojena hitrost in nepra-
vilna snner vožnje botrovali hudi prometni nesreči na lokal-
ni cesti Voklo-Trboje, v kateri so bile tri osebe huje ranjene. 
Za zdaj še neugotovljeni voznik osebnega avtomobila je vo-
zil po lokalni cesti iz smeri Voklega proti Trbojam. Ko je pri-
peljal približno kilometer iz naselja Voklo v desni nepregled-
ni ovinek, ga je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo za-
neslo na nasprotno stran. Tedaj je nasproti pravilno pripe-
ljala 20-letna voznica osebnega avtomobila iz Cerkelj, Vozi-
li sta silovito trčili. V nesreči so bili hudo ranjeni 28-letni 
Kranjčan, dvajset- in 26-letnik z območja Cerkelj, lažje rane 
pa sta utrpela voznica in njen 25-letni sopotnik iz Vodic. Po-
tem ko je za ponesrečence najprej poskrbela ekipa nujne 
medicinske pomoči Iz Kranja, so jih z reševalnim vozilom 
prepeljali v Klinični center v Ljubljano. Policisti sicer še ugo-
tavljajo, kdo od potnikov v vozilu, ki je povzročilo nesrečo, 
je vozil v času nesreče. 

KOŠIŠE 

Biatlonca sta se ponesrečila 

Minuli četrtek dopoldne sta bila v prometni nesreči v Košišah 
(okolica Kamnika) ranjena slovenska biatlonca Klemen Bau-
er in Peter Doki. 22-letnl Bauer je utrpel hujše rane, medtem 
ko jo je leto starejši Doki odnesel le z odrgninami. Biatlonca 
sta v okviru treninga kolesarila, ko jima je v Košišah 43-letni 
voznik komblja iz okolice Kamnika zaprl pot. Vozil je pred 
njima proti Tunjiški mlaki. V Košišah je upočasnil vožnjo, 
zato sta ga Bauer In Doki začela pravilno prehitevati. Ko sta 
bila vzporedno S kombijenn, je voznik zapeljal levo In kolesar-
jema zaprl pot, zato je prišlo do trka. Oba so z reševalnim vo-
zilom odpeljali v ljubljanski klinični center. 

TRZIN 

Zapeljal v rdečo 

V petek zjutraj se je na glavni cesti v Trzinu hudo ponesre-
čil 28-letni voznik Iz okolice Domžal. V osebnem vozilu Re-
nault Megane se je s Črnuč peljal proti Domžalam. V kri-
žišču z Mlakarjevo ulico je kljub prometnemu znaku, ki 
prepoveduje polkrožno obračanje, pričel polkrožno obra-
čati. Takrat je iz smeri Domžal pripeljal 34-letnl voznik 
osebnega avtomobila Peugeot 307 , doma iz Kamnika. 
Kljub rdeči luči na semaforju je voznik Peugeota zapeljal v 
križišče In trčil v voznika Megana, ki je pri tem utrpel hude 
rane. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski 
klinični center. S. Š. 

RADOV^ICA 

Odneslo nekaj strešnikov 

Neurje, ki je v petek popoldne oplazilo tudi Gorenjsko, nI 
povzročilo večje škode. Še največ dela so imeli gasilci v ob-
čini Radovljica. V Zgornji in Spodnji Lipnici so posredovali, 
ker je veter odnesel strešnike z nekaterih streh, na dovozno 
pot pa se je podrlo drevo. Podrto drevo je zaprlo tudi dovoz-
no cesto v Radovljici, tam pa je močan veter tudi podrl 
smreko na železniško progo, ki so jo morali zapreti, dokler 
gasilci niso odstranili drevesa. Podrto drevje so morali gasil-
ci odstraniti tudi z lokalne ceste Šenčur-Voklo v vasi Voklo, 
s ceste v Podblici in s ceste Apno-Šenturška Gora v občini 
Cerklje, kjer je celo prišlo do prometne nesreče, k sreči pa 
brez hujših posledic. S. Š. 

Casllci so v soboto pomagali pokrivati strehe v Zgornji in 
Spodnji Lipnici./Foio:cora2i<Kivw 

Sodnica brala novi porotnici 
Romanu Velikonji, obtoženemu umora in poskusa umora, so znova začeli soditi že julija, vendar je 
morala okrožna sodnica Andrijana Ahačič novi članici sodnega senata minuli petek znova prebrati 
vsa (že slišana) pričanja. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - V petek so na kranj-
skem okrožnem sodišču na-
daljevali ponovno sojenje 50-
letnemu Romanu Velikonji, 
ki je bil septembra lani zara-
di umora, poskusa umora in 
povzročitve dveh lažjih tele-
snih poškodb že obsojen na 
trinajst let zapora, vendar je 
višje sodišče prvo sodbo kas-
neje razveljavilo. Vnovično 
sojenje se je začelo maja le-
tos, kljub temu pa je moralo 
sodišče danes ponoviti bra-
nje vseh pričanj, ki jih je 
predsednica sodnega senata, 
okrožna sodnica Andrijana 
Ahačič sicer že prebrala pred 
meseci. 

Obtožnica Romana Veli-
konjo še vedno bremeni, da 
je 10. novembra 2006 v lo-
kalu Caffe Inn na Jesenicah, 
ki ga je imel v najemu šele 
štiri dni, s strelom v prsni 
koš umoril 28-letnega Jese-
ničana Eivina Hadžiča, prav 
tako v prsni koš naj bi huje 
ranil 22-letnega Džeralda 
Hadžiča, medtem ko naj bi 
22-letnega Samirja Terzida 
in 27-letnega Mirana Kova-
čeviča lažje ranil v stegni. Do 
strelskega obračuna naj bi 
po navedbah policije in tožil-
stva prišlo zaradi neplačane-
ga zapitka, glas ulice pa še 
vedno govori o izsiljevanju 

Romanu Velikonji so tudi v petek nadeli neprebojni jopič. / foiq: cor«d Kavtit 

jeseniških mladeničev. Ob-
dolženi Velikonja že ves čas , 
zatrjuje, da je usodnega dne 
le branil svoje življenje. 

Na ponovnem, sojenju je 
treba razrešiti ključno vpra-
šanje, kako prišteven je bil 
Velikonja novembra predla-
ni, ko je začel streljati na 
mladeniče. V prvem kazen-
skem postopku je kranjsko 
sodišče pridobilo tri izvede-
niška mnenja psihiatrov, ki 
so si bila nasprotujoča. Dr. 
Branko Brinšek je ugotovil, 
da je bil Velikonja v stanju 

bistveno zmanjšane prištev-
nosti samo v začetni fazi 
streljanja, ne pa tudi, ko je 
streljal na brata Hadžič. Dr. 
Martina Tomori je prepriča-
na, da je bil napadeni Veli-
konja ves čas bistveno 
zmanjšano prišteven, skupi-
na psihiatrov pa je v glav-
nem pritrdila Brinškovem 
mnenju, slednje rrmenje pa 
je potem sodišče tudi upoš-
tevalo pri odločanju. Višje 
sodišče je naknadno ugoto-
vilo, da tretje mnenje ni ve-
ljavno, ker se je opiralo tudi 

na izjave Velikonjeve žene, 
ki se je kot privilegirana pri-
ča kasneje odpovedala priča-
nju in je bila njena izjava 
pred sodiščem že med pr-
vim sojenjem izločena iz 
sodnega spisa. 

V petek smo tako pričako-
vali, da se bo senat seznanil 
tudi z novim, že četrtim iz-
vedenskim mnenjem psihia-
trične stroke, kar pa se bo 
najbrž zgodilo šele 3. okto-
bra, ko se bo sojenje nadalje-
valo. Tedaj se bodo seznanili 
tudi z ugotovitvami balistika. 

KRANJ 

Ribičem pobral opremo 

V noči na nedeljo je neznani storilec v Bistrici pri Naklem 
skušal vlomiti v brunarico na ribniku Žeje. V objekt mu ni 
uspelo vstopiti, je pa s silo odprl omaro pred brunarico in iz 
nje odnesel za štiristo evrov ribiške opreme. 

Vandal izem na stadionu 

Prejšnji teden so imeli na atletskem stadionu v Kranju 
opravka z vandalom. Neznani storilec je namreč prerezal 
več mrež na elastičnih ponjavah za vadbo skokov. S tem je 
atletski klub oškodoval za okoli 1.500 evrov. 

Kradejo vse po vrsti 

Neznani storilec si je z gradbišča na Jesenicah prilastil udar-
no kladivo. Gradbeno podjetje je oškodoval za okoli štiri ti-
soč evrov. Pred dnevi je nekdo v Kranju ukradel 253 metrov 
električnega kabla, vrednega več kot dva tisoč evrov. Pred 
kratkim pa so neznani storilci vlomili v podjetje v Kamniku 
in odnesli kar 1.500 evrov gotovine. 

JESENICE 

Tat v trgovini 

Neznani storilec je pred dnevi vstopil v trgovino na Jeseni-
cah, kjer je izkoristil nepazljivost oškodovanke in jI Iz naku-
povalnega vozička vzel žensko torbico z denarnico, v kateri 
je bilo sto evrov gotovine in GSM aparat Sony Ericsson. 

ŠKOFJA LOKA 

Ukradel zlatnino 

Pred dnevi je nekdo vlomil v stanovanji v stanovanjskem 
bloku na Partizanski cesti v Škofji Loki. Obe stanovanji je 
obrnil na glavo In iz enega odnesel za približno tisoč evrov 
zlatnine, Iz drugega pa ničesar. S. Š. 

KAMNIK 

V stanovanje po nakit in denar 

Pred dnevi so neznani storilci vlomili v stanovanje v Usnjarski 
ulici v Kamniku. Zapustili so ga z gotovino in nakitom v žepih, 
s tem pa so lastnika oškodovali za okoli štiri tisoč evrov. 

JARŠE 

Izginila fotoaparat in kamera 

Neznani storilci so vlomili v stanovanjsko hišo v Jaršah pri 
Domžalah In iz nje odnesli fotoaparat In kamero. Lastnika 
so oškodovali za okoli tisoč evrov. 

M E N G E Š 

Vzel prenosnik 

Minulo sredo popoldne je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo v 
Mengšu. Vse prostore je obrnil na glavo, nato pa hišo zapustil 
s prenosnim računalnikom, vrednim približno tisoč evrov. 

ZviRČE 

Avto je bil odklenjen 

VZvIrčah je prejšnji teden neznanec iz odklenjenega vozila, 
ki je bilo parkirano pred stanovanjsko hišo, ukradel denarni-
co z gotovino In dokumenti. Lastnika je oškodoval za okoli 
tisoč evrov. 

MEDVODE 

Vlomilci v podjetju 

Pred dnevi so neznani storilci vlomili v prostore podjetja v 
Medvodah. S seboj so odnesli računalnik, monitor in tiskalnik. 
Podjetje so oškodovali za okoli tri tisoč evrov. Tatovi so vlomi-
li tudi v podjetje v Jaršah pri Domžalah ter odnesli računalnik 
In gotovino. Lastnika so oškodovali za okoli 1.500 evrov. S. Š. 
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Tekme na Jesenicah ni bilo 
Minulo soboto se je začelo novo državno prvenstvo v hokeju na ledu, vendar pa tekme na Jesenicah 
ni bilo, saj gostujoča ekipa Alfe ni poravnala dolgov do sodniške organizacije. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj, Jesenice - Čeprav se je s 
kar desetiim ekipami (osmimi 
slovenskimi in dvema hrva-
škima) obetal zanimiv začetek 
novega d r ž a v n ^ hokejskega 
prvenstva (ekipi Acroni Jese-
nice in Tilia Olimpija naj bi se 
pridružili šele v končnid), se 
je zapletlo že v prvem kroga 

V štajerskem derbiju sta se 
sicer že v sredo pomerili mo-
štvi Stavbarja in Maribora 
mladi, kjer je z 9 : 2 slavila iz-
kušenejša ekipa Stavbarja, 
preostale tekme pa naj bi eki-
pe odigrale v soboto. Že pred 
tekmami pa je vodstvo sodni-
ške organizacije obvestilo klu-
be, da tekem, na katerih na-
stopata ekipi Alfe in Slavije, 
ne bodo sodili. 'Tekme, tudi 
na gostovanjih, kjer bosta na 
ledu ekipi Alfe ali Slavije, ne 
bodo odigrane, saj ekipi ni-
mata poravnanih dolgov sod-
niški organizaciji še iz prejš-
nje sezone. Da se ne sodi na 
tekmah ekip klubov, ki nima-
jo poravnanih obveznosti, je 
bil sklep sodniške organizaci-
je na seminarju pred štirinaj-
stimi dnevi. Sedaj vsem klu-
bom, ki so dolgove poravnali, 
normalno sodimo, kluba Alfa 
in Slavija pa do nadaljnjega 
ostajata brez sodnikov," je po-
vedal izkušen gorenjski sod-
nik Bojan Rogač. 

Medtem ko sta v Kranju prekrižali palice ekipi Triglava in Toje Olinnplje (na sliki), boljši pa 
so bili domačini v modrih dresih, je tekma na Jesenicah med mlado ekipo Jesenic in Alfo 
odpadla, saj gostje nimajo poravnanih obveznosti do sodniške organizacije. /Fotc:TiiuDoki 

Tako v soboto na svoj račun 
niso prišli ne igralci ne navija-
či mlade ekipe Jesenic, ki naj 
bi se v uvodu v novo sezono 
pomerili z moštvom Alfe, 
prav tako pa so odpovedali 
tekmo med ekipama Slavije 
in Medveščakom, ki bi mo-
rala biti v Zalogu. Smo pa 
zato lep uvod v sezono doča-
kali v Kranju. Pomerili sta se 
namreč ekipi domačega Tri-
glava In Toje Olimpije, 

Kranjčani pa so se dobro 
upirali zagnanim nasprotni-
kom ter na koncu slavili s 4 : 
2 ter si tako priborili prve tri 
točke v letošnjem d r ^ v n e m 
prvenstvu. Za zmago po red-
nem delu bodo namreč eki-
pe letos dobile tri točke, za 
zmago po podaljšku oziro-
ma kazenskih strelih dve, za 
poraz v podaljšku eno in za 
poraz po 6 0 minutah nič 
točk. 

Prvo tekmo novega držav-
nega prvenstva je v soboto 
o d i g r ^ tudi ekipa Bleda, ki 
je gostovala v Zagrebu pri 
Mladosti in izgubila 7:3. 

Nov krog državnega pr-
venstva je na sporedu že ju-
tri, 17. septembra, ko bo Tri-
glav gostoval pri Medvešča-
ku v Zagrebu, Bleid bo gostil 
ekipo Stavbarja, ekipa Jeseni-
ce mladi pa pričakuje moš-
tvo Mladosti. 

Bauer okreva po operaciji 
Biatlonci so se za državne naslove merili v letnem biatlonu. Na startu ni bilo Klemena Bauerja in 
Petra Dokla, ki sta bila ranjena v prometni nesreči. 

MAJA BERTONCELJ 

Kranj - "V okolici Kamnika 
se je biatloncema Klemenu 
Bauerju in Petru Doklu pri-
petila prometna nesreča. 
Na kolesarjenju, ki je pote-
kalo v sklopu njunega red-
nega treninga, jima je to-
vomo vozilo zaprlo pot in 
oba sta z veliko hitrostjo tr-
čila vanj. Bauer je utrpel 
hujše poškodbe ključnice in 
vezi, medtem ko jo je Doki 
odnesel z odrgninami," je 
bila slaba novica, ki so jo v 
četrtek sporočili iz biatlon-
skega tabora. Doki se je 
med tem že priključil repre-
zentanci, Bauer pa je moral 
na operacijo in zanj je, kot 
sam pravi, sezona najverjet-
neje izgubljena, tako da mu 
želimo le čimprejšnje okre-
vanje. 

"Nesreča je bila zame ve-
lik šok, a sem se zelo hitro 
sprijaznil. Iz tega bo treba 
potegniti tudi dobre stvari. 

Klemen Bauer je konec avgusta nastopil na triatlonu jeklenih 
v Bohinju. Na startu biatlonske tekme ga še nekaj časa ne bo. 

Zavedam se, da bi jo lahko 
odnesel še precej slabše," je 
Klemen Bauer povedal v ne-
deljo. ko je bil po operaciji 
že v domači os l ib i , ter na-

daljeval: "Vstavili so mi vi-
jak, ki naj bi ga odstranili 
čez o s e m tednov in šele 
nato se bo lahko začela pra-
va rehabilitacija. B o m pa 

lahko gibal z nogami in ne-
poškodovano roko. V torek 
grem na prvi pregled. Sem 
realen in mislim, da s sezo-
no ne bo nič. Če se bo obr-
nilo drugače, pa toliko bo-
lje." Biatlonec iz Ihana že 
razmišl ja, s č im si bo čas 
krajšal do vrnitve v biatlon. 
Kot pravi, s študijem na Fa-
kulteti za šport, kjer bo vpi-
sal 4. letnik, ter s stvarmi, 
za katere doslej ni imel 
časa. Želi si, da bo rehabili-
tacija potekala tako, da po-
škodba ne bo pustila trajnih 
posledic. 

V senci nesreče je v sobo-
to in nedeljo na Obertilliac-
hu v Avstriji potekalo držav-
no prvenstvo v lemem bia-
tlonu. Pri ženskah je tako v 
šprintu kot v zasledovanju 
državna prvakinja postala 
Teja Gregorin, pri moških 
pa Vasja Rupaik. Janez Ma-
rič je bil zaradi slabšega 
strelskega nastopa dvakrat 
drugi. 

Optimizem pred 
začetl(om lige EBEL 
JANKO R A B I Č 

Jesenice - Liga EBEL je nov 
velik izziv, nič manj po-
memben pa ne bo naskok 
na 30. jubilejni naslov dr-
žavnega prvaka v zgodovini 
kluba. To je glavno sporoči-
lo vodstva H K Acroni s četr-
tkove novinarske konferen-
ce pred začetkom lige 
EBEL. Športni direktor 
Matjaž Mahkovic je pove-
dal, da so moštvo sestavili 
po najboljših močeh: "Na-
zaj nam je uspelo pridobiti 
štiri odlične napadalce, ki 
so med 15 najboljšimi v ligi 
EBEL. Imanio najmanj tuj-
cev, saj prisegamo na do-
mače fante. Prepričan sem, 
da bodo naše zaupanje 
upravičili z dobrimi igrami 
in spet razveseljevali vse 
ljubitelje jeseniškega hoke-
ja." Mahkovic je zanikal na-
mige, da naj bi se moštvo 
okrepilo z novimi tujimi ig-
ralci, domnevno iz Rusije. 
Okrepitve niso izključene, 
vendar ne na začetku sezo-

Trener Doug Bradley je 
poudaril, da bo treba v tekme 
vložiti veliko truda, zadovo-
ljen pa je z dobrim razpolo-
ženjem in motivacijo med 
igralci. Marcel Rodman pa je 
napovedal: "Po napornih tre-
ningih še nismo povsem 
uigrani in ne sledimo še do-
volj dosledno novim trener-
jevim taktičnim zamislim. 
Utrditi moramo samozavest, 
ki nam še manjka." 

Vodstvo H K Acroni je še 
enkrat potrdilo odhod Dimi-
trija Picige s položaja pred-
sednika kluba zaradi službe-
nih obveznosti. Delo v klubu 
teče nemoteno naprej, saj sta 
naloge vodenja prevzela pod-
predsednika Slavko Kanalec 
in Matjaž Skube. Novega 
predsednika so že začeli 
iskati, vendar za zdaj o ime-
nih še ne govorijo. Volilno 
skupščino kluba so napove-
dali za konec oktobra. Prvo 
tekmo v ligi E BEL bodo Jese-
ničani odigrali v petek, 19 . 
septembra, ob 19.15 na do-
mačem ledu proti moštvu 
VSV Beljak. 

ŠPORTNO PLEZANJE 

BERN 

Maja Vidmar spet najboljša 

Škofjeločanka Maja Vidmar se je po poškodbi in dolgi odso-
tnosti s tekem svetovnega pokala vmila med najboljše v vr-
hunski formi. Na tretji letošnji tekmi svetovnega pokala v 
švicarskem Bernu je bila naša tekmovalka spet nepremaglji-
va. Drugim slovenskim predstavnicam se ni uspelo uvrstiti 
v finale. Natalija Gros je bila deveta, Mina Markovič štiri me-
sta za njo, Asja C o s a r pa je osvojila 23. mesto. V moški kon-
kurenci, kjer je zmagal Španec Usobiaga, je bil Klemen Be-
čan v poifinalu na 17. mestu, njegov mlajši brat Jure pa je 
tekmovanje zaključil na 41. mestu. T. Č. 

BOKS 

KRAN) 

Prva zmaga za Jano 

V nedeljo zvečer so si gorenjski boksarski navdušenci lahko 
ogledali tekmovanje Pokal Kranja, ki ga je že šestnajstič or-
ganiziral domači klub. Navdušili so predvsem domači bok-
sarji na čelu z obema dekletoma, jano Hajditijak (na sliki) in 
izkušeno Andrejo Bešter, ki so dobili vse dvoboje. V. S. 

mailto:lc@g-glas.si
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GORENJSKI SEMAFOR 

NOGOMET 
Prva Liga T e l e k o m , 8. krog: Domžale : Rudar 2 : 1 . Dom-
žalčani ? i 8 točkami vodijo na lestvici. 2. S N L , 6. krog: Tri-
glav Gorenjska : Aluminij 3 : i . N a lestvici vodi Aluminij s 
13 točkami, Triglav je na drugem mestu z n točkami. 3 . 
S N L • z a h o d , 6 . krog: Tinex Š e n č u r : Adria 3 : 1 , Slovan : 
Kamnik 1 : o, Kranj : Sava Kranj 3 : o, Avtoplus Korte: Ro-
letk Dob 2 : 2, Kalcer Vodoterm : Jadran Dekani o : 3. Na 
lestvici vodi Kranj s 13 točkami. 1 . gorenjska liga, 3. krog: 
Bohinj : Hrastje Šenčur 2 : i , Velesovo : Kranjska Gora 6 
: o, Alpina Ž i r i : Ločan i : i , Naklo : Bled Hirter 5 : o , Vi-
soko : Polet 2 : o, Š o b e c Lesce : Niko Železniki o : 4 . N a 
lestvici vodi ekipa Velesovega z 9 točkami. 2 . gorenjska 
liga, 3. krog: Mimovrste Jesenice : Preddvor 2 : 2, Kondor 
: Bitnje 2 : 2, Br i to f : DLN i : o , Podbrezje : Trboje i : 2 . 
Na lestvici vodi ekipa Mimovrste Jesenice. V . S . 

ROKOMET 
D P , 1 . krog, m o š k i : Jeruzalem O r m o ž - Merkur 33 :26 ; 
ženske: Sava Kranj - Krka 29:37. Ločanke igrajo jutri. 

KEGLJANJE 
Rezultati i . kroga v slovenskih ligah: i . A - ženske: Brest : 

Eta 5 : 3 (3392 :3376) . i . B - ženske: Triglav: Slovenj Gradec 
8 : o ( 3 1 9 7 : 2 8 6 9 ) , Ljubelj: Šoštanj 7 : 1 ( 3 3 1 3 : 3 0 5 9 ) . i . A -
moški: Triglav: Siliko 8 : o (34 18 :3257) . i . B - moški: Ljubelj 
: Izola 6 : 2 ( 3476 :3403) , Litija: Hidro 8 : o (3507 :3276) , KI 
Polet : Calcit 5,5 : 2,5 (3405 :3395) . 2. liga - moški: Bela kra-
jina : C o m a 6:2 (3363:3316), Iskra : Jesenice 6:2 (3266:3180). 
3. liga - moški: S imon Jenko : jesenice-2 6 : 2 (3229 : 3152), 
Triglav-2 : Adergas 6 : 2 (3260 : 3125), Calcit-z: Proteus-2 5 
: 3 ( 3259 :3 170) , Ljubelj-2: Slovan-2 6 : 2 (3377 :3301 ) . M. F . 

KOLESARSTVO 
Pokal Loka z a dečke, dečki A: 1 . Komperšak (TBP Lenart), 
2. Gabrovšek (Sava), 3. Curk (HIT Gorica), 5. N. Korošec 
(Sava), 6. Papler (Perftech Bled); dečki B: 1 . Per (Adria 
Mobil), 2. Šuštar, 3 . Merčon (oba Radenska KD Finančna 
točka), 9. Šinkovec (Sava); dečki C : 1 . Božič (Adria Mo-
bil), 2. Kumar (HIT Gorica), 3. Šolar (Sava). M . B. 

TRIATLON 
C a r m i n triatk>n Bled, olimpik triatkin: absolutno, moški: 1 . 
Cebin (TK Inles Riko Ribnica) 1 :59:02, 2. Pleše (TK Ljublja-
na) + 0:24, 3. Kovačič (TK Krško) + 1 :00, 4. S e m e (Triatlon 
klub Mamut), 5. Lukina (Hrv), 6. Meden (TK Maribor); žen-
ske: 1. Stattmann (Avt) 2:26:29, 2. Fafangel TK Krško), 3. 
Nakrst (TK Ljubljana). M. B. 

ft 

ZUPANOV TEK 
KRANJ 2008 
Na Brdu pri Kranju 

Sobota. 27. september 2008, ob 10. uri 

Humanitarno rekreativna prireditev za 

pomoč Fundaciji Vincenca Draksierja 

Tek bo potekal v dveh kategorijah, in sicer: 

o tek okoli Brda v dolžini 8.500 m 

Otek ali hitra hoja po Brdu v dolžini 2.000 na 

Za najmlajše udeležence bo v času prireditve potekala na 
poeebnem prostoru animacija v smislu iger in te>ka. 
štarinina za oba toka znaia 10 EUR; za otroke, učence, 
dijake, Študente, upokojene« in organizirane CIan« drufitev, 
skupin (potrebne so predhodne prijave) 5 EUR: za družine 
pa 15 EUR. 

Štarinino ali donatorska sredstva lahko nakažete na TRR 
Fundacije H 60000<»000000469 (Hranilnica Lon) 

Predhodne prijave zbira Fundacija Vincenca Draksierja za 
odvisnike na te). $t. 04/237 43 75 vsak delovni dan od 
9. do 15. ure ali po elektronski poiti: infô omamljen.«*. 
Vsa zbrana sredstva od Starmin. donacij in sponzorjev 
bodo namenjena Fundaciji Vincenca Draksierja za 
od«5nike - zdravljenje odvis-nikov. pomoč odvisnikom in 
njihovim svojcenvZa vse dodatr>e infprmaĉ e se lahko 
obrnete na tel. 04/237 43 75 ali e^ail: info@omamljen,si. 

Si F U N D A C I J A 
VIoccnuDrakslcija 

Abraham loškega rokometa 
S slavnostno akademijo in izidom zajetnega zbornika so škofjeloški rokometni delavci vseh generacij 
minuli konec tedna proslavili petdeset let rokometa v mestu pod Lubnikom. 

V I L M A STANOVNIK 

Ško^a Loka - Čeprav so loški 
rokometaši svoj jubilej , 30-
letnico društva, praznovali te 
dni, pa se je njihovo letošnje 
praznovanje začelo že precej 
prej. S p o m l a d i so n a m r e č 
doživeli kar nekaj lepih tre-
nutkov, saj so njihovi starejši 
dečki A in mladinc i postali 
državni prvaki, prav tako pa 
so se m e d najboljše v državi 
uvrstili z vsemi drvigimi se-
lekdjani i in bili na koncil v 
na jmočnejš i članski konku-
renci uvrščeni na 8 . mesto. 
Tako s o si v s k u p n e m točko-
vanju pr is luž ih s loves naj-
bol jšega moškega rokomet-
nega kolektiva v državi , z 
uspehi pa so si pridobili tudi 
novega sponzorja, Merkur. Z 
n j im s o si nadeli tudi novo 
ime in v sezoni, ki se je zače-
la prav minulo s6boto, zasta-
vili še višje dl je. 

"Naša rokometna šola je 
danes znana po vsej Sloveni-
ji, prav delo z mladimi pa je 
v vseh teh letih prinašalo šte-
vi lne lepe uspehe različnih 
selekcij , od na jmla j š ih deč-
kov naprej. Ob tem se najbrž 
ni treba bati za napredek in 
bodočnost kluba. Vendar pa 
se zavedamo, da bo treba za-
četi profes ionalno delati na 
vseh ravneh, saj bo treba 
klub narediti marketinško še 
zanimivejši tudi za širše oko-
lje. Ne zapiramo se namreč v 
ozke lokalne okvire, saj se na 

Veliko delo s pripravo jubi lejnega zbornika so opravili z a g n a n i loški rokometni delavci 

Peter Pipp, Branko Celar , Emil MI lan.Koplan In j a n l Klemenčič . 

G o r e n j s k e m ve, da je roko-
met doma v Skofj i Loki, tako 
kot je hokej doma na Jeseni-
cah, Zato u p a m , da nas boste 
tudi v prihodnje podprli vsi, 
ki v a m ni vseeno za n a š 
klub," je na slavnostni petko-
vi akademiji poudaril sedanji 
predsednik uprave k luba 
Srečo Barbič , potem pa je 
skupaj s p redsednikom dr-
žavnega sveta Blažem Kavči-
č e m segel v roke števi lnim 
nekdan j im i n s e d a n j i m lo-
šk im rokometašem, roko-
m e t n i m delavcem, funkcio-
n a r j e m in predstavnikom 
sponzorjev, Id so v vseh pet-

desetih letih skrbeli za raz-
cvet in obstanek rokometa v 
mestu pod Lubnikom, 

Da je bUo prvih pet desetle-
tij res plodnih in da bodo za 
vedno ostala v s p o m i n u ne-
kdanjih, sedanjih in bodočih 
generad j rokometašev, pa so 
rokometni delavd poskrbeli 
kar sami , saj so o b jubi le ju 
izdali tudi bogat zbornik. "V 
n j e m s m o zajel i tako prve 
korake r o k o m e m e igre v sve-
tu kot prve rokometne kora-
ke v panožni organizac i j i 
R Z S , največ pozornosti pa je 
seveda n a m e n j e n e loškemu 
r o k o m e t u , saj so se mladi 

Ločani z n j i m začeli ukvarja-
ti že leta 1 9 5 8 . Zgodovinski 
p r e g l e d s m o nato razdel i l i 
na pet desetleti j , ki so bila 
polna vzponov in padcev. 
P o z o m o s m o zabeležili naj-
večje uspehe kluba, posebno 
poglavje s m o namenil i mla-
dim, pa tudi mednarodni de-
javnosti k luba in š tev i ln im 
r o k o m e t n i m de lavcem," je 
ob izidu zbornika poudari l 
odgovorni urednik B r a n k o 
Celar, ki s o m u pri delu ob 
pripravi zbornika neutrudno 
pomagal i tudi E m i l Mi lan 
Koplan, Peter Pipp in Jani 
Klemenčič. 

Gabrovšek drugi na domači dirki 
Predzadnja kolesarska dirka za dečke za Pokal Gorenjskega glasa je v dežju in hladnem vremenu 
potekala v okolici Škofje Loke. 

M A J A BEKTONCELI 

P e v n o - V k r a n j s k e m kole-
s a r s k e m k lubu Sava so 
osmo leto zapored organizi-
rali kolesarsko dirko za Po-
kal Loke. V treh kategorijah 
(dečki A , B in C) se je na pro-
go podalo prek 7 0 mlad ih 
kolesarjev. Dirka je štela tudi 
za Pokal Slovenije in Pokal 
G o r e n j s k e g a g lasa , zazna-
movala pa sta jo hladno vre-
m e in dež. 

"V dirko, ki poteka v dež-
ju, se gre drugače, kot če je v 
lepem vremenu. V s e je treba 
malce prilagoditi. N i s m o pa 
pričakoval i , da se bo tako 
ohladilo. Ob koncu dirke je 
bilo vsega 1 4 stopinj. Neka-
teri imajo v takšnih razme-
rah več težav, drugi manj , " 
je po jasni l Mat jaž Zevn ik , 
trener dečkov pri Savi. V ka-
tegori j i dečkov A je svojo 
p r e m o č pokazal S i m o n 

Patrik G a b r o v š e k (levo) i n Ž a n Šolar s t a s e v Š k o ^ i Loki kot 

edina izmed kolesarjev S a v e uvrstila m e d najboljše tri. 

Komperšak (TBP Lenart), ki 
je s p o b e g o m nekaj krogov 
pred cil jem prišel do zanes-

ljive zmage . Drugo mesto je 
v sprintu skupinice treh pri-
padlo domačinu Patriku Ga-

brovšku, ki je nastopil v ma-
j i d državnega prvaka s cest-
ne dirke. " S e m zadovoljen. 
S icer bi bi lo lepo zmagat i 
d o m a , a n a j p o m e m b n e j š e 
je, da s e m bil pred kolesarje-
m a , s katerima se bor imo za 
2. mesto v pokalu. Komper-
šak je gledano v celoti boljši, 
a n a m ga je nekajkrat že 
uspelo tudi premagat i , " je 
povedal mlad i Skof je ločan . 
Pri dečkih B je z m a g a l Da-
vid Per, pri dečkih C pa Jon 
Božič (oba Adr ia Mobil) . 
Savčan Ž a n Šolar, 12- lemik 
iz Podbl ice , ki kolesarstvo 
trenira e n o leto, je bil v tej 
kategoriji tretji. V prihodnji 
sezoni se seli med dečke B, 

M l a d e kolesar je čaka še 
ena dirka n a domačih tleh. 
Z a zaključek Pokala Sloveni-
je in Pokala G o r e n j s k e g a 
glasa bo 4. oktobra v B e s n i d 
potekala dirka za Pokal Ta-
deja Valjavca. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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SAM je zahtevna preizkušnja 
Petdeset kilometrov na Slovenskem alpskem maratonu je najhitreje pretekel Avstrijec Reinhold 
Pototschnig. V težkih razmerah je ženski rekord na 35 km postavila Valerija Mrak. 

M A J A BEKTONCELJ 

lezersko • V organizaciji 
Kluba trmastih Preddvor je 
potekal 8. Slovenski alpski 
maraton. Na treh razdaljah 
je bilo na startu prek 300 te-
kačic in tekačev, največ pa 
jih je nastopilo na 35 km. 

Prvi so v cilj prišli tekači 
na 10 km, ki so tekli na Je-
zerskem. Preizkušnja je šte-
la za Gorenjski pokal v rekre-
ativnih tekih. Zmagala sta 
Marko Pintar in Petra Race. 
Tekma na 35 km je bila po 
hribih speljana od Tržiča do 
Jezerskega. Najhitrejši je M 
svetovni veteranski prvak v 
gorskih tekih Marjan Zu-
pančič, ki je v dl j prišel po 
slabih 2 urah in 54 minutah 
teka, kar pomeni precej za 
rekordom, ki je v lasti Boštja-
na Hrovata. "Za današnje 
razmere sem začel kar opti-
mistično, vendar je bil že na 
Siji čas za okrog minuto za 
rekordom, tako da sem ve-
del, da kaj dosti možnosti ni. 
Rekord na tej razdalji je res 
odličen, bi se ga pa dalo iz-
boljšati na 50 km," je v d l ju 
pojasnjeval Marjan Zupan-
čič. Vse čestitke za krepko 
izboljšanje ženskega rekor-
da na 35 km pa si zasluži Va-
lerija Mrak. Nov najboljši 
čas je 3 :21 :21 . "Rekord ni 
presenečenje. Že vmesni 

Marjan Zupančič (desno) je zmagal na 35 km, v cilju pa čestital Reinhoidu Pototschnigu, ki 
je bil najboljši na 50 km. 

časi so kazali nanj. Zelo sem 
zadovoljna, sploh glede na 
razmere. Ponekod smo se 
do kolen ugrezali v blatu, od 
Kofc proti Šiji na vzponu 
nisi vedel, ali greš gor aU 
dol. Bilo je noro," je razme-
re v dežju in hladnem vre-
menu opisala Valerija Mrak, 
ki je na 35 km nastopila 
prvič. Na Slovenskem alp-
skem maratonu je sedaj re-
korderka tako na 1 0 kot na 
35 km. Kaj pa 50 km? "Ne 

premišljujem še o tem. Do-
bra ideja, bo za razmisliti," 
je dodala ter pojasnila, da 
ima letos veliko večjo moti-
vacijo na tekmah, na katerih 
še ni nastopila, kar se pozna 
tudi na rezultatih. 

Na najtežji preizkušnji na 
50 km (Preddvor-Tržič-
Jezersko) je zmagal Avstri-
jec Reinhold Pototschnig. 
Čas 4 :42 :00 pa je daleč od 
rekordnega. 43-letni tekač iz 
Pliberka je na tem marato-

nu nastopil četrtič in prvič 
zmagal. Nekdaj je bil uspe-
šen tekmovalec v orientaciji, 
član avstrijske reprezentan-
ce. Tekel je tudi cestne ma-
ratone (rekord ima 2 uri in 
23 minut z Dunaja), sedaj 
pa teče predvsem po hribih. 
Ob prihodu v dl j je v sloven-
ščini pojasnil, da je nad 
zmago presenečen in da mu 
je bilo najtežje na Dolgi nji-
vi. Pri ženskah je zmagala 
Jolanda Kofol. 

ODBOJKA 

KRANJ 

N a š i o d b o j k a r j i n a E P v T u r č i j o 

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je uvrstila 
na svoje tretje evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v 
Turčiji. Po zmagi 5 3 : 0 prejšnjo nedeljo v Mariboru je tudi 
na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za nastop na 
evropskem prvenstvu premagala portugalsko izbrano vrsto, 
tudi tokrat s 3 : o. V. S. 

GORSKO KOLESARSTVO 

KRAN) 

B l a ž a s v e t o v n i p o k a l k o n č a l a k o t e n a j s t a 

V Schiadmingu se je zaključil letošnji svetovni pokal v gorskem 
kolesarstvu. Na finalu je Blaža Klemenčič v olimpijskem krosu 
osvojila 15. mesto, v seštevku tekem svetovnega pokala pa 
končala na i i . mestu, torej tik za deseterico najboljših. V 
Schiadmingu je nastopila tudi Tanja Žakelj in bila 36. M. B. 

TRIATLON 

BLED 

T r i a t l o n s k i p r a z n i k n a B l e d u 

Triatlonci iz 12 držav so se v soboto udeležili Carmin triatlona 
Bled. Začelo se je z Lumpi triatlonom za otroke, sledil je olim-
pik triatlon, mladinci so se pomerili v tekmi za evropski pokal, 
organizirali so tudi triatlon za vsakogar, zanimiv štafetni tri-
atlon za združenja in podjetja ter medijski triatlon popularnih. 
Državna prvaka v olimpijskem triatlonu sta postala Bojan Ce-
bin (TK Inles Riko Ribnica) in Leni Fafengel (TK Krško). M. B. 

ŠAH 

KRANJ 

D e s e t i t u r n i r N L B G o r e n j s k a i n K a m n i k 

ŠK Stari Mayr Kranj vabi na deseti rating turnir ciklusov NLB 
Gorenjska in Kamnik, ki bo danes ob 17. uri v klubskih pros-
torih, Glavni trg i6 v Kranju. Tokrat se bodo šahisti pomerili 
v 13 krogih švicarskega sistema, vsak igralec bo imel na 
voljo pet minut časa za partijo. Prijavite se do 15 minut pred 
začetkom turnirja, zaželene so elektronske šahovske ure. 
Na zadnjem turnirju je zmagal Martin Aljančič, drugi je bil 
Brane Dežlak, tretji pa Zenjil Korač (vsi ŠK Stari Mayr Kranj). 
Omenjena trojica je osvojila 5,5 točke iz sedmih partij. In-
formacije: Matevž Mrak, telefon: 031/346-911 , e-naslov: 
mrak.matevz(g)gmail.com. O . O . 

M l a d i n s k i š a h o v s k i t u r n i r j i F l o o r i n g 

Predsednik strokovnega sveta ŠZS, Jeseničan Vojko Men-
cinger je sporočil, da so se na svetu dogovorili o rednem 
udejstvovanju mladih in razpisali šahovske turnirje v turnir-
skem šahu. Eden izmed pobudnikov za organizacijo mla-
dinskih turnirjev je bil tudi Oskar Orel Iz Škofje Loke, ki je 
tudi član strokovnega sveta. Generalni pokrovitelj turnirjev 
je podjetje Flooring, d. o. o., generalni sponzor mladinskih 
reprezentanc. Turnirji bodo potekali v Ljubljani (Šahovski 
dom, Bravničarjeva 13) in Mariboru (ŽŠK Maribor, Verstov-
škova 4). Na turnirju lahko nastopijo vsi slovenski igralci in 
igralke, mlajši od 20 let, ki si pravico nastopa zagotovijo s 
pravočasno prijavo na tekmovanje. Turnirji se bodo igrali v 
Ljubljani ob sredah, v Mariboru pa ob četrtkih ob 16.30 od 
1. oktobra do 18. decembra, zaključni turnir pa bo 20. de-
cembra v Ljubljani. Udeležba na turnirju je BREZPLAČNA za 
vse pravočasno prijavljene. Celoten razpis in prijave so na 
turnirski strani: http://www.sah-zveza.si/rez/o8io/floorlng. 
Organizatorji tudi sporoCajo, da bodo v primeru prevelikega 
števila prijav do udeležbe upravičeni tisti, ki se bodo prej 
prijavili. V. S. 

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 

Piknik 
Sem že mislil, da ho tale se-

zona neskončna. To bi pome-
nilo, da o pikniku še ne bi bilo 
govora. 

Ampak v življenju vse prej 
ali slg pride na vrsto. V petek 
imata kolesarska in tekaška 
sekcija skupni piknik! To po-
meni, da bomo zapili in poje-
dli vse dobro in slabo, kar se 
nam je letos zgodilo tako na 
kolesu kot tudi v tekaških copa-
tih tisti, ki nam je skupni ime-
novalec Gorenjski glas. 

Vabilo ste veijetno prejeli vsi 
Člani športnega društva Go-
renjskega glasa? Če ga niste, 
bom ponovil: Vabljeni ste na 
piknik športnega društva Go-
renjskega ^sa, ki bo 19. sep-
tembra 2008 na prostoru- za 
piknik pri ribogojnici v Spodnji 
Besnici. Pot do tja bomo ozna-
čili s tablami Gorenjski glas. 
Saj vemo, da niste vsi Besniča-
ni. Kolesajji se dobimo ob 17. 
uri pri gasilskem domu v Spod-
nji Besnici in se bomo zapelja-
li do Jamnika, Dražgoš ali 
Bičkove skale in nazaj v ribo-
gojnico. Po taki turi nam bodo 
vetjetno teknili le špageti oz. 
ogfjikovi hidrati. Teh v alkoho-
lu ni, naj vas opozorim. Torej, 
če bomo šli na BiČkovo skalo, 
zna biti, da nekdo izmed vas 
rine zadnjič ali pa da vsi sku-
paj ostanete brez kolesarskega 
kolumnista'. Veijetno bomo 
bolj pametni in upoštevali pov-
prečen "emšo", zato bomo ko-
lesarili le do Jamnika. V vabi-
lu piše, da bomo na pikniku je-
dli tudi polento! Veijetno zato, 
da ne bi čutili domoto^a. Ni-
mam pojma, kakšen življenjski 
standard mora človek imeti, da 
ne srečuje te presnete polente 
na meniju. Me prav zanima, 
ali imajo na jadralnem ali te-
niškem ali goljističnem pikni-
ku tudi polento na jedilnem li-
stu. Ampak ne pravijo zastonj: 
kolesarstvo je zajeban šport za 
zajebane ljudi. To ni prostaški 
izraz, ker se v nekaterih opisih 

"zajebanost" bere kot edini 
možen izraz. Ampak, polente 
ne bomo jedli zato, ker so soci-
alne razlike med kolesarji in te-
kači ogromne v primerjavi z 
nekaterimi športi, ki odpadgo 
že ob nekaj kapljicah dežja, 
ampak zato, ker je polenta 
hranljiva. Da, narejena iz 
"Zea MaYsa", to je odlično 
hranilo za športnike. Te eno-
kaličnice iz reda travovcev so v 
bistvu rastline iz debla kritose-
menk. Izhajajo pa iz družine: 
trave ... Če niste vedeli, kam 
spada koruza, vam ne zame-
rim. Če ne veste, kam spada 
koruza na piknikih, prav tako 
ne zamerim. Če pa na pikniku 
ni nič v podobi pleskavice, če-
vapčičev ali ražnjičev, potem... 

Odojek je kralj živali, to vsak 
pošten kulinarik ve. 

Piknik brez kralja je kot seks 
brez... ženske. 

Aja, da ne bi pozabil napi-
sati, da ne vem, kam bodo 
petek tekli tekači. Upam, da 
nekam daleč, ker nam bodo si-
cer popili in pojedli prav vse, 
preden bomo prikolesarili na-
zaj do ribogojnice. Če ne bodo 
tekli, bodo odgovorni za po-
strežbo, se mi zdi. in če ne 
bodo tekli, bodo počakali, da 
prislonimo bicikle m smreke 
in sedemo za mizo, kajne? 

Glej, krruilu bi končal spis, 
ne da bi povedal, zakaj je po-
lenta sploh na meniju? Pravi-

jo, da zato, ker je energijsko 
nabita s stimulansi, ki nam 
bodo pomagali naslednji dan. 
In kaj ho naslednji dan? So-
bota. Mačkasta in mrzla. 
Ampak to še ni vse. Naslednji 
dan gremo na Dežmanovo 
turo. To pomeni, da bomo 
morali prikoksariti Se na Je-
zersko. V čast njegovemu oče-
tu kot "največjemu" gorenjske-
mu kolesarju se nas bo nekaj 
povabljenih podalo na "dirko" 
za... za... v spomin na njego-
vega očeta, ki je bil tudi kole-

Današnja tura: Kranj do Načeta pod Lubnikom in nazaj 
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Srečno, učitelji 

V nikoli končanih pogo-
vorih o šolskem sistemu 
v giavni vlogi nastopate 

tudi učitelji. Velikokrat kot 
grešni kozli vsega, kar se doga-
ja v družbi. Zato vam zares 
želim takšnega izobraževal-
nega sistema, v katerem bo 
glavno besedo imela stroka, ne 
politika. Želim vam, da si bo-
ste upali in želeli razmišljati s 
svojo glavo in ne boste naredi-
li vsega, kar si komaj sproti iz-
mišljajo snovalci zakonov, ki 
nikoli v življenju niso stali v 
razredu. Želim vam, da bi bili 
kritični in bi za svoje progra-
me izbirali le tisto, kar bo ne-
kdo znal utemeljiti kot nekaj 
kakovostnega. Želim vam, da 
se ne bi bali za svoja delovna 
mesta in v tem strahu oprav-
ljali svojega dela. Nočem, da 
ste všečni staršem, ki pogosto 
nalagajo svoja neizpolnjena 
pričakovanja na otroke in že-
lijo od vas vse tisto, česar sami 
ne dajejo. Ne bojte se, koma-
hajo z grožnjami po medij-
skem linču in z odvetniki. Za 
nekoga se morajo skriti. Želim 
vam, da s svojim Človeškim in 
strokovnim pristopom daste 
največ otrokom in skupaj z 

njimi rastete in se učite tudi 
sami. Želim vam, da bi spo-
znali svojo rrtoč, svoj intelektu-
alni potencial in bi ga znali 
uporabiti ob pravem času, na 
pravem mestu, na pravi na-
čin. Nočem ubogljivih učite-
ljev, še manj ravnateljev. Že-
lim vam veliko dvomov, pra-
vih vprašanj in smelih pogle-
dov tja gor, od koder prihajajo 
navodila. Želim vam, da si 
postavite svoja pravila in si 
priborite mesto, ki vam pripa-
da v tej družbi. Želim vam, 
da cenite svoje delo in se ne po-
dredite v imenu storilnosti. 
Želim vam, da vaše šole ne bi 
postajale Gardalendi. Male 
postaje zabave in ne velika 
središča znanja, kamor hodijo 
otroci na pol nagi uganjat 
norčije z vcepljenim mišlje-
njem, da jim nihče nič ne 
more. Želim vam čim manj 
papirjev in čim več dobrih od-
nosov. Želim vam pravega pi-
onirskega duha, ki bo poma-
gal pri ustvarjanju otrok, da 
se bodo znali prilagajati v tem 
svetu sprememb. Želim vam 
pogumne drže v vseh zdajš-
njih in prihodnjih vetrovih ... 
Srečno na vaših poteh. 

Prisluhnite nam-
polepšali vam bomo 
dan. 

;r:'9i,0 MHz 
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Paprika za boljši vid 
Naj bodo sladke, ostre ali pekoče, babure, podolgovate, paradižnikove, feferoni ali majhne pekoče, 
paprike so zdravju nadvse koristne. Če jih b o m o uživali zmerno, bodo med drugim izboljšale 
prekrvitev ter preprečevale zamašitev krvnih žil. Zaradi obilice vitamina C lahko preprečijo tudi 
prehlad, parodontozo in izboljšajo vid. 

P A V I A K U N E R 

Paprika (Capsicum annu-
um) s svojo značilno ostrino 
prihaja k nam iz Brazilije ali 
Bolivije. Kolumbova potova-
nja so bila odločilna, da se je 
razširila po vsem svetu. V 
kuhinji jo uporabljamo že 
šest tisočletij. Odlična je na 
vse načine, sveža v solati, kot 
dodatek različnim jedem, 
vložena - kot ajvar, v olju, kis-
la paprika ali paprika v pra-
hu, Id jo iz zrelih in sušenih 
paprik pridobivamo z mlet-
jem in uporabljamo kot za-
čimbo. 

Bogastvo v i t a m i n a C 

Vzgajajo petindvajset vrst 
in štiristo različic paprike. 
Paprika vsebuje izmed vse 
zelenjave največ vitamina C. 
No, če smo čisto natančni, 
več ga vsebuje edinole peter-
šilj, vendar ga težje zaužije-
mo večje količine. Izmed pa-
prik pa je z vitaminom C naj-
bolje obdarjena paradižniko-
va paprika sorte rotund ru-
mena. Poleg bogastva vita-
mina C so v papriki zastopa-
ni tudi vitamin A, vitamin B 
6, pa tudi vitamin P, ki ugo-
deno deluje na prožnost krv-
nih žil skupaj z vitaminom 
C. V rdeči papriki najdemo 
denimo tudi rutin, ki vpliva 
na čvrstost kapilar. V ostri 
papriki je več energije in več 
mineralov kot v sladki papri-
ki. Za rdečo papriko velja, 
naj si bo pekoča, sladka ali 
čili, da učinkuje protivnetno 
in vsebuje veliko antioksi-

Paprika krepi srce 

dantov, ki se bojujejo proti 
nastanku rakavih celic. An-
gleški raziskovalci naj bi od-
krili, da kapsaidn, brezbarv-
na, pikantna in pekoča spoji-
na, ki je navzoča v paprild in 
feferonih, uničuje pljučne in 
parikreatične rakaste celice. 

Srčna zelenjava 

Dandanes papriki pripisu-
jejo zasluge pri umirjanju 
delovanja srca, slabi prekrv-
Ijenosti in za krepitev srca. 
Pomaga preprečevati zama-
šitev krvnih žil oziroma ate-
rosklerozo. Ker vsebuje sno-
vi, ki preprečujejo strjevanje 
krvi, lahko nekaterim pov-
zroči težave, če so nagnjeni k 
spontanim krvavitvam. Te-
daj lahko poveča krvavenje in 
zavira celjenje ran. Paprika 
spodbuja izločanje seča, že-

lodčne kisline, nadledvične 
žleze, sline v ustih, kar vse 
vodi v izboljšanje prebave, 
zato jo dandanes pogosto 
priporočajo pri prebavnih 
motnjah, pomanjkanju ape-
tita, pa tudi pri revmi in led-
vičnih k a m ^ . Bolniki, ki 
imajo preveč želodčne kisli-
ne, naj ne uživajo paprike. 
Če zaužijemo preveč pekoče 
paprike, se lahko pojavijo 
hujše okvare želodca, zaprtje 
in preveč želodčne kisline, 
•zato je potrebna previdnost 
in zmernost. 

T e s t o , o l ivno olje in 
paprika • zdravilo za 
revmatike 

Ljudsko zdravilstvo je v pa-
priki hitro odkrilo pozitivne 
učinke in jo že od nekdaj 
uporablja zoper različne bo-
lezni in nadloge. Revmati-
kom se svetuje, da nekaj noči 
zaporedoma oblagajo obole-
lo mesto s posebno priprav-
ljenim testom, po katerem 
posujejo na drobno nareza-
no papriko in ga prelijejo z 
olivnim oljem. Testo dobimo 
tako, da razdrobimo malo 
pivskega kvasa, mu dodamo 
malo osoljenega mleka in 
moke, toliko da naredimo 
mehko testo. Tako priprav-
ljeno testo položimo na raz-
prostrto platneno krpo, ga 
posujemo z na drobno nare-
zano papriko in prelijemo z 
olivnim oljem. Nato ga po-
ložimo na obolelo mesto in 
pustimo tamkaj okrog deset 
ur, če nam čas in živd do-
puščajo, seveda. 

Z a bol jšo prekrvitev 

Krvni obtok bomo izbolj-
šali, če si bomo privoščili 
masažo s pripravkom iz 
žličke zmlete pekoče papri-
ke ter desetih žličk vinskega 
kisa. Ta mešanica naj bi po 
ljudskih receptih stala tri do 
štiri dni in šele nato naj bi jo 
uporabili za masiranje. 
Tinktura naj bi zvečala pre-
pustnost kapilar in omogo-
čala, da je tkivo bolje prekrv-
Ijeno. Ce smo bolni, naj bi z 
njeno pomočjo pospešili 
ozdravitev. Uporablja pa jo 
lahko tudi zdrav človek, saj 
čisti telo in kožO strupenih 

Proti i z p a d a n j u las in z a 
boljši v i d 

Če želimo okrepiti in iz-
boljšati vid, nam ljudsko 
zdravilstvo svetuje, naj pogo-
sto jemo solato iz paprike, 
začinjeno z malo soli, jabolč-
nim kisom in olivnim oljem. 
Na ta način se nemara ubra-
nimo tudi prehlada in paro-
dontoze. Že dolgo je cenjeno 
tudi ljudsko zdravilo, ki naj 
bi preprečilo izpadanje las. 
Pripravimo ga iz petih žličk 
na drobno narezane paprike 
in sesekljanih kobulov hme-
lja, prelijemo z litrom kropa, 
pokrijemo, pustimo stati dve 
uri in pripravek je gotov. Z 
njim masiramo lasišče vsak 
drugi večer pol ure. Receptu-
i-a navaja, da lasišče masira-
mo najmanj desetkrat, 
zdravljenje pa mora trajati 
dvajset dni. 
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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: 
ozdraved. Kdo je to misd prvi 
izrekel, ne vem, vsekakor drži. 

Ponedeljek, 9 . ju l i ja 

Na jutranjem sprehodu po 
Rožniku srečam neko daljno 
sorodnico, za katero ne vem 
natančno, po katerem kanalu 

je prišel do nje gJos o moji naj-
novgši življenjski preizkušnji. 
Njeno izbiranje fcesed in pomi-
lovanje, ki ga je čutiti kot na-
hrbtnik, poln kamenja, kratko 
malo prezrem. Med pogovo-
rom zvija roke, zavija oči, za-

jema sapo, zmiguje z gfavo,je 
tik pred tem, da spusti solzo di 
dve in "tala" nasvete. Recimo v 

tej smeri, da si zdaj, ko sem na 
kemoterapiji, pod nobenim po-
gojem, ampak res pod nobe-
nim pogojem, ne smem privoš-
čiti brezmesne prehrane; prav 
zdaj bojda potrebujem močno 
hrano. "Kaj imaš v mislih, ko 
praviš močna hrana,"jo navi-
dez zainteresirano vprašam. 
In mi našteje: govga juha, še 
bolje petelinja, krompir na sto 
in en način, svinjska pečenka, 
sirovi štruklji, ribe, vinski šodo 
z jajci, jajčka na oko, priprav-
ljena na ocvirkih ali zaseki, 
niti tortica mi ne ho škodila in 
tako naprg po utečenih tirni-
cah. Samo na ta način mi bo 
menda uspelo preživeti kemo-
terapijo. Ne vem, zakaj ljudje, 
ki nimajo niti pojma še manj 

izkušnje s kemoterapijo, da o 
zdravi prehrani niti ne govo-
rim, tako radi delijo nasvete. 
Rekla pa nisem nič. Preprosto 
se mi ni ljubilo. 

Ko ostanem sama, se zamis-
lim ali, bolje rečeno, zgrozim. 
V verigi kulinaričnih nasvetov 

je sorodnica (naj ji Bog naklo-
ni malo več pameti), kije prav-
kar odšla, tako rekoč nepo-
memben člen. Z mojega zorne-
ga kota, z moj^a načina raz-
mišljanja, vedenja in dojema-
nja stvari, so milo rečeno 
vprašljivi tisti slovenski zdrav-
niki in onkologi, ki rakavim 
bolnikom priporočajo, svetujgo 
ali celo vsiljujgo meso in mesne 
izdelke. Nenazadnje je treba 
vedeti, da so ameriški znan-

stveniki prišli do zaključka, da 
morajo ljudje, ki so zboleli za 
rakom, meso s svojegajedilnika 
povsem črtati. Po mojem razu-
mevanju dejstev tudi ali pred-
vsem zato, ker meso, kupljeno 
v trgovini, tako rekoč obvezno 
vsebuje rastni hormon, ki brez 
dvoma vpliva na pospešeno 
rast rakavih celic. 

Spomnim se na svojo prvo ke-
moterapijo in (mlado, ambici-
ozno, razgledano, zaupanja 
vredno) sobno zdravnico, ki me 

je pri^ z določenim tiamenom 
ali čisto brez njega pogkdati. 
"Slišim," mi reče, "da ne jeste 
mesa. Moram vam povedati, 
da se jaz s tem absolutno ne stri-
njam." jaz: "Že mogoče, gospa 
doktor, da se s tem ne strinjate 

vi, zame pa je važno, kaj mis-
lim, kaj deiam, kako stvari doje-
mam, kako jih čutim, kako sli-
šim svoje telo in kako se odlo-
čam jaz sama." Njen odziv na 
mojo odločnost me je presenetil. 
"Prav,"je rekla, "samo še to mi 
razložite, s čim boste nadome-
stili beljakovine." jaz: "S stroč-
nicami. " "Potemje v redu," seje 
vdala in dodala, "samo to gJ^, 
da jih boste pojedli dovolj." Oh, 
seveda, bom, saj gre za moje 
življenje, sem si mislila. Sploh 
pa je tako, da edina past v^an-
ske prehrane sploh niso samo 
beljakovine. Kar se potrebe po 
zadostni količini beljakovin tiče, 
današnja stroka menda celo 
pretirava. 

(Se'nadaljuje.) 
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Črni bezeg 
B O R I S B E R G A N T 

Črni bezeg je grm ali 
manjše drevo, ki zraste tudi 
do 10 metrov visoko. Raste 
ob plotovih, ob robovih goz-
dov in posekah, živih mejah, 
posebej pa v bližini naselij. V 
povezavi z bezgom so pove-
zane številne vraže in vero-
vanja. Naši predniki so verje-
li, da v njem živijo dobri hiš-
ni duhovi, ki skrbijo za našo 
varnost in dobro počutje. V 
osemnajstem stoletju so bili 
precej neusmiljeni do bezga 
le na Portugalskem, kjer so 
prepovedali njegovo sajenje, 
saj so z njim ponarejali port-
sko vino. Uporabnost črnega 
bezga je zelo široka. Uporab-
ni so tako plodovi kot cvetje 
te rastline. V pomladnem 
času nabiramo socvetje, 
medtem ko v poznem pole-
tju in zgodnji jeseni nabira-
mo plodove. Zaradi razhaja-
jočih se mnenj o užitnosti, 
se raje izogibajte smrdljive-
mu bezgu, ki ima prav tako 
čme jagode, a ni drevo, tem-
več do dva metra visoko traj-
no zelišče, ki raste v gozdo-
vih. Jagode so neprijetnega 
vonja, drugače pa podobne 
črnemu bezgu. Možna za-
menjava pa je tudi divji be-
zeg, grm z rdečimi jagoda-
mi. Semena jagod so strupe-
na, meso pa užitno. Iz mesa 
se pripravlja sok, a če niste 
vešči teh dejavnosti, se zara-
di strupenih semen tudi 
temu bezgu raje izognite. 
Bezgovih jagod ni mogoče 
kupiti v trgovini, morda le na 
tižnid pa še to zelo redko, v 
naravi pa jih lahko.najdemo 
v velikih količinah. V hladil-
niku se ohranijo le nekaj 
dni, lahko pa jih sušimo ali 
zamrzujemo. Bezgove jago-
de so primerne za izdelavo 
različnih želejev, sokov, peci-

va, likerjev, omake iz bezgo-
vih jagod pa se odlično prile-
gajo k svinjskemu mesu ali 
divjačini. Surove jagode so 
odvajalne in rahlo strupene, 
a se strupene snovi na toplo-
ti razgradijo na neškodljive. 

Solata s piščancem, 
medom in bezgom 

Za G oseb potrebujemo: 20 
dUg herivke, 15 dag motovUca, 
25 dag radiča solatnika, 2 pa-
radižnika. 40 dag piščancih 
prsi brez kosti, 3 žlice prevrete-
ga bezgovega soka, 2 dl majo-
neze, 3 žlice medu, 1 žlico gor-
čice, 3 žlice vinskega kisa, 1 se-
sekljan strok česna, 2 brizga ta-
basca, nekaj rdečih redkvic in 
sol. 

• Piščančje prsi narežite na 
trakove in jih na vročem olju 
popedte. Berivko, motovileč 
in radič solatnik očistite Ln 
operite. V posodi zmešajte 
bezgov sok, majonezo, med, 
gorčico, vinski kis, česen in 

tabasco. Po potrebi solite in 
prelijte preko solate, ki ste ji 
dodali ohlajene trakove piš-
čančjih prsi ter dobro pre-
mešajte. Čez solato naribajte 
Še oprane redkvice in takoj 
postrezite. 

Srnini zrezki z bezgom in 
pinjolami 

Za 4 osebe potrebujemo: 80 
dag srninega stegna ali 4 zrez-
ke, 2 žlici olja, 2 žlici masla, 5 
dag pinjol, 1 žlico moke, 1 dl 
mesne juhe, 1 dl sveže stisnje-
nega soka iz bezgovih jagod, 
sol in sveže mlet poper. 

Srnine zrezke solite in jih 
na vročem olju z obeh strani 
opedte. Zložite jih na topel 
krožnik. V ponev dajte mas-
lo in pinjole, jih malo popra-
žite, pomokajte in zalijte z 
juho. Zrezke stresite nazaj v 
ponev, dodajte bezgov sok in 
dušite do mehkega. Po po-
trebi solite in popoprajte ter 
postrezite z rižem ali pire 
krompirjem. 

Bezgov sladoled 

Potrebujemo: 35 dag bezgo-
vih jagod, io dag sladkoija, 1 

dl mleka, 2 rumenjaka in 2,5 
dl stepene sladke smetane. 

Bezgove jagode zmešajte v 
mešalniku, jih odcedite v po-
sodico in jih skupaj s slad-
koiiem zaviite, da se sladkor 
stopi, odstranite z ognja ter 
ohladite. Ohlajeni masi pri-
mešajte mleko, penasto 
umešana rumenjaka in ste-
peno sladko smetano. Vlijte 
v strojček za pripravo slado-
leda in 2amrznite. 

Bezgova marmelada 

Potrebujemo: 1,5 kg bezgo-
vih jagod, 80 dag sladkorja in 
2 dl naravnega jabolčnega 
soka. 

Bezgove jagode operite, 
odcedite in stresite v lonec. 
Dodajte 3 dl vode, zavrite in 
kuhajte deset minut Potem 
vse skupaj zlijte na gosto ce-
dilo, ki ste ga postavili na do-
volj veliko posodo, in pustite 
odcejati 12 ur. Odcejenemu 
soku dodajte sladkor in ja-
bolčni sok, zavrite ter kuhajte 
še 15 minut. Z marmelade 
odstranite pene, jo nalijte v 
primeme kozarce za shranje-
vanje ter jih dobro zaprite. 

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

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: goveja juha z jušno zelenjavo (gomoljna 
zelena, korenje) in malce zdroba, svinjske zarebrnice na 
žaru, pečen krompir s kumino, kumarice v solati, slivov za-
vitek; Večerja: pizza iz domače pečice, paradižnikova solata 
z oljkami. 
Ponedeljek - Kosilo: kremna juha iz bučk, popečena govedi-
na iz juhe, zelenjavni riž, rdeča pesa v solati; Večerja: lignji 
na žaru, krompirjeva solata, pečena jabolka. 
Torek - Kosilo: ohrovtova kremna juha, mlada goveja jetra na 
žaru, endivija s krompirjem; Večerja: njoki s parmezanom in 
popačeno slanino, stročji fižol s paradižnikom v solati. 
Sreda - Kosilo: zelenjavna juha, špageti po bolonjsko, zele-
na solata; Večerja: zelenjavna ponev, kruh, jogurt. 
Četrtek - Kosilo: polnjene paprike s paradižnikovo omako, 
pire krompir, zeljnata solata s fižolom; Večerja: dušena ze-
lenjava z jajci na oko, čebulni kruh. 
Petek - Kosilo: brokolijeva kremna juha, v ponvi pečene sku-
še, radič s krompirjem, grozdje; Večerja: buče s parmeza-
nom, zelena solata, francoska žtruca. 
Sobota - Kosilo: mešano meso na žaru, kumarice s krompirjem 
in bučnim oljem, jajčevci v marinadi, lepinje, jabolčni zavitek; 
Večerja: širna plošča z grozdjem in orehi, toast, sadni sok. 

Slivov zavitek po dalmatinsko 

Vlečeno testo premažemo z raztopljenim maslom, potrese-
mo s slivami, narezanimi na kolesca, s cimetom, z 10 dag 
sladkorja in 7 dag tolčenih mandljev, pomešanih z drobtinica-
mi naribanih rožičev. Zavijemo, po vrhu namažemo z mas-
lom in svetlo rjavo spečemo. 

V ponvi pečene skuša 

Za 4 osebe potrebujemo: 8 srednje velikih skuS (pribl. 1 kg), 8 
dag olja, 5 dag moke, 1 limona, peteršilj za okras. 

Očiščene skuše z glavami vred dobro operemo in jih do su-
hega zbrišemo, posolimo in malce pokapljamo z limoninim 
sokom. Ob strani napravimo z nožem plitve zareze, da med 
peko ne počijo. Nato jih povaljamo v moki, položimo vroče na 
olje in spečemo. Pečene so, ko z lahkoto izderemo delček hrb-
tne plavuti. Ponudimo jih z rezinami limone in s peteršiljem. 

Buče s parmezanom 

2 manjši buči, 1 žlica oljčnega olja, 4 žlice stopljenega mas-
la, skodelica parmezana, 4 žlice pečenih narezanih mandljev, 
sol, poper. 

Bučke prerežemo po dolžini in očistimo semen. Premaže-
mo jih z oljem, posolimo, popopramo, zavijemo v alu folijo in 
damo na žar. Pečemo jih pol ure in medtem obračamo. Ko se 
ohladijo, z žlico izdolbemo mehko meso, m u dodamo maslo, 
parmezan, mandlje, sol in poper. S to zmesjo napokiimo buč-
ne polovice, potresemo z malce oreščka in ponudimo. 

Jedi za jesenske dni 

J A N E Z Š T R U K E L J 

Palačinke s špinačo 

Sestavine: So dag špinač-
nih listov, 1 srednje velika gla-
va čebule, strok česna, 20 dag 
mletega svinjskega ali telečje-
ga mesa. 

Za palačinke: 20 dag na-
menske moke, sol, 2,5 dl mle-
ka, olje za peko palačink, 10 
dag naribanega parmezana. 

Priprava: V posodo ubije-
m o jajca, dodamo moko, 
sol in mleko. Iz sestavin na-
redimo testo za palačinke. 
Testu dodamo nekaj kapljic 
olja ali masla oz. margari-
ne, da je bolj voljno. Testo 
naj v hladilniku stoji kakš-
no uro. Medtem očistimo 
in operemo špinačo, jo pri-
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stavimo v vrelo slano vodo, 
vre naj nekaj minut. Nato jo 
odcedimo. Segrejemo mas-
lo ali margarino in na njem 
prepražimo špinačo. Po 
okusu jo še sol imo in po-
pramo. Čebulo in česen oči-
stimo in drobno sesekljamo 
ter prepražimo na maščobi, 
dodamo paradižnikovo 
mezgo in mleto meso. Vse 
skupaj dobro prepražimo in 
po okusu začinimo. Nato 
spečemo palačinke. Zlaga-
mo jih v pomaščen pekač 
drugo na drugo, vmes jih 
potresemo s pripravljeno 
špinačo, potresemo parme-
zan, nato jih potresemo še s 
prepraženim mletim me-
som in r ibanim parmeza-
nom. Palačinke v pečici za-
pečemo nato jih narežemo 

K U H A R S K I R E C E P T I 

v obliki torte in jih ponudi-
mo s paradižnikovo omako. 

Šunkini zvitki s hrenovo 
smetano 

Sestavine: potrebujemo 8 
rezin tanko narezane gnjati, 
2 dl smetane za stepanje, 
mah soli, 2 žlici sveže nariba-
nega hrena, 1 žlica poma-
rančnega soka, pol pomaran-
če. nekaj nadevanih oliv, 
francoski - skodrani peteršilj, 
nekaj grozdja za dekoracijo. 

Priprava: .Rezine gnjati 
nadevamo s stepeno smeta-
no, ki smo jo začinili z nari-
b a n i m hrenom in poma-
rančnim sokom. Kruh odre-
ž e m o in ga popečemo na 

plošči štedilnika, nato jih 
premažemo z mas lom in 
nadevamo šunkine zvitke. 
Okrasimo jih z narezanimi 
olivami, rezinami poma-
ranče in grozdnimi jagoda-
mi ter peteršiljem. 

Pehtranova potica malo 
drugače (Črni graben) 

Sestavine: 60 dag namen-
ske moke, 2 dag kvasa, mleko 
po potrebi, 20 dag masla ali 
margarine, 4 jajca, sol, limo-
nina lupinica. 

Nadev: 4 vejice svežega peh-
trana. 3 dl goste kisle smeta-
ne, 3 rumenjaki, sladkor po 
potrebi in 10 dag masla ali 
margarine. 

Priprava: Kvas zdrobimo 
z nekoliko sladkorja in 
moke. pril i jemo pol dl 
mlačnega mleka. Ko kvas 
vzhaja, iz sestavin naredi-
mo kvašeno testo. Pustimo 
ga vzhajati, da ga je še en-
krat več. Nato ga na kuhinj-
ski krpi razvaljamo in pre-
mažemo s pripravljenim 
nadevom. Sveži pehtran ne-
koliko posušimo na štedil-
nikovi plošči, nato ga osmu-
kamo na nadev. Zvi jemo 
manjše štruklje in damo v 
pomaščen pekač. Pustimo 
ponovno nekaj časa vzhaja-
ti, nato potico postavimo v 
segreto pečico na 1 8 0 sto-
pinj Celzija in pečemo v pe-
č i d 30 do 4 0 minut. Ponu-
dimo lahko še toplo, potre-
seno s sladkorjem v prahu. 
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VISOKO 

Skupna gasilska vaja na Dobravi 

P r o s t o v o l j n o g a s i l s k o društvo V i s o k o - M i l j e j e v s o b o t o i z v e -

dlo e n o največj ih vaj v z g o d o v i n i d r u š t v a , s a j je na njej s o -

delovalo okoli š e s t d e s e t g a s i l c e v iz petih društev. Poleg d o -

m a č e g a s o s o d e l o v a l a še d r u š t v a L u ž e , H o t e m a ž e , S r e d n j a 

vas in Britof. Kot je pojasni la p r e d s e d n i c a v i s o š k i h g a s i l c e v 

Lar isa B a k o v n i k , s o izvedli n a p a d na goreči s e n i k na D o b r a -

vi, prikazali pa s o t u d i r e š e v a n j e p o n e s r e č e n c a iz g o r e č e g a 

poslopja . "Kl jub d e ž j u je v a j a u s p e l a , o g l e d a l o si jo je t u d i 

precej krajanov. S o d e l u j o č i m d r u š t v o m se z a h v a l j u j e m o z a 

s o d e l o v a n j e , " je deja la B a k o v n i k o v a . V a j a j e bila le e n a o d 

prireditev o b p r a z n i k u KS V i s o k o . V petek o b 1 9 . uri b o d o na 

s l a v n o s t n i a k a d e m i j i podeli l i še p r i z n a n j a z a s l u ž n i m v a š č a -

n o m in odprli prenovl jeno d v o r a n o v d o m u krajanov. S . Š . 

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu 
5 0 0 strani obse^ijoča knjiga, ki govori o življenju 

"vihamika", ki gaje življenje premetavalo in utrdilo. 

Zelo zanimiva knjiga 

za Gorenjce, 

saj se največ dogaja prav 

v naših krajih. 

Prvi Slovenec, 

ki je bil dvakrat zaprt 

na Golem otoku. 

Cena za bralce 
Gorenjskega glasa z 
2 0 % popustom 
samo 

2 3 , 2 EUR 
poštnina 

Gorenjski Glas 

V I H A R N I K 
M A K A Z r o m C A S A 

Za vas beležimo čos 

Vsak dan eno uro za pogovor 
Zlatoporočenca Katarina in jože Zupančič si vsako jutro vzameta eno uro Časa za kavo in pogovor. 

MATEJA RANT 

B o h i n j s k a Bela - Katarina in 

Jože ZupanGč, ki sta minulo 

soboto praznovala petdeseto 

obletnico poroke, sta se spo-

znala na veselici v Zgornjih 

Gorjah. "Jaz sem streha pija-

čo, on pa je bil v družbi fan-

tov z Bohinjske Bele. Bila je 

simpatija na prvi pogled - po-

vabil m e je plesat in jaz sem 

privolila. Nato sva preplesala 

ves večer, potem pa m e je 

peš pospremil domov v Polj-

šico. Poročila sva se štiri leta 

kasneje," se je začetkov nju-

ne skupne poti spomnila 

Katarina Zupančič. Z a pet-

desetletnico poroke so jima v 

kulturnem društvu z Bohinj-

ske Bele pripravili presene-

čenje. Zanju so namreč upri-

zorili pravo poroko z v s e m 

protokolom, ki sodi zraven; 

seveda ni šlo niti brez bele 

obleke in šopka. 

"Nisem se hotela poročiti, 

dokler nisem vedela, ali bom 

lahko imela otroke. Zato sva 

se poročila šele, ko sem za-

nosila," je pojasnila Katarina 

Z l a t o p o r o č e n c a K a t a r i n a in Jože Z u p a n č i č 

Zupančič. Tako se jima je že 

kmalu po poroki rodila hči 

Tanja, sedem let kasneje pa 

še Ida. Slednja ju je osrečila 

tudi z vnukinjo Taro, ki pri 

dvajsetih letih osvaja lepotne 

naslove. Po besedah Katari-

težko življenje, saj se je sama 

zaradi težav z očmi pri 38 le-

tih predčasno upokojila, veli-

ko časa je preživela tudi po 

bolnišnicah. Sta pa vedno 

zelo rada hodila po veselicah 

in veliko plesala. S e danes pa 

ne Zupančič sta imela zelo si vzameta čas drug za d m -

m 

gega. "Vstaneva ob 6 . uri. po-

tem pa se ob kavi eno uro po-

govarjava. Nato grem jaz po 

svojih opravkih v kuhinji, 

mož pa v kabinet, saj je že od 

nekdaj njegov konjiček obli-

kovanje lesa," je še dodala 

Katarina Zupančič. 

Izberite 
naj prostovoljca 

• • M 

Od 16. septembra do 17. oktobra 2 0 0 8 bo potekalo glasovanje 

za naj prostovoljca Gorenjske, ki ga v okviru projekta Regionalno 

stieišče GROZO pripravlja Fundacija Vincenca Draksierja v 

sodelovanju z medijsko hišo Gorenjski glas. 

Prostovoljsko delo je delo, ki ga po svoji svobodni odločitvi in 

brez materialnih korisU opravlja posameznica/posameznik 

v dobro drugih ali za skupno javno korist. 

In kako do svojega naj prostovoljca? 
Na glasovnici predlagajte osebo iz svojega okolja, ki se brez 

plačila (rudi prispevati k boljšemu življenju v naši družbi, je aktiven 

član društva, zasebnega zavoda ali fundacije - ustanove. Poleg 

imena in priimka napišite še organizacijo, v kateri delujB in ali je 

aktiven, ter ulennel|itev, zakaj ga predlagate. 

V predizboru. ki bo potekal od 16. septembra do vključno 

30. septembra 2 0 0 8 . bomo izbrali tri največkiat nomtnfrane 

posameznike. Le-tl bodo predslavljeri v finalnem izboru. 

1(1 bo potekal od 7. do vključno 22 . oktobra 2 0 0 6 . 

Razglasitev in predstavitev naj prostovoljca bo objavljena v 

Gorenjskem glasu 28. oktobra 2 0 0 8 . 

S projektom Regionalno stičišče GROZD želi fundacija podpirati 

prostovoljstvo in dejavnosti, katerih cilj Je tzboljšaU blaginjo lokalne 

skupnosU In š irše okolice. V sklopu projekta želi fundacija izboljšati 

sodelovanje in povezovanje med nevladnimi organizacijami, 

vključiti vse NVO-Je na območju v skupno regionalno mrežo In 

povečati kakovost delovanja NVOiev. Poieg tega želimo povečali 

ozaveščenost članov NVO o javnili in regionalnih politikah, 

izboljšati informiranost o delovanju in uspehih NVO. povečati 

znanje članov NVO ter omogočiti bolj učinkovito uporaba 

Informacijsko^omunikacijskih tehnologij. 

MojeDeloxom 
Izberi prihodnost 

MOJE D E L O , spletni marketing, d.0.0. 
Podutiška 9 2 . 1 0 0 0 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.moledelo.com.info@mojedelo.com 

Prodajni terenski komercialist m/Ž (teren po Skjveniji) 
Vas zanima dek) uspešnega prodajnega terenskega ko-
mercialista v uveliavlienem podjetiu? Če ste drjno usmerje-
na oseba z ̂ eseBem do prodaje, potem vas vabemo v našo 
sredino. ZAVAS. d. o. o., Špmha 19, 1236 Trzin, prijave 
zbiramo do 26. 09. 2008. Več na viww.mojedeio.com. 

Vodja proizvodnje m/2 (Kranj) 
Podile, ki se ukvarja s prozvodnjo dioptrljskih očalnih 
stekel, vsvojtim vabi VODJO PROIZVODNJE. Nudijo stro-
kovno tzobražovanjd v p̂ KJjetiu in tyjini na področju tehno-
logije izdelave korekcijskai stekel, računalniško vodenih 
strojev in vakuumske tehnBce. I .S.S.. d. o. o.. Koroška ce-
sta 53c. 4000 Kranj, prijave zbiramo do 11. 10. 2008. 
Več na www.mojedelo.com. 

Poslovna sekretarka ž/m (Nakk)) 
Pričakujemo odiičrx) pcor̂ avanje deia na računalniku, od-
lično znanje angleškega jezika, komunikacijske in organh 
zacijske sposobnosti, samostojnost, natančnost, ureje-
nost. komunikativnost, ambteioznost, ter dobre delovne 
navade. Nudimo dinamično In zanimivo dek), s:timutativne 
in kreativne dekjvne pogoje, ter urejeno delovno okolje. 
TAB Systems, d. d.. Kranjska 14. 4202 Naklo, prijave 
zbiramo do 10. 10. 2008. Veenawww.mpiedek).com. 

Strojni tehnik-inženir m/ž (terensko. .(Dsrednjestoven-
ska. Gorenjska) 
Trenutno iš^mo novega sodelavca/sodelavko, ki bozadol-
iiQf)/-a za tehničrK) svetovanje in prodajo ter za predstavlja-
nje In zastopanje pocgetja. dek> pa se bo opi^jak) na tere-
nu. Novega sodelavca/-4a3 potrebujemo za Osrednjesio-
vensko in Gorenisko regijo, vabljeni tor^ vsi. ki ste doma 
iz okolice Domžal. Kamnika. Ljubljane. Kranja, Vrtinike. 
Ribnrce. Zibtr. d. o. o.. Praprošče 15A. 1270 Utija, prijave 
zbiramo do 10. 10 . 2008. Več navAvw.mojedek>.com. 

Svetovalec m/ž (Kranj) 
Zaposiimo svetovaJca m/ž za uvajanje postovne inforniacij-
ske rešitve. Od Vas pričakujemo dot>ro poznavanje posk^v-
nih procesov na področju proizvodnje v povezavi z k)^stič-
nimi procesi, višjo stopnjo izobrazbe, kandidati z visoko iz-
ot>razbo bodo imeli prednost. Mfl informacijske rešitve, d. 
o. o.. Smiedntška cesta 140. 4000 Kranj, prijave zbiramo 
do 10.10. 2008. Več na www.nrK)iedek>.com. 

ProduktnI specialist m/ž (Kranj) 
Od kandidatov pričakujerno: unr/erTitetno izot>razbo teh-
nične. organizacijske ali ekonomske smeri; odlično znanje 
angleškega jezika (govonv) In pisno); poznavanje MS Offi-
ce. želeno tudi AutoCad; komunikacijske sposobnosti; za-
želene so izkušnje na področju marketinga oz. trženja in 
projektnega vodenja. Veyance Technok>gi©s Europe. d. o. 
o., Škofietoška cesta 6.4000 Kranj, prijave zbiramo do 6. 
10. 2008. Več na www.mojeclek).com. 

Prodajalec v trgovini m/ž (Ljubljana. Stovenska Bistrica. 
Krani) 
Pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe ali višje, znanje 
uporabe računalnika, angleščina se šteje kot prednost. 

odlične komunikacijske in predstavitvene sposobnosti, 
jd primeren za delo v timu. točen In vesten, z željo po 
učenju in samodokazovanju. znanje uporabe avdio 
if̂  video opreme. IT ali bele tehnike se smatra kol pred-
nost. KAK Elektronika, d. o. o., Bratislavska c. 9. 1000 
Ljubljana, prijave zbiramo do 3. 10. 2008. Več na 
www.mojedelo.com. 

Natakar m/ž (Kranjska Gora) 
Takoj zaposlimo natakarja/ico. Želene so izkušnje, niso pa 
nujne. Delo za nedoločen čas. Plačito od 800 do 1000 
EUR. Po potrebi poiščemo tudi stanovanje. Več informacij 
o nas dobite na www.apartmart-kosir.si. Foto Mojca, d. o. 
o.. Borovška 92.4280 Kranjska Gora. prijave zbiramo do 
3 , 1 0 . 2008. Več nawww.mojedeto.com. 

Administrator / Administa^torka (Jesenice) 
Iščemo sodelavca ali sodelavko, skratka osebo, ki naj 
bi se pridružita mlademu in dinamičnemu timu. ter se 
aktivno vključila v naše delovno okolje. Pričakujemo 
zaupanja vredno osebo, komunikativno, iznajdljivo, poš-
teno. z delovnimi izkušnjami na področju administracije 
kot tudi na področju dela z računalnikom, z vsaj V, stop-
njo izobrazbe, ter aktivnim znanjem angleškega ali itali-
janskega jezika. NEPREMIČNINE SMUK nepremičnin-
ska družba, d. o. o.. Ulica dr. Josipa Tičarja 1, 4280 
Kranjska Gora, prijave zbiramo do 30. 09. 2008. Več 
na www.mojedelo.com. 

Prodajalec m/ž (L4ub)jana in Kranj> 
TaH/ V^eiji trgovine v Ljubljani in Krarju iščejo nove proda-
jalce/ke. Od vas pričujemo: končano poklbno ali sred-
njo šok), pozitivno naravnanost in nadpovprečno zavzetost 
za delo, timski duh. komunikativnost, veselje do dela s 
strankami in modo. Sportina Bled. d. d.. Alpska cesta 43. 
4248 Lesce, pnjave zbiranj do 30. 09. 2008. Več na 
www. mojedelo .com. 

Poslovni sekretar ž/m (Kranj) 
UspešTK) podjetje, zastopstvo za nekaj svetovno ugled-
nih podjetij s področja vrhunskih tehnologij. Išče poslov-
no sekretarko. Pogoji: vsaj VI. stopnjo Izobrazbe ustrez-
ne smeri, aktivno znanje angleškega jezika, dobro po-
znavanje dela z računalnikom, zanesljivost, samostoj-
nost in samoink îativnost. Delovne izkušnje so zaželene, 
niso pa pogoj. SCAN, d. o. o., Preddvor, Breg 7, 4205 
Preddvor, prijave zbiramo do 2S. 09. 2008. Več na 
www.moie<ielo.com. 

Vodja skladišča m/ž (Kranj) 
Avtohiša Vrtač. d. o. o.. zaposli vodjo skladišča m/t. Pri-
čakujemo: vsaj V. st. izobrazbe tehnične ail ekon. ko-
mercialne smeri, poznavanje dela z računalnikom (MS 
Office), znanje tujega jezika, komunikativnost, ureje-
nost. poznavanje (i^ročja avtomobilizma. Nudimo: delo 
v mladem in dinamičnem kolektivu, urejeno delovno 
okolje, stimulativno nagrajevanje, možnost šolanja po 
programih koncema VW. Avtohiša Vrtač. d. o. o., Delav-
ska cesta 4, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 26. 09. 
2008. Več na www.mojedelo.com. 

mailto:ww.moledelo.com.info@mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.apartmart-kosir.si
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedelo.com


ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 
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3009.2008. KITALPMEA. 0 . 0 . BOROVŠKAC 99. 
KRANJSKA GORA 
t7.09.2008;HlTAU91NEA.O.O.BOflOVSKAC 99. 
KRANJSKA GO(U 
1709,2008. esFAcainvseRvices. o.o o . PTUJSKA 
C. 95.2000N«PIBOR 
20.09 2008; ISS fAOUT/ SERVICCS, 0,0.0.. PTUJ-
SKA C. 96. ŽOOO MAftt&OR 
17.09 2008. MOOAVAt. D,0.0.. PREŠERNOVA C. 53. 
-)23SRA00MUE 
08.10.2008:0GREX. D,00, . PODBEČAS. MAVCICE 
92 10,2008,0GfieX. O-O.O. POORECA 5. MAVČJCE 
0$ 10.2008: RESTAVRACUA ARBOREUtM, O.O O . 
VOLČJPOTOK^SO. I23S RADOMLJE 
24 09.2008. SREČKO SKUBC SP. VOOOVOONA C 
301. UUBUANA 
17.08 2008: SS JESEMCE. UL BAATOV RUMR 7. JE-
SENICE 
28,09.2006; MARJAN OMANOViC S P . ŽLEBE I K. 
12<SMECV30E 
09,10.2008; VOCEMK. D.O.O.. CELOVŠKA C 170. 
IJU8LIANA 
POMOŽNI OEUVEC 
24 .09.2008: S i J. O.O.O.. SREDNJA VAS 8. BEGUiJE 
OS.10.2008.TOMA2SA1I£RS.P.OUOHAMSKAC 14. 
KRAHJ 
SNAŽUCA 
21,09.2008: OSNOVNA SOLA JELA JAWEŽICA. POO-
LU8NIK1.SK. LOKA 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
18.09.2008; 4KA. O.O.O.. C. STANETA ŽAGARJA 29. 
KRANJ 
2109,2006:/lfiF.O,O.O.PRE;ŠErVOAC 56,63>0C!DtA 
19.09 2008. AOECCO H R . 0 0 0 . ZaSOVA UL 1. 
KRANJ 
20.09 2006.CSSSK L0»<A.$TARAL0KA31.SK. LOKA 
18.10.2008: DRVADIS. D.O O., TCrVARNtSKA UL 57. 
123SR«00*«JE 
24 09.2008. EDVARD- FMCL CENČEK S P. OCGRAV-
SKAUL 5. JESENICE 
19 09 2008; FlAMM&flW>i«k,0. POTOCwOVAUL 
n.SK.LCKA 

30.09,2008: HIT ALPINEA. D.O . BOROVSKA C, 99. 

28 09.2008: HOTEL SLON. OD.. SLCMEMSKA C 34. 
UUaUANA 
18.09.2008: <SKRA tSO - GALVAMKA. O.O.O. SAVSKA 
10KA4.KRANJ 
20,09,2008. KARIERA. 0 . 0 . 0 . DUNAJSKA C. ?l . 
UUBLMNA 
2706 2008.MA^«>CM0l.D.O,O.lm>SKAC M.lOVNJ 
22.09,2008. WETTK>POL GROUP. D.D,. 06ALA 77. 
«320 PORTOROŽ 
02.10.2008: FUJSOFenA. O ao.. VRimUL KH2E 
21 09.2008: OUICK INŽINKMG. D.aO . PREDMOST 
22. POLJANE NAD ŠKORIOLOKO 
12.10.2008: RTC KRVAVK. 0,0.. GRAD 78. CERNJE 
1210.2008; SFLEKS. 0 . 0 , 0 . TRSKAC 6.3254 POD-

<$TRTEX 
27-09 2008. SINTAL. D.O.. UTOSTROJSKA C 38. 
LJUBLJANA 
09.10.2008: SPORTSTIL. O.O.O.. DUNAJSKA C. 337. 
1231 UUeUANA-ČRNUČE 
T7092008. J5«X $!EFA^UAQCRA 19. CERNJE 
20.10.2008: VOLENIK. 0 . 0 0 . . CELOVSKA C. 170. 
UUBUANA 
OBDELOVALEC LESA 
24.09.2008. JELOVICA. OD OBRAT PREOVOR HRI8 
t. PREDDVOR 

24.00.2008. JELOVICA. O.O SPE HIŠE. m e 1. PRED-
DVOR 
OBDELOVALEC KOVIN 
•28092008. UTDSTROJ PTS, OO.O.. LTOSTRCUSKA 
•C. 42. UUeUANA 
ZIDAR ZA ZIDATUE M OMETAVAMJE 
12.10.2008: LADO U«F SAHDČ S.P. C. MARSALA TTTA 
99. JESENICE 
VOZNIK VIUCARJA 
24.092008; CREINA. 0.0,. UL MtRKAVADNOVA 8. 
KRANJ 

: »102008,LEP£NKA.0,0,.SLAP8."m2JČ 
: KUHARSKI POMOČNIK 
: 22.09 2008: METROPOL GROUP, O O.. OBAIA 77. 
: 6320PORTOnOŽ 
• NATAKARSKI POMOČNIK 
^ 22.08,2008; UETFIOPOL GFLOUP. D.O.. OSAU 77. 
i 6320PORTOFICIŽ 
: NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA (DO 2 LET) 
: 24.09,2008; ENGROTUS. d d . TUSMARKETL£SCE. 
: AlPSKAC.45.l£SCE 
: 20,09.2008. JGZ BRDO PROTOKOLARNE STOfVTVE 
i RS.PREDOSU6 39.KRAai 
: 12,10,2008. KARIERA. 0 ,0 .0 , . DUNAJSKA C. 21. 
: LJUBLJANA 
i PiSMONO^ 
: 1709 2008: POStASLOVENUE. OO.O. POSTNA UL 
: 4, KRANJ 
: NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA DO 3 LET 
: 21,09.2008: KARCRA. 0 . 0 . 0 . 0UNAJSKAC.21. UUB-
: LMNA 
I 20 09.2006: KOMUNALA KRANJ. O.O.O. UL MRKA 
: \«DNOVA 1. KRANJ 
: PEK 
: 01.10.2006:ŽNO.O.D.PCGOR&UKA.ROŽRTTOOU. 
: N A 8 . LESCE 
: S U S Č I Č A R 
: 22.09.2008; METROPOL GROUP. O D . OBAIA 77. 
: 8320PORTOAOŽ 
: 05,10,2008.OGREX.0,0.0.POORECA5, MAVČIČE 
: MESAR 
: 09,10 2008: SIMON KOOEUČ s p. StARA C 47.9240 
: LWTOMER 
• MIZAA 
: 05.10,2008: DOM OPREMA, 6.0.0. NAPLAVŽU 77. ŽE-
: LEZNIKI 
i M.09200e.JEU;MaA.Di).SFEHSE.I-nBl.PnEDOVGR 
: 05.102008: L£S DESKM. D.O.O.. A^AANOVA UL 8. 
• UUBUANA 
: l7.09200e.NKOU)jSimJSJ>.6UKCM>8.SaCA 

PAPIRNIČAR 
i 05.102008;IJEPENKA.DD..SLW>8.TRŽ)Č 
: KUUČAVTIf6AR 
: 27.09.2008; Kl/CM« ŽR. DO. tOJSmjSKA LL 2. ŽR 
: 04 10.2008: n£WIK. O.O.O, POOSMREKA 24. 1358 
: DOBROVA 
: OBUKOVALEC KOVIN 
: 18.09.2008: ISKRA • OTC. KRANJ, 0.0.0, , SAVSKA 
i L0KA4.KRANJ 
; 01.10.2008: ISKRA ISO - LfVARNA. 0.0.0. . SAVSKA 
i L0KA4. KRANJ 
: 27.09.2(XS;Kl/CMAR2n,Oi).,rCIUS1RUSKAUL2,Žn 
: 02.10.2008: OUCK tNŽlNRNG. 0.0.0. , PREOMOST 
: 22,POLlANENAOŽKOfN»LOKO 
: 12.10.2008: TESNIU TnJn. d.o.e. JEMČEVA C 12. 
: 1238 TRZIN 
: STRUOAR 
: 04.10,2006: PlEVMK O O.O., POOSMREKA 24. 1358 
; DOBROVA 
: ORODJAR 
: 0&.I0.2008: a.VEZ. D.O.O.. UL ANTONA TOMŠIČA 35. 
: 1294 VtŠNJA GORA 
: VARiUC 
: 24,09,2008; CREINA. D,D . UL MRKA VADNOVA 8. 
: KRANJ 
! STROJMK 
: 22.09,2008: SVtLANTT. D D. MT̂ ONARSKA C. 4, 1241 
i KAMNIK 
: STROJNI MEHAMK 
: 24 09 2008;LAJOVlCTUBA.O.O.O..VEROVtKOVAUL 
: ed.uUbJANA 
: 21.09.2008: MUNOSTROJ, D.D, STUOLMNSKA C, 5, 
: 1230 DOMŽALE 
: 0910.2006, MLINOSTROJ. D.D. STUDUANSKA C, 5. 
: 1230 DOMŽALE 
: 12,10.2008; RTC K R V A V A . O.O.. GRAD 78. C E R O J E 
: M E H A N I K V O Z U . IN VOZNIH S R E D S T E V 
: 28.09.2008: T R G O A V T O . SERVtS. 0 . 0 . 0 . SREDCSKA 
: UL4.UU6LJMNA 
i AVnmiMhC 
: 17092008,/ l v roMOC} «< .dao . .BRnOF l62 .K%Vl l 
i 05 10.2008; A V T 0 5 V E T E K S T U D E N E C . 0 . 0 . 0 , STU-

DENEC 11,1260 UU8LJAMA-POLJE 
: 0M1.2008.AVTOTRAOE. 0.0.0,. SINJA OORtCA 11, 
: 1360VRHNIKA 
: 02.10.2008: BRANKO VRHOVMK S P . STEFETOVAUL 
: 15. KRANJ 
: 2709.2008: TOMAŽ LUS iREK . S . P . LADJA 30. )2t& 
: MED̂ OOE 
i ELEKTRtKABENERCETlK 
: 1709.2008; BANCA, D.O.O. TAVČARJEVA UL 31. 
: KRANJ 
: e l e k t r o i m S t a u t e r 
: 25.09.2008: ZVONE KUSAR S P. KMAKASKA C 52. 
: 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO 
: 21.09.2008: SMAJD. D.O.O.. JEZERSKA C, 132. 
: KRANJ 

KEMUSKl PROCESNIČAR 
27,09.2008: KLAOTVAR^. D O., »CUSTRUSKAUL 2. 
žtn 
SfVILM 
28 09,2008. MARUA GUBANC S P. PIVKA 14. NAKLO 
» 0 9 , 2 0 0 8 . SANOV, D.O.O. GflSGOfieJČEVA UL 11. 
LJUBLJANA 
SUKOPLESKAR 
05.10.2008; DAMUANROZMANSP.KlDrtČEVAC. 18. 
KFWiJ 
26 09.2008. GP ALP d.«.o . SREDNJA VAS PRI ŠEN-
ČURJU 17. SENČU) 
AVTDUČAR 
06.102008, AfcTO MOW, O. O.O, HPSKA C. 43. l£SC€ 
24.09.2008: C f l E m D.D.. Ut MlftKA VADNOVA 8. 
KiWU 
2d.09 2008. KOZAMERNIK STANKO S P. TOMSICEVA 
UL 2.8000 KOPER 
SVAJAUC POVRŠINSKE ZASČHE 
27,09.2008: KlADIVAR ŽlRI. 0 . 0 . mOUSTTUSKAUL 2. 
ŽIRI 
FRIZER 
02.10.2008.AL£XKUOUZOV)CSP..MUAVČeVAUL 15, 
129lSKOflJCA 
12.10.2008: BO^JAN SiNKOVEC S.P. C. TALCEV 8 K 
SKLOKA 
1609.2008, HEPMES. D.O O . 70. ŽEIEZMKI 
21.09,2008. l£NART PIRC S.P. C. STANETA ŽAGARJA 
4C. KRANJ 
16.09.2008: MANPWER. 0 , 0 0 , . G0SP0SVET5KAC. 
5. UUBUANA 
16.10.2008. MTTJA TAVČ^ S.P. TOMSIČEVA UL 8. 
62tOSE2<WA 
20,09,2008: TABI. 0 ,0 .0 . . ŽORGOVA UL 93. 1231 
UUBUANA. ČRNUČE 
KOZMETIK 
26.09.2008: KALAPČCVSUBANOUJAS.P.OBAU^ 77. 
8320 PORTOROŽ 
12.10 2008. KALAPČCV SUBAN OLGA S P. OBALA 77. 
6320 PORTOROŽ 
GRADBENIK 
17.08^008. D,0 .0 . PRESefiNOVA C. 2.1234 
MENGEŠ 
ZIDAR 
26.09 2008. GP ALP. d.o O.. SREDNJA VAS PRI ŠEN-
ČURJU 17. ŠENČUR 
24 09 2008: SREČKO SKUBC S,P, VODOVODNA C. 
101. UUBUANA 
IZVAJALEC SUHOMONTAiNE (»ADNJE 
0211.2008: AUDJZPOŽUN S P. OBALA 119.6320 PO-
RTOROŽ 
POLAGALEC PODOV IN TLAKOV 
17.09.2006. K-TES, 0 . 0 0 . C£ICWSKAC 144. LJUB-
LJANA 
VOZNIK AVTOMEMANIK 
16.09,2008. VERONIKA KAPELAR S P. BUKOVEC 38. 
23l4ZaP0tSKAVA 
VOZNIK 
06,10,2008: M6STRANS. 0 0 . 0 . C. ANDREJA BTTEN-
CA68. LUBUANA 
17.09.2008: MIRSADA RESOČ S.P, DOBRAVSKA UL 7. 
JESEMCE 
2^.09 2008; ROBERT BURGAR S.P. TRBOJE H3. 
KRAMJ 
2:4.09 2006: SREČKO SKUBlC SJ>.. VODOVODNA C. 
10I.UU6LJANA 
02.10.2008; TR-TEAM. O.O.O.. C JAKA PLATt§6 21. 
KRANJ 
PRODAJALEC 
« , 0 4 SOOS: AISENCTJA M SEFTVTT. D.O.O. KSFTTŠKA 
ULRUUEUANA 
17.09,2008. AVTO MOCNIK. d.0.0,. BRTTOF 182. 
lOVSNJ 
22.09.2008: BKSaANGMCGAKRAH). C STANETA ŽA-
GARJA 71. KRAK/ 
17,09.2008. SUPERMARKET TUŠ PtANET KRAMJ. C, 
.MKAPIATISE 18. KRANJ 
?8 09.3008: GACHO. D 0 . 0 . POOMART 64, PODNART 
2O.Č9.SO08. KJK T B ^ u e N uNO N 0 N « Č 0 . D.O.O. 
RUSKA UL 8. 2000 MAfleOR 
27,09 2008; MK TEXTnjEN UNO NON^WD. D O.O., 
RUSKA UL 8. 200p MARSOR 
24.09.2008; MAK PRAPBOTNIK. D O.O., ŠKOfJCLO-
SKAC. 20. KRAHJ 
20.00 2008; MK TRGOVINA. O.O.. TRG PREŠERNOVE 
BRIGADE 10. KRANJ 
20.09 2008: MOMCOLOR. D.O.O.. DRAŽGOSKA UL 
?.KRAM) 
02.10 2008; PETERNEU FRANC IN SIN«ON. O.MO.. 
SmŽtŠČE 11, 5242 GRAHOVO 0 6 BAČI 
17.09.2006; TOMA DtSTRIBUCUA. D.O.O.. HRASIE 
38. KRANJ 
KUHAR 
?1,092COe;AeF.D.O.O.FfCŠEPNCMAC 56.6310(aXA 
28.09.2008: AIREST, D.O.O. ZG BRMK 130 A. 4210 
BRNIK-AERODROM 

1709.2008. CŠOD. FRANKOPANSKA UL 9. LJUBLJA-

18.09.2008; O E U A P R O . <»0.0. KARANTANSKA C. 12. 
1230 DOMŽALE 
30.09.2008. HIT ALPINEA. D.D , BOfiOVŠKA C 99. 
KRATUSKAGOFU 
18.09.2008. HOTEL BELLEVUE. O.O.O.. ŠMAAJETNA 
GORA 8. KRAK) 
20 09,2006: JOZ BROO PROTOKOLARNE STOROVE 
RS.PR£OOSLJE38.KR«Jil 
24.09.2008; K R A J C H O T E U , D . O O . DALMATINOVA 
U L 15, LJUBLJANA 
18.09 2008; MARCHE GOSTINSTVO. D.O.O. GASIL-
SKAC 53.SEMČUR 
17.09.2008: UARCHE GOSTINSTVO. D.O.O.. GASIL-
SKAC 53,S£MČUR 
22,09.2008: METROPOL GROUP. 0 . 0 . OBAIA 77, 
6320PORTOFIOŽ 
2 1 . 0 9 , 2 0 0 8 : M E T R O P O L GROUP. O . O . . OBALA 77, 
8320 PORTOROŽ 
05.102008; RESTAVRACUA ARBORETIJM. D.O.O . 
VOLČJ POTOK 43 G. 1235 RADOMLJE 
NATAKAR 
21.09,2006: A8F. 0 .0 ,0 , PREŠERNOM G S5,63t0 
I201A 
18.09 2008: OELTAPRO. d O.O.. KARANTANSKA C- 12. 
1230 DOMŽALE 
30.09 2008; MT AiPlNEA, D.D . BOROVŠKA C 99. 
KRANJSKA GORA 
28.09.2008: HOTEL SLON. O.O.. SLOVENSKA C 34. 
UUBUANA 
0210.2008: KA. D.O.O. ŠKOCJAN 35 A 8000 KOPER 
Ž2 08.2000; METROPOL GROUP. O O. OBALA 77, 
8320 PORTOROŽ 
05 10,2006: RESTAVRACUA ARBORETUM. O.O.O.. 
VOtČJ POTOK 43 G. 1235 RADOMUE 
17.09.2008. SAZA O O.O., KOROŠKA C. 33. KRANJ 
SREDNJA POKLJCNA IZOBRAZBA 
18.09.2008: AIREST. OO.O.. ZG BRMK 130 A 4210 
BRNIK-AERODROM 
0510,2008; AIREST. 0 ,0 ,0 , . Z G B » « C 130 K 42lO 
BRNIK-AEROOFLOM 
18 09 .2006: OEŽMAN J O Ž E S P . . SP B R M K 55 . CER-
K U E 
05.10,2006: AVTÔ SVETEK STUDENEC. D.OO.. STU-
D E N E C l I . 1260 U U B U A N A . P O U E 
1111.2008: OOOP CAR. O 0,0.. KAMKAŠKA C 40 A 
1211 U U B U A N A - Š M A R T N O 
17.09.2008. SUPERMARKET T U Š PLANET KRANJ. C . 
JAKAPLATISE 18.K{IANJ 
20.09.2008; FAMLV FROST. D.O O., SMARTINSKA C. 
102, UUBUANA 
07.102006. FRANC POZVEK S P , C. ANDREM STOŽ-
CA 198. UUBUANA 
28-09.2008; G A C H O . 0 , 0 , 0 , P 0 0 N A R T 6 4 . POONART 
25.09 2008; G P ALP, d o o . S R E O N J A VAS PRI 
Š E N Č U R A J 1 7 . ŠENČUR 
21.09.2006: INTERSPORT. 0.0,0,. BETOMOVA UL 2. 
KRANJ 
24.09.2008: ISKRA PRO KRANJ, O.O.O.. SAVSKA LOKA 
4. KRANJ 
0910.2008: rVANUŠA D.O.O.. MAVČtČE 102. 
MAVČIČE 
20.09 2008. JGZ BROO PROTOKOLARNE STORnVE 
RS.mEDOSUE39.KRANJ 
21.09.2006: KOMCRNIK StANI^ S.P. TOMŠIČEVA 
ULZ6000 KOPER 
20 09.2006; POtVCOM ŠK. LOKA. D 0 . 0 . POUANE 
78. POUANE KAO SKOFJO LOKO 
12,10.2008; ftTCKftVAVeC. O D . GRAD 78. CEftKUC 
21.09.2008; SINTAL. D.D . LJT0STFK)J3KA C. 38. 
LJUBLJANA 
20.09.2008: SPAR JESEMCE. FUŽINSKA C. 8. JESE-
NICE 
2 0 . 0 9 . 2 0 0 8 : SPAR KRANJ. R U Č I 6 A J E V A C, 3 5 . 
KRANJ 
20.09,2008, SPAR TRŽIČ. C. STE MARIE AUX MINEŠ 
9ATTtt)Č 
STFIOJM TEHNIK 
17.09.2008. AERODROM UUBUANA, O.D., ZG. 
BRNIK 130 A. 4210 8RNB< - A£R<»ROM 
24.092008: CPBNA. DO^ UL MR<A S«0«jMA 8. KRANI 
18.09.2008: ISKRA - OTC, KRANJ. 0 ,0 .0 . . SAVSKA 
L0KA4.KRANJ 
27.09.2008; KLADCVAR ŽIRI. D.D.. INDUSTRIJSKA U L 
2. ŽIRI 
24 09.2008. LAJCMC TUBA 0 , 0 . 0 . VEROVŠKOVA 
utee.uueuANA 
28.09.2008; LITOSTROJ PTS. O.O.O.. LHOSTROJ-
SKAC. 42. UfUBUANA 
17.09.2008. VLAOtMiR KIMOVEC S .P, POSLOVNA 
C O N A A 28. Š e n č u r 
E L E K T R O T E H N I K 
18.10.2008. A8B. 0 . 0 O , KOPRSKA UL 92. UUB-
UANA 
08.10 2006: KAC. D . O O . MOSTE 77. ŽIROVNICA 

RAČUNALMŠKiTEHMK 
27.11.2008; ESSENIAINF0BMACU3KE TEHNOLOGUE. 
d 0 .0, LESKOŠKOVAC. 9 £. UUBLJANA 
KEMUSKl TEHNIK 
34.09.2008; KB.40hCD. D.O.O. KAUSKA UL 9. XPf*ii 
GUMARSKI TEHNIK 
28 .09.2008: PavCOM ŠK LOKA D.O.O.. POUANE 
76. POUANE NAD ŠKOF JO LOKO 
KONFEKCUSKl TEHNIK 
20 09 2006: SANCrC. O,O.O. GREGORČIČEVA UL 11. 
UUBUANA 
GRAFIČNI TEHNIK 
17 09.2008: INTECTM. 0 . 0 . 0 . LJUBUASSKA C 24 A 
KRANJ 
KOZMEDČMTEHMK 
12.10.2006: KALAPČCV SUBAN CiGAS P. OBAIA 77. 
8320 PORTOROŽ 
2» 09,2008; KAiAPČCV SUBAN OLGA S P. OSALA 77, 
63«0 PORTOROŽ 
GRADBENI TEHNIK 
18.09 2006. ADROGRADNLIA. D.O O.. MOSTE 47. ŽI-
ROVNICA 
24.09.2006: SREČKO SKUBtC S.P. VODOVODNA C. 
101,UU6LWM 
TRG0VB4SKI POSLOVODJA 
11.102008; OOOP CAR. 0 . 0 , 0 . KAJAKAŠKA C. 40 A 
1211UUBUANA-ŠMARTN0 
TURISTIČNI TE>MK 
18 09.2008. HOTEL SLON. D.D, SLOVENSKA C 34. 
LJUBLJANA 
TCHNK KiMiARSTVA 
20,09.2008; JGZ BROO PROTOKOLARNE STORfrVE 
R3.PRE008UE38.KAANJ 
EKONOMSKI TEHNIK 
30.09.2008; AOECCO H.B . 0 0 0 . . BRMČIČEVA UL 
15 6, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE 
20,09 2008, ENB^GEIIKS. doo. . VISOK0118. \«0K0 
17.09.2008: MAKAL O.O.O,. SP SEČOVO 35 A 3250 
ROGAŠKA SLATINA 
23,102008: MERKUR ZAVAROM^OCA D.D,, DUNAJ-
SKAC. 58. UUBUANA 
20,09 2006; 2^VAFLOVMMG^TU^ D.0, RUCIGAJEVA 
C LOAL9WO 
EKONOMSKI TEHNUC ZA RAČUNOVODSTVO 
21.09.2006. H060T18CA. O.O.O.. BRHOF 204. KRANJ 
KOMERCIALIST 
12.10,2008; SfFl£KS, 0 . 0 . 0 . TRŠKA C 5.3254 POD-
ČhlRIbK 
UPRAVNI TEHNIK 
20.09.2006; UPRAWA ENOTA ŠK. LOKA POUAHSKA 
C. 2. ŠK. LOKA 
MOOM OBUKOVALEC 
20.09.2008. SANOV: D.O.O. GREGORČIČEVA UL 11. 
LAJBLVAm 
GfMNAZUSKJ MATURANT 
1&.09.2008; BOHINJ. 0 0 . 0 , , TRKMAVSKAC 17. 60-
HtflJSKABiSTRK> 
SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠNA IZOBRAZBA 
16.09 200e.ADECCOH.R. OO.O, BRNČIČEVAUL 15 
B. 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE 
28 09.2008: AIREST, D.O.O,. ZG. BRMK 130 A 4210 
BRMK-AERODROM 
24..O9.200e:8lAŽMRVA.OOVETNK URŠKA UL 17. 
LJUBLJANA 
11.10.2006: DOCPCAR. D.O.O. KAJAKAŠKAC 40 A 
1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO 
OS.10,2008: GENERALI. D,O.. KRŽIČEVAUL 3. UUB-
UANA 
28 09.2008. GRAWE. D.O . KOMENSKEGA UL 4. 
UUBUANA 
20.09.2006: MK TRGOVINA D D . MAISTROV TRG 1. 
KRANJ 
20.09.2006: KNJKaARNA. PAPIRNICA IN SVET KNJI-
GE KRANJ. C. 1. MAJA 77. KRANJ 
12.10 2008: RTC KRVAVEC. O.O.. GRAD 78. CERKUE 
02.10.2008: VtPVIRANT. D.O.O . KOPRSKA UL. 88. 
UUBUANA 
INŽ. STROJNIŠTVA 
2/09.2008: ČftEINA. D.D . UL MIRKA VADNOVA 8. 
KRANJ 
24.09.2008: lAJOV« TUBA. D.O.O,, VEROVŠKOVA 
UL 66. LJUBLJANA 
28.09.2008; LnOSTROJ PTS. D.O.O,. UTOSTROJ-
SKA C. 42,LA»JANA 
24.09.2008; MUNOSTROJ. 0.0 . ŠTUOUANSKA C 
5. 1230 DOMŽALE 
INŽ. GEODEZUE 
25.09.2008. GEOOET1. O.O.O.. TABORSKA C. 4. 
1290 GROSUPLJE 
IMt GRADBENIŠTVA 
03.10.2008; OGP GRAD. BLED. O.O.. GRAJSKA C. 
44, BLED 
POSLOVNI SEKRCTAR (VCŠJI) 
27.09.2008: CEFORMT. O.OO.. BLATNICA 1. 1236 
TRZIN 
VISJI ZDRAVSTVENI TEHNIK 

21 09.2008; AZUR, ZDRAVSTVENI ZAVOD. ŽELEZNI-
SKAUL-6. LESCE 
VIŠJA STROKO VNO IZOBRAZBA 
1111 2008: OOOP CAR D.OO . KAJAKAŠKA C 40 A 
1211 ULCLJANA-ŠMARTNO 
UNIV. DIPL IHŽ. METALUROUE iN lAATERiALOV 
16.10 2008: UVAR. D D . LJUBLJANSKA C 43. 1295 
IVANČNA G0RK:A 
UMV. DIPL (Nji STROJNIŠTVA 
27.09 2008. Žn. D.D. ffOJSTRJSM UL 2. ŽR 
24 09.2008; MUNOSTROJ. D.D.. ŠTUDLiANSKA C 5. 
1230 DOMŽALE 
20 09.2008. VEVANCE TECHNOLOGIES EUROPE. 
D.O.O,. ŠKO(\CLOŠKAC 6. KRANJ 
DIPLINlSmOJM^A 
01.10,2008: ISKRA. OTC. KRANJ. D.O.O.. SAVSKA 
L0KA4.KRANJ 
2709 2008, KLADMAR O O, fCUSmJSM UL 2. ŽR 
UMV. DtPL fHŽ. ELEKTROTEHMKE 
17.09 2008. ISKRAEMECO. O D.. SAVSKA LOKA 4. 

DIPL INŽ. RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE 
20.11,2008; ESSENIA INFORMACIJSKE TEHNOLOGI-
JE. (LO,O, IfSMOSKOVA C 9 E. UUBUANA 
MAOtSTERFARMACUE 
28.09,2006; DEA BARlČEVIČ - LEKARhiA BARSOS+4. 
GREGORČIČEVA UL 9 A LAJBUANA 
UNIV. OtPL INŽ. GEODE23JE 
20.09 2008: (^ODETSKI BIRO APOLONU. D.O.O.. 
MEDVEDOVA UL 25.1241 KAMNR< 
UNIV. OtPL 0<ONOMtST 
22.09 2008: ETA ŽIVILSKA tCUSIRUAO.O., KAJUHO-
VAP0T4.124J KAMNIK 
1909.2006; NŠmUT ANTONA TRSTENJAKA. RESUE-
VAC 7. UUBLJANA 
17.09.2008. JaOVCA O O. MDRČEVA Ck 58. ŠK LOKA 
20.09.2008; VEVANCE TECHNOLOGIES EUROPE. 
O.O.O.. ŠKOFJELOŠKAC. 8, KRANJ 
PROF, MATEMATIKE 
20 09.2008: BC NAKLO. STRANINJ 99. NAKLO 
PROF. GLASBENE VZGOJE 
1709.2008; OSNOVNA ŠOIA IVANA TAVČMUA GORE-
NJA VAS. TRAIA 40. GORENJA VAS 
PROF. DEFEKTOLOGUE 
20 09,2008: OSNOVNA ŠOIA JEIA JANE2)ČA POD-
LUBNtKI.ŠKLOKA 
UNIV. DIPL PREVAJALEC ZA ANGL£ŠKI IN NEMŠKI 
JEZTK 
27.09.2006: CEFORMT. D.OO. BIATNCA 1,1238 TR94 
UNIV.OIPLSOaOLOG 
19 09 INSTTTVT ANTONA TRSTEri>*KA. R E 5 U 6 -
VAC. 7. UUBLJANA 
0R.M£DK»4E 
2109 2008: O Z a ZD Bl£0. ZD BOHIhU. MLADNSKA 
C l.BUO 
21 09 2008;OZ6.ZDJES£MCE.C MARŠALA TTTA 78. 
JESEN« 
25 09.2008. OZG. ZO ŠK, LOKA. STARA C. 10. ŠK 
LOKA 
02,10.2008; CZG.ZD TRŽIČ. BLEJSKA C 10, TRŽIČ 
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA 
20 09 2008; SS J6SENCE. UL BRATCV RUPAR 2.JE-
SENICE 
DR M E D K ^ SPEOAUST SPLOŠNE MEDICINE 
21.09 2006: OZG, ZO BLED, ZO BOHM). MLADINSKA 
C. 1. BLED 
25.09.2008: OZG. ZDŠK LDKA STARAC. 10, lOKA 
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA 
1809 2008:AOECCOH.R.0.0.0.BRSiČIČeVAUL 15 
6. >231 UUBLJANA.ČRNUČE 
11.11 2008. DOOP CAR. O 0.0.. KAJAKAŠKA C 40 A 
1211 UUBUANA-ŠMARTNO 
22 09.2008: UUOSKA UNIVERZA RADOVUlCA. 
KRANJSKA C. 4 . RAOOVUlCA 
UNIVERZITETHA (Z{»RAZBA 
24 09.2008: OtKOS. D.O.O.. JARŠKA C. 30. 1230 
OOMŽALf 
1709 2008, VEVANCE TECHNOLOGIES EUROPE. 
0 . 0 0 . . ŠKCFJCLOŠKAC 6. KRANi 
NPK Voznik v e«stn»m prom«(u 
18 09.2008; IZLAKAR IVAN S P . TROJANE 8. 1222 
TRCOANE 

ProMdeiovnBfimli ot^tvijsmo po podatkih Zavoda 
RS <a £*po»lovo(4o. Zaratt pornst^kv>i« proctora niao 
obiavIjMM vM. Prav tako zaradi preglodnosU o t ^ v 
irpuiiamo p o o o ^ U j»i postavliaio delodajalci (dok) 
ta <k)k>č«n ias , zaMavsM dalovne fa(kuinie. po««b(M 
znan]« In m<mMna druoe zaht«ve». V«J novodani kt 

podadd M doatopnč 
•na 09LA»N»I dMkah OBOIOENM thcib IA uradov 
za dalo uvodli; • na domači strani Zavo<ta RS za lapo-
slovan)« Mtpc/'/www«»*.9ev.»t; • pri d»led«4alcih 

Brale« opozarjamo, da t o morobrnu napak« pri 
OT̂AVL MOGOČO. 

www.iidLsi 
ženska/moška dežna jakna 
• Dežna jakna z integrirano kapuco 
• Vodoodporna, neprepustna za veter 
• Z Odsevrtimi trakovi 2a botjšo vidrtosl 
• Varjeni šivi • Pokrita sprednja zadrga 

s sprljemalnim zapiralom 
•Ženske velikosti: XS do L 
• Moške velikosti: M do L 

Digitalni fotoaparat NVTECH 
• 7 , 0 milijonov slikovnih pik 
•Videoi do 6 4 0 x 4 8 0 dpi 
• 3 X optična in 4 x digitalna povečava 
•Zaslon: 2 , 5 ' ' L T P S T F T 
•Notranji pomnilnik: 1 6 MB, se lahko 

poveča s SD kartico 
• Objektiv Pentax 
• Vklj. z 2 AA baterijama (riapolnjive), 

torbico za shranjevanje, polnilcem, USB 
In AV-kablom ter programsko opremo 

kos 

Kavni kolač 

O D P O 

Kivi 
• razred I 

• cena za 90-g-kos 

1 5 . 9 . - 2 0 . 9 . 2 0 0 a 

8 9 . 9 ® * 

cena za kg 1.24 € 

^ Grenivke 
• razreiTr^ 
• 3 v mreži 
• cena za 800-g-mreža ( g ^ J 

1 5 . 9 . - 2 0 . 9 . 2 0 0 8 ^ — 

paradižnik v grozdu 
• razred I 
• cena za 500-g-posodica 

15 .9. - 20. 9. 2008 

Rastline za živo mejo 
• za 03. I m • ve« vrst • trajnice 
• V 2 5 - 3 5 cm « ; e e n a z a k o s 

Solata-
ledentet 
' razred 1 
• cena za 400-g-kos 
1 5 . 9 - - 2 0 . 9 . 2 0 0 S 

KMi i i l Cola z oranžado 
- več vrst ^ ^ 
• - i O O - g - ^ ^ r f i 

^ € 2 .48 kg 

p p w 

1 5 . 9 . - 1 7 9 200S 

•Mm^ 
1 5 9 . 17. 9. 2008 

^ M Specialni detergent 
za črno in j I 
belo perilo [ V 
za 4 1 pranj J 

^ ^ ^ f 
C 1 . 3 3 I r 

Silil Vafijeve rolice 
z lesnikovo kremo 
4 0 0 - g 
€ 3 . 2 3 kg 

V Z M Naravni jogurt 
3 . 5 % m.m. 
6 x l 5 0 - g 
e 0 . 8 8 k g 

15. 9 . - 17. 9. 2008 

i Kf^ mm 
15. 9 • 17. 9. 2008 1 5 . 9 . . 1 7 . 9 . 2 0 0 8 

' Izdelki SO dobavljivi samo v omejeniti feoltčinah V pnmeru. tia Oodo kliub skJbnemu naCrtovaniu ?alog pn nepiifakovano velikemu povpraševanju že prvi dan razpiotJani, ceniene Kupce prosimo za razumevanje. 
Pfotlaja s a m o v holiCtnah obiCajnih gospodinjstva Slike 5o simbolitne, Vst cene veljajo 2a irfelffl btCL dekofativnih elementov do raepiodajo zalog Vse z r n so v EUR $ pripatSajoiJmi DOV. t«kaisHe napake ne odiovarjanio. LidI d.o.o. k . d . 

http://www.iidLsi
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Priznanja za med 
čebelarsko društvo Naklo je devetič povabilo 
slovenske čebelarje na oceno medu. 

Dobitniki zlatih priznanj za med in predsednik Č D Naklo 
Janez Pivk 

STO(AN S A J E 

Strahinj - Leta 1932 ustanov-
ljeno Čebelarsko društvo Na-
klo si prizadeva za predstav-
ljanje dejavnosti in populari-
zacijo čebelarstva nasploh. 
Pred dvanajstimi leti so pri-
pravili prvo prireditev v 
Osnovni šoli Naklo ob za-
kl jučku čebelarske sezone. 
Letos so že devetič organizi-
rali ocenjevanje medu za slo-
venske čebelarje. Ob sodelo-
vanju z Biotehniško fakulte-
to so pregledali 32 poslanih 
vzorcev. Le dva sta ostala ne-
ocenjena zaradi napačne 
oztake vrste medu po novih 
predpisih. O b štirih zahvalah 
so si štirje čebelarji prislužili 
bronasta priznanja, enajst 
vzorcev medu so nagradili s 
srebrnimi priznanji, enaj-
stim pa so dodelili zlata pri-
znanja. Kot je dejal predsed-
nik Janez Pivlc, bi take prire-
ditve težko izpeljali brez fi-
nančne pomoči občine. Hva-
ležni so tudi Biotehniškemu 
centru Naklo, kjer so pripra-
vili kulturni spored in razsta-
vo o čebelarstvu. 

Direktor Marjan Pogačnik 
je ugotovil, da čebelarji opra-

vijo veliko dela v korist kme-
tijstva. Čebelarstvo spodbuja 
tudi njihov center, kjer se tej 
dejavnosti posveča Marjan 
Z u p a n z mlajš imi dijaki. 
Marjan Kokalj iz Medobčin-
ske čebelarske zveze Kranj je 
pohvalil, da se je Biotehniški 
center Naklo vključil v med-
narodni projekt o čebelarstvu 
za otroke in odrasle. Marjan 
Novak iz Čebelarske zveze 
Slovenije je ocenil, da je slo-
venski med zelo kakovosten. 
Da bi to spoznalo čimveč lju-
di, morajo namenjati pozor-
nost najboljšim izdelkom. 
Nagrajencem sta čestitala 
tudi predsednik odbora za 
kulturo, šolstvo in šport pri 
državnem zboru Branko 
C r i m s in podžupan Občine 
Naklo Ivan M e ^ č . Zlata pri-
znanja za med so dobili Ivan 
Košnjek s Cegelnice, Silve-
ster Boncelj iz Kranja, Evgen 
Trinko iz Volč pri Tolminu, 
Friderik Mali z Golnika, Mar-
jan Jeridjo iz Kojskega, Nace 
Kuhar iz Zadrage, Bogdan 
Bergoč iz Volčje Drage, Dra-
go Pančur z Lancovega, Blaž 
Ambrožič s Sela pri Bledu, 
Vrtnarska šola Celje in Pri-
mož Štrajhar iz Šenčurja. 

PODBREZ)E 

Tretji oratorij za mlade 

V Pirčevem domu na Taboru je avgusta potekal tretji orato-
rij, ki se ga je udeležilo 52 otrok. Letos ga je vodil Jani Peter-
nel ob pomoči petnajstih animatorjev. V štirih dneh so pri-
pravili štirinajst ustvarjalnih delavnic, za katere so prispeva-
li material sponzorji in vaščani. Slednji so poskrbeli tudi za 
prehrano udeležencev, katere so pogostili celo s sladole-
dom in torto. Dogajanja je popestril obisk skavtov z Brezni-
ce, domači gasilci so omogočili zabavne vodne igre, župnik 
Janez Rihar pa je vodil katehezo. Otroci so se zadnji dan za-
hvalili staršem z nastopi v kulturnem domu, kjer so pripra-
vili tudi razstavo svojih del. Srečanje so sklenili s sveto 
mašo v farni cerkvi v Podbrezjah. S. S. 

: P L A N I N S K I K O T I Č E K : V R T A Š K A P L A N I N A ( 1 4 8 9 M) 

"Kolenogriz" 
Današnjo turo lahko označim kot nezahtevno, a zelo naporno, saj se na celotnem vzponu pot 
"položi" le dvakrat za i o dolžinskih metrov, drugo pa je strmo, zelo strmo. Pravi "kolenogriz". 

JELENA J u s n N 

Bila je sobota, pred dvema 
tednoma, ko sem se odločila, 
da grem na Vrtaško sleme, 
piramidasti vrh na meji med 
Vrati in Martuljkovo skupi-
no. Nikakor se m i ni sanjalo, 
da bom morala turo na dveh 
tretjinah poti. prekiniti. A 
tudi to se včasih zgodi! Pa 
nič hudega. Gora bo počaka-
la do naslednjič. 

Glavni dl j m i je bilo Vrta-
ško sleme, čudovit razgled-
nih, ki z 2 0 7 7 metri nad-
morske višine dominira nad 
Mojstrano in meji na Mar-
tuljkovo skupino, spogleduje 
pa se s Kukovo špico, Škma-
tarico in seveda severno tri-
glavsko Steno. A turo s e m 
prekinila malo nad Vrtaško 
planino. Zakaj, se sprašuje-
te, kajne? Hja, pojdimo sku-
paj do planine, pa vam po-
vem. 

2Lapeljete se do konca Moj-
strane, proti dolini V r a t Pri 
zadnjih hišah na levi strani 
je na koncu manjše parkiriš-
če, kjer parkirate, se odpravi-
te približno 50 metrov nazaj 
po cesti i n zavijete levo v 
breg na markirano pot Sle-
dite markiranemu kolovozu 
i n po slabih 1 0 minutah se 
znajdete na križišču, kjer je 
na drevo pritrjena tablica, ki 
označuje pohodniško pot 
številka 14. N a tem križišču 
zavijte levo. Pot se bo začela 
strmo dvigovati. Najprej bo 
potekala po gozdu, po meh-

kem, po listju in smrekovih 
iglicah. A kmalu boste dose-
gli tudi skale. Pot je lepo spe-
ljana m i m o skal. Pri prvih se 
vam bo odprl prelep razgled 
na Mojstrano in Dovje, za 
katerim se bo videla Dovška 
baba, pred vami pa bo nizka 
vzpetina Grančiše (843 m), 
ki jo bomo obiskali pri vrnit-
vi. Strmina vam ne bo dala 
dihati. Kamenje in šodr bo-
sta od vas zahtevala previden 
in trden korak. Tisto jutro, 
ko sem po tej poti hodila, ni-
sem imela nobenega razgle-
da, ker je bila megla. Ko pa je 
ni, je razgled več kot čudovit 
saj se pod vami kaže dolina 
Vrat ravno tako se v daljavi 
vidi Krma. Pot je resnično 
pravi kolenogriz. Po dobrih 
dveh urah hoje dosežete 
leso, ki označuje začetek Vr-
taške planine. I n tukaj se 
pot, končno, malo unese. Do 
pastirskega doma na Vrtaški 
planini je še nekaj m i n u t 
zložne hoje. V koči vam 
bodo postregli s čajem, pa 
tudi kakšna jed na žlico je 
vedno pri roki. 

Tisto soboto sem pot na-
daljevala naprej proti Vrta-
škemu vrhu (1898 m). Ž e do 
same planine me je minilo 
veselje, ker je bilo vreme me-
gleno, oblačno, brez razgle-
da. Če bi nadaljevala do vrha, 
bi sicer lahko rekla, da sem 
lia v r h u bila, to bi bilo pa 
tudi vse. Ostala bi brez lepe 
fotografije z vrha, ki s i zaradi 
svoje razglednosti vsekakor 

Pastirska koča na Vrtaški planini / fom: iei«u lunm 

zasluži obisk. Vendar, v na-
daljevanju me je zmotilo še 
nekaj, zaradi česar sem raje 
obrnila. Namreč, na Vrtaški 
planini se pase kar nekaj ži-
vine, med nj imi tudi odrasel 
bik, ki je bil tisto dopoldne 
bolj slabo ali pa recimo, bolj 
divje, razpoložen. Ko me je 
zagledal n a travniku, kjer se 
je pasel skupaj s svojo čredo, 
je začel pihati i n kopati v 
zemljo, da o čudnih glasovih 
sploh ne govorim. Priznam, 
da sem se ga ustrašila. Bik i n 
grdo vreme; dva razloga, da 
s e m obrnila i n se bom v ta 
konec vrnila jeseni, ko bo ži-
vina že v hlevu, čisto ozračje 
pa bo povrnilo tudi čudoviti 
razgled. Gospa na Vrtaški 
planini m i je povedala, da 
i m a bik občasno svoje divje 
dneve, gospod pa je povedal, 
da n i nič nevaren. A m p a k 
jaz pravim: "Bik je pač bik!" 

Vrnete se po poti vzpona. 
Č e imate težave s koleni, 
vam omenjeno turo odsvetu-
jem, saj kolena na poti nav-
zdol zelo trpijo. Ko boste že 
skoraj pri cesti, k i pelje v 
Vrata, zavijte pri tablici s šte-
vilko 14 še na vrh vzpetine 
Grančiše, odkoder je lep raz-
gled na Mojstrano. N a mo-
jem povratku je bilo tukaj 
sonce, višje je bila še vedno 
megla: vse tja do višine 2 2 0 0 
metrov. Hja, še enkrat bo po-
trebno prehoditi kolenogriz 
in se povzpeti na Vrtaško sle-
me. lQjub temu, da je Vrta-
ška planina precej nižja, je 
pa že sama po sebi dovolj za-
nimiva, da jo obiščete. Samo 
ne pozabite: strmo je!! 

Nadmorska višina: 1 4 6 2 m 
Trajanje: 5 ur 
Višinska razlika: 812 m 
Zahtevnost • 

mailto:info@g-glas.si
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Letos rastejo še hitreje 
kot prejšnja leta 

Tržiškega podjetja Pik As mnogi Gorenjci ne poznajo, toliko bolj pa poznajo njihovi franšizni trgovini 
Eurospin. Ž e drugič so nominirani za gorenjsko gazelo. 

BoSrjAN BOGATAJ 

Brezje pri Tržiču - "Ne, ni-
sem presenečen nad nomi-
nacijo za Gorenjsko gazelo 
2008, saj g ie naš razvoj bli-
skovito naprej," pravi Ivan 
Kokalj, direktor in lastnik 
polovičnega deleža podjetja 
Pik As (drugo polovico ima v 
lasti sin Zvonko Kokalj). 
Zgodovina podjetja je podo-
bna Številnim podjetniškim 
začetkom. Na začetku, od 
leta 1994 naprej, so se v pod-
jetju ukvarjali z grosistično 
prodajo sadja in zelenjave, 
kasneje so odprli še dve trgo-
vini. Prvo kar doma, na 
Brezjah pri Tržiču, kjer je še 
danes sedež podjetja, drugo 
v Tržiču. 

"Kaj kmalu smo ugotovili, 
da je to premalo, prometa ni 
bilo dovolj. Povezali smo se s 
podjetjem Eurospin Italija in 
jih po slovenskem približeva-
nju Evropski uniji tudi pripe-
ljali na Gorenjsko," pojas-
njuje Kokalj. S franšizo so 
italijansko trgovsko verigo 
razširili z diskontoma na De-
teljici v Tržiču in na Prim-
skovem v Kranju. Kokalj se 
spominja, da je imela prva tr-
govina zelo velik promet, 
zato so kaj hitro začeli raz-
mišljati o novi, v gorenjski 
prestolnici. "Ob odprtju trgo-
vine v Dolnovu v Kranju se je 
promet prve trgovine razpo-
lovil, kar je pomenilo le to, da 
smo prej imeli tako zveste 
kupce, ki so k nam prihajali 

PODJETJE ZA TRGOVINO IN PREVO: 

P I K ° A 9 
TRŽIČ d.0.0. 

Ivan Kokalj je s Pik Asom znova med nominiranci za gorenjsko gazelo. /F«O:C<„M<IKMJU 

tudi iz Kranja in okolice," 
pove sogovornik in nadaljuje 
tudi o slabih izkušnjah; "Bil 
sem presenečen in slabe vo-
lje zaradi podtikanj, da je 
naša trgovina namenjena re-
vežem. Res smo med najce-
nejšimi v Sloveniji, ampak 
hkrati tudi med najkakovost-
nejšimi. Ne nazadnje nam to 
vsak dan sporočajo naši kup-
ci." 

Direktorja glede na močno 
blagovno znamko vprašamo 
tudi o prepoznavnosti njiho-
vega podjetja. "Kot Pik As 
smo delali v manjšem obse-
gu in bili neprepoznavni, po 
povezavi z Eurospinom in 

našimi diskonti pa je dlruga-
če," pravi Kokalj. Danes ima 
Pik As 32 redno zaposlenih, 
skupaj s pogodbenimi sode-
lavci jih je 45. Promet je sko-
kovito narasel, kar slikovito 
opiše sogovornik; "Niti pred-
stavljati si nisem mogel, da je 
na področju prometa možen 
takšen skok. S prodajo sadja 
in zelenjave smo imeli me-
sečni promet, kot ga danes 
diskont naredi v enem dne-
vu." Kljub temu sedež podjet-
ja ostaja na Brezjah pri Trži-
ču, odmaknjen na obrobje, v 
vasi. O selitvi lastnika ne raz-
mišljata, saj je veliko po-
membnejša lokadja trgovine. 

"Že dolgo načrtujemo od-
prtje novega diskonta v Škofji 
Loki. Žal primernega zemljiš-
ča ne dobimo, čeprav imamo 
veliko kupcev tudi s škofjelo-
škega območja. Zahteve Eu-
rospina so znane, potrebuje-
mo najmanj tisoč kvadratnih 
metrov prodajnih površin, 
zemljišč pa ni," pravi Ivan Ko-
kalj. Kljub temu gre podjetju 
dobro, recesija se ne pozna. 
Lani se je sicer zaradi nove 
konkurence v Kranju promet 
znižal za 30 odstotkov, vendar 
so z odprtjem mesnice znova 
pridobili kupce. Tako je letos 
promet celo višji kot v (do se-
daj) najboljših časih Pik Asa. 

MEDVODE 

Donfin prevzel medvoški Don it Tesnit 

Donit Tesnit, kjer proizvajajo tehnološko zahtevne in okolju 
prijazne izdelke za tesnjenje, je v začetku meseca prevzelo 
podjetje Donfin oziroma družba Mohar & Satler investicije. 
Lastnika Marko Mohar in Matjaž Satler sta na Gorenjskem 
dobro znana po lanskem povezovanju ECP in Gorenjskega 
tiska. Prevzem je vreden 15 milijonov evrov, v javnosti pa se 
je oblikovalo mnenje o spornem financiranju prevzema, saj 
je Donfin za zavarovanje posojila zastavila premoženje pre-
vzemnika - podjetja Donit. Matjaž Satler očitke zavrača, češ 
da je vse zakonito. Toliko bolj so 2 razpletom nezadovoljni 
v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD), ki 
ga vodi Kristjan Verbič. Donit Tesnit je lani iztisnil 142 ma-
lih delničarjev, ki so za delnico prejeli 6,41 evra, kar bi po-
menilo, da je podjetje vredno 5,8 milijona evrov. Nova last-
nika sta za prevzem plačala skoraj deset milijonov evrov 
več! VZMD je zato maja lani pripravil predlog za sodni pre-
izkus denarne odpravnine, kar T o m a ž Berločnik Iz Donit 
Tesnita zanika, saj je povedal, da 'zaradi iztisnitve malih del-
ničarjev ni bila vložena nobena tožba'. Predlog malih delni-
čarjev je sodišče zavrnilo, enako tudi višje sodišče, nadalje-
vanje postopka pa so zaradi dodatnih stroškov opustili. 
Nova dejstva govorijo malim delničarjem v prid. B. B. 

BEGUNJE 

Tudi v Elanu bodo odpuščali 

Kapitalska družba, DSU in Skupina Triglav so Elan Groupu 
le nakazali deset milijonov evrov svežega denarja, kar so 
prek svojih nadzornikov sklenili že pred več kot dvema me-
secema. Največji znesek je odpadel na KAD s 5,76 milijona 
evrov, hkrati pa naj bi lastniki objavili tudi razpis za imeno-
vanje mednarodne sanacijske ekipe. Andrej Kocič, predsed-
nik uprave Triglava, je o imenovanju nove uprave povedal, 
da je potrebna zato, ker podjetje deluje predvsem na tujih tr-
gih, zato tudi mednarodni strokovnjaki. Ivana Štrlekarja, 
Elanovega predsednika uprave, nam ni uspelo priklicati, 
vendar nam je poleti povedal, da omenjena dokapitalizacija 
ni dovolj in potrebujejo svež kapital. Banke so po vrsti od-
povedovale sodelovanje, zato nadaljnja usoda Elana ni zna-
na. Dušan Ferjan, predsednik Elanovega sindikata, nam je 
potrdil, da odpuščanja bodo; "Obstanemo lahko le z odpuš-
čanjem, saj naročil ni, tepe pa nas tudi recesija. Bojim se, da 
bo Elan Marin prepolovljen, pri smučeh pa je za tretjino 
manj naročil. V skladu s tem se bo gibalo tudi število zapo-
slenih." O morebitni likvidaciji podjetja, o čenner so po na-
ših informacijah lastniki razmišljali sredi avgusta, Ferjan ne 
ve nič in pravi, da bi bila to svetovna bedarija: "Tega scena-
rija ne bo!" B. B. 

U U D S K A UNIVERZA KRANJ 
Center za Izobraževanje In kulturo 
www.luniverza^l ' a 2 8 0 4 8 0 0 

A N - N E - r r - F R - Š P - S L 
in drugI Jeziki, ki j ih potrebujete 

Vpis: 8. 9. do 1 9 . 9 . 

Začetek: 2 2 . 9 . 2 0 0 8 

>• 6 0 - u m l splošni tečaji 

N O V O : 

>> A N G - N E M - v i s o k nivo 
Individualni tečaji 

>• tečaji za podjetja 
priprave na izpit za aktivno znanje 

>• priprave na maturo AN - NE 

ZAKAJ PRAV Z NAMI? 

9 0 % vplsanlli opravi javno veljavni Izpit prvič 
Ob znanju boste pridobili še: 
• večjo kompetentnost In mobilnost 
• zadovoljstvo 
• nov elan 

In š e 
• popuste in ugodne plačilne pogoje 
• ob "celoletni naročnini" prejmete praktično darilo! 

"UČIM SE. KER S E CENIM IN KJER S E M CENJEN" 
V A B L J E N I 

# # * • » 
Zaradi iiijenja naše poslovne dejavnosti zaposlimo: 

• zidarje m/ž 
• tesarje m/ž 
" žerjaviste m/ž 
Pogoji: Delovne izkušnje v gradbeništvu, ustrezna poklicna izobrazba 
in po možnosti tudi dodatne kvalifikacije. Dokazila naj bodo prevedena 
v nemški jezik. Delovni čas: pon. - čet., od 7.00 do 16.50. pet,, od 7.00 
do 13.20. Vsak drugi petek je prost. Delo s polnim delovnim časom -
39 ur na teden. Plačilo po dogovoru. Delovno območje je Celovec oz. 
koroška regija. 
Ponudbe: Prosimo, predstavite se nann osebno med 7. in 8. 
uro (od ponedeljka do četrtka). Vodja gradbišč, g. Semmeirock 
vas pričakuje v prostoriti podjetja. 
Podjetje K O L L I T S C H - B A U G m b H 
Mageregger Strasse 65 
A-9020 Klagenfurt/Celovec 

KRANJ 

Sava zbrala nekdanje in sedanje zaposlene 

Na prvo septembrsko soboto so v Savi, ki povezuje de-
javnosti Gumarstvo, SMS, ENSA in Sava I P, pripravili Dan 
odprtih vrat kot enega izmed štirinajstih ukrepov projekta 
Družini prijazno podjetje. Tega so v Poslovni skupini Sava, 
vodi jo Janez Bohorič, implementirali lani, ko so prejeli tudi 
osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Zaposleni, nji-
hovi družinski člani in upokojeni sodelavci so si ogledali 
proizvodnjo, se udeležili številnih preventivnih zdravstvenih 

-aktivnosti, testa hoje na dva tisoč metrov ter se pomerili v 
športnih dejavnostih. Najmlajši so skupaj z animatorji ust-
varjali v delavnicah in se zabavali v igrah z žogo ter se 
preizkušali v kvizih. Največ zanimanja je vzbudil testni 
prikaz voženj s skuterjem, ki jih je adrenalinsko izvajal 
večkratni državni prvak v vožnji s skuterji Beno Upnik. Dne-
va odprtih vrat se je udeležilo devetsto obiskovalcev, ki so 
obujali spomine s prijatelji alt navezovali nove stike s 
sodelavci. B. B. 
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KRATKE N O V I C E 

BRDO PRI LUKOVICI 

Razrešili Belingarjevo in imenovali Hrovatiča 

Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je na petkovi 
seji na predlog upravnega odbora razrešil sedanjo direktori-
co zbornice Natašo Belingar in za vršilca dolžnosti za obdo-
bje največ enega leta imenoval Igorja Hrovatiča, dosedanje-
ga vodjo službe za kmetijstvo v Mestni občini Novo mesto 
in nekdanjega namestnika direktorja agencije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja. Upravni odbor je predlagal razreši-
tev Belingarjeve, potem ko je ugotovil, da imata Belingarje-
va in vodstvo zbornice različne poglede na delovanje in raz-
voj zbornice. C. Z. 

BRDO PRI LUKOVICI 

Poseben kozarec za slovenski med 

v čebelarski zvezi Slovenije so se odločili za izdelavo po-
sebnega kozarca, kamor bodo polnili le kakovostni sloven-
ski med. S tem se bo domači med že po embalaži ločil od 
tujega, uvoženega, naslednji korak pa bo še označitev tega 
medu z geografsko označbo Slovenski med. Novi kozarec 
bo zaradi posebne oblike lahko tudi lepo darilo, v nasled-
njem letu pa načrtujejo še izdelavo dveh manjših kozar-
cev. C. Z. 

RADOVGICA 

Radovljiški čebelarji pri županu 

Radovljiški župan Janko S. Stušek bo danes, v torek, opol-
dne sprejel člane Čebelarskega društva Radovljica, ki letos 
praznuje i25-letnico. Pogovarjali se bodo o nekaterih skup-
nih načrtih, med drugim o gradnji čebelarsko izobraževalne-
ga središča v Lescah. C. Z. 

KCZSAVA,z.o.o., 
LESCE 
R O Ž N A D O L I N A 5 0 

4 2 4 8 L E S C E 

V sadovnjaku Resje pri Podvinu v mesecu septembru 
potrebujejo večje Število obiralcev sadja. 

Z delom bodo začeli 18. septembra ob 8. uri. 
Prijave sprejemajo po tel.: 530-92-50 ali 530-92-51 
vsak dan od 8. do 16. ure. 

Obenem vse kupce vabijo v sadovnjak 

po nakupih jabolk in drugega sadja 

po ugodnih cenah. 

Prodaja poteka vsak dan od 8. do 17. ure, 
ob sobotah od 8. do 13. ure! 

Novi vodniki 
o naravi 

2 5 ® d o 3 2 0 
s t f a n i , 

1 8 0 0 d o 2 2 0 0 
fotografij 

Cena za posamezni vodnik: 19,90 € 
(za naročnike Gorenjskega glasa 20% popust) 

Cena za komplet: 79,60 € 
(za naročnike Gorenjskega glasa: 8 8 . 6 8 € ) 

Gorenjski Glas Za Msb-dainuitUi 

Počasno približevanje Evropi 
v Sloveniji s e poveču je vel ikost kmeti j in govej ih čred, v e n d a r postopki koncentraci je potekajo 
prepočas i , da bi s e lahko približali povpreč ju Evropske unije. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - "Vstop Slovenije v Ev-
ropsko unijo na področju 
kmetijstva ni povzročil več-
jih pretresov, bolj ali manj so 
se nadaljevali trendi, ki jih je 
bilo opaziti že pred vsto-
pom," je pokazala anahza 
učinkov kmetijske politike 
za obdobje 2004-2008, ki so 
jo na ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
pripravili ob koncu štirilet-
nega mandata. Velike struk-
turne spremembe, ki so v 
slovenskem kmetijstvu pote-
kale predvsem v drugi po-
lovici devetdesetih let, so se 
precej upočasnile. Postopki 
koncentracije se nadaljujejo, 
vendar potekajo prepočasi, 
da bi se Slovenija po veliko-
sti kmetijskih gospodarstev 
že lahko približala povprečju 
Evropske unije. Po. začasnih 
podatkih lanskega vzorčne-
ga popisa se v Sloveniji s 
kmetijsko dejavnostjo ukvar-
ja nekaj več kot 75 tisoč kme-
tijskih gospodarstev, kar je 
skoraj dva tisoč manj kot ob 
podobnem popisu v letu 
2005, ob tem pa se je površi-
na kmetijskih zemljišč, ki jih 
obdelujejo gospodarstva, le 
malenkostno povečala. Pov-
prečno kmetijsko gospodar-
stvo je lani obsegalo 6,5 hek-
tarja zemljišč oz. 0,3 hektar-
ja več kot v letu 2005, v drža-
vah Evropske unije (EU-25) 
pa je to povprečje že leta 

V Sloveniji se povečuje število kmetij z več kot dvajsetimi glavami velike živine in 
zmanjšuje število tistih, ki redijo do deset glav. 

zemljišč. Število gospodar-
stev, ki obdelujejo več kot 20 
hektarjev kmetijskih zem-
ljišč, se je od leta 2005 pove-
čalo za 12 odstotkov, za pri-
bližno enak odstotek pa se je 
povečala tudi površina zem-
IjiSč, ki jih obdelujejo. 

Veliki povečujejo, manjši 
opuščajo 

V slovenskem kmetijstvu 
se nadaljuje specializacija 
kmetijske pridelave. Delež 
kmetijskih gospodarstev, ki 
se ukvarjajo z živinorejo, se 

Povprečno kmetijsko gospodarstvo je lani obsegalo 6,5 
hektarja zemljišč oz. 0,3 hektarja več kot v letu 2005, v 
državah Evropske imije (EU-25) pa je to povprečje že leta 
2005 znašalo več kot 16 hektarjev. 

2005 znašalo več kot 16 hek-
tarjev. Kmetijska gospodar-
stva, ki obdelujejo deset ali 
več hektarjev kmetijskih 
zemljišč, so lani obdelovala 
že več kot polovico vseh 

je v obdobju 2005-2007 zni-
žal s 87 na 84 odstotkov, šte-
vilo glav velike živine (GVŽ) 
pa je v tem obdobju poraslo 
za pet odstotkov. Povprečno 
živinorejsko gospodarstvo 

redi sedem G V Ž , kar je 0,7 
G V Ž več kot v letu 2005. V 
zadnjih letih se je povečevalo 
le število gospodarstev, ki re-
dijo dvajset ali več G V Ž (nji-
hovo število se je v obdobju 
2005-2007 povečalo za 13 
odstotkov), najbolj pa se je 
zmanjšalo število gospodar-
stev z manj kot 1 0 G V Ž , ki 
pa še vedno predstavljajo več 
kot štiri petine vseh gospo-
darstev z rejo živine. 

Obseg kmetijske pridelave 
zaradi spremenljivih narav-
nih razmer po letu 2 0 0 0 
močno niha, vendar je opaz-
no rahlo povečevanje. Površi-
na njiv se nekoliko povečuje, 
površina trajnih nasadov pa 
se predvsem zaradi opušča-
nja kmečkih sadovnjakov 
zmanjšuje. Po letu 2000 so 
se opazno povečale površine 
oljnic in suhih stročnic, 
zmanjšale so se površine 
krompirja, sladkorne pese pa 
od predlani na slovenskih 
poljih ni več. Pri žitih so se 
povečale površine koruze za 
zrnje, ječmena in tritikale. 

Stalež govedi je dokaj stabi-
len, stalno zmanjševanje šte-
vila krav se je zaustavilo. 

Za kmetijstvo je značilno 
dolgoročno realno padanje 
cen kmetijskih pridelkov, to je 
bilo še posebej izrazito do leta 
2005. V zadnjih dveh letih so 
cene realno nekoliko porasle, 
kar pa ni nadomestilo padca 
iz preteklih let. Lani so se 
cene kmetijskih pridelkov pri 
pridelovalcih realno povečale 
za 4 4 odstotka, pri tem pa so 
cene rastlinskih pridelkov re-
alno porasle za 14,3 odstotka, 
medtem ko se v živinoreji 
niso spremenile. Najbolj so se 
povečale cene hmelja, žita, 
sadja in vina, najmanj pa 
cene vrtnin. Velik realni pa-
dec cen so lani beležili pri 
krompirju in grozdju. Cene 
prašičev so padle na najnižjo 
raven v zadnjih desetih letih, 
znižale pa so se tudi cene go-
vejega mesa in jagnjet Podra-
žitev vhodnih surovin je zno-
va povzročilo poslabšanje ce-
novno stroškovnih razmerij v 
kmetijstvu. 

Nova javna razpisa za podeželje 
Kmeti j sko minis trs tvo bo za razvoj nekmeti jskih de javnost i ter za us tanav l jan je iri razvoj mikro 
podjeti j na podežel ju n a m e n i l o 2 6 mil i jonov evrov . 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
je v okviru novega programa 
razvoja podeželja v petek ob-
javilo dva nova javna razpisa. 
Za ukrep Diverzifikadja v ne-
kmetijske dejavnosti, to je za 
naložbe v proizvodne dejav-
nosti, povezane s tradicional-
nimi znanji na kmetiji, v pri-
dobivanje energije za prodajo 

na kmetiji iz obnovljivih vi-
rov, v prodajo izdelkov z do-
mače in z drugih kmetij, turi-
zem, podjetniško in poslovno 
svetovanje ter zdravstvo in so-
cialno varstvo, je namenjenih 
10 milijonov evrov, pri tem 
pa je najnižji znesek podpore 
3.500 evrov in najvišji 
200.000 evrov. Za podpore 
se lahko potegujejo podjetja, 
ki imajo upravičeno dejav-
nost registrirano kot kmetija 

z dopolnilno dejavnostjo, sa-
mostojni podjetnik posamez-
nik, gospodarska choižba ali 
zadruga in je odgovoma ose-
ba podjetja član kmetijskega 
gospodinjstva. Za ukrep Pod-
pora ustanavljanju in razvoju 
mikro podjetij je namenjenih 
16 milijonov evrov, upraviče-
nec pa lahko prejme najmanj 
20 in največ 200 tisoč evrov. 
Za podpore se lahko potegu-
jejo že registrirana mikro 

podjetja na podeželju, ki za-
gotavljajo oz. ohranjajo nova 
delovna mesta, povečujejo 
dohodek podeželskega prebi-
valstva in se naložba nanaša 
na oskrbo z električno energi-
jo, plinom in vodo, na gostin-
sko nastanitvene dejavnosti, 
veterinarstvo, oskrbo in nego 
hišnih živali, izobraževalne 
in zdravstvene dejavnosti ... 
Oba razpisa bosta odprta do 
porabe denarja. 
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Zaplet že takoj na začetku 
v torek so na Ljubljanski borzi začeli trgovati z delnico Zavarovalnice Triglav, že v petek so njeno 
trgovanje začasno zaustavili. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Delnica Zavaro-
valnice Triglav je bila ob kon-
cu lanskega leta knjigovod-
sko vredna 26,17 ®vra, v to-
rek, prvi dan trgovanja na 
bond, se je enotni tečaj obli-
koval pri 49,05 evrih, v sredo 
je bil tečaj 2a dva odstotka oz. 
za en evro nižji, v četrtek se 
je znižal še za 6,58 odstotka, 
na 44,89 evra. V petek so na 
podlagi odredbe agencije za 
trg vrednostnih papirjev nje-
no trgovanje začasno, do 
vključno 18. septembra, za-
ustavili. Agencija utemelje-
no sumi, da zavarovalnica v 
zvezi s f>ožamo škodo na in-
dustrijskem objektu za pre-
delavo lesa na Slovaškem fe-
bruarja letos ni razkrila po-
polnih podatkov, pri tem pa 
se sklicuje na informacije v 
javnosti (v časniku Dnevnik) 
in na dokumentacijo, ki jo je 
pridobila od agencije za za-
varovalni nadzor. V zavaro-
valnici poudarjajo, da so jav-
nost in vlagatdje pravočasno 
obveščali o pomembnih in-
formacijah glede požarne 
škode. Kot so pojasnili, so 
strokovne službe zavaroval-

nice s pomočjo zunanjih so-
delavcev škodo ocenile na se-
dem milijonov evrov, na 
podlagi te ocene so v zavaro-
valnici oblikovali hidi škodne 
rezervacije, ki so že vplivale 
na polletni poslovni izid. Ce 
končna š k o ^ ne bo večja od 
ocenjene, to v prihodnje ne 
bo več imelo negativnega 
vpliva na poslovni rezultat. 

Napovedi, da bo delnica 
Zavarovalnice Triglav 
ena najbolj prometnih 
na borzi, so se v prvih 
dneh uresničile. V torek 
je bilo za 364 tisoč evrov 
prometa, v sredo za 103 
tisoč, v četrtek pa (skupaj 
s svežnji) za več kot 
2,5 milijona. 

Zavarovalnica je 30. junija 
letos imela 30.683 delničar-
jev, med katerimi je bilo 97,6 
odstotka fizičnih in 2 4 odstot-
ka pravnih oseb, ki pa zaseda-
jo vsa mesta na lestvid desetih 
največjih delničarjev. Od 
22.735.148 delnic jih ima 
3447 odstotka v lasti Zavod za 

Elektronski pristop 
k vzajemnim skladom 
CVETO Z A P L O T N I K 

Ljubljana - Ihrika D Z U , 
družba za upravljanje, je 
uvedla spletno storitev e-
Skladi, ki vlagateljem omo-
goča, da z uporabo kvalifici-
ranega digitalnega potrdila 
hitro, enostavno i n varno 
pristopajo k vzajemnim 
skladom, trgujejo s skladi 
in dajo zahtevo za izplačilo 
enot premoženja. Novost 
najdejo na spletnem porta-
lu Ilirike, na voljo j im je ne-
prekinjeno 24 ur na dan in 
vse dni v letu. Za poslova-
nje preko e-Skladi potrebu-
jejo kvalificirano digitalno 
potrdilo, tovrstna potrdila 

izdajajo Sigen ca, Postarca, 
Halcom C A in A C NLB. Po-
trdilo služi za preverjanje 
vlagateljeve istovetnosti, 
uporabnik pa za prijavo na 
portal potrebuje še geslo, ki 
ga določi sam ob prvem pri-
stopu k vzajemnemu skla-
du. Po ugotovljeni istovet-
nosti je treba izpolniti še 
pristopno izjavo. E-Skladi 
omogočajo uporabniku še 
nekatere druge storitve: 
vpogled v seznam vzajem-
nih skladov v upravljanju 
Ilirike D Z U , kamor je vložil 
denar, gibanje tečaja enot 
premoženja ter pregled 
vseh dokumentov, ki jih je 
oddal preko spleta. 

KRANJ 

Actlva spodbuja uporabo plačilnih kartic 

Banke, ki so članice kartičnega sistema Activa, želijo z na-
gradno igro Moja Activa z nakupi dobiva spodbuditi imetni-
ke kartic sistema Activa, da za plačilo pogosteje kot gotovi-
no uporabljajo plačilne kartice. V prvem delu igre od 20. 
aprila do 20. julija so prejele 9.700 veljavnih kuponov, iz-
med katerih so izžrebali pet dobitnikov avtomobilov Citroen 
C3 Exclusive. Drugi del nagradne igre seje začel 1. septem-
bra in bo trajal do 1. decembra, v njej pa lahko sodelujejo vsi 
uporabniki plačilnih kartic, ki bodo v tem času s katerokoli 
kartico iz sistema Activa opravili petnajst nakupov ter izpol-
nili obrazec z datumom in zneskom nakupa. C. Z. 

pokojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije, Sloven-
ska odškodninska družba 
28,37 odstotka. Nova ljubljan-
ska banka 3,08. odstotka, 
Hypo Alpe-Adna Bank 1,96 
odstotka. Radenska 1,61, H I T 
Nova Gorica 1,12, NPD i del-
niški investicijski sklad 0,89, 
Poteza Naložbe 0,8, Ilirika Fi-
nance 0,71 in Bank Austria 
Creditanstalt 0,71 odstotka. 

Uvrstitev delnice Zavaroval-
nice Triglav na Ljubljansko 
borzo bo prispevala k boljši 
ponudbi kakovostnih vred-
nostnih papirjev na boizi, po-
slovanje zavarovalnice pa bo 
odslej bolj podvrženo nepo-
sredni presoji domačih in tu-
jih udeležencev kapitalskega 
trga, je dejal dr. Madco Simo-
neti, predsednik uprave Ljub-
ljanske borze, ki pričakuje, da 
bo delnica glede na veliko šte-
vilo delničarjev med najbolj 
prometnimi na borzi. "Zače-
tek kotacije na Ljubljanski 
borzi pomeni za nas zvišanje 
ugleda družbe, relativno zni-
žanje Stroškov kapitala in po-
večanje prepoznavnosti na ka-
pitalskih trgjh," je dejal pred-
sednik uprave zavarovalnice 
mag. Andrej Kodč in dodal. 

da bo trgovanje na borzi po-
sredno zagotovilo tudi bolj 
enakovreden položaj manj 
poučenih in dobro poučenih 
vlagateljev. 

V Zavarovalnici Triglav 
ocenjujejo, da bodo za 
julijska in avgustovska 
neurja izplačali več kot 
6 0 milijonov evrov od-
škodnin. 

Skupina Triglav, ki je lani 
imela 54,5 milijona evrov do-
bička po obdavčitvi, v letoš-
njem prvem polletju pa je 
poslovni izid znašal 37,9 mi-
lijona evrov, želi tudi v pri-
hodnje ostati vodilna zavaro-
valno finančna skupina v 
Sloveniji, biti največja zava-
rovalniška skupina na Za-
hodnem Balkanu in med 
tremi vodilnimi zavarovalni-
škimi skupinami v Jugo-
vzhodni Evropi. V Sloveniji 
ima skoraj 43-odstotni delež, 
v Č m i gori 66-odstotnega, v 
Makedoniji 26-odstotnega, v 
Bosni in Hercegovini 7,4-
odstotnega, na Hrvaškem 
4,2-odstotnega... 

GG mali oglasi 
04/20142 47, e-pošta; mal i0glas i@g-gla5.s i 
www.gorenjskiglas.si 

Drugi tek 
Gorenjskega glasa 
Zaključek Gorenjskega in Slovenskega 

pokala v r^eativnih tekih 

Preddvor, nedelja, 
28. septembra 2008, ob 10. uri. 

Otroški teki - 550 m, itoo m, 1650 m 
Članski tek - 1 1 m 

Info: Janez Ferlic, 031/561-663, 
)anez.ferlic(5)gmail.com, www.klub-trmastih.si 

Gorenjski Glas 

Tečaji vse bolj tonejo 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Tečaji delnic na Ljub-
ljanski borzi vse bolj tonejo. 
Indeks borzne kotacije S BI 
20 se je minuli teden znižal 
za skoraj 353 točk ali za 4,9 
odstotka in je že krepko pod 
mejo 7.000 točk. Podobno 
se je zgodilo z indeksom naj-
pomembnejših delnic, z SBI 
TOP, ki je izgubil na vredno-

Delnica 

sti 4,8 odstotka. Tečaj delni-
ce Intereurope se je znižal za 
10,5 odstotka, Luke Koper za 
8,1 odstotka. Aerodroma 
Ljubljana za 8 odstotkov, 
Istrabenza za 7,8 odstotka, 
Save Kranj za 6,9 odstotka. 
Gorenja za 5,8 odstotka, Pet-
rola za 5,6 odstotka ... Med 
delnicami (iz našega pregle-
da) se je podražila le delnica 
Mercatorja. 

Enotni tečaj (v evrih) 
12. 9. 2007 5 . 9 . 2 0 0 8 12.9.2008 

Gorenje Velenje 48,90 29,02 27.33 
Intereuropa Koper 44.40 22,43 20,08 
Krka Novo mesto 117.79 88,66 84,21 
Luka Koper 103,86 52.92 48,61 
Mercator Ljubljana 380,96 216,71 217.35 
Petrol Ljubljana 979.45 496,96 469,04 
Telekom Slovenije 465.55 230,83 2 1 9 4 6 
Aerodrom Ljubljana 134.03 7 4 4 2 68,50 
Istrabenz Koper 127,80 73.09 67.38 
Nova KBM - 25,17 22,43 
Pivovarna Laško 97.98 69,21 68,70 
Sava Kranj 499.28 380,21 354.01 
Pozavarovalnica Sava - 27.02 25,82 
Žito 397.77 199,81 196,50 
Infond ID 1 6,85 6,15 5.85 
Infond ID 13.43 11,30 11.13 
I D K D 1 5 4 6 8,86 8,03 
N F D i 2,85 1.77 1.65 
Krona Senior 11.38 8,40 7.99 
Zvon Ena ID 20,66 13.48 12,64 
SBI 20 11.998,33 7.162^92 6.810,01 
SBI TOP 2.608, 1.606,87 1.529,35 
BIO 116,69 115,62 115,36 
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Gradnja kljub 
pomislekom sosedov 
Civ i lna iniciativa z a prestavitev d o m a z a starejše 

v Ž i r e h je predstavila svoje poglede n a gradnjo, v 

zadetku prejšnjega t e d n a p a je bila konces i ja t u d i 

u r a d n o pridobl jena. 

B O H I A N BOGATAJ 

Žiri - Civilna iniciativa za 
prestavitev doma za starejše 
v Žireh (o njihovih zahtevah 
smo podrobno že poročali), 
ki bo stal v Mršaku, je tudi 
občinskim svetnikom pred-
stavila svoje zahteve. "Meni-
mo, da bo bodoči dom za sta-
rejše preblizu našim hišam, 
opozarjamo na neprimeren 
teren in predlagamo, da ga 
pomaknete v hrib," je pove-
dal prvopodpisani Tone Pri-
možič in vprašal, kdaj Se bo 
gradnja začela. Mili Primo-
žič je prepričana, da jih ob-
činska uprava z županom 
Bojanom Starmanom ne 
upošteva, jih javno šikanira, 
češ da so proti domu in jih 
ne obvešča o načrtovani 
gradnji. 

Peticijo civilne iniciative 
so obravnavali občinski od-
bori, ki so investitorju nalo-
žili, da stopi v stik z bližnjimi 
prebivalci in upošteva njiho-
ve zahteve v želji po prijet-
nem sobivanju. "Investitor 
bo tako ali tako moral delova-
ti po zakonih in pridobiti 

gradbeno dovoljenje. Cena 
gradnje, ki naj bi se zaradi 
vode podražila, pa ni naš 
problem, ta zemljišča smo 
za te namene predvideli že 
pred časom," je povedal svet-
nik Marko Mrlak 

V začetku prejšnjega ted-
na je Frand Kranjc, direktor 
občinske uprave, kot direk-
tor Sodalno varstvenega za-
voda Žiri z ministrstvom za 
delo tudi uradno podpisal 
pogodbo za pridobitev kon-
cesije za upravljanje doma. 
Občina in zasebnik bosta 
Zavod sedaj lahko (po po-
prejšnjem dogovoru) proda-
la podjetju Deos (vodi ga Bo-
jan Krajnc), ki bo. dom zgra-
dil in upravljal. Investitor 
ima vlogo za pridobitev grad-
benega dovoljenja pripravlje-
no, tako da naj bi se gradnja 
začela že to jesen, tudi v lufi 
zahteve iz koncesije, da 
mora dom odpreti vrata 1. 
decembra 2009. Čeprav bo 
dom gradil zasebnik, so cene 
oskrbnine enake kot v dru-
gih domovih, saj del cene 
(zaradi koncesije) plača drža-

ŠKOF)A LOKA 

D o b r o d e l n o n a L u b n i k 

v soboto, 20. septembra, bo Lions klub Škofja Loka pripra-
vil tradicionalno dobrodelno kolesarjenje do Načeta pod 
Lubnikom in pohod na Lubnik. Kolesarji bodo posamično 
startali na Mestnem trgu v Škofji Loki od 9.30 do 10.30. 
Štartnina znaša deset evrov, za dijake in študente pet evrov. 
Štartnina bo namenjena donaciji društvu Caudeamus, ki 
podpira obšolske dejavnosti škofjeloških gimnazijcev. Kole-
sarji bodo dobili majico In čaj ter trak. Miha Ješe, predsed-
nik Lions kluba Škofja Loka, pričakuje dobro udeležbo, saj je 
Lubnik "domača" gora Škofjeločanov, v zadnjih letih je zelo 
priljubljeno tudi kolesarjenje po "vojaški" cesti do Načeta na 
Breznici, od koder je še 40 minut hoje na vrh Lubnika. 
Udeležba bo nemara še boljša, ker bo v soboto predvolilni 
molk, rekreacija pa pomirja. M. V. 

PREJEU S M O 

Javno vprašanje 
predsedniku 
republike 

Ali ima odločba ustavnega 
sodišča Republike Slovenije št. 
Kp 16/92 z dne 25. novembra 
iggz po pritožbi kakšen po-
men ali ne? 

Odgovor na vprašanje ne za-
nima samo mene, ki sem po 
smrti ljudskega tribuna na vo-

litvah leta 1992 vodil Kramber-
geijevo združeno listo z Lipo 
sprave, marveč veliko večino 
slovenskih državljanov z željo, 
da bi bile volitve 21. septembra 
letos poštene, medtem ko volit-
ve 6. decembra 1992 niso bile 
poštene, ker je takratni pred-
sednik predsedstva gospod Mi-
lan Kučan prekršil 61. Čl. Volil-
nega zakona, ki je zakrament 
demokratičnih volitev. 

S T A N I S I A V K L E P 

GG mali oglasi 
04/20142 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si 
www.g0renjskiglas.5i 

Za večjo varnost šolarjev 
v o b č i n i G o r e n j a v a s - P o l j a n e dve gradbišč i z u r e j a n j e m p l o č n i k o v in cest. D e l n o jih f inancira jo 

tudi z d e n a r j e m iz E U . 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Gorenja vas - "Z gradnjo 
pločnikov in javne razsvetlja-
ve od nekdanje šole (nazadnje 
Gidorja) do Osnovne šole v 
Gorenji vasi želimo izboljšati 
prometno varnost za vse ude-
ležence v prometu, predvsem 
pa za šolske otroke, saj tukaj 
poteka glavna šolska pešpot v 
Gorenji vasi," o eni najnovej-
ših naložb v občini Gorenja 
vas-Poljane pravi Elizabeta Ra-
kovec, direktorica občinske 
uprave. Investidja, ki znaša 
497 tisoč evrov, predstavlja 
tudi pomembno okoljsko pri-
dobitev, saj hkrati poleg pločni-
kov gradijo še kanalizadjski 
vod za območje Trate, zgrajeni 
bodo tudi vsi hišni priključkL 
Občina je v vmesnem času pri-
dobila tudi nepovratna' sred-
stva za gradnjo optičnega širo-
kopasovnega omrežja, zato v 
cesto vgrajujejo tudi optični 
vod, v zemljo pa bodo vgradili 
elektiične vode, saj večji del na-
peljave na tem območju pote-
ka še nadzemno; obnovljena 
bosta vodovod in cesta. Rakov-
čeva pričakuje, da se bodo dela 
zaključila še v septembru. 

Pločniki na šolski poti v Gorenji vasi so že zgrajeni, as^ltiranje skupaj s cesto pa naj bi 
bilo opravljeno še ta mesec. / foio: corud Kav«« 

Na isti cesti bodo v prihod-
njih dveh letih zgradili ploč-
nike od Avheža do Gidorja, 
saj je denar že zagotovljen z 
medobčinskim projektom 
gradnje Panoramske ceste. Z 
njim bodo uredili in asfšdti-
rali tudi cesto na Javorču, iz 
istega naslova pa že poteka 
urejanje ceste skozi naselje 
Poljane od pokopališča do 

. križišča pri Mercatorju. "In-
vesticija je vredna 462 tisoč 
evrov. od tega evropski sklad 
za regionalni razvoj prispeva 
262 tisoč evrov in predstavlja 
velik premik pri zagotavlja-
nju prometne varnosti," JK>-
jasnjuje Elizabeta Rakovec. 
Poleg celovite ureditve cestiš-
ča bodo urejeni tudi pločniki 
in javna razsvetljava, vgrajen 

električni in optični vod, ob-
novljen bo vodovod. Ob po-
kopališču bo občina dodatno 
zgradila še prepotrebna par-
kirna mesta, na zahtevo za-
voda za varstvo kulturne de-
diščine pa bo med gradnjo 
arheološko raziskano tudi 
območje temeljev po vojm" 
porušene farne cerkve, saj le-
žijo na lokadji trase ceste. 

Kje naj bo vrtec v Sniledniku? 
O b č i n a M e d v o d e bo v S m l e d n i k u zgradi la nov vrtec. V kraju so neenotni g lede njegove lokacije. 
N o v o m n e n j e o t e m , ali naj ga z g r a d i j o pri šol i ali naj o s t a n e na s e d a n j i lokacij i v V a l b u r g i , bo Svet 
KS S m l e d n i k p o d a l po d e l n e m z b o r u o b č a n o v . 

M A J A BERTONCELJ 

Smlednik - Ena izmed točk 
na zadnji seji Sveta KS 
Smlednik je bila lokadja za 
gradnjo novega vrtca. Vrtec že 
vrsto let deluje v Valburgi v 
dotrajani zgradbi, ki je ni smi-
seko obrmvljati. Dejstvo je, da 
bo občina nov vrtec morala 
zgraditi, aktualno vprašanje 
pa je, kje. 

Pred mesed je v javnost pri-
šla informadja, da naj bi se 
vrtec selil k osnovni šoli v 
Smledniku. V začetku maja je 
to problematiko na seji obra-
vnaval tudi svet KS Smlednik 

in sprejel sklep, da gradnjo 
novega vrtca pri šoli podpira-
jo. Na vse to pa se je odzval 
dd krajanov in v začetku juni-
ja je bila ustanovljena Civilna 
iniciativa za gradnjo novega 
vrtca na obstoječi lokadji v 
Valburgi. Zbrali so prek tristo 
podpisov in se obrnili tako na 
občinski svet kot tudi na žu-
pana Medvod. Avgusta je na 
to temo okroglo mizo organi-
zirala medvoška LDS, pretekli 
petek pa je bila točka selitve 
vrtca spet na dnevnem redu 
Sveta KS Smlednik. Tokrat so 
bili prisofaii tudi Člani dvilne 
iniciative, ki pravijo, da je nji-

hov glavni dlj, da vrtec ostane 
na sedanji lokadji, ki je po nji-
hovem mnenju primernejša. 
Za to so navedli številne argu-
mente, prav tako kot imajo ar-
gumente tudi zagovorniki se-
litve k šoli. Po dolgi razpravi je 
bil sprejet sklep, i i naj župan 
o tem skliče ddni občni zbor 
krajanov, ki bodo povedali 
svoje mnenje, nato pa bo z 
novim sklepom strinjanje ali 
nestrinjanje s selitvijo vrtca 
občini podal tudi Svet KS 
Smlednik. 

"Mislim, da so člani sveta 
KS, Id so glasovali za ta sklep, 
naredili najbolj modro odlofi-

tev v tem trenutku, torej da za 
mnenje povprašajo krajane. 
Sedanja lokadja vrtca nam je 
predragocena, da bi jo izpusti-
li kar tako. Ta prostor je treba 
zadržati za družbene dejavno-
sti. Ne mečimo si peska v od. 
Če ne bo tukaj ostal vrtec, bo 
stanovanjska gradnja. Bomo 
pa odlodtev krajanov spošto-
vali. Poudariti moram, da d -
vilna iniciativa je za čimprejš-
njo gradnjo novega vrtca, ne 
strinjamo se le z njegovo selit-
vijo, saj nas argumenti o tem 
ne prepričajo," je v imenu d-
vilne inidative povedal Nejc 
Smole. 

GORENJA VAS 

B o l j š a hrana v novi k u h i n j i 

Tako pravijo Tilen, Peter in Aljoša iz 8.a razreda Osnovne 
šole Ivana Tavčarja v Gorenji vasi, ki so sredi tedna malica-
li pred novo kuhinjo. To je občina med počitnicami temelji-
to obnovila in za to porabila 243 tisoč evrov. "Zadovoljni 
smo, da imamo novo in funkcionalno kuhinjo, ki sedaj' tudi 
ustreza vsem predpisom. Priprava hrane je za nas lažja, pri-
dobili pa smo tudi razdelilni pult," je povedala Bernarda Ob-
lak, vodja šolske kuhinje, ki vsak dan pripravi obroke za mal-
čke v vrtcih in šolarje. Na vprašanje, ali bi šolarji rajši jedli 
tople obroke (kot nekoliko starejši dijaki), pa je Aljoša odgo-
voril: "Ne. Sendviči so dobri, tako naj tudi ostane." B. B, 

mailto:malioglasi@g-glas.si
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RATEČE 

Š e s t d e s e t l e t n i j u b i l e j r a t e š k i h g o r s k i h r e š e v a l c e v 

Pod Jalovcem, simbolom Društva GRS Rateče, so pred ne-
davnim člani zaokrožili lep jubilej: 60 let pogumnega in po-
žrtvovalnega reševanja gornikov. Njihov teren je razmero-
ma majhen, je pa glede težko dostopnih terenov med najza-
htevnejšimi v slovenskih gorah. Praznični dan so začeli s 
pohodom na Slemenovo špico, zatem pa s o se zbrali ob 
svojem zavetišču v Tamarju. Najprej so prikazali vajo reše-
vanja ponesrečenega jadralnega padalca z drevesa. Zatem 
se je načelnik društva Marko Kopavnik v pozdravnih bese-
dah ozrl na prehojeno pot gorskih reševalcev in na njihova 
plemenita dejanja v gorah. Ob tej priložnosti so štirim reše-
valcem podelili naziv častni član Društva GRS Rateče za 35-
letno požrtvovalno delo. Prejeli so ga Marko Butinar, Janez 
Mlinar, Jože Rožič in Franc Kajžar. J. R. 

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

^ Kidričeva c e s t a 6 3 A 
Skofja Loka d.o.o. 4 2 2 0 Škofla L o k a 

razpisuje prosto delovno mesto 

DELAVEC V PROIZVODNJI (m/ž) 
Delovno razmerje bomo sklenili z a nedoločen č a s 
s 6-niesečnim poskusnim delom. 

Pogoji: 
Osnovnošolska izobrazba 

Ponudbe pošljite v 15 dneh po objavi na nastov KLAVNI-
CA ŠKOFJA LOKA. d. o. o., Kidričeva cesta 63A, 4220 
Školia Loka. 
Dodatne infbmiacije lahko dobite osebno ali po telefonu 
št. 041/98CK35. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
t e l e f o n : 0 4 2 0 1 4 2 0 0 

N«o(iio a ohiaio spitj«iwmo po iHrimu M/20t-42.()0, faksu 04/!01.«-13 ill osrtiio na 6lowe!<m c«ii *, 
»Kfan|g«.popofti-dopoiwWjluin(roilMdolltowflCenj09la»viii|»iHidb« niWj; tooini) ugodna. 

)ANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240 
RADOVLJICA, TEL: 04/5315 249. FAX: 04/53 «4 230 
MADŽARSKE TOPLICE: 9.10 -12.10. , 25. io. - 28. io., 3. n. - 9. \ i; 

PELJEŠAO 22. 9. - 29. 9.; MEDŽUCORJE: 3 . 10 - 5.10.; TRST: 17. 9. 

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

KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

V e č e r s S l a v i c o Š t i r n 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi na večer s pesnico in 
amatersko slikarko Slavico Štirn. Prireditev bo v petek ob 17. 
uri v dvoranici na Društvu upokojencev Kranj, Tomšičeva 4. 

H i p - h o p 
Jesenice - Zavod za šport Jesenice in Mladinski center Je-
senice vabita na prireditev Hip-Hopthewayofl iving II, ki bo 
v soboto ob 19. uri v dvorani Kina Železar Jesenice. 

D a n o d p r t i h v r a t v K r i c e k r a č e 
Kranj - Dan odprtih vrat Krice krače se bo začel v soboto ob 
lo . uri na Glavnem trgu, v primeru dežja v Krice krače, ko si 
bodo otroci lahko ogledali naj otroške lutkovne predstave, ki 
so nastale v lanskem šolskem letu. Ob n . 3 0 bo sledila 
lutkovna delavnica, potekal pa bo tudi vpis v nove lutkovne 
skupine ter v delavnico stripa. 

P r e d s t a v i t e v k n j i g d r . Z d r a v k a K a K n e k a r j a 
Tržič - Danes bo ob 19. uri v večnamenskem prostoru 
Knjižnice dr. Toneta Pretnarja predstavitev dveh novih knjig 
dr. Zdravka Kaltnekarja Resno in manj resno o resnih 
stvareh In O grehih in še kaj. 

S r e č a n j e z A n j o Š t e f a n 
Kranj - Iz Osrednje knjižnice Kranj vabijo na srečanje z Anjo 
Štefan, pisateljico in pripovedovalko ljudskih pripovedi, ki 
bo jutri ob 19.30 v Splošnem oddelku v Delavskem domu. V 
njeni pripovedi bodo zaživeli gorenjski kraji in ljudje, pa tudi 
druge slovenske pokrajine. 

K r a v j i b a l n a s l e d n j o n e d e l j o 
Bohinj - Iz Turističnega društva Bohinj sporočajo, da je 
Kravji bal prestavljen na nedeljo, 21. septembra. 

L i č k a n j e k o r u z e 
Kokrica - Turistično društvo Kokrica vabi krajane na ličkanje 
koruze, ki bo jutri ob i6. uri pri Andreje v Tatincu (obujanje 
starih kmečkih običajev). 

P r o s l a v a o b 2 0 0 - l e t n i c i p r v e i z m e r e T r i g l a v a 
V soboto bo ob 17. uri v Domu Valentina Staniča pod 
Triglavom proslava ob obeležitvi 200-letnice prve izmere 
Triglava. Proslavo organizira PD Valentin Stanič iz Kanala. 

P r a v l j i č n e poti n a G o r e n j s k e m 
Prireditve v gorenjskih splošnih knjižnicah v septembru: 
Osrednja knjižnica Kranj: od 15. do 30. septembra v preddver-
ju Študijskega oddelka; razstava izdelkov otrok iz kranjskih in 
okoliških osnovnih šol na podlagi izbranih pripovedk iz doma-
čega okolja; 17. septembra ob 19.30 v Splošnem oddelku: 
pravljičarka Anja Štefan pripoveduje gorenjske ljudske pripo-
vedke za odrasle; 24. septembra ob 17. uri v Pionirskem od-
delku: Lutkovno gledališče Nebo bp v predstavi za otroke 
Take ljudske pripravilo preplet slovenskih ljudskih pripovedk; 
Knjižnica A. T. Linharta Radovljica: 17. septembra ob 17. uri v 
Knjižnici Bohinjska Bistrica, 18. septembra ob 17. uri v Knjiž-
nici A. T. Linharta v Radovljici, 19. septembra ob 17. uri v Knjiž-
nici Blaža Kumerdeja Bled: Pripoved o samorogu. Pravljično 
pripoved z glasbo bo uprizoril Boris Kononenko. V knjižnicah 
Radovljica, Begunje, Brezje, Kropa, Lesce, Bled, Zasip, Gorje, 
Bohinjska Bistrica, Srednja vas in Stara Fužina bodo v sep-
tembru razstavljali izdelke otrok iz tamkajšnjih osnovnih šol, 
ki so nastali na podlagi izbranih pripovedk iz domačega oko-
lja. Celoletni projekt Pravljične poti je predstavljen na domači 

AKCIJA 
z o z n a k o " A K C I J A " so o z n a č e n i 
i z d e l k i , ki s o v akc i j sk i p o n u d b i 
t e r i m a j o v č a s u t r a j a n j a a k c i j e 
z n i ž a n o c e n o . 

9 -KAKOVOSTNA ZNAMKA SPAR" 

so Izdelki Spar trgovinske znamke in zagotavljajo 
optimalno razmerje med kakovostjo in ceno. 

-SPAR BONUS- je dodatna ugodnost ((tobropis), ki ga 
prejme kupe« ob nakupu določenega izdelka. Bonus je 
unovdjiv ob naslednjem nakupu v skladu s pravili, ki so 
objavljani na » 

'BLOKIRANA CENA* oznaftije izdelk« za katere 
zagotavljamo enake ali celo nitje cene za posamezno 
obdobje - to Je od 5.8. do 5.1.2009. 

*S - BUDCET* ozna&Je izdelke, ki so najcenejii v 
posamezni podskupini izdelkov In zagotavljajo odiiino 
razmerje med kakovostjo in ceno. Seznam izdelkov 
najdete na« 

( Z A S T O J 

Zobna pasta 
Colgate Herbal 
vei vrst. 75 ml 

cena u 1 koi 1,68 

3,36 

^ ^ Ve<na vvww.spar.si. 

Ponudba velja: 17.9. - 23.9.2008 oz. do prodaje zalog. 

® N T E R S R A R 

http://WWW.GORENjSKIGLAS.SI
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strani knjižnice http://www.rad.sik.si/; Občinska knjižnica je-
senice: 15. septembra ob 19. uri v avli Občinske knjižnice je-
senice: otvoritev razstave lutk pravljičnih bitij triglavskega po-
gorja; 15. do 19. septembra razstava likovnih izdelkov na temo 
pravljice F. S. Finžgarja Kačja dolina v knjižnici Matije Čopa v 
Žirovnici in razstava otroških ilustracij ljudskih pravljic Mari-
ce Clobočnik v knjižnici v Kranjski Gori; 18. septembra ura 
ljudskih pripovedk v knjižnici Matije Čopa Žirovnica in Občin-
ski knjižnici Jesenice, v knjižnici v Kranjski Gori bo ob 19.30 
domoznanski večer 2 Marico Globočnik - "teto Pehto"; Knjiž-
nica dr. Toneta Pretnarja Tržič: 23. septembra predstavitev 
knjige Hansa M. Tuscharja Bajnosti, v kateri avtor opisuje 
skupne značilnosti bajk in pripovedk od Ljubljane do Celovca. 

V knjižnici bo tudi razstava lutk za Pripovedko o nastanku Tr-
žiča, ki so jih naredili najmlajši obiskovalci v okviru delavnice 
v tržiški knjižnici; Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka: V sep-
tembru bodo v svojih enotah razstavljali otroške izdelke, ki so 
nastali na ustvarjalnih delavnicah v knjižnicah na podlagi iz-
branih pripovedk iz domačega okolja. 

IZLETI 

Na Jerebico 
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira v 
soboto, 20. septembra, vzpon na Jerebico v ttaliji (2.125 m). 
Tura je primerna za vse planince, hoje bo za 7 ur. Prijave po 
tel.: Milan Kos 031 /668 565, Janko Baloh 041 /822 088 ali v 

pisarni 031/345 209, 53155 44-

Na Bavški Grintovec 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 20. 
septembra 2008, planinski izlet na Bavški Grintovec {2344 
m). Skupne zmerne hoje bo 9 do 1 0 ur. Odhod avtobusa bo 
ob 6. uri izpred pošte Šenčur. V primeru slabega vremena 
tura odpade. Informacije in prijave zbira do četrtka, 18. sep-
tembra, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

V Medjugorje 
Preddvor • Društvo upokojencev Preddvor prosi svoje člane, 
ki bi se udeležili tridnevnega izleta v Medjugorje, dolino 
Neretve (obiranje mandarin), Mostar, skupaj s člani Društ-
va upokojencev Naklo, ki t o sredi oktobra, da za podrobnej-
še informacije in evidenčno prijavo pokličejo po tel.: 25 51 
069 (Julka) najkasneje do 20. septembra. 

Na Primorsko 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj v nedeljo, 5. oktobra, 
vabi na potep na Primorsko in sicer na Krasji vrh, najvišji vrh 
v gorskem grebenu Polovnika nad smaragdno Sočo. Odhod z 
minibusom izpred hotela Creina bo ob 6. uri. Prijave in 
dodatne informacije pri vodnikih ali v pisarni: sebastjan. 
potocnik@gmail.com ali na gsm: 031/408-439, majda.papler 
@telemach.net ali na gsm: 051/336-635 ali ob sredah med 17. 
in i8. uro v društveni pisarni na Laborah. 

Požar-Črna gora 
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na 
izlet v okviru akcije Živi zdravo za zabavo Požar-Črna gora. 
Črna gora je okoli 3,5 km dolg gozdnat hrbet, ki loči dolini 
Vrata in Kot. Skupaj delno zahtevne hoje 6 ur. Odhod v 
nedeljo, 21. septembra, ob 6.30 z osebnimi avtomobili 
izpred penziona Špik v Gozd Martuljku. 

Na Potoško planino 
Kranj - Društvo diabetikov Kranj vabi člane na pohod dia-
betikov gorenjskih društev na Potoško planino v soboto, 20. 
septembra, ki ga pripravlja Društvo diabetikov Jesenice. 

Zbirno mesto bo ob 8. uri pred Diabetičnim centrom. Odpel-
jali se boste do skupnega zbirališča pri jezeru v Završnici, od 
koder se boste ob 9. uri odpeljali do planinskega doma Val-
vazor. Društvo diabetikov Jesenice pripravlja dva pohoda, in 
sicer: planinski pohod do Potoške planine (hoja približno 1 
uro v eno smer), zahtevnejši planinski pohod do planine Sta-
mar (hoje slabi 2 uri v eno smer). Prijave sprejemajo v 
ponedeljek, 15. septembra. In v sredo, 17. septembra, v 
društvenih prostorih Diabetičnega centra od 15. do 17. ure ali 
po telefonu 202-83-10. Informacije tudi pri Ivanu po telefonu 
031/485-490. Prijave do četrtka, i8. septembra, za Društvo di-
abetikov Jesenice sprejema Čazim Babič po tel. 041/909-961. 

Na Nanos 
Tržič - Mladinski odsek Planinskega društva Tržič vabi v 
soboto, 20. septembra, na planinski izlet na Nanos (1240 m). 
Odhod posebnega avtobusa ob 8. uri izpred OŠ Tržič. Izlet je 
lahek in primeren za vse starosti. Prijave do srede, 17. sep-
tembra, po tel. 5971 536 oziroma pri mentorjih na šolah. 

PREDAVANJA 

Zakaj dojiti 
Ško^a Loka - Mednarodna zveza za dojenje (LLLI) vabi na 
srečanje v petek ob 16.30 v prostorih Zdravstvenega doma 
Škofja Loka. Tema srečanja bo Zakaj dojiti?. Informacije po 
tel. 0 4 / 5 1 0 8 0 0 1 (Irena) in 01 /3611 320 (Andreja). Osnovne 
informacije o dojenju so na voljo tudi na spletni strani: 
http://www.dojenje.net, zavihek Vprašanja. 

OBVESTILA 

Test hoje na dva kilometra 
Radovljica - Zdravstveni do Radovljica organizira tretji 
letošnji test hoje na 2 kilometra. Potekal bo pri Osnovni šoli 
A. T. Linharta Radovljica v soboto od 9. do 10.30. Pred 
testom bodo udeleženci lahko pomerili vrednosti holestero-
la in sladkorja v krvi. Pridite športno obuti in oblečeni. 

Začetek srečanj sekcije za ročna dela 
Kranj - Iz Sekcije za ročna dela Društva upokojencev Kranj 
sporočajo, da bodo v torek, 23. septembra, ob 16. uri na 
sedežu društva na Tomšičevi 4 začeli z rednimi srečanji, ki 
bodo potekala enkrat tedensko in so tudi družabnega značaja. 

Začetek rekreacijskega plavanja 
Kranj - Iz plavalne sekcije kranjskih upokojencev obveščajo 
vse člane, da se bo rekreacijsko plavanje v pokritem olimpi-
jskem bazenu v Kranju začelo v ponedeljek, 6. oktobra, in bo 
potekalo vsak ponedeljek od 8.30 do 10. ure. 

Žalna seja v spomin na Pavleta Kozjeka 
Ljubljana - jutri bo ob 18. uri v prostorih Državnega sveta RS 
žalna seja v spomin na Pavleta Kozjeka, člana Planinske 
zveze Slovenije, Planinskega društva Ljubljana Matica in 
vrhunskega alpinista, ki je pustil življenje v Himalaji pri 
plezanju na Mustang Tower. 

RAZSTAVA 

Protestantizem na Loškem 
Ško^a Loka - Zgodovinski arhiv Ljubljana in Občina Škofja 
Loka vabita na odprtje razstave Protestantizem na Loškem, 
ki bo jutri, v sredo, 17. septembra, ob 19. uri v avli Občine 
Škofja Loka, Mestni trg 15. 

Sponzor nagradne križanke vtorek, 2. septembra 2 0 0 8 , ki Je bila 
objavljena v TržISkem glasu i t 2, j e bil M Style. Nagrajenci so: 1. 
nagrada: bon za nakup v vrednosti 3 0 EUR: Milena Mlakar Iz Kranja; 
2. nagrada: bon za nakup v vrednosti 20 EUR: Oto Majerič iz Medvod; 
3. nagrada: bon za nakup vvrsdnosti 10 EUR: Olga Skofte, Kranj. 4., 
5. In 6. nagrado, ki jo podeljuje Gorenjski glas. prejmejo: Linda Sig-
mund, Mavčiče: Aljaž Cof, Kranj in Petra Novak, Žabnlca. 
Nagrajenci nagradne križanke, ki Je bila' objavljena 2 9 . avgusta 
2 0 0 8 v Gorenjskem glasu š i 69, so: 
1. nagrada: 3x C D dotJl: Alenka Bertoncelj. Setea: 2 . nagrada; 2x C D 
dobi; Antonija Rupar, Tržič: 3. nagrada; 1x C D dobi: Stavka Pogačar, 
RactovISca. 4., 5. in 6. nagrado, ki jo podeljuje Gorenjski glas, prejme-
jo; Tončka Frantar, Bohinjska Bistrica; Franc Podnar, Škofla Loka In 
Emil Kranjc, Kranj. 

Nagrajenci nagradne križanke, ki Je bila objavljena 1 . avgusta 
2 0 0 8 v Gorenjskem glasu SL 6 1 , so: 

1. nagrada: 2x celodnefvna vstopnica z a obisk bazena (v sezoni 2009); 
Diana Rugate. Tržič: 2. nagrada: 1x celodnevna vstopnfca za obisk ba-
zena (v sezoni 2009); Ivanka Čemikoj, Križe: 3. nagrada; pizza Bazen-
ček + brezalkoholna pijača; Zdenko Jevnikar, Visoko. 4.. 5. In 6. na-
grado, ki jo podeljuje Gorenjski glas. prejmejo: Manjša Zupan, Naklo; 
Jasna Mravlje. Jesenfce in Jure Pogačnik, Radovljica. 

Z a P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E 

W W W . G O R E N J S K I C L A S . S I / K A Z I P O T 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da nas je v loo. letu starosti 
zapustila draga matna 

F R A N Č I Š K A P R E T N A R 
Mujnčkova mama iz Radovljice 

Pogreb bo jutri, v sredo, 17. septembra, ob 16. uri na 
pokopališču v Radovljici. Žara bo na dan pogreba od 9. 

ure dije v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

Žalujoči vsi njeni 

GG 
naročnine 

04/201 42 41 
e-pošta: narocnine(®g-glas.si 

www.gorenjskigla5.5i 

LOTO 
Rezultati 74. kroga 

• 14. septembra 2008 

8, 14, iS, 20, 31, 38, 39 m 4 

Lotko; 1 2 3 6 7 3 

Loto PLUS; 

1, 7 , 1 3 , i8, 21. 22, 31 in 17 

Predvideni sklad 75. kroga 

za Sedmico: 680.000 EUR 

Predvideni sklad 75. kroga 
za Lotka; 260.000 EUR 

Garantirani dobitek PLUS; 
20.000 EUR 

FESST, d.o.a, 
nepremičninska 
družba. 
KoroSka c 2, Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax:Z36 73 70 
E-po5ta: 
info®fesst.si 
internet 
www.fostsi 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ - Planina I, garsonjera, 26,63 
mz. 4 ./7 nad., 1. izgr. 1978, 
66 .000 ,00 EUR. 
KRANJ - Planina I, garsonjera, 52,69 
mz, 3.74 nad., I. izg. 1975, 68.000,00 
EUR. 
TRŽIC - Mestno jedro, garsonje-
ra/poslovni prostor, 19 ,90 ms, PR/3, 
obnovljeno 2000 .39 .900 .00EUR. 
KRANJ • Draigoika, dvosobno, 54 
mz, 3./4 nad., 1. izgr. 1966, obnovlje-
no I. zooo, 94 .000,00 EUR. 
KRANJ - Zoisova, dvosobno, 52 m2, 
1 . /4 nad., 1. izgr. 1 9 6 6 , 9 8 . 0 0 0 , 0 0 
EUR. 
TRŽIČ - Ravne, dvosobno, 49,26 mz, 
2. nad., 1. izgr. 1964, popolnoma ob-
novljeno 1.2008, 90 .000 ,00 EUR. 
HISE PRODAMO: 
KRANJ • Visoko, stanovanjska liiia, 
2 6 0 mz bivalne povrSine, jzo mz 
zemljišča, I. izgr. 1987, 359 .000.00 
EUR. 
KRANJ - Visoko, stanovanjska liiša 
zgrajena do IV. gradbene feze I. izgr. 
2005, bivalne površine 2 0 0 m2, zem-
ljišča 5 1 0 m2, 280 .000 ,00 EUR. 
ŠENČUR - novo naselje Voge pri 8ri-
tofii, novogradnja dvojček, zgrajeno 
do 3. CPF november 2008, enota A; 
bivalne površine 152 nnz, zemljišča 
461,5 mz, 207 .000 ,00 EUR + 8,5% 
DDV; 

enota B: bivalne površine 152 mz, 
zemljišča 386,5 mz, 198 .000 ,00 EUR 
+ 8 ,5% DDV, pri obeh možnost izde-
lave mansarde. 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britof79A, 4000 Kranj 
lnfa.ne|]@geld<cixp|eM.s> 

www.geW{0()foj€ktsl 

04 2341 999 
031 67 40 33 

ZEMLJIŠČA PRODAMO 
RADOV4ICA-OKOL1CA: zazidljiva 
1239 m2, priključki na parceli, mimo 
vaško okolje. Lepa priložnost Cena 
78.000 EUR. 
HISO PRODAMO 
ZC. DUPLJE: starejša hiša 1. 1871, ki 
stoji na parceli iz88 mz. primerna za 
oišenje in postavitev novega objekta. 
Cena 1 6 0 . 0 0 0 EUR. 
BRITOF: na odlični lokaciji prodamo 
iiišo 1 0 0 mz, I. 1 9 7 0 , z gospo-
darskim poslopjem, na parceli 2302 
m2. Cena 580.000 EUR. 
DODATNA PONUDBA NA: 

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: Infb@k3-kem.s 

I6KERN1 

v , g e k l < o p r o j e k t . s i 

POSLOVNI PROSTORI: 
Prodamo: 
KRANJ: v tovarniškem objektu skla-
diščne prostore v izmeri 630 mz v pri-
lliî u. obnova pred 15 leti, cena - 750 
EUR/mz. 
Oddamo: 
KRANJ: v novem objektu v 1. nad-
stropju oddajo poslovni prostor v iz-
meri 612 mz, z lastnim vhodom, to-
vomo dvigalo, lastna parkirišča, pri-
memo tudi za težke strehe, cena je 6 
EUR/m2. 
KRANJ: oddajo pisame v 1. nadstrop-
ju v izmeri izs mz, 3 manjše pisame, 
parkirišče, obnova pred 8 leti, delna 
oprema, cena - 1 0 EUR/mz. 
HiSE: 
Prodamo: 
KRANJ, PRIMSKOVO: stanovanjska 
hiša v 111. gradbeni fezi, 270 mz povr-
šine [Met, pritličje in mansarda), par-
cela 402 mz, cena - 248.000.00 EUR. 
RAPOV^IC^ lANCOVO; NOVO-
GRADNJA - na mimi lokaciji 7 stan. 
hiš, od tega 2 dvojčka in 1 trojček v 3. 
podaljšani gradbeni fezi, stan. površi-
ne vsake po 191' m2, na zemljišč od 
180 - 332 mz, cena je od 208.000 do 
226.000 EUR. last K 3 KERN d.0.0., 
možnost menjave z drugo nepremič-
nino z dopla6 lom. 
GORENJA VAS (3 km s Hotavelj}: več-
ja kmečka hiša, površine 300 m2, iz I. 
1890, obnovljena in primerna tudi za 
bivanje, v okolici večje zemljiSč, od 
tega; 8.185 mz zazidljivo, 141.000 mz 
kmetijsko in 645.000 mz gozda. Po-
sebnost je temialni vrelec, ki se naha-
ja na tem zemljišču, prodaja se za 
1.300.000 EUR. 

OREHEK pri KRANJU: krajna atrijsb 
vrstna hiša na zemljišču 6 i j mz, 
dnevna soba Ima Izhod na teraso, 
(klet, pritličje in neizdelano podstreš-
je), stara 38 let, cena •> 245.000,00 
EUR na voljo po dogovoru. 
KRANJ: v bližini centra, poslovno 
stan. hiša iz I. 40, skupne površine 
648 mi, od tega v pritličju In 1. nad-
stropju 280 m2, kasneje prenovljeno 
za poslovne prostore (trgovina v obra-
tovanju), v gornjem nadstropju na-
menjeno za stanovanja, po številu 7 
skupaj 368 mz, cena- 430.000 EUR. 
BELA pri PREDDVORU: na mirnem 
predelu s pogledom na hribe lahko 
dobite stanovanjsko hišo cca. 100 m2 
v etaži (klet, pritličje in mansarda), 
parcela 1.116 m2, letnik 1979, cena 
230.000,00 EUR. 

BESNICA: stanovanjska hiša, površi-
ne 250 ma, klet, pritličje, nadstropje in 
mansarda, zgrajena 1970, obnova 94, 
parcela 500 mz, lahko tudi dvodnjžin-
ska, cena - 2 15 .000 EUR. 
TR2|C, ob cenim: vrstna stanovanjska 
hiša z garažo, stara 50 let, cca. 86 mz, 
garaža 15 mz in drvarnica, zemljišče 
na uporabo, cena -105.000,00 EUR, 
takoj na voljo. 
ZEMgiSCA: 
Prodamo: 
Ambrož pod Krvavcem: več stavb, 
parcela od 422-677 mz po 7 0 
EUR/m2. 
/^no pod Knavcem: parcela 886 m2 
v bližini zazidljivega, pogled na dolino 
po 60 EUR/mz. 
Poljubelj: stavbn. parcela 631 mz po 
75 EUR/m2 v nižinskem delu. 
Zak>g pri Ceridjah: stavb, parcela 482 
m2 ali 509 mz po 120 EUR/mz. 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
Jesenice: enosobno, 42,80 mz v 3. 
nad. od iz., letnik 89, cena - 70.000 
EUR. 
Kranj, Planina 1 :1 C, 32,50 mz v 2. 
nad., nizek blok, letnik 75, kuhinja lo-
čena, cena - 71.000 EUR. 
Kranj, Planina II: enosobno, 49.60 mz 
v 7. nad., letnik 82, predelano v dvo-
sobno, cena - 87.000 EUR. 
Kranj, Zlato polje: dvosobno, 50,63 
m2 v 2. nad. od 4, obnova 200Z. cena 
- 97.500 EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp: trisobno, 
72,19 m2 v 1. nadsUopju. vsi priključ-
ki, delno obnovljeno pred 10 leti, cena 
- 1 2 5 . 0 0 0 EUR. 
Kranj, Onik>vka: dvosobno, 74 mz v 1. 
nadstropju v vrstni hiši, tialkon 10 mz 
in klet 6 mz, letnik 91, cena -125.000 
EUR. 
Kranj, Zlato polje: dvosobno, 5Z,38 
mz, v 1. nadstropju, letnik 72, cena -
92.000 EUR. 
Kranj, Huje: Stirisobno stanovanje v 
visokem prttliî u 92 mz, letnik 45, plin 
pred vrati, prazno, takoj na voljo, cena 
- 1 0 0 . 0 0 0 EUR. 
Tržii, Ravne: enosobno, 35,18 m2 v 
prilllî u, letnik 86, cena - 63.000 EUR. 
Tržič, Kovoiska: dvosobno. 57,19 m2, 
v 1. nadstropju, nizek blok, letnik 70, 
cena - 92.500 EUR. 

w w w . k 3 k e r n . s i 

http://www.rad.sik.si/
mailto:potocnik@gmail.com
http://www.dojenje.net
http://www.gorenjskiclas.si/kazipot
http://www.fostsi
http://www.k3kern.si
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LOKfiM 
n e p r e m i č n i n s k a o 

družba -S 
Zcvnikova u) n. Kranj. PE Slntaricva ul 1 

Kranj, tel • O^VM? 32J. 04/2362 890 

PARCELE PRODAMO 
PREDDVOR, 5 minut vožnje iz 
Kranja, prodamo zazidljivo parcelo 
7 6 9 m2. Zemljišče je na izredni in 
mirni lokaciji na robu vasi. ob ze-
lenem pasu, z razgledom na Julijce 
in Karavanke. Dostop z dveh ure-
jenih cest, ostala infrastruktura tik 
ob parceli. Cena: 1 3 0 EUR/m2, 
možnost dodatnega dogovora. 

HISE PRODAMO 
KRANJ, Planina, zelena in mirna 
lokacija v osrčju Planine II, 
dvostanovanjska hiša, genera lno 
adaptirana 1986. 165 mi bivalnih 
površin * klet + garaža (dva avta), 
lesen nadstrešek, 7 0 0 m2 parcele 
(možnost novogradnje na Že 
odmerjeni parceli 399 m2).Cena: 
jio.000,00 EUR. 
ŽA6NICA, enostanovanjska hiša, 
adaptirana 1 9 8 4 . 125 m2 bivalne 
površine, prizidek garaže, sončna 
lokacija na robu vasi. ob zelenem 
pasu. Cena 1 58 .000 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR ODDAMO 
KRAN), bližina kina Center. 2 0 0 m2 
pritličnih poslovnih prostorov, ob-
jekt adaptiran I. 1985, z lastnim 
parkiriščem (trgovina, skladišče 
Ipd). Cena8EUR/m2. 

'Volja.r)Ct 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax: 201 42 I S 
e-mail: malioglasi@g-glas.si 

M a t e o g l a s e s p r e j e m a m o : za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 
14.00! De l o vn i ča s : c d ponede l j ka d o 
petka neprek injeno o d 8. - 1 9 . ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
ODDAM 

ENOSOBNO opremljeno stanovanje v 
Ljubnem, samski osebi z enoletnim 
predplačilom.« 040/389-518 

8006419 

ENOSOBNO stanovanje v hiši. ŠKolja 
Loka, primemo za delavce, v 
041/989-343 d00S428 

DVOSOBNO stanovanje. 58 m2, v 
Kranju, opremljeno. TV. internet, parkh 
rišče. g 031/360-160 8oo<uii 

POSESTI 
PRODAM 

PARCELO - travnik in sadovnjak 1542 
m2 ob potoku in gozdu, ob asfaltni ce-
sli v Virmašah ob novem naselju, cena 
65EUR/m2. « 041/366-993 

$006360 

|UR*TAN, nepremičnine, d. o. o. 
PE Cankaijeva utka 03 
(staro-mestno jedro). 

4 0 0 0 Kranj, tel.: 04/236'9M4, 
mobi: 041/451 «857 

e-po5ta: infb®jur-tan.si 

www.|iir-tan.si 

ZAZIDLJIVO parcelo. 437 m2. Šk. 
Loka-Vimiaše. grad. dovoljenje, mož-
na takojšnja gr.. t r 040/828-240 

80062M 

POSLOVNi PROSTORI 
ODDAM 
PISARNO 87 m2, pritlidie. na odlični 
lokaciji bivša planika, cena 4 
EUR/m2. tf 041/505-084 

dooeaas 

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRAN) 
TEL: 04/23-8^120. 

04/23-66-&70 
041/755.296, 040/204-661. 

041/90<K>09 
e-po§ta: Hd. nepremičnino^ sioLnot 

I I I I I « . , W l V . V t ILii 

AVTO JOLLY 
prodajo, prepis, odkup vozil, 

Osmen Ourakovč s.p. 
Hrastje 48, Kranj, industrijska cona 

Hrastje (pri Agromehaniki), 
tel.: 041/774 2&6.041/861 504 

Alfa 166 2 .0, let.: 2001 . cena: 4 4 9 9 
EUR; Alfa 166 2 4 )TD. let.: 2003, 
cena: 7-999 EUR; BMW 3 18 D. let.: 
2005, cena: 13.999 EUR; Fiat Punto 
1.2 i6v Sporting. cena: 3 .999 EUR; 
Audi A4 1.9 Tdi. let.: 2005. cena: 
18.999 EUR; Audi A4 1 .9 Tdi, let.: 
1998, cena: 6.399 EUR; Renault Oio 
1.$ Dd. let: 2002. cena: 4 .999 EUR; 
Citroen 2x i.9d. let: 1993. cena: 1-199 
EUR; Fiat Stilo 1 .9 jtd. let.: 2005, 
cena: 7 .999 EUR; Hyundai Santa Fe 
Crdi, let: 2004, cena: 1 1 . 9 9 9 EUR; 
Fiat Multipla jtd, let.: 2 0 0 0 , cena: 
4 9 9 9 EUR; Fiat Punto 1.2, let.: 2000, 
cena: 2 .899 EUR; Ford Escort, let.: 
1995, cena: 1 . 199 EUR; Ford Focus 
1.6. let.: 2 0 0 1 , cena: 5.199 EUR; Re-
nault Clio 1.2. let. 2003. cena: 4.999 
EUR; Honda Hrv 1.6, let.: 1999, cena: 
6.399 EUR; jeep Cherokee 2.5 td, let.: 
1998. cena: 7.399 EUR; Renault 
Safrane 2 .2 Dti, let.: 1997. cena: 3 4 9 9 
EUR; Ford Focus Kar. 1.6, let: 2000, 
cena: 3.999 EUR; Opel Astra 1.6, let.: 
2005, cena: 8.799 EUR; Vw Golf 1.6 
i6v, let.: 2002 . cena: 7.399 EUR; Re-
nault Clio 1.2, let.: 1996. cena: 799 
EUR; Renault Kango Oci 4x4. let 
2004, cena: 8.999 EUR; Peugeot 307 
Hdi. let.: 2004. cena: 7.399 EUR; Re-
nault Laguna 1.9 dd. let: 200 1 . cena: 
6.499 EUR; Renault Twingo 1.2, let.: 
2001 . cena: 3.399 EUR; Seat Arosa 
1,0, let,; 1998, cena; 2,299 EUR; Toy-
ota Avensis 2.0 D4d, let: 2 0 0 1 , cena: 
6.999 EUR; Toyota Corolla 04d, let.: 
2005, cena: 9.999 EUR; Mercedes E 
220 Cdi, let: 2002, cena: 16 .999 EUR; 
VW Polo uo. Let: 1999. cena: 2.999 
EUR; Opel Ornega 2,0 Dti. let.: 2000. 
cena: 4 . 199 EUR; VW Caddy 1.9 Sdi, 
tovorno, let.: 2000 Cena: 3 .999 EUR; 
Peugeot Expert 1.9 td, let.: 1996, 
cena: 3 .399 EUR; Renault Vel Satis 
Dci, let.: 2002 . cena: 8.799 EUR; Opel 
Vectra 2 . O Dti. let.: 2000. cena: 4.799 
EUR; 8 M W 316!, let: 1 9 9 9 , cena: 
6.599 EUR; Rat Uno. let: 1994. cena: 
150 EUR. 
Za vsa vozila nudimo brezplačno 
kasko zavarovanje in garancijo. 
Možen nakup na položnice, kredit, 
leasing... 

www.avto-jolly.si 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

MAZDA B 2500 diezel pick up. I. 00 
klima, bale barve, nadgradnja. O 
041/227-338 e006«20 

PASSAT karvan 1.9 TD, I. 93 moder, 
zalu platišči, o 041/390-422 

6006403 

B(«tov Pfaprotnik 10. 4202 Naklo PE Kranjikt ce>U 22. 4202 Naklo 

• izpušni sistemi m katalizatorji 
• amortizerji in vzmeti, hitri servis 
• avtooplika ter vse za podvozje 

(zavore, disiki) f 
, pnevmatike m platišča 

I T: 04 25 76 062 ww^i^antar.si | 

VW Passat 1.9 TOi. I, 96 klima, modre 
ban/e, lopo ohranjen, cena: 3.30b,00 
EUR. tt 031 /S45-041 800e4»3 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

KAMP Terme Čatež prodam lepo ohra-
njeno kamp prikolico z lesenim pred-
prostorom. Neposredna bližina sanita-
rij In bazenov, tr 040/873-909 

»00641? 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

KVMCO sektor 126 ccm, 6.700 km 
chopper. zelo primeren za starejše 
voznike. tP 040/282-485 soo842s 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

RABLJENE mizarske stroje, po mož-
nosti v paketu, mozničarka 29 vreten, 
dvostranska prtrezovalkea, mizni rez-
kar. horizontalna stiskalnica za ovirje. 
kompresor 300 t. « 041/645-385 

8006401 

VRTNO Kosilnico Gorenie. tr 04/23-
11 -434 60003«0 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

PtJNTE za šolanje. 2.5 -3 m dolžine, 
možna dostava, tt 041/446-510 

800639« 

PODARIM 

PRIBUŽNO 10 m2 rušnikov In tlakov-
c«v. IT 04/23-11 -434 sooeMt 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana, možria 
dostava. « 041/718-019 

aOOKMO 

BRIKETE za kurjavo, vreča 20 kg sta-
ne 2 EUR. O 041/946-167 

6006328 

LESNE brikete za kufjavo, ugodno, tr 
04/53-31-648. 040/88-74-25 

600S3tl 

SUHA, brezova drva. možen razrez in 
dostava. 9 041/248-533 sooft39& 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
KUPIM 

DVOSED in regal za televizijo ter po-
steljo 90x200 ali 80x200 za simboJič-
no ceno. tr 040/756-409 800642« 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

POMIVALNI stroj Candy. star 7 mese-
cev. i r 04/51 -47-103 sooKMo 

POMIVALNI stroj, malo rabljen, star 3 
mesece, cena 250 EUR. tr 04/51 -
47-103 800wt8 

PRALNI in pomivalni stroj Candy. i t 
041/878-494 8006394 

SAMOSTOJNI, kombinirani električni 
štedilnik Gorenje, steklokeramična 
plošča z dvema priključkoma za plin. 
razred A. cena 400 EUR. tr 
041/463-955 800^33 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 
PRODAM 

NOVO cisterno za kurilno olje 2000!. 
mere 203x180x73, « 041/475-916 

6006397 

TURIZEM 
TERME ČATEŽ vikend hišo oddam. 5 
dni/150 EUR. « 041/652-920 

6006396 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

DVE perzijski muci, stari 9 tednov, 
ugodno. « 04/23-25-0S9 

ROŽE trajnice, jagode vzpenjalke in 
maJine 2x obrodijo, ugodno, tr 
04/250^1 -27 6006389 

PODARIM 

DVA MUCA. zaradi bližine ceste, stara 
dva meseca in zelo igriva, tr 0 1 / 3 6 1 -
51-76, 031 /280-836 eoo6422 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

PLUG Unken. opal 90 2+1, 14 col, 
hidravlični, tr 041 /878-507 8oo64i6 

TRAKTOR Tomo Vinkovič, 1.87, 20 
KM. s prednjo desko za sneg. tr 
041/764-233 8006402 

KUPIM 

TRAKTOR Zetor od 60 do 70 KM. tr 
051/639-777 . aooean 

TRAKTOR Ursus. « 041/680^84 
6000372 

PRIDELKI 
PRODAM 

1 HA sitažne koruze. Kranj, tr 
031/245-498 8006429 

JABOLKA elstar in gala že lahko dobi-
te pri Markuti, Čadovlje 3. tr 04/266-
00-48 8006366 

SILAŽNO koruzo. Kokrica. O 
031/688-558 80064»7 

KUPIM 

BAURAN O otavo (kvadratne bale). 21, 
s prevozom do Hrušice. Ponudbe na 
marian.smld@amis.net. tr 040/360-
8 6 0 6006406 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA RH/ČB, starega 12 dni. tt tt 
04/25-60-223, 031/840-266 8006424 

ČB TELIČKA in teličko, stara en te-
den. tt 04/25-91-129 600839? 

DVA ČB bikca, stara teden dni. tt 
041/873-887 80064?? 

KOBILO, rodovniško, pasme hafiinger. 
mimo. pripuščeno pod originalnega ti-
rolskega žrebca. prodam, tt 
040/626-249 8ooe4io 

RJAVE jarkice In bele piščance za do-
pitanie. Stanonik. Log 9. Škofja Loka. 
tt 04/51-85-546. 041/694-285 

6006414 

TELICO simentalko. staro 10 dni. tt 
041/873-497 eoo642i 

VISOKO BREJE telice in sllažno koru-
zo. tt 04/51-32-692. popoldan 

8006430 

KUPIM 

BIKCA simentalca 100 do 200 kg, tt 
04/253-11-62 8006405 

KRAVO simentalko, pašno s teletom 
(bikcem) in prodam suha bukova drva. 
tt 031/312-323 8006423 

ZAPOSLITVE tm/ž) 
NUDIM 

PIZZERIA JAKA d.o.o., Bolkova ulica 
25. Radomlje zaposli picopeka - ku-
harja. delo je izmensko, plačilo 5-6 
EUR/ura. tt 041/672-776 800et54 

TRGOVKO v tekstilni trgovini iz okolice 
Preddvora zaposlim, Klakočar Franc 
s.p.. Sr. Bela 41. Preddvor, tt 
041/686-802 dooesis 

Zaposlimo D E L A V C E za 
programiranje in delo na 
C N C strojih. Zaželena izob-
razba 4. ali 5. stopnje (stroj-
ni tehnik) in delovne izlcuš-
nje. Dodatne informacije in 
prijave zbiramo: TRHVIETAL 
d. o. o.. Spodnji Brnik 2 8 a, 
Cerklje na Gorenjskem 
0 4 1 / 7 3 4 114. 

V REDNO delovno okolje zaposlimo 
dekie ali fanta za strežbo. 2A. d.0.0.. 
Zg. Bftnj© 32. Žabnica. 9 041/75-11 -
66 6006406 

ZAPOSLIM dekle - del. čas 6-13 in 
13-19 oz. po dogovoru; iščem dekle 
2-3x tedensko od 18. ure dalje ter de' 
k)e za delo ob vikendih, drugo po do-
govoru. šipec Monika s.p.. Vei9Sovo 
56a, Cerklje, tt 040/33-00^0 

e00>&622 

ZAPOSUM KV natakaija/ico m kuhrnf 
sko pomočnico v menzi šole na Jese-
nicah, Gostinstvo Andrej Šumi s.p.. 
Alpska c^ta 52, Lesce, n 040/677-
774 6006383 

ZAPOSLIMO kuhinjsko pomočnico in 
dekle ali fanta za strežbo. Gostilna Prt 
Viktorju, Partizanska c. 17, Kranj, tt 
040/646-174. 040/43S070 

8009431 

ZAPOSLITEV dobita picopek in nata-
karica, dobro plačilo. Klub Kovač, 
Glavna costa 1, Naklo, tr 031/339-
003 eoos9i8 

JURČIČ & Co. d.0.0.. Poslovna cona 
A 45, Šenčur zaposli kleparja, delavca 
v avtopralnici in avtomehanika - vzdrže-
valec vozil. tt 041/761-400 

ZAPOSLIMO voznika C. B in E kate-
gorije in voznika kombija za EU. Ga-
brovšek Transport, d.0.0.. Malaul. 10. 
1354 Horjul, 01/75-00-152 

8006230 

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo te-
renskega zastopnika/co za trženje me-
dicinski^ aparata z že dogovorjenimi 
strankami. Fantom International, 
d.0.0., Ul. M. Grevenbroich 13. Celje, 
tt 051/435-145 800606? 

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo te-
lefonista/ko. Delo je dopoldan od po-
nedeljka do pelka. Fanton^ Internatio-
nal, d.0.0., Ul. M. Grevenbroich 13. 
Celje. 051/436-145. tt 051/435-
145 8006063 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo zar 
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravja. Oglejte si 
www.8inkopa.si. Sinkopa. d.0.0.. Ži-
rovnica 87. Žirovnica, tt 041/793-
367 6006795 

Ijudskn I 'ni>cr/a 
Skofju l.okii 

4220 SkoQa l.uka 

icl.: i>4/5n6 nn 
fa\: 04/512 IIX HH 
>v»H.lu>vkoljaloka.vi 

Srednješolski programi poklicnega, strokovnega 
in poklicno lehniSkega iTobražcvanja za naziv: 

VZCOJITEU/ICA 
PREDŠOLSKIH OTROK 

EKONOMSKI TEHNIK 
(4letaati21eti*PTD 

GASTRONOMSKO - TURISTIČNI 
TEHNIK 

PRODAJALEC 

BOLNIČAR - NEGOVALEC 

ADMINISTRATOR 

Vpisujemo tudi v program za pridobitev NPK 
Sodalni 06kTl)0vakc na domu ter v brezplačni 
program Osnovne šole za odrasle. 

Vpisni pogoj za program PTl je končana šola za 
podajalca ali adminisiratoija, za ostale programe 
končana OŠ ali nedokončana trilema ali Štiriletna 

Prekvalifikac^a v prodajalca tr^ja samo 
osem mesecev. 
Informacije: 

50613 60 in www.lu-skoPoka.si 

ISS Facility Services, d.0.0.. iz Mari-
bora išče na obrrjočju Kranja več čistilk 
za polni (40 ur na teden) ali krajši delo-
vni čas. Informacije in prijave na tel. št. 
t f 040/414 613 ali 02/450 33 14. 

8006406 

ZAPOSLIMO delavca za montažo 
oken in vrat iz Kranja, vozniški izprt B 
kat.. starost 20 - 45 let, LA. d.0.0., 
Ljubljanska 34 a. Kranj, tr 041/653-
203 600631d 

IMAŠ POKLIC frizerke, delovne izkijš-
nje ter žefiš delati v novem salonu blizu 
Kranja ? Obrni se na telefon 041/565-
371 JAN.MIL d.0.0.. Ul. bratov UčaJ<ar 
90. Ljubljana 600sd42 

ZAPOSUM frizerja/ko. Frizerstvo Pol-
ona. Smokuč 17E. Žirovnica, tr 
04/580-55-44 aoofizoi 

ZAPOSLIM delavca na stn:>jih za pre-
oblikovanje pločevine, zaželene izkuš-
nje. Igor Stare s.p.. Sp. Brnik 81. Cer-
klje. 9 04/28-18-100 eoosas* 

ZAPOSUM delavca v ličarsko - mon-
tažni delavnici za lakiranje in montažo 
kmetijske mehanizacije, Igor Stare 
s.p., Sp. Brnik81, Cerklje, tr 04/28-
18-100 6006466 

BLANKA KOSEU s.p.. Zg. Duplje 91, 
Duplje zaposli kozmetičarko za samo-
stojno dek) - nega obraza In telesa. Po-
goj srednja kozmetična šola, izku&nje 
zaželene. Inf.. tr 04/257.20-61, od 
8. - 1 2 . in 16. • 20., ure 8ooa4oo 

IŠČEM 

tŠČEM DELO na vašem domu. pomoč 
pri čiščenju In likanju • Kranj, Naklo, 
Duplje. Tržič, tr 031/204-517 eooM« 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI DO 10 LET ZA VSE 
ZAP.» TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKO|ENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingt. 

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

NUMERO U N O Robert 
Kukovec s, p.. Mlinska uL 22, 

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

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe, urejanje In tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
SGP Bytyql d.n.o.. Struževo 3a. Kranj, 
tr 041/222-741 

6000004 

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela. no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tla-
kovanje dvorišča, ograje, kamnite 
skarpe In dimnike, Kvalitetno, hitro in 
poceni, SGP Beni, Str\jževo 7, Kranj, 
tr 041/561-838 6006399 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, parkirišč, potag. robnikov, 
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovk; & Co, d.n.o., Jdlov-
skova 10. Kamnik, tr 01/839-46-14, 
041/680-751 

6006011 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p.. Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170,041/733-709; žaluzije, ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamlki. markize, www.asteriks.net 

6004024 

BARVANJE fasad in napuščev, betenie no-
tran̂ ^ prostofcv, kianje sten in strofxv. pre-
mazi oken in vrat, detorat^ ometi in cple-
ski, Ravec Ivan s.p., Podbrezje 179, NakJo, 
tr031/39-2909 eoos«? 

IMATE probleme z računalnikom, po-
trebujete hiter zanesljiv in dostopen 
servis na vašem domu. Pokličite. RSA 
računalniški sistemi Andrej Janež s.p.. 
Triglavska 13, 4000 Kranj, tr 
040/826-001 6006407 

I2VAJAM0 sanacije dimnikov, vrtanje, 
zidava, nK>ntaža novih, popravila starih, 
nudimo dimne obk̂ ge, dimne kape. No-
vak & Co. d.n.o.. Ljubljanska 89, Dom-
žale. tr 031 /422-800 6006061 

PO ZELO ugodnih cenah vam nudimo 
generalna, redna in tedenska čiščenja, 
vaš čistilni servis Račka. Marija Cof 
s.p.. J. Puharja 5, Kranj, tr 040/419-
393 6006222 

RTV SERVIS Sinko Marko s.p.. C. na 
Klanec 53̂ , Kranj, pop. TV, vtdeo, malih 
gos. a p a r ^ . tr 04/233-11-99 eooeisa 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnHa, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. 8 £ & MA, 
d.0.0., Eksierjeva 6, Kamnik, tr 
01/83-16-057. 041/694-229 6006025 

VIJOSA, d.0.0.. Tomšičeva ul. 40, 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela. adap-
tacije. vse vrste fasad, zunanje uredit-
ve in notranje omete, tr 031 /451 -
420 6006375 

ŽALUZUE - notranje in zunanje, lamel-
ne, panelne in plise zavese, roloje, 
screen senčila izdelamo in montiramo. 
RONO SENČILA, d.0.0., Mavsarjeva 
cesta 46, Notranje Gorice, tr 
01/365-12-47.041/334-247 8006266 

IZOBRAŽEVANJE 
KITARA - VPIS v celoletno šolo, posa-
mezne tečaje ljubiteljske in klasične KI-
TARE za vse starosti, vabi vas STUDIO 
TANGO. Britof 316. Kranj. 9 
041/820-485 6006226 

PLES - tečaji DRUŽABNEGA PLESA 
za vse starosti - posameznike, pare ali 
organizirane skupine. Vabljeni v STU-
DIO TANGO. Britof 316, Kranj, tr 
041/820485 6006225 

ZASEBNI STIKI 
35.000 POSREDOVANJ. 11.000 p(> 
zr^nstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo, 9 03/57-26-319,031/505-
495,031/836-378 6000004 

39-LETNI, skromen, iskren moški z 
otrokom, hrepeni po traini ljubezni, i r 
041/959-192 6006067 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zv^ze iz 
vse države, tr 031/836-378 eooooos 

RAZOČARAN moški, z dobrimi name-
ni. želi spoznati Iskreno dekle, tr 
041/229-649 

IZGUBUENOp 
NAJDENO 
V SOBOTO. 23. 8. 06 v času neurja 
sem v bližini Dupelj na travniku morala 
pustiti svoje kolo z otroškfm sedežem. 
Poštenega najditelja prosim, da mi 
kolo zaradi izjemne živijeniske situacije 
vme.tr 051/226-203 8006415 

n \ v u . p o g v e b n i k . i o m 
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A N K E T A 

Obnova 
še poteka 
A N A HARTMAN 

V četrtek bo minilo leto dni 
od katastrofalnih poplav v 
Železnikih. Domačine smo 
vprašali, kako poteka obno-
va in ali so z njo zadovoljni. 

Andrej Šparovec: 

"Pritlične prostore smo ob-
novili, trenutno urejamo še 
fasado. Mislim, da bi v tem 
času v občini lahko obnovili 
več Infrastrukture. Več bo 
treba narediti .tudi za var-
nost pred poplavami." 

Tomaž Markelj: 

"Večino pritličja smo že ob-
novili, en prostor pa se š e 
zdaj ni Izsušil. Čaka nas še 
obnova fasade. Sicer pa se 
je na splošno v enem letu 
od poplav v Železnikih kar 
veliko naredilo." 

Karollna Benedičič: 

"Obnove se nismo lotili, ker 
želimo hišo porušiti in zgra-
diti novo. Po ujmi so v kraju 
hitro začeli odpravljati posle-
dice in veliko je bilo narejene-
ga. Več bi lahko naredili za 
poplavno varnost na Plavžu." 

Andrej Podllpnik: 

"Pritličje hiše, kjer je živel 
brat, smo že sanirali, zdaj je 
na vrsti še fasada. Od po-
plav je minilo že eno leto in 
mislim, bi s e lahko bolje 
organizirali pri zagotavlja-
nju poplavne varnosti." 

j jernej Hudolin: 

: "Kar veliko je bilo narejene-
: ga, glede na to, kakšni so 
i bili Železniki po poplavah, 
i Več bi lahko naredili za po-
i plavno varnost, mislim pa, 
i da bo težko zagotoviti, da 
i Sora ne bi več poplavljala." 

Kamnik privabil številne 
narodne noše in obiskovalce 
Hladna nedelja je v Kamnik privabila več kot 1700 narodnih noš, okoli 30.000 obiskovalcev 
in številne politike. 

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

Kamnik - "Sprevod z več kot 
1 7 0 0 narodnimi nošami, ki 
so se pravkar sprehodile 
skozi staro mestno jedro, in 
številne prireditve in nasto-
pi v teh štirih dneh so do-
kaz, da Kamnik živi z na-
rodnimi nošami in za to 
prireditev, ki ostaja ena več-
jih v tem delu Evrope," je 
po vrhuncu največje kam-
niške prireditve - že 38. 
Dnevov narodnih noš v 
Kamniku, povedal župan 
Tone Smolnikar in dodal, 
da so se z nekaj deset tisoč 

obiskovalci morda približa-
li celo največji obiskanosti 
prireditve doslej. 

V tradicionalnem sprevo-
du, ki je bil številnim na-
rodnim nošam, ki so se 
sprehodile od Mercatorja 
skozi središče mesta vse do 
Grabna, zaradi hladnega 
vremena precej bolj prije-
ten kot ponavadi, so gledal-
ci lahko videU noše iz vse 
Slovenije, sosednje Hrva-
ške, Makedonije, Avstri je 
in Italije. Nošam se je pri-
družilo tudi nekaj godb, 
mažoretke, lastniki staro-
dobnih koles, čebelarji in 

druge stanovske skupine. 
"Zavedamo se, da brez go-
stinskega dela na takšni 
prireditvi ne gre, a vsako 
leto si prizadevamo več 
pozornosti namenit i stro-
kovnim dogodkom in kako-
vostnim nastopom folklor-
nih in glasbenih skupin," je 
povedala direktorica Agen-
cije za turizem in podjetniš-
tvo Andreja Eržen in oblju-
bila, da bodo v prihodnje 
oblačilni kulturi tudi po 
strokovni plati namenjal i 
še več pozornosti. Velika 
priložnost za še boljši pro-
gram organizatorje čaka že 

prihodnji dve leti. Prihod-
nje leto Kamnik praznuje 
780-letnico prve omembe v 
pisnih virih, leta 2 0 1 0 pa 
bo prireditev jubilejna - že 
40. po vrsti. 

Množico obiskovalcev iz 
vse Slovenije so v nedeljo s 
pridom izkoristili tudi 
mnogi politiki in poslanski 
kandidati. Med narodne 
noše so se tako pomešali 
ministrica Mojca Kucler 
Dolinar, minister Karel 
Erjavec, podpredsednica 
LDS Zdenka Cerar, posla-
nec Rudi Veršnik in drugi 
politiki. 

Tradicionalna prireditev je po besedah organizatorjev letos presegla vsa pričakovanja. / fom: lasm Piudm 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes, v torek bo oblačno, občasno bo ponekod še rahlo 
deževalo. Količina padavin bo majhna. V sredo bo precej 
jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V četrtek čez 
dan se bo spet pooblačilo. 

Agcnciji RS ZM okolje, Urid u mete0r0)0gi)0 

TOREK 

cO 
6/12°C 

SREDA 

5/15°C 

ČETRTEK 

5/14°C 

^rt^OC^Ov« 
/ / / / is/r-c 

Rtftč« 
10/3 "C 

SI.OiadM 
Gll/S-C 

Con« 
m - c B 

i 

^ o Reka 
I 19/12 •( 

Zagreb 
O 13/8 "C 

KRANJ 

Likvidacijski upravitelj poziva k prijavi terjatev 

Edi Kraus, likvidacijski upravitelj družbe Aquasava - v likvi-
daciji je v petek z objavo v uradnem listu pozval dolžnike k 
poravnavi obveznosti do družbe in upnike k prijavi terjatev. 
Upniki imajo za prijavo terjatev trideset dni časa od objave 
poziva, terjatve z dokumentacijo, ki izkazuje obstoj in višino 
terjatev, pa morajo nasloviti na likvidacijskega upravitelja na 
sedežu družbe v Kranju. C . Z. 

KRANJ 

Vrata odpira novo zavetišče 

S priložnostno slovesnostjo se bodo danes ob 9.30 odprla 
vrata obnovljene stavbe na Sejmišču 4 v Kranju, kjer bo ure-
jeno zavetišče za brezdomce, razdelilnica hrane, center za 
odvisnosti in stanovanjska skupina za ozdravljene odvisni-
ke. Temu odprtju bo nato ob lo . uri sledilo še slovesno od-
prtje novih prostorov Centra za socialno delo Kranj na Koro-
ški cesti 19. Pozdravna nagovora bosta imela župan Kranja 
Damijan Perne in direktor Centra za socialno delo Kranj 
Marjan Podbevšek. V. S. 

RATEČE 

Srečanje na Tromeji prestavljeno 

Organizatorji 29. Srečanja na tromeji - turistična društva 
Rateče-Planica, Podklošter in Trbiž, so to nedeljo zaradi slabe-
ga vremena odpovedali prireditev in jo prestavili na nedeljo, 
21 . septembra. Program prireditve ostaja enak: prvi pohodni-
ki bodo na Peč odrinili izpred gostilne Šurc v Ratečah ob 8. uri 
zjutraj, ob 12. uri se bodo na tromeji srečali župani obmejnih 
občin, ob 13.30 pa bo nastop akrobatskih letal. M. A. 

Mladoporočenci 

V Bistrici pri Tržiču sta se 6. septembra poročila Anela Mali 
in Anton Urh, v Škofji Loki pa Robert Rogelj in Polona 
Jankovecter Marko Furlan in Maruša Anžur. Mladoporočen-
cem podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 

Novorojenčki 

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 41 prebivalcev, od 
tega 22 dečkov in 19 dekfic. V Kranju se je rodilo ^.dečkov 
in 11 deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4 .020 gramov, 
najlažjemu pa je tehtnica pokazala 2.270 gramov. Na Jese-
nicah je prvič zajokalo 8 deklic in 5 dečkov. Najtežja je bila 
deklica s 3.510 grami, najlažja pa je tehtala 2.460 gramov. 
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