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V petih dneh pridržali deset voznil(ov
N a Gorenjskem so policisti v petih dneh pridržali
deset preveč vinjenih voznikov.
SIMON ŠUBIC

Kranj - Gorenjski policisti so
imeli v prvih dneh veljave
novele zakona o varnosti
cestnega prometa kar precej
dela z vozniki, ki so pregloboko pogledali v kozarec, a
vseeno sedli za volan. V prvih petih dneh (od srede do
nedelje) so tako morali že desetkrat poseči po ukrepu, ki
je novost v zakonu - pridržanju zelo vinjenega voznika
od šest do dvanajst ur.
"Po starem zakonu so policisti pridržali samo vinjene voznike, Id so nadaljevali
vožnjo kljub izrecni prepovedi, po novem pa imajo po-

oblastilo, da pridržijo vsakega voznika, pri katerem alkotest pokaže več kot 0,52
miligrama alkohola v litru
izdihanega zraka oziroma
1,1 promila. Pridržanje je
predvideno tudi za voznike,
ki so pod vplivom droge ali
odklonijo strokovni pregled," je policijski inšpektor
na Policijski upravi Kranj
Boštjan Omerzel pojasnil,
zakaj je moralo na Gorenjskem v zadnjih dneh pod
policijsko streho noč preživeti že deset voznikov. Med
pridržanimi je bilo devet
voznikov in ena voznica.
^
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Gorenjski policisti dosledno izvajajo novi, strožji zakon./Fott:T,r«ookl(a(hivcc)

Kje bodo v Medvodah zbirali odpadke?
v osnutku prostorskega načrta občine "Medvode je zbirni center za ločeno zbiranje komunalnih
odpadkov predviden ob obstoječi obrtni coni nekdanje Tekstilne. O lokaciji še ni dorečeno.

MAJA BERTONCELJ

Medvode - V Medvodah se še
niso dokončno dogovorili o lokaciji zbirnega centra za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in poslovnih dejavnosti. V osnutku
strateškega dela občinskega
prostorskega načrta je le-ta načrtovan neposredno ob obstoječi obrtni coni nekdanje Tekstilne. Kot je bilo povedano, bo
zbimi center pokrit, ograjen,
posebej urejen in opremljen
prostor za ločeno zbiranje in
začasno hranjenje ločeno
zbranih odpadkov in surovin,
medtem ko se odpadki na tem
mestu ne bodo predelovali. V
sklopu ureditve zbirnega centra se načrtuje tudi nova dostopna cesta.
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Zbirni center za zbiranje odpadkov načrtujejo ob obstoječi
obrtni coni nekdanje Tekstilne, kjer so sedaj vrtički.

Nad predlogom za lokacijo zbimega centra pa medvoški občinski svetnild niso bili
navdušeni. "Zbimi center ne

sodi v center Medvod," je
opozorila svetnica Zvonka
Hočevar Šajatovič (Nestrankarska lista za napredek kra-

jev občine Medvode), Jelena
Aleksič (Zares) pa je dodala:
"Prav tako zbimi center ne
more biti v zračni liniji 150
metrov od stanovanjskih objektov." Vsi pa se seveda zavedajo, da bo zbimi center
nekje moral biti. Zaradi naravovarstvenih pogojev je že
lani odpadla lokadja na območju predvidene obrtne
cone na Jeprci. "Predlagana
lokacija v bližini nekdanje
Tekstilne še ni določena, se
je pa izkazala kot ena možnih. Gre za območje, kjer so
sedaj vrtički. Treba bo iskati
tudi alternativno lokacijo,"
pa je svetnikom pojasnila
Karla Jankovič z Ljubljanskega urbanističnega zavoda,
kjer so izdelali osnutek novega prostorskega načrta.

KRONIKA

Esej za uvod v splošno maturo
MATEJA RANT

Kranj - S pisanjem eseja iz
slovenščine se je danes na
srednjih šolah začela splošna
matura. Prvi del izpita bo
opravljalo 12.617 dijicov, ki
bc)do pisali esej na temo Obrazi nasilja v dramatiki na
podlagi besedil Tartuffe J. B.
P. Moliera, Kralj na Betajnovi
Ivana Cankarja, Fiziki Friedricha Diirrenmatta ter Vladimir Matjaža Zu{>ančiča. Drugi del pisnega izpita bodo dijaki pisali 26. maja. Med 24.
in 28. majem ter 6. junija
bodo na vrsti pisni izpiti iz tu-
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B o m i v Jelendolu

2^četek gradnje

Reševanje

N a Hotavljah se veščin

Družina Bom je za£ela gospodariti z
gozdovi na obmo<ju Tržiia in Jelendola le leta 1S91. Leta 1941 so ji
Nemci posest vzeli, jugoslovanska
oblast pa jo je leta 1947 nacionalizirala. Sedaj se Bomovi vračajo v Jelendol.

v V<^jah

z gondolske žičnice

mizarstva učita tudi tuja

v teh dneh bosta Cratel in Cestno
podjetje Kranj v Vogljah začela graditi komunalno infrastrukturo. Denar
za projekt delno zagotavlja Občina
Šenčur, svoj prispevek pa bosta dali
tudi država in Evropa.

Med vzdrževalnimi deli se je nevarno
nagnila kabina gondolske žičnice na
Vogel, zato so na žičnati vrvi 130 metrov nad tlemi obtičali trije delavci.
Prišli so reševalci, ki so jim pomagali
sestopiti na tla. saj helikopter ni mogel do njih.

vajenca

8

v Mizarstvu JezerSek so pred leti gostili ameriškega študenta, lani francoskega vajenca, danes pa se pri njih
učita Francoz in Finec. Mizarsko
podjetje s stopnicami tudi samo prodira na tuje.

jih jezikov, 7. junija pa pisni
izpit iz matematike. Pisne izpite iz izbirnih predmetov
bodo dijaki opravljali med 2.9.
majem in 10. junijem. Ustni
izpiti pa bodo na sporedu 24.
in 31. maja, 7. junija ter med
14. in 26. junijem. Dijake
bodo z uspehom na spomladanskem roku splošne mature seznanih 14. julija. Tega
dne bodo v gimnazijah maturantom omogočili tudi dostop
do ocen prek spleta. Splošno
maturo bodo letos opravljali
na 89 šolah, prvič pa se je k
maturi prijavilo 9723 kandidatov (lani 10.189).

REME
Danes bo po ddorm jasnem
utru spremen^ivo oblačno,
jredvsempopddne ho še
nastalo nekaj (dok V sredo in
četrtdc bo sončno in suho vreme.
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Na šolah zastave vse leto
M OttftM:
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Minuli teden je začela veljati novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Jiti
MATEJA E U N T

V okviru projekta TEDEN EVROPE V ŠKOFJI LOKI
Vas vljudno vabimo na okroglo mizo na temo

"EVROPSKA UNIJA KOT PRILOŽNOST
ZA GOSPODARSKI RAZVOJ SLOVENIJE",
ki bo jutri, v sredo, 7. maja 2008, ob 19.00 uri
v Miheličevi galeriji v Kašči na Spodnjem trgu v Ško5i Loki.
Sodelujoči: Nagrajenci Gospodarske zbomice Slovenije
za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke
na Ško^eloškem
-

Anton Papež
Branko Selak
Janez Deželak
Valentina Nastran

KOTIČEK ZA N A R O Č N I K E

Nagrajenci za Alpski večer
Nagrajenci za sobotin Alpski večer so: Slavica Ceorgiev iz
Kranja, Slavka jelene iz Dupelj, Marjeta Polajnar iz derkelj,
Janez Kern z Golnika, Miro Vaupotič z Jesenic, Marica Traven iz Vodic, Bogdan Stenovec iz Kranja, Jožica Repinc z
Bleda, Tina Sušnik iz Kranja in Vili Potočnik iz Selc. Vsem
nagrajencem čestitamo! Vstopnice boste prejeli po pošti.

Kranj - Novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja, ki je naletela
na precej nasprotovanja v
strokovni javnosti, je minuli
teden začda veljatL Pred tem
so iz novele umaknili dva najbolj sporna dena, in sicer stoodstotno financiranje zasebnih šol z javno veljavnimi programi in možnost ustanavljanja šolskih centrov.
Novela zakona med drugim prinaša financiranje
srednjih šol po številu učencev, s Smer naj bi po pričakovanjih ministrstva za šolstvo
in šport povečali avtonomijo
šol in fleksibilnost pri razporejanju sredstev. Uvaja brez-

plačne učbenike za učence
vseh devetih razredov osnovne šole in zagotavlja sofinanciranje plačil staršev, ki imajo
v dijaškem domu hkrati vklju
čenega več kot enega otroka
Ustanavljanje zasebnih po
klicnih šol omogoča tudi go
spodarskim subjektom, s si
stemom samoevalvadje, ki so
ga dolžne uvesti vse šole, pa
naj bi dvignili kakovost izobraževalnega procesa. Novost
je tudi določilo, da so storilci
najhujših kaznivih dejanj,
vključno s pedofili, izločeni iz
vzgojno-izobraževalnega dela.
Uveljavlja še bolonjsko prenovo študija za delavce v vzgoji
in izobraževanju.
Poleg tega novela prinaša
še nekatere druge novosti.

Tako morajo imeti po novem
vzgojno-izobraževalni zavodi
stalno izobešeno slovensko
zastavo, in ne le na prvi dan
pouka in ob podelitvi spričeval, kot je doslej določala posebna uredba. Uvaja tudi nezdružljivost funkcije direktorja ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja s funkcijo člana sveta zavoda. Jasneje
so določili pristojnosti sveta
staršev in omogočili njihovo
povezovanje na lokalni in regionalni ravni oziroma ustanovitev nacionalne zveze aktivov svetov staršev. Šolski
skladi so po novem obvezni,
s čimer naj bi po pričakovanjih šolskega ministrstva prispevali k večji preglednosti
nad porabo sredstev. Spre-

Pravoslavni bodo gradili v Ljubljani
N o v kulturno-pastoralni center bo namenjen v s e m , ne glede na kulturno in versko pripadnost.
JOŽE K O Š N J E K

varilo

izžrebanemu naročniku časopisa
Gorenjski Glas

I Knjigo prejme ANTON RAŽEN z Bohinjskega Jezera.

VSAK PRVI TOREK V MESECU

Kupon za brezplačni mali oglas
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugodnost velja samo naročnikom časopisa Gorenjski glas.
Veljavni so kuponi tekočega meseca v tekočem letu (ta
mesec maj/08) in imajo na hrbtni strani odtisnjen naslov
naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu ali brez
kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za naročnike
(20 %). Kupon ni veljaven za objavo pod šifro ali z navedbo:
naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega malega oglasa
ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi s. p.)Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Bleiw^eisova
cesta 4,4000 Kranj ali po telefonu 04/201 42 47 neprekinjeno 24 ur dnevno; za torkovo številko Gorenjskega glasa do
petka do 14. ure in za petkovo številko do srede do 13.30. V
malooglasnem oddelku na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju pa smo
vam na razpolago od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure.

Ljubljana - Zveza srbskih
društev Slovenije je v sodelovanju s Srbsko pravoslavno
cerkveno občino Ljubljana za
letošnje praznovanje pravoslavne velike noči 27. aprila
organizirala medkulturni dogodek, na katerem so sodelovale srbske in slovenske kulturne skupine. Udeležil se ga
je tudi ljubljanski župan Zoran Jankovič. Paroh Srbske
pravoslavne cerkve v Sloveniji Peran Boškovič je ob tej
priložnosti dejal, da dogodek
združuje ljudi iz različnih
kulturnih in verskih okolij v
pozitivnem sporočilu, da
medkulturno sodelovanje
bogati naše življenje. "Poznavanje različnih kultur je
temelj za medsebojno razu-

Velikonočna prireditev pred cerkvijo Srbske pravoslavne
cerkve v Ljubljani /foio:spc v sioveniji

N a Jesenicah s o predstavniki stranke Lipa zasadili lipo kot simbol ukoreninjanja stranke.

maj/08

Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:
• prodam
• kupim
•oddam
•najamem
• podarim • iščem
• nudim
• zamenjam
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Nečitljivih kuponov ne objavljamo.

mevanje in spoštovanje in
vesel sem, da je prav največji
krščanski in pravoslavni
praznik velika noč priložnost, da položimo temelje
večjemu sodelovanju med
slovensko, srbsko in drugimi
kulturami v Ljubljani. Prav
temu bo namenjen nov kulturno-pastoralni center v
Ljubljani," je dejal paroh Boškovič. Gradnja centra se bo
začela predvidoma junija,
Srbska pravoslavna cerkev pa
je doslej zbrala že za okrog
260 tisoč evrov donadj. Center ob sedanji pravoslavni
cerkvi sv. Cirila in Metoda v
Ljubljani bo namenjen pastoralnim, kulturnim in izobraževalnim dejavnostim,
posebno pozornost pa bodo
namenjali medkulturnemu
razumevanju in strpnosti.

Sašo Peče na Jesenicah zasadil lipo
URŠA PETERNEL

MALI OGLAS

minjajo se tudi pogoji za registracijo statusa zasebnega
vzgojitelja oziroma učitelja.
"Vsi zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje za zasebnega učitelja oziroma vzgojitelja, lahko
pridobijo tudi status zasebnika, čeprav so že v delovnem
razmerju na primer v šoli
oziroma vrtcu za krajši delovni čas od pobiega."
Pri vrtcih pa novela ukinja
zgornjo mejo števila oddelkov v vrtcih. Doslej je namreč v okviru javnega zavoda lahko delovalo največ trideset oddelkov. "Zakon sedaj
določa le najmanjše število
oddelkov, ko se ustanovi javni vrtec kot javni zavod, to je
deset oddelkov," še dodajajo
na ministrstvu.

Jesenice - Predsednik stranke Lipa Sašo Peče in poslanka Barbara Žgajner
Tavš sta prejšnjo sredo na
poligonu kinološkega društva Fido na Jesenicah zasadila lipo. Kot je ob tem dejal Sašo Peče, bodo lipe zasadili v vseh osmih strankinih volilnih enotah po Sloveniji kot znak "ukoreninjanja" stranke. Lipa, lepo
in trpežno drevo, naj bi po
njegovih besedah simbolizirala zmago. Stranka Lipa,

Sašo Peče in Barbara Žgajner Tavš ob lipi, ki bo rasla na
Jesenicah.

ki je bila ustanovljena 1.
marca letos, ima trenutno
okrog tisoč članov po vsej
Sloveniji. Gorenjska je
strankina prva volilna enota, sedež ima na Jesenicah,
predseduje pa m u Dušica
Boštjančič. Kot je povedala,
se enota šele konstituira,
pristopne izjave članov pa
še sprejemajo. Med dosedanjimi člani naj ne bi bilo
bivših članov Jehnčičeve
SNS, temveč sami "novi obrazi". Po besedah Boštjančičeve bodo delali predvsem v dobrobit Slovenije.
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BornovivJelendolu
Družina B o m je začela gospodariti z gozdovi na o b m o č j u Tržiča in Jelendola že leta 1891. Leta 1941
s o ji N e m c i posest vzeli, jugoslovanska oblast pa jo je leta 1947 nacionalizirala. Sedaj se Bornovi
vračajo v jelendol.
JOŽE K O Š N J E K

Jelendol - Na predvečer prvega maja, pred običajnim kresovanjem, so v Jelendolu ali
po starem Puterhofu nad Tržičem na križišču pod gradom odkrili spominsko znamenje družini Bom. Leseno
znamenje, ki po obliki spominja na nekdanji Bomov
gradič, slike in besedila pa
predstavljajo zgodovino te
grofovske rodbine, je po zamisli Boštjana Megiiča izdelal tesar Stane Grilc s Kokrice. Znamenje sta odkrila članica Bomove rodbine Elizabeta Ortner in tržiški župan
Borut Sajovic. Bomovi, ki so
v začetku 20. stoletja prinesli razvoj v te odmaknjene in
zaostale kraje tržiške občine
in številnim družinam zagotovili preživetje in streho nad
glavo, se tako tudi simbolično vračajo v te kraje. Kot sta
na slovesnosti v Jelendolu
povedala predstavnik krajevne skupnosti Dolina-Jelendol Janez Meglič in župan
občine Tržič Borut Sajovic,
jih Tržičani sprejemajo odprtih src in rok. Tako kot so po
letu 1891, ko je stari Julius
Jakob baron Born kupil
4700 hektarov posesti na Tržiškem, skrbeli za razvoj in
boljše življenje ljudi, počnejo
enako tudi danes, ko jim je
slovenska država leta 2004
"začasno vrnila gozdove".
Podjetje Bom, proizvodnja
in prodaja lesa, ki ga vodi
Martin Šetinc, je že pomagalo pri nakupu tržiškega reševalnega vozila in pri obnavljanju ceste v Jelendol, ki ga
je tržiški župan Borut Sajovic imenoval "dolina priložnosti, kraljestvo vode, kamna, lesa in pridnih ljudi".
Na njihovo sodelovanje računa občina tudi v prihodnje. Janez Meglič, ki je bil
skupaj z občino, podjetjem
Bom in Tržiškim muzejem
eden od pobudnikov za postavitev znamenja in je tudi

Kdo so Borni
Julius Jakob baron Bom se
je rodil leta 1840 v Prusiji.
Septembra 1891 je od
poslovnega partnerja in
lovskega tovariša Huga Noota, direktorja Kranjske industrijske družbe, kupil 4700
hektarov posesti na območju
Podljubelja in Puterhofa
oziroma današnjega Jelendola. Februarja 1897 je umrl,
njegove posmrtne ostanke
pa so 11. julija 1900 pokopali
v družinski grobnici nad
gradičem v Jelendolu. Njegovo imetje so podedovali sinova Friderik in Car! ter hčerka
Eifrida. Friderik, rojen leta
1873, je podedoval posestva
na območju Prevale, Korošice, Begunjščice in Zelenice. Nemd so ga najprej
zaprli v Begunje, nato pa v

Dachau, kjer je leta 1944
umrl. Drugi sin Carl Martin
Emst Alfred Willy baron
Bom, rojen 1876. umrl pa je
leta 1957 na Dunaju), je od
sestre Elfride odkupil njen
delež in del gozdov brata
Friderika in jih skupaj s svojimi združil v revir Košuta.
Po neuspelem prvem zakonu iz leta 1905 se je leta
1918 poročil z grofico Marijo
Renato Londron Laterano iz
južne Tirolske, S katero sta
imela tri hčere: Marijo Luiso
Hedviko in dvojčici Marijo
Renato Ludoviko in Elizabeto Marijo Antonijo ali baronico Eli. Elizabeta, ki najpogosteje prihaja v Tržič,
ima
hčerko
Isabelo,
poročeno Gruber, in sina
Aleksandra.

Skupinski posnetek Ellzabetlne družine (od leve): zet Kari Gruber, grofica Elizabeta,
hčerka Isabela, poročena Gruber, vnuk Maksimilijan Ortner, vnukinja Sara Gruber, vnuk
Aleksander Ortner in sin Aleksander Ortner

hranil fotografijo Bomovega
dvorca med letoma 1893 in
1895 (partizani so ga leta
1944 požgali), je povedal nekaj zanimivih podatkov o
prispevku Bomovih k razvoju Tržiča. Zgradili so stanovanja za 25 do 30 družin. Pri
njih je bilo redno zaposlenih
od 250 do 400 delavcev, večinoma domačinov. Bomovi
so do Jelendola zgradili cesto z značilnim predorom
skozi skale. V takratnem Puterhofu je zasvetila električna žarnica deset let prej kot v
Tržiču, takoj za Ljubljano.
Za prevoz hlodovine na žago
so zgradili žičnici ter leta
1913 železnico, dolgo 3,5 kilometra. Za vleko je skrbela
električna lokomotiva na
enosmerni električni tok.
Ob potoku Dovžanka je bila
zgrajena električna centrala,
prva žaga pa že leta 1897.
Bomovi so zgradili leta
1906 v Pristavi elektrarno in
opekarno, v Bistrici pa so kupili Dolenčevo žago, ki je julija 1931 pogorela, največ
premoženja pa so rešili gasilci iz Kovorja, za kar jim je
Bomova družina izkazovala

posebno hvaležnost. Pod
Košuto so razvijali lovski turizem in zgradili okrog lovišča ograjo (oboro), v Tržiški
Bistrid pa ribolov.

Čestitke za Elizabeti n
rojstni dan
Sredin večer v Jelendolu ni
bil slovesen le zaradi bližajočega se praznika 1. maja in
odkritja znamenja, ampak
tudi zaradi rojstnega dneva
članice Bomove družine,
grofice Elizabete Marije Ortner. Domačini iz Doline m
Jelendola ter številni gostje iz
drugih krajev tržiške občine
so napobiHi dvorani kulturnega in gasilskega doma,
iskreno zaploskali in zapeli
"baronici Eli", ki jo imajo že
dolgo za "svojo", in ji zaželeli, da bi v njihovi dolini dočakala vsaj sto let! Ganjena je
bila o pesmih o Jelendolu, ki
jih je napisala domačinka
Vesna Štefe in jih je zapela
skupaj z vnukinjo Julijo. Janezu Kavčiču ni odklonila
povabila na ples in dokazala,
da se še zna zavrteti po taktih
polke in valčka, ki ju je kot

mlado dekle, čeprav iz grofovske družine, plesala v Jelendolu in Tržiču.
Na vprašanje Gorenjskega
glasa, kako se počuti v Jelendolu, v kraju svojega rojstva
in otroštva, ki ga je morala
po ukazu Nemcev zapustiti
kot 16-letno dekle leta 1942,
je odgovorila, da enkratno.
"Kakor da bi stalno živela tukaj. Te kraje in te ljudi sem
vedno nosila v svojem srcu.
Moji starši so morali biti dobri z njimi, da nas imajo v
tako lepem spominu. Tudi
moja hčerka in sin ter trije
vnuki radi prihajajo sem. Če
jim ne bi bilo všeč, ne bi bili
danes z menoj in se ne bi
uGU slovenščine."
Ali je kdaj upala na vrnitev
leta 1947 zaplenjenega premoženja? "Ne. Ko sta bila
otroka večja, smo iz Italije,
kjer smo živeli, prihajali v
Slovenijo in v Tržič, čeprav
smo morali imeti vizume.
Upali smo, da bomp lahko še
naprej obiskovali te kraje, na
vrnitev imetja pa nismo računali. Poskusili pa smo vseeno in naša potrpežljivost se
je splačala."

Elizabeta Ortner in tržiški župan Borut Sajovic odkrivata
znamenje Bornovim v Jelendolu.
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Osem stopinj, dež in nageljni

KRATKE NOVICE
KRANJSKA GORA

Srečanje konjenikov treh dežel
Močan dež je pestro dogajanje ob srečanju konjenikov treh
dežel v Kranjski Gori omejil na šotor, ki so ga organizatorji
postavili prav za primer slabega vremena, a razpoloženje
med ljubitelji konjeništva je bilo v četrtek, na praznični dan,
kljub temu prijetno. Konjeniki Iz Avstrije, Italije in Slovenije
so se že ob desetih dopoldne zbrali v Ratečah, nato pa so se
odpravili proti Kranjski Gori. Tam jih je okoli 14. ure najprej
pozdravil podžupan Kranjske Gore Anton Požar, ki je
poudaril, da konjeništvo postaja pomembna turistična
panoga, zato načrtujejo, da bi konjeniška pot, ki trenutno
pelje od Rateč do Mojstrane, v prihodnje povezovala kraje
vse do Radovljice in celo do Kranja. M. A.

MARMOR flOTAVL]fid.

DRUŽBA

7A

OBOSLAVO

KAMNA

Marmor Hotavlje, d. 'd, je z več kot 30odstolnim tržnim deležem vodilno slovensko kamnoseško podjetje, po tehnoloških zmožnostih, aktualnih znanjih in izkušnjah po sodi tudi med vodilna tovrstna evropska podjetja, kar dokazuje s strukturo in obsegom poslov, ki jih izvaja po svetu.
Podjetje je izrazito tržno usmerjeno in prepoznavno po najsodobnejši
opremi, informatiki, razvoju novih materialov in tehnologij, izvozu na
zahtevne trge in zaposlovanju domačih mladih strokovnjakov, V podjetju želimo biti vedno korak pred konkurenco pri realizaciji najzahtevnejših nalog in obvladovanju najzahtevnejših znanj.
K sodelovanju vabimo:

CNC PROGRAMER/OPERATER (m/ž)
- lahko tudi pripravnik
Opis delovnega mesta:
• programiranje in upravljanje CNC strojev za obdelavo
naravnega kamna
Pričakujemo:

Prvo prvomajsko proslavo na Pristavi nad Jesenicami je zaznamovalo predvsem slabo vreme.
URŠA P E I T R N E L

Pristava

nad

javorniškim

Rovtom - Koračnice domače
godbe, govor župana, rdeč
nagelj, golaž in kljub dežju
praznično razpoloženje vse to je zaznamovalo letošnje prvomajsko srečanje na
Pristavi nad Jesenicami. Potem ko je dolga leta tradicionalna jeseniška prvomajska
proslava potekala na Poljanah, so jo letos prvič pripravili na Pristavi. Prvič jo je
organiziral sindikat SKEI
družbe Acroni, tako kot vsako leto pa so za kulturni
program poskrbeli godbeniki Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora. Slavnostni govornik župan Tomaž Tem Mencinger se je
spomnil začetkov prvomajskih delavskih praznovanj
ter se dotaknil aktualnih
razmer. Med drugim je izpostavU potrebo po umiku
politike iz podjetij in dejal,
da je treba prenehati brez-

Člani sindikaU S K E I iz Acronija so razdelili 150 rdečih nageljčkov.

glavo, netransparentno privatizirati podjetja, kot se je
to zgodilo v primeru Slovenske industrije jekla, Merkurja, bank in zavarovalnic.
"Ljudem je dovolj politike
in postavljanja lojalnosti

pred strokovnost in ustvarjalnost," je menil. Kljub vsemu je izrazil optimizem in
vero, da 2anoremo vztrajati
na začrtani evropski poti.
Srečanja na Pristavi se je zaradi dežja in mraza - na ter-

mometru je bilo samo osem
stopinj Celzija - udeležilo
manj ljudi, kot so pričakovali. BUo jih je okrog 150 - vsaj
toliko rdečih nageljčkov so
razdelili predstavniki sindikata SKEI iz Acronija.

• izobrazba: srednja, višjo ali visoka šola tehnične smeri
Nudimo:
• pridobitev znanj s področja upravljanja s programskimi orodji
Alphacom in Unigraphics
• pridobitev izpita za upravljavca dvigala
• pridobitev izpita za viličarista
Število prostih delovnih mest: 2
Prijave zbiramo do zosedbe delovnih mest.

K A M N O S E K - lahko tudi pripravniki (m/ž)
Opis delovnega mesta:
• kamnosek se ukvarja z oblikovanjem unikatnih izdelkov in pri tem
uporablja različne obdelovalne tehnike suhega in mokrega rezanja
in klesonja ter pripomočke, kot so različna rezila, stroje za glajenje,
brušenje, loščenje in podobno.
Nudimo:
'
• kandidatom brez delovnih izkušenj iz tega področja vendar z
občutkom za ročne spretnosti nudimo priučitev za opravljanje tega
poklica pod mentorstvom naših kamnosekov spedalistov.
Število prostih delovnih mest: 3
Prijave zbiramo do zasedbe delovnih mest.

REFERENT V M A L O P R O D A J I (m/ž)
- lahko tudi pripravniki
Opis delovnega mesta:
• svetovanje in neposredna prodajo kupcem
« spremljanje in priprava dokumentacije za nemoteno izvedbo naročila
Pričakujemo:
• izobrazba: srednja šola tehnične ali ekonomskc^komercialne smeri
Število prostih delovnih mest: 1
Prijave zbiramo do zasedbe delovnih mest.

VODJA OBJEKTA (m/ž) - lahko tudi pripravniki
Opis delovnega mesta:
• vodenje in organizacijo montažnih del no posameznih objektih
• izvajanje predizmer no objektih
• obračunavanje izvedenih del
Pričakujemo:
• izobrazba: srednja, višja ali visoka strokovna izobrazbo gradbene
ali druge ustrezne tehnične smeri
• vozniški izpit kategorije B
Število prostih delovnih mest: 1
Prijave zbiramo do zasedbe delovnih mest.
Vse f>otrebne informacije o prostih delovnih mestih dobite na telefonski
številki 04/507 00 4 5 .
Ponujamo vgm dinamično in zonimivo delo, možnost dodatnega usposabljanja in strokovnega napredovanja.
Resne in zanesljive kandidate vabimo, da svojo ponudbo z življenjepisom pošljejo na naslov: info@m-h.si ali no Marmor Hotavlje, d. d.,
Hotavlje 40, 4 2 2 4 Gorenja vas (za prosto delovno mesto).

Florjanova procesija v Tržiču
Florijan ali Cvetko je praznoval v nedeljo in je zavetnik gasilcev.
Legenda pravi, da je bil
rimski vojak, zato ga upodabljajo s čelado in golido,
iz katere zliva vodo na gorečo vas pod seboj. Rojen naj
bi bil v bližini Dunaja. Ker
ni hotel zatajiti svoje vere
in se klanjati poganskim
bogovom, so ga strahovito
mučili in s težkim kamnom okrog vratu na Dimaju pahnili v reko Enns. Po
legendi naj bi človek, ki je
Florjana pahnil v vodo, ob
pogledu na utapljajočo se
žrtev popolnoma oslepel.
Sv. Florjan je zavetnik mesta Dunaja.

JOŽE K O Š N J E K

Tržič - V počastitev 125-letnice delovanja Gasilskega
društva Tržič in v spomin
na požar, ki je leta 1811
uniai Tržič, so tržiški gasilci v sodelovanju z župnijo
v nedeljo, 4. maja, pripravili Florjanovo procesijo. V
požaru je umrlo 75 ljudi,
ogenj pa je uničil 150 stanovanjskih hiš in 60 delavnic.
Procesija s tržiško pihalno
godbo na čelu in velikim
banderom s podobo sv.
Florjana, ki so ga za to
priložnost prinesli iz tržiške župnijske cerkve, je
krenila od gasilskega doma
sredi mesta do cerkve. Sv.

Florjanova procesija v Tržiču

V Bohinju popravljajo ceste
PETRA L O T R I Č

Bohinj - Ob svojem zadnjem
obisku februarja je minister
za promet Radovan Žerjav
bohinjskemu županu Francu Kramarju obljubil, da
bodo v septembrskem neurju poškodovani odseki državnih cest popravljeni do pričetka poletne turistične sezone. Kot obljubljeno so dela v
okvim rednega vzdrževanja
že stekla, nekatera pa so še
naročena. Vodja operativnega sektorja Cestnega podjetja
Kranj Iztok Tonejec je pove-

dal, da bodo na območju občine Bohinj do poletja popravljeni trije odseki cest.
Dva odseka sta v Soteski, tretji pa na cesti proti Nemškemu Rovtu. Sanadja s skalometom na zajedi nasproti
elektrarne v Soteski že poteka. Drugi del v Soteski je
med kilometrskima oznakama 8,5 in 10,0, kjer bodo
izdelali zemeljski jarek in
očistili propuste. Na cesti Bohinjska Bistrica-Nemški Rovt
pa bodo podaljšali propust in
izdelali kamnito zložbo pri
kilometrski oznaki 2,0.

Delo na zajedi nasproti elektrarne že poteka. /F<»°: PENA UINI
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Radovljičani praznovali na Šobcu
MARJANA AHAČIČ

Radovljica - V r e m e je bilo
naklonjeno obiskovalcem in
organizatorjem tradicionalnega praznovanja, ki so ga
za praznik dela na Sobcu pripravili Občina Radovljica,
Linhartova dvorana in Turistično društvo Lesce. Nebo
nad Radovljico in Lescami se
je namreč v četrtek zvedrilo
samo za čas prireditve.
"Ljudje, ki želijo živeti od
dela svojih rok, morajo to
pravico tudi imeti," je na prireditvi poudaril radovljiški
župan Janko Sebastjan Stušek. Slavnostni govornik na
slovesnosti, Cveto Uršič, generalni direktor Direktorata
za invalide Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, pa je med drugim dejal, da je Slovenija bila socialna država in da mora biti
takšna tudi v prihodnje.
Opozoril je, da so človekove
pravice, medgeneracijsko sožitje, solidarnost in družbe-

Zbrane je nagovoril tudi radovljiški župan Janko S. Stušek.
na odgovornost tiste vrednote, ki morajo biti temelj razvoja tako Slovenije kot Evrope. Prav tako spoštovanje do
soljudi, posebej tistih, ki so
šibkejši, to pa so starejši, matere z otrold in invalidi.

Na Šobcu je za obiskovalce iz vse radovljiške občine
in okoliških krajev tudi letos nastopil Pihalni orkester Lesce; godbeniki so
tako zaključili celodnevno
popotovanje od Lesc prek

Begunj in Žirovnice do Radovljice, ki so ga pričeli z
jutranjo budnico v domač e m kraju. Nastopil je tudi
Pevski zbor A. T . Linharta
ter mažoretke iz radovljiške
osnovne šole.

Kljub slabšemu vremenu je bilo prvomajsko srečanje na Križni gori dobro obiskano.

Križna gora • Na prvomajskem srečanju na Križni
gori, ki ga tradicionalno prireja Območna organizacija
zveze svobodnih sindikatov
Gorenjske, se je kljub slabšemu vremenu in občasnemu
dežju zbralo precej obiskovalcev. "Dober obisk dokazuje, da je položaj delavcev precej slabši," je poudarila Romana Oman, sekretarka območne organizacije. Slavnostni govornik je bil Anton
Rozman, generalni sekretar
sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije, ki je med
drugim spregovoril o aktualnih prizadevanjih sindikata:

Z veziljami v pomladne dni
Tako so naslovili razstavo ročnih del članic veziljskih krožkov Bled, Rečica, Bohinjska Bela, Gorje in Zasip, ki si jo je
bilo do nedelje mogoče ogledati v preddverju Festivalne
dvorane. Letos so jo pripravili že tretjič. "Prikazali smo
ogromno različnih načinov in tehnik vezenja, kvačkanja in
klekljanja," je razložila mentorica krožkov pri društvih upokojencev Bled in Bohinjska Bela Breda Jamar. V središče razstave so postavili letošnjo blejsko občinsko nagrajenko Simono Repinc, mentorico veziljskih krožkov v Zasipu in Gorjah. "Tako je imela priložnost vsem občanom pokazati, za
kaj je bila sploh nagrajena," je poudarila Breda Jamar. M. R.

H'

Dež ni pokvaril praznovanja
ANA HARTMAN

BLED

"Ta hip se borimo za novo
kolektivno pogodbo, za povečanje plač, n e samo za višino inilacije, zahtevamo
tudi povečanje glede na produktivnost, in razbremenitev davkov oziroma dohodnine za tiste, ki imajo najnižje
plače. Preveč je zaposlitev
za določen čas. Pravice delavcev, ki so zaposleni prek
agencij za posredovanje
dela, morajo biti izenačene z
redno zaposlenimi delavci.
Posebno poglavje so pravice
delovnih migrantov, za katere lahko upravičeno rečemo,
da so sužnji 21. stoletja."
V kulturnem programu so
nastopili Mestni pihalni orkester Škofja Loka pod vodstvom Romana Grabnerja,

ŽIROVNICA

Praznovali tudi v Domu pri izviru Završnice
Minuli četrtek je v Domu pri izviru Završnice potekal dvanajsti tradicionalni shod občanov Žirovnice, ki je bil tudi tokrat
posvečen i . maju, prazniku dela. "Čeprav je vseskozi padal
dež, se je shoda udeležilo kar 70 občanov. Nad obiskom smo
presenečeni," je povedal Anže Feldin, predsednik planinskega društva, ki je shod priredilo v sodelovanju z Občino Žirovnica. Slavnostni govornik žirovniški podžupan Izidor Jekovec
je v govoru opozoril, da si moramo prizadevati, da bo vsako
delo dostojno in primerno plačano, da bo posamezniku
omogočalo normalno življenje. V kulturnem programu je nastopila Mešana pevska skupina dr. France Prešeren. A. H.

TRŽIČ

Tržičani v Clinje na Koroškem
Nova Slovenija in Ženska zveza pri Novi Sloveniji, krščanski
ljudski stranki Tržič sta konec tedna organizirali avtobusni
izlet in romanje v Glinje/Glainach na Koroškem, kjer so
praznovali brodarski praznik "kranjsko nedeljo" z mašo.
Romanja v ta koroški kraj blizu Borovelj ob reki Dravi so bila
v začetku preteklega stoletja zelo znana. Tokratno romanje
naj bi jih znova obudilo. J. K.

Križna gora je bila ob prazniku dela dobro obiskana.
pevd in glasbeniki Glasbene
šole Svarun ter člani Kultumo-umetniškega društva
Podljubelj, ki so uprizorili

igro Udarniška akcija. V popoldanskih urah je za dobro
razpoloženje skrbel Besniški
kvintet

Krajevna skupnost Lesce
Razpisujemo prosto delovno mesto:

Danes je moj praznik
MATEJA RANT

Sv. Jošt nad Kranjem - "Kdaj
ima praznik kapital, ne
vem, v e m pa, da je danes
moj praznik, praznik dela,"
je na tradicionalnem prvom a j s k e m srečanju na Joštu, kjer so po tradiciji pohodnike pričakali z rdečimi
nageljni, poudaril predsednik Sveta gorenjskih sindikatov Rajko Bakovnik. Srečanje, ki so ga letos pripravili že 34. leto po vrsti, je
tako kot vedno privabilo
množico ljudi iz v s e Gorenjske, ki so praznovanje

delavskega praznika združili z rekreacijo in veselim
druženjem, o b zvokih ansamblov Pop Design in Veseli svatje pa so marsikoga
zasrbele tudi pete.
Seveda pa so ta srečanja
vedno tudi priložnost, da se
spomnimo dogodkov izpred
1 2 0 let in žrtev delavskih demonstracij v Čikagu kot simbola delavskega razrednega
boja, ko so si delavci m e d
drugim izborili o s e m u m i
delavnik, je dejal Bakovnik.
"Danes ima praznik velik ne
le simbolni pomen. Čeprav
živimo v 21. stoletju in de-

t A j N I K A (m/ž) KS LESCE
Delovno mesto vključuje:
- vodenje računovodstva KS
- vodenje administrativnih del,
- organizacija vzdrževalnih del v KS.
Pogoji:
- končana srednja izobrazba tehnične,
komercialne organizacijske ali družboslovne smeri,
- najmanj dve leti delovnih izkušenj,
- organizacijske sposobnosti,
- obvladanje dela na računalniku,
- da ima vozniški izpit kategorije B,
- poznavanje upravnega postopka.
Prvomajski shod na Joštu / foto: conzd Kavti«
mokradji, se pogosto zdi, da
se je demokracija ustavila
pred vrati podjetij. Vse preveč problemov se poskuša
reševati na delavskih plečih,"
je med drugim opozoril Ba-

kovnik. Kljub temu je končal
optimistično. "V modemih
družbah in najuspešnejših
podjetjih so že spoznali, da
imata delo in znanje prednost pred kapitalom."

Pogodba o zaposlitvi se sklene za nedoločen čas s
poskusno dobo 6 mesecev.
Prijave s kratkim življenjepisom in potrebnimi dokazili
pričakujemo do vključno 20. maja 2008 na
naslovu:
Krajevna skupnost Lesce, Alpska cesta 58,4248 Lesce.
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ŠKOFJA LOKA

Četrtino denarja pričakujejo iz EU
Škofjeloški občinski svetniki so v drugi obravnavi sprejeli proračun za leto 2009. Ta predvideva 34,9 milijona evrov prihodkov in 40,6 milijona evrov odhodkov. 5,74 milijona evrov visok
primanjkljaj bodo pokrili z najemom posojila v višini 5,8 milijona evrov, ki ga bodo namenili za komunalno ureditev porečja Sore in loško obvoznico. Med prihodki pričakujejo 10,7
milijona evrov iz evropskih strukturnih in kohezijskih skladov, predvsem za investicije v vodovod in kanalizacijo. Proračun za gradnjo komunalne infrastrukture v industrijski
coni Trata predvideva 1,5 milijona evrov, za obnovo občinskih cest 1,1 milijona, za začetek gradnje Gorenjske panoramske ceste pa 750 tisoč evrov, ki jih bodo porabili za ureditev panoramske točke na Križni gori s pripadajočim odsekom v dolžini 624 metrov in rekonstrukcijo ceste Križna
gora-Binkelj z gradnjo mostu. 350 tisoč evrov je predvidenih
za sofinanciranje gradnje loške obvoznice, 292 tisoč pa za
dokumentacijo in pričetek gradnje tehnološkega parka Škofja Loka. Proračun 1,3 milijona evrov namenja za nakup in
montažo opreme v prenovljeni Kristalni dvorani, 240 tisoč
evrov za zaključek obnovitvenih del na Loškem gradu, 600
tisoč evrov za dokončanje gradnje športne dvorane pri OŠ
Cvetka Golarja, 450 tisoč evrov pa za ureditev parkirišča na
Nunskem vrtu za stanovalce starega mestnega jedra. A. H.
DUPUCA

Smolnikar poziva ministra Podobnika
Zrak na Duplici kljub večletnim protestom krajanov in
ukrepanju Občine Kamnik, ki se že dlje časa zaman trudi s
problematiko seznaniti pristojno ministrstvo, še vedno ni
čist. Krajani obupani opazujejo delovanje podjetja Tisa, d. o.
o., ki ob kurjenju biomase in - kakor jim očitajo - tudi drugih
neprimernih materialov, v zrak spušča okolju nevarne snovi.
Župan Tone Smolnikar ministru janežu Podobniku očita, da
na ministrstvu še vedno niso konstruktivno pristopili k reševanju problema, saj so rezultati emisijskih meritev, ki jih je
ARSO opravila v drugem delu leta 2005, in pregled Inšpektorata RS za okolje in prostor leta 2006, edini dokazi, ki jih
ministrstvo upošteva. Župan, ki razpolaga z bolj skrb zbujajočimi podatki, od ministra pričakuje, da bodo pristojne institucije delovanje Tise preverile tudi ob nenapovedanem času.
Krajani, ki jim zmanjkuje potrpljenja, so že pred časom
napovedali državljansko nepokorščino. J. P.

L-

Začetek gradnje v Vogljah
v teh dneh bosta Gratel in Cestno podjetje Kranj v Vogljah začela graditi komunalno infrastrukturo.
S I M O N ŠUBIC

Šenčur - Z nekajdnevno zamudo bodo v Vogljah stekla
pripravljalna dela, kmalu zatem pa tudi gradnja nove komunalne infiastrukture, medtem ko v sosednjem Voklem
že nekaj časa nadaljujejo gradnjo večnamenskega doma.
Oba projdrta bodo sicer končali prihodnje leto.
Vodjah bodo obnovili vodovodno omrežje, zgradili fekalno in meteorno kanalizadjo,
uredili vaške ceste, občina bo
poskrbela tudi za javno razsvetljavo, za obnovo ali vgradnjo
drugih vodov pa bodo poskrbeli tudi Sektro Gorenjske, Telekom Slovenije in Gratel (optični kabd). Obnovo vodovodnega omrežja ter ureditev VogIjanske in Letališke ceste bo izvajalo Cestno podjetje Kranj, ki
je bilo izbrano na javnem razpisu, njegova ponudba pa je
bila precej nižja od ocenjene
vrednosti projekta. Pogodbena
vrednost dd je tako nekaj manj
kot milijon evrov, od katerega
bo približno 80 odstotkov pri-

\IVWW.COREN)SKlCLAS.SI

speval evropski sklad za r ^ o nalni razvoj. Investidjo bodo
končali do septembra 2009,
kakršna je zahteva Evropske
unije.
Fekalno in meteomo kanalizadjo ter vzpostavitev prvotnega stanja po ulicah v vasi pa bo
izvajalo podjetje Gratel, ki je
prav tako na javnem razpisu
uspdo z najugodnejšo ponudbo. Pogodbena vrednost teh
del, ki jih v celoti plača obdna, je dobrih šeststo tisoč evrov. Na občini so še pojasnili,
da so na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oddali tudi vlogo za sofinanciranje ureditve središča
Vogdj in da računajo na pozitiven odgovor.
Po zimskem
f \
premoru delav—
d
Gradbinca
GIP iz Kranja
že nadaljujejo
V i
gradnjo večnamenskega doma v Voklem,
za kar je v letošnjem proračunu zagotovljenih 480 tisoč
evrov, obdna Šenčur pa je na
razpisu Fundadje za finand-

Občina Šenčur kandidira tudi za državno sofinanciranje
ureditve zelenega parka in igrišč v središču vasi.

9. maja 2008

Pomladni
sveženj

m*

bodo tudi stanovanji v zgornjem nadstropju. Prihodnje
leto, ko bo tudi slavnostno odprtje novega doma ob 70-letnid gradnje starega kulturnega doma, bodo še položili parket, dobavili in montirali notranjo opremo ter izvedli
končno zunanjo ureditev.

ranje športnih organizadj
pridobila tudi nepovratna
sredstva v višini 89 tisoč evrov, ki jih bo prejela v letih
2008 in 2009. V domu bodo
letos izvedli vsa notranja
gradbena dela in inštaladjska
dela ter predpripravo na
montažo opreme. Dokončali

NaMba v vašo prihodnost
0P£WC1P DEINO FINANORA EVROPSKA UNI|A
tvfopsld sklad za regionalni rajM^

POMLAD je čas za novosti in tudi letos
smo za naše bralce pripravili novo
brecplačno prilogo Gorenjskega glasa

CC +
branje za vso družino
.«tf
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5,25 %

na depozit

Enkrat vložite, dvakrat dobite!
KOMBINAGUA DEPOZTTA IN NALOŽBE V SKLADE
Č e dO 30. maja 2008 naložite polovico pnlirankov v depozit, drugo polovico pa v Izbrane sklade
skupine Pioneer Investmenfs". boste svoj denar oplemenitili kar dvakrat. Prvič po 366 dneh ob
zagotovljeni 5i5-odstolni letni olirestni men za depozit In drugiS, ko boste ocenili, da se je dovolj
oplennenitila tudi dolgoročna naložba v sklade. Za izbrane sklade vam ponujamo tudi 80-odstotni
popust na vstopno pnavizljo. Minimalni skupni znesek naložlsa v depozit m sklade je 2.000 evrov.

Za naročnine pokličite

O^UniCredit Bank

ali pijile na

O 4

naiooiinelgig-^s.si
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Kamničani praznovali v Bistrici
Na tradicionalnem prvomajskem praznovanju, ki so ga organizirali kamniški Socialni demokrati, so
razdelili petsto rdečih nageljnov.
JASNA P A I A D I N

Kamniška Bistrica • Pred 85
leti so Kamničani prvič organizirano praznovali delavski
praznik v dolini Kamniške
Bistrice in tudi letos se je pri
planinskem domu, kjer so
organizatorji pripravili stojnico z nageljni, zbralo veliko
obiskovalcev.
"Lani smo na ta dan podelili 350 rdečih nageljnov, pa
so hitro pošli, letos smo jih
zato pripravili petsto, a jih
spet ni bilo dovolj za vse, ki
so prišli sem in ki dajo kaj na
ta praznik. To nas seveda veseli," je povedala Julijana
Bizjak Mlakar, predsednica
kamniških in komendskih
Socialnih demokratov, ki že
nekaj let zapored v sodelovanju z Občino Kamnik pripravljajo prvomajsko proslavo. Bizjakova je v nadaljevanju kot slavnostna govornica
izpostavila pomen praznika
in izpostavila problem sindikalne neorganiziranosti v
občini Kamnik, kjer je v zad-

Novorojenčki
Minuli praznični teden je na Gorenjskem na svet prijokalo
31 novorojenčkov, od tega v Kranju 27, na Jesenicah pa 4.
V Kranju se je rodilo 15 dečkov In 12 deklic. Najtežja je bila
deklica, ki je tehtala 4.550 gramov, najlažji deklici pa je tehtnica pokazala 2.700 gramov. Na Jesenicah je svoje glasilke
prvič preizkusila ena predstavnica ženskega spola, ki so se
ji mu pridružili 3 deški glasovi. Najtežji je bil deček s 3.700
grami porodne teže, najlažjemu pa so babice natehtale
3.070 gramov.

KŽK, Kmetijstvo, d. o. o.
Kranjska cesta 2 9 . 4 2 0 8 ŠENČUR
K sodelovanju vabimo kandidate za prosto delovno mesto:

1. K M E T U S K I S T R O J N I K - T R A K T O R I S T ( m / ž )
- več delovnih mest

Prvomajsko praznovanje v Kamniški Bistrici tudi letos ni minilo brez kamniške godbe in
pevcev DKD Solidarnost.
njih petnajstih letih brez
dela ostalo zelo veliko tovarniškili delavcev. Nekaj sto
zbranih sta nagovorila podžupan Brane Golubovič in
poslanec Dušan Kumer, proslavo pa je obogatil tudi kul-

turni program. Kot vsako
leto so nepogrešljivo delavsko himno Intemadonalo in
druge pesmi zapeli pevci iz
DKD Solidarnost, za koračnice pa so poskrbeli člani
mestne godbe Kamnik. Ti so

v Kamniški Bistrici končali
nekajurno tradicionalno prvomajsko budnico, ki so jo
začeli ob 4. uri zjutraj na
Glavnem trgu v Kamniku,
do 11. ure dopoldne pa so
obiskali večji del občine.

Objavljeno delovno mesto obsega sledeča dela in naloge:
• oranje zemlje s plugi in obdelava zemlje s kultivatorji, predsetvenlkl in krožnimi branami,
• setev in sajenje kmetijskih pridelkov,
• kemična zaščita posevkov In nasadov krompirja, proti
plevelu, boleznim In škodljivcem,
• spravilo pridelkov žit in krompirja,
• obračanje, grabljenje trave in sena,
• ravnanje in tlačenje silaže,
• traktorski prevozi vseh vrst
• pospravljanje in urejanje proizvodnih prostorov in okolice.
• vodenje evidenc o delu in porabi surovin,
• redno vzdrževanje traktorja s priključki.
Pogoji In pričakovana znanja kandidata:
• IV. stopnja izobrazbe kmetijske smeri
• ali delavec brez poklica - možnost priučitve
• izpit kategorije B in P. lasten prevoz.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesecev
s poskusno dobo, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na
sedež podjetja v roku 15 dni od objave.

www.lidl.si
LCD-TV z integriranim
DVD predvajalnikom 1 9 "
• integriran DVD predvajalnik podpira
naslednje medije: Divx Mpeg4,
DVD-KVRW, DVD-R/RW, CD-R/RW,
VCD. SVCD, JPEG-CD In AvdIo-CD
• Ločljivost: 1440 X 900 slikovnih pik
• 16,7 milijonov barv • Vhodi: vhod
za anteno. Scart, S-Video, Video,
Avdio D/L. HDMI s HDCP in
VGA/Avdio D/L
•Teletekst

Plinsl(i žar
• Leseni voziiek s praktično stransko
odlagalno povržino • Rešetka, plošča
in 2 gorilnika iz litega železa • S cevjo,
regulatorjem pritiska in zbiralno posodo
za maščobo • Moč: 1 1 KW • Mere: pribl.
1 0 5 X 59 X S9 cm, površina plošče:
2 X pribl. 24 x 49 cm
(,55
• 2-stopenjsko nastavljiv
dovod plina s Piezo
vžigom

t>. s. • /. s.
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* Izdelki so dobavliivi samo v omeienlb koliiinah, V primera, da bodo kliub skibneitiu načrtovanju zalog pii nepiižakovano vebkemu povpraSevan)u že pm danrazprodam,cenjeno kupce prosimo

razumevanje.

Prodaia samo v toliJinah. obiCajniti 23 gospodmislva. Slike so siniboliCne. Vse cene veljajo za izdelke brez dekotaiiunih elementov do lazpiodaje zalog Vse cene so v EUR s piipadaiotai DDV Za tiskarske napake ne odgovatjarao.

Udi d.o.o.

simon.sub ic@g-glas.si

V petih dneh deset pridržanih

NESRECE
TUNJICE

Priletel v skalo
Prvega maja okoli 15.40 se je 57-letni Ljubljančan peljal s kolesom po cesti iz Tunjic v smeri Komende. Pri vožnji po
klancu navzdol je v ostrem desnem ovinku izgubil oblast
nad kolesom in zapeljal v cestni usek, kjer je s telesom udaril ob skalo. Pri tem je utrpel hude rane, zato so ga z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center.

PRESKA

Med vzvratno vožnjo zadel otroka
Na Bernikovi ulici v Preski pri Medvodah se je v soboto
okoli 16.20 pripetila prometna nesreča, v kateri je hude rane
utrpel petletni otrok. 78-letni voznik iz okolice Medvod se je
z osebnim avtomobilom Volkswagen Golf vzvratno vključeval s parkirnega prostora na Bernikovo ulico. Pri tem je z
zadnjim delom vozila zadel v čepečega petletnega otroka, ki
so ga zaradi hudih ran odpeljali na urgenco ljubljanskega
kliničnega centra. S. Š.

KRIMINAL
TRŽIČ

Izpraznil hišo
Policisti poizvedujejo za neznanim storilcem, ki je med prvomajskimi prazniki vlomil v stanovanjsko hišo v Tržiču in
odnesel petsto evrov gotovine, nekaj zlatnine, prenosna
računalnika, fotoaparat in diktafon.

Na Gorenjskem so policisti v petih dneh pridržali deset preveč vinjenih voznikov.
4 1. stran
Voznico so pridržali v
Škofji Loki, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,84 miligramov alkohola, medtem
ko so rekorderja ustavili
kranjski policisti, napihal pa
je kar 1,2 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka
oziroma 2,5 promila. V Kranju so pridržali tudi voznika
z 0,97 mg/l alkohola. V Radovljici je moral pod policijsko streho prenočiti vo23iik,
ki mu je alkotest pokazal
0,75 mg/l, v Škofji Loki je
voznik sicer napihal "samo"
0,46 itig/l, vendar je vozil
brez ustreznega vozniškega
dovoljenja. Na Spodnjem
Brniku so ustavili voznika z
0,80 mg/l alkohola v izdiha-

nem zraku, v Tržiču pa z
0,58 mg/l. Tudi jeseniški policisti so v prostor za pridržanje odpeljali voznika, ki je bil
pod vplivom alkohola. Nekemu vozniku so v prvih majskih dneh policisti zasegli
tudi vozilo, saj je bil v preteklosti že večkrat pravnomočno kaznovan zaradi vožnje
brez ustreznega vozniškega
dovoljenja. Tudi to je novost
v zakonu o varnosti cestnega
prometa.
"Prostorov za pridržanje je
na Gorenjskem precej, tako
da ni bojazni, da bi kateri od
pridržanih voznikov moral
prespati na dežju ali pa bi ga
zaradi pomanjkanja postelj
spustili domov," je policijski
inšpektor Boštjan Omerzel
odgovoril na naše poizvedo-

Strogost novega zakona je občutilo že deset voznikov.
vanje, koliko voznikov lahko
gorenjski policisti sploh naenkrat pridržijo. Gorenjski
polidsti so se po Omerzelovih besedah na podlagi slabih lanskih izkušenj že takoj

v začetku leta intenzivneje
lotili zagotavljanja varnosti v
cestnem prometu, tako da so
tak način dela samo nadaljevali ob uveljavitvi precej
Strožjega zakona.

O sodniški stavki konec tedna

CERKL)E NA GORENJSKEM

Vzel "samo" zlatnino
Med prvomajskimi prazniki je nekdo vlomil v stanovanjsko
hišo na Spodnjem Brniku. S silo je odprl okno in vstopil v
hišo, jo obrnil na glavo, nato pa popihal z nekaj zlatnine. Koliko škode je nepovabljen gost povzročil lastnikom, še niso
ovrednotili. Policisti bodo zoper neznanega storilca podali
kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kranju.
KOKRICA

Kres ga ni zanimal
Medtem ko so številni Kranjčani dopustovali na morju, v
toplicah aH v gorah oziroma se veselili na kresovanjih, je
neznani tat v noči na 1. maj vlomil v gostinski lokal na Kokrici ter iz njega odnesel za okoli 1.200 evrov cigaret in alkoholnih pijač.

ZABREZNICA, KRIŽE

Tat v dveh cerkvah
Neznani storilec je pred prazniki vlomil v cerkvi v Zabreznici in v Križah. V Zabreznici je ukradel tristo evrov gotovine, v Križih pa kljub skrbnemu pregledu notranjosti ni
našel ničesar. S. Š.

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju
"vihamika", ki ga je življenje premetavalo in utrdilo.
Zelo zanimiva knjiga
za Gorenjce,
saj se največ dogaja prav
v naših krajih.
Prvi Slovenec,
kije bil dvakrat zaprt
na Golem otoku.

•ADOVANKKAST

VIHARNIK

NA RAZPOTJIH ČASA

Ceno za bralce
Corenjskega glasa z
2 0 % popustom

2 3 , 2
+ poJtnIna

Gorenjski Glas

Za cos beležimo čoi

Na gorenjskih sodiščih so pripravljeni na izvedbo stavke, odločitev o njenem datumu in poteku pa
naj bi bila sprejeta konec tedna.
SIMON ŠUBIC

Kranj - Na vseh sodiščih na
Gorenjskem so se prejšnji
mesec odločili za izvedbo
sodniške stavke in so tudi že
ustanovili stavkovne odbore,
je pojasnila predsednica Slovenskega sodniškega društva Janja Roblek, sicer okrožna sodnica v Kranju. Ali bo
do stavke dejansko prišlo in
kdaj, je vse odvisno od dogajanj v prihodnjih dneh, še
dodaja Roblekova.
Sodniki nameravajo stavko izvesti še ta mesec, odločitev pa naj bi sprejeli po 8.
maju, dokler ima vlada čas
za začetek zakonodajnega
postopka za sprejetje sprememb zakona o sodniški
službi, po katerih bi sodniške plače postale primerljive
s poslanskimi, kar izhaja iz
odločbe ustavnega sodišča iz

leta 2006. Predlog sprememb je sodniško društvo
poslalo tudi državnim poslancem in svetnikom, ki se
lahko sami odločijo za vložitev zakona. Prav o tem bo jutri razpravljala komisija državnega sveta za državno
ureditev. Če bi državni svetniki sprožili zakonodajni postopek, bo sodniško društvo
še enkrat pretehtalo, ali nadaljevati postopke za izvedbo stavke, razlaga Roblekova. Kot rečeno, bo več znanega konec tedna.
Zahteve sodnikov so znane: plačni razredi sodnikov,
poslancev in ministrov morajo biti izenačenimi, zagotovitev nadomestila za nezdružljivost sodniške funkcije, uporaba znižanja dodatka
na delovno dobo samo od 1.
januarja 2008 naprej (ne za
nazaj), neodvisnost sodnika

J a n j a R o b l e k / foto: Cor.2d Kavi«

pa se mora zagotoviti že z
osnovno plačo. Trenutno je
izhodiščni razred za okrajne
sodnike, ki imajo povprečno

Reševanje z gondolske žičnice
SIMON Š U B I C

Bohinj - Prejšnji torek so
gorski reševalci z nevarno
nagnjene kabine nihalne
žičnice Vogel reševali vzdrževalce. Policijo je o nesreči
na gondolski žičnid ob 12.13
obvestil dežurni v kranjskem regijskem centru za
obveščanje, ki je na pomoč
delavcem, ki so ostali na nosilni žičnati vrvi približno
dvesto metrov nad prvim
stebrom oziroma 130 me-

trov nad tlemi, napotil bohinjske reševalce in helikopter Slovenske vojske.
Na gondolski žičnid Vogel
je prejšnji teden potekal redni remont. Trije vzdrževala
so pri zaključevanju načrtovanih rednih del na nosilih
in pogonskih žičnatih vrveh
nihalne žičnice nameščah
regulatorje vlečne vrvi. V ta
namen so se s kabino vozili
navzgor do mest, na katerih
so potem namestili regulatorje. Delavci so se vsakič

povzpeli na streho gondolske kabine, nato pa vstopili v
poseben koš in se skupaj z
regulatorjem potegnili do
pogonskih in vlečnih žičnatih vrvi.
Okoli 1 1 4 5 so tako pričeli
nameščati peti regulator približno dvesto metrov od prvega nosilnega stebra proti
zgornji postaji žičnice. Višina na tem delu je okoli 110
metrov. Med pritrjevanjem
regulatorja, ko so bili delavd
že na samih žičnatih vrveh.

plačo okoli 1.100 evrov neto,
v 40. plačnem razredu, najnižje uvrščeni poslanec pa je
v 55. plačnem razredu.

se je kabina nihalne nenadoma nagnila na približno
dvajset stopinj v desno. Ker
do nagiba ni prišlo zaradi
morebitne napake pri nameščanju regulatorjev, so
delavd ostali na žičnatih vrveh oziroma na vozičku nihatae.
Najprej so jih nameravali
rešiti s pomočjo helikopterja, vendar to zaradi ustvarjanja podpiha kabine ni bilo
možno. Delavd so se zato po
žičnatih vrveh sami spustili
navzdol proti prvemu nosilnemu stebru, od koder so jih
reševald GRS Bohinj nepoškodovane s tovomo žičnico
pripeljali v dolino.
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Prvi turnir Beogradu
Zmagovalec prvega mednarodnega nogometnega turnirja za dečke letnika 1994 je reprezentanca
Beograda, nogometaši Triglava tretji.
MA^A BERTONCELJ

Kranj, Bled - V Kranju in na
Bledu je v organizaciji ND
Triglav 2 0 0 0 Kranj in ob pomoči NK Bled, NK Podgorje
in N K Sava potekal prvi mednarodni nogometni turnir
Eurofriends cup 2 0 0 8 za
dečke, rojene leta 1 9 9 4 ali
mlajše, katerega glavni pokrovitelj je bilo podjetje Siemens. Nastopile so štiri ekipe: reprezentanca Beograda,
Varteks iz Hrvaške, Sarajevo
in domači Triglav. Pred začetkom turnirja so si udeleženci ogledali tudi Brdo.
Turnir je potekal po ligažkem sistemu vsak z vsakim.
V soboto so bile v Kranju odigrane štiri tekme. Triglavani
so na prvi tekmi z 1 : o premagali Sarajevo, na drugi pa
z o : 5 izgubili z Varteksom.
Reprezentanca Beograda je
upravičila vlogo favorita in
najprej premagala Varteks (1
: o), nato pa še Sarajevo (4 :
o) ter na Bled odšla s polnim
izkupičkom. Strelec edinega
gola za Triglav je bil kapetan
Ž a n Benedičič. "Občutki so
dobri, sploh ker je bil to gol
za zmago. Na 1 6 metrih sem
dobil žogo, preigral nasprotnika, žogo potegnil na levo
in streljal," je akcijo za zadetek opisal mladi Kranjčan.

Na tekmi proti Varteksu je bil v napadu zelo aktiven Tim Cerkvenik. /foio: M>ji senonceii
Zmaga proti Sarajevu pa ni
bila povsem sladka, saj je na
tekmi prišlo do poškodb nekaterih ključnih igralcev, kar
se je na tekmi z Varteksom
še kako poznalo. "Kvaliteta
turnirja je zelo velika. Hrvati
so tehnično dobro podkovani. Igrajo precej hitreje, tehnično so malo boljši od nas.
Če bi imeli na igrišču prvo
enajsterico, bi se lahko enakovredno kosali tudi z n j i m i
Upamo na 3. mesto, borili pa
se bomo jutri tudi za kaj več.
Svoje možnosti proti Beogra-

TENIS

du bomo iskali v dobri taktiki," je po tekmi z Varteksom
povedal trener Triglava Rajko Korent. Nedeljski tekmi
sta bih odigrani na Bledu.
Triglavani so izgubili z Beogradom (o : 2), Varteks pa je
bil boljši od Sarajeva (2 : o).
Zmagovalec turnirja je tako
postala reprezentanca Beograda pred Varteksom, Triglavom in Sarajevom.
Za mlade Triglavane je bil
to sploh prvi mednarodni
turnir. Do sedaj so izkušnje
večinoma nabirali na tek-

mah po Gorenjski. V gorenjski ligi so trenutno na drugem mestu. "Triglav ima eno
bolj priznanih šol za mlade
nogometaše v Sloveniji in to
šolo skušamo preverjati tudi
2xmaj naših meja. Gre za izmenjavo izkušenj, po drugi
strani pa tudi za vzpostavljanje stikov in prijateljstva
med športnild iz različnih
držav. Ideja turnirja, ki naj bi
postal stalnica, je, da se vsako
leto odigra v d r u a državi," je
pojasnil Miran Šubic, direktor ND Triglav 2 0 0 0 .

HOKEJ

KRANJ

KRANJ

V Kranju državno mladinsko prvenstvo

Dva pričakovana poraza naših

Na igriščih kranjskega Triglava ta teden poteka državno prvenstvo v kategoriji starejših mladincev do 18 let. Igralci se
bodo merili za naslov slovenskega prvaka tako med
posamezniki kot tudi v konkurenci dvojic. Prireditelji največ
pričakujejo od Urše Jerman, ki je prvopostavljena igralka v
glavnem žrebu tekmovanja.

Minuli petek se je v Kanadi začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Naši hokejisti so prvi dan v Halifaxu igrali z reprezentanco Kanade, kljub dobri igri pa so
morali priznati premoč favoriziranih gostiteljev, ki so slavili
s 5 : 1 . Edini gol za Slovenijo je dosegel Anže Kopitar. V noči
z nedelje na ponedeljek so v 2. krogu prvenstva naši nato
prekrižali hokejske palice z močno ekipo ZDA in na koncu
znova izgubili s 5 : 1 , gol za Slovenijo pa je znova dal Kopitar. Odločila tekma za igranje v četrtfinalu oziroma ligi za
obstanek naše čaka danes ponoči (v Kanadi še torek, pri nas
že sreda) ob 1.15. Tokrat bodo igrali z ekipo Latvije, ki je prav
tako izgubila obe tekmi v naši skupni, saj jo je ekipa ZDA
premagala s 4 : o, ekipa Kanade pa s 7 : o. V. S.

Maši spodletelo v Makarski
Na turnirju v Makarski z nagradnim skladom petdeset tisoč
ameriških dolarjev se je Maša Zec Peškirič poslovila v uvodnem krogu. Z rezultatom 6 : 4; 6 : 2 je bila uspešnejša
Rusinja Anastasija Pivovarova, ki je tekmovanje zaključila
kot finalistka. Z m a g o je slavila Stefanie Vogt iz Liechtensteina, izmed Slovenk pa s e je z uvrstitvijo v polfinale
najbolje odrezala Mariborčanka Polona Hercog. B. M.

TRIATLON
HOTAVyE

Prvomajski Hotaveljski izziv
Na startu drugega Slajkatlona, tretjega Hotaveljskega iziva,
ki je v organizaciji Š D Marmor Hotavlje potekal na praznik
dela, je bilo deset štafet. Izziv, ki je družabnega značaja, je
potekal na relaciji Hotavlje-Slajka, ekipe, ki so bile določene
z žrebom, pa so bile sestavljene iz kolesarja, tekača in nosača. Slednji je moral kot zadnji na Slajko v nahrbtniku prinesti
tri šestorčke piva. Letošnja zmagovalna štafeta je bila v postavi Damjan Rupnik, Gašper Kiinec in Charles-Henri Bizard.
Najhitrejši kolesar je bil Izidor Prevodnik, najhitrejša tekačica
Valerija Mrak, najhitrejši nosač pa Niko Franke. M. B.

Slajkatlon so odpril kolesarji.

KOŠARKA
KRANJSKA GORA

Kranjskogorčanke v boj za naslov prvakinj
Prejšnji teden so bile odigrane še zadnje tekme drugega dela
v 1. SKL za ženske. V končnico so se uvrstile ekipe Merkurja
Celja, Hita Kranjske Gore, AjM in Ježice. Odeja in ježica sta
imela pred zadnjim krogom enako število zmag in porazov,
toda Odeja je doživela poraz proti AJM, zato se je Ježica
avtomatično uvrstila v nadaljnje tekmovanje, saj so bile
Ljubljančanke na obeh medsebojnih tekmah boljše od Odeje. Kranjskogorčanke so nato prvo tekmo z ekipo AJM odigrale že v nedeljo in zmagale z 8 0 : 6i (i8 : 13, 37 : 25, 60 :
44). Druga tekma bo na sporedu jutri, ko Kranjskogorčane
gostujejo pri ekipi AjM. V polfinalu dekleta igrajo na dve
zmagi. V. S.

Košarkarice HIT Kranjska Gora (v modrem) so tudi
letos uspešne. / FOIO: Comad Kavi«

KOLESARSTVO
KRANJ

Ilešič dvakrat zmagal v Ameriki
Kolesarja Save Ptujčan Aldo Ino Ilešič in Kranjčan Vladimir
Kerkez sta odlično dirkala na kriterijih v Združenih državah
Amerike, ki se točkujejo za serijo USA Crits Speedv/eek. V
dresu ekipe Black Sheep Cartel, za katero sta nastopala, je
Ilešič dosegel dve zmagi: v Spartanburgu in Charlottu. Kriterij v Charlottu se je končal s ciljnim sprintom v rahel vzpon.
Tri kroge pred ciljem je pobegnil Kerkez, a bil ujet in kriterij
končal na io. mestu. Ilešič je torej tudi čez lužo v konkurenci ameriških kolesarjev dokazal, da je odličen sprinter. M . B.

Državno prvenstvo v vaterpolu
4. krog - sobota, 1 0 . maj 2 0 0 8 . ob 1 8 . 0 0 uri, Kranj POB

Triglav : Branik
Robert Kristan uspešno brani tudi na svetovnem pn/enstvu.
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CORENjSKI SEMAFOR
TRIATLON
Hotaveljski izziv - 2. Slaji<atlon (icolesar, tekač, nosač): 1.
Rupnik, Klinec, Henri 1:32:47, 2. Prevodnik, Polajnar,
jezeršek 1:33:27, 3. Demšar, Buh, Mravlja 1:37:04- M. B.
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Glavna naloga sanacija kluba
Breda Perme, nova predsednica Akademskega vaterpolo kluba Kranj, pravi, da bosta glavni nalogi
novega vodstva izpeljati sanacijo kluba in v vaterpolo privabiti čim več mladih.

GORSKI TEK
1. Gorski tek na Roblek (B^njščica), moški: 1. Alič, 2. Triier, 3. Mikloša, 4. Hrovat, 5. janjatovič; ženske: 1. Grm. M. B.

BALINANJE
Člani, 3. krog: i. državna liga - Brdo: Primskovo 1 6 : 6, Planina Petrič: Radovljica Alpetour 1 3 : 9 , Jadran Izola: Bistrica 12
: 10. Vrstni red: Postojna in Planina Petrič po 9, EIS Budničar, Sloga in Jadran Izola po 6, Radovljica Alpetour, Brdo in
Kolektor Idrija po 3, Bistrica in Primskovo po o. 2. liga •
vzhod: Čirče Van-Den : Rogaška Car System i8 : 4, Tržič :
Tezno Cimos 12 : io. Center Kranj: Angel Besednjak 21 : 1 .
Vrstni red: Čirče Van-Den 9, Center Kranj, Velenje Premogovnik, Tržič in Svoboda po 6, Rogaška Car System, Tezno Cimos, Voličina in Sodček po 3, Angel Besednjak o. S. Š.

NOGOMET
V povratni polfinalni tekmi Pokala Hervis je.ekipa Domžal
doma z Mariborom igrala i : 1, kar pa je bilo premalo za
uvrstitev v finale, saj so prvo tekmo izgubili z o : 1. V Prvi
ligi Telekom so Domžalčani premagali Nafto z 2 : o. Rezultati 2. S N U Rudar: Triglav Gorenjska 3 : 1 . Pari 3. S N L - zahod: Tinex Šenčur: Jadran Dekani 2 : O, Olimpija : Kranj 4
: 1, Kalcer Vodoterm Radomlje: Adria 4 : o. Razpored: Prva
liga Telekom: jutri Domžale gostujejo v Mariboru; 1.
gorenjska liga: Alpina Žiri : Polet, Sava : Naklo, Bled
HIRTER : Kr. Gora, Bohinj: Ločan, Velesovo : Britof (vse
tekmejutri obi7.30), NIKOŽelezniki: Šobec Lesce (četrtek
ob 17.30); 2. gorenjska liga: Preddvor: Bitnje, Podbrezje :
Hrastje, Kondor: Visoko (vse tekme jutri ob 17.30). M. B.

ROKOMET
V končnici 1. moške lige za uvrstitev od 7. do 12. mesta je
ekipa RD Knauf Insulation s 26:19 v gosteh premagala
ekipo iz Grosupljega. M . B.

KOŠARKA
Liga UPC Telemach za prvaka: 10. krog: TCG Mercator:
Helios Domžale 60 : 8 2 , 1 1 . krog: Luka Koper: TCG Mercator 8 8 : 7 7 . Razpored: Krka : Helios Domžale, TCG Mercator : Zlatorog Laško (obe tekmi jutri ob 20. uri). M. B.

ŠAH
Ciklusi N L B Kamnik - Gorenjska (5. turnir, 9. krogov, 1 0
minut, 34 igralcev): 1. Zorko, 7,5 (ŠS Tomo Zupan Kranj),
2. Keršič, 7 (ŠK Stari Mayr Kranj), 3. Jeraj 7 (ŠD Jesenice),
4. Deželak, 6,5, 5. Juroš, 6 - najboljši senior, 6. Bulatovič,
5,5, 7. Ivanovič, 5,5, 8. Podvršnik, 5,5 (vsi ŠK Stari Mayr
Kranj), 12. Drnovšek, 5 (ŠS Tomo Zupan Kranj) - najboljši
mladinec. O . O.

M A J A BERTONCELI

Kranj - Akademski vaterpolo
klub Kranj ima od izredne
skupščine, ki je bila konec
januarja, novo vodstvo. Predsednica kluba bo prihodnji
dve leti diplomirana ekonomistka Breda Perme iz Zbilj,
ki je sploh prva predsednica
v zgodovini kluba. Pri vodenju ji bo v pomoč 15-članski
izvršni odbor, nadzorni odbor vodi dolgoletni klubski
in reprezentančni trener
Tomo Balderman, disciplinsko komisijo pa Borut Oivatal. Permetova je predsedovanje prevzela potem, ko je
bil klub že nekaj časa brez
vodstva, vršilec dolžnosti
predsednika pa je bil Elvir
Bečič. Bila je edina kandidatka za mesto predsednice.
Kako to, da ste se sploh odločili za kandidaturo?
"Razlogov za to je bilo več.
V vaterpolskem klubu Kranj
že nekaj let trenirata moja sinova, postati predsednica
kluba je bil zame nov izziv,
poleg tega so me h kandidaturi nagovarjali fantje v klubu. Po premisleku sem se
odločila, da bom funkcijo
sprejela. To mi pomeni izziv
tudi v tej smeri, da lahko človek nekaj dobrega naredi za
družbo, ne samo zase. Pred
tem sem bila, kot rečeno, z
vaterpolom povezana zgolj
kot mama dveh mladih va-

ter{)olistov, nisem pa bUa v
klubu drugače aktivna."
Kakšne so naloge novega
vodstva?
"Klub, ki je v zadnjih letih
zašel v finančno krizo, želimo vrniti na stara pota. Naša
naloga je torej sanirati klub
ter poravnati stare obveznosti."
Klub je v finančni krizi. Ste
lahko bolj konkretni?
"O konkretnih številkah ne
bi želela govoriti. Obveznosti
iz preteklih let so kar precejšnje. Pomembno je, da se
ukvarjamo s sanacijo nastale
situacije. Stare obveznosti
kluba skušamo postopoma
zapirati, kolikor se da z denarjem sponzorjev, s kompenzacijami, delno pa tudi
na račun pridobivanja novih
sponzorjev in donatorjev.
Med naše kratkoročne načrte
sodi tudi poravnavanje sprotnih obveznosti, predvsem
do ekipe in trenerjev. Na
strokovnem področju mi pomaga 15-članski izvršni odbor, moja primarna naloga
pa so finance."
Verjetno pa delo ne bo
usmerjeno le v sanacijo kluba?
"Zelo velik poudarek je na
delu z otroki, na mali šoli vaterpola, posledično bomo potrebovaU vsaj enega do dva
trenerja, da bi bilo delo z

Breda Perme je prva predsednica v zgodovini
Akademskega vaterpolo kluba Kranj.
mladimi zares kvalitetno. V
prihodnosti spet načrtujemo
dvig kvalitete v članski kategoriji. Dolgoročni cilji so
znova osvajanje državnih in
pokalnih tekmovanj ter nastopanje v evropskih klubskih tekmovanjih, seveda z
vidnimi rezultati. Okrepiti
moramo tudi trenerski kader. Vateipolo ima v Kranju
zagotovo velik potencial,
imamo dobro infrastrukturo,
je pa res, da bi bilo zanimanje za ta šport lahko večje."

Kako visoko letos ciljate s
člansko ekipo?
"Cilj je uvrstitev v finale državnega prvenstva. Na lestvici
smo trenutno na drugem mestu z enakim številom zbranih točk kot vodilni Koper in
tretjeuvi^čena Slovan OUmpija. Imamo zelo mlado ekipo,
vendar so fantje motivirani,
dobri. Se pa seveda pozna, da
v ekipi ni več Žige Baldermana, Primoža Troppana, Mihe
Vrečka, medtem ko se je vmil
Tomaž Mihelčič."

Upata na čimprejšnjo vrnitev
Biatlonca Tadeja Brankovič Likozar in Janez Marič zaradi poškodb še ne moreta normalno trenirati.
M A J A BERTONCELJ

SLOVENSKE
BOŽJE POTI
Cena: 6 5 € + poštnina
{na(očniW Gorenisltega
glasa 20% popusu)
Naročanje: 04/201 4 2 4 1 ali po
e-poSti: narocnine<i)g-glas.si

Gorenjski Glas

Za vas beležimo čas

Kranj - Težave s poškodbo
pri biatlonki Tadeji Brankovič Likozar in njenem reprezentančnem kolegu Janezu
Mariču žal še vedno niso
preteklost Biatloiika iz Vašce je preteklo tekmovalno sezono sicer začela, zaradi hudih bolečin v rami pa predčasno končala po domačih
tekmah na Pokljuki. "Pretekli teden sem bila znova na
terapiji pri zdravniku v Nemčiji. v Sloveniji sem končala
že tretjo kuro terapij. Pok v
rami se je sicer zacelil, problem pa je kita, ki se pripenja
na kost, ki je bila zlomljena.
Je otekla in še vedno boli.
Očitno bo rama res potrebovala pol leta počitka," po štirih mesecih brez obremenjevanja rame pravi Tadeja
Brankovič Likozar, ki dodaja,
da je, kar se kondidjske pripravljenosti tiče, trenutno

dobra rekreativka: "Treniram
skoraj vsak dan. Veliko tečem kros, hodim s palicami v
hribe, grem na kolo, delam
vaje za moč. Skušam vzdrževati kondicijsko pripravljenost, da bo vrnitev vsaj malce lažja. Streljam pa še vedno ne. Do prvih skupnih reprezentančnih priprav bom
že vedela, kako in kaj. Vsekakor bom počakala toliko
časa, da bo poškodba stoodstotno sanirana." Je pa sedaj
imela več časa za šolo in naredila nekaj izpitov, poleg tega
se je vpisala v šolo za maserja: "Obveznosti je bilo veliko,
tako da nisem kaj dosti pogrešala biatlona. Željo po treningu in tekmah pa še imam."
Če Tadeja vzdržuje kondicijsko pripravljenost, pa je
drugače pri Janezu Mariču,
ki je bil pred kratkim znova
na artxoskopiji kolena, "Po
operadji jeseni mi je koleno
vseskozi otekalo. Šestkrat so

Tadeja Brankovič Likozar in Janez Marič upata, da se
bosta reprezentanci lahko priključila že na prvih skupnih
pripravah. / FOTO: T,M DOH

mi ga punktirali, a se je voda
v njem vedno znova nabirala. Do jimija noge ne s m e m
obremenjevati. Čisto počasi
se vozim s kolesom, ravno
toliko, da obračam," pravi
biatlonec iz Stare Fužine, ki
je zaradi poškodbe moral izpustiti celo lansko sezono.

Kljub vsemu ostaja optimist: "Pregled i m a m 13.
maja in takrat mi bodo povedali, koliko bom lahko že
obremenjeval koleno. Sem
optimist in upam, da bom
junija lahko začel normalno
trenirati in se priključil reprezentand."
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Robič bo dirkal na zmago
v četrtek bo v Postojni start druge kolesarske dirke okoli Slovenije. Prijavljenih je 6i kolesarjev, med
njimi osem z Gorenjskega. Prvi favorit je lanski zmagovalec Jeseničan jure Robič, ki pričakuje, da bo
v cilju v dobrih 40 urah.
MAJA BERTONCELJ

Kranj • Nekaj več kot 1182
km dolga trasa čaka udeležence letošnje 2. mednarodne ekstremne kolesarske dirke okoli Slovenije (DOS), katere start bo v četrtek zvečer
v Postojni. Lansko zmago bo
branil Jeseničan Jure Robič,
poleg njega pa je z Gorenjskega prijavljenih še sedem
kolesarjev: Bojan Kos (Moravče), Aleš Luznar (Mošnje), Marko Kopač (Medvode), Uroš Sodja (Srednja
vas), Janez Pimar, Aleš Udovič in Štefan Žlebič (vsi
Kranj).
"Pripravljen sem optimalno. Konkurenca je veliko
hujša kot lani, česar sem vesel. Moj dlj je zmagati dirko
in to ni nobena skrivnost. Izmed kolesarjev, ki jih poznam, bodo največja konkurenca lani tretji Christoph
Strasser iž Avstrije, Švicar
Daniel Wyss in lani drugi
Marko Baloh. Tudi za Čeha
Bartika in Slovaka Kerekeša
pravijo, da sta zelo dobra.
Hiter je tudi Aleš Udovič (s
Prebačevega,
dvakratni
zmagovalec maratona Pranja, op. p.), s katerim sva

bila skupaj na treningu. Če
bo vozil po pameti, lahko
dobro odpelje," je o konkurenci povedal prvi favorit
Jure Robič. Zmaga na DOSu bi bila zanj dobra popotnica za naskok na četrto, rekordno zmago na dirki čez
Ameriko (RAAM), kjer bo
letos znova nastopil.
Ker je letošnji DOS nekoliko daljši kot lanski, po Robičevih besedah ne gre pričakovati časa pod 40 urami,
medtem ko je lani na cilj
prišel v 38 urah in 1 minuti.
"Na ultradirki je veliko odvisno od vremena. Če bo
optimalno, bi lahko vozil dobrih 40 ur. V primeru, da bo
deževalo, zna biti to predvsem za tiste, ki bodo prvič
startali na ultramaratonski
dirki, dodatna oteževalna
okoliščina," pojasnjuje naš
najboljši ultramaratonski
kolesar, ki tudi zadnji teden
pred dirko trenira na polno:
"Seveda grem DOS dirkat,
ne trenirat, vendar imam
prakso, da do zadnjega treniram optimalno. Tudi na
dan starta grem še na kolo.
Ustrezajo mi težki treningi
in težke dirke. Imam dobro
regeneracijo."

Jure Robič se je lani veselil tako po dirki okoli Slovenije kot
po dirki čez Ameriko. Na ponovitev dvojnega uspeha upa
tudi Ifitos. Dirko okoli Slovenije bo začel v četrtek zvečer.
Dirka okoli Slovenije bo
tudi letos čez Vršič zavila na
Gorenjsko. "Lani sem startal okrog desetih zvečer. Na
Vršiču sem bil okoli dvanajste ure, uro kasneje Aa Jesenicah. Približno tako pričakujem tudi letos," napoveduje Robič. Z Jesenic bo ko-
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lesarje pot po Gorenjski vodila skozi Žirovnico, Begunje, Tržič, Golnik, Preddvor,
Češnjevek, Šenturško Goro,
Kamnik in naprej čez prelaz
Črnivec na štajersko stran,
od koder jih bo do cilja v Postojni čakalo še več kot 600
km kolesarjenja.

GIBAJTE SE Z NAMI

O

M I R O S L A V BRACO CVJETIČANIN

Prvo preizkušnja
Trenirali nismo prav veliko,
vendar dovo^, da X spopademo s
prvo letošnjo preizkušnjo. Kolesarji Gorenjskega ^asa se bomo
zbrali in skušcii 18. maja po najboljših močeh prekolesariti maraton Kranj-Jezersko. DolUna
maratona je
km in poteka po
nam znanih vaseh. Startje pred
Globusom v centru Kranja potem se zapeljemo po Jelenovem
klancu navzdol in po čirškem
noK^or proti Prebačevemu, naprg do Vokleg/i, Šenču^a, Visokega, Preddvora naprg do Zgornjega jezerskega in cilja, kije
pred Plar^rskim jezerom.
Še pomemhnqši podatdije ta,
dajeta maraton posvečen našemu dragemu prijatelju Mirku
Krakeiju, legendi siovensic^a kolesarstva. Mirkoje prišel v Kranj
iz Siska, mesta v BiH, kot gpiobrad Jiintič, vendar že jugoslovanski prvak med kolesaiji "kontni". K Francu Hvastiju gaje
pripeljal prijatdj, ki je bil prepričan o nj^ovi kolesarski prihodnosti. BiJje petek in Franc je verjel prijatdju, zato je rnlademu
Mirku posodil spedalko in dres.
CH^ovoijenoje bilo, da se Mirko

zato upam, da nikoli ne bom
manjkal na njem. Njemu in
organizatoiju čast se bom odel
v savski dres, saj sem slišal, daje
na tem maratonu nekakšno pravilo, da se nosi vsaj en kos oblači'
la, ki nosi ime SavaKranj...
Torg, vsi kolesa^ iz nastajajoče kdesatlce eldpe Gorenjskega
§asa, se bomo zbrali pred startom, da se bomo skupaj zapdjali proti Jezerskemu in tako izkazdi spdtovanje našemu Mirku.
To bi bilo vsekakor lepo od nas.
Sedemintrideset kilometrov ni
vdiko, če se vozimo po ravnem.
Cesta na Jezersko je pa vse prg
kot letališka steza. Od samega

Trasa za danes: prejšnji teden s m o jo zaradi temnih
oblakov spremenili, tako da današnja ostane enaka tisti
izpred štirinajstih dni: prodajalna Aha-Kokrica-mimo
Slavka Žagarja na Bobovek-Tatinec-Čadovlje-Trstenik-

Jeleni za obletnico v Kanadi
Hokejski klub jelen iz Sanice letos praznuje 20-letnic0 delovanja. Zaznamovali so jo s prvim
nastopom na veteranskem svetovnem pokalu v Kanadi.
M A J A BERTONCELI

Medvode - Kanada letos gosti dva pomembna hokejska
dogodka. Trenutno v deželi
hokeja poteka svetovno prvenstvo skupine A, pred
tem pa je bil v Quebecu
CARHA veteranski svetovni
pokal, ki sta se ga udeležili
dve slovenski ekipi, ki igrata
v Nočni hokejski ligi: hokejisti HK Jelen iz Senice in
ekipa Promet Koseze. Skupaj je nastopilo 170 ekip, z
igralci in spremljevalci neverjetnih pet tisoč udeležencev iz dvanajstih držav.
Veteranski svetovni pokal
poteka na vsake štiri leta,
hokejisti Jelena pa so na
njem nastopili prvič Ln tako
zaznamovali 20-letnico delovanja kluba. V skupini
ig-fr, torej za igralce stare
nad 19 let, so odigrali tri
tekme, doživeli tri poraze
ter tako nastope končali v
predtekmovanju. "Igra nasprotnih ekip je bila neprimerno hitrejša, kar je bila
naša poglavitna težava.
Tudi po taktični in tehnični

HK Jelen letos praznuje 20 let delovanja. V aprilu so v Kanadi prvič nastopili na
veteranskem svetovnem pokalu. /Foi»iiaokPip>fi

plati smo bili velikokrat v
podrejenem položaju," je
pojasnil Staš Kalan, predsednik H K Jelen, ter dodal,
da se veteranskega hokeja v
Sloveniji in Kanadi ne da
primerajti: "Število veteran-

skili igralcev pri nas verjetno
ne presega številke peststo,
samo v Vancouvru pa je
ekip toliko, da igrajo v petih
težavnostnih skupinah. To
seveda pomeni tudi ustrezno število dvoran."

Hokejisti Jelena bodo
praznovanje 20-letnice kluba z manjšo slovesnostjo
nadaljevali sredi maja, 8.
avgusta pa bodo na Senici
organizirali tradicionalno
hokejsko noč.

Goriče-Golnik-Senično-Križe-Duplje-Strahinj-Naklo<ilj
pri gostišču Dežman.

v soboto in nedeljo pride pokazati Hvastiju, kerje bila včasih skrb
za bicikle in opremo malo vetja,
kot je danes. Mirka ni bilo na
spregled ne v soboto in ne v nedeljo. Franc je klical prijatelja in
spraševal, kje je mladenič, vendar se niti njemu ni sanjalo,
kam je iz^nk Prikazal se je v
poneddjek. Na vprašanje, zakcy
se ni ogfasil, kot so se dt^ovorili,
je odgovoril: Nisem bil u Kratiju.
V Sisak sem šd mami pokazat
kolo! Se opravičujem, ker nisem
nič povedal.

starta se cesta vzpenja in vzpenja, kar pa za mw, fei še nimamo
zadostnih kilometrov v nogah,
zna biti naporno. Priporočam
vsaj eno energijsko ploščico v
Žepu, poln hidon vitaminskega
napitka in vremenu primerna
oblačila. Tisti, ki boste £i še domov s kolesom, ne pozabite na
brezrokavnik alipderino. Pozorni bodite na gnečo f skupini. Izkušenim vedno pustite prosto
pot. Oči imgte okoli cele giove, se
temu reče, ker na tako množičnih prireditvah najlaže doživite
"S kolesom sišdv Sisak?" je nesrečo. Tisti, ki vasje strah gnevprašal Hvasti. "Da, v soboto 5'a če, se raje držite skrajnega desnega ali levega roba ceste. Kolo prein v ned^o nazaj." Je a%owrii
Mirko. In potemje kmalu začel gib kak dan pred maratonom,
zmagovati na ruijtdjih jugoslo- da ne boste imeli tehničnih težav.
vanskih dirkah...
Prihodnji teden bom dal še
O Mirku je na tisoče zgodb,
meni je tole zaupal Franc Hva- kak napotek več, do takrat pa
sti in mije najjjubša od vseh. Ta pridno trenirajte. Se vidirru) danes popoldne.
maraton je posvečen njemu,

NASVETI
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Breza pri težavah s sečili
Zdravilne rastline niso s a m o drobcene zeli, pač pa tudi drevesa. Eno takih je breza, ki je za mnoge
najlepše drevo. Njeni listje in listni popki so dobrodejni pri boleznih ledvic, mehurja in sečil nasploh.

Odzivanje (2)
e poznam otrok, za
katere bi lahko rekla,
da so slabi ali hudobni. Vse, kar vidimo pri otrocih, je ogledalo nas samih.
Otroci s svojim vedenjem kažejo na dogajanje v družim
in v družbi. Zadnje čase mi je
kar nekaj ljudi povedalo svoje
mnenje o eni izmed razvpitih
televizijskih oddaj, kateri ne
bom delala dodatne reklame
in naj zato ostane neimenovana. Spomnim se, da to ni
ne prva oddaja, niti ne zadnja, za katero se želi prikazati kvaren vpliv na otroke in
mladino. Pa seje do konca
odvrtela do sedaj Še prav vsaka, ne glede na mnenja strokovnjakov in zaskrbljenih
staršev. Zakaj toliko prahu?
Lahko smo licemerski in sodimo in vzdihujemo in mogoče
imamo celo prav - televizija
nam kvari mladino. Dejstvo
pa je, da večina otrok gleda
prav (o oddajo p družbi svojih
staršev. Mogoče jo zato bolj
razumejo? Mogoče lahko potem lažje živijo? Ali jo gledajo zato, ker to delajo vsi? Ali
pač zato, ker je lažje gledati
tuja življenja, kot se ukvarjati s svojimi? Ob vsem po-

N

PAVLA K U N E R

manjkanju časa je res greh
zapravljati čas za gledanje
plehkih oddaj. Če jih gledamo, potem mogoče to pomeni,
da smo plehki tudi sami?
Razmislimo. Aha, naše odzivanje pri takšnih stvareh kaže
na to, kako smo odgovorni.
Človek, ki je odgovoren, se bo
v situacijah, ki ga motijo, odzival. Ne bo zgolj pasivno pojedel vsega, kar mu namečejo
mediji. Dajal bo na sito in na
podlagi tega sprejemal svoje
odločitve. Torej bi v takšnem
primeru, ko veliko ljudi moti
neka oddaja, morali pričakovati množičen odziv. Pa ste
ga videli? Ne, vse skupaj je
eno samo pretvaijanje. Menda se takšne oddaje delajo in
predvajajo zato, ker jih radi
gledamo. Televizija se torej
odziva pametno. Prodaja tisto, kar se gfeda. Mi pa čedalje pogosteje prevzemamo
pasivno vlogo in se vljudno
navajamo na vse, kar nam
vsiljujejo. Ko se Človek neha
odzivati, ko postane pasiven
in navajen vsega, je znak za
alarm. Toda kdo ga bo sprožil? In kdo ga bo slišal? Zbudite se, Trnuljčice. Ta pravljica nima princa.

Vitka, sofisticirana lepotica z belim lubjem in dolgimi visečimi vejami raste po
vsej Evropi, razen v Sredozemlju. Pri nas je najznačilnejša za Belo krajino, a tudi
po drugih pokrajinah je
zelo razširjena. V severni
Evropi so obsežni brezovi
gozdovi. Tako Slovani kot
Germani so jo častili kot
sveto drevo in ji pripisovali
mnoge moči. Rusom je
simbol pomladi in devištva.
Že v antiki so jo uporabljali
pri izdelavi bakel, za platišča koles, kasneje se je njena
uporaba razširila na obroče
za sode, metle ... Učiteljem
je svoj čas prišla prav kot
šiba za kaznovanje učencev.

Pravcata panaceja
V severni Evropi je dolgo
veljala za panacejo, rastlino,
ki pozdravi sleherno bolezen. Z njo so odpravljali
mozolje, gnojne čire, kraste, garje, razjede, prhljaj.
Brezov sok in listje so bili
nepogrešljivi pri zdravljenju protina, revmatizma in
bolezni ledvic in mehurja.

Novejša dognanja
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Dandanes je potrjeno, da
je breza učinkovit diuretik
pri obolenjih ledvic, sečnega
mehurja, pri vodenid in oteklinah telesa. Kot piše dr.
Katja Galle-Toplak v knjigi
Zdravilne rastline na Slovenskem, se količina seča
poveča kar za petkrat, hkrati
pa se iz krvi in tkiv pospešeno izloča sečna kislina. Bole-

Trije koristni nasveti
Zdrav Sovek ima tisoč različnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
izrekel, ne vem, vsekakor drži.

Torek, 19. junija
MARJETA SMOLNIKAR

Domov se vrnem ob desetih
in imam še več kot dovolj
časa, da se uredim za srečanje s predsednikom države Janezom Drnovškom. Čeprav
se z njim ne srečam prvič,
sem kar nekoliko živčna; zanj
imam pripravljenih sto in eno
vprašanje, če se tako izrazim,
vendar bi vsa ta moja vprašanja v bistvu pomenila eno
veliko neproduktivno zmedo.
Sklenem, da se prepustim
predsednikovi presoji o tem.

kajje zame, ki sem na samem
začetku spopada z boleznijo,
najpomembnge.
Skočim pod tuš, se diskretno naličim (tudi oziroma
predvsem zaradi lastne samopodobe, na videz sem namreč
precej "zdelana"}, in ker
imam še več kot dovolj časa,
se udobno namestim v fotelj
in vzamem v roke knjigo
Louise L. Hay Močje v tebi.
Knjiga se mi odpre pri osmem po^vju, ki nosi naslov
Kako naj se ljubimo. Z odpuščanjem in opustitvijo slabih
navad, svetuje avtorica. "Ko
odpustite in opustitej vam pade
velikansko breme z ramen in
odprejo se vrata ljubezni do
samega sebe." Sledijo napotki

zenski znaki, zlasti bolečine
v sklepih, pri revmatičnih in
protinskih obolenjih se izboljšajo, prav tako tudi kronični katarji mehurja in te- '
žave pri uriniranju. Brezove
učinkovine pospešujejo prebavo, zdravijo gripo, zbijajo
vročino, razkužujejo rane,
zdravijo večino kožnih bolezni in krepijo lasišče. Brezo najpogosteje uporabljamo v obliki kure. Pri obolenjih kože in celulitu pijemo
čaj ali čajne mešanice kot
kuro, ki jo dopolnimo še s
kopehni iz brezove skorje.
Brezov sok, ki ga dobijo spomladi z navrtanjem dreves,
in hlapno olje, dodajajo kozmetičnim pripravkom za
nego las.

Kaj in kdaj nabiramo
Pri brezi so zdravilni listi,
popki, skorja in sok. Spomladi, ko se drevo napolni
z novimi močmi, nabiramo
brezove popke. To storimo
še pred cvetenjem, jih hitro
posušimo in hranimo v dobro zaprtih posodah, ker
vsebujejo hlapno olje. Lepljive mlade brezove liste nabiramo v maju in jimiju, ko
breza odcveti. Če se odločimo za pomladansko kuro,
začnemo najprej z listnimi
popki, nato pa nadaljujemo
s svežimi listi. Skozi vse
leto lahko nabiramo tudi
skorjo mladih, za prst debelih vej in jo sušimo.

Privoščimo si čaj
Brezovi listi hranijo eterična olja, vitamin C, flavonoide, saponine, kalcij ...

43
oziroma načini, kako pridemo
do samoljubezni.
Prvi nasvet: prenehajmo se
kritizirati. "Verjetno je najpomembnejša odločitev, da se prenehamo kritizirati. /.../ Neznansko pomembno je, da v
sebi oblikujete in gradite občutek lastne vrednosti in veljave.
Ko se namreč počutimo ne dovolj dobre, najdemo načine, da
ostanerru) v stanju bednega počutja. Ustvarjamo bolezen ali
bolečino v telesu; odlašamo s
stvarmi, ki bi nam koristile;
svoje telo zlorabljamo s hrano,
alkoholom in mamili."
Drugi nasvet: pogum velja.
Ali, kot pravi Louise L. Hay;
"Ne smemo se več plašiti.
Mnogi se strašimo z mislimi.

Brezovi listi so bogati z vitaminom C.
Za pripravo čaja uporabimo
sveže ali v senci posušene.
Nikoli jih ne kuhamo, temveč le poparimo. Poparek
dobimo tako, da dve žlički
listov prelijemo s skodelico
vrele vode, pustimo stati deset minut, precedimo in popijemo. Tri do štirikrat na
dan pijemo sveže pripravljen, nesladkan čaj (med
obroki). Pri predpisanih
količinah ni pričakovati
neugodnih stranskih učinkov, tudi če čaj pijemo dalj
časa. Ne draži ledvic in jih
le razkuži. Brezo pogosto
mešamo z Upovim cvetjem
(Tilia platyphyllos).
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Pri aterosklerozi,
diabetesu...
Breza velja za rastlinski
antibiotik, pomaga pa tudi
proti izpadanju las in je
pogosta v mešanicah za
pomladansko čiščenje telesa in krvi.
Dobro dene tudi pri odpravljanju ateroskleroze.
Nekateri viri navajajo, da
dolgotrajnejše
uživanje
nesladkanega poparka (tri
skodelice na dan) "stopi"
ledvične kamne in pesek.
Čaj koristi tudi sladkornim bolnikom, zlasti v začetnem stadiju bolezni.

KLEŠČAH

prepolnimi strahu, zato vidite za potrpežljivost. In rad bi
mo situacije v slabi luči. Po- Jo takoj." Louise L. Hay: "Pomislimo na mtyhno težavo in
trpežljivost je orodje, ki ima
napravimo iz nje ogromno
veliko moč. Veliko nas trpi,
pošast. /.../ Podobni smo otro- ker pričakujemo takojšnjo
ku, ki si predstavlja pošasti pod zadovoljitev. Nimamo potrpposteljo in ga nato popade
ljenja, da bi na kar koli čakagroza. /.../ Bolni ljudje počnejo li. /.../ Pomislite, daje vaš um
take stvari v veliki meri. /.../ podoben vrtu. Na začetku je
Če se zalotite pri navadi, da
vrt kos zapuščene zemlje. Na
kar naprej obujate negativno
njem imate mogoče veliko
misel ali situacijo v svojem
robido sovraštva do samega
umuj poiščite podobo, s katero sebe in kamnov obupa, jeze
bi jo želeli ruidomestiti. Lahko ter skrbi. /.../ Ko nekaj teh
gre za lep razjed ali sončni
stvari očistite in je prst primerzahod, cvetice, šport ali kaj
na za sajenje, posejte riekaj sedrugega, kar imate radi."
men ah pobite sadiko radosti
Tretji nasvet: s seboj bodite
in sreče. /.../ Če boste potrpežprijazni, blagi in potrpežljivi.
ljivi, se bo vrt bohotil in razcveOren Amold je nekoč šaljivo
tel. Enako vdja za um /.../"
napisal: "Dragi Bog, prosim
^Se nadaljuje.)

RADOSTI ŽIVLJENJA

Šparglji, 2. de
BORIS

BERGANT

Prejšnji teden je bilo zelo
veliko napisanega o špargljih, le idej, kaj iz njih pripraviti, je bilo bolj malo,
zato se tokrat osredotočimo
zgolj na slednje.

Šparglji z jajcem
Za 1 osebo potrebujemo: i
manjšo čebulo, 20 dag poljubnih špargljev, žlico oljčnega
olja, 2 žlici sladke smetane, 2
jajci, sol in sveže mlet poper.
Manjšo sesekljano čebulo prepražite na o l j č n e m
olju skupaj z očiščenimi in
narezanimi šparglji. Pražite toliko časa, da se zmehčajo. Zalijte s smetano, solite, poprajte in dodajte stepeni jajci. Pražite še toliko
časa, da jajca zakrknejo in
takoj postrezite.

su. Odstavite, pustite stati
nekaj minut in postrezite z
naribanim sirom, ali pa iz
njega napravite skodelico.

Brancinov file na
špargljih s paradižnikom
Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg
brancinovih filejev, 50 dag
poljubnih špargljev, 1 manjšo
čebulo, 2 paradižnika, 5 žlic
oljčnega olja, sol in j dl belega

Brancinove fileje razdelite na več delov in jih opedte na oljčnem olju. Preložite jih na krožnik in na preostalem olju prepražite sesekljano čebulo skupaj z
očiščenimi in na kose narezanimi šparglji. Dodajte na
kocke narezan paradižnik,
zalijte z vinom ter dušite do

mehkega. V omako vrnite
rezine brancina, začinite in
prevrite. Na krožnik najprej
naložite šparglje v omaki in
nanjo rezine fileja ter postrezite s pire krompirjem
ali rižem.

Telečji medaljoni
s šparglji
Za 4 osebe potrebujemo: 50
dag poljubnih špar^jev, 8 telečjih medaljonov težkih po
10 dag, 1 žlico masla, 8 rezin
brija (sir z belo plesnijo), sol
in sveže mlet poper.
Šparglje očistite in jih
skuhajte v s l a n e m kropu.
Telečje medaljone natrite s
soljo in poprom ter jih na
vročem maslu z obeh strani
opecite. Šparglje porazdelite po pekaču na 4 šope, na
vsak šop belušev položite
dva telečja medaljona in ju
obložite z brijem. Postavite
v na 2 0 0 stopinj Celzija
ogreto pečico in gratinirajte
1 0 minut. Beluše z meda-

ljoni vred preložite na krožnik in postrezite.

Piščančji frikase
s šparglji
Za 5 oseh potrebujemo: 1 kg
piščan^egajileja brez kosti, 1
sesekljano čebulo, 3 žlice masla, JO dag poljubnih
špargljev, 1 žličko moke, 1 dl suhega belega vina, 1 dl kokošje
juhe, 0,5 dl sladke smetane,
sol, 1 žličko sveže sesekljanega
peteršilja.
Piščančji file naiežite na
manjše kose ter ga solite. V
kožici razpustite maslo in
na njem podušite sesekljano čebulo, da postekleni.
Dodajte očiščene in narezane šparglje ter kose piščanca, malo prepražite, pomokajte ter zalijte z vinom in
juho. Pokrijte in dušite 1 0
minut. Zalijte s sladko smetano ter dušite še 1 0 minut,
po potrebi solite, posujte s
sesekljanim peteršiljem ter
takoj postrezite.
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KUHARSKI RECEPTI
Z A V A S IZBIRA D A N I C A D O L E N C

Tedenski jedilnik
Nedelja - Kosik>: čista goveja juha s fritati in drobnjakom, poprovi zrezki v omaki, korenčkovi rezanci z maslom, berivka,
pita iz suhih sliv; Večerja: obloženi kruhki, jogurt ali sadni mix.
Ponedeljek - Kosilo: krompirjeva juha s porom, piščančje perutke na žaru, zeijnata solata s fižolom; Večerja: toast z
maslom in marmelado, kakav.
Torek - Kosilo: svinjski parkeljci in suha rebrca v kislem zelju, ph-e krompir, jogurt; Večerja: omaka iz špinače (ali kopriv ali čemaža) s kislo smetano, zdrobovi žličniki s parmezanom, sadna kupa s kivijem in banano.
Sreda - Kosilo: koprivna juha, rižota z zelenjavo in piščancem, mešana solata; Večerja: osličevi fileti po pariško, zeijnata solata s krompirjem, bela kava.
Četrtek - Kosilo: kremna juha iz bučk s tortelini, polpeti iz
mletega mesa, zelenjave in kosmičev, zelena solata z lečo;
Večerja: pražena mlada goveja jetra, kruh, feferoni iz kisa.
Petek - Kosilo: fižolova juha z rezanci in majaronom, kuhani
ribji fileji v zelenjavi in belem vinu, pire krompir, motovileč ali
berivka v solati; Večerja: pečen drobnjakov štrukelj, jogurt.
Sobota - Kosilo: telečja obara, ajdovi žganci, jabolčni kompot ali sadje; Večerja: krompirjevi ocvrtki z zelišči, zelena solata s paradižnikom in rukolo.

Pita iz suhih sliv
Testo: 30 dag moke, 14 dag masla ali margarine, 1 jajce, ščepec
soli, 3 žlice vina, 3 žlice smetane, pol pecilnega praška; 1 rumenjak za premaz;
Nadev: 50 dag suhih razkoščičenih sliv, 20 dag rozin, žlico ali
dve sladkorja ali medu, malo cimeta.
Maščobo na drobno zdrobimo v moki, ki smo jo presejali
skupaj s peci Inim praškom, dodamo vse druge sestavine ter
na hitro zamesimo gladko testo, ki naj vsaj eno uro počiva
na hladnem. Dve tretjini testa nato razvaljamo in z njim obložimo pekač, pokrijemo z nadevom, iz preostale tretjine testa pa napravimo mrežo čez nadev.
Nadev: slive in rozine čez noč namočimo v vodi, nato jih odcedimo in do mehkega zdušimo z malo vode (po okusu lahko dodamo tudi malo ruma), potresemo z žličko cimeta in
sladkamo po okusu.
Ko napravimo mrežo čez nadev, testo premažemo s stepenim rumenjakom in spečemo pri i 8 o stopinjah Celzija.

Rižota s šparglji
Za 5 oseb potrebujemo: 1 večjo čebulo, 'JO dag poljubnih
špargljev, 2 žlici oljčnega olja,
30 dag riža za rižote, 2 dl suhega belega vina, 5 dl vode, 10
dag sveže naribanega parmezana, 5 dag masla, sol in sveže mlet poper.
Na oljčnem olju pražite
sesekljano čebulo in dodajte očiščene in narezane
šparglje. Vse skupaj pražite
nekaj minut ter dodajte riž.
Zalijte z vinom in pustite,
da ga riž vpije. Z n i ž a j t e
temperaturo in postopoma
dolivajte vodo, dokler je vse
ne porabite. V m e s večkrat
premešajte. Ko postane rižota gosta in je riž kuhan al
dente, primešajte še nariban parmezan, maslo in solite ter popoprajte po oku-

Krompirjevi ocvrtki z zelišči
Za 4 osebe potrebujemo: 80 dag krompirja, 2 jajci, s do 6 žlic
moke, 2 žlici parmezana, čajno skodelico sesekljanih zelišč
(meta, melisa, peteršilj, timijan, majaron, mlada čebula, drobnjak, čemaž..., kar vam je pač bolj všeč), olje in začimbe.
Krompir skuhamo, olupimo, stisnemo v pire, malce ohladimo, dodamo jajca, moko, parmezan in sol ter sesekljana zelišča. Dobro premešamo, oblikujemo okrogle ploščice in
ocvremo na vročem olju. Ponudimo še vroče.

Jedi za pomladne dni
Sirova juha
Sestavine: 1,^01 kostne juhe, 3
jajca, 2 zavitka
naribanega
parmezana, 3 Žlice presejanih
drobtin, 8 dag ementalskega
sira, sesekljani peteršilj, 2 stroka česna.
JANEZ ŠTRUKELJ

w/o@g-gIas.ri

Priprava: S t e p e n i m jajcem p r i m e š a m o drobtine,
nariban parmezan in nariban ementalski sir. V s e
skupaj med m e š a n j e m zakuhamo v vrelo juho. |uho
odstavimo, jo
nekohko
ohladimo, nazadnje dodamo še začimbe in sesekljan
peteršilj.

Sipina rižota
Sestavine: 30 dag sipe, 30 dag
paradižnika, sesekljani peter-

šilj, česen, sol, poper, 45 dag
rižu, voda zu zalivanje, 1 zavitek naribanega parmezana.
Priprava: Sipe očistimo in
narežemo na poljubne kolobarje. Na maščobi prepražimo čebulo, dodamo česen, paradižnikovo mezgo.
Dodamo sesekljani peteršilj
in poper. Nazadnje dodamo
opran in osušen riž, zalijemo z juho ali vodo ter dušim o do mehkega. Rižota je
dobra, če jo postrežemo še
toplo. Poleg ponudimo nariban parmezan. Rižoto lahko pripravimo s sipinim črnilom, takrat opustimo paradižnik. Črnilo dodamo k
rižoti hkrati z rižem. Poleg
ponudimo zeleno solato z
redkvicami.
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Kmečka bržola
Sestavine: 80 dag goveje bržole, 20 dagjušne zelenjave, 4
dag olja, 3 krompirji, 3 vgice timijana, 1 vejica rožmarina,
malo bazilike, pol I kostne
juhe, sol, poper.
Priprava: Bržolo odrežemo
in jo nekoliko potolčemo, jim
porežemo žile, da pri peki ne
spremenijo oblike. Bižole začinimo in jih spečemo na
maščobi. Zložimo jih v drugo
posodo, jih postavimo nad
soparo, da se ne ohladijo. Na
isti maščobi prepražimo narezano jušno zelenj avo, jo nekoliko zalijemo, vložimo bržole ter dušimo do mehkega.
Med dušenjem dodamo še
ostale z a 6 m b e , po potrebi
dolijemo še kostno osnovo.

KUHARSKI

RECEPTI

Ko je meso mehko, ga vzam e m o iz omake. Omako
2gostimo z nastrganim surovim krompirjem. Okus izboljšamo še z vinom in smetano, prevladovati mora okus
po svežih začimbah.

Pehtranova potica
Sestavine: 40 dag namenske
moke, 2 dag kvasa, 2 dl mleka,
20 dag masla, 4 jajca, sol, limonina lupina.
Nadev: 5 šopkov svežega pehtrana, 2,50 dl goste kisle smetane, 2
rumerijaka, dadkor po okusu.
Priprava: Kvas zdrobimo 2
nekoliko sladkorja in moke,
prilijemo malo mlačnega
mleka. Kvas pustimo vzhajati,
da ga je še enkrat več. Maslo
umešamo s sladkorjem in jaj-

ci. Dodamo moko, solimo,
prilijemo mleko in kvas. Zamesimo testo, ga gnetemo, da
postane čvrsto in se začnejo
pojavljati mehurčki. Nato ga
damo vzhajatL Dobro vzhajanega razvaljamo, namažemo
s pripravljenim nadevom, ga
zvijemo in damo v pomaščen
pefeč. Testo naj vzhaja v modelu, da je testa enkrat več.
Nato ga premažemo z jajcem
in postavimo v segreto pečico.
Pečemo ga pri 180 stopinjah
Celzija 4 0 minut
Priprava nadeva: Vmešamo
maslo ali margarino s sladkorjem, smetano in rumenjaki. Pridamo še trd sneg beljakov in posušen ter nasekan
pehtran. Pečeno potico nekoliko ohladimo in jo potresemo s sladkorjem v p r ^ a

KAŽIPOT, OGLASI
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Zahvala ob biserni poroki

HALO - HALO GORENJSKI GLAS

Ljuba in France Šterk s Kočne nad jesenicami sta 26. aprila

telefon: 04 201 42 00

praznovala 6o-letnico zakona. V pismu zahvale se posebej
zahvaljujeta za čestitke, voščila, darila, cvetlice, lepe pesmi
in darilo pevcev pod vodstvom pevovodkinje DU Jesenice in
prešerne zdravljice ob rujnem domačem vinu in pecivu.
"Lepo se zahvaljujeva za slavnostno pogostitev z dobrotami

Niroetlo a objavo jpiejeirumo po i^m
v ICrdnju OL po poiti - do pcK>ed(4)lu in

PRIREDITVE
Blaznikov večer

04/20142-00. falisu 04/20M2*l3 ili ose^o na B^ei^sovi ceni f
(te 11.00 ufe! Ceflj oglasa

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240

Gostilne Poljane, ob imenitnih tortah, baklavah, lepem

RADOVLJICA, TEL: 04/5315 249, FAX: 04/53 04 230

zvenu citer, harmonike, zvončkov, gajdarja. Zahvaljujeva se

MADŽARSKE TOPLICE: 8. 5. - n . 5.. 15. 5. - 1 8 . 5.; TRST 14. 5-;
PELJEŠAC 15. 9. - 22. 9, 22. 9. - 29. 9

za prelep poročni obred matičarki in matičarju podžupanu

info@g-glas.si

Š k o ^ a Loka - Muzejsko društvo Škofje Loka vabi na Blaznikov večer: Svetko Kobal - od predsednika Mestne občine
Škofja Loka do jugoslovanskega finančnega strokovnjaka, ki
bo v četrtek ob 19. uri v Kašči na Spodnjem trgu vŠkofji Loki.

Z a otroke v knjižnicah
Bohinjska Bistrica - Pravljična komedija za otroke Kako je šlo
jajce na potep bo v knjižnici na sporedu jutri ob 17. uri.

Jesenic, za darilo in pozornost Občine Jesenice in UE Jesenice, fotografom. Radiu Triglav, Jeseniškim novicam in

OBVESTILA O DOGODKIH

Gorenjskemu glasu," sta zapisala bisernoporočenca. U. P.

KAŽIPOT BREZPLAČNO S A M O ENKRAT.

OB)AVL)AMO V RUBRIKI

GLASOV

Radovljica - V radovljiški knjižnici si lahko otroci v četrtek ob
17. uri ogledajo lutkovno predstavo Ovčka Mili.

IZLETI
Za popoln pregled
si oglejte
www.9oren)skiglas^i/kazipot

S Planinskim društvom Tržič
Tržič - Vodnrški odsek Planinskega društva Tržič vabi v sredo, 7. maja, na popoldanski izlet po tržiških vrhovih. Tokrat
boste odšli na Tolsti vrh (1715 metrov) iz vasi Gozd. V nede-

89.8 91.1 96.3

ljo, n . maja, pa vabijo po poteh Soške fronte na 1557 metrov
visok javoršček čez planino Colobar. Odhod posebnega avtobusa bo ob 6. uri izpred OŠ Tržič. Prijave in informacije po
tel. 5971 536 do zasedbe m e s t

PREDAVANJA
O d mongolskih step do ognjene zemlje

RADIO SORA
Gore7tjski prijatelj

Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se bo danes ob 19.30
začelo predavanje Tomaže Pšenice, ki vas bo popeljal po
skrivnostnih poteh od neskončne Mongolije, čez širno Rusijo, mimo Združenih arabskih emiratov do skrajnega roba
Južne Amerike.

Radio Sora d.0.0..

Kapucinski trg 4,
4220 Škofja Loka,
tel.: 04/506 50 50,
fax: 04/506 50 60,
e-mail: info@radio-sora.si

Družina varno gnezdo
Radovljica - Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica
vabita na predavanje Berte Golob z naslovom Družina varno
gnezdo, ki bo jutri ob 20. uri v Slomškovi dvorani v Župnijskem domu v Radovljici.

MojeDefoxom

Izberi prihodnost

5 . prvi v i r t u ^ .

MOjE DELO, spletni marketing, d.o.o.
Podutiška 92, 1 0 0 0 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500)

IBM VVEBSPHERE strokovnjak m/ž (Kuvajt)
, Iščemo več strokovnjakov za projektno delo za obdobje
4-6 mesecev, in sicer na nasfednjem področju:
1 - VVebSphere 6 . 0 . 2 razvojniki; 2 - VVebsphere portal;
3 - VVebsphere poslovni proces. NiKjimo 3 5 0 USD
oseba/dan + 1 2 0 0 USD dnevne dodatno za 1 mesec
za bivanje v Kuvajtu. nastanitev v Kuvajtu - stanovanje 4
zvezdice 1 5 0 m2 za č a s trajanja projekta/dela, ptačan
letalski prevoz do Kuvajta In nazaj. Mediasoft. d. o. o..
Cesta 2 . oktober 1 . 6 0 0 0 Koper, prijave zbiramo do 2 2 .
5 . 2 0 0 8 . Več na wvw^.mojedek).com.
Komercialist • prodajni svetovalec mji (Koper, Nova
Gorica, gubljana. Maribor, Celje)
Pričakujemo prijave urejenih, detavnih, vestnih in fleksibilnih kandidatov s končano V., VI., VII. stopnjo izobrazbe ir^
vsaj 3 leti detovnih izkušenj iz prodaje PVC in lesenega
stavt}nega pohištva, z ck>brimi komunikacijskimi in organizacijskimi sposobnostmi, s pogovorrum znanjem nemškega ali itaiijanskega jezika* regijsko, z osnovno računalniško
pismenostjo. Trenkwakler kadrovske stoiitve, d. o. o., Le*
skoškova cesta 9e, 1 0 0 0 Ljubljana, prijave zbiramo do
3 0 . 5. 2008. Več na vwvw.mojedek).com.
Specialist nabave m/ž (Kranj)
Naš naročnik je proizvodfK) podjetje z dolgoletno tradicijo
uspešnega poslovanja. V svoje vrste vabi samozavestnega kandklata z bogatim znanjem in visoko motivacijo po
delu v mednarodnem podjetju na delovr^em mestu specialist nabave m/ž. PrIčaKujemo prijave komunikativnih, ciljno usmerjenih kandidatov z naslednjimi znanii In izkušnjami: VI F. stopnjo izobrazbe ekonomske ali tehnične smeri.
Trenkwalder kadrovske storitve, d. o. o., Leskoškova c e sta 9 e . 1 0 0 0 Ljubljana, prijave zbiramo do 3 0 . 5 . 2 0 0 8 .
Več na wwv^. mojedeto.com.
Gradbeni Inženir s strokovnim Izpitom m/2 (Šenčur)
Podjetje Protim Rzišnik Pete arfiitekti in inženinl, d. o. o., v
sK^i kotektrv vabi rKNega sodelavca: Gradbeni inženir s strokovnim izpitom m/ž. Pričakujemo: univerzitetno aS visoko
strokovno izot>razbo gradbene smeri, strokovni izpit, vsaj 5
let dela v operativi. organizacijske sposotmosti, sposobnost
vodenja manjših skupin, poznavanje računalniških programov M S Office, znanje A-CAD^ je prednost... Ržišnik
Pere skupina. Delavska cesta 24. 4 2 0 S Šenčur, prijave
zbiramo do 29. 5 . 2 0 0 8 . Več na www.moJedeto.com.

G o r e n j s k i G l a s

|

www.gorenjskiglas.si

Gradbeni delavec m/ž (Kranj)
Zaposlim novega sodelavca, z voljo do dela v gradbeništvu
- nizke gradnje. Gragor, Žablje 5 , 4 2 0 4 Golnik, prijavo
zbiramo do 2 9 . 5 . 2 0 0 8 . Več na www.mojedeto.com.
Gradbeni tehnik m/ž <Šenčur)
Podjetje Protim Ržišnik Pere arhitekti In Inženirji,
d. o. o., v svoj kolektiv vabi novega sodelavca: Gradl>eni
tehnik m/ž. Pričakujemo: srednja gradbena š o l a
oziror^a višja strokovna šola, vsaj pet let ustreznih
delovnih izkušenj, pozjiavanje računalniških programov
MS Office, znanje A-CAD-a je prednost... Ržišnik Pere

skupina. Delavska cesta 2 4 . 4 2 0 8 Šenčur, pr^ave zbiramo
do 2 9 . 5 . 2 0 0 8 . Več na vww.mojedelo.com.
SkladtSčnIK m/ž (Škofja Loka)
Od novega sodelavca/sodelavke pričakujemo: IV. ali V.
Stopnjo izobrazbe tehnične smeri. 1 leto ustremih detovnih
izkušenj, opravljen izpit za viličaija, osnovno znanje pn>
gramskega paketa MS Offtoa, osnovno znanje angleškega
ali nemškega jezika, dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti, zanesljivost, natančnost in organiziranost. Indramat Elektromotorii. d. o. o., REKROTH BOSCH
GROUP, Kidričeva 8 1 , 4 2 2 0 Ško^a Loka, prijave zbiramo
do 28. 5 . 2 0 0 8 . Več na www.mojedelo.com.
Vodja sektorja betonama in agregati m/ž (Škofja Loka)
Od k ^ i d a t o v pnčakujemo: d a imate univendtetno ali vteoko
strokovno izobrazbo tehnične smeri, odlične organizac^ske
in vods^/e^e sposobnosti, strokovnost in inovativnos^
poznavanje dela z računalnikom, vozniški izpit Kategorije 8.
S G P TehnBc, d. d., Stara cesta 2 . 4 2 2 0 S k c ^ Loka. prijave
zbiramo do 2 5 . 5 . 2008. Več na www.mojedelb.com.
Knjigovodja m/ž (Kranj)
Ž a l i m o Knjigovodjo s V. stopnjo e k o n o m i ali druge
ustrezr>e izobrazbe, vsaj 3 leta detovnih izkušenj na področju kn^govodstva oz. računovodstva, dobro poznavanje računalniških programov Word In Excel, natančnost, zanesljivost. Bbi, d. o. o.. Cesta 1 . maja 7 5 . 4 0 0 0 Kranj, prijave zl)iramo d o 2 1 . 5 . 2008. Več na www.rTK)jedelo.com.
Stimulativno nagrajeni natakar m/2 (2 osebi) (Kamnik)
Zamdi povečanega obsega dela medse sprejmemo dva
gostinska sodelavca - natakarja m/ž. Deto poteka v renomiranem lokalu CAFE ATRIUM v Kamniku. Nudimo možnost zaposlitve po dogovom. nedno In stimulativno plačito.
mlad kolektiv, nedolgočasno delovno klimo in prav tako
okolje. Kandidatom iz oddaljenih krajev zagotovimo tudi
stanovanje. Atrium, d. o. o., Percvo 2 5 . 1 2 4 1 Kamnik, prijave zbiramo do 2 1 . 5 . 2 0 0 8 . Več na www.mojedeto.com.
Inženir oz. tehnik v operativl m/ž (Škofja Loka)
Ponujamo vam: poklicni izziv, samostojno in dinamično
deto pri vodenju ambictoznega tima v odličrvem podpornem okolju, stimulativno plačito In trendovsko nagrajevanje za uspešno opravljeno deto. odričr>e možnosti za vaš
osebni In kariemi razvoj v sodotmem detovnem okolju z
jasTK) zastavljenimi cilji, strokovno nadgradnjo vaših znanj
ter ostalih znanj, ki s o pomembna za doseganje ciljev.
S G P Tehnik, d. d.. Stara cesta 2 . 4 2 2 0 Škofja Loka. prijave zi>ifamo do 1 8 . 5 . 2008. Več na www.mojedeto.com.
S a r n o ^ tehf^ sodelai«c v pripravi dela trVž (Šftfj^a L ^ ^
Ponujamo Vam: kreativno, raznoliko in odgovorno delo.
stimulativno plačto in nagrajevanje za uspešno in učinkovv
to opravljeno deto. odflčne možnosti za vaš osebni in kar^
emi razvoj, strokovno nadgradnjo vaših znanj ter ostalih
znanj, ki s o porr^embna za d o s e ^ j e c8jev. S G P Tehnik,
d. d.. Stara cesta 2 , 4 2 2 0 Šhofia Loka, prijave zbiramo do
1 6 . 5. 2 0 0 8 . Več na www.mojedeto.com.

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

do 5.6.08; SKSM. SAJE & SAJE. O.N.O.. ŠMIDOVAUL 11. KRANJ
do 31.5.08; STK3MA-CEVNI SJSTEMI D.O.O,,
MOTNiCAS.TRZIN
do 26.6.08; VOLENIK. D.O.O.. CELOVŠKA C.
170. LJUBLJANA
GOZDNI OEUVEC SEKAČ
do 7.5.08: MIROSLAV ROBiC S.P.. SREDNJI
VRH 17. GOZD MARTUUEK
OBDELOVALEC KOVIN
dO 25.5.08; LITOSTROJ PTS. D.O.O.. LITa
STROJSKAC. 42. UUBUANA
KUHARSKI POMOČNIK
do 7.5.08; DOM STAREJŠIH OBČANOV
PREDDVOR, POTOČE 2. PREDDVOR
do 9.5.08; GOSTILNA PR NOVAK. D.O.O..
SLAPE 52. UUBUANA. POUE
NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA {00 2 LFT)
do 7.5.08; ATM S L D.O.O.. PREŠERNOVA C.
9 B. VELfNJE
STROJNI OBDELOVALEC KOVIN
do 15.5.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C.
21. UUBUANA
STROJNI VEZILEC
do 7.5.08: VISION STUDIO. D:0.0.. ČEŠNJK
CA 35. ŽELEZNIKI
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA (DO 3 LET)
do 15.5.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C.
21. UUBUANA
KMETUEC
do 21.5.2008; KŽK. D.O.O.. KRANJSKA C.
2S.ŠE}^ČUft
VRTNAR
do 21.5.08; HUMKO. D.O.O., SEBENJE 54.
BLED
PEK
do 8.5.08; OREHEK. D.O.O.. SAVSKA LOKA
22. KRANJ
MIZAR
do 16.5.08; SMOLEJ. D.O.O.. POD GOZDOM
30. TRŽIČ
KUUČAVNfČAR
dO 15.5.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C.
21, UUBUANA
OBUKOVALEC KOVIN
do 5.6.08; ISKRA- OTC. KRANJ. D.O.O.. SAVSKA LOKA 4. KRANJ
dO 15.5.08; KARIERA, D.O.O., DUNAJSKA C.
21, UUBUANA
do 25.5.08; LOGAR TRADE. D.O.O., POSLOVNA CONA A 41. ŠENČUR
do 9.5.08; NIKO. D.D., OTOK116. ŽELEZNIKI
STRUGAR
do 29.5.08; BVG, D.O.O.. SAVSKA C. 16.
KRANJ
ORODJAR
dO 9.5.08; POLVCOM ŠK. LOKA, D.O.O..
POUANE 76, POUANE NAD ŠK. LOKO
STROJNIK
do 31.5.08; THVSSENKRUPP DVG DVIGALA.
D.O.O.. ŠPRUHA 19. TRZIN
STROJNI MEHANIK
do 7.5.08; EH. D.D.. 8AK0VNIK 4 A. KAMNIK
AVTOMEHANIK
do 14.5.08; STEELTRANS, D.O.O.. C. ŽEl£ZARJEV 8, JESENICE
ELEKTRIKAR ENERGETIK
dO 7.5.08; ELEKTRO PRIMOŽIČ. D.O.O..
TREBIJA52. GORENJA VAS
do 7.5.08; ELEKTRO TRADE. D.O.O.. GORENJESAVSKAC. 15. KRANJ
ELEKTROMONTER
do 15.5.08; PIAN-NET. D.O.O., KAMNIK POD
KRIMOM 8 B. PRESERJE

MONTER EI£MENTOV
dO 27.5.08; LAMEX S.R.O., ROŠNJA 1S A.
STARŠE
GRADBENI OEUVVEC
do 8.5.08: AKIDA. D.O.O.. C. MARŠALA TITA
41. JESENICE
SKLADIŠČNO TRANSPORTNI DELAVEC
do 10.5.08: OFIKA. O.O.O.. DVORAKOVAUL
5, UU8UANA
OEUVEC BREZ POKUCA
dO 19.S.08: KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C.
21, UUBUANA
do 11.5.08; LASER BLED. D.O.O., VURNIKOVAUL 2. UUBLJANA
do 10.5.08; MANICOM. d.o.o.. POVŠETOVA
UL $5. UUBUANA
do 7.5.08; MAflKSIM. O.O.O.. ROŽNA DOUNA. C. V14. UUBLJANA
do 7.5.08; MODRI VAL D.O.O.. C, 1. MAJA
999. KRANJ
do 31.5.08; NEDŽAT RASTODER S.P.. ISTRSKAUL I.KOZINA
do 15.5.08; OGREX. D.O.O.. P00REČA5.
MAVCiČE
d011.5.08; SAMO OVEN S.P., CELOVŠKA C.
50, UUBLJANA
do 8.5.08; MARJAN O M m M t S.P.. ŽLEBE
1 K. MEDVODE
do 7.5.08; VIP VIRANT, D.O.O., KOPRSKA UL
88. UUBUANA
POMOŽNI DEUVEC
dO 10.5.08: JURE ŽAGAR S.P.. BEGUNJSKA
C. 4. LESCE
do 10.5.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C.
21. UUBLJANA
do 14.5.08; L£BEN. D.O.O.. LETENlCE 25.
GOLNIK
do 21.5.08; NEROS. D.O.O., VOJKOVA UL 2
B. LESCE
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
do 9.5.08; AGENCIJA M SERVIS. D.O.O..
SLOVENSKITRG 8. KRANJ
do 25.5.08; ANDREJA PODPEČAN S.P.. UL
LOJZETA HROVATA 9. KRANJ
do 7.5.08; BILBIA. D.O.O.. RUDARSKA C. 27.
SENOVO
do 7.5.08; HOTR RIBNO. D.D., IZLETNIŠKA
UL 44. BLED
do 14.5.08; INTECTIV, D.O.O.. LJUBLJANSKA C. 24 A, KRANJ
do 26.5.08; ISKRA ISO • LIVARNA. D.O.O..
SAVSKA LOKA 4, KRANJ
dO 31.5.08; ISKRA ISD • PLAST, d.o.o.. SAV«
SKA LOKA 4. KRANJ
do 25.5.08; JAMNIK. D.O.O.. GORENJSKA C.
12. MEDVODE
do 14.5.08; LAMEX S.R.O.. ROŠMJA 16 A.
STARŠE
do 15.5.08; MARJANCAPREŠERN RIBNIKAR,
S,P.. KRANJSKA C. 11. RADOVUlCA
do 15.5.08; NEDŽAT RASTODER S.P.. ISTRSKA UL I.KOZINA
do 7.5.08; ROMAN ROSTOHAR S.P.. CANKARJEVAC. 2 3 C, BLED
do 21.5.08; ROMAN ROSTOHAR S.P.. CANKARJEVA C. 2 3 0 , BLED
dO 11.5.08; SA2A. D.O.O. KOROŠKA C. 33.
KRANJ

do 14.6.08: STANISLAV VODLAN S.p.. SUHA0 0 l £ 21. KOMENDA
ŠtVIUA
de 11.5.08; ATOM. TRŽIČ. D.O.O.. POT NA
POUE 58. TRŽIČ
SUKOPLESKAR
do 18.5.08; RESPECT, D.O.O.. APAČE 179.
LOVRENC NA DRAVSKEM POUU
FRIZER
do 18.5.08; EXLESIOR. D.O.O.. DETELOVA
UL 10. KRANJ
do 9.5.08; KOZMO, D.O.O., PARMOVA UL
51. UUBUANA
do 21,6.08; MfTJA. d.o.o.. C. V MESTNI LOG
84. UUBUANA
ZIDAR
dO 8.5.08; AKIDA. D.O.O.. C. MARŠAUV TTTA
41. JESENICE
do 11.5.08; MARKO FERJAN S.P.; OLŠEVEK
41. PREDDVOR
STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE
do 22.5.08; CP. KRANJ. D.D.. JEZERSKA C.
20. KRANJ
do 8.5.08; OGP GRAD. BLED. D.D., GRAJSKA C. 44. BLED
do 25.5.08; ŽELHZNIKAR CONTROL D.O.O..
KOTNIKOVAUL 30. UUBUANA
VOZNIK AVTOMEHANIK
dO 8.5.08; PRIMA TRANS. D.O.O.. USTOVČE
41. NOVO MESTO
dO 10.5.08; TONIKA 2, D.O.O., BRATOVŠEVA
PLOŠČAD 8, UUBLJANA
VOZNIK
dO 14.5.08; GOODCENTER. POSLOVNA
CONA A 20. ŠENČUR
dO 9.5.08: JELNIKAR FEUKS S.R. C. OB POTOKU 19. LOG PRI BREZOVICI
PRODAJALEC
do 10.5.08; AVTO MARKOVIČ, D.O.O., POLJANE 146, POLJANE NAD ŠK. LOKO
do 20.5.08: DARJAN BRESKVAR S.P., ZAGREBŠKAC. 20. MARIBOR
do 7.5.08; HERVIS, D.O.O.. FUŽINSKA C. 8,
JESENICE
do 26.5.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C.
21. UUBUANA
do 14.5.08; KZ KRIŽE, Z,0.0.. C. KOKRŠKEGA ODREDA 24. KRIŽE
do 25.5.08; KLASJE, KRANJ. D.O.O., C. NA
KLANEC 9. KRANJ
do 7.5.08; UINA PREKPAUAJ S.R, C. MARŠALA THA 44, JESENICE
do 22.5.08; PROTON PROJEKT. D.O.O.. ALPSKA C. 43.L£SCE
KUHAR
do 8.5.08; AIREST, O.O.O..ZG, BRNIK 130 A.
BRNIK-AERODROM
do 9.5.08; ERLAH. D.O.O., SREDNJA VAS
132. SREDNJAVAS V BOHINJU
do 9.5.08; GOSTILNA PR NOVAK. D.O.O.,
SLAPE 52. UUBUANA-POUE
do 7.5.08; HOTEL RtBNO, D.D., IZLETNIŠKA
UL 44. BLED
do 18.5.08; MIP MALOPRODAJA, D.O.O., PANOVŠKAC. I.NOVAGORK^^
do 11.5.08; MIRKO BODIROŽA S.P.. PODBREZJE 246. NAKLO
do 14.5.08; PAMARO. D.O.O. RIBČEVLAZ
42. BOH, JEZERO
do 21.7.08; ROK MALNAR S,P.. STARA FUŽINA 23. BOH. JEZERO
NATAKAR
do 20.5.08; ERLAH. D.O.O., SREDNJA VAS
132. SREDNJA VAS V BOHINJU

do 9.5.08; GOSTILNA PR NOVAK. D.O.O..
SU^PE 52, UUBUANA-POUE
do 7.5.08; HOTEL RIBNO. D.D.. IZLETNIŠKA
UL 44. BLED
do 11.5.08; KOMPAS HOTEU BLED. D.D..
CANKARJEVA C. 2. BLED
do 22.5.08; KOT. D.O.O., MESTNI TRG 6.
IDRUA
do 18.5.08; TAJMS. d.o.o.. JUŽNA C. 97. IZOLA
SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA
do 7.5.08; 8EKEM D.O.O.. BELŠAKOVA UL
2. PTUJ
do 9.5.08; ERLAH, D.O.O., SREDNJAVAS
132. SREDNJA VAS V BOHINJU
do 26.5.08; ISKRA ISD - STRUGARSTVO,
D.O.O., SAVSKA LOKA 4. KRANJ
do 11.5.08; JARC i JARC. D.O.O.. KRŠKA
VAS 28 A, KRKA
do 26.5.08: KARIERA. D.O.O., DUNAJSKA C.
21. UUBUANA
do 11.5.08; KATJA REBEC S.R, KRAŠKA C.
67, DfVAČA
do 7.5.08; FRANC MARINČIČ S.P., ŽABNICA
11. NOTRANJE GORICE
do 15.5.08: MATJAŽ ERZAR S.P.. JEZERSKA
C. 41. KRANJ
do21.5.08; MENCINGER, D.O.O..ALPSKAC.
68, LESCE
do 14.5.08] NATAN, D.O.O.. SAVSKA C. 34.
KRANJ
do 11.6.08; SAZA. D.O.O., KOROŠKA C. 33,
KRANJ
do 14.5.08; STEELTRANS. D.O.O., C. ŽELfZARJEV8. JESENICE
VRTNARSKI TEHNIK
do 21.5.08: HUMKO, D.O.O., SEBENJE 54,
BL£D
LESARSKI TEHNIK
do 25.5.08; DO-RAL D.O.O,, UL POHORSKEGA BATAUONA 211. UUBUANA
STROJNI TEHNIK
do 18.5.08; HIB, KRANJ. D.O.O., SAVSKA C.
22. KRANJ
do 18.5.08; I.S.P., D.O.O., BEVKOVA UL 42,
KAMNIK
do 5.6.08; ISKRA ISD • STRUGARSTVO,
D.O.O.. SAVSKA LOKA 4, KRANJ
do 14.5.08; LE-TEHNIKA, D.O.O., ŠUCEVA
UL 27, KRANJ
do 18.5.08; MANPOVVER. D.O.O., DUNAJSKA
C. 49, UUBUANA
do 9.5.08; JELJ^IKAR FEUKS S.P,, C. 08 POTOKU 19. UOG PRI BREZOVICI
ELEKTROTEHNIK ENERGETIK
do 15.5.08: PIAN^^ET, D.O.O., KAMNIK POD
KRIMOM 8 B. PRESERJE
ELEKTROTEHNIK
dO 17.6.08: THVSSENKRUPP DVG DVIGALA.
D.O.O., ŠPRUHA 19. TRZIN
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK
dO 16.5.08; AGENCIJA M SERVIS, D.O.O..
SLOVENSKI TRG 8, KRANJ
do 17.5.08; OIMPEX LESNOOBDELOVALNI
STROJI D.0,0.. ZG. BfTUJE 284. ŽABNICA
RAČUNALNIŠKI TEHNIK
do 14.5.08; SIGMA SISTEMI. D.O.O.. PREDILNIŠKAC. 16, TRŽIČ
KOZMETIČNI TEHNIK
do 10.5.08: BARBARA VVEBER S.R. HAFNERJEVO NASEUE 2, ŠK. LOKA
GRADBENI TEHNIK
do 8.5.08; AKIDA. D.O.O., C. MARŠALA TTTA
41. JESENICE

do 11.5.08; UP. D.O.O., LJTOSTROJSKA C.
50, UUBLJANA
do 16.5.08; OGP GRAD, BLED, D.D., GRAJSKA C. 44. BLED
TRGOVINSKI POSLOVODJA
do 10.5.08; KOVINATOR. D.O.O.. KURILNIŠKAUL 21. JESENICE
GOSTINSKO TURISTIČNI TEHNIK
do 21.5.08; MARINA PORTOROŽ. D.D,. C.
S0UNARJEV8, PORTOROŽ
GOSTINSKI TEHNIK
do 15.5.08; ARCUSMEDICA, D.O.O.. INDUSTRUSKAC.2E,tZ0LA
TURISTIČNI TEHNIK
do 7.5.08; HIT ALPINEA, D.D.. BOROVŠKA C.
99, KR. GORA
EKONOMSKI TEHNIK
do 15.5.06: ARCUSMEDICA. D.O.O., INDUSTRIJSKA C. 2 E. IZ0W
do 19.5.08; KARIERA. D.O.O., DUNAJSKA C.
21. UUBUANA
do 26.5,08; MERKUR ZAVAROVALNICA. D.D..
DUNAJSKA C. 58. UUBUANA
do 9.5.08; PIKOSOFT. d.o.o., lOC ZAPOUEIII
5. LOGATEC
EKONOMSKI TEHNIK ZA RAČUNOVODSTVO
do 30.5.08; REPUKA. D.O.O.. TRŽAŠKA C.
42, UUBUANA
RAČUNOVODJA
do 7.5.08; OŠ IVANA GROHARJA. PODLUBNIK1.ŠK. LOKA
ADMINISTRATIVNI TEHNIK
do 25.5.08; DiAMED. D.O.O., BARJANSKA C.
56, UUBUANA
do 8.5.08; DORAL, D.0,0.. UL POHORSKEGA BATAUONA 211. UUBUANA
do 25.5.08; KADRiAL, D.O.O.. STRAHINJ110,
NAKLO
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE
do 14.5.08; BOLNIŠNICA GOliJIK. GOLNIK
36. GOLJ^IK
SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠNA IZOBRAZBA
do 13.5.08; ADECCO H.R., D.O.O.. BRNČIČEVAUL 15 B. UUBUANA
do 11.5.08; AVTOŠOLAfNG. HUMAR. KRANJ.
D.O.O., BLEJVVEISOVAC. 10, KRANJ
do 22.5.08; GRAVVE, D.D., KOMENSKEGA
UL 4, UUBUANA
do 15.5.08: KARIERA. D.O.O., DUNAJSKA C.
21. UUBUANA
do 26.5.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C.
21, UUBUANA
do 9.5.08; POUCUA. ŠTEFANOVA UL 2.
UUBUANA
do 18.5.08; RESPECT.^D.0.0.. APAČE 179.
LOVRENC NA DRAVSKEM POUU
do 13.5.08; SARAJA. D.O.O., LOŠKA C. 16 A.
LOG PRI BREZOVICI
do 14.5.08: SIGMA SISTEMI. D.O.O., PREDILN^ŠKAC. 18, TRŽIČ
do 20.5.08; SIGR. D.O.O.. SP. PLAVŽ 14 F.
JESENICE
INŽ. STROJNIŠTVA
do 14.5.08; LE-TEHNIKA. D.O.O., ŠUCEVA
UL 27, KRANJ
EKONOMISTZA ANAUZE IN PLANIRANJE
do 20.5.08; PROR.I.S.K.. O.O.O.. ERBEŽNW
KOVAUL 2. UUBUANA
INFORMATIK
do 14.5.08; SIGMA SISTEMI, D.O.O., PRED(LNIŠKAC. 16, TRŽIČ
VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA

do 15.5.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C.
21. UUBUANA
UNIV. DIPL INŽ. STROJNIŠTVA
do 26.5.08: ISKRA-OTC. KRANJ. D.O.O..
SAVSKA LOKA 4. KRANJ
DIPL I N l GRADBENIŠTVA
do 29.5.08; SGP TEHNIK. D.D.. STARA C. 2.
ŠK. LOKA
DIPL EKONOMIST
do 14.5.08: GOODCENTER. POSLOVNA
CONA A 20. ŠENČUR
do 6.5.08; STUDIO MARGO, D.O.O.. C. CENETAŠTURARJA 28 A, UUBUANA-ČRNUČE
DIPL VARNOSTNI INŽ.
dO 25.5.08; SGP TEHNIK. D.D.. STARA C. 2.
ŠK. LOKA
UNIV. DIPL PRAVNIK
do 9.5.08; VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO
RS. TRG OSVOBODILNE FRONTE 13. UUBUANA
DR. MEDICINE
do 25.5.08; DIAMED. D.O.O., BARJANSKA C.
56, UUBLJANA
do 5.6.08; OZG. ZD BL£D. ZD BOHINJ, MLADINSKA C. 1. BL£D
do 5.6.08; OZG. ZD JESENICE. C. MARŠALA
TITA 78. JESENICE
do 22.5.08; OZG. ZD KRANJ. GOSPOSVETSKAUL 10. KRANJ
do 18.5.08; OZG, ZD KRANJ. GOSPOSVETSKAUL 10. KRANJ
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
do 14.5.08; BOLNIŠNICA GOLNIK. GOLNIK
36. GOLNIK
DIPL INŽ. RADIOLOGIJE
do 9.5.08; MANPOVVER. D.O.O., KOROŠKA
C. 14. KRANJ
DR. MED. SPEC. SPLOŠNE MED.
do 5.6.08; OZG. ZD BLED, ZD BOHINJ, MUV
DINSKAC. I . B l f D
do 15.5.08: OZG. ZD ŠK. LOKA. STARA C. 10,
ŠK. LOKA
DR. MED. SPEC. MED. DEU, PROMETA.
ŠPORTA
do 5.6.08; OZG, ZD JESENICE. C. MARŠALA
TTTA 78, JESENICE
DR. MED. SPEC. PEDIATRUE
do 5.6.08; OZG. ZD RADOVUlCA. KOPALIŠKA C. 7. RADOVUlCA
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA
do 14.5.08: ACRONI. D.O.O., C. BORISA KIDRIČA44. JESENICE
DR. VETERINARSKE MED.
do 10.5.08; VETERINARSKA AMBULANTA
KŽK, D.O.O., KRANJSKA C. 29, ŠENČUR
do 21.5.08; VETERINARSKI DOM DOMŽAL£.
D.O.O., C. TALCEV 10. DOMŽALE
Prosta d«lovna mesta objavljamo po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje. Zaradi pomanjkanja prostora niso objavljena vsa.
Prav tako zaradi preglednosti objav izpuščamo pogoje, ki jih postavljajo delodajalci
(delo za določen čas, zahtevane delovne Izkušnje, posebno znanje In morebitne druge
zahteve). Vsi navedeni In manjkajoči podatki so dostopni:
• na oglasnih deskah območnih služb In uradov za delo zavoda;
- na domači strani Zavoda RS za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si;
• pri delodajakiih
Bralce opozarjamo, da so mor^ttne nepake pri objavi mogoče.
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Travniki na Planini
pod Golico postajajo beli...
... in konec tedna, ko se začenja Praznik narcis, bodo bele lepotice v polnem razcvetu, zagotavlja
predsednik TD Golica Franci Smolej.
URŠA PETERNEL

Praznik narcis se uradno začenja v petek, že prejšnji konec
tedna pa so v Štefelinovi hiši odprli razstavo fotografij
z naslovom S srcem te gledam, vas pod Golico avtorja
janka Rabiča ter pesmi in proze Pomlad v moji vasi Darje
Jakopič. Na fotografiji sta skupaj s predsednikom T D Golica
Francijem Smolejem.

A

REMONT KRANJ
Al - REMONT KRANJ investicijsko upravljanje, d.0.0.

A l - REMONT KRANJ, D. O. O.
L J U B U A N S K A CESTA 2 2 , 4 0 0 0 KRANJ
Iščemo sodelavca za določen čas (z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas) - nadomeščanje delavke na
porodniškem dopustu
V RAČUNOVODSTVU

(glavna knjiga)

Pogoji:
• najmanj V. stopnja izobrazbe ekonomske snneri
• najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
• poznavanje računovodskih standardov
• poznavanje predpisov s področja DDV
• delo z urejevalniki besedil in preglednic
Microsoft Word in Excel
• poskusno delo 3 m e s e c e
Pisne v l o g e z dokazili o izpolnjevanju p o g o j e v in
opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite v roku 5
dni po objavi na naslov: A l - Remont Kranj, d. o. o..
Ljubljanska cesta 2 2 . 4 0 0 0 Kranj.
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Na Planini pod Golico se
konec tedna začenja letošnji
Praznik narcis. Ključavnice,
kot jim pravijo v jeseniških
rovtih, bodo spet prekrile pobočja Golice, Stmške, Rožce,
Dovške Babe, pa tudi nižje
ležeče travnike in senožeti.
Množice obiskovalcev se
bodo spet zgrnile na Planino
pod Golico. Kot pravi predsednik Turističnega društva
Golica Frand Smolej, v mesecu narcis vsako leto naštejejo med pet in deset tisoč
obiskovalcev. In kaj jim v
kraju - poleg narcis - še lahko
ponudijo.' Po Smolejevih besedah vsako leto pripravijo
več kulturnih in zabavnih
prireditev, obiskovalci se lahko okrepčajo na turistični
kmetiji ali ustavijo na pijači v
gostilni sredi vasi. Številni se
prav v maju povzpnejo na
1835 metrov visoko GoEco, ki
je po Smolejevih besedah že
kopna. Tudi koča na Golici
(stoji na 1 5 8 2 metrih nadmorske višine), ki jo upravlja
Planinsko društvo lesenice,
je od prejšnjega konca tedna
odprta vsak dan. Lani v maju
so v koči zabeležili zgodovinski rekord. V knjigo za obiskovalce se je vpisalo več kot
3700 planincev, kar je več kot

Narcise se bodo polno razcvetele v prihodnjih dneh.
običajno vso poletno sezono
Predvsem ob sobotah, nede
Ijah in praznikih se vijejo dol
ge kolone po vseh poteh, ki
vodijo na Golico. Čar spomladanskega vzpona je pogled
na bele poljane ključavnic na
spodnjih travnikih, z vrha
Golice pa čudovit razgled na
Gorenjsko in Koroško.
Na Planini pod Golico pa
imajo še nekaj manj znanih
zanimivosti. Tako so pred
nekaj leti odprli prenovljen
vhod v Korlnov rov, v katerem je maketa Bergmandelca 2 vozičkom, na informa-

Ime narcisa izhaja iz grške mitologije in
simbolizira samovšečnost. V jesenišldh rovtih jim
pravijo ključavnice, o imenu pa legenda pravi tole:
Nekoč je Bog posvaril čebele, naj nikar ne delajo
in nabirajo medu ob nedeljah in praznikih.
Čebele pa ga niso ubogale in zato jim je med v
rožah "zaključil". Od tod ime ključavnice.
tivnem panoju pa obiskovalci lahko izvedo veliko o zgodovini rudarjenja v teh krajih. V neposredni bližini so
Savske jame, ki so pozimi
prizorišče sankaških tekmovanj. Planina pod Golico je
tudi izhodišče za vzpon na
smučišče Spanovvrh, bodisi
peš bodisi s sedežnico.

Mi varujem to cvetje,
^ v naši vasi je doma.
wlw narava nam Je dala.
^
mj ne pokonča'

pripravo prostorskih dokumentov, ki bodo vzpostavili
pogoje za turistični razvoj
kraja. Na mestu hotela Beldjan naj bi tako zrasla Turistična vasica Beldjan, katere
osrednji del naj bi bil bivši
hotel, v okoUd pa naj bi zgradili več apartmajskih oziroma bungalovskih objektov.
Obnovili naj bi tudi prostore
bližnjega gasilskega doma,
ki naj bi postal središče dogajanj, v njem naj bi uredili
prostore krajevne skupnosti,
turistično informacijsko pisarno ter prostore za potrebe
lokalnih društev. S tem naj
bi Planina pod Golico z obiskovald živela vse leto, in ne
le maja, ko cvetijo nardse.

Narcise so zavarovane in jih ni dovoljeno trgati, rezati ali
kakorkoli drugače namerno uničevati.

Za še hitrejši razvoj turizma v kraju, ki zdaj zaživi le v
mesecu maju, pa bi po besedah predsednika Turističnega društva Golica nujno potrebovali več prenočišč. Hotel Beldjan sredi vasi že vrsto let žalostno propada. Da
bi se stvari vendarle premaknile naprej, so na Občini Jesenice pred kratkim začeli s

Na Planini pod Golico z nekaj sreče lahko srečamo
Bergmandelca, ki sicer živi v Savskih jamah. Vhod v Korlnov
rov je urejen in vreden ogleda.

Koča na Golici (na višini 1582 metrov) je odprta vsak
dan, pot na vrh Golice (1835 metrov visoko) pa je kopna.
Z Jesenic do koče na Golici je poldrugo uro hoje.
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Na Hotavljah se veščin
mizarstva učita tuja vajenca
v Mizarstvu Jezeršek so pred leti gostili ameriškega študenta, lani francoskega vajenca, danes pa se
pri njih učita Francoz in Finec. Mizarsko podjetje s stopnicami tudi samo prodira na tuje.
B O J T I A N BOGATAJ

Hotavlje • Mizarstvo Jezeršek je v domačih Hotavljah
pred tremi desetletji ustanovil Karel Jezeršek in kmalu
postal znan po izdelavi lesenih stopnic, čeprav iz proizvodnje s 25 zaposlenimi in
dvema vajencema prihajajo
tudi vrata, pohištvo, mize
oziroma lesena oprema celotnih objektov. Po nepričakovani smrti ustanovitelja so
podjetje prevzeli sinovi Jernej (Nejc), Boštjan in Janez
Jezeršek. Čeprav so se takrat
pojavili skeptiki, ki so menili,
da bo šlo mizarsko podjetje
po zlu, so do danes dokazali,
da jim veščine dela in poslovanja niso tuje. Čeprav vsi
opravljajo vsa dela, je uradno
njihovo delo natančno določeno: Nejc vodi podjetje,
Boštjan proizvodnjo in Janez
montažo.
A najprej o dveh prav posebnih vajencih v njihovi delavnici. Charles-Henri Bizard prihaja iz Francije, Lauri Raunio iz Finske. "Menim, da je bila praksa na Hotavljah moja najboljša izbira,
čeprav ima naša šola kontakte po vsej Evropi. Naučiti
sem si želel osnov mizarstva.

Veliko znanja in lepa
okolica
"Stroji so tako ali tako povsod enaki, v tej delavnici pa
mi omogočajo, da spoznam
celoten proces proizvodnje.
Zagotovo bom svojo dobro
izkušnjo priporočil tudi drugim študentom," še pove finski študent, ki zelo ceni tako

Spodbude za razvojnoinvesticijske projekte
BOŠTJAN BOGATAJ

Kranj - Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost pri
Ministrstvu za gospodarstvo
je v sodelovanju s Tehnološko agendjo Slovenije (TIA)
pred prazniki objavil javni
razpis, v okvira katerega bo
sofinanciralo skupne razvojno-investicijske
projekte
podjetij. To so projekti, ki
predstavljajo razvoj novega
proizvoda in/ali storitve ali
razvoj bistveno izboljšanega
proizvoda in/ali storitve z
višjo dodano vrednostjo. Rezultat projekta mora predstavljati inovacijo za vsa sodelujoča podjetja. Med te po
razpisu ne štejejo projekti,
povezani z razvojem in vzpostavitvijo e-vsebin in estoritev na področjih kulture,
zdravja, e-poslovanja za mala
in srednje velika podjetja, lokalne e-uprave, e-vsebin in estoritev za potrošnike ter
znanstvenih in izobraževal-

nih e-vsebin in e-storitev Cilj
razpisa je sofinancirati vsaj
osem razvojno-investidjskih
projektov oziroma vsaj 340
tisoč raziskovalnih ur.
Z razpisom želijo spodbuditi podjetja k pospešenim
vlaganjem lastnih sredstev v
razvojno dejavnost v smeri
tehnološkega razvoja in inovativnosti za krepitev svojega
konkurenčnega položaja na
evropskih in tujih trgih,
hkrati pa spodbuditi m e ^ e bojno povezovanje podjetij
in njihovo sodelovanje z raziskovalnimi skupinami. Na
javnem razpisu lahko kandidirajo skupine dveh ali več
podjetij (gospodarske družbe
ali samostojni podjetniki), ki
morajo v okvira projekta sodelovati z vsaj eno raziskovalno skupino. Vloge lahko
prvič oddajo do 3. junija, naslednjič do 3. otoobra letos,
nato vsake štiri mesece 20. v
mesecu. Sicer pa bo razpis
odprt do porabe sredstev.

Janez, Boštjan in Nejc Jezeršek po očetu vodijo Mizarstvo Jezeršek.
prijaznost in strokovnost hotaveljskih sodelavcev kakor
tudi lepo okolje Poljanske
doline. Pravi, da kakih velikih problemov do sedaj ni
imel, vsakdo m u priskoči na
pomoč in vedno se najde
kdo, ki zna vsaj malo angleško. V kratkem času se je nekoliko tudi navezal na Poljansko dolino, saj pridno
vadi floorball z lokalnim klubom, sicer pa je s kolesom

Lauri Raunio, Nejc Jezeršek in Charles-Henri Bizard
v delavnici
ki jih bom potreboval pri
svojem delu - oblikovanju
pohištva," nam je povedal
Lauri, ki trdi, da je dvomesečna praksa pri Jezerškovih najboljša priprava za bodoče delo.
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obiskal že številne vasi v okolici Hotavelj.
Rauniova izkušnja s e bo
konec maja že zaključila,
povsem drugačna pa je
"Francozova", kot CharlesHenrija kličejo v delavnici.
Ta je v Mizarstvu Jezeršek že
od lanskega maja in bo pri
njih ostal eno leto. Doma
obiskuje obrtno šolo Les
Compagninon de Devoir,
kjer pouk traja tri leta, sJedi
leto do dve dela po francoskih delavnicah in podjetjih,
če študenti želijo, pa se lahko
na vajeništvo odpravijo tudi v
tujino. "V šoli sem opazil
oglas za Mizarstvo Jezeršek,

radovedno sem pogledal tudi
na internet in prečesal še podatke o Sloveniji," v nekoliko
sramežljivi, vendar lepi slovenščini pove Charles-Henri, ki je takrat za našo deželo
sploh prvič slišal Danes pa,
kot rečeno, lepo govori slovensko.
Prebiva na kmetiji Pr' Šinkovc, brez zaianja domačega
jezika pa bi m u v teh krajih
težko šlo. "Veliko sem se naučil, menim, da vseh osnov,
ki jih moram poznati za delo
v mizarski delavnid," je prepričan Francoz, ki ga po vrnitvi domov čaka še leto
prakse, a bo po zaključku zagotovo še obiskal Slovenijo
in Poljansko dolino. Tuji študenti se direktorju Nejcu Jezeršku ne zdijo nič posebnega. "Tudi sam sem šel na izmenjavo v finsko šolo in prav
prek teh poznanstev so predstavniki šole po nekaj letih
znova navezali stike. Zanimivi smo, ker s m o mlada
ekipa, dobro opremljeni in
imamo kaj pokazati. Veliko
se ukvarjamo s tujima študentoma, precej več kot bi se
v kakšnem večjem podjetju,"
je prepričan direktor.

Kmalu nove investicije
Bratje Jezeršek ne želijo
spati na dosežkih pokojnega
očeta, zato so bili soglasni ob
odločitvah za večje investicije. "Dogovorili smo se, da bo
treba kupiti nove stroje, saj
ne s m e m o dopustiti, da nas
konkurenca prehiti. Iz lastnih sredstev, do sedaj tristo
tisoč evrov, smo že kupili
kontaktne brusilke, sodobnejše računalnike programe
za konstruiranje stopnic,
kmalu bomo kupili tudi štiri-

stranski skobelni stroj. Pred
kratkim smo začeli urejati
tudi mansardo delavnice,
kjer bo prostor za lažjo proizvodnjo in skladišče na 450
kvadratnih metrih," pojasni
Nejc. Posodobili so tudi avtopark, večja investicija pa je še
v pripravi. Zaradi omenjenih
širitev bodo postavili zmogljivejšo kotlovnico na lesno
biomaso z dvema ločenima
silosoma na žagovino in sekance, ki jo potrebujejo tudi
zaradi večje sušilnice in lakirnice.
Stopnice Mizarstva Jezeršek poznajo po vsej Sloveniji, med njihovimi kupci je
tudi veliko imen z Managerjeve lestvice stotih najbogatejših Slovencev. Zaradi odpiranja mej so znova bolj
prisotni v Avstriji, zelo aktualni so tudi v državah nekdanje Jugoslavije, na Irsko pa
izvozijo več kot desetino proizvodnje. "Irsko podjetje se
je specializiralo za trženje tn
montažo naših izdelkov."
razloži sogovornik in med
perspektivne trge prišteje še
Rusijo, Italijo, Turčijo in
Nemčijo: "Ne vem, kako nas
najdejo. Morda prek internata ali prek najboljšega oglaševanja - s m o na dobrem
glasu. Drži pa, da nas poznajo tudi projektanti." Čeprav
imajo Jezerškovi v načrtih
večanje letne prodaje, pa zaposlovali vsaj za zdaj n e
bodo. Njihov cilj je z boljšo
tehnologijo povečati produktivnost in dodano vrednost
na zaposlenega. V zadnjih
dveh letih so že povečali promet za petino (izvozijo 3 0
odstotkov proizvodnje), kar
gre v veliki meri pripisati izvozu, saj lahko prodajajo po
višjih cenah.

Aerodrom Ljubljana
V Stroj no-vzdrževalni službi iščemo novega
sodelavca na delovnem mestu

VZDRŽEVALEC-AVTOELEKTRIČAR (m/ž)
Pogoji za z a s e d b o d e l o v n e g a m e s t a :
• dokončana poklicna šola. smer avtoelektričar.
• vozniški izpit kategorije B in C,
• dve leti delovnih izkušenj na področju vzdrževanja strojev,
• pridobitev dovoljenja za gibanje in zadrževanje na letališču.
Delovno razmerje b o m o sklenili za določen č a s z
možnostjo podaljšanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredujte službi
za kadre do vključno 1 4 . maja 2 0 0 8 ali preko spletne
strani vvvvvviliu-airpgrt.si

GG
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Letos več žitnih posevkov
Več njiv s pšenico, ječmenom in tritikalo
MATFAŽ G R E G O J U Č

Ljubljana - Po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije slovenski kmetovalci pridelujejo žita na vedno večjih površinah. V primerjavi z letom prej je letos
več njiv s pšenico, ječmenom in tritikalo ter nekaj
manj z oljno ogrščico. Letos
je skoraj za petino več površin posejanih s pšenico in za
dobro desetino več površin z
ječmenom. Površine, posejane z najpomembnejšima
krušnima žitoma, pšenico
in piro, obsegajo v letu 2 0 0 8
nad 38.000 hektarjev, tolikšne so prvič po letu 2 0 0 1 . V

primerjavi z letom prej so te
površine večje kar za 1 9 , 3
odstotka. Površine, zasejane
z drugim najbolj razširjen i m žitom, ječmenom, so se
v zadnjih desetih letih skoraj
podvojile. V letu 2 0 0 8 so te
v primerjavi z letom prej za
12,4 odstotka večje in kar za
9 1 odstotkov večje od površin pred desetimi leti. Kljub
povečevanju površin namenjenih oljni ogrščici v zadnjih letih so letošnje površin e te industrijske oljnice v
Sloveniji kar za 15 odstotkov
m a n j š e od lanskih, kar je
delno posledica ukinitve obvezne prahe in delno večje
setve žit

Številna zlata priznanja
Kmetje na Škofjeloškem so s svojimi izdelki na letošnjem ocenjevanju Dobrot slovenskih kmetij na
Ptuju spet navdušili, čeprav ocenjevanje niti še ni zaključeno! Razglasitev bo konec maja.
B O Š T J A N BOGATAJ

Ško^a Loka • "Od doslej ocenjenih 22 vzorcev s škofjeloškega območja je kar 21 nagrajenih. To je lep dosežek,
plod dolgoletnega načrtnega
dela kmetij in strokovnih
služb, ki organizirajo vrste
izobraževanj od pridelave do
predelave in do neposrednega trženja izdelkov in pridelkov. Kmetje so se naučili, da
se kakovost začne že v sadovnjaku ali na vrtu, saj je le dober pridelek primeren za nadaljnjo predelavo in je pogoj
za kakovosten izdelek, ki se
bo uspešno tržil na danes
vse bolj konkurenčnem
trgu," je ob številnih priznanjih, ki jih bodo kmetje s
Škofjeloškega prejeli na tradicionalni razstavi Dobrote
slovenskih kmetij na Ptuju,
povedala Vanja Bajd Frelih
iz škofjeloške enote kmetijsko svetovalne službe.
Vsi izdelki s slovenskih
kmetij še niso bili ocenjeni,
zato bo lahko priznanj še
več. Zaenkrat pa drži, da
bodo na razstavi v Minoritskem samostanu (od 23. do
2 6 . maja) zlata priznanja
prejeli Francka R ž ^ iz Gorenjega Brda, Igor Bogataj s
Fužin, Leopoldina B < ^ t a j iz
Kladij, 0 1 ^ Debeljak z Jarčjega Brda in Franc Stanonik
iz Zaprevala. "Zlato priznanje je presenečenje in mi veliko pomeni, saj s e m se za
kumare odločila prvič. Tako
sedaj doma vemo, da delamo
prav," je zadovoljna Francka
Ržek, Podmlačanova Olga
Debeljak. katere domačija je
bolj poznana po kmečkem
turizmu, pa je povedala: "To
je dobra novica. Zeliščno
žganje smo drugič poslali v

PRIREDITVENI PROSTOR POD ŠOTOROM OB HOTELU B O R

PETEK.

MAIA 2008

ob 20. uri - koncert ob jo-letnici ansambla
;<?poTA.

GAŠPER]!

MAIA

stojnice z domaio

ponudbo

od 11.00 do 18.00 ure Mednarodni festival folkbmih
skupin
ob 20.00 uri - Večer šansonov in zimzelenih
ob 22.00 uri - zabava s trubači skupine Donald
NEDEUA. 2C. MAIA

melodij
TrumpeT

2Q08

ob 14.JO • Revija slovenskih pihalnih orkestrov

V S T O P N I N E NI

AdriaticSlovenica
POKROVITELJI:
HOTUBOR

Francka Ržek je zlato priznanje prejela za kumare.
ocenjevanje in drugič prejeli
zlato priznanje. Naredili
bomo vse. da bi turi prihodnje leto prejeli zlato, saj s tem
pridobimo znak kakovosti."
Zadovoljni so bUi tudi na
Kmetiji Lojz na Fužinah, saj
se Irena in Igor Bogataj s pridelovanjem kislega zelja
ukvarjata šele zadnja tri leta:
"Zelo smo se trudili za kakovostno zelje, dokaz pa je sedaj zlato priznanje. Delamo
tako, kot so delali naši dedje,
torej naravno, zato je priznanje še večje presenečenje."

Za večino presenečenje
Z a Francko Ržek, po domače Reženovo z Gorenjega
Brda, priznanja niso nekaj
novega, vendar jih je prej
prejemala za kruh in druge
pekovske izdelke. Ti pridejo
na vrsto šele čez tri te<tee, tik
pred podelitvijo priznanj.
"Za kruh sem pred leti že dobila zlato priznanje, prav
tako za ocvirkovco in rogljičke," se pohvali Francka, ki
peče kar osem vrst kniha, na
kranjski in koseški tržnid pa

ponudi tudi flancate, zavitek,
pito, domače rezance in podobno. Pri delu sta ji v veliko
oporo tudi mož Mirko in sin
Matej, ki dmžinske izdelke
vsako soboto ponuja na škofjeloški tržnici.
Pr" Podmlačan je kmečki
turizem že dolgo znan, na
ocenjevanje dobrot slovenskih kmetij pa se trenutno
prijavljajo le z zeliščnim p a njem. Kot kaže zelo uspešno,
njihovi gostje pa vedo povedati, da imajo tudi odlične
suhomesnate izdelke, maslo,
skuto in podobno. "O, priznanje se pozna tudi med
obiskovalci, saj marsikdo želi
poskusiti naše nagrajeno
žganje," nam pove Olga Debeljak, Podmlačanova z Jarčjega Brda. Zeliščnega žganja
sicer ne prodajajo, ampak je
zgolj za aperitiv na kmetiji.
Čeprav je recept priprave njihovega zeliščnega žganja
skrivnost, pa nam Olga pove,
da žganje skuhajo iz namočenega sadja, nato dodajo zelišča in še enkrat skuhajo.
Katera zelišča dodate.' "Koper, janež, ..., dvanajst vrst!

Več pa ne povem," smeje še
pove Podmlačanova.
Na kmetiji Pr' Lojzu s Fužin so lani proizvedli deset
ton zelja, kar bo dovolj, da do
septembra oskrbi jo njihove
stalne, tudi večje kupce. "Razen nagrajenega kislega zelja
delamo tudi sarme, repo, do
konca septembra prodajamo
tudi sveže zelje," nam je povedala Irena Bogataj in dodala, da o predelavi in trženju
drugih kmetijskih izdelkov z
možem zaenkrat ne razmišljata. Morda le še v proizvodnjo suhe jušne zelenjave, takoj za tem pove Irena. Izdelki kmetije Pr' Lojz so trenutno na voljo na kmetiji, v
mesnicah Oblak, Podobnik
in Zunar, trgovini Mant na
Logu, oskrbujeta pa tudi več
gostiln in večja podjetja.

Vsi rezultati še niso
znani
Srebrna priznanja bodo
prejeli Leopoldina Bogataj iz
Kladij, Janez Kožuh iz Sv.
Florjana nad Skofjo Loko,
Jože Čadež z Loga, Germana
Pivk iz Rakulka, Tone Šinkovec in Leskovice, Alojz Krek
iz Žirovskega Vrha, Stanka
Homec iz Studora in Marinka Gantar iz Malenskega
Vrha, bronasta pa Franc Miklavčič iz Dolenje Ravni,
Germana Pivk iz Rakulka in
Peter Šubic iz Loma nad Volčo. Vanja Bajd Frelih opaža,
da se prijave na ocenjevanje
gibljejo v intervalih - eno leto
manj, drugo več: "Vsekakor
pa drži, da Še nikoli ni bilo
tako veliko nagrajencev, pa
čeprav sploh še nimamo rezultatov ocene mlečnih in
k m š n i h izdelkov, kjer smo
vedno uspešni."

Sprejet zakon o kmetijstvu
Novi zakon določa cilje kmetijske politike in druge pomembne postopke v kmetijstvu.

ob 17.00 uri • Predizborza ptujski fistival in veselica
z ans. Braneta IČavžaija

GENERALNI POKROVITEL):

cveto.zaplotnik@g-^as.si

MEDIJSKA POKROVITELJA:

Gorenjski Glas

MATJAŽ GREGORIČ

Ljubljana - Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je pred kratkim v
postopek sprejemanja poslalo predlog novega zakona o
kmetijstvu, ki ga je državni
zbor sprejel v tednu pred
prazniki. Prvi zakon o kmetijstvu je bil sprejet leta 2 0 0 0
in je bil sistemska podlaga za
postopno uveljavljanje skupne kmetijske politike EU že v
predpristopnem
obdobju.
Slovenija je z vstopom v unijo in prevzemom skupne
kmetijske politike ohranila le

manjši del pristojnosti za vodenje kmetijske politike in
zato so morali nekateri ukrepi prenehati veljati. Novi zakon določa cilje kmetijske
politike, načrtovanje razvoja
kmetijstva in podeželja,
ukrepe kmetijske politike,
varnost živil rastlinskega izvora v primarni proizvodnji,
kakovost živil v vseh fazah
proizvodnje, predelave in distribucije, varovanje interesov potrošnika, označevanje
kmetijskih pridelkov oziroma živil, promet s kmetijskimi pridelki oziroma živili,
ohranjanje biotske razno-

vrstnosti v kmetijstvu, dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
javne službe, zbirke podatkov, informiranje na f>odročju kmetijstva, opravljanje
kmetijskih opravil, organe za
izvedbo zakona, raziskovalno delo, izobraževanje in
razvoj no-strokovne naloge
ter inšpekcijski nadzor.
Eden pomembnejših ciljev
v novi ureditvi je tudi pospešitev upravnih postopkov, ki
potekajo na Agenciji RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, in njihova mkladitev
z zahtevami Evropske unije.
Glede na doslej veljavno ure-

ditev predlog zakona na novo
ureja vprašanje mojstrskih
kmetij, pravice do kmetovanja, uvaja novo javno službo
za področje vzdrževanja melioracijskih sistemov. Prav
tako podrobno in celovito
ureja kmetijske evidence z
upoštevanjem zakonskih določil o varstvu osebnih podatkov. Zakon daje tudi sistemsko podlago za dolgoročno
načrtovanje razvoja kmetijstva in živUstva, učinkovito
in celovito izvajanje ukrepov
skupne kmetijske politike ter
hitrejše prilagajanje zahtevam konkurence.
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NLB zaključuje
pripojitev
NLB je z vpisom v sodni register zaključila proces pripojitve NLB Banke Domžale, NLB Koroške banke in
NLB Banke Zasavje k Skupini. Naštete tri banke bodo
postale sestavni del NLB, na
svojih območjih pa bodo
nadaljevale poslovanje s
strankami, ki jih že dobro
poznajo in jim zaupajo.
Hkrati se bo povečala kapitalska moč banke, s tem pa
tudi možnost za sodelovanje v večjih naložbenih projektih tako v posameznih regijah kot na celotnem prostoru, kjer je prisotna NLB
Skupina. Krajše bodo poti
uvajanja novosti, do izraza
bodo prišle prednosti široke
mreže na domačem in tujem trgu. Priprave na pripojitev, ki so potekale že od
konca leta 2006 v tesnem
sodelovanju vseh štirih
bank, so obsegale tako operativno-tehnične, tehnološke, kadrovske in organizacijske prilagoditve. Operativno tehnološki prehod je
bil izveden v prazničnih
dneh. NLB bo s pripojitvijo
univerzalna pravna naslednica vseh pogodbenih razmerij treh bank, zato strankam ne bo treba znova podpisovati pogodb v zvezi z
bančnim
poslovanjem,
spremenile pa se bodo številke računov. M. G.
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Obdavčene bodo le
prejete subvencije
Subvencije ne bodo obdavčene pri davčnih zavezancih, ki jih dejansko niso
prejeli, infornnativni izračuni konec maja.
MATJAŽ GREGORIČ

Kranj - Informativni izračuni
dohodnine za zavezance z
dohodki iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti
se bodo izdali v tretji pošiljki,
ki jo bo davčna uprava poslala 26. maja. Povprečni zneski subvencij se bodo v davčno osnovo pripisali samo zavezancem, ki so subvencije v
letu 2007 dejansko prejeli,
so sporočili iz Davčne uprave
Republike Slovenije (Durs).
V skladu s tem je bilo treba
ponovno opraviti izračun
davčne osnove za kmetovalce, ki subvendj v letu 2007
niso prejeli, za kar pa je bilo
potrebno pridobiti podatice o
izplačilih od Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja ter Zavo<ia za gozdove Slovenije, pojasnjujejo na
davčni upravi in ob tem poudarjajo, da zavezancem, ki
po podatkih Agendje RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja ter Zavoda za gozdove Slovenije, v letu 2007 niso
prejeli izplačil obdavčljivih
subvencij, povprečni zneski

subvendj ne bodo upoštevani pri infonnativnem izračunu dohodnine. Obvestila, ki
so jih ti zavezand že prejeli,
se v delu, kjer so navedeni
povprečni zneski subvendj

ne podatke. Zaradi ponovitve
odmere akontadje dohodnine od dohodkov iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto
2007 bodo podatki o dohod-

Do včeraj do polnoči so imeli davčni zavezanci čas za
ugovor na informativne izračune dohodnine, Id so jih
prejeli v začetku prejšnjega meseca. Po pričakovanjih
naj bi se največ ugovorov nanašalo na upoštevanje
otroških dodatkov. Naslednji sveženj informativnih
izračunov bo zavezancem poslan v petek, 9. maja,
tretji pa 26. maja.
na zemljišča in panje v uporabi (postavki B in E), štejejo
za brezpredmetna, in v tem
delu ne bodo upoštevana pri
informativnem izračunu dohodnine.
O napačnih obvestilih je
Durs obvestila tudi Ministrstvo za javno upravo in predlagala, da drugi državni organi do ponovitve odmere
akontadje dohodnine od
davčnih zavezancev ali davčne uprave ne zahtevajo potrdil (na primer za otroški dodatek), ki vsebujejo omenje-

kih za leto 2007 z izmenjavo
z drugimi organi pripravljeni
predvidoma v prvi polovici
junija 2008.
Zavezancem, ki so prejeli
odločbe o odmeri akontadje
dohodnine od osnovne dejavnosti in obdavčljivih kmetijskih subvendj v letu 2007
niso prejeli, bo Durs izdala
nove odločbe, ki ne bodo vsebovale povprečnih zneskov
subvendj.
Za kmetovalce, ki so subvendje prejeli izdane odločbe ostanejo v veljavi.

Inflacija še relativno visoka
Aprila so se cene življenjskih potrebščin povišale
za 0,8 odstotka.
MATJAŽ

GMGORIČ

Ljubljana - Aprilska povišanja cen, kljub temu da so bila
nižja kot v istem mesecu
lani, ostajajo relativno visoka. Pritiskom, ki jih povzročajo cene mednarodnega
okolja, se je v zadnjih mesecih namreč pridružila tudi
rast cen, ki se oblikujejo pretežno na domačih trgih.
Oboje povečuje tveganja, da
bo umirjanje infladje počasnejše, kot je kazalo še v začetku leta, ocenjujejo na Uradu
RS za makroekonomske
analize in razvoj. Aprila so se
cene življenjskih potrebščin
po podatkih Statističnega
urada RS povišale za 0,8 odstotka (aprila lani za 1,1 odstotka), medletna infladja pa
se je zaradi preteklih cenov-

nih gibanj znižala za 0 4 odstotne točke na 6,5 odstotka.
V prvih štirih mesecih letos
so se cene življenjskih potrebščin kljub temu povišale
za 2,1 odstotka, kar je več kot
lani, ko so bile višje za 1,3 odstotka. Podobna gibanja so
bila po prvi oceni Eurostata
aprila zabeležena v celotnem
evrskem območju, kjer se je
medletna inflacija umirila,
vendar ostala na visoki ravni
3,3 odstotka. Na uradu ugotavljajo, da kljub rasti cen
energentov in hrane doma in
v celotnem evrskem območju, ki še naprej ostaja pomemben dejavnik visoke infladje, podatki za april kažejo, da se na domačem trgu
krepi tudi rast cen v ostalih
skupinah indeksa cen življenjskih potrebščin.

LjUBgANA

Spremembe v vodstvu Hypo Alpe-Adria-Bank
Božidar Špan, dolgoletni prvi mož Hypo Alpe-Adria-Bank v
Sloveniji, bo okrepil upravo matične finančne skupine v Celovcu. Na nivoju celotne Hypo poslovne mreže, ki se razprostira v 12 državah, bo zadolžen za bančno področje poslovanja s podjetji in posle lizinga. Upravo slovenske Hypo AlpeAdria-Bank bo po novem vodil Anton Romih, dosedanji generalni direktor Hypo Leasinga. Kot novi član uprave bo svoje delo v Hypo banki nadaljeval Andrej Lah, dosedanji izvršni direktor področja poslovanja s podjetji in prokurist banke. Antona Romiha bo kot generalni direktor Hypo Leasinga
nasledil dosedanji direktor Andrej Potočnik. M. G.

^

33 g

TO "D

1

o
®

O

GORENJSKI GLAS

2 0

torek, 6. maja 2 0 0 8

B O H I N ) S K A BISTRICA

FESST, d. o. o.,
nepremičninska
družba,
Stritarjeva ulica 5,
Kranj,
Telefon: 236 73 73

Znižali cene parkiranja
Občinski svet občine Bohinj je potrdil spremembe v prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera. Med najbolj pomembnimi spremembami je kartica Gost Bohinja. Ta

Fa)C2367370
E-pošta:
info|g>fesstsi
Internet
www.fesstsi

je po novem za lastnike počitniških hiš ali stanovanj, ki jo
lahko kupijo na podlagi dokazila o plačani pavšalni turistični taksi, omejena na 15 dni veljave. Nova pa je kartica Gost
Bohinja, ki ne vključuje parkirnin in je namenjena gostom,

STANOVAN|A PRODAMO:

ki pridejo v Bohinj brez lastnega prevoznega sredstva. Obe

KRAN) - PLANINA II: dvosobno.
66.84
PR/7. balkon, atrij. I. izgr.
1982.124.000.00 EUR.

kartici lahko kupijo gostje, ki v Bohinju prenočujejo vsaj dvakrat. Lastniki zemljiSč, planinskih koč in gostinskih objektov
bodo morali po novem plačati nadomestilo za vožnjo po
gozdni cesti Stara Fužina-Voje-Vogar-planina Blato. Plačljivo je postalo tudi parkirišče pri spodnji postaji žičnice na
Vogel. Zaradi umirjanja prometa na gozdni cesti s e j e pocenilo parkiranje na Vorenčkojci z deset na osem evrov. Zaradi stimuliranja plačevanja pavšalne turistične takse se je znižala cena letne dovolilnice za lastnike počitniških hiš ali stanovanj s 60 na 4 0 evrov. P. L

K R A N ) ' PLANINA I: dvosobno, $6
mi. VP/2 . I. izgr. 1954, 90.500.00
EUR.
RADOVLJICA: dvosobno. 49.6) mi,
4./5 nad., I. izgr. 1976, 105.000,00
EUR.
TRŽIČ - Bistrica: dvosobno, 64,51 m2,1.
nadstr., I izgr. 1969,109.000,00 EUR.
KRANJ • Planina I: enoinpolsobno,
41,87 m2, PR/7, atrij, I. Izgr. 1977.
99.000,00 EUR.
ŠKOFJA LOKA • Frankovo naselje:

garsonjera. 2. nadstr.', 29^8 nn2,1. izgr.
1980.65.000,00 EUR.

LOTO

KRANJ - Mbkac Stirisobno. 89,60 nfi2.1.
nadst, izgradnje 2002. 165.000.00
EUR.
KRANJ - Vodorvodni s t o ^ dvosobno.
57,00 mi, 4./4 nadstr., I. izgr. 1964,
99.500,00 EUR

Rezultati 36. kroga - 4. maja 2 0 0 8
9 . 1 2 , 14. 24. 28. 30, 35 in 15
Lotko: 8 0 4 5 9 3
Predvideni sklad 37. kroga za Sedmico; 1 3 0 . 0 0 0 EUR
Predvideni sklad 37. kroga za Lotka: 8 5 . 0 0 0 EUR

KRAN) • Savska c : enosobno, 4.74 nadstr., 44,13 mi, I. izgr. 1962, 68.000.00
EUR.
,
PREDDVOR - center v hiSI triinpotsobno, I. nadstr., n o mi, obnovljeno 2007,
135.000.00 EUR.
KAMNIK - SvetilnBc gtirisobno. 129 mi,
2./5 nadstr., I. izgradnje 1999. paridmo
mesto v garaži, 259.000,00 EUR.

OSMRTNICA

HISA
KRAN). OKOUCA: enodmžinsfca hiJa
v treh etažah, bivalne povrJine 2 6 0 ni2,
parcela 520 ni2, I. izgrad. 1987,
395.000,00 EUR.
KRANJ - OKOUCA: stanovanjska hi$a
(K-fP+M), bivalne povriine 220. parcela
530, L izgr. 1977.306.000,00 EUR.
ODD/gAMO m PRODAJAMO več poslovnih prostorov:
'ww.fesst.$i

V globoki žalosti sporočamo, da nas je v 70. letu mnogo
prezgodaj zapustila draga mama, sestra in teta

KRVAVEC

Na Krvavcu rekordna sezona

OSMRTNICA

M A R I J A KREFT

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka

HELENA KRAJNIK

o d nje se bomo poslovili v četrtek, S. maja 2008,
ob 15. uri na Mestnem pokopališču v Kranju.
Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni
vežici na tamkajšnjem pokopališču.

Pogreb pokojne bo danes, v torek, 6. maja 2008.
ob 17.45
mestnem pokopališču. Žara pokojne
bo v mrliški vežici na mestnem pokopališču
V torek od 9, ure dalje.

Mama, hvala ti za vse, vedno boŠ z nami!

z majsko smuko se je minuli konec tedna na Krvavcu
končala smučarska sezona, ki je bila dolga 148 dni. V teh
dneh so prepeljali prek 225 tisoč obiskovalcev, kar je šestnajst odstotkov več kot lansko sezono, po številu obiskovalcev pa so presegli celo rekordno sezono 2 0 0 5 / 0 6 . Po
besedah Luke Vrančiča, vodje komerciale in marketinga v
RTC Krvavec, bodo do naslednje sezone postavili novo
štirisedežnico Tiha dolina, ki bo nadomestila obstoječo
dvosedežnico. "Za pripadajočo progo bomo posodobili tudi
sistem umetnega zasneževanja. Poleg tega želimo povečati
akumulacijsko jezero na vrhu Zvoha, ki nam služi za umetno zasneževanje," je pojasnil. Na Krvavcu bo živahno tudi

Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

poleti, saj pripravljajo različne programe za pohodnike,
Žalujoči vsi njeni
Kranj, 2. maja 2008

kolesarje in jadralne padalce, odprta bo veČina gostinskih
lokalov na planini, kabinska žičnica pa bo od junija do okto-

Delavci Odeje, ^kofja Loka, d. d.

bra obratovala vsak dan. S. Š.

G G I ^^^^ oglasi I 04/201 42 47, e-pošta: malio^lasi@g-glas.si,

www,gorenjskiglas.si

G G i f^ciročnine

\

04/2014241, e-pošta: nar0cnine@g-gla5.sl www.gorenjskiglas.si
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III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRORAČUNSKI
FRIMANJKUAJ (I.HI.)
III./1 PRIMARNI PRESEŽEK/PRIMANJKUAJ
(I.-7102HI1.-403-404)
III./2 TEKOČI PRESEŽEK/PRIMANJKUAJ
(70+71H40+41)
B.

-229.155
146.521

III.
Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep št. 354-03/07-13
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 9/07).

S

t

O
2

CN

Z

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

proračun leta 2008

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751 +752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750
Prejeta vračila danih posojil
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA !N SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

1.150

proračun leta 2008

sekcija/podsekcija/K2/K3

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH na dan 31.12.2007

Župan Občine Jezersko
Milan Kocjan

1.150
1.150
1.150

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
(l.+IV.+VII.-ll.-V-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIIL-IX.)

Številka: 354-03/08-29
Jezersko, dne 24. aprila 2008

O
O
O
-222.580
O
223.730
222.580

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del tega odloka, tako kako tudi odhodki po posameznih uporabnikih proračuna.

Na podlagi 9. in 20. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/01, 23/02 in 28/03) je občinski svet Občine Jezersko,
na 10. redni seji dne 24.04.2008 sprejel naslednji

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Gorenjske.

V ceni davek na dodano vrednost ni vračunan, cena pa vključuje stroške
prevoza in deia. Cene veljajo za vsake začete pol ure dela.

Številka: 403-02/07-18-2
Jezersko, dne 24. aprila 2008

Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep št. 354-03/07-14
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 9/07).
III.

SKLEP
I.
Najemnina za posamezno zvrst groba za leto 2008 znaša:
za enojni grob
10.92 EUR
za dvojni oz. dnjžinski grob
21,83 EUR

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV
Župan Občine Jezersko
Milan Kocjan

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007; ZOFVI-UPB5). 19. člena Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije
Valjavca Preddvor (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/08 in Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 3/08) ter 20. in 25. člena Statuta Občine Jezersko
Koper (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/01, 23/02, 28/03) je občinski
svet Občine Jezersko na 10. redni seji dne 24. 04. 2008 sprejel nasledriji
SKLEP
o Imenovanju predstavnika ustanovitelja
v svetu zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor
I.
Za člana Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Matija Valjavca Preddvor -predstavnika Občine Jezersko, se imenuje:

V ceni davek na dodano vrednost ni vračunan. Najemnina se poravna v
enkratnem znesku za tekoče leto.

PRIMOŽ MURI, roj. Zgornje Jezersko 151, 4206 Zgornje Jezersko

II.
Cena uporabe mrliške vežice za leto 2008 znaša:
26,51 EUR
za en dan (brez noči)
52,86 EUR
za dva 02. tri dni (ena oz. dve noči)

Ta sklep začne veljati po sprejemu in se objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

V ceni davek na dodano vrednost ni vračunan, cena pa vključuje uporabo
mriiške vežice in pomožnih prostorov, stroške obratovanja in čiščenja.

17. člen
Na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena, izvajalec izda projektne pogoje ali smernice. Soglasje k projektni rešitvi v tem primeru ni potrebno.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Župan Občine Jezersko
Milan Kocjan

Na podlagi 25. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske
javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč in spominskih obeležij ter
opravljanja pokopaliških in pogrebnih storitev v Občini Jezersko (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 39/04) in 9. In 20. člena Statuta Občine Jezersko
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/01, 23/02 in 28/03) je občinski svet
Občine Jezersko, na 10. redni seji dne 24.04.2008 sprejel naslednji

16. člen
Za vsak poseg v prostor na celotnem območju, kjer se izvaja gospodarska
javna služba odvajanja in čiščenja odpadne vode. mora investitor pridobiti predhodno soglasje izvajalca.

II.

Številka: 354-03/08-30
Jezersko, dne 24. aprila 2008

II.

Številka: 032-03/08-32
Jezersko, dne 24. aprila 2008

14. Člen
Priključitev na javno kanalizacijo
Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija, je priključitev obvezna. Izvajalec mora pisno obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev možna in mu posredovati pogoje za priključitev.

15. člen
Javna pooblastila
-1 zvajalec na osnovi vlog uporabnikov oz. njihovih pooblaščencev izdaja projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam, na podlagi
predložene dokumentacije v skladu z veljavnimi predpisi.
Izdajanje smernic in mnenj na podlagi predložene dokumentacije v
skladu z veljavnimi predpisi.
Izdaja soglasja za priključitev obstoječih stavb, na podlagi vloge uporabnikov (predložitev gradbenega dovoljenja).

Cena za traktorsko storitev za leto 2008 znaša:
za prevoz s prikolico
23,44 EUR/uro

Župan Občine Jezersko
Milan Kocjan

bo
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Vsaka stavt)a se priključuje na javno kanalizacijo preko svojega priključka.

SKLEP

3. člen
Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni in v veljavi.

Št. 8 - 6. V. 2008

Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora odvajati v javno kanalizacijo. V javno kanalizacijo se mora odvajati tudi komunalna odpadna
voda, ki nastaja v stavbi zunaj naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z
javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalno
odpadne vode preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je potrebno zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE,
(50 m na PE) odvajanje pa je možno brez naprav za prečrpavanje. Nadzor
nad deli pri priključitvi izvede izvajalec na stroške uporabnika. V javno kanalizacijo se lahko odvaja tudi industrijska voda. če je interna kanalizacija
izvedena ločeno za industrijsko in komunalno odpadno vodo ter je zdnjžitev obeh kanalizacij za merilnim mestom industrijske odpadne vode.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
sekcija7podsel<cjja/K2/K3

C.

-223.730

Št. 8 - 6 . V. 2008

18. člen
Izvajalci javne službe opravljajo javno službo v naslednjem obsegu:
upravljanje, vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
odvajanje in čiščenje komunalno odpadne vode ter industrijske odpadne vode. ki se odvaja v javno kanalizacijo, skladno s predpisi o komunalnih čistilnih napravah.
čiščenje peskolovov. lovilcev olj in maščob na javnih površinah,
zagotoviti odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode. ki se v javno kanalizacijo odvsga s površin, ki niso javne površine in Industrijske
vode, ki se odvajajo v javno kansUizacijo kot posebno storitev zaradi
uporabe objektov javne kanalizacije,
obdelava prevzete komunalne odpadne vode. grezničnih gošč in mu. Ijev iz drugih čistilnih naprav za odpadne vode na Centralni čistilni napravi Kranj,
prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic,
pn/e meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave
izdelava potrdil In strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
kontrolira sestavo odpadne vode in delovanje čistilnih naprav,
skrbi za razvoj dejavnosti ter pripravo planskih dokumentov,
sodeluje pri izgradnji novega kanalizacijskega omrežja,
izvaja kontrolo novozgrajenih priključkov,
sodeluje pri tehničnih pregledih objektov,
skrbi za redni obračun storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode,
stroškov prevzema in obdelave grezničnih gošč in muljev iz čistilnih
naprav, okoljske dajaNe za onesnaževanje zaradi odvajanja odpadnih
voda. vodnih povračil in morebitnih ostalih, s posebnimi predpisi določenih dajatev.
ostale storitve javne službe, ki jih mora izvajalec zagotavljati na podlagi veljavnih predpisov.

19. člen
Izvajalec je materialno odgovoren za škodo, ki nastane na napravah in objektih uporabnika kot posledica nestrokovnega ali malomarnega vzdrževanja kanalizacijskega sistema. Izvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane
kot posledica:
višje sile. v primeru poplav, ob naravnih in dnjgih nesrečah,
ko niso zagotovljeni pogoji ureditve vodotokov in zalednih vod,
ko priključitev ni izvedena v skladu s strani izvajalca izdanim soglasjem.
20. člen
Izvajalec mora lastnike ali upravljavce nepretočnih greznic, obstoječih
greznic in malih komunalnih čistilnih naprav preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno običajen način obveščati o:
komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se obdeluje komunalna
odpadna voda in blato,
rokih'in času praznjenja nepretočnih. obstoječih greznic in prevzemanju blata malih komunalnih čistilnih naprav.
Izvajalec mora zagotavljati:
redno praznjenje nepretočnih greznic,
prevzem blata iz pretočnih (obstoječih greznic) najmanj enkrat na štiri leta.
prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na
štiri leta.
21. člen
Ostale zadolžitve izvajalca:
vodi kataster kanalizacijskega omrežja,
vodi kataster greznic,
omogoča občini dostop do podatkov iz katastra,
odloča o načinu predvidene obdelave prevzetega blata ter nadaljnje
uporabe, predelave ali odstranjevanje obdelanega blata,
izdelati načrt ravnanja z blatom.
skrbi za ustrezno kadrovsko usposobljenost zaposlenih,
skrbi za ustrezno tehnično opremljenost.
22. člen
Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o:
naseljih, kjer se zagotavlja storitev javne službe.
stavt)ah. katere so priključene na javno kanalizacijo.
stavbah, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v kanalizacijo,
ki ni javna in čisti v mali čistilni napravi ali zbira v nepretočni greznici.
stavbah, katerih komunalna odpadna voda se odvaja v obstoječo
greznico,
stavbah, katerih se komunalna odpadna voda zbira v nepretočno
greznico,
objektih In napravah sekundamega in primarnega omrežja,
komunalnih, skupnih in malih komunalnih čistilnih napravah,
priključkih stavb na javno kanalizacijo.
napravah, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo,
celotni količini odvedene in prečiščene komunalno odpadne vode,
celotni količini odvedene in prečiščene industrijske odpadne vode.
količinah obdelanega, predelanega in odstranjenega blata,
količini komunalne odpadne vode. prevzete s praznjenjem greznic,
utrjenih površinah, za katere zagotavlja odvs^janje padavinske vode,
izdanih potrdilih in strokovnih ocenah po predpisih, ki urejajo emisijo
snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
stroških izvajanja javne službe.
23. člen
Izvajalec javne službe mora pristojnemu ministrstvu najkasneje do 31.
marca tekočega leta posredovati poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto.
VI. OBVEZNOSTI IN PRAVICE UPORABNIKOV
24. člen
Uporabniki javne službe so fizične in pravne osebe, ki so lastniki stavb ali
delov stavb in utrjenih površin na območju občine Jezersko.
25. člen
Uporabnik sme odvajati v javno kanalizacijo odpadno vodo samo v količinah in z lastnostmi, ki so določene s predpisi.
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26. člen
Ostale obveznosti uporabnika:
zgraditi Interno kanalizacijo v skladu s soglasjem izvajalca,
skrtjeti za redno vzdrževanje interne kanalizacije,
omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije kadar je to potrebno,
v primeru motenj v delovanju kanalizacijskega sistema o tem opozoriti izvajalca,
redno poravnati račune za odvajanje in čiščenje odpadne vode.
27. člen
Na območju, kjer se na novo zgradi javna kanalizacija, je uporabnik dotžan greznico opustiti in se v roku 6 mesecev priključiti na javno kanalizacijo.
28. člen
Odpadna voda ne sme vsebovati sestavin, ki bi škodovale okolju, objektom in napraivam javne kanalizacije in delavcem, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. Vsebnost teh snovi ne sme preseči maksimalno dovoljene
vrednosti za izpust v javno kanalizacijsko omrežje.
V kanalizacijo je tako stn^o prepovedano odvajati:
strupene snovi,
snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske mešanice,
jedke snovi (kisline, alkalije in soli),
maščobe in odpadno olje,
trdne snovi, kot so ostanki hrane, pepel, kosti, gnoj, rastlinske ostanke, trupla poginulih živali,
mavec, pesek, tekstil, les. perje, dlako, steklo, žagovino, plastiko ali
druge predmete,
radioaktivne snovi,
- - kužne snovi,
prav tako je v ločeno zgrajeno fekalno kanalizacijo strogo prepovedano odvajati meteorno, izvorno aii drenažno vodo. V ločeno zgrajeno
meteorno kanalizacijo pa je strogo prepovedano odvajati industrijsko
in fekalno odpadno vodo,
odpadno vodo iz gnojišč.
29. člen
Industrijski in drugi večji onesnaževalci morajo omogočiti redno kontrolo
vsebnosti nečistoč v odpadni vodi. Kontrolo lahko opravlja samo usposobi
Ijeni izvajalec, ki je pridobil pooblastilo pristojnega republiškega organa.
Rezultate meritev mora redno posredovati izvajalcu javne službe. Obseg in
pogostost meritev se izvaja skladno s predpisi, ki določajo vrsto, način in
pogostost izvajanja monrtoringa odpadne vode. Vsi stroški povezani z izvajanjem kontrole odpadne vode bremenijo uporabnika, oziroma povzročitelja onesnaženja.
30. člen
Uporabnik, ki dnevno proizvede več kot 1 5 m3 odpadne industrijske
vode, ali ko ta vsebuje nevarne snovi, je pred vsakim priključkom na javno
kanalizacijsko omrežje, dolžan urediti mersko mesto in mesto za odvzem
vzorcev odpadne vode.
31. člen
Uporabnik mora zagotoviti izvajalcu kot tudi pooblaščenemu izvajalcu monitoringa odpadne vode neomejen dostop do merskega mesta in mesta za
odvzem vzorcev.
32. člen
Uporabnik mora zagotoviti enakomeren dotok odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, pri čemer količinsko ne sme preseči vrednosti, ki mu
jo je v soglasju za priključitev določil izvajalec. V primeru, da je ta vrednost
presežena zaradi dnevnih, sezonskih ali deževnih konic, mora višek odvajati kontrolirano in ga po potrebi tudi začasno zadržati.
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redno praznjenje nepretočnih greznic,
stroške prevoza in predelave blata ter odplak krije uporabnik, oziroma povzročitelj onesnaženja.
34. člen
Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano odvažati na javne ali
kmetijske površine, oziroma neposredno odvajati v površinske ali podzemne vode.
VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE S L U Ž B E
35. člen

Viri financiranja javne slu^e so:
cena storitve zbiranja in odvajanja odpadne vode (t. i. kanalščina),
cena storitve čiščenja odpadne vode,
komunalni prispevek,
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda,
cena storitve praznjenja greznic in obdelave grezničnih gošč,
cena storitve odvoza in obdelave muljev čistilnih naprav,
sredstva občinskega proračuna,
lastna sredstva občanov in pravnih oseb,
sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
sredstva Evropske unije,
različne dotacije ali subvencije,
dnjga sredstva, namenjena izgradnji javne infrastrukture za odvajanje
in čiščenje odpadnih vod.
36. člen
Ceno storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode na predlog izvajalca in
v skladu z veljavnimi predpisi sprejme občinski svet Ot>čine Jezersko.

Uporabnik je dolžan zagotoviti:
praznjenje pretočne greznice najmanj enkrat na štiri leta.
praznjenje blata iz matih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat
na štiri leta
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42. člen
Ob vsaki začasni prekinitvi odvajanja in čiščenja odpadne vode mora izvajalec o tem pisno ali preko sredstev javnega obveščanja obvestiti vse prizadete uporabnike, pri čemer mora obvezno navesti čas, dolžino trajanja
prekinitve, način ravnanja z odpadno vodo v času prekinitve in posledice
v primeru neupoštevanja tega navodila. Prav tako je dolžan obvestiti tudi
vse ostale osebe, ki niso neposredno priključene na javno kanalizacijo, bi
pa v času prekinitve lahko utrpele morebitno škodo.
43. člen
Uporabniku v času trajanja prekinitve ni dovoljeno izpuščati vode v javno
kanalizacijsko omrežje in je odgovoren za vso neposredno in posredno
škodo, ki bi nastala s tem dejanjem.

44. člen
Z globo 8.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba - izvajalec:
čeravnav nasprotju s 5.. 15., 18., 20., 21., 22., 36. in 42. členom
tega odloka.
Z globo 1.200 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če
stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
45. člen
Z glotK) 4.000 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba ali
samostojni podjetnik:
če ravna v nasprotju z: 25., 26., 27., 3 3 . in 34. členom tega odloka.
Z globo 400 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek tudi posameznik - uporabnik, če
stori katero izmed dejanj iz prvega odstavka tega člena.

38. člen
Uporabnik, ki vodo uporablja v reprodukcijske namene (jo vgrajuje v izdelke, uparja ali uporablja v kmetijski proizvodnji), jo odvaja neposredno v vodotok ali ponika, ima pravico zahtevati, da se mu ta delež odšteje od obračunane kanalščine, stroška čiščenja in takse za obremenjevanje vode
pod naslednjimi pogoji:
a) da se količina tako uporabljene vode meri s posebej vgrajenim vodomerom,
b) da razpolaga s sistemom za ponikanje ali odv£yanje vode v vodotok in
da je za ta objekt pridobil tudi uporabno dovoljenje in vsa ostala soglasja.

46. člen
Zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode iz
tega odloka morajo biti izpolnjene v rokih določenih v predpisih, ki urejajo
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav.

39. člen
Stroške storitev odvajanja odpadne in padavinske vode plačujejo uporat>niki, katerih odpadna voda se odvaja preko javne kanalizacije.
Stroške storitev čiščenja odpadne vode plačujejo uporabniki, katerih odpadna voda se preko javne ali druge kanalizacije odvaja do naprav za čiščenje odpadne v/ode, katerih upravljavec je izvajalec.

48. člen
V okviru javne služt>e mora izvajalec javne službe do izteka rokov za prilagoditev iz prejšnjega člena (do izgradnje javne kanalizacije in komunalne
čistilne naprave) za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z
javno kanalizacijo in za stavbe zunaj naselja zagotoviti prevzem blata iz obstoječih greznic in njegovo obdelavo, ko je to potrebno oziroma najmanj
enkrat na štiri leta.

40. člen
Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja ima pravico, da v petnajstih
dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri izvajalcu. Ugovor na izdan
račun ne zadrži plačila. Izvajalec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 3 0 dni od prejema ugovora in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode. Kolikor uporabnik računa ne poravna niti v sedmih
dneh po pisnem odgovonj, se mu izda pisni opomin. Če tudi takrat uporabnik računa ne poravna, se mu sedmi dan po prejemu opomina začasno prekine dobava vode, oziroma onemogoči odvajanje odpadne in padavinske vode v javno kanalizacijsko omrežje.
Začasna prekinitev opravljanja storitev
41. člen
Kot višja sila se upoštevajo nepredvidljive okvare in motnje delovanja na
objektih in napravah javne kanalizacije zaradi poplav, potresa, zemeljskega premika, udora, eksplozije, požara, daljšega izpada električne energije, terorističnega dejanja in podobno. V tem primeru mora upravljavec
ukrepati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.

Stran 5

52. člen
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., opravlja javno službo po tem odloku.
53. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Gorenjske.

Številka; 354-01/08-33
Jezersko, dne 24. aprila 2008
Župan Občine Jezersko
Milan Kocjan

Vm. KAZENSKE DOLOČBE

37. člen
Kanalščina in čiščenje odpadne vode se plačujeta glede na količino porabljene vode. Enota za obračun je m3. Količina porabljene vode se meri
z obračunskimi vodomeri.

3 3 . člen
Vzdrževanje greznic
Na območjih, kjer še ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, je
obvezna uporaba nepretočnih greznic ali malih čistilnih naprav.

VJ

IX. PREHODNE DOLOČBE

47. člen
Zahteve iz prejšnjega člena so za posamezno območje poselitve podrobneje opredeljene v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

49. člen
Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za
leto 2009 mora izvajalec javne službe ministrstvu poslati do 3 1 , 1 2 . 2008.
50. člen
Občina Jezersko do konca leta 2068 sprejme operativni program odvajanja in čiščenja komunalno odpadne vode na območju občine Jezersko za
obdobje 2008-2017, ki ga pripravi izvajalec.
X. KONČNE DOLOČBE
51. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil izvaja pristojna inšpekcijska služba varstva
okolja, izvajalec javne služt>e ter pristojni organ Občine Jezersko.
Za nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za katere so v primeru njihove kršitve predvidene kazenske sankcije, je pristojen Medobčinski
inšpektorat Kranj.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99.124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 14/07) in 20. člen Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/01, 2 3 / 0 2 in 28/03) in
Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2008 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/07). je občinski svet Občine Jezersko na 10. redni seji
dne 24. 04. 2008 sprejel
ODLOK
O rebalansu proračuna Občine Jezersko za leto 2 0 0 8
1. člen
S tem odlokom se določajo spremembe Odloka o proračunu Ot>čine Jezersko za leto 2008 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/07; v nadaljevanju:
odlok).
2. člen
Drugi odstavek 2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
sekcija/ podsekcija/K2/K3
proračun leta 2008
SKUPAJ PRIHODKI (70+71 +72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711
Takse in pristojbine
712
Globe in druge denarne kazni
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
714
Drugi nedavčni prihodki
7 2 KAPfTALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transfemi prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij

820.041
599.333
561.183
503.856
28.818
28.509
38.150
28.690
421
1.594
848
6.597
54.121
54.121
166.587
166.587

il. SKUPAJ ODHODKI (40+41 +42+43>
1.043.771
305,062
40 TEKOČI ODHODKI
402 Izdatki za blago in storitve
290.761
409 Rezerve
14.301
41 TEKOČI TRANSFERI
147.750
410 Subvencije
1.000
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
88.464
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
19.820
413
Dnjgi tekoči domači transferi
38.466
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
550.281
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
550.281
43 INVESTICUSKI TRANSFERI
40.678
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso PU
35.250
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.428

MALI OGLASI, ZAHVALE
NEPREMIČNINE

OGREVANJE, HLAJENJE

STANOVANJA

MOTORNA
VOZILA

ODPAM

AVTOMOBILI

STANOVANJE v Šenčunu, v hiši, 7 5
m2 in 1 0 0 m 2 s terasami in parkirišči.
TV. SAT. internet, posoda, gospodinjski aparati, v s e je novo In r«dstandardno opremljeno, cena od 7 0 0 - 1 0 0 0
EUR. « 0 4 1 / 3 7 8 ^ 6 7

PRODAM

P E Č za centralno kurjavo na olje Buderus logano 1 1 5 . staro pet let. 9
041/980-371

PRODAM

MITSUBISHI Pajero Rnin 1.8 GDi 4x4.
1 . 9 9 / 0 0 . 1 1 8 . 0 0 0 km kfima, ABS, tepo
ohranjen.« 0 4 0 / 8 7 0 4 3 0

TURIZEM

SEAT Cordoba 1 . 4 CLX. I. 9 5 . «
041/357-981
8003369

ODDAM apartmaje v Metajni. v bližini
Novalje, hiša j e na sami plaži. 9
00385/989-230-982
W03370

©003283

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0.
MAISTROV TRG 7.
4000 KRAN)
TEL: 04/23-81020,
04/23-66-670

lUj

041/755-296, 040/204-661,
041/900-009
e poSta:

Kd.nepremicnine^siol.net
wvAv.itd-plus.si

HIŠE

S U B A R U l6gacy karavan 4 VD + reduktor 1 . 8 1. 91 in 2 . 0 I. 9 2 . «
051/307-432
80O334g

PRODAM

PRODAM

PRODAM

TOMOS Avtomatic. I. 8 2 . obnovljen z
veliko deli. c e n a 1 4 5 EUR.
9
0 3 1 / 7 9 5 - 2 8 6 . zvečer
800339«

BANANE drevo, dature 3 vrsto t>arve.
kaktuse, vse p o simbolični ceni. 9
031/621-858
8003386

ALU PLATIŠČA 8 J X 1 8 H 2 alessio.
razmak 1 1 2 , « 0 4 0 / 4 5 2 - 7 4 1

8003319

0002705

FR^ST

nkprkmiCmnska hiša
JmnI:« c 54«, PE Snctv* r . Kniii]

041/734 198,
041/626 581

GRADBENI MATERIAL
PRODAM

nepremicnine@frast.si
www.frast.sl

8003130

KMETIJSTVO

SADILEC koruze, škropilnico in traktorsko kosilnico. « 040/749-290 0003300

POCINKANO mrežo za ograjo in ovčie
kože. 9 0 4 0 / 9 3 1 - 3 5 0

KUPIM

8000322

V PODREČI prodam stanovanjsko novogradnjo. 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2

PARCELO z gradbenim dovoljenjem,
za gradnjo stanovanjskega dvojčka.
Naklo pri Kranju, 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2

NEPREMIČNINE

Maistrov trg 12.4000 Kranj
Tel. 04/20213 53,202 25 66
CSM 051/320700. Email: Info^kj-lcern.si

PRIDELKI

KURIVO

NOVO. vinska klet v Orehovljah 1 5 a.
prodaja bizeljskih, dolenjskih in primorskih odprtih vin. « 0 4 1 / 7 3 0 - 9 3 9

DRVA, metrska ali razžagana. možnost
dostave, 0 4 1 / 7 1 8 - 0 1 9

SUH in svež cvetni prah. 9 0 3 1 / 3 6 0 467

VINO cviček, kvaliteten, možna dostava. 9 0 4 1 / 8 3 0 - 4 6 1
800318S

STANOVANJSKA
OPREMA

VINO sauvignon. rfzHng, cabemet, barbera. dostavim, ceneje kot v bližnjem vinotoču, « 0 4 1 / 6 5 0 - 6 6 2
8003341

GOSPODINJSKI APARATI
PRODAM

Najdražje življenje
so sledi ljubezni,
kijih zapustimo,
ko odidemo!

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

P R O S T O S T O J E Č . električni štedilnik
Gorenje s steklokeramično ploščo,
0 4 / 5 1 - 2 1 - 4 1 4 . 0 4 1 / 5 0 6 - 2 7 4 e003i7e

TELICO limuzin, staro 1 0 tednov. «
040/235-738
eoo3367
TEUČKO LS/UM, staro cto meseca za rejo.
9 04/572-5646.031/422-097
eoo3386

V P E K R A N J priučimo In zaposlimo
dva zastopnika za t/ženje medicinskeg a aparata že dogovorjenim strankam
na območju Gorenjske. Fantom International, d.0.0., Ul. M. Grevenbroich
1 3 . Celje. « 0 5 1 / 4 3 5 - 1 4 5
8003086

T E S N J E N J E OKEN IN VRAT uvožena tesnila do 3 0 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha In prahu nI večl Zman>
š a n hrup. 1 0 let garancije. B E & MA.
d.0.0.. Ekslerjeva 6 . Kamnik, 0 1 / 8 3 15-057. 041/694-229
8002470
ZAPOSLIMO mlajšo o s e b o v kamnoseški delavnici, Franci VumIk s . p . ,
Gradiška pot 8 a , Radovljica,
9
041/423-161
8003309
ZAPOSUMO delavca za popravik> motornih žag in kosilnic, Založnik, d.0.0..
Kokra 3 2 a . Preddvor. « 0 3 1 / 5 8 2 - 6 1 7

Č B BIKCA in bikca mesne pasme, stare 1 0 dni. « 0 4 1 / 6 9 1 - 2 4 3
800337t

V SPOMIN

V četrtek, 1. maja 2008. je minilo 10 let, odkar nas je zapustil
naš dragi mož in ati

IGOR D O L E N C

REDNO zaposlim kozmetičarko. Barbara Wet>er s . p . , Hatnarjevo nas. 2 .
Škofja Loka. « 0 3 1 / 6 6 6 - 5 4 7
800336«

GRADBENO PODJETJE
KRANJ
d.0.0. Zupanova 6. Šenčur izvaja vsa
gradbena dela. notranje omete, vse vrste fasad, adaptacije, novogradnje, tlakovanje dvorišč, kvalitetno, hitro In poceni. 0 5 1 / 3 5 4 - 0 3 9
8002704
IZDELAVA podstrešnih stanovanj s k n ^
minatov. Ptaninšek^d. S t n ^ T ^ 2 3 .
Vo(fice, « 0 3 1 / 2 0 6 - 7 2 4
e0O29O3
IZVAJAM v s a gradbena dela. notranje
omete, fasade, adaptacije, tlakovanje
dvorišča, ograje, kamnite škarpe in dimnike. kvalitetno, hitro in poceni, S G P
Beni. Stnjževo 7. Kranj, 0 4 1 / 5 6 1 - 8 3 8
IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje,
zklava, montaža novih, popravila starih,
nudimo dimne obloge, dimne kape. Novak & C o . d.n.o.. Ljubljanska 8 9 . Donv
žale. « 0 3 1 / 4 2 2 - 8 0 0
eoossae
POLAGANJE keramičnih obk>g, obnova kopalnic in ostala keramična dela.
Sebastjan Sekanfi s.p.. Zg Radovna 46
a. Mojstrana. « 0 5 1 / 4 5 1 - 3 1 6 soosisi

KUPIM

IŠČEM

RTV S E R V I S Šinko Marko s.p.. C. na
Klanec 5 3 . Kranj, pop. TV, vkleo. maii
gos. aparatov. « 0 4 / 2 3 3 - 1 1 - 9 9 eoozsi?

BIKCA simentalca. starega 14 dni. «
04/531-55-74
8003367

ONE MAN BAN D
delo za igranje narodnozabavne glasbe s humoristom in
pcogranrKMin.« 041 /608-789
8003346

liČEM

POSLOVNI STIKI

ZAPOSLITVE |m/ž)
NUDIM
NUDIM zaposlitev v strežbi - Picerija in
Bar Vili, Ambruš Vilko s . p . , Mavčiče
6 9 . Mavčiče. « 0 4 0 / 2 2 1 - 9 4 5 6O03310
OSEBO za delo • občasno pomoč v strežbi zaposSn)o iakcj. Pizzer^ Sraka. Mošnje
41. Radovipca, 0 3 1 / 3 0 2 - 2 2 1
a»3374
TAKOJ zaposlimo natakarja/ico, redno delo. študenta/ko z izkušnjami pri
delu v strežbi, delovno mesto je v Cerkljah. Nikolaj Umnik s.p., Kranjska c .
3 8 . Šenčur, « 0 4 1 / 7 6 0 - 8 2 5 eooaaes
V LOKALU Podkvica. Otoce 1 5 a . Radovljica. zaposlimo dekleta za delo v
strežbi. 9 0 3 1 / 6 5 7 - 4 5 7
eoo3354
ZAPOSUMO procfajako In delavko za pri-

8003347

80033S3

8003321

KtKERNi

TRAKTOR Ursus ali Ferguson. 9
041/680-684
8003299

PRODAM

PRODAM

PRODAM

KUPIM

SMREKOVE deske debeline 2 In 2 . 5
cm. 9 0 4 / 2 5 - 2 2 - 6 7 0

«003320

POSESTI

DVA BIKCA po 1 0 0 kg m brejo telico
simentalko, 9 0 4 / 2 5 5 - 1 4 - 5 7 a00338i

B R E J O telico ali mlado kravo simentalko - simentalko. ki bo v maju telila. «
04/25-41-146
8003372

P A J E K SIP 3 3 0 cm. samonakiadalko
SIP 1 6 m 3 in B C S kosilnico, 9
031/491-028
800^3349

8003351

Š K O F J A LOKA - Virmaše, stanovanjski dvojček. 0 3 1 / 4 8 8 - 4 2 0

DVA BIKCA simentalca, stara dva messca. g 04/57-23-129
6003344

2 3

.8P033&6

PRODAM

GRADBENI
MATERIAL

Č B TELICO z bikcem križancem. «
031/505-087
8003363

KRAVO brejo in bikca sim.. starega pol
leta. « 0 4 1 / 5 7 1 - 1 5 0
8003352

KMETIJSKI STROJI

<l t>.tf• Knm?

teden,
«
8003362

K O Z U Č K E za zakol, cena 8 EUR/kg.
«041/242-454
sooaa&s

SADIKE pušpana - višina sadik d o 5 0
cm za žive meje ali okras. 9 041 / 6 8 3 958

PRODAM.

en

DVE TELIČKI stari 1 0 in 1 4 dni, «
051/387-960
eoo3373

MOTORNA KOLESA

S T A N O V A N J S K I D V O J Č E K v Preddvoru. vselitev možna konec poletja
200a. 051/385-822

stare

DVA BIKCA simentatea. scjha bukova
drva, možnost dostave in razreza, «
031/378-946
8003360

ŽIVALI
IN RASTLINE

AVTODELI IN OPREMA

ČB BIKCE,
041/983^7

info@g-glas.si

Krar^ - Medvode, cenjene ponudbe na na$k>v: Mefx;atorjeva franšizna pnxiaiaina.
MAK. ŠkD^etoška 20. Kranj
8003343
REDNO z2¥)osimo dwa terenska komercfei6sta za območje Gorenjske, nudirno stimuOD. vgzio. izobraževanje, pisne pnšr ^ pošljite na naslov. Matmar ine. d.0.0..
Ljubljana. Bmodava 1 3 . U-^^^rrKičeeoosaee
ASTERIKS S E N Č I U Rozman Peter, s.
p.. Senicno 7, Križe, tel.: 5 9 - 5 5 - 1 7 0 .
0 4 1 / 7 3 3 - 7 0 9 : žaluzije, roloji, rolete,
lamelne zavese, pltee zavese, komamiki. markize, vwwv.asterik3.rbet
eoo2469

INVALID - potrebujem dveumo izključno gospodinjsko pomoč, samo gospe
iz Kranja. 9 0 4 0 / 2 4 5 - 5 4 3
d00334s

Z A S E B N I STIKI
KREDITI D O 1 0 LET ZA VSE
2A9., TUDI ZA DOLOČEN
ČAS, IN UPOKOJENCE
do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položnice: Pridemo tudi na dom.
N U M E R O U N O Robert
K u k o v e c s . p., Mlinska ul. 2 2 ,

Maribof, telefon;

304.ETNI fant želi spoznati dekle, ki
ne gleda le na materialne dobrine, «
031/807-376
8003297
3 5 . 0 0 0 POSREDOVANJ. 1 1 . 0 0 0 poznanstev v preteklem letu je karakteristika ženitne posredovalnice Zaupanje
za vse generacije, ki posreduje po
vsej Slo, 0 3 / 5 7 - 2 6 - 3 1 9 , 0 3 1 / 5 0 5 495, 031 /836-378
8OOOO04
37-LETNI preprost fant želi spoznati
iskreno zvesto dekie za skupno življenje. « 041 / 9 5 9 - 1 9 2
8003296
52-LETNI samski želi na ta n a ^ spoznati žMjenjsko sopotnteo. Sem tjubitelj hribov. narave. « 0 4 0 / 3 3 9 - 2 1 1
8003306

02/252-49-26,041/750-560.

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vse države. 0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8
8OOOOO6

STORITVE
NUDIM
BARVANJE tasad, beljenje not. prostorov, glajenje sten In stropov, premazi
oken. vrat In napuščev, odstranjevanje
tapet, dekorathmi ometi In opleski, Pav e c Ivan s.p., Podbrezje 1 7 9 , Naklo. 9
031/39-2909
6002713

RAZNO
PRODAM
ZAMRZOVALNO omaro, mini hladilnik
60x60. oboje Gorenje, več vrst koles,
za simbolično ceno. « 0 4 0 / 2 8 5 - 7 4 8

FLORI JANI d . 0 . 0 . , C. na Brdo 4 1 .
Kranj izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe. tlakovanje dvorišč. 0 4 1 / 6 5 7 - 8 7 1
floožssž

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč je...

8003346

vv vv vv. p ogro b n i k, C o ni

V SPOMIN

Mineva tretje leto, odkar se je poslovil od nas ljubi mož, oče,
stari oče, tast, brat in stric

J A N E Z BUKOVEC

IZ Britofa. 1936 - 2005

izStražišča

Vsem. ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu, mu
prinašate cvetje in mu prižigate sveče, iskrena hvala.

Vsi njegovi
Britof, maj 2008

Joži, Irena in Tatjana

PoSk so ti moči,
zaprl si oči,
zdaj spokojno spiš,
a v naših srcih še živiš.

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in
prižigate sveče na njegovem grobu.

ZAHVALA
V 88. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ata, stari ata,
stric, svak in tast

JOŽE ERZAR

po domače Fajdelnov ata iz Hrastja
Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavkam,
sodelavcem in znancem za pisno in ustno sožalje, podarjeno
cvetje, sveče, denarne prispevke in svete maše. Se posebej se za^
hvaljujemo sodelavcem Gorenjske banke. Ljubljanskih
mlekarn, OS StaneU Žagarja, dr. Demšarjevi in sestri Lojzki,
patronažni sestri Mateji Senk, negovalkam na domu Doma
upokoj^cev Kranj, zdravstvenemu osebju bolnišnice Jesenice,
dr. Mateju Dolencu, nosačem, PGD Prebačevo-H rastje,
pevcem, trobentaču, pogrebni službi-Navček in gospodu kanoniku Vinku Prestorju za lepo opravljen poslovilni obred.
Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga v velikem
Številu pospremili na njegovi zadnji poti, iskrena hvala.
Žalujoči: žena Marija ter hčerki Marinka in Joži z družinama
Hrastje, Naklo, 23. aprila 2008

Hvala ti, mami, za rojstvo, življenje,
hvala za Čast, za ljubezen, skrbi,
hvala za bisere vtkane v trpljenje,
mami. naj večna ti lučka gori.
(F. Ankcrst)

ZAHVALA

V 77. letu starosti nas je nenadoma tiho zapustila naša draga
žena, mami, babica, prababica, sestra, teta in tašča

F R A N Č I Š K A JENKO

roj. Gubanec, po domače Feletova Francka s Sp. Brnika
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, še posebej sosedom, prijateljem
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem,
ki ste zanjo molili in darovali za sv. maše. Iskreno hvala gospodu župniku Maijanu Zupancu, pogrebni službi Pogrebnik iz Dvorij, pevcem,
trobentaču in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in prispevali k lepemu obredu. H v ^ dr. Bomtu Beleharju in zdravstvenemu
osebju, id ste ji pomagali v Času njene bolezni
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskreno hvala.
Žalujoči: mož Feliks, hčerka Man z družino, vnuki Stane z
dmžino, Sandi in Simona
Sp. Bmik, 28. aprila 2008

GG
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ANKETA

Praznik
ali opozorilo?
MARJANA AHAČIČ

Je 1. maj dan, ko praznujemo in si oddahnemo od
dela, ali priložnost, da spet
opozorimo na vse slabši
položaj delavcev, smo vprašati nekaj tistih, ki jih kislo
vreme ni odvrnilo od obiska
radovljiškega praznovanja
praznika dela na Šobcu.

Vladimir Silič, Bled:

Marjan Stepnikar, Podnart:

Marjana Dobrave, Radovljica:

Magda Colmajer, Radovljica:

Marko Zupane, Posavec:

"Mislim, da je priložnost za
oboje - tako za praznik kot
za to, da znova opozorimo,
da je položaj delavcev vse
slabši. Za pravice se bomo
morali spet boriti - pa se nam
že lep čas ni bilo treba ..."

"Seveda je prav, da praznujemo. Ker spremljam dogajanje na področju pravic
delavcev, ugotavljam, da bo
spet treba strniti vrste in si
izboriti boljše delovne razmere."

"Delavcem gre spet vse
slabše, zato se je treba znova boriti za njihove pravice,
pa ne le na praznik dela.
Sama pa imam zdaj kot
upokojena več časa tudi za
sprostitev in praznovanje."

"Na praznik in njegov pomen
bi morali opozarjati tudi mlade in jih vključiti v aktivnosti,
povezane z njim: tako v praznovanje, kakršno je danes,
kot tudi v prizadevanja za
boljši položaj delavcev."

"Na takšna praznovanja pridem v glavnem kot nastopajoči. Delo mora biti vrednota. Parola Delu čast in oblast
prinaša dobrobit vsem, ne le
kapitalu, tako kot se to vse
bolj dogaja zdaj."

Starodobniki so bili brez sape
Na prvomajski četrtkov dopoldan se je v Naklem zbrala poldruga stotnija starodobnih vozil.

Pisana druščina več kot
sto starodobnih motociklov
in nekaj manj avtomobilov
se je nato najprej odpravila
skozi Naklo do Podbrezij in
nato v Duplje, kjer jih je
pred gasilskim domom pričakalo okrepčilo. Po kraj-

avtoprevozniškemu lobiju.
Minister bi moral le deset
minut postati v Tesnicah,
Srednji vasi, Buču ah na
Kozjaku, kjer bi se lahko na
lastne oči prepričal o tehnični neustreznosti omenjene
ceste," pravi prvopodpisnik
peticije Matej Tonin, svetnik
NSi, in opozarja, da se pristojni ne zavedajo, da ob
cesti skozi številna naselja
potekajo tudi šolske poti in
da vzhodni del doline nima
• pločnikov in avtobusnih postajališč. Občina Kamnik je
v letošnjem proračunu za
gradnjo pločnikov v dolini
namenila dvesto tisoč evrov,
s peticijo pa pobudniki želijo projekt čim prej realizirati in na problematiko opozoriti tudi državo.

JASNA PAIADIN

Tuhinj - Kamničani so se, razočarani nad spremembo
pravilnika, ki je skozi Tuhinjsko dolino konec leta
2 0 0 7 omogočil vožnjo težkim tovornjakom, in ignoranco države, ki se kljub številnim pozivom in enotnim
stališčem svetnikov na pobude še ni odzvala, o d l o ^
za peticijo Za omejitev tovornega prometa in j z g a d nj® pločnikov v Tuhrolški
dolini. "Minister je v obrazložitvi zapisal, da cesta skozi Tuhinjsko dolino ustreza
tehničnim zahtevam za odpravo omejitve. Vsakemu laiku je jasno, da so ministrovi argumenti privlečeni za
lase in da je zgolj podlegel

MATJAŽ G R E G O R I Č

Naklo - Trinajsta tradicionalna prvomajska parada
starodobnih vozil je v središče Nakla na prvomajsko
jutro privabila Številne gledalce, ki so si lahko napasli
oči na starodobnih motociklih in avtomobilih. Udeležence parade je najprej pozdravil sekretar Slovenske
veteranske avto moto zveze
Petja Grom, ki je omenil,
da je v zadnjem času opaziti višjo raven restavriranja
starih vozil, kar je dober temelj, da bodo to tehnično
dediščino spoznale in znale
ohranjati tudi mlajše generacije. Prijetno počutje in
srečno vožnjo je vsem zaželel tudi župan Janez Štular,
ki je pripomnil, da organizatorji parade lahko tudi v
prihodnje računajo na občinsko podporo, preden so
zarohneli motorji, pa je vozila in udeležence blagoslovil še nakelski župnik Janez
Zupane, Id je hkrati izrazil
željo, da bi bilo na slovenskih cestah manj nesreč s
smrtnimi žrtvami.

Peticija za pločnike
v Tuhinjski dolini

IguBgANA

Starodobniki so v središče Naklega na prvomajsko jutro privabili številne obiskovalce.

Goriva spet dražja

šem postanku je kolona, ki
jo je spremljalo precej radovednežev, z novimi močmi
krenila naprej proti Tržiču,
kjer so starodobniki okoli
poldneva zasedli parkirne
prostore pred Mercatorjevo
blagovnico. Letos so organizatorji paradno vožnjo
krepko podal j šah, saj so se
motocikli in avtomobili iz
Tržiča prek Golnika odpravili še v gorenjsko prestolnico in se nato vrnili v Naklo, kjer so se udeleženci
poveselih ob živi glasbi.

Opolnoči so se skladno z vladno uredbo o oblikovanju cen
naftnih derivatov podražila goriva. Motorni bencin NMB 95
se je podražil za 0,031 evra in znaša po novem cena litra
1,114 evra. Liter motornega bencina NMB 98 se je podražil
za 0,024 evra in znaša nova cena 1,123 evra. Liter dizelskega
goriva PLO D-z seje podražil za 0,028 evra. Po novem stane
liter i,i88 evra. Liter kurilnega olja stane po novem zaradi
podražitve za 0,040 evra 0,849 evra. J. K.

_

Starodobna vozila so se Iz Naklega odpravila proti Tržiču.

_
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vremenska napoved

S t r i t a r j o v a uL 6 . K R A N J

v torek bo po deloma jasnem jutru spremenljivo obtačno,
predvsem popoldne bo še nastalo nekaj ploh. V sredo in
četrtek bo sončno in suho vreme.
Agencija RS za okoli« , Urad za Mrteorlogi)0
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