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V Celovec predvsem na zabavo 
Po zaslugi nogometnih navijačev je bilo včeraj na gorenjskih cestah bolj 
živahno kot običajne dni, vendar so hrvaški navijači energijo prihranili za 
zabavo v Celovcu. 

V i t M A STANOVNIK 

Ljubelj - Čeprav je bila kolo-
na na cestninski postaji na 
Torovem in so o zastoju po-
ročali tudi iz ljubljanskih kri-
žišč, pa včeraj na mejnem 
prehodu Ljubelj ni bilo dalj-
ših zastojev. Tako naši kot 
hrvaški navijači, ki so se že 
dopoldne odpravili proti Ce-
lovcu na ogled tekme evrop-
skega prvenstva med Nemči-
jo in Hrvaško, so bili dobre 
volje. 

"Na srečo smo prek inter-
neta dobili vstopnice po 80 

evrov, "včeraj smo krenili od 
doma, prespali smo v Zagre-
bu, sedaj pa gremo navijat. 
Upamo, da bo zmagala Hr-
vaška, nismo pa čisto prepri-
čani, ker so tudi Nemd odlič-
ni. Tudi če zmagajo oni, ne 
bomo preveč razočarani," so 
bili zgovorni Dalmatina, pa 
tudi drugi navijači so poveda-
li, da gredo v Celovec pred-
vsem, da bi se zabavali. Ker 
so mnogi ostali brez vstopnic 
za tekmo, so si jo ogledovali 
kar po Celovcu, kjer so posta-
vili zaslone, motilo pa jih ni 
niti slabo vreme. 

"Na Gorenjskem do sedaj 
nismo imeli težav z navijači, 
kaznovati ni bilo treba niko-
gar, so se pa navijad največ 
ustavljali na bencinskih po-
stajah, kjer je bilo bolj živah-
no kot ponavadi, vendar iz-
gredov ni bilo," je včeraj sre-
di dneva povedal Zdenko 
Guzzi iz Policijske uprave 
Kranj, ki je bil zadovoljen, da 
je promet prek Ljubelja ve-
čina potekal tekoče in brez za-
stojev, navijači pa so očitno 
večino energije namesto na 
cestah porabili kasneje po-
poldne in zvečer ob tekmi. 

Vilo Bled najela Sportina 
Družba Condor Real, ki deluje v sklopu poslovne skupine Sportina Group, 
je z vlado podpisala dolgoročno najemno pogodbo za Vilo Bled in Pristavo. 

MATEJA RANT 

Bled - Vilo Bled in Pristavo 
so dobili.v najem za petdeset 
let objekta pa naj bi prevzeli 
najkasneje v osmih mesedh. 
Osnovno vodilo vlade pri pri-
pravi javnega natečaja, so po 
•podpisu najemne pogodbe 
sporočili iz generalnega se-
h-etariata vlade, je bilo dobiti 
najemnika, ki bo znal po-
iskati sinergijo med Vilo 
Bled in Pristavo ter program 
obeh objektov uskladiti z in-
teresi lokalne skupnosti. Le 
tako bo po njihovem mogoče 
ustaviti neslavno propadanje 
Pristave. Condor Real bo po-
drobnejše načrte za oba ob-
jekta predstavil v prihod-
njem tednu. 

Po besedah direktorice 
družbe Condor Real Janje 

Direktorica podjetja Condor Real Janja Žunič in generalni 
sekretar vlade Božo Predalič sta podpisala pogodbo 
o najemu Vile Bled in Pristave. / fom: s« siam / 801» 

Jenšterle so z odločitvijo vla-
de, da jim omogoči dolgoroč-
ni najem Vile Bled in Prista-
ve, zelo zadovoljni, saj bodo 

tako lahko uresničili načrte, 
ki jih imajo na področju raz-
voja turistične dejavnosti. 

^ 3 . stran 

Čez Ljubelj so navijači dobre volje odhajali proti Celovcu. / Fou Tim dom 
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A K T U A L N O 

Planica se bo razvijala 
Krdnjbltogur îki občinski svet je tokfat 
potrdil prenos občinskih zemljiSč na 
državo, krajani Rateč zadovoljni. Ob-
čina pričakuje, da se bodo pripravljal-
na dela začela konec poletja. Bodo tu 
skoki mariborske Univerzijade? 

KRONIKA 

Služili s slamnatim 
podjetjem 
Kriminalistična policija je odkrila sku-
pino najmanj lestih oseb iz Gorenj-
ske in Ljubljane, ki jih sumijo, da so 
prek slamnatega podjetja iz Kranja le-
galizirali blago ki je izviralo iz različ-
nih kriminalnih dejanj in dejavnosti 
na črno. g 

R A Z G L E D I 

Ceorge Bush v velikem 
koščku nebes 
Ob svojem prvem obisku v Sk>veniji 
leta 2001 je ameriSki predsednik 
George Bush dejal, da je m U deže-
la majhen koSček nebes, ob tokrat-
nem se je popravil, da je velik košček 
nebes. K nam se bo morda vrnil kot 
turist. /--

9 , l o , l o 

R A Z G L E D I 

Stalno me bodo 
primerjali 
Vodenje Gorenjske banke je prevzel 
Corazd Trček, univ. dipl. ekonomist 
in specializant menedžmenta, ki je 
poslovno pot začel na kranjski obči-
ni, nadaljeval v ŝkri in Živilih nato 
pa kot izkušen finančnik prišel v 
upravo Gorenjske banke. 

V R E M E 

Prevtadomlo bo pretežno 
oblačno vreme. V petek in 
sdx^ se bodo (ez dan občasno 
pojav^ak padame. 
Razmervrm hladno ho. 
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POLITIKA danica.zavrl@g-^as.si 

RADOVLJICA 

SDS Radovljica: pokrajine potrebujemo 

Od občinskega odbora SDS Radovljica smo prejeli izjavo za 
javnost, v kateri govorijo podpori ustanovitvi pokrajin in re-
ferendumu. Potrebo po ustanovitvi pokrajin utemeljujejo s 
prednostmi, kot so enakomernejši razvoj na gospodarskem 
področju in pri regionalni infrastrukturi, enakomerno 
ustvarjanje več delovnih mest, lažje koriščenje evropskih 
sredstev in podobnim. D. Ž. 

"arih 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo pre jme JANEZ RAVNIKAR Iz Komende. 

r ^ ^ f / / / 
PodjB^e Planen, d.0.0., Škofja Loka zaradi razširitve proizvodnega 
programa razpisuje naslednje prosto delovno mesto: 

GRAFIČNI TEHNIK - POMOČNIK (m/ž) 
Pogoji: - najmanj V. stopnja izobrazbe 

- znanje uporabe programa COREL DRAW 
• vsaj 2 leti delovnih izkušenj 
- znanje angleškega jezika 
• natančnost in angaiiranost 

Po poskusni dobi 6 mesecev vam nudimo motnost zaposlitve za 
nedoločen čas. 
Pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev skupaj 2 življenjepisom pošljite 
najkasneje do 4. 7. 2008 na naslov: 

PLANEN d.0.0. 
Kidričeva cesta 72b 
4220 Škofja Loka VI/// 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Rada Imata Glasove preje In Izlete 

"Na Gorenjski glas sem se naročil leta 1962, ko sem šel služit 
vojaški rok v Sisak. Dobival sem ga po pošti, tako sem bil po-
vezan z novicami z domačega kraja," je povedal Jože Homan 
z Labor pri Kranju. Zvest naročnik je že danes: "Vedno preli-
stam cel časopis, pozoren sem na novice iz domačih krajev, 
na oglase, osmrtnice, na kuharske recepte Danice Dolenc." 
Še nekaj je v časopisu, česar zakonca Marta in jože Homan 
ne spregledata. To so novice s področja politike, njun sin je 
namreč poslanec In kranjski podžupan Bojan Homan. 
"Spremljava njegovo delo in sva mu v oporo," sta povedala, 
jože je večino delovnih let preživel v Merkurju, Marta v Pla-
niki. Že nekaj let sta upokojena. "Hčerka Mojca Ima pet 
otrok, od tega dvakrat dvojčka. Najmlajša sta stara dve leti 
in pol in sva tudi njuni varuški. Sin ima hčerki, tako imava 
kar sedem vnukov, ki so nama v veliko veselje. Vsi vnuki - ra-
zen najmlajših dveh - se ukvarjajo z glasbo," sta povedala 
zakonca, ki rada zahajata v planine. Jože gre vsak dan, če le 
ni kaj posebnega, na Šmarjetno goro, še vedno je dejaven 
gasilec pri Prostovoljnem gasilskem društvu (PCD) Stražiš-
če, je gasilski sodnik in častni član Gasilske zveze MO Kranj. 
Marta je podporna članica pri PCD Stražišče, članica Druš-
tva osteoporoze Kranj in poverjenica pri Krajevni organiza-
ciji Rdečega križa Stražišče. "V kraju, v katerem živiš, je 
prav, da zanj nekaj tudi narediš," je prepričan Jože. Zakon-
ca veseli delo na domačem vrtu, sta tudi nepogrešljiva ude-
leženca Glasovih izletov in Glasovih prej. 

Marta in jože Homan 

Vlada v osrednji pokrajini 
Vlada nadaljuje svojo turnejo po morebitnih slovenskih pokrajinah. Opozicija ji očita, da gre za 
referendumsko kampanjo, ki jo plačujemo davkoplačevalci. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana - Tokrat je bila raz-
prava v Osrednjeslovenski 
pokrajini, od vseh predlaga-
nih pokrajin največji, saj bo 
segala od avstrijske do hrva-
ške meje, v njej pa naj ne bi 
bilo Ljubljane, ker bi imela 
kot glavno mesto poseben 
status. Vanjo naj bi sodile 
tudi občine "na vzhodu Go-
renjske", kjer so že izrazili 
svoje odklonilno mnenje, češ 
da je pokrajina, ki naj bi ji 
pripadali, politični spaček. 
T u i premier Janez Janša, ki 
se je tokrat udeležil razprave 
o osrednji pokrajini, je dejal, 
da je bilo oblikovanje pokra-
jinskega zemljevida v tem 
delu najtežje, saj med obči-
nami o njem ni bilo soglasja. 
Najprej so predlagali, da bila 
pokrajina razdeljena na dva 
dela, vendar glede tega ni 
bilo mc^oče doseči soglasja 
(zatikalo se je zlasti pri ddu 
notranjske pokrajine in pri 
predlogu, da bi nastala skup-
na kamniško-zasavsla po-
krajina), zato se je vlada omo-
čila za eno. Ta predlog po 
Janševem mnenju ni idea-

Predstavniki vlade na obiskih po Sloveniji pojasnjujejo 
prednosti, ki jih bodo prinesle pokrajine. Minister za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj Ivan Žagar s sodelavci je bil 
minuli teden na Gorenjskem. / foto;Cor«d K»»fi( 

len, vendar povsem usklaje-
nega predloga ni bilo mogo-
če narediti nikjer, pokrajino 
pa bo mogoče še vedno raz-
deliti pozneje, če bo tako po-
kazal referendumski izid. 

Referendum o pokrajinah 
bo v nedeljo, 22. junija. O re-
ferendumu so se ta teden iz-
rekli opozicijski poslanci iz 
SD, LDS in Zares. Kot so 

Katoliška univerza v Sloveniji 

z njeno ustanovitvijo soglaša tudi Vatikan. 

JOŽE KOŠNJEK 

Ljubljana - Ideja o ustanav-
ljanju katoliške univerze v 
Sloveniji ni nova. O njej se je 
govorilo že pred nekaj leti, 
sedaj pa so ustanovitev uni-
verze potrdili tako v sloven-
ski Rimskokatoliški cerkvi 
kot tudi v Vatikanu. Ljubljan-
ski pomožni škof Anton 
Jamnik in vodja tajništva za 
ustanovitev katoliške univer-
ze v Sloveniji Andrej N a ^ č 
sta se v začetku junija o nje-
ni ustanovitvi pogovarjala 
tudi z apostolskim nundjem 
v Sloveniji Santosom Abri-
lom y Castellojem. Povedala 
sta mu, da se priprave na 
akreditacijo visokošolskega 
zavoda in njegovih študij-
skih programov zaključujejo 
in da bo svet za visoko šol-
stvo Republike Slovenije o 

njej predvidoma odločal sep-
tembra. Skladno z možnost-
mi Slovenske škofovske kon-
ference bodo najprej uvedli 
programe s področja eduka-
cijskih, humanističnih in 
družbenih ved ter socialnega 
dela in zdravstva. To so po-
dročja, na katerih uspešno 
deluje že nad tisoč katoliških 
univerz in raziskovalnih in-
stitutov v Evropi, Ameriki, 
Afriki, Aziji in Avstraliji. 
Apostolski nuncij je menil, 
da mora biti zavod s kako-
vostnim delom in vsebino 
dopolnitev slovenskega viso-
kega šolstva, v katerem že 
delujejo kakovostne in uve-
ljavljene državne univerze. 
Pomembno se mu je zdelo, 
da je v projekt ustanavljanja 
katoliške imiverze v Sloveni-
ji vključenih vseh šest slo-
venskih škofij. 

KRAN) 

Javna tribuna o podnebnih spremembah 

Kranjski Socialni demokrati vabijo na javno tribuno o pod-
nebnih spremembah in okoljski problematiki, ki bo v torek, 
17. junija, ob 19. uri v sejni sobi št. 14 Mestne občine Kranj. 
Sodelovali bodo: prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, sodobitnica 
Nobelove nagrade za mir, Janko Veber, poslanec SD v dr-
žavnem zboru in dr. Marinka Vovk, predsednica Stranke 
ekoloških gibanj Slovenije. V ponedeljek, i6. junija, pa žen-
ski forum S D prireja razpravo na temo Problemi zdravstva 
in kako jih rešiti. D. Ž. 

poudarili, ne nasprotujejo 
pokrajinam, pač pa se ne 
strinjajo z njihovim številom 
in tudi ne z referendumom, 
češ da ne bo dal odgovora, ali 
si ljudje res želijo pokrajin, 
koliko naj bi jih bilo, kje 
bodo njihovi sedeži, kako 
bodo financirane. Vladi pa 
očitajo predvsem, da ni prija-
vila referendumske kampa-

nje, sedaj pa na račun davko-
plačevalcev potuje po sloven-
skih krajih in nagovarja k 
udeležbi na referendumu. 
Posebno ostra je bila poslan-
ka Zares Cveta Zalokar Ora-
žem, ki je dejala, da vlada pri 
referendumski kampanji ne 
izbira sredstev, da je nepre-
gledna in zavajajoča in da 
ljudem na posameznih ob-
močjih pove tisto, kar želijo 
slišati. Meni tudi, da v tem 
mandatu pokrajin ne bo, vla-
da pa z referendumom za 
naprej pripravlja teren za 13 
pokrajin. Znano je, da tolikš-
nemu številu pokrajin v opo-
ziciji nasprotujejo, češ da jih 
je preveč in da bodo potrat-
ne, sklicujoč se na strokovna 
merila bi jih bilo dovolj od 
šest do osem, merilo pa bi 
moralo biti njihovo lastno 
preživetje. Na o6tek, da vla-
da na svoji turneji po Slove-
niji izvaja referendumsko 
kampanjo, pa so se odzvali v 
koalicijskih strankah, kjer 
menijo, da so predstavniki 
vlade kot predlagateljice po-
kirajin primerni, da ljudem 
pojasnijo, kaj jim bo prinesla 
ustanovitev pokrajin. 

Župani ponovili stališče 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Radovljica - Župani Zgornje 
Gorenjske v sporočilu za jav-
nost ponavljajo svoje vladi že 
posredovano mnenje o pred-
logu območij pokrajin v Slo-
veniji. Ocenjujejo, da je refe-
rendum nesmiseln in nepo-
treben. Smiseln bi bil le, če bi 
občani odločali o pokrajini 
Zgornji Gorenjski. Župani 
in občinski sveti občin Bled, 
Bohinj, Gorje, Jesenice, 
Kranjska Gora, Radovljica in 
Žirovnica nasprotujejo pred-
logu vlade glede pokrajin. 
Strinjajo se sicer, da so za 
razvoj Slovenije potrebne, 
vendar bi morale biti določe-
ne glede na zmožnosti preži-
vetja in razvoja v prvi vrsti iz 
lastnih virov. Zato se strinja-

jo s predlogom delitve Slove-
nije na šest do osem pokra-
jin, vključno z glavnim me-
stom, v tem primeru bi se 
odpovedali polaajini Zgornja 
Gorenjska, ker bi bili sistem-
ski pogoji razvoja povsem 
drugačni. Če pa bo število po-
krajin ostalo takšno, kot je 
predvideno z referendumom 
o pokrajinah, vztrajajo pri 
stališču, da je zaradi poseb-
nosti območja in razvoja do 
svoje pokrajine upravičena 
tudi Zgornja Gorenjska. Spo-
ročajo še, da bi država ob 
manjšem številu geografsko 
in tradicionalno zaokroženih 
pokrajinah lahko probleme 
bolj enakomernega razvoja 
in decentralizacije Slovenije 
rešila z razvojnimi okraji ali 
distrikti v okviru pokrajin. 

BLED 

Preseganje meja z vsestranskim sodelovanjem 

Tako so organizatorji naslovili 21. e-konferenco, ki bo od 15. do 
18. junija potekala na Bledu. Prirejajo jo Evropska komisija in 
Evropski parlament, vlada Republike Slovenije in e-središče Fa-
kultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru. V nedeljo, 
15. junija, bo govornica podpredsednica Evropskega parlamen-
ta Diana Wallis, med govorniki pa bo ob uradnem začetku v 
ponedeljek še več uglednih imen: Gregor Virant, minister za 
javno upravo RS, J. Felix Hampe, profesor na Univerzi v 
Koblenz-Landau, Štefan Klein, profesor na Univerzi v Miinstru, 
Bror Salmelin Iz Evropske komisije, Roger CIarke z avstralske 
nacionalne univerze in jože Gričar, profesor na Fakulteti za 
organizacijske vede. Poleg 250 udeležencev sodeluje tudi 15 
predstavnikov veleposlaništev v Sloveniji. D. Ž. 
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Planica se bo razvijala 
Kranjskogorski občinski svet je tokrat potrdil prenos občinskih zemljišč na državo. 

MARJANA AHAČIČ 

Kranjska Gora - Svetniki ob-
čine Kranjska Gora so v sredo 
vendarle podprli prenos ne-
kaj manj kot 60 tisoč kvadrat-
nih metrov občinskih zem-
ljišč na doskočišču leta 1968 
zgrajene planiške velikanke 
na dižavo. P o t e m ko s o zera-

Rateče tokrat enotne 

V Ratečah se v teh dneh 
pripravljajo še na podpis po-
godbe med državo in tam-
kajšnjo agrarno skupnostjo. 
Potem ko je pred kratkim šest 
zasebnih lastnikov že dobilo 
izplačano kupnino za proda-
no zemljo v Planld, se zdaj o 

priložnost videti. Do sedaj je 
namreč država le obljubljala, 
da bo Planico uredila - pona-
vadi se je o tem govorilo kak-
šen teden po svetovnem po-
kalu - potem pa se o Planici 
niti govorilo ni več. Želimo to-
rej, da Planica postane takžna, 
kot je nekoč že bila. Za Rate-
če, kjer sta osnovni panogi 

strategiji razvoja Slovenije, 
ima v domači javnosti že ves 
čas večinsko podporo, tudi 
podporo Agrarne skupnost 
Rateče Planica, tamkajšnjega 
turističnega društva ter Nor-
dijskega društva Planica. Na 
seji pred štirinajstimi dnevi 
mu pravzaprav ni nasproto-
val niti nihče od občinskih 

Ijo državi pred kratkim že 
prodali prvi individualni last-
niki, je prenos sedemsto tisoč 
evrov vrednih občinskih 
zemljišč eden od pomemb-
nih mejnikov za nadaljevanje 
40 milijonov evrov vrednega 
projekta gradnje Nordijskega 
centra v Planid. 

Formalni postopki tako te-
čejo naprej, občina pa priča-
kuje, da bodo prva pripravljal-
na dela v Planid lahko pričeli 
že konec letošnjega poletja. 
Nato bo najprej na vrsti grad-
nja 120-metrske skakalnice. 
Večina objektov naj bi bila 
zgrajena do svetovnega pr-
venstva v poletih 2010. 

Večina objektov nastajajočega Nordijskega centra Pla-
nica naj bi bila zgrajena do leta 2 0 1 0 , občina Kranjska 
Gora pa bo predlagak Mestni občini Maribor, da bi na 
Univerzijadi, ki jo bo Maribor gostil leta 2013 , tekmo 
v skokih izvedli prav v Planici. 

prodaji odloča še okoli 150 -
članska agrarna skupnost. 
"Kraj je enoten o tem, kaj pri-
čakuje od Planice. Zadovoljni 
smo, da je svoje storila tudi 
občina," je z odločitvijo občin-
skega sveta o prenosu zem-
ljišč zadovoljen predsednik 
KS Andrej Mežik. "Tokrat 
imamo pred sabo prvič resen 
projekt, ki smo ga imeli vsi 

kmetijstvo in turizem, je še 
kako pomembna, saj se od 
kmetijstva pač ne da živeti," je 
še dejal Mežik. 

Svetniki ne nasprotujejo 

Štirideset milijonov vredni 
projekt gradnje Nordijskega 
centra Planica, uvrščen med 
razvojne prioritete tudi v 

svetnikov - pet se jih je glaso-
vanja vzdržalo, zaradi česar 
predlog ni dobil potrebne 
dvetretjinske večine. Opozi-
djski svetniki so v sredo v 
skupni izjavi pojasnili, da so 
se glasovanja vzdržali, ker se 
niso strinjali z županovim 
načinom odločanja o projek-
tu, rešitvi planiškega proble-
ma, samemu Nordijskemu 
centm pa niso nasprotovali. 
Opozorili so še, da bi si po 
njihovem mnenju občina 
morala zagotoviti več vpliva 
na delovanje nordijskega 
centra, nato so tudi oni gla-
sovah za prenos občinskih 
zemljišč v Planid na državo. 

Vilo Bled najela Sportina 
i 1 . s tran 

V času najemne pogodbe 
naj bi v objekta vložili 22 
milijonov evrov. "Poleg tega 
verjamemo, da lahko veliko 
pripomoremo tudi k nadalj-
njemu razvoju in krepitvi 
Bleda kot prepoznavne turi-
stične destinacije in da je 
možno na Bledu narediti 
korak naprej s pravo vsebi-
no, ki je primerna za tako 
monden kraj, kakršen Bled 
je in si želi biti," je dodala 
Janja Jenšterle. V skladu s 
pogodbo bodo za objekta 
vladi prvih pet let plačevali 
mesečno najemnino v višini 
15.500 evrov, v prihodnjih 

letih pa 18 tisoč evrov na 
mesec. V generahiem sekre-
tariatu vlade ocenjujejo, da 
sklenjena pogodba zagotav-
lja primemo visoka investi-
djska vlaganja v omenjena 
objekta in da je najemnina 
poštena za obe pogodbeni 
stranki. Program dela, ki je 
v celoti jrodprt s strani lokal-
ne skupnosti, pa po njiho-
vem zagotavlja konstruktiv-
no pove2Mvo z interesi kraja. 
Odločitev vlade je pozdravil 
tudi blejski župan Janez 
Faj&r. "Na javni razpis se je 
sicer prijavil zgolj omenjeni 
ponudnik, na osnovi njego-
vega programa pa smo ga 
podprli tudi pri občini." 

Obenem upa, da bo novi 
najemnik vnesel več konku-
renčnosti med glavne akter-
je na področju blejskega tu-
rizma v dobro kraja. 

Odzvali pa so se že tudi v 
družbi Sava hoteli Bled, ki je 
imela Vilo Bled v najemu od 
leta 1999 in je v zadnjih pe-
tih letih v objekt vložila prek 
dva milijona evrov. Direktor 
družbe Andrej Šprajc je de-
jal, da pisnega obvestila o od-
povedi najemne pogodbe s 
strani vlade še niso prejeli, in 
poudaril, da je Vila Bled ne-
dvomno prestižen turistični 
objekt, s katerim so imeli 
zelo konkretne dlje. "Zato 
smo tudi sami želeli urediti 

odnose z najemodajalcem na 
način, ki bi nam omogočal 
večjo varnost vlaganja in s 
tem kakovostno nadgradnjo 
naših storitev. V to vizijo 
smo vključili tudi Pristavo in 
verjamemo, da smo kot glav-
ni turistični ponudnik v kra-
ju z bogatimi referencami v 
turistični panogi dokazali, da 
bi bili ambiciozen projekt 
sposobni uresničiti." Določi-
la v ra2qpisu jim po njegovih 
besedah niso zagotavljala po-
trebne vamosti načrtovanih 
vlaganja. "To bi bilo za našo 
družbo lahko tudi usodno," 
je poudaril Šprajc in dodal, 
da zato obžaluje dejstvo, da 
njihovega projekta ne bodo 
mogli loresničiti, saj verjame-
jo, da hi lahko prispeval k 
dvigu blejske turistične po-
nudbe. 

Podražitev 
radovljiških vrtcev 
Cene v vrtcih radovljiške občine se bodo 1. julija 
zvišale za 6,82 oz. 7,99 odstotka, i. septembra 
pa še za 2,3 oz. 2,76 odstotka. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica - Polna cena za 
otroka od enega do treh let 
starosti bo od 1. julija znašala 
465,70 evra na mesec, za 
otroka od treh do pet let 
350,22 evra, za 5-umi pro-
gram 297,68 evra in za 4-
umi program 227,64 evra. 
Nove cene bodo za prvo sta-
rostno obdobje višje od seda-
njih za 6,82 odstotka, za pre-
ostale programe pa za 7,99 
odstotka. Z novim šolskim 
letom se bodo cene spet 
spremenile, takrat se bodo za 
otroke od enega do treh let 
starosti zvišale na 476,38 
evra oz. za 2,3 odstotka, za 
otroka, starega od tri do pet 
let, na 359,87 evra, za štiri-
umi program na 233,91 evra 
in za petumi program na 
305,89 evra oz. za 2,76 od-
stotka. 

Medtem ko bodo z julij-
sko podražitvijo preprečili, 
da bi Vzgojno-varstveni za-
vod Radovljica zaradi dviga 
izhodiščne plače v javnem 
sektorju, podražitve hrane 
in naraščanja drugih stro-
škov posloval z izgubo, so 
pri septembrskem zvišanju 
cen že upoštevali vpis otrok 
za šolsko leto 2008/2009, 
potrebe po zaposlitvi novih 
delavcev in izhodiščne pla-

če, kot bodo veljale od 1. ju-
lija dalje. Po podatkih o vpi-
su otrok naj bi v novem šol-
skem letu sedem vrtcev v 
občini obiskovalo 632 otrok 
v 34 oddelkih, lani 545 otrok 
v 32 oddelkih. Vsi oddelki 
bodo na meji zgornjih nor-
mativov, razen na Posavcu, 

Po letošnjih odločbah pla-
čajo starši za vrtec povpre-
čno 34 odstotkov cene pro-
grama, občina pa 6 6 od-
stotkov. 

kjer je zaradi majhnega 
prostora lahko v oddelku le 
sedemnajst otrok. V ta vrtec 
se je vpisalo kar 29 otrok 
več, kot jih lahko sprejme, 
zato so jih v soglasju s star-
ši preusmerili drugam, 
predvsem v Kropo, kjer 
bodo enako kot v Lescah za-
radi velikega vpisa odprli 
nov oddelek. V zavodu bodo 
zaradi dveh novih oddelkov 
in še iz nekaterih drugih 
razlogov dodatno zaposlili 
deset novih delavcev. S tem 
je na nedavni seji soglašal 
tudi občinski svet, ki je še 
naložil občinski upravi, da 
do septembrske seje pripra-
vi pravilnik o vpisu otrok v 
vrtec. 
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TRŽIČ 

Stoletnica planinstva 

Planinsko društvo Tržič praznuje letos stoletnico ustanovit-
ve, Za visoki jubilej so pripravili tudi slavnostno akademijo, 
ki bo jutri, 14. junija, ob 19. uri v Dvorani tržiških olimpijcev. 
Bogato zgodovino društva, ki ima danes blizu 360 članov in 
članic ter razvejano dejavnost po odsekih, so opisali v zbor-
niku o razvoju tržiškega planinstva. S. S. 

KRIŽE 

Srečanje planincev 

Planinsko društvo Križe organizira vsako leto Dan kriških 
planincev. Letošnja prireditev bo v nedeljo, 15. junija, od n. 
ure dalje na Kriški gori. Srečanje planincev, ki ima predvsem 
družabni namen, bodo popestrili s krajšo slovesnostjo. Med 
njo bodo predali v uporabo obnovljeno tovorno žičnico iz 
vasi Gozd do koče na Kriški gori. S. S. 

NAKLO 

Dan ekoloških vasi 

jutri, 14. junija, prireja Vita Center v Naklem dan ekoloških 
vasi. Od 9. do 20. ure bodo potekala predavanja o različnih 
vidikih ekoloških vasi oziroma trajnostnega sobivanja. Zani-
mivi bosta predavanji o stanju okolja pri nas in izkušnji eno-
mesečnega šolanja za ekološke vasi v Findhornu. Posebej 
bodo predstavili slovenske projekte in iniciative. Srečanje 
bodo sklenili z okroglo mizo. S. S. 

RADOVLJICA 

Konferenca o kakovosti v jugovzhodni Evropi 

V radovljiški Graščini se bo danes, v petek, končalo tridnev-
no srečanje z naslovom Kakovost v jugovzhodni Evropi: 
ovire in priložnosti, na kateri 35 udeležencev iz držav 
jugovzhodne Evrope razpravlja o merilih za kakovost. Kot 
ugotavljajo, obstajajo po svetu in tudi v državah jugovzhod-
ne Evrope različni standardi za kakovost, to pa lahko pov-
zroča nezaupanje in občutek zaostalosti. Danes bo udele-
žence nagovorila tudi ministrica za visoko šolstvo, znanost 
in tehnologijo Mojca Kucier Dolinar. C. Z. 

Smo banka z najbolj razvejano prodajno 
mrežo v Sloveniji. V svoje vrste 
vabimo nove sodelavce za pospeševanje 
prodaje bančnih sloritev preko 
poStiuh okenc, ki bodo delovali kot 

M O B I L N I B A N Č N I S V E T O V A L O 
(m/ž) 

v Kranju išfemo 3 sodelavce, ki bodo delo opravljali na področju 
Gorenjske. 

Če: 
• radi delate na terenu, 
• ste samoiniciativni in usmerjeni k doseganju ciljev, 
t radi delate v timu in imate smisel za podajanje znanj 

in motiviranje sodelavcev, 
• ste mobilni in imate vozniški izpH B kategorije, 
• obvladate delo na računalniku, 
• vam je plača na podlagi rezultatov dela izziv, , 

imate pa tudi strokovno izobrazbo VI. ali V. stopnje, 

smo ta razpis pripravili za vas. 

Prednost lahko pomenijo tudi vaše izkušnje pri prodaji bančnih 
ali pošuiih storitev, licenca ti prodajo zavarovalniJkih storitev. 

Če vas je naSe povabilo nagovorilo, nam j ^ l j i t e ponudbo za 
sodelovanje. Ta naj vsebuje vaš življenjepis in ustrezna dokazila o 
izpolnjevanju razpisnih pogojev. VaSe pOTudbe pričakujemo v roku 
10 dni na naslov: Postna b ^ a Slovenije, d.d. - bančna skupina 
Nove K B M d.d.. Sektor pravnih, kadrovskih in splošnih zadev ter 
marketinga. UI. Vita Kraigheija 5 , 2 0 0 0 Maribor. 

V najkrajšem možnem času po opravljeni izbiri vas bomo obvestili 
ali ste prav vi postali sodelavec, ki mu ponujamo: 

• ustvaij^no in .<iamostojno delo pri organizaciji in izvedbi 
prodaje bančnih storitev na poštnih okencih, 

• dobre delovne pogoje v dinamičnem okolju in stimulativno 
plačilo, vezano na uspešnost, 

• dodatno izobraževanje. 

Delovno razmetje bomo skletiili za iKdoločeo čas, s polnim delovnim 
časom in 4 mesečnim poskusnim delom. 

PBS. 

V Gorjah prednost cestam 
v strategiji razvoja občine Gorje so opredelili za osem milijonov evrov projektov. 

MATEJA RANT 

Gorje - "Na področju cestne 
infrastruktirre smo v prete-
klih letih precej zaspali, zato 
bo poleg preskrbe z vodo in 
ureditve javne razsvetljave to 
ena od prednostnih nalog, ki 
smo si jih zastavili v strategi-
ji razvoja občine Gorje," je 
poudaril župan Peter Tor-
kar. Strategijo razvoja naj bi 
prihodnji teden obravnavali 
tudi občinski svetniki, skup-
na vrednost vseh projektov, ki 
so jih zajeli v strategiji, pa je 
ocenjena na osem milijonov 
evrov. Približno polovico teh 
sredstev naj bi zbrali na raz-
ličnih državnih in drugih raz-
pisih. 

Že letos naj bi tako prišel 
na vrsto 1,3 milijona evrov te-
žak projekt ureditve varnih 
poti v občini. Na državnem 
razpisu za razvoj podeželja so 
za ta namen pridobili 653 ti-
soč evrov, del projekta pa bo 
sofinancirala tudi republiška 
direkcija za ceste, ki bo za 
ureditev državnih cest zago-
tovila okrog 400 tisoč evrov. 
Preostanek, približno 250 ti-

Ozka cesta skozi Gorje. / FotorAnb BUIOVK 

soč evrov, bodo zagotovili iz 
občinskega proračuna. Odpi-
ranje ponudb za izbiro izva-
jalca lx) v začetku julija, dela 
pa naj bi se po pričakovanjih 
začela v avgustu. "Končana 
naj bi bila septembra prihod-
nje leto," je napovedal župan. 
Hkrati z lureditvijo ozkih 
cestnih odsekov in gradnjo 

pločnikov bodo uredili tudi 
fekalno in meteorno kanali-
zacijo ter drugo infrastruktu-
ro. Že prihodnje leto bo prišla 
na vrsto obnova šole in vrtca, 
za kar Ix)do zagotovili 450 ti-
soč evrov, do leta 2010 pa naj 
bi uredili tudi prostore za ob-
činsko upravo in pošto. "Ta 
čas se namreč občinska upra-

va 'stiska' na 32 kvadratnih 
metrih," je poudaril župan. 

V strategiji so med dru-
gim predvideli še gradnjo 
obrtne cone, za kar naj bi na-
menili približno dva hektar-
ja veliko zemljišče. Večina 
projektov, je še dodal župan, 
naj bi bila končana do leta 

TRŽIČ 

Slovesno pod Ljubeljem 

Nad vasjo Podljubelj, kjer je bilo med drugo svetovno vojno 
edino koncentracijsko taborišče na slovenskih tleh, bo jutri, 
14. junija, ob n. uri slovesnost ob 63-letnici osvoboditve 
nacističnih koncentracijskih taborišč. Udeležence bo poz-
dravil župan Občine Tržič Borut Sajovic, slavnostna govor-
nica pa bo varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-
Travnik. V kulturnem programu bodo nastopili učenci os-
novne šole Lom pod Storžičem in Pihalni orkester Tržič. Kot 
je sporočil predsednik Koordinacijskega odbora žrtev vojne-
ga nasilja pri ZZB NOB Slovenije Dušan Stefenčič, pričaku-
jejo tudi predstavnike veleposlaništev držav, katerih držav-
ljani so trpeli v taborišča pod Ljubeljem. S. S. 

TRŽIČ 

Pismo o sodelovanju 

Prebivalci Slovenije in Avstrije so bili kljub pregradi Kara-
vank od nekdaj povezani. Domačinom iz krajev obeh dežel, 
ki ležijo ob prometni povezavi med Ljubljano in Celovcem, 
je odpiral poti gospodarskega, kulturnega in drugega sode-
lovanja gorski prelaz Ljubelj In pozneje tamkajšnji predor. 
Ker želijo sosedje še poglobiti te stike znotraj Evropske uni-
je, bosta župana prijateljskih občin Tržič in Borovlje pod-
pisala pismo o nameri. To bosta storila jutri, 14. junija, ob 
12.30 v gostišču Koren v Podljubelju. Zavezala se bosta 
ohranjati zgodovinsko, kulturno in naravno dediščino na 
obeh straneh meje ter razvijati območje Ljubelja v turistične 
in športno-rekreativne namene. S. S. 

POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. 
Hattina \kupiiia Krcdifnc bunke MiiHhord.d. 

VL V5m kraiKherfa S. 2000 Maribor 

kmfiHsmmH 
Knauf Insulation Škofja Loka 

objavlja več prostih delovnih mest 

DELAVEC V PROIZVODNJI (m/ž) 

Delo poteka v štirih izmenah. Delovno razmerje bomo 
sklenili za določen čas 6 mesecev, z možnostjo 
podaljšanja oz. spremembe v nedoločen čas. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite 
v 8 dneh po objavi na naslov: Knauf Insulation, d. d., 
industrija termičnih izolacij Škofja Loka, Trata 32, 
4220 Škofja Loka. 

Podrobnejše informacije lahko dobite v kadrovski 
službi družbe po telefonu 04/5114-219. 



GORENJSKA 

B L E D 

Prijetno druženje ob žlahtni kapljici 

V nekdanjem baru Trst nasproti Grand Hotela Toplice bo 
družba Sava Hoteli Bled danes odprla novo vinoteko 
Vinarte. "Vinoteka bo kraj za prijetna druženja ob žlahtni 
kapljici iz bogatega izbora več kot tristo vrhunskih sloven-
skih in tujih vin, ki jih bo mogoče tudi kupiti," so poudarili v 
družbi Sava Hoteli Bled. V vinoteki bodo organizirali tudi 
degustacije vin za zaključene skupine, ki jih bodo vodili vin-
ski svetovalci iz Grand Hotela Toplice. Prepričani so, da bo 
ponudba vinoteke dobrodošla tudi za tuje goste, saj je to na 
Bledu edina prodajalna s tako široko ponudbo kakovostnih 
slovenskih vin. Vinoteka bo odprta vsak dan razen ob 
ponedeljkih od 9. do 12. ure in od 17. do 23. ure. M. R. 

Nagrajenci nagradne križanke Festival Carniola, ki je bila objav-

ljena v Gorenjskem g lasu v torek, 3. junija 2008 , so: Abonma -

jsko vstopnico za Festival Carniola prejme Majda Ma/er, Kranj, 

vstopnici za opero prejme Peter Marenk, Železniki, vstopnici za 

Moje pesmi, moje sanje pa Francka Lotrič, Radovljica. Vstopni-

co Z3 koncert Ne i she ali Kvarteta Fiasco ali Mance Izmajlove pa 

prejmejo: Franc Kisovec, Poljane, Janez Tiringar, Kranj, Marija 

Urh, Radovljica, Berta Bertoncelj, Selca, Vanda Cerilca, Kranj. 

Nagrajencem iskreno čestitamo. 

Kolesarjem asfaltirali cesto 
N a Krvavcu so v zadnjem hipu asfaltirali še zadnjih štiristo metrov 
najzahtevnejše etape kolesarske dirke po Sloveniji. 

S I M O N Š U B I C 

Krvavec - Danes popoldne 
bo na Jezercih na Krvavcu 
cilj tretje etape kolesarske 
dirke po Sloveniji. Dolgo je 
kazalo, da bodo morali kole-
sarji zadnjih štiristo metrov 
prevoziti po makadamu, v 
sredo pa so si vendarle od-
dahnili, saj so asfaltirali tudi 
ciljno ravnino zahtevne eta-
pe. Pri tem so združili moči 
občina Cerklje na Gorenj-
skem, RTG Krvavec, pašni 
skupnosti Jezerca in Kriška 
planina ter Cestno podjetje 
Kranj. 

"Ko sem 24. maja iia dirki 
Letečih Kranjcev na Krvavcu 
dal pobudo, da zaradi kole-
sarske dirke asfaltiramo še 
slabih štiristo metrov ceste 
na Jezerdh, me ni nihče res-
no jemal. Potem pa so se 
stvari hitro odvile. Cestno 
podjetje Kranj je sponzorira-
lo izvedbo zemeljskih del, 
pri katerih so sodelovali tudi 
člani obeh pašnih skupnosti, 
občina in RTC Krvavec pa 
sta si razdelila osemnajst ti-

Kolesarji bodo danes v cilj na Jezercih prikolesarili po as^l-
tu, ki so ga položIG šele pred dvema dnevoma. / foic: M»ko Kuhat 

soč evrov stroškov asfaltira-
nja," je pojasnil cerkljanski 
župan Franc Čebulj. Vsa 
opravljena dela bi sicer po 
njegovi oceni stala okoli 35 ti-
soč evrov. 

Šc letos bodo na koncu as-
faltae ceste na Jezercih po-
stavili tudi zapornico, prek 
katere bodo proti vrhu Kr-
vavca smeli peljati samo last-
niki počitniških hiš in tam-
kajšnji gostinci. "Samo pod 

tem pogojem je bila občina 
pripravljena sodelovati pri 
asfaltiranju. Ne želimo si na-
mreč, da Krvavec poleti po-
stane parkirišče za vso Ljub-
ljano, temveč priljubljena 
kolesarska in izletniška toč-
ka," razmišlja Čebulj in po-
udarja, da z ureditvijo dodat-
nih štiristo metrov ceste na 
Jezerdh niso posegli v nara-
vo, saj je cesta ostala na ob-
stoječi trasi. 

KOKRA 

V nedeljo semenj 
v Kokri 

V nedeljo, 15. junija, se bo 
ob TO. url na trgu pred cer-
kvijo v Kokri začel letošnji 
Semenj v Kokri, ki ga prireja 
tamkajšnje turistično druš-
tvo. Gostje bodo lahko po-
skusili domačo hrano (kva-
šene orehove štruklje z me-
dom in divjačinski golaž), 
žejo potešili v "kožarici", si 
ogledali stojnice, na katerih 
bodo prikazane stare obrti, 
in se v delavnicah tudi sami 
poskusili v ročnih spretno-
stih. Čez reko Kokro se 
bodo lahko spustili z žični-
co. Goste bosta zabavala 
Ožbe in Tomaž na harmoni-
ki, Francka s skeči, pela bo-
sta kvartet jutro z Jezerske-
ga in domači cerkveni žen-
ski pevski zbor, prijetno bo 
pogledati tudi nastop otro-
ške folklorne skupine iz 
Preddvora in prisluhniti ci-
trarki Francki Šavs. D. Ž. 

GG 
mali oglasi 

04/2014247, 
e-po!ta: malioglasi@g-glas.si 
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www.licll.si 

Blazina za avtomobilski sedež 
z ventilacijo 
• Optimalna funkcija hlajenja zaradi cirkulacije zraka 
• Z masažnimi vozllčkl • Brezstopenjsko nastavljiva 

moč ventilacije • tnoslavna prtrditev 
• Univerzalna velikost, tudi za sedeže 

s st'anskimi zračnimi blazinami /(gg 
•Z 12 V prikljuJkom 

za cigaretni vžiga nik 

Digitalni fotoaparat 
NVTECH 
• 7 , 0 milijonov slilovnih pik 
•Video: do 6 4 0 x 4 8 0 dpi 
•3xoptična in 4 * digitalna 

povBčava 
•Zaslon: 2 ,5" LTPS TFT 
• Notranji pomnilnik: 16 MB, 

se lahko poveJa s SD kartico 
• Objektiv Penta* 
• Vključno z 2 AA baterijama 

(naaolnjive), torbico za 
shranjevanje, polnilcem. 
USB in AV-kablon ter 
programsko opremo 

Pršut — 

C 12.90/kg p : ; 

12.6. • 14.6 2008 • I I 

• Izdelki so dobavliivi samo v omejenih količinah V imnieni. da bodo kliub skrbnemu načrtovanju zalog pn n:pričakovano velisemu povpraševanju žo prvi dan razprodani, ocnjene kupce prosimo za razumevanje. 
Prodaja samo v količ nah, obiEajiuh za gospodinjslvd Slike so smitioMni Vse cene veljajj za izdelke brez lekoralivnih elen eniov do razprodaje zalog Vse cene so v EUR s pripadajotim ODV. 2a liskaiske napake ne odgovarjamo. LidI d.0.0. k.i 
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Župan Perne čestital odličnjakom 
VILMA STANOVNIK 

Kranj - Kar 93 fantov in de-
klet iz zaključnih razredov 
vseh kranjskih osnovnih šol 
se je te dni še posebno razve-
selilo spričeval. Bila so seveda 
odlična, tako kot vsa leta do-
slej. Zato so tudi ponosno pri-
šli v prostore Občine Kranj k 
domačemu županu Damija-
nu Pemetu, ki jim je za tak-
šen uspeh pripravil sprejem. 
'To, da ste se tako potrudili in 
vse razrede šole opravili z od-
liko, zagotovo pomeni, da ste 
dobili pomembne delovne 
navade, ki jih boste v živdjenju 
še kako potrebovali," je ob če-
stitkah mladim poudaril žu-
pan Perne, ki je nato vsake-
mu posebej stisnil roko ter 
izročil priznanje in prilož-
nostno darilo. 

ŽIRI 

Motoristi v Žiri 

Moto klub Sairach iz Žirov 
ta vikend organizira deseti 
moto zbor v Žireh. Začeli 
bodo danes ob 16. uri, za-
ključek pa bo v nedeljo ob 
12. uri, v vmesnem času pa 
bodo člani kluba poskrbeli 
za kampiranje, hrano in pi-

•jačo ter predvsem zabavo. 
Nastopili bodo Zgrešeni pri-
meri, Hanibal, Outsider, 
Sarcasm, Helll Cats in šte-
vilni drugi. Vstop je za mo-
toriste brezplačen. B. B. 

Ž u p a n M e s t n e o b č i n e K r a n j D a m i j a n Pe rne je ime l o b 

s p r e j e m u kar vel iko dela, da je s t i sn i l roke v s e m o s n o v n o -

š o l c e m , ki s o bili v s a leta odl ični. M e d nj imi je tud i Mitja 

R o z m a n (na sliki). / FO^T™ 

ŽELEZNIKI 

Obvoznica šele po letu 2011 

Okoljski minister Janez Podobnik se je v torek sestal z žu-
panom Železnikov Mihaelom Prevcem glede priprave 
državnega prostorskega načrta za obvoznico mimo 
Železnikov in ureditev vodne infrastrukture za zagotovitev 
poplave varnosti. Kot so pojasnili na ministrstvu, bodo v 
postopku priprave preverili več možnih variant, osnutek 
državnega prostorskega načrta pa bo izdelan do konca 
letošnjega julija. Državni prostorski načrt naj bi bi! sprejet v 
letu 2010, gradnja pa naj bi se pričela leta zon. Župan 
Prevc opozarja, da je nesprejemljivo, da bo izdelava pros-
torskega načrta trajala tako dolgo in da bo treba postopek 
pospešiti. Dodal je še, da so v Železnikih ustanovili poseben 
šestčlanski odbor, ki bo spremljal in koordiniral izdelavo 
prostorskega načrta. A. H. 
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Grad Khislstein 

KONCERT]: 
14.6. osTBdnii dogodek festivala-VEi^ROPStNIH BISEROV 
20.6. NEISHA z godalnim kvartetom Fiasco 
27.6. MANCAKMAJLOVA 
4.7 CONWAYflrda| 

GIEOAUŠČE: 
13.6. mužikal MOJE PESMI MOJE SANJE 
21.6. PRIGODE DOBREGA VOJAKA ŠVEJKA 
29.6. OUOHTAR POD MUS 

Glavni trg 
UUČfKPReOSTAVE: 
lae. PRAVUIČNAURICABABICEPRA,iaSPlOHMEPfllČAKUJETlGfiA-. 
Z 7. THE BBZABlUM:SntEETAQUARIUM|Kanadal-festival Ara O o a i ^ 

Pungert 
KONCERTI: 
17.6. TADEJ VESBUAK 
19.6. MAHMMALtSndiial 
24. S PETER DIRNBEK 
26.6. TINnRAMm«6[)ieOrecki(t9Comtio|Aw(î | /• 
1.7. TOMtUMBBI (g 
3 7 SIRMKALFONIŠvodjfcal • — " « 

Festival Carniola 
Kranj, 7 . 6 . - 4 . 7 . 2 0 0 8 
w\vw.fcstivalcanilola.cora • t r f j i « 

• i , « ® ' ; . 

1 
KLcns 

A 

Izredno bogata oprema 

• Avtpmatsk« klimatska naprava Climatronlc, 
• ve£funkciiski prikazovalnik, 
• tempomot, 
" sredinski naslon za roke, 
• trikrak* usnjen volan, 
• radio r MP3 predvajalnikom 
• zunanji barvni paket s kromlranimi letvicami, 
• zatemnjene zadnje lu£i, 
• 16-colska aluminijasta plaKiča Hockenheim 

s pnevmatikami 205/55 R16, 

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj 
De lav s ka cesta 4 , 4 0 0 0 K R A N J 

tel.: 0 4 27 0 0 2 0 0 . faks: 0 4 2 7 0 0 2 2 2 

www.avtoh i savrtac.s i 

Ti. 

m^rnmimm 

Vhimst ^ l a l i i U j a ^mjiff I 

mmsm t^n^mmeim 

( š M k a D ^ @ ® = 5 H i n ] q f l t s l l ) I S O D 
s L»ra V E I - N ^ IfcriR G 

^ iMteib pMiM m te l«M|i cž̂ '11 
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Preizkusili bodo kopalke 
v olimpijskem bazenu v Kranju se je včeraj začelo odprto državno prvenstvo v plavanju, zadnji finalni 
obračuni pa bodo v nedeljo. Plavalci bodo še lovili olimpijske norme in testirali nove kopalke. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Kranjski pokrit olim-
pijski bazen le diii gosli od-
prto absolutno in mladinsko 
prvenstvo Slovenije v plava-
nju. Prvi obračuni so se za-
čeli že včeraj, nadaljevalo pa 
se bo še danes in jutri ter 
končalo v nedeljo. Predtek-
movanja se vse dni začenjajo 
ob 9. uri, finalni boji pa ob 
18. uri. Na prvenstvu nasto-
pajo vsi slovenski olimpijd 
na čelu s Saro Isakovič, Anjo 
Klinar, Tejo Zupan, Lukom 
Turkom (vsi Žito Gorenjka 
Radovljica), Anjo Čarman 
(Merit T r i ^ v Kranj), Matja-
žem Markičem (Koper) ter 
najresnejša kandidata za 
igre Emil Tahirovič (Merit 
Triglav) in Nina Sovinek 
(Olimpija). Kljub poškodbi 
naj bi nastopil tudi Ilirijan 
Peter Mankoč, med riajbolj-
šimi Slovenci pa manjka nje-

gov klubski prijatelj Jernej 
Godec, ki se na nastop v Pe-
kingu pripravlja v ZDA. 

Tako je za nastop na mi-
tingu v Kranju skupaj prijav-
ljenih okoli 400 plavalcev, 
kar 130 pa jih prihaja iz 12 
tujih držav. Na tekmovanju 
pa nastopa malo najboljših 
tujih plavalcev, za to pa naj 
bi bila kriva Mednarodna 
plavalna zveza, saj tekme ni 
pravočasno vnesla v koledar, 
naknadno pa jo je vendarle 
potrdila, tako da je tudi v 
Kranju mogoče plavati nor-
mo za olimpijske igre. "Pre-
gledati smo dali vse naše 
merilne naprave, tako da 
bodo rezultati res pravi. Prav 
tako smo poskrbeli, da bodo 
imeli naši tekmovalci na vo-
ljo najboljšo opremo in jo 
bodo lahko testirali. Moja že-
lja je, da naj tekmovalci sarrii 
potrdijo, da je to prava opre-
ma, s katero so zadovoljni. 

Triglavanka z Codešiča Anja Čarman je minuli konec 
tedna odlično pripravljenost potrdila v Rimu, izkazati pa se 
želi tudi na domači tekmi. / roto: conid n̂ ae 

Čeprav je dejstvo, da tudi do 
sedaj nismo imeli slabe 
opreme Diana, kar so s svoji-
mi imenitnimi rezultati naši 

plavalci vseskozi potrjevali," 
je ob začetku prvenstva pou-
daril direktor Plavalne zveze 
Slovenije Ciril Globočnik. 

Tudi olimpijd ne bodo manjl(ali 
Blejsko jezero bo od danes do nedelje gostilo tradicionalno mednarodno regato, na prizorišču 
svetovnega prvenstva leta 2011 pa pričakujejo okoli 350 tekmovalcev, med njimi tudi naše najboljše. 

VILMA STAKOVNIK 

Bled - Od danes do nedelje 
bosta Veslaška zveza Slove-
nije in Veslaški klub Bled 
pripravila 53. Mednarodno 
veslaško regato Bled 2008. 
To bo prvo veliko mednarod-
no tekmovanje, odkar je 
Bled 3. septembra lani prido-
bil organizacijo svetovnega 
prvenstva leta 2011 in orga-

nizacijo svetovnega pokala 
leta 2010. Poleg slovenskih 
veslačev bomo na Blejskem 
jezeru videli predstavnike 
Avstrije, Italije, Švice, Mad-
žarske, Slovaške, Hrvaške in 
Srbije. Skupno bo tekmovalo 
355 tekmovalec iz 50. klubov 
oziroma reprezentanc. 

Regata se bo s predtekmo-
valnim delom pričela že da-
nes med 16. in 19. uro. V ju-

trišnjih dopoldanskih finalih 
(od 8.30 do 13. ure) in popol-
danskih predtekmovanjih 
(od 16. do 19. ure) bomo vi-
deli kar 208 posadk, v nedelj-
skih finalih (od 8.30 do 13. 
ure) pa 193 posadk. Oba dne-
va bosta nastopili tudi sloven-
ski posadki, ki sta se že kvali-
ficirali za olimpijske igre, 
dvojni dvojec z Iztokom Čo-
pom in Lukom Špikom ter 

Športni park Rovn spet živi 
Po lanskih katastrofalnih poplavah so člani Športnega društva Selca 
obnovili priljubljeni športni park Rovn, slovesno odprtje pa pripravljajo 
jutri ob i8. uri. 

VILMA STANOVNIK 

Selca - "Lani septembra smo 
v vodni ujmi v občini Želez-
niki izgubili praktično vse 
zunanje športne objekte. 
Člani Športnega društva Sel-
ca smo se pod vodstvom 
predsednika Braneta Berton-
dja ter s pomočjo številnih 
prostovoljcev iz vse Slovenije 
takoj lotili dela. Najprej je 
bilo treba počistiti naplavine, 
od blata do mulja, nato pa 
smo postopoma začeli obno-
vitvena dela. To je bilo mo-
goče s pomočjo denarja Za-
varovalnice, Ministrstva za 
šolstvo in šport, Fundadje za 

šport, humanitarne pomoči, 
zbrane na računu Športnega 
društva Selca, in humanitar-
ne pomoči, zbrane na občin-
skem računu za športne ob-
jekte," pravi Janez Ferlan, ki 
se s prijatelji iz Športnega 
društva Selca in vsemi do-
mačini iz Selške doline ve-
seli. da se na Rovn vrača ži-
vahen športni utrip od igra-
nja tenisa do odbojke na 
mivld, nogometa ... Obnov-
ljena pa sta tudi kamp in 
piknik prostor. Priložnostno 
slovesnost pripravljajo jutri, 
v soboto, z začetkom ob 18, 
uri, ko bosta obnovljeni park 
namenu predala direktor di-

rektorata za šport na M 
trstvu za šolstvo in šport 
mon Starček ter poslanec 
domači župan Mihael Pr 
V kulturnem progra 
bodo nastopali Pihalni or 
ster Alples, šansone 
Piaf bo pela Tina Vese 
vič, od 21. ure naprej pa 
zabava z ansamblom Ptu 
skihpet. 

Prav tako se bo na as 
nem igrišču v športnem 
ku Rovn jutri začel mal 
gometni turnir, finale pa 
predvideno v nedeljo zveč 
Več informacij po telel 
031/723 925 pri Zdrav 
Marklju. 

četverec z Mihom in Toma-
žem Pirihom, Rokom Kolan-
drom ter Rokom Rozma-
nom. Finale dvojnih dvojcev 
bo oba dneva na sporedu ob 
11.30, finale četvercev pa prav 
tako v soboto in nedeljo ob 
12.15. V nedeljo bo v tekmo-
valnem sporedu tudi tekma 
četvercev v spomin na pre-
zgodaj umrlega blejskega 
veslača Saša Mirjaniča. 

ODBOJKA 

BLED 

Urnaut odhaja, 
Perez prihaja 

Ob izteku pogodbe pri dr-
žavnih prvakih, blejskem 
ACH Volleyju, te ni podalj-
šal mladi Tine Urnaut, ki je 
v prestopnem roku, ki prav-
kar poteka, že zaprosil za 
status prostega igralca. So 
pa blejski odbojkarji v svoje 
vrste pridobili 26-letnega 
Portoričana Angela Pereza, 
ki bo v ekipi po odhodu 
Američana Taliaferra zapol-
nil mesto podajalca. Ker se 
reprezentanca Portorika po 
porazu s selekcijo ZDA nI 
uvrstila na letošnje olimpij-
ske igre, se bo 188 centime-
trov visoki igralec moštvu 
ACH Volleyja pridružil že 
konec julija, ko se tudi pri-
čnejo priprave ekipe na 
novo sezono. V. S. 

VABILA, PRIREJDfTVE 

Dan nordijske hoje tudi s predsednikom TUrkom - Jutri, v so-
boto, na Bledu pripravljajo dan nordijske hoje. Prijateljem 
vse bolj popularne športne rekreacije se bo ob n . uri v Veli-
ki Zaki pridružil tudi predsednik države Danilo Turk, ki bo 
kasneje podelil tudi kolajne najboljšim v dvojnem dvojcu na 
mednarodni veslaški regati na Bledu: V. S. 

Jutri na Mošenjskl tek - ŠD Mošnje in ŠZ Radovljica jutri, v 
soboto, pripravljata 19. Mošenjski tek, ki šteje tudi za Go-
renjski pokal v rekreativnih tekih. Start bo ob 17. uri pri trgo-
vini Mcrcatorja v Mošnjah, prijavo pa sprejemajo uro pred 
začetkom. Informacije Slavko Sitar, 041/556 204. V. S. 

Vaterpolski spored - V sredo se je začel sklepni del državne-
ga članskega prvenstva v vaterpolu. V Kranju je Triglav v tek-
mi za naslov prvaka premagal Rokava Koper z n : 7 in v 
zmagah (igra se na tri dobljena srečanja) povedel z i : o. V 
Mariboru je Branik v tekmi za končno tretje mesto (igra se 
na dve zmagi) premagal Slovan Olimpljo z 12 : 9 in prav 
tako povedel z i : o. Povratni tekmi bosta že jutri in sicer v 
Ljubljani ob 20. uri, v Kopru pa ob 21. uri. J. M. 

Šesti rating šahovski turnir Corenjke - ŠD Gorenjka Lesce 
bo v ponedeljek, 16. junija, organizirala šesti letošnji rating 
turnir v hitropoteznem šahu. Tekmovanje bo potekalo v 
klubskih prostorih restavracije Center v Lescah. Prijave spre-
jemajo do 17.20, začetek turnirja ob 17.30. Na petem turnir-
ju je zmagal Dušan Zorko (ŠS Tomo Zupan Kranj). Informa-
cije: Janez Petrovič, GSM: 041/406 369 ali elektronski na-
slov: ga.nota@siol.net. O. O. 

Balinarski spored - V 9. krogu i. državne Ige (jutri ob 17. uri) 
na Primskovo prihaja Postojna, Radovljica Alpetour bo go-
stila EIS Budničar, Bistrica pa se bo prav tako doma pome-
rila s Slogo. V 2. državni ligi - vzhod (jutri ob 17. uri) pa bodo 
vse gorenjske ekipe gostovale: Center Kranj odhaja k Voliči-
ni, Tržič k Sodčku, ČIrče Van-Den pa pričakujejo pr̂  Svobo-
di. 1 . gorenjska liga, 5. kolo (danes ob 17. uri) - Lesce : Jese-
nice, Loka looo : Trata, Milje : Rogovila TELE-TV (prestav-
ljeno). 2. gorenjska liga, 6. kolo (danes ob 17. uri) - J jrč Blej-
ska Dobrava : Sava, Huje: Visoko Rapa, Kres Javornik: Pod-
nart, Zarica : Bratov Smuk. S. Š. 

Jutri na festival športa In kulture - Jutri bo v Škofji Loki 
potekal Festival športa in kulture. Začel se bo ob 9. uri za 
OŠ Ško^a Loka-mesto, na njem bodo podelili tudi priznanja 
mladim športnikom. Program si lahko ogledate na 
www.drustvo-ritem.sl. V. S. 

Spreminjamo meje! 

PerftecliS 
Petftech, d.0.0. 
PoinaUsice4 
4260 Bled 
wv/w.perftech.sl 

Podjetje za proizvodnjo In uvajanje novih tehnologij. 

JAVA PROGRAMER (m/ž) 
Zaposl imo v e č programerjev na Bledu in/ali v Mariboru oz. 
v Ljubljani: 

Pričakovana znanja in sposobnosti: dobro poznavanje pro-
gramskega okolja Java, samoiniciativnost, odgovornost pri 
delu. 

Sodelovali boste v razvojni skupini nove generacije produ-
ktov 

Nudimo: delo v ekipi visoko usposobljenih strokovnjakov, 
odlične delovne pogoje in možnosti za osebno rast. 

Vaše p o n u d b e pr ičakujemo v 1 5 dneh o d o b j a v e na 
elektronski nas lov : zapos l l tev@perf tech.s i 

ali po pošti na nas lov : 
Per f tech d.0 .0.. Pot na Lisice 4 , 4 2 6 0 Bled, 

2 o z n a k o »zaposlitev«. 
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mailto:ga.nota@siol.net
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Žerjav in Mate zadovoljna 
Novi zakon o varnosti cestnega prometa kaže 
pozitivne učinke, ugotavljata ministra za promet 
in notranje zadeve. 

SIMON ŠUBIC 

Ljubljana - Prometni in no-
tranji minister Radovan Žer-
jav in Diagutin Mate sta v sre-
do ocenila, da je novi zakon o 
varnosti cestnega prometa 
dosegel svoj namen, saj se je 
od njegove uveljavitve zmanj-
šalo število mrtvih v cestnem 
prometu. "V mesecu maju 
smo prihranili od pet do de-
set življenj," je poudaril Žer-
jav. Izboljšanje varnosti cest-
nega prometa je sicer rezultat 
rai^čnih ukrepov, ki so načr-
tovani in izvedeni na lokalni, 
regionalni in nacionalni rav-
ni, je dodal. Precejšen pomen 
pripisuje tudi preventivnim 
akcijam, zato so po njegovih 
besedah letos podvojili denar 

za preventivne namene - na 
petsto tisoč evrov. 

Notranji minister Mate je 
znova poudaril, da je vsaka žr-
tev na cesti preveč, zato je tre-
ba narediti vse, da zmanjša-
mo število nesreč in žrtev v 
cestnem prometu. "S spre-
membami zakona smo želeli 
doseči rezultate, ki bi na kraj-
še časovno obdobje prinesli 
oprijemljive in učinkovite re-
zultate," je dejaL 

Do 11. junija je v prometnih 
nesrečah umrlo 90 ljudi, kar 
je 23 manj kot lani v enakem 
obdobju. Po 30. aprilu so poli-
cisti 2aradi prevelike vinjeno-
sti (nad 1,1 promila) do strez-
nitve pridržali že sto oseb, le-
tos pa so odvzeli že 270 mo-
tornih vozil (lani 104). 
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Služili s slamnatim podjetjem 
Kriminalistična policija je odkrila skupino najmanj šestih oseb iz Gorenjske in Ljubljane, ki jih 
sumijo, da so prek slamnatega podjetja iz Kranja legalizirali blago, ki je izviralo iz različnih 
kriminalnih dejanj in dejavnosti na črno. 

SIMON ŠUBIC 

Krarjj - "Blago, večinoma je 
šlo za posle z barvnimi kovi-
nami, so osumljene osebe 
prodajale raznim gospodar-
skim družbam, prek slam-
natega podjetja pa izstavljali 
račune. Denar so s transak-
djskega račun tega podjetja 
dvignili takoj, ko je bilo nanj 
nakazano plačilo," je v sredo 
na novinarski konferenci v 
Ljubljani razložil vodja sek-
torja kriminalistične polidje 
Policijske uprave Kranj Si-
mon Veličid. S tem so zlora-
bili svoj položaj in pravice, 
da bi si pridobili protipravno 
premoženjsko korist. Od ok-
tobra lani do 21. marca je 
bilo namreč na transakdjski 
račun slamnatega podjetja 
nakazano skupaj 1,8 milijo-
na evrov. 

Na podlagi odredbe kranj-
skega sodiSča so polidsti in 
kriminalisti 3. junija v j^od-
njih jutranjih urah izvedli 
hišne preiskave na sedežih 
enajstih podjetij v Kranju, 
Ljubljani, Postojni in na Ko-
roškem, Ob t ^ . s p p r i d j ; ^ 
dve oSebi, zasegli p / s b ^ m 
poslovnih listin in drugih 
dokazil, v eni hišni preiskavi 
pa so zasegli celo strelno 
orožje. 

V preiskavi so našli tudi iz-
piske iz posebnega sistema 
polidje. "Odkrili smo, kateri 

N E S R E C E 

SREDNJA VAS v BOHINJU 

Padel s strehe 

V torek se je na gradbišču 
stanovanjskega objekta v 
Srednji vas i pri delu huje 
poškodoval 46-letni držav-
ljan Srbije. Delavec je izvajal 
gradbena dela na strehi. Na 
višini 6,5 metra je izgubil 
ravnotežje in padel v globi-
no. Pri t em je utrpel zelo 
hude rane, zato s o ga naj-
prej odpeljali v Sp lo šno bol-
nico Jesenice, od tam pa s 
helikopterjem policije v Kli-
nični center Ljubljana. De-
lavec pri delu ni uporabljal 
zaščitne čelade in drugih za-
ščitnih sredstev. S. Š. 

TLAKOVCI PODLESNIK 
WWW.TLAKOVEC.SI Tel.: 02/450 38 60 

Se f gorenjskih kriminalistov S i m o n Velički (levo) in prvi m o ž kriminalistične policije 

Aleksander jevšek podrobnosti o osumljenih osebah nista želela razkriti. 

policist jih je posredoval. Po-
licist sicer ni imel močne av-
torizadje za dostop do poda-
tkov," je povedal Velički. Po-
lidst je osumljen zlorabe 
uradnega položaja in je tre-
nutno v postopku suspenza. 

Odkrito slanmato podjetje 
so kriminalisti povezali tudi 
s krajami kipov na Gorenj-
skem v začetku leta, saj je po 
besedah šefa gorenjskih kri-
minalistov eden od članov 
omenjene skupine poskrbel, 
da bi bron od Idpov kot legal-
no blago prodali prav prek 
slamnatega podjetja. Krimi-
nalisti so še ugotovili, da se 

je skupina ukvarjala tudi z 
najemanjem vozil visokoce-
novnega razreda, vsaj eno pa 
so poskušali v Nemčiji pro-
dati z nepravimi dokumenti. 

Po besedah direktorja 
Uprave kriminalistične poli-
dje Generalne policijske 
uprave Aleksandra )evšlca so 
kriminalisti v prvih petih 
mesecih obravnavali podo-
bno število kriminalnih de-
janj kot od januarja do maja 
lani. V 40.02^ obravnavanih 
kaznivih dejanjih je bilo pov-
zročene za 158 milijonov ev-
rov gmotne škode. "V pre-
iskovanju kaznivih dejanj 

smo bili letos uspešnejši, saj 
smo preiskali kar 48,6 od-
stotka kaznivih dejanj, lani 
pa 42,25 odstotka," je opozo-
ril Jevšek. Policisti so letos 
obravnavali 40 odstotkov 
manj umorov, 28,4 odstotka 
manj posebno hudih in hu-
dih telesnih poškodb, 26,8 
odstotka manj tatvin avto-
mobilov, 344 odstotka manj 
ropov, odkrili pa so skoraj za 
petino več zlorab prepoveda-
nih drog, kar kaže na večjo 
aktivnost polidje. Preiska-
nost kaznivih dejanj s podro-
čja gospodarskega kriminala 
je kar 95-odstotna. 

Danes o zaostritvi stavke 
Sodniki bodo danes na izrednem občnem zboru odločali, ali bodo i. julija 
nadaljevali stavko. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Sodniki so v sredo 
končali tridnevno opozoril-
no stavko, na današnjem iz-
rednem občnem zboru Slo-
venskega sodniškega druš-
tva pa bodo odloiali, ali bodo 
stavko nadaljevali 1. julija. Po 
besedah predsednice stav-
kovnega odbora Janje Ro-
blek obstaja možnost, da 
bodo sodniki delali le v pred-
pisanem obsegu, pozvani 
bodo lahko k odpovedi po-
godb o dodatnem delu, temu 
pa lahko v nadaljevanju sledi 
tudi zmanjšanje obsega dela 
in nesodelovanju v organih, 
v katere so sodniki imenova-
ni. Takšna stavka naj bi traja-
la do 1. oktobra, po tem datu-
mu pa bi jo lahko še zaostri-
U. 

Roblekova je po zaključku 
stavke opozorila, da vlada 
med njo ni spoštovala zako-
na o stavki, po katerem bi 

moralo med stavko potekati 
pogajanje med obema stra-
nema. "Dvakrat smo se sicer 
sestali, vendar vlada stavka-
jočim ni ponudila ničesar, 
kar bi se nanašalo na stav-
kovne zahteve," je dejala in 
dodala, da je bila s o r i š k a 
stavka skrajno resno opozo-
rilo vladi, ker ne spoštuje od-
ločb ustavnega sodišča in 
ustave same ter s tem ogroža 
tako neodvisnost sodstva kot 
pravno vamost državljanov. 

Stavkalo je 78,32 sodnikov, 
če bi odšteli predsednike in 
nekatere podpredsednike so-
dišč, ki niso stavkali, pa je 
stavkalo 87,33 odstotka sod-
nikov. Med ponedeljkom in 

. sredo je bilo na vseh sodiščih 
preklicanih 1.099 narokov, 
javnih sej in sej senatov, sod-
niki pa so opravili 231 obra-
vnav v nujnih zadevah. 

Minister za javno upravo 
Gregor Virant je še vedno 
prepričan, da so sodniki 

janja Roblek 1 fmo; Cor«d Kave« 

ustrezno umeščeni v novi 
plačni sistem, njihove plače 
pa so primerljive z zdravni-
škimi. Roblekova na to odgo-
varja, da so po odločbi ustav-
nega sodišča sodniške plače 
lahko primerljive samo z 
drugima dvema vejama ob-
lasti - zakonodajno in izvrš-
no. 

http://WWW.TLAKOVEC.SI
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Ob svojem prvem obisku v Sloveniji leta 2001 je ameriški predsednik George Bush dejal, da je naša dežela 
majhen košček nebes, ob tokratnem se je popravil, da je velik košček nebes. K nam se bo morda vrnil kot turist. 

Bush V velikem koščku nebes 

Neža Ogrin je 
bila navdušena 

nad obiskom in 
nad celotnim 

dogajanjem, saj 
je prvič videla 

nastop 
lipicancev, 

prevzelo pa jo 
je tudi dejstvo, 

da so se tako 
pomembni 

ljudje, kot sta 
predsednika 

Bush in Janša, 
rokovala z 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR, 
GOSAZD SINIK 

Brdo - V ameriških medijih 
obisk njihovega predsednika 
v majhni alpski deželid ni bil 
deležen toliko pozomosti kot 
pri nas, saj Združene države 
ob bližajočih se predsedni-
ških volitvah že bolj mislijo 
na novega predsednika. V 
Sloveniji pa smo obisku na-
menili veliko pozomosti. Ge-
orge Bush je po sedmih letih 
od svojega srečanja z ruskim 
predsednikom Vladimirjem 
Putinom v ponedeljek zvečer 
znova prišel v našo državo. 
"Svoj prvi obisk v Evropi sem 
začel v Sloveniji in svojega 
zadnjega spet v Sloveniji," je 
dejal po zasedanju vrha EU-
ZDA, ki je bilo v torek na 
Brdu. Prizorišča srečanja so 
bila ista kot pred leti, le da ta-
krat George Bush pri nas ni 
prespal, tokrat pa mu je go-
stoljubje ponudil predsedni-
ški apartma v hotelu Kokra 
na Brdu. Hotel lahko sprej-
me 78 gostov, svoje zmoglji-
vosti pa je po besedah direk-
torja Protokolarnega servisa 
Brdo Iztoka Puriča tokrat v 
celoti namenil predsedniku 
in njegovemu spremstvu. 

Vrnil se bo kot turist 

Ameriškega predsednika 
je ob prihodu na Letališče Jo-
žeta Pučnika na Brniku spre-
jel predsednik slovenske vla-
de in predseduješ svetu EU 
Janez Janša, slabih dvajset ur 
pozneje pa je ugledni gost v 

družbi soproge Laure že od-
potoval v Nemčijo, pred od-
hodom pa se je skupaj z Ja-
nezom Janšo zadržal v pogo-
voru s slovenskimi vojaki, ki 
sodelujejo v mednarodnih 
mirovnih silah. Vmes je 
ameriški predsednik sodelo-
val na vrhu med Evropsko 
unijo in ZDA, osmem v svo-
jem mandatu. Pred zaseda-
njem vrha EU in ZDA se je 
predsednik Bush posebej 
srečal tudi s predsednikom 
Slovenije Dai^om Tiirkom 
in predsednikom vlade Jane-
zom Janšo. Po osrednjem 
dogodku, zaradi katerega je 
prišel v Slovenijo med nje-
nim predsedovanjem EU, pa 
so na trati za gradom Brdo 
trije predsedniki, George 
Bush, Janez Janša in Jose 
Manuel Barroso, na konfe-
renci za novinarje stmiH naj-
pomembnejše ugotovitve 
srečanja. Poleg uradnih in-
formacij o s re^ ju smo od 
visokega gosta shšali, da je 
spremenil svoje mnenje o 
"Sloveniji kot majhnem koš-
čku nebes", sedaj je namreč 
prepričan, da gre za velik 
kos. Dejal je, da bi se k nam 
rad v prihodnje vrnil kot tu-
rist. Med zasedanjem sicer 
ni imel veliko priložnosti vi-
deti lepot naše dežele, nekaj 
pa so mu jih pripeljali kar na 
Brdo. Tako so ugledni gostje 
lahko občudovali nastop lipi-
cancev, pri tem pa so se jim 
pridružile tudi soproge, ki so 
dan preživele v Ljubljani Lau-
ro Bush sta spremljali Urška 
Bačovnik in Barbara Miklič 

Pozdrav predsednika Ceorga Busha Sloveniji / fou: cmui Kavi« 

Tlirk, z njimi pa je bila tudi 
soproga predsednika Evrop-
ske komisije Margarida So-
usa Uva Barroso. Ogledali so 
si tudi nastop 43 plesalcev 
folklorne skupine Iskraeme-
co, ki jo vodi Jože Šenk, pri-
kazali pa so otroške, belo-
kranjske in gorenjske plese. 
Tisti, ki pomnimo obiske dr-
žavnikov še iz naše nekdanje 
države, smo tokrat lahko po-
doživeli utrinek iz našega 
otroštva: predsedniku Bushu 
je prišlo na Brdo z zastavica-
mi (slovenskimi, evropskimi 
in ameriškimi) mahat kakih 
dvesto otrok iz kranjskih 
osnovnih šol. To je bil njihov 
športni dan, so povedali 
učend 5.Č razreda iz osnovne 
šole Simona Jenka - center. 

njihova učiteljica Špela Be-
šter pa, da so jih k sodelova-
nju povabili iz državnega 
protokola. Ena od petošolk iz 
matične šole Simona Jenka 
Neža Ogrin je bila navduše-
na nad obiskom in nad celo-
tnim dogajanjem, saj je prvič 
videla nastop lipicancev, pre-
vzelo pa jo je tudi dejstvo, da 
so se tako pomembni ljudje, 
kot sta predsednika Bush in 
Janša, rokovala z njimi. Nav-
dušeni pa so bili tudi krajani 
Predoselj, Id jih je s svojim 
obiskom počastila prva dama 
Laura Bush, nam je povedal 
predsednik KS Danilo Šenk 
Pripotovala je dan pred svo-
jim možem in v ponedeljek 
med drugim obiskala tudi 
njihov kraj. 

n j i m i . v pričakovanju visokega obiska na letališču Strogi varnostni ukrepi na Brdu 

Najprej v ^ r n o cerkev, 
zatem v gostilno 

Še župnik Janez Jenko iz 
feme cerkve svetega Siksta v 
Predosljah ob peti uri popol-
dne ni natančno vedel, za 
kakžen ameriški obisk naj bi 
šlo, sta dan potem pripove-
dovala brata Krištof in To-
maž Bolka iz družinske go-
stilne Krištof v Predosljah. 
Predsednikova žena je na-
mreč prišla na ogled cerkve 
peš z Brda, v spremstvu var-
nostnikov in članov velepos-
laništva in ambasade. 

"Ko so jo mimo gostilne 
odpeljali nazaj na Brdo, smo 
mislili, da ne bo nič z more-
bitnim obiskom," je pripove-
doval starejši Krištof, ki je 
lani obrt prevzel od mame 
Elice, Vre^ove iz TupaliČ. In 
kako naj bi Bolkovi sploh do-
bili namig, da bi naj jih obis-
kala žena predsednika Geor-
ga W. Busha, me je zanima-
lo protokolarno zapletanje. 
"V nedeljo popoldne nas je 
obiskala ženska iz ameriške-
ga veleposlaništva in namig-
nila', če bi bih pripravljeni 
sprejeti delegacijo. Seveda 
smo pritrdili, a nismo vedeli, 
za koga točno naj bi šlo. V 
ponedeljek sva oba z bratom 
skušala navezati kak stik za 

^ 10. stran 
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bolj natančno informacijo, 
vsaj uro, število oseb, karko-
li," je še vedno vzhičen pripo-
vedoval Krištof. "Ženska, 
vodja protokola na ameri-
škem veleposlaništvu, še 
zgodaj popoldne ni hotela 
prav nič potrditi. Ob štirih 
smo prejeli klic, če bi šlo za 
osem do deset oseb. Nič dru-
gega," sta se nasmihala. Ne-
kaj minut pred sedmo zvečer 
je v gostilno stopilo nekaj 
"frajarjev", katerim se je vi-
delo, da so spremstvo, var-
nostniki. Tomaž pove, da se 
tudi od slovenskega varnost-
nika ni dalo nič izvedeti, ker 
prav tako ni imel nobene in-
formacije. 

Potem se jim je zgodilo 
dobesedno v minuti. Številni 
varnostniki, avtomobili, 
spremstvo so "okupirali" go-
stilno. In za njimi sproščena 
Laura Bush v žensld družbi. 
Po sprejemu ob osvežilnem 

domačem bezgovem soku z 
ingverjem in meto so se ne-
kateri posedli v gostišče, žen-
ska druščina pa si je zaželela 
sedeti na balkonu vrta. "So-
sedov ptič nam je onečedil 
prt in mizo sem moral na 
novo urediti. Prva dama mi 
je celo pomagala poravnati, 
napeti prt," z nasmehom 
pove Krištof, ki je bedel nad 
družbo prve dame Laure 
Bush, Tomaž pa je skrbel za 
ugodje preostalih v delegaci-
ji. Da se mu prav nič niso 
tresle roke, zakaj le, pove Kri-
štof. "Sploh ni bilo začutiti, 
da bi šlo za protokolarni 
obisk. Nobenega inšpekcij-
skega pregleda kuhinje, nič. 
Sproščeno so kramljale, go-
spa Busheva je bila preprosta 
gostja, zanimala jo je naša 
slovenska ekološka ponudba. 
Ob začetku so vsem postregli 
z dobrodošlico iz kuhinje, 
krožnik dobrot z domačim 
kruhom v "vevnid" (lopatki 
za moko). 

Jagnječja oba ra z 

a jdov imi ž ganc i 

"Kruh postrežemo v vevni-
ci, saj je bilo nekoč v vasi se-
dem mlinov, naša gostilna pa 
je v neposredni bližini Dol-
harjevega mlina," etnološko 
navdahnjen pove Tomaž. 
Tako so se skoraj vsi odločili 
za domačo, bio jagnječjo oba-
ro z ajdovimi žganci in ocvir-
ki, ki jo še vedno skuhajo po 
receptu stare mame iz Tupa-
lič in s katero so dobesedno 
osvojili predsednikovo ženo. 
Jagnje, ki se pase v naših hri-
bih. in ajda sta od ekološkega 
kmeta Primoža Krišlja z Vi-
sokega. Prvo damo so navdu-
šili še z manjšim krožnikom 
čemaževe juhe z žličniki ov-
čjega sira. Mar ni že konec s 
čemažem, sem bil zvedav, ko 
smo dan potem samevali v 
gostilni, saj se je ameriški 
obisk ravno končeval in je 
bila cesta zaprta. "Ha, mi ga 
še imamo, saj ga sosedov Jože 

še vedno najde v Kremsu nad 
Kokro," se pohvali Tomaž. 

In kaj si je privoščila pre-
ostala družba? Vegancem 
smo dali koruzne rezance z 
gojenimi beluši, nekateri so 
se navduševali nad piran-
skim brancinom Fonda in 
koprivinim pirejem, drugi 
nad postrvmi iz ribogojnice v 
Zalogu. Ni šlo brez kokakole. 
Vsem so postregli z vodo iz 
"zdrave" pipe, v katero pri 
Krištofovih dajejo vejico me-
lise, na mizah pa je bil še ne-
prevret bezgov sok. 

"Seveda so pili vino. Neka-
teri briško rdeče, cabemet so-
uvignon Marjana Simčiča, 
omizje Laure Bush pa vipav-
ski avtohtoni zelen," pove do-
mači sommelier Krištof. In 
kaj so še dohrega ponudili da-
mam? Želele so poskusit čim 
več različnega, zato so jim 
predlagali izbor toplih predje-
di: domače testeninske žep-
ke, nadevane s pršutom, če-
bulo in sušenim paradižni-

Druž ina Bolka je vajena protokolarnih obiskov, a jim bo 
obisk Laure Bu sh za vedno ostal v spominu. / fom: Mujai Enar 

Srečanje vrha EU in Z D A je spremljalo okoli štiristo 
novinarjev, fotografov, snemalcev ... / foto: co.azd Ka»iii "Sploh ni bilo 

začutiti, da bi 
šlo za 

protokolarni 
obisk. 

Nobenega 
inšpekcijskega 

pregleda 
kuhinje, nič. 
Sproščeno so 

kramljale, 
gospa Busheva 

je bila 
preprosta 

gostja, 
zanimala jo je 

naša slovenska 
ekološka 

ponudba." Potniki na letališču so več ur čakali na svoje polete. Bu sh in Janša v družbi vojakov v mednarodnih silah. 

Z zastavicami je mahalo okoli dvesto kranjskih otrok. Veličastna predstava lipicancev za goste in gostitelje. 

lE i r 

kom, mlad popečen kozji sir 
Krištof s pestom bazUike ter 
potočne rake z lisičkami in 
drobnjakovim pestom. Med-
tem ko so varnostniki poskr-
beli za medijsko blokado, sta 
"na pivo" prišla brez težav so-
sedov Joža in gostinec Mati-
ček, Matjaž Erzar. ki je na 
koncu postal celo luadni foto-
graf in razveselil družino: 
"Prosili smo za dovoljenje, da 
bi se slikali za spomin in da 
bi nam se Laura Bush podpi-
sala v knjigo spominov. Ob 
odhodu nam je z dobrovoljno 
prvo damo to uspelo," so se 
navduševali Bolkovi. 

D a n za spomin jan je 

Prisedla je mama Elica, še 
vedno vsa iz sebe. "Počašče-
na, kako pa, da bi ne mogla 
biti bolj. Tega ne bom nikoli 
več doživela. Da bi mi nekdo 
kaj takega povedal, da se 
nam ho zgodilo ...," je pripo-
vedovala Elica Bolka, ki je 
leta ob pomoči sinov vodila 
gostilno. "Pa sem rekla, da 
ko bom v penziji, ne bom več 
pomagala, pa očitno kar ne 
gre, kaj," so se nasmejah 
dnevu, ki jim je prinesel 
novo izkušnjo ter velik kom-
pliment. "Ob odhodu sva se 
objeli in poljubili, joj, saj kar 
ne verjamem," je ganilo Eli-
co. "Saj smo vajeni vsakršne-
ga protokola, ampak kaj take-
ga pa res še ne," reče Tomaž 
in osedla rekreativno kolo. 
Kolikšen je bil račun, kdo je 
plačal, me še zanima. Omiz-
je Laure Bush je plačala 
spremljevalka v znesku 135 
evrov. Preostali pa so "vrgli 
skupaj". Nekateri z denar-
jem, drugi s karticami. 
"Obisk smo zagotovo dobili 
na osnovi priporočil ambasa-
de, saj so Američani domala 
stalni gostje, večkrat nas obi-
ščejo," ob koncu kramljava s 
Krištofom, ki se je z nasme-
hom spraševal, kako je vse 
skupaj izpadlo. Še borovnice 
in divje jagode bi jim pripra-
vili, pa je Lauri Bush zazvo-
nil telefon. In so šli. Dan za 
spominjanje. 

O d l i č n a hrana, 
d r a gocena dari la 

Na goste je napravila vtis 
tudi hrana, ki so je bili delež-
ni pri nas. Damam so v vili 
Podrožnik denimo postregli 
z melono s portom, pošira-
nim filejem orade na blitvi, 
oskorjeno telečjo ribico s se-
zamom in mediteransko ze-
lenjavo, za sladico pa z ore-
hovim parfaitom in s sadjem 
obloženo kasato ter kavo. 
Zraven so lahko pile dobra 
slovenska vina: sauvignon iz 
ljutomersko-ormoškega vi-
norodnega okoliša, rose iz 
Goriških Brd in dišeči trami-

^ i6 . stran 
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z jimijem je vodenje Gorenjske banke prevzel Gorazd Trček, 55-letm Kranjčan, univerzitetni diplomirani ekono-
mist in spedalizant managementa, ki je svojo poslovno pot začel na kranjski občini, nadaljeval v Iskri in Živilih 
ter kot izlcušen finančnik pred štirimi leti prišel v upravo Gorenjske banke, odgovoren za trženje in zakladništvo. 

Stalno me bodo orimera 
G O R A Z D TRČEK , P R E D S E D N I K UPRAVE G O R E N J S K E B A N K E 

MARIJA VOLČJAK 

"Prevzeti 
vodenje banke 

za Zlatkom 
Kavčičem res 
ni preprosto. 

Lahko sem 
seveda 

prepričan, 
da je to, kar 

prevzemam, 
dobro, odlično, 
jasno pa je, da 

so pričakovanja 
vseh bistveno 

večja, kot bi 
bila sicer." 

Prevzeli ste vodenje Gorenj-
ske banke in s tem postali za-
nimivi za javnost, kar naen-
krat veliko ljudi pravi, da vas 
pozna? 

"Zagotovo ob prevzema-
nju vodenja Gorenjske ban-
ke dovek postane zanimiv. V 
dosedanji poslovni karieri 
sem spoznal veliko ljudi, kar 
precej poznanstev imam iz 
preteklih let. Moja poslovna 
pot se je začela na občini 
Kranj, nadaljevala v Iskri Ki-
bemetild, logično nadaljeva-
nje je bila Iskra Commerce, 
nato me je zaradi dogodkov v 
Iskri, povezanih z dogaja-
njem v tedanji Jugoslaviji, pot 
vodila v kranjska Živila, ko jih 
je prevzel Mercator, me je ne-
kdanji predsednik uprave 
Zlatko Kavčič povabil v Go-
renjsko banko, kar sem z ve-
seljem sprejel. Vse moje do-
sedanje funkdje so bile pove-
zane s finančno-računovod-
skim delom. Zlasti v letih, ko 
sem delal v Iskri Commerce 
in v Živilih, sem tesno sode-
loval z Gorenjsko banko, zato 
mi je bilo na začetku nekoli-
ko lažje, kot bi mi bilo sicer." 

Mnogi pravijo, da ste Iskiaši 
kaj po vašem mnenju to da-
nes pomeni? 

"V Gorenjskem glasu ste 
zapisali, da sem Iskraš, kar-
koli že to pomeni. Za Iskraše 
zanesljivo ne pomeni nič 
slabšalnega, temveč jedro od-
govornih delavcev, ki so v raz-
ličnih obdobjih gradili Iskri-
no zvezdo. Vsi tisti, ki smo 
bili na ključnih položajih, 
smo dobili takšno oznako in 
moram reči, da sem na to 
prej ponosen kot ne." 

Iskra je vendar na.stala v Kra-
nju? 

"Iskra je Kranju veliko 
dala, mislim, da smo na to 
res lahko ponosni. Tudi na 
nekatere dele današnje Iskre, 
položaj Iskratela je že tak-
šen." 

NaslediU ste Zlatka Kavčiča, 
kar verjetno ni lahko? 

"Prevzeti vodenje banke za 
Zlatkom Kavčičem res ni pre-
prosto. Lahko sem seveda 
prepričan, da je to, kar pre-

vzemam, dobro, odlično, jas-
no pa je, da so pričakovanja 
vseh bistveno večja, kot bi 
bila sicer. Prepričan sem, da 
se v prihodnje ne bomo mo-
^ izogniti stalnim primerja-
vam. javnost ne bo prav nič . 
tolerantna, če bo poslovanje 
Gorenjske banke samo za 
kakšno nianso slabše. Vedno 
bo pri roki odgovor, kako je v 
podobnih okoliščinah ulae-
pal Zlatko Kavčič, kako so 
njegove poteze vedno prines-
le odlične rezultate. Zapustil 
je banko na dobrih temeljih, 
banko z izjemnim razvojnim 
potencialom, ki ga moramo 
maksimalno izkoristiti ^ ' 
pozidoniranju v slovenskem 
bančnem prostoru. Erepri-, 
čan sem, da je kapitalska moč 
Gorenjske banke v tem tre-
nutku pomembna prednost, 
upam, da jo bomo znali mod-
ro izkoristiti" 

Že nekaj časa se govori o 
združitvi Gorenjske banke in 
Abanke? 

"Vsi vemo, da je to primer 
za učbenike ekonomskega 
povezovanja, saj je razlogov 
veliko, negativnih elementov 
praktično ni. Prepričan sem, 
da bi morala Gorenjska ban-
ka v teh povezovalnih proce-
sih igiati izrazito aktivno vlo-
go in ne samo čakati, kaj se 
bo zgodilo, temveč se v pove-
zovalne procese zelo dobro 
umestiti in skupaj z upravo 
Abanke, predvsem pa z glav-
nimi lastniki, imeti jasno vi-
zijo, kako morebitao novo 
nastalo banko lunestiti v slo-
venski bančni prostor in jas-
no pokazati, kje bi bila njena 
udarna moč." 

Z upravo Abanke že soddu-
jete? 

"Sodelujemo. Lahko re-
čem, da dejansko obstajajo 
pogoji, da bi povezovanje 
obeh bank imelo vse značil-
nosti "prijaznega" povezova-
nja, ki bo zaposlenim dalo 
stabilno, a tekmovabio delo-
vno okolje." 

Načrtujete spremembe v vod-
stveni ddpi, pričakujemo lah-
ko imenovanje novega dana 
uprave? 

"Revoludoname spreme-
mbe v bančništvu niso zaže-

lene, že sprememba na sa-
mem vrhu je bila odmevna, 
po svoje nepričakovana, ubla-
žena na način, da sem prišel 
iz ekipe Zlatka Kavčiča. V 
upravi ostaja Srečko Korber, 
razširjena bo s tretjim čla-
nom, ki mu poslovanje Go-
renjske banke in njene 
skrivnosti niso tuje." 

Ali to pomeni, da bo iz hiše? 
"Tega ne želim red, pred-

lagal ga bom na naslednjem 
nadzomem svetu, ki bo 15. 
julija. Lahko pa rečem, da bo 
pri sestavi uprave prišlo do 
pomladitve." 

Kako je vaše imenovanje za 
predsednika uprave sprejel 
delovni kolektiv, lepo govori-
jo o vas? 

"Mislim, da so me kar do-
bro sprejeli. Pričakujem, da 
bomo dobro sodelovali, in 
prepričan sem, da drug dru-
gega ne bomo razočarali." 

Doslej ste se ulnarjali s tr-
ženjem, lahko pričakujemo 
spremembe pri poslovni 
politiki banke oziroma osv-
ajanje večjega t r ž n ^ dele-
ža? 

"Odgovoren sem bil za tr-
ženje in za zakladništvo. Če-
prav je bil na področju trže-
nja narejen pomemben pre-
mik, z doseženim v zadnjih 
dveh letih še nisem zadovo-
ljen. Tržni delež Gorenjske 
banke bi morah še povečati, 
ne samo s tem, da vstopamo 
v velike sisteme v Sloveniji, 

temveč z okrepitvijo pozidje 
pri malih in srednjih podjet-
jili, ki so bila morda v prete-
klosti predvsem na Gorenj-
skem kar malo zanemarje-
na. Naredili bomo vse, da bi 
samostojne podjetnike, 
mala in srednja podjetja z 
atraktivno, konkurenčno po-
nudbo, s fleksibilnim pristo-
pom pripeljah nazaj v Go-
renjsko banko oziroma tiste, 
ki so ji zvesti, korektno zadr-
žali in jih z našimi storitva-
mi še naprej kvalitetno pod-
pirah pri poslovanju. Odgo-
vor na večanje tržnega ddc-
ža je tudi čim prejšnja in jas-
na vizija, kaj pomeni pove-
zovanje z Abanko in kdaj bo 
do tega prišlo." 

Kdaj pričakujete, da se bo to 
zgodilo? 

"Združevanje dveh bank 
je izjemno zahteven posto-
pek, povezan z vrsto regula-
tiv, na hitro je težko kaj nare-
diti. Zelo pomembno je, da 
naši lastniki sprejmejo, da je 
ta proces pravi in da ga je 
treba v določenem časov-
nem obdobju zaključiti. V 
upravi se bomo potrudili, da 
bomo pri tem maksimalno 
kooperativni in da bi v razum-
nem roku to tudi izvedli. Se-
veda moramo delati premiš-
ljeno in z občutkom, saj si 
ne želimo negativnih odme-
vov v okolju." 

Agendja za tig in vrednost-
ne papirje preverja, ali je bilo 
delovanje Save in Merkurja 

pri menjavi delnic Gorenj-
ske banke usklajeno... 

"Omenjanja Gorenjske 
banke v raznih postopkih, ki 
so včasih prelahkotno ozna-
čeni kot tajkunski, nikakor 
nismo veseli, čeprav na po-
slovanje, stabilnost in pozi-
cijo Gorenjske banke ne 
vpUvajo. Želimo si, da bi bili 
naši lastniki, njihova lastni-
ška struktura stabilna, tako 
da se bodo tudi oni lahko 
polno posvetih poslovanju in 
upravljanju naložb, med ka-
terimi je tudi Gorenjska 
banka." 

Na majski skupščini smo 
slišali, da Gorenjska banka 
tudi letos dobro posluje, 
kakšno bo letošnje leto? 

"Rezultati poslovanja so 
dokaj pod vplivom tiirbu-
lentnih gibanj na finančnih 
in delniških trgih, občutna 
nihanja vrednostnih papir-
jev tako na ljubljanski kot na 
svetovnih borzah vplivajo 
tudi na rezultate Gorenjske 
banke in na tem področju so 
dosežki bistveno slabši od 
lanskih. Pri bančnih poslih 
pa dosegamo načrte, če bodo 
gibanja takšna do konca leta, 
bomo načrtovane rezultate v 
tem segmentu zagotovo do-
segh. Sicer pa je bilo že na 
skupščini poudarjeno, da po-
novitev rezultatov iz leta 
2007 ni mogoča, saj so bili 
res izjemni, tudi zaradi iz-
jemnih okoUščin, ki so bile 
lani na delniških trgih pov-
sem drugačne, kot so letos." 
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Konec predsedovanja svetu notranjih ministrov EU, postavljanje zapornice pri Jošku Jorasu, boj lairninalistične 
policije z gospodarskim kriminalom in korupdjo ter novi zakon o varnosti cestnega prometa so samo nekatere 
teme, ki kar Mčejo k pogovoru z ministrom za notranje zadeve Dragutinom Matejem. 

Korupcije je manj, kot si nekateri predstavljajo 
J ' ^ 

D R A G U T I N M A T E , M I N I S T E R Z A N O T R A N J E Z A D E V E 

SIMON SUBIC 

"Nekoliko me 
moti, ker se 

pri vprašanju 
meje s Hrvaško 

pogovarjamo 
samo o eni 

zapomici in 
eni osebi." 

Prejšnji teden ste v Luksem-
bu^u še zadnjič predsedova-
li Svetu ministrov za notranje 
zadeve. Kateri so glavni do-
sežki vašega predsedovanja? 

"Eden največjih dosežkov 
zadnjega Sveta je bil sprejem 
Direktive o vračanju državlja-
nQV tretjih držav, ki nezako-
nito prebivajo v EU. Gre za 
prvi akt s področja migracij v 
zgodovini Evropske unije, 
sprejet v sodelovanju z Ev-
ropskim parlamentom, zato 
je bilo potrebnih veliko do-
datnih usklajevanj. Na zad-
njem Svetu smo zaključili 
tudi paket Priim, saj smo 
priimsko pogodbo o čezmej-
nem sodelovanju pri zatira-
nju terorizma, čezmejne kri-
minalitete in nezakonite mi-
gracije z izjemo enega člena 
prenesli v evropski pravni 
red. V času slovenskega 
predsedovanja smo uskladili 
tudi najbolj problematične 
točke v zvezi z Europolom, ki 
se je preoblikoval v agencijo. 
To je bil trd oreh, ki se ga 
druge predsedujoče države 
sploh niso upale lotiti, ker je 
bilo v preteklosti premalo po-
litične volje. Še kax nekaj za-
dev je, ki nam jih je uspelo 

zelo uspešno zaključiti, na 
kar smo ponosni. Ne naza-
dnje smo prva nova članica 
Evropske unije, ki je prevzela 
predsedovanje uniji, kar je 
bila še dodatna odgovornost 
za nas. Zelo pomemben je 
bil vstop novih držav v šen-
gensko območje, vendar pa s 
tem naše delo še ni končano. 
Ves čas smo govorili, in to 
smo z aktivnostmi kasneje 
tudi dokazali, da ne bomo 
prenehali delati na projektu 
SIS II (šengenski informacij-
ski sistem, op. p.). Večina dr-
žav je menila, da bo projekt 
SIS II z a m r l , ko bo projekt 
SIS I dokončno zaživel. Toda 
mi potrebujemo nov sistem, 
predvsem zaradi biometrije 
in drugih elementov povezo-
vanja sistemov. In Slovenija 
je pri tem naredila odločilen 
preboj. Sprejeta je bila na-
mreč časovnica, da se lahko 
načrt postavljanja projekta 
SIS II začne septembra 
2009." 

Na zunanjih slovenskih me-
jah je začel veljati šengenski 
režim. Smo bili pri njegovi 
uvedbi uspešni.' 

"Največja težava pri vstopu 
v šengenski prostor so bile 
premajhne kapacitete šen-

Notranji minister Dragutin Mate / foio: coiizd KavM 

genskega informacijskega si-
stema, s čimer smo se v EU 
v lanskem letu vsi zelo inten-
zivno ukvarjali. Slovenija je 
imela v procesu priključeva-
nja šengenskemu območju 
samo eno pomanjkljivost, in 
sicer potniški terminal na 
ljubljanskem letališču, ki ga 
je bilo treba povečati in zago-
toviti, da se potniki različnih 
kategorij ne mešajo med se-
boj. Gre za pet kategorij po-
tnikov, ki v nobenem prime-

ru ne smejo imeti fizičnega 
kontakta med seboj. To nam 
je tudi uspelo." 

Zakaj je Joško Joras tako dol-
go čakal, da so mu postavili 
zapornico in s tem om(^očili 
dostop do hiše po t i, evropski 
poti.> 

"Nekoliko me moti, ker se 
pri vprašanju meje s Hrvaško 
pogovarjamo samo o eni za-
pomici in eni osebi. Na 
slovensko-hrvaški meji je ven-

darle veliko točk, kjer je treba 
zaradi prožnega in učinkovi-
tega prehajanja meje zagoto-
viti potrebno stopnjo varnosti. 
Taldh točk je dvanajst, ki jih s 
Hrvati še nismo uredili. V do-
govom s hrvaškim kolegom 
Berislavom Rončevičem sva 
za zdaj našla rešitev za štiri 
take točke. Poiskali smo pose-
ben model, da se s tem ne 
bodo prejudicirale rešitve na 
drugih še neurejenih točkah. 
Veliko špekulacij je bilo, kdo 

Hekerji 

ROBERT GUŠTIN 

Heker je računalniki zane-
senjak, ki uživa v raziskovanju 
programov in tudi sam navdu-
šeno programira. Hekerji upo-
rabljajo svoje znanje za vdore v 
informacijske sisteme in 
omrežja. Eden glavnih razlo-
gov takega počela predstavlja 
intelektualni izziv in primerja-
nje z vrstniki. Veliko dejanj, 
povzročenih s strani hekeijev, 
pa je posledica njihovega do^-
ča^a in s tem povezan^ pre-
izkušanja raznih možnosti v 
zvezi z novimi podvigi. Heker-
ji se radi primetjajo z ustano-
vami in organizacijami v 
smislu, kdo je boljši. Večina he-
ketjeuje še mladoletnih, vendar 
kljub svoji starosti predstavljajo 
veliko nevarnost za vse vrste in-

formacijskih sistemov. Znanih 
je veliko primerov, ko so heker-
ji uspešno vdrli v sisteme bank, 
vladnih organizacij, poslovnih 
sistemov in drugam. Izraz 
"hacker" v angleščini pomeni 

99 
nekoga, ki oblikuje pohištvo s 
sekirico, sekač. 

Eden najbolj znanih hekeijev 
je Kevin Mitnick. Že v mladih le-
tihje bil vešč verbalne manipula-
cijo z ljudmi, kar danes pozna-
mo kot tehniko, imenovano soci-
alno inženirstvo. Prav tako pa je 
obvladal še tehnike manipulim-
rya s telekomunikaciji opremo 
in z uporabo radioamaterskih 
zvez. Z izrednim smislom za ra-
zumevanje tehnologe je bil hitro 
sposoben to obvladovati bolje kot 
njegovi sovrstniki. Kmalu seje 
razvedelo o Kevinih podvigih in 
losangeleSci policijski postaji ni 
bilo težko obdolžiti ravno njega, 
ko so ugotovili^ da se nekdo vme-
šava v zanje rezervirano frek-
venčno obmo^e. 

Kevin se je skupaj s prijatdji 
loteval raznih podvigov, še naj-
bolj pa brskanja po podatkih v 
informacijskih, sistemih računal-
niških in telekomunikacijskih 
podjetij, izvcyanja socialnega in-

R A Č U N A L N I K IN JAZ 

ženirstva z namettom pridobitve 
g^ in podatkov o zaščitenih ra-
čunalniških ter telekomunikacij-
skih omrežjih ter ne nazadnje 
tudi nepooblaščenih dostopov do 
različnih baz podatkov. 

Pri svojih 17 letih je bil za 
njim že prvi podvig. Iz poc^e^a 
Padfic Bell, kije pormjalo tdeko-
munikacijske storitve, je odnesel 
ve^e število zapiskov in tehnič-
nih navodil za upravljanje siste-
ma COSMOS. Ta seje uporab-
ljal za upravljanje s telekomuni-
kacijskimi sistemi. S tako pri-
dobljenim znanjem je bil sposo-
ben nadzorovati in uporabljati 
veliko večino tdekomunik^j-
skih naprav. 

Nj^ova dganja in znarye sta 
muprirTesli nezaželen ugied. Po 
vsakem incidentu, ki je bU pove-
zan z računalniškim ali tdeko-
munikacijskim omrežjem, so 
okrivili ravno njega, saj je bil edi-
ni, za katerega so vedeli, daje 
sposoben takšno dganje izprati. 

Leta 1988 je bil Kevin obso-
jen na leto in pol zaporne kaz-
ni, ker je vdrl v računalniško 
omrežje podjetja DEC in si 
ogledoval izvorno kodo opera-
cijskega sistema VMS. V času 
prestajanja zaporne kazni je 
preživel osem mesecev 1; sami-
ci z le enoumim dnevnim iz-
hodom, saj so se bali, da lahko 
le z dostopom do telrfona spro-
ži napad neznanskih razsež-
nost. Po izpustitvi je bil še tri 
leta pod stalnim nadzorom po-
licije, prepovedan pa mu je bil 
dostop do kakršnekoli številčni-
ce ali tipkovnice. 

Kevina so spet aretirali leta 
1995 v Severni Karolini. S po-
močjo računalniških strokov-
ryakov sta FBI in zvezna poli-
cija v podje^u Netcom, od ko-
der naj bi Kevin odtujil dvajset 
tisoč številk kreditnih kartic, 
več dni analizirali dnevniške 
zapise o vdoru. Kevitta so izsle-
dili v njegovem staru}vanju s 

pomoto prisluškovanja njego-
vemu mobilnemu tel^onu. 

Med najbolj odmevne napa-
de na računalniške in teleko-
munikacijske sisteme, ki so jih 
pripisali Kevinu, spadajo vdori 
v Norad, kraja podatkov za 
dvajset tisoč kreditnih kartic, 
kraja izvorne kode operacijske-
ga sistema Solaris, vdor v raču-
nalniške mreže podjetij Novell, 
Nokia, Motorola in druga. 

Zanimivo je to, da Kevin pri 
svojem delu ni nikoli uporab-
ljal hekerskih napadalnih oro-
dij. Za doseganje svojih ciljev 
je uporabljal zgolj socialno in-
ženirstvo in druge metode 
analiziranja računalniških in 
telekomunikacijskih sistemov, 
le z uporabo programov, ki so 
del operacijskega sistema. 
Zdaj je Kevin Mitnick lastnik 
podjetja Mitnick Security 
Consulting, ki se ukvarja s sve-
tovanjem na podroi^u raču-
nalniške varnosti. 
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je popustil, a ugotoviti mora-
mo, da so bile zapornice po-
stavljene na način, v katerem 
ni zmagovalca. Dogovorili 
smo se, da na treh točkah po-
stavimo zapornice mi, na toč-
Id pri Jošku Jorasu pa je to sto-
rila Hrvaška. Pripravili smo 
tudi pogoje, kako bodo osebe, 
ki imajo to pravico, te točke 
tudi prestopke. Zadeve v zve-
zi s tem se bodo dokončno 
uredile v nekaj dneh. Pogoji 
za postavitev omenjenih za-
pornic so bili sicer zaradi veli-
kega pritiska javnosti zahtev-
ni. Hrvaška je na primer po-
stavljala zapornico pri Jorasu 
ob urah, ko ni bilo nikogar 
zraven, da bi jih motil pri 
gradbenih delih." 

Pritisk javnosti je bil razu-
mljiv, saj se Jorasov problem 
rešuje že zdo dolgo. Zakaj ni 
bilo možno razumne rešitve 
poiskati že prej? 

"Včasih mora preteči dolo-
čen čas, da se stvari uredijo. 
Govorim lahko le za obdobje, 
odkar sem minister in sem 
bil osebno vključen v reševa-
nje Jorasovega problema. Pre-
den sem prevzel notranje mi-
nistrstvo, Joško Joras nikakor 
ni mogel priti do svoje hiše, 
ne da bi ga ustavili in pregle-
dali hrvaški organi. Že v pr-
vem letu svojega mandata 
sem dosegel dogovor s hrva-
škim ministrom, da je Joras 
lahko prispel peš do svoje 
hiše brez izvajanja carinske 
ali policijske kontrole. Potem 
so se poja\'ila korita, bilo je 
tudi nekaj inddentnih situa-
cij, v pogajanjih in pogovorih 
pa nam je nato uspelo doseči, 
da gre lahko Joras do svoje 

hiše na katastru, za katerega 
mi menimo, da je slovenski, 
Hrvati pa, da je hrvaški, ne da 
bi bil, kot je sam govoril, mal-
tretiran s strani hrvaške poli-
cije. Nato je nastopil nov ele-
ment, ko je sodišče lani odlo-
čilo, da se morajo korita od-
straniti. Praktično eno leto se 
to ni zgodilo, nakar so nasto-
pili zadnji znani dogodki in 
pritiski, da se korita odstrani-
jo. Sledili so intenzivni pogo-
vori med menoj in hrvaškim 
notranjim ministrom, na 
koncu pa smo prišli do reši-
tev, ki bodo lahko zadovoljile 
tudi gospoda Jorasa." 

V odnosih s Hrvati ves čas 
prihaja do zapletenih situadj. 
Zadnja primera sta oteženo 
potovanje mladoletnikov in 
prepoved vnosa določene hra-
ne in pijače na Hrvaško, kar 
sedaj že omilili oz. celo prddi-
calL Se takim situacijam, ki se 
kažejo predvsem kot nagaja-
nje med sosedi, res ne da že 
predhodno izogniti? 

"Ko Slovenija pripravlja 
svoje predpise, ne sprašuje 
Hrvaške za njeno mnenje in 
tako je tudi obratno. Tega se 
moramo zavedati. Drugo pa 
je in tedaj nastopi težava, če 
so sprejeti predpisi v naspro-
tju z evropskim pravnim re-
dom. Hrvaška sicer Se ni čla-
nica Evropske imije, bi pa to 
rada postala, zato se od nje 
pričakuje, da bo že v fazi po-
gajanj spoštovala evropske 
pravne norme. Omenjena 
predpisa nista bila usmerjena 
sainu proti Slovencem, veljala 
sta za vse. Seveda smo mi ne-
posredni sosedje, zato smo na 
te zadeve bolj občutljivi in 

marsikdo meni, da so taki 
predpisi naperjeni samo proti 
nam. Po uveljavitvi obeh 
predpisov je naše ministrstvo 
hitro reagiralo in skupaj z zu-
nanjim ministrstvom pripra-
vilo enoten obrazec, ki bi na-
šim državljanom olajšal biro-
kracijo. Opravili smo tudi ne-
kaj pogajanj s hrvaško stra-
njo, po katerih so se kasneje 
njihove zahteve omilile do 
takšne mere, da so prijazne 
do ljudi. Še vedno je sicer tre-
ba izpolniti obrazec, ni pa ga 
več treba overjati pri sodnih 
tolmačih. Tukaj se je torej na-
šla ustrezna rešitev in prav to 
je vloga države v takih prime-
rih." 

Dilavni poslanci so pred dne-
vi razpravljali o korupciji in 
gospodarskem kriminalu v 
državi. P r ^ n je v veliki meri 
odvisen tu^ od njihovega od-
krivanja. Je policija za to do-
volj usposobljena? 

"Odicrivanje teh dejanj je 
najzahtevnejše. Polidja je za-
konsko izredno omejena, 
kdaj lahko uporabi izredne 
ukrepe pri spremljanju sum-
ljivih oseb. Policisti, ki delajo 
na tem področju, so tudi pod 
izrednim pritiskom. Zakaj? 
Prvič, javnost pričakuje velike 
rezultate in jih želi kneti hi-
tro. Včasih se v javnosti ne-
upravičeno ustvari mnenje, 
da obstaja v družbi veliko ko-
mpdje. Vendar pa je Sloveni-
ja na evropski lestvid o stop-
nji korupdje v državi na rela-
tivno ugodnem mestu. Pri 
nas turej ni takšnega obsega 
korupcije, kot si nekateri 
predstavljajo. Imamo pa eno 
težavo; poUdja lahko ovadi 

nekoga za koruptivno dejanje 
samo, če ima dokaze po ka-
zenskem zakoniku. V njem je 
točno določeno, kaj je komp-
dja. Problem nastopi, ker 
protikorupdjska komisija ne 
opredeljuje koruptivnih de-
janj v skladu s kazenskim za-
konikom, ampak v skladu z 
zakonom, ki je napisan za 
njen namen. Norme, ki so na-
pisane v tem zakonu, in za-
konsko pregonljiva dejanja pa 
se razlikujejo. Polidja se 
mora držati pravnih norm in 
na tej podlagi poiskati dokaze, 
na drugi strani pa imamo ve-
liko bolj fleksibilen zakon, ki 
govori o tem, kaj je korupdja. 
Za kup načelnih mnenj, po-
ročil in predlogov, kd jih poli-
dja prejme od protikorupdj-
ske komisije, se tako na kon-
cu izkaže, da v njih opisana 
dejanja sploh niso v naspro-
tju z zakonom. Glede stro-
kovne usposobljenosti pdid-
je menim, da je takega kadra 
vedno premalo. Razpoložljiv 
kader redno usposabljamo, 
trenutao smo tudi organiza-
cijsko nekoUko spremenili 
delo kriminalistične polidje, 
kjer je posebni oddelek, ki se 
ukvarja z najtežjimi kaznivi-
mi dejanji in seveda tudi s 
kompdjo. Skoraj 80 odstot-
kov vseh zaposlenih na po-
dročju gospodarskega krimi-
nala ima visoko šolo, to je 
vsaj univerzitetno izobrazbo 
iz prava, ekonomije, tehni-
ških znanosti, kot je računal-
ništvo, in varnostnih ved. 
Znanja na tem področju pa 
ni nikoli preveč." 

Kdaj bodo uvedene nove 
osebne izkaznice? 

"Kdaj bomo začeli izdajati 
nove osebne izkaznic, trenut-
no še ne morem napovedati, 
saj smo v fazi izbiranja po-
nudnikov. Menim pa, da 
združevanje informadj na 
novi osebni izkaziud nikakor 
ne ogroža varnosti državlja-
nov. V čipu, ki bo na njej, 
bodo samo elektronsko zapi-
sani podadd, ki so že sedaj na 
zdravstveni kartid - ime, pri-
imek, naslov in številka zava-
rovanja. Nič dn^ega. Z notra-
njimi varnostnimi sistemi je 
tudi določeno, kdo ima do-
stop do drugih občutljivih po-
datkov. Ob tem je dobro pou-
dariti, da razpolagamo z zelo 
dobrim in učinkovitim siste-
mom nadzora dostopa do po-
datkov, ki so v naših bazah, 
zato ni bojazni, da bi nekdo 
nepooblaščeno dostopal do 
podatkov na novi osebni iz-
kaznid." 

Pred dobrim mesecem je 
začel vdjati noM zakon o var-
nosti c e s t n ^ prometa, ki 
vznemirja predvsem zaradi 
s t r < ^ kazni So te dovdj za 
izboljšanje pnHnetne varnosti? 

"Maja letos je bilo osem 
mrtvih manj kot maja lani In 
če ohranimo samo eno življe-
nje več, je vredno zaostriti po-
goje kaznovanja za najbolj 
ekstremne prekrške. Nekate-
ri, žal, ekstremno krSijo pred-
pise, zato nikakor ne morem 
sprejeti trditve, da strogo kaz-
nujemo osebe, ki niso nič kri-
ve. Seveda pa mora polidja 
dosledno izvajati zakon. Za 
večjo prometno vamost potre-
bujemo še boljšo vozniško 
kulturo, tudi vzgojo v šolah. K 
varnosti lahko torej precej pri-
spevamo tudi sami." 

"Včasih se v 
javnosti 
neupravičeno 
ustvari mnenje, 
da obstaja v 
družbi veliko 
korupcije. 
Vendar pa je 
Slovenija na 
evropski lestvici 
po stopnji 
korupdje v 
državi na 
relativno 
ugodnem 
mestu." 
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Zadnjič smo videli, kakšno 
je moralo biti vedenje učen-
cev, ki so obiskovali prote-
stantsko stanovsko šolo v 
Ljubljani. Zdaj pa povejmo, 
kakšni bi morali biti po Tru-
barju starši. O tem piše v 
enem od svojih katekizmov 
(Catehismus z dvejma izla-
gama, 1575). V poglavju Od 
stariSev, kai inu kakoveso nih 
prave Bogu dopadeče službe 
beremo, kar sledi. "Ty stariši 
v tim Svetim pismu ne bodo le 
samuč oča inu mati, temuč 
tudi pridigar/, gosposčina, 
očimi, mačohe, gerohi, šulmoi-
štri, gospodar/, gospodine, 
moistri, antverhary, kmetiči 
inu vsi, kir te mlade otroke, 
posle, hlapce, dekle, mlaiše 
inu delovce pod sebo per suim 
kruhu imaio inu derže, bodo 
stariši imenovani. Zakai oni 
imaio v nih hyši inu čez nih 

družino to nervegšo, pridnišo 
inu potrebnišo truio oblast, de 
so pridigar/, gosposčina inu 
so oča inu mati vse suie dru-
žme. Obtu vsi stariši, aku 
prou veruio, Boga, suie otroke 
inu družino lubio inu hote v 
nih stanu služiti Bogu. Tuku 
imaio nerpoprei od mladiu to 
suio družino naprei beroč, 
pravioč inu vprašaioč, ta celi 
katekizim vučiti inu navuči-
ti, de ga izvuna umeio, prou 
zastopio, po nim veruio inu se 
po nimpruti Bogu inu ludem 
derže. Raven tiga, de nee sebo 
h tim pravim pridigam vodio, 
žnimi v cerqvi inu doma mo-
lio, en pošten leben tei sui 
družini k animu ruivukii inu 
exemplu pdaio inu vselei 
pred sui mlaili inu družino 
od Buga, od nega opravila, od 
božyga serda inu štraifinge 
čez te hude, mu milosti (ez te 
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verne govore. De ty hišni otro-
ci, mlaiši, possli inu družina 
skuzi taku perpovedane, go-
voriene inu pravlene Gospudi 
Bega ž nega stanum, voh inu 
misselio prou spoznaio inu 
twvuče, koku Gospud Bug de 

hude neverne, nepokume ie 
vselei ostru na tim sveitu štrai-
fal inu te brumne /pobožne/ 
myril inu iz težkih nadlug 
čudnu pomagal." 

V ruislednjem poglatju Od 
nemarnih negudnih starišeu, 
kir suie mlaiše tiga katekiz-
ma ne vuče pa okara slabe 
starše. "Zakai dosti starišev, 
očetov, gospodariev, inu moi-
strou ie na sveitu, kir več za 
svine inu živinu skerbe koker 
za otroke. Ne rodio, de bi se 
nerpoprei to pravo vero inu 
bož/ga strahu navučili, nee h 
tim pravim pridigam ne vo-
dio, doma inu p šuli se ništer 
ad Buga ne vuče. Inu per tim 
ty eni en gard nepošten leben 
pelaio, ništer ne delaio, v cer-
qou ne hodio inu ne molio, te-
muč veden pyančuio, šentuio 
/preklinjajo/ inu nesramnu 
govore pred otruki. Tu istu 

nih mlaiSi inu družina tudi 
deia. Oli takim starišem, kir 
te miade ludi v ti veri inu na 
poštenim lebnu zaderže, 
zmotio inu zblaznelo, pravi 
sam Kristus, Math 18, bi bule 
bilu, de bi se nim en mlindci 
kamen na garlu obcssil inu bi 
bili verženi v tu ^oboku mo-
rie. Zakai oni so dolžni na 
nih pogublenu inu Bug bode 
od nih kr/ terial, Ezeh. 3. Inu 
ty stariši ne mogo suim otro-
kom, mlaišim inu erbam bul-
iiga blaga dati inu zapustiti 
na tim sveitu, temuč de so bo-
gaboieči, pa katekizmi veruio, 
molio inu služio Bogu, zakai 
tiga bodo v nebessih vekoma 
vživali, pasvitnu blagu pag, se 
hitru premini, rezyde inu ko-
nec vzame." (Nave-deno po 
elektronski izdaji Trubarjevih 
Zbranih del, 11,281-84, Nova 
revija, 2008.) 
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N ena DO 

Vsi so 
govorili, da sem 
ječna, ampak... 
nisem bila, ker 
nisem kašljala. 

Le srce je 
zaradi 

prenapomega 
dela ošuogelo. 

"NaredUa sem le štiri raz-
rede, potem me je oče izpi-
sal, ker je bilo doma preveč 
dela. Rada se spominjam 
obeh učiteljic. Ena je bila 
doma iz Italije, vsako popol-
dne se je jokala za cerkvijo. 
Pravili so, da ji je dolgčas po 
domu. Pavla je bila živčna, 
rada je komu prisolila za-
ušnico, tudi mene je enkrat 
doletelo." 

Kljub težkemu otroštvu se 
rada spominja ata, ki se je 
včasih z otroki lovil tudi sle-
pe muhe, ampak to je bilo 
redkokdaj, saj je bil nenehno 
v skrbeh zaradi kredita. 

Tam okoli leta 1928 se je v 
Rovtah ustanovila Kmetijska 
zadruga. Naredili so tudi 
mlekarno. Mleko pa so 
kmetje puščali v farovžu v 
Rovtah. 

"Ni kazalo drugega, kot da 
sva s sestro nosili mleko tja. 
Oče je tako določil. BUo je 
dve uri hoda, imela sem tri-
najst let, bila sem švohcena, 
zmeraj lačna. Na rami sem 
nosila 15-litrsko kanglo, se-
stra pa 25-litrsko. Si morete 
predstavljati, kakšna teža je 
to bila? Včasih sva zamenja-

li, a me je težka kangla vsa-
kič zrušila na tla. Na vsake 
toliko metrov sva počivaU, 
ampak ni pomagalo. Rovtar-
skemu župniku sva se smili-
li. Svoji kuharici Neži je 
zmeraj ukazal, naj nama po-
maga raztovoriti mleko, po-
tem pa nama je prinesla 
kruh. Tega ne bom nikoli 
pozabila. Se danes grem na 
njegov grob, ko zaidem v 
Rovte. Podoben dobrotnik je 
bila tudi mlinarica Štrauso-
va. (Živela je tam, kjer je še 
danes gostilna Mlinček v 
Račevi.) Tudi njej sem ob-
časno nesla mleko. Vsak hrt 
pa mi je v prazno kanglo na-
tlačila moke. Vsaka taka do-
brota nam je pomagala, da 
smo laže preživeU. Nekoč 
sem dobila punčko iz cunj, 
ki mi jo je dala soseda Baj-
tovka. Vendar mi jo je starej-
ši brat kmalu "dal izpod 
nog". Če nisem bila pridna, 
mi je oče večkrat zagrozil, 
da bom šla služit, če ne bom 
pridna. Tega sem se zelo 
bala, ampak če danes po-
mislim, bi bilo mogoče bo-
lje. Se zaradi mleka vsaj ne 
bi "pretegnila". 

Spomladi sem začela tež-
ko dihati. Sestra, s katero 
sva skupaj spali, se je zme-
raj jezila, ker zjutraj nisem 
mogla vstati. Kar naprej 
sem spala in vidno hujšala. 
Nekoč je prišel sosed Sova 
orat za krompir. Oče me je 
nagnal, da sem šla držat 
klešče. Prva brazda je še ne-
kam šla, pri drugi brazdi pa 
sem padla na tla. Sploh ni-
sem mogla priti do sape. 
Oče je že držal palico, da bi 
me ogrnil, a sosed Sova ga 
ustavi, češ: a si ti nor, pusti 
otroka pri miru, saj vidiš, da 
ne more dihati. Šele tedaj so 
mi verjeli, da je z menoj ne-
kaj narobe. Takrat so še dru-
gi ljudje začeli govoriti, da 
me bodo harderbali s tistimi 
kanglami. Celo učiteljica v 
šoli je potarnala, da je z me-
noj nekaj narobe, ker ne-
nehno zamujam k pouku. 
Vsi so govorili, da seraječna, 
ampak... nisem bUa, ker ni-
sem kašljala. Le srce je zara-
di prenapomega dela ošvog?-
lo. Morala sem piti mleko s 
peUnom, uf, kako je bilo 
ogabno. Potem so mi kuhali 
kušarja, to je neka temno 

zelena zel. A oktobra sem se 
postavila na noge." 

Nekoč se je pri hiši ustavil 
častitljiv gospod in prosil 
Ivanko, naj mu pokaže, kje 
vodi pot k sosedu. Ivanka je 
poskušala pohiteti, a ni mo-
gla, ker jo je sapa zadrgnila v 
grlu. Mož se je ustavil, ji 
ukazal, naj odpre usta, in ko 
jo je pregledoval, zmajeval z 
glavo. 

"K zdravniku v Žiri naj te 
pripeljejo," ji je nazadnje 
ukazal, medtem pa krepko 
zmajeval z glavo. 

Ivanka je to povedala 
mami, a ona je žalostno 
sklonila glavo in ji odgovori-
la, da bo to težko, ker za tako 
potrato ne bo pri hiši nobe-
nega denarja... 

Tudi Anžon, ki je včasih 
prišel vasovat, je sitnaril, naj 
jo odpeljejo k zdravniku, 
ampalc IvanHni starši so bili 
gluhi tudi za njegove besede. 

"Oče je bil strasten kadi-
lec. Kadil je, četudi je bil za-
dolžeri do vratu. Tudi jajčka 
sem včasih nesla prodajat v 
trgovino k Zofi za škatlo ci-
garet Da je le dobil tobak, pa 
je bil srečen. Ce ga ni bilo, je 

Ivankina hči Berta 

šel v gmajno in tam hodil 
gor in dol. Ampak Zofi ni 
hotela dajati na upanje. 
Doma so me potem kregali, 
če sem prišla brez robe. Ce 
je mama imela v žepu denar, 
je šla v nabavo sama. Nekoč 
sem se iz Suhega dola vrača-
la s soljo v nahrbtniku. Za-
merical me je merkač (oven) 
in me napadel, da sem prišla 
domov brez vsega. Mama je 
bila jezna in mi je zabičala, 
naj drugič merkaia kar s pa-
lico odženem." 
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JOŽE KOŠNJEK 

V nedeljo, 15. junija, ob 13. 
uri bo v Marijini božjepotni 
cerkvi na 1700 metrov viso-
kih Višarjah v Kanalski doli-
ni v Italiji pomemben dogo-
dek. Na sporedu bo tradicio-
nalna prireditev Višarje poje-
jo 2008/Lussari in canto 
2008. Nastopili bodo moški 
pevski zbor Valentin Polan-
šek z Obirskega na avstrij-
skem Koroškem, moška pev-
ski zbor Sveti Jernej iz Opčin 
pri Trstu, Metiiški oktet iz 
Metlike in Rudarski oktet iz 
Velenja. Petju običajno sledi 
družabno srečanje. 

Predsednik Slovenske kul-
tumo-gospodarske zveze 
(SKGZ) Rudi Pavšič in pred-
sednik Sveta slovenskih 
organizacij (SSO) Drago Što-
ka sta v imenu obeh krovnih 
organizacij Slovencev v Italiji 
čestitala novemu predsedni-
ku italijanske vlade Silviu 
Berlusconiju za izvolitev in 
zaželela uspešno delo v ko-
rist italijanske države in nje-
nih državljanov, tudi narod-
nosti. Zapisala sta, da so za 

manjšino temeljnega pome-
na 3. in 6. člen itahjanske 
ustave, ki ji zagotavljata et-
nične, kulturne, socialne in 
ekonomske pravice, London-
ski memorandum iz leta 
1954 in Osimski sporazumi 
iz leta 1975. Za uveljavljanje 
pravic manjšine so po-
membni tudi Zakon za za-
ščito slovenske manjšine v 
Furlaniji in Julijski Krajini iz 
leta 2001, Zakon za zaščito 
zgodovinskih jezikovnih 
manjšin iz leta 1999 in dru-
gi državni in deželni zakoni. 
"Prepričani smo, gospod 
predsednik, da bomo imeli v 
Vas in Vaših sodelavcih trd-
nega iri močnega podporni-
ka pri uveljavljanju naših 
pravic," sta zapisala Rudi 
Pavšič in Drago Štoka in pro-
sila za sprejem v vladni pala-
či. 

Predsednika obeh krovnih 
organizacij Slovencev v Italiji 
Rudi Pavšič in Drago Štoka 
sta javnost opozorila, da je 
italijanski Uradni list konec 
letošnjega maja objavil novo 

Drago Štoka, predsednik 
Sveta slovenskih organizacij 
v Italiji 

konvencijo državne radiote-
levizije RAI, ki na razočara-
nje Slovencev v Italiji omeju-
je vidljivost slovenske televi-
zije na mreži RAI le na trža-
ško in goriško pokrajino, vi-
demska pokrajina pa je spet 
izpadla. Konvencija naj bi ve-
ljala do leta 2009. Konvenci-
ja je v nasprotju z ustreznim 
zakonom, ki ne predvideva 

Dionizij Matevčič, župnik iz Žabnic/Camporosso (desno) s 
pomočnikom pred glavnim oltarjem Marijine romarske 
cerkve na Višarjah / fmo: jose Kosnjek 

omejitve za slovenski radio 
in televizijo. Sredstva za oja-
čitev pretvornika naj bi bila 
zagotovljena. V delu sloven-
ske skupnosti v Italiji krivijo 
za omejeno vidljivost bivšo 
vlado Romana Prodija in 
tudi podtajnika v njegovi vla-
di Miloša Budina, kar pa ne 
drži povsem. Miloš Budin se 
je o zagotovitvi vidljivosti slo-

venskega televizijskega pro-
grama večkrat pogovarjal z 
ministrom za telekomunika-
cije v Prodijevi viadi Paolom 
Centilonejem in generalnim 
direktorjem RAI Claudiom 
Capponom. Bivša Prodijeva 
vlada pa je Slovencem pove-
čala denamo pomoč in omo-
gočila sprejem seznama ob-
čin z zaščito manjšine. 



VPIS za šolsko leto 2008/2009 
Vas veselijo tehnika in računalniške tehnologije, mehatronika, programiranje? 

Potem vas vabimo k vpisu na 

VIŠJO STROKOVNO ŠOLO 
v PROGRAM (70 upisnih mest - redni In Izredni študij) 

• Mehatronika za pridobitev naziva 
inženir / inženirka mehatroniKe 

• Informatika za pridobitev naziva 
liiienlr / Itiženirka Informatike 

Programa sta prilagojena potrebam na trgu dela. 
Omogočata veliko izblmost ter sta kreditno 
ovrediotena s 1 2 0 ECTS. 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
(Srednje pokitono In srednje strokovno izobraževanje) 

• Mahatronika 
za pikiobitev pokBca mehaticnS« operater / operaterka 

• Računalništvo za pridobitev poklica 
računalnikar i računalnikarji (NOVOST), 
elektrotehnik I elektrotehnlca lačunalništim 

• Elektrotehnika 
ra pridobitev pokHoa elekhikar I elektrikarka. 
elektrotehnik /elektrotehnlca 

SKRB ZA KAKOVOST 

• Zbiramo in upoštevamo mnenja in 
predloge študentov. 

• Skrbimo, da imnjn naši predavatelji 
bogate izkušnje iz strokovne prakse. 

• Vel ko pozornost namenjamo sodobnim 
nailnom študija, aktivni vlogi predavateljev 
in študentov. 

• Posodabljamo materialne razmere 
za študij in ustvaijamo prijazno študijsko 
okolje. 

• Študentom omogočamo, da v okvinj 
projekta ERASMUS del študijskih 
obveznosti opravijo v tujmi. 

POGOJI ZA VPIS 

v višješolski strokovni študij s e lahko vpiše kdcn 
• je opravil maturo oziroma poklicno maturo oziroma 

je končal temu ustrezno Izotiraževanje po prejšnjih 
predpisih, 

• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski 
izpit, tri leta dekr/nih Izkušenj h je opravil preizkus 
znanja Iz splošnolzobnaževalnih predmetov 
v obsegu poklicne mature. 

PRIJAVA ZA VPIS - Vpis na še prosta mesta 
Kandidati, ki izpolnjujejo pogojo za vpis na VlSjo 
strokovno šolo. s e še lahko v p l š ^ na prosta mesta 
od 1. septembra do 1 . oktobra 2008 po postopku, 
ki ga 3o dotočlla šola In bo objavljen na njeni spletni 
strani. Vpis kandidati opravijo na: 

Tehniški šolski center Kranj, vgja strokovna šola, 
Kidričeva cesta 5 5 , 4000 Kranj 

TEHNIŠKI 
ŠOLSKI 
CENTER 
KRANJ 
ZA POkLICE 
PRIHODNOSTI 

• PRIDOBITEV S R E D N J E P O K U C N E 
aH S R E D N J E STROKOVNE I ZOBRAZBE 
z Izrednim izobraževanjem 

• DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA, 
ki Ste ga prekinili v času rednega šolanja 

• PREKVAUF IKACUA 

• PRIPRAVE N A Z A K U U Č E K 
IZOBRAŽEVANJA 
(zaključni izp«, poMfcna matura) 

• STATUS 
(udeleženec izobraževanja odraslih) 

VPIS v programe izobraževanja odraslih 

• Vsak ponedeljek med 1.4. in 18. uro, 
• vsak torek, sredo in petek med 7.30 in 11. uro 

ali 
• v drugih terminih po predhodnem dogovoru 

po telefonu (04) 2 8 0 4 0 27. 

Vpis in informacrje v pisarni izobraževanja odraslih 
(soba 3 0 5 v prvem nadstropju). 

INFORMATIVNI DAN 
za udeležence Izobraževanja odraslih: 

četrtek, 4. september 2 008 , ob 16.30. 

Pričetek predavanj za prve letnike: 

ponedeljek, 15. september 2008 . 

Za več informacj kliknite vvww.t8ckr.si ali pa nas obiščite na naslovu Kidričeva cesta 5 5 , 4 0 0 0 Kranj. 
Z veseljem pa bomo odgovorili na vprašanja tudi po telefonu 

0 4 / 2 8 0 4 0 00. 0 4 / 2 8 0 4 0 4 2 (Višja strokovna šola) aH 0 4 / 2 8 0 4 0 2 7 (Izobraževanje odraslih). 

S k u p a j b o m o odkr ival i novo s t i ter gradi l i v a š o p r ihodnos t ! 

DOBRODOŠLI 

MC KRANJ 
Koroška cesta 19 

Družba Mobitel obvešča, 

da se Mobitelov center v Kranju seli na novo 
lokacijo v neposredni bližini. Novi Mobitelov 
center 9. junija 2008 odpira vrata na Koroški 
cesti 19. Še naprej bo nudil bogat nabor storitev 
In svetovanje glede mobilnih telekomunikacij, 
fiksne telefonije, Interneta in Slol televizije. 

Vljudno vabljeni. 

MC Kranj 
04 20 15 000, 041 700 208 

/ n v p p i i 
r 

Živimo ceneje 
Ponudba velja od 4. 6. do 18. 6. 2008 

JESENICE Ulica Maršala Tita 63. pon.-pet.: 8.00 - 20.00, sob.: 8.00 - 15.00 

RADOVUlCA Gorenjska cesta 33, pon.-pet.: 8.00-20.00, sob,: 8.00-15.00 

- 1 0 % POPUSTJ 

Mleto meso 
začinjeno, vak. pak., 
cena za kg 

Pivo Hura 
0,66 I 
nepovratna 
steklenica 

Sir Gauda 
pakirano, 
cena za kg 
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REPORTAŽA Razgledi 

Lepa pa so 
bila tudi darila, 

ki so si jih 
izmenjali gostje 

in gostitelji. 
George Bush je 
od Janeza Janše 

prejel gorsko 
kolo, Janša pa 

od Busha 
snežno desko. 

^ 10. stran 

nec, ledeno vino iz radgon-
sko-kapelskega vinorodnega 
okoliša. Gospodje pa so ime-
li delovno kosilo na Brdu, 
kjer so jim za predjed postre-
gli z istrskim pršutom z zele-
nimi beluši in paradižnikovo 
terino, za glavno jed z gove-
jim filejem v ohrovtovem li-
stu 2 mladim krompirjem in 
zelenjavo in za sladico s pre-
kmursko gibanico z vinskim 
šadojem in jagodami. Popili 
so tudi kavo, od rujne ka^ji-
ce pa so jim teknili rebula iz 
Brd, vino Sara iz kraškega vi-
norodnega okoliša in rad-
gonska ranina, suhi jagodni 
izbor iz radgonskih goric. 
Lepa pa so bik tudi darila, ki 
so si jih izmenjali gostje in 
gostitelji. George Bush je od 
Janeza Janše prejel gorsko 
kolo, Janša pa od Busha 
snežno desko, predsednika 
držav sta si izmenjala knjigi, 
pa tudi dame so dobile spo-
minke vrhunskih slovenskih 
oblikovalcev in izdelovalcev. 

Vsi pa nad obiskom pred-
sednika Busha niso bili nav-
dušeni. Samo Košnik iz Šen-
čurja se je odkrito jezil nad 
cestnimi zaporami, Id so vsaj 
njegovim sovaščanom one-
mogočili prihod v Kranj in iz 
njega, številni so nad cestni-
mi zaporami jezili bolj poti-
hem. Javno pa se je proti 
Bushu in "globalno fašistič-
ni politiki" izrekla tudi sku-
pina protestnikov, ki se je že 
po njegovem odhodu zbrala 
na Slovenskem trgu v Kra-
nju. Demonstracije so orga-
nizirali v Društvu za rehabi-
litacijo rokenrola in Kultur-
nem centru Bajta, protestiral 
pa je tudi borec za človekove 
pravice Tomo Križnar. 

Policija je imela ob obisku predsednika Busha veliko opraviti. Konvoj blindiranih vozil s predsednikovo limuzino 

Slovo: Laura in George Bush, Urška Bačovnik in janež janša Laura in George: vrneva se kot turista! 

Janša je Bushu podaril gorsko kolo, vredno 4000 evrov. Motiv z demonstracij anti-bush v Kranju 

Ena sama je prva dama 1 S E D M I C A 

MARJETA SMOLNIKAR 

Dama je igra s črnimi in be-
limi figurami. Dama se reče 
tudi šahovski figuri, ki jo igral-
ca ene najstarejših družabnih 
iger pomikata vzdolž in počez 
po šahovnici. Kvartopirci prise-
gajo na pikovo, karovo, križevo 
ali srčevo damo. Odvisno, kate-
ra karta je adut. V maniri 
meščanske družbe pomeni 
dama spoštljiv naslov za odra-
slo žensko; primer: Dama s ka-
melijami. V nekaterih druž-
bah je z izrazom dama mišlje-
na ženska, ki ob posebnih pri-
ložnostih spremlja vladarico; 
primer: prva dama nekdanje 

jugoslovanske kraljice Marije 
Karadordevič je bila Frančiška 
Tavčar, žena nekdanjega ^ub-
Ijanskega župana in slovenske-
ga pisatelja Ivana Tavčatja, si-
cer liberalca po prepričanju. 

Izraz prva dama pomeni tudi 
žensko, ki na področju svojega 
udejstvovanja ali po svojem 
položaju presega vse druge. 

In tako smo pri današnji 
temi: prva dama se reče tudi 
ženi predsednika neke države. 
Pri tem izraz žena ne pomeni 
spola, pač pa družbeni status. 
Natančnge rečetu), prva dama 

je odrasla ženska, poročena s 
predsednikom neke države. Da 
ne bo pomote, bom z drugimi 
besedami razložila še enkrat: 
prva dama neke države je tista 
(navadno polnoletna) oseba 
ženskega spola, ki je - naključ-
no ali ne- omožena s predsed-
nikom te iste države. Se pravi, 
zaročenke, priležnice, koruzni-
ce ali kakor koli že rečemo žen-
ski, ki drži predsednika države 
(ali, če že hočete, vladnega 

predsednika) na cesti oziroma 
v javnosti pod roko, odpadejo. 
Nič ne re^m, zaročenka, ko-
ruznica ali priležnica nekega 
predsednika ali vladaija je lah-

' ko prvovrstna dama in z iz-
jemnim vplivom na svojega 
simbolno rečeno ali dobesedno 
kronanega ljubimca (za pri-
mer navajam madam Pompa-
dur), uradna prva dama neke 
države oziroma prva dama po 
protokolu pa ne more biti. Vsaj 
za moje razumevanje stvari, 
za moje pojmovanje družbe-
nih norm nc. Pa naj ji bo ime 
Polonca, Urška, Špelca ali 
kako drugače. 

Notranje bistvo prve dame 
neke konkretne države je, daje 
ena sama in kot takšna eksklu-
zivna. V deželici pod Alpami, 
v kateri so sicer povsem nor-

malne stvari često obrnjene na 
gJovo, pa je tako, da nimamo 
ekskiuzivne prve dame, pač pa 
imamo ekskiuzivne navade. 
Ekskluzivno slovensko, deni-
mo, je, da je celo pri najbolj 
normalnih in najbolj samo-
umevnih rečeh narod pravilo-
ma razdeljen na dvoje, na tiste, 
ki so za (kar koli) in na tiste, 
ki so proti (čemur koli). V ak-
tualnem primeru je kar koli 
prva dama. Tako imajo eni za 
prvo damo deželice na sončni 
strani Alp gospo Barbaro Mi-
klič Turk in mednje spadam 
tudi sama, eni pa gospodičru) 
Urško Bačovnik, ki bo, če bo, 
šele nekoč v prihodnje gospa 
Janševa, ampak to je lahko 
predmet katere druge razpra-
ve. Tisti, ki želi javnosti proda-
ti teorijo o dveh prvih damah. 

čeprav le v imenu ljubega miru 
oziroma zato, da je volk sit in 
koza cela, pa je navadna zme-
da. 

Čisto mogoče je, da je prav 
zaradi slovenske ekskluzivnosti 
gospa Laura Bush, nesporna 
prva dama Združenih držav 
Amerike, v ponedeljek dopol-
dne po ljubljanskih ulicah po-
hajkovala sama. Sama, kajpa-
da, pomeni brez prve slovenske 
dame, gospe Barbare Miklič 
Tiirk in brez "prve" slovenske 
dame, gospodične Urške Ba-
čovnik. Da prve dame sloven-
skega zunanjega ministrstva, 
gospe Marjetice Rupel, ki je 
bila v slovenski javnosti zad-
njič podrobneje omenjena, ko 
je kupovala metle in kije v Na-
rodni galeriji očitno ne pozna-

jo, niti ne omenjam. 
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Čakajo na povrnitev škode 
Železnikarska podjetja v teh dneh pričakujejo odločitev o povrnitvi poslovne škode, ki je nastala po 
lanskem neurju. Razpisa za povrnitev škode na objektih še ni. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Železniki - Domel (s Tehtni-
co), Niko in Alples predstav-
ljajo steber gospodarstva v 
občini Železniki, lanskega 
septembra pa so se zaradi 
ujme znašli na preizkušnji. 
"Vpliv škode je ogromen, 
zato smo v družbi lani beleži-
li izgubo, vendar še računa-
mo na obljubljeno pomoč iz 
državne blagajne," nam je 
pred kratkim povedala Jožica 
Rejec, predsednica uprave 
Domela. Domel skupaj s 
hčerinsko Tehtnico zaposlu-
je kar 1.100 sodelavcev, ško-
do zaradi ujme pa so ocenili 
na več kot osem milijonov 
evrov. 

Vsa omenjena podjetja so 
kmalu po naravni katastrofi 
prejela po dvesto tisoč evrov 
državne pomoči, zatika pa se 
pri še isti dan dani obljubi o 
pomoči zaradi katastrofe. Jo-
žice Rejec v preteklih dneh 
nismo uspeli priklicati, zato 
pa sta na naša vprašanja od-
govorila Franc Zupane, ge-
neralni direktor Alplesa, in 
Rudi Čulibrk, predsednik 

..uprave Nik6"2elezniki. , 
i . . 

Del pomoči do konca 
meseca? 

Oba sta potrdila, da naj bi 
bila odločba o sofinanciranju 
poplavne sanadje že spisana, 
vendar jo mora odobriti še 
Evropska komisija. "Potrdilo 
iz Bruslja pričakujemo sredi 
tega meseca, konec meseca 
pa tudi denar. Tako so nam 
obljubili na ministrstvu za 
gospodarstvo," pravi Franc 
Zupane. Obljubljeno pomoč 
za sanacijo pričakuje tudi 

Država je po vojni ujmi obljubila pomoč, po devetih mesecih 

pa se bo del obljube morda tudi izpolnil. / fotoc«««' 

Rudi Čulibrk: "Zelo bomo 
veseli in hkrati presenečeni, 
če bo denar zares izplačan do 
konca junija. Po najnovejši 
verziji naj bi prejeli 60 od-
stotkov od vrednosti gospo-
darske škode, torej za izpad 
dohodka, neizvršitev naročil, 
škodo na polizdelkih in iz-
delkih." 

V Alplesu škodo ocenjuje-
jo na 2,5 milijona evrov, kot 
rečeno, pa do konca meseca 
pričakujejo povračilo za ško-

i je nastala na uničenih 
zalogah, poškodovanih stro-
jih in napravah in zaradi iz-
pada proizvodnje. "Upam na 
30- do 6o-oclstotno povračilo 
ocenjene škode," pravi Zu-
pane. "V Niku škodo ocenju-
jemo na 1,9 milijona evrov, 
do sedaj smo od države, za-
varovalnice in kot pomoč 
kupcev in dobaviteljev prejeli 
manj kot 380.000 evrov," 
pojasnjuje Rudi Čulibrk in 
dodaja, da so izgubili več kot 
mesec dela v proizvodnji, 
dlje časa ni delala nujno po-

trebna galvanska linija, zati-
kalo se je tudi drugje. 

Kdai povračilo za škodo 
na objektih? 

Veliko bolj se zatika pri 
povračilu škode na objektih, 
ki je v domeni ministrstva za 
okolje in prostor. Pravih in-
formacij v železnikarskih 
podjetjih nimajo, oklepajo pa 
se obljub. Po njih naj bi pre-
jeli olcoli 30 odstotkov škode, 
kdaj bo razpis in kdaj bi lah-
ko obljubljeni denar prejeli 
ne vedo. "Škoda zaradi neur-
ja oziroma morebitna pri-
dobitev pomoči po poplavi 
vpliva tako na bilanco stanja 
kot uspeha. Izpad zalog in 
proizvodnje je seveda nepo-
sredno vplivalo na naše po-
slovanje, sicer pa izgube lani 
nismo imeli," pojasnjuje Zu-
pane in dodaja, da je bil do-
biček veliko pod pričakova-
nim. Znašal je komaj nekaj 
čez sto tisoč evrov, sicer bi 
bil vsaj 10- do 15-krat višji. 

Nov Mobitelov center v Kranju 
B0Š17AN BOGATAJ 

Kranj - Največji mobilni ope-
rater je včeraj v Kranju ob 
praznovanju 15-letniee delo-
vanja odprl nov Mobitelov 
center v poslovnem trojčku 
na Koroški cesti (ob Gimna-
ziji). "Na začeflcu sva bila dva 
zaposlena in študent, na me-
sec smo sklenili približno to-
liko razmerij kot danes v 
dveh dneh, danes pa imamo 
23 redno zaposlenih, poma-
ga pa jim še osem študen-
tov," se je začetkov v Bežkovi 
vili spominjal prvi vodja Bra-
ne Miklavčič. 

"Zdaj ima Mobitel že 22 
centrov, v začetku leta smo 
jih imeli 16. Razlog za hitro 
širitev je preprost, saj sedaj 
na enem mestu ponujamo 
celotno ponudbo Skupine 

Štirje Mobitelovi možje (z leve): Jure Cuderman, Klavdij 

Codnič, Dani lo Tomšič in Brane Miklavčič /Foio cotazd Kavi« 

Telekom," je ob odprtju po 
vedal Klavdij Godnič, glavni 
izvršni direktor Mobitela 
Danes center vodi Jure Cu 
derman, ki nam je ob odprt-
ju povedal: "Prihajamo v so-
dobnejše prostore, kjer na 
enem mestu predstavljamo 
sodobne telekomunikacijske 

storitve, širokopasovne do-
stope, internet, televizijo in 
tudi M televizijo (prek mobil-
nega telefona), torej vsega, 
kar ponuja Skupina Tele-
kom. Za stranke je to precej 
bolj prijazno, saj smo bili 
prej v treh nadstropjih, kar je 
bilo včasih tudi nerodno." 

Niko je lani poslovno leto 
končal z 1 4 milijona evrov 
dobička, brez nepredvidene-
ga dogodka pa bi bil rezultat 
mnogo boljši. "Kaj bomo 
storili z odškodnino.' Rajši 
govorim o stvareh, ki so že 
dejstvo, kljub temu pa vdja, 
da s tem denarjem ne bomo 
obogateli, ampak bomo dela-
li naprej s svojim tempom in 
strategijo. Pridobljena po-
moč bo šla le za poravnavo 
bančnih kreditov," je pojas-
nil prvi mož Nika Železniki. 
"Enostavno bomo poravnali 
naš izpad, predvsem pa izve-
dli izboljšave na objektih in 
napravah, da nas voda ne bi 
mogla več tako prizadeti. V 
ta namen že posodabljamo 
strugo Sore in gradimo dva 
nova mostova," pa pojasnju-
je direktor Alplesa Franc Zu-
pane. Zaradi neurja v tem le-
sarskem podjetju tudi za 
mesec dni zamuja gradnja 
sodobnega skladišča. Po-
skusno ga bodo začeli upo-
rabljati čez dober mesec. 

KRANJ 

V Abanki uvajajo virtualno tipkovnico 

Abanka je za svojo spletno banko Abanet uvedla nov vamostni 

mehanizem - virtualno oziroma navidezno tipkovnico, ki upo-

rabnikom omogoča alternativen vnos osebnega gesla. Doslej je 

bilo možno geslo vnašati le prek fizične tipkovnice, odslej pa bo-

sta dovolj le miška in na zaslonu izrisana tipkovnica. V Abanki 

pojasnjujejo, da s tem omogočajo (v prihodnosti pa bo to zahte-

va) dodatno zaščito uporabnika pri uporabi spletnega bančniš-

tva, da to pomaga pri preprečevanju zlorab in tudi znižuje v pri-

merih, ko je uporabnik že tarča vdora spletnih kriminalcev. 8. B. 

HRANIlNICAtOH 
nas Je tudi to mogoče 

www.loo.sl 
BanAie storitve na 

Ljubezniv Oseben NaiHn 

h i t 
universe offun 

Ste študent? Ste komunikativni in vas veseli delo z ljudmi? 
Vas zanima dodaten zaslužek? Če da, potem vas družba Hit 
vabi, da se priključite tečaju za krupjeja, za ameriško 
rufeto. 

Tečaj bo potekal v igralniško-zabaviščnem centru Korona, s 
pričetkom v začetku meseca avgusta 2008. 
Pogoj je V. stopnja izobrazbe katerekoli smeri. 

Pisne prijave z življenjepisom pošljite do 20.06.2008 
na naslov: 
IHit, d.d., Nova Gorica, razvoj kadrov 
Delpinova 7a,'5000 Nova Gorica 
in povabili vas bomo na uvodni informativni pogovor. 

MODRE ODLOČITVE 
Izkoristite jih lahko d o ^ J , 1 0 0 3 

č e vaša finančna sredstva vežete od 3 mesecev do 2 let, 

vam nudimo obrestno mero med 4 , 4 5 % in 5 , 0 % . 

Ponudba velja za zneske nad 5.001 €. 

Gorenjska^ Banka 
Banka d po^lubom http://www.gbkr.sl 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
http://www.loo.sl
http://www.gbkr.sl
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JESENICE 

Razgrnitev gozdarskega načrta 
V blejski območni enoti zavoda za gozdove so pripravili 
gozdno gospodarski načrt enote Jesenice za obdobje 2008-
2017. Osnutek načrta bo do 23. junija, vsak delovni dan od 
7. do 15. ure javno razgrnjen v prostorih jeseniške krajevne 
enote na Cesti Toneta Tomšiča 68, v petek, 20. junija, ob n . 
url pa bo tam tudi javna obravnava. Lastniki gozdov in dru-
gi zainteresirani lahko dajo pripombe na načrt v času javne 
razgrnitve in na javni obravnavi ali jih pošljejo na naslov kra-
jevne enote Jesenice in po elektronski pošti na naslov 
andrej .gartner@zgs.gov.si . Načrt, ki zajema gozdove v 
katastrskih občinah Dovje, Javorniški Rovt, Jesenice, Planina, 
Prihodi, Hrušica, Plavški Rovt In Podmežakla, predstavlja 
stanje gozdov, analizira gospodarjenje z gozdovi v prete-
klem desetletju, izpostavlja največje probleme v enoti in do-
loča najvišji možni posek v prihodnjih desetih letih, potreb-
ni obseg gojitvenih in varstvenih del, prednostna območja 
za odpiranje gozdov s cestami-In vlakami ter pogoje za po-
sege v gozdni prostor in za gospodarjenje z divjadjo. C. Z. 

LOKA PRI MENGŠU 

Srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike 
Društvo kmetijske tehnike Slovenije bo v sodelovanju s 
Kmetijskim inštitutom Slovenije in Centrom za razvoj kme-
tijstva in podeželja pripravilo jutri, v soboto, z začetkom ob 
n . uri v Jablah tradicionalno, že enajsto srečanje ljubiteljev 
stare kmetijske tehnike. Po pozdravnih nagovorih bodo trak-
torska parada, promocijska vožnja starodobnih motorjev, 
osebnih, gasilskih, tovornih in vojaških vozil ter predstavitev 
stacionarnih In vprežnih strojev, vozov in ročnega kmetij-
skega orodja, za konec pa bo še spretnostna vožnja s starim 
traktorjem in dvoosno prikolico. Lastnike najbolje ohranje-
nih in avtentično obnovljenih strojev bodo nagradili. C. Z. 

KRANJ 

Na koncu odločal še žreb 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije naj bi.včeraj objavila 
tudi uradne rezultate volitev. Čeprav do zaključka redakcije ča-
sopisa še niso bili znani, je znano to, da bosta gorenjske kme-
te v svetu zbornice zastopala Bogomir Bajd iz Seničnega 
(Kmečka lista) in Albin Rehberger iz Podbrezij (Društvo SKZ) 
in da je o njihovem tretjem predstavniku odločal žreb. Na ne-
deljskih volitvah sta namreč Ivan Tičar iz Voklega (Kmečko 
društvo Nova Slovenija) in Marko Dolinar Iz Vogelj (Društvo 
Glas dežele) dobila enako število glasov. Gorenjske zadruge, 
podjetja, župnije in druge pravne osebe so v ponedeljek za čla-
na sveta zbornice izvolile Jožeta Bizjaka iz Župnije Kranj. C. Z. 

Mladi glasbeniki 

s svojim petjem in igranjem 

oživljajo ulice, trge in atrije 

starega mestnega jedra 

Škofje Loke. 

Prisluhnite jim! 

SOBOTA, 14. JUNIJA 2 0 0 8 , 
OD 9 . DO 12. URE 

Preveč debelega drevja 
Poljanski gozdni posestniki imajo v gozdovih že preveč debelega drevja, sekajo pa bistveno manj, 
kot bi lahko. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Poljane - V ponedeljek se bo 
končala javna razgrnitev 
osnutka gozdnogospodar-
skega načrta enote Poljane 
za obdobje 2008-2017, vče-
raj je bila o načrtu še javna 
obravnava. Kot sta povedala 
glavna načrtovalka Karmen 
Nunar in vodja poljanske 
krajevne enote zavoda za 
gozdove Bogo Žun, je v eno-
ti 5.506 hektarjev gozdov, po-
vršina se v zadnjih desetih le-
tih ni spremenila, saj ni bilo 

V zavodu za gozdove pred-
lagajo za obdobje 2008-
2017 posek v višini 320 ti-
soč kubičnih metrov drev-
ja ali še enkrat večje^ kot 
v desetletju 1988-1997. 

ne zaraščanja ne večjih krči-
tev. Skoraj vsi gozdovi (več 
kot 98 odstotkov) so v zaseb-
ni lasti, gozdna posest je še 
vedno zelo razdrobljena, le 
37 lastnikov od 818 ima več 

Karmen Nunar 

kot trideset hektarjev gozda, 
288 lastnikov do enega hek-
tarja in 254 lastnikov od ene-
ga do pet hektarjev. Lastniki 
sekajo več, kot so nekdaj, a še 
vedno bistveno manj, kot do-
pušča načrt. V minulih dese-
tih letih bi lahko posekali 
270 tisoč kubičnih metrov 
drevja, vendar so to možnost 
izkoristili le 6o-odstotno. 
Ker je jK)šek manjši, kot ga 
omogočata lesna zaloga in 
letni prirastek, se povečuje 
delež debelega drevja, to pa 
postaja tudi eden glavnih 

Bogo Žun 

problemov v enoti. Kar 56 
odstotkov lesne zaloge iglav-
cev je v dveh najvišjih debe-
linskih razredih, povprečno 
posekana "lubadarka" ima 
1,5 kubičnega metra lesa, si-
cer pa je povprečje posekane-
ga drevja 0,8 "kubika". 

"Lastniki le počasi poveču-
jejo posek. Če je nekdo že 
dolgo navajen na leto pose-
kati trideset kubičnih metrov 
lesa, ga je težko prepričati, da 
poseka šestdeset, sedemde-
set "kubikov"," pravi Bogo 
Žun in poudarja: "Glavni 

problem je v tem, da je v eno-
ti zelo malo čtetih kmetij oz. 
večjih gozdnih posestnikov, 
ki so dohodkovno odvisni od 
gozda. Na kmetijah, kjer 
kmetujejo ob službi, od vseh 
del najlažje počaka delo v 
gozdu. Pričakujemo, da 
bodo lastniki v prihodnje se-
kali več, tudi zato, ker je med 
njimi vse več takih, ki so pri-
pravljeni delo v gozdu zaupa-
ti za to usposobljenim in 
opremljenim izvajalcem. Se 
pred leti je to veljalo kot sra-
mota za lastnika." 

Čeprav v minulem deset-
letnem obdobju v enoti ni 
bilo večje naravne ujme, je t 
i. sanitarni posek zaradi ujm, 
bolezni in škodljivcev pred-
stavljal kar 31 odstotkov celo-
tne sečnje. Trenutno pred-
stavlja največji problem luba-
dar, lani je napadel okrog šti-
ri tisoč kubičnih metrov 
drevja, letos že okrog 1.400 
"kubikov". Vse večji problem 
postaja "pritisk" na gozdni 
prostor, kot problem pa izpo-
stavljajo tudi pomanjkanje 
subvencij za nego gozdov. 

Predstavitev gozdarske mehanizacije 
v soboto in nedeljo bodo v Davči predstavili gozdarsko mehanizacijo, kmetijske stroje za delo 
v hribovskih razmerah in stroje za energetsko rabo lesa. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Davča - Zveza strojnih krož-
kov Slovenije bo v sodelova-
nju z lokalnimi strojnimi 
krožki ter z organizacijsko in 
finančno pomočjo različnih 
organizacij pripravila v sobo-
to in nedeljo od 10. do 17. ure 
na kmetiji Vrhove v Davči 
prireditev Demo Gozd in 
BioEnergija. Na 2,5 kilome-

tra dolgi krožni poti po gozdu 
bodo predstavili delovanje 
gozdarske mehanizacije v de-
janskih razmerah ter gradnjo 
in vzdrževanje gozdnih pro-
metnic, na razstavnem pros-
toru sodobne stroje in opre-
mo za energetsko rabo lesa 
in varno uporabo gozdarske-
ga orodja ter na bližnjem 
travniku gorsko kmetijsko 
mehanizacijo, poleg tega pa 

še nekdanji ročni (konjski) 
način spravila lesa, izdelavo 
lesnih izdelkov ter približno 
deset govedi cikaste pasme. 
V soboto po slovesnem začet-
ku prireditve ob ii! uri bo 
tudi srečanje hribovskih 
kmetov ter pogovor o prihod-
nosti hribovskega kmetijstva, 
na katerega so povabili tudi 
ministra za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano ter za 

okolje in prostor, strokovnja-
ke in druge. 

Do Davče je možen dostop 
skozi Železnike po obvozni 
poti, po Poljanski dolini pa 
prek Gorenje vasi, Hotavelj 
in Leskovice. Za ogled delo-
vanja strojev na krožni gozd-
ni poti je obvezna uporaba 
čelade, obiskovalci jo lahko 
prinesejo s sabo ali kupijo v 
Davči. 

KS Sr. Dobrava daje v najem poslovni prostor za: 

TRGOVINO (z živili). 
Svoje ponudbe pošljite na naslov: KS Sr. Dobrava, 
Sr. Dobrava la, 4245 Kropa, s pripisom za razpis; Trgovina, 
Ponudbo lahko oddate v roku 14 dni po objavi razpisa. 
Več Informacij dobite na tel. št: 031/320 548. 

BIOTEHNIŠKI 
^ CENTER NAKLO Strahln] 99, 4 2 0 2 NAKLO 

objavlja 

R A Z P I S 
o koriščenju Športne dvorane Strahinj 

v sezoni 2008/09 
Razpis je objavljen na spletni strani: www.bc-naklo.si. 
Vlogo za uporabo Športne dvorane Strahinj v sezoni 2008/09 
oddajte do 1 . julija 2 0 0 8 na naslov: Biotehniški center Naklo, 
Strahinj 99, 4202 Naklo. 
Dodatne Informacije posreduje ga. Mira Poklukar na tel. št. 
(04) 277-21-14 ali na e-naslovu: niira.poklukat@guest.ames.si. 
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Njioiilo li objavo sfKejemjmo po telttau M/201-42-<l0. febu M/20WM3 ali osebno M »tlw«isovi t«li 
vl((an|uoi|»g<iiti-ik)pon«W|tomi««lkadot1.MurtC«HoglawinpongdbvriAnb:tat̂  

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

RADOVLjlCA, TEL: 04/5315 249, F A * 04/53 04 230 

MADŽARSKE TOPLICE: 21. 6. - 24. 6., 26. 6. - 29.6., 3 0 . 6 - 6.7.; 

PEgEŠAC: 15. 9. - 22.9., 22. 9. - 29. 9.; TRST: 26.6.; KOPALNI IZLET 

IZOLA: 23. 6.; CARDALAND 25.6. 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H O B J A V L J A M O V R U B R I K I G L A S O V 

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

PRIREDITVE 

Velika gasilska veselica na Grencu 
Virmaše, Sveti Duh - Prostovoljno gasilsko društvo Virmaše-

Sv. Duh tudi letos prireja veliko gasilsko veselico z ansam-

blom Čuki. Prireditev se bo odvijala jutri na Grencu od 19 . 
ure dalje, ko se bo začel otroški Živ-žav. Za pijačo in hrano 

bo poskrbljeno. 

Velika vrtna veselica v Prebačevem 
Prebačevo - Prostovoljno gasilsko društvo Prebačevo-Hrastje 

prireja veliko vrtno veselico z bogatim srečelovom in keglja-

njem. Prireditev bo v nedeljo od 17. ure dalje pred gasilskim 

domom na Prebačevem. Za dobro voljo bo skrbel priljubljeni 

ansambel Modrijani. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. 

Kiovnijada 2008 odpovedana 
Kranj - Iz Kric krac sporočajo, da je Kiovnijada 2 0 0 8 na 

žalost odpovedana. 

0'glasbena Loka 
Škofja Loka - Glasbena šola Škofja Loka bo jutri o d 9. do 1 2 . 
ure v Škofji Loki pripravila prireditev 0 ' g lasbena Loka. 

Po domače v Krpinu 
B ^ u n j e - Turistično društvo Begunje vabi na glasbeno prire-

ditev Po domače v Krpinu, ki bo jutri ob i8. uri. Nastopili bodo 

Veseli BegunjčanI in Salten Oberkrainer iz jenesiena - Italija. 

Poletni nogometni turnir na travi 
Šenčur - Klub mladih Šenčur v sodelovanju z Š D Šenčur or-
ganizira Poletni nogometni turnir na travi, in sicer v soboto, 
21 . junija, ob 13. uri v Športnem parku Šenčur - pomožno no-
gometno igrišče. Prijave in dodatne informacije: 
kms.sencur@gmai l .com ali 04 1 /3 12 -348 (Aleš). 

IZLETI 

Martuljški Vršič 
Kranj - Planinsko društvo Kranj in planinska sekcija Pred-

dvor vas vabita na planinski potep v Martuljkovo skupino. 

Na pot bomo odšli s posebnim avtobusom v soboto, 2 1 . ju-

nija, ob 6 . 0 0 izpred hotela Creina. Vzpona bo za 3 ure in pol, 

pot je zahtevna do zelo zahtevna. Prijave z vplačilom spre-

jemajo v pisarni planinskega društva do srede, 18 . junija. 

Sprehod okrog Belopeških jezer 
Cozd-Martuljek - iz Planinskega društva Gozd-Martuljk vabi-
jo najmlajše, malo večje in še malo večjo mladino na spre-
hod okrog Belopeških jezer v nedeljo, 15. junija. Odhod z 
osebnimi avtomobili o b 9. uri bo izpred penziona Špik v 
Gozd-Martuljku. Organizirali bodo zabavne igre. Prijavite se 
lahko še danes , v petek, 13. junija, p o tel.: Sara, 041/SS4 0 1 4 . 

Izlet in ogled komedije 
Žabnica - D ruš tvo upokojencev Žabnica vabi na izlet na 

ledenik Dachstein in Halistatt. O d h o d bo 3. julija ob 5. uri 

izpred vseh avtobusnih postaj od Virmaš proti Kranju. Pri-

jave bodo začeli zbirati 1 7 . junija od 15 . do 1 7 . ure do 

zasedbe avtobusa po telefonu 203 1 1 -932 , Mara Pečnik. Vabi-

jo še na kopalne izlete v Izolo 10 . in 25. julija in 4. avgusta. 

Odhod i ob 6 .30 izpred vseh avtobusnih postaj od Kranja 

proti Trati. Prijave bodo začeli zbirati 17. junija o d 15. do 17. 
ure do zasedbe avtobusa po telefonu 2 0 3 1 1 - 9 3 2 , Ma ra 

Pečnik. Hkrati obveščajo udeležence ogleda komedije 

Klopčič, da bo odhod 2 0 . julija ob 1 9 . 3 0 izpred vseh avto-

busnih postaj od V i rmaš proti Kranju. 

Na Goli vrh 
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur 
vabi v sredo, 18. junija, na pohod na Goli vrh. O d h o d bo ob 

7. uri z osebnimi avtomobili iz Šenčurja. Informacije in pri-

jave po tel. št. 25 31 591 . 

Na Javorov vrh 
Žirovnica - Iz Pohodno-planinske sekcije Društva upoko-

jencev Žirovnica vabijo 17. junija na planinski pohod na ja-

vorov vrh ( 1434 m). O d h o d avtobusa bo ob 7. uri z avto-

busne postaje Mos te In bo ustavljal na vseh postajah do 

Rodin. Informacije in prijave do ponedeljka po tel.: 5801 469 
ali G S M oji/535 799 - Drago Kajdiž. 

OBVESTILA 

Gorniška tabora na Mali planini in na Jezerskem 
Domžale - Mladinski odsek Planinskega društva Domžale 

organizira poleti gorniška tabora za predšolske otroke, os-

novnošolce in mlade, ki bi radi šli po starodavnih sledeh pa-

stirjev ali spoznali visokogorje Kamniško-Savinjskih Alp. Rok 

za prijave 17 . junij, dodatne informacije lahko dobite pri 

taborovodji Jasni Grabeljšek po tel.: 0 4 0 / 1 8 7 8 0 6 oz. Mate-

ju Ogorevcu po tel.: 0 4 1 / 4 8 3 924. 

Krvodajalska akcija 
Kamnik - Rdeči križ Slovenije vabi na krvodajalsko akcijo, ki 

bo potekala v domu kulture v Kamniku v ponedeljek in torek, 

16 . in 17. junija. 

Brezplačni ogled mesta 
Kranj - Turistično društvo Kranj bo jutri organiziralo brez-

plačni ogled mesta. Ogled se bo ob n . uri začel pri maketi 

mesta na Slovenskem trgu. 

Test hoje na 2 kilometra 
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica vabi svoje člane 

in druge občane, da se udeležijo testa hitre hoje na 2 kilo-

metra, ki bo potekal v sredo, 18. junija, ob i8. uri. Start bo pri 

mostu čez avtocesto v Mostah. V primeru slabega vremena 

bo test odpadel. 

Vpis v abonma Gledališča Medvode 
Medvode - V Kulturnem domu Medvode še danes in jutri 

poteka vp i s nove sezone abonmajev za Gledališče Med-

vode. Danes se lahko vpišete med 1 0 . in 12 . uro ter med 16. 
in 19 . uro, jutri pa od 1 0 . do 13. ure. Prva predstava v sklopu 

abonmaja bo oktobra. Informacije: 0 1 /36 1 26 54, 05 1 /350 
378. 

PREDAVANJA 

Proučevanje Sv. pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega p isma vabi jutri ob 9. uri 

v D o m krajanov Primskovo, jezerska cesta, na preučevanje 

Sv. p i sma z okvirno temo Jezusova s lužba zdravljenja. 

Srečanje bo duhovno povezoval Danijel Marin. Vstopnine 

Psihosomatske bolezni 
Kranj - Humana , združenje svojcev pri skrbi za mentalno 

zdravje, vabi na predavanje na temo Psihosomatske bolezni. 

Predavanje bo vodila univ. dipl. psihologinja Maruša Zaletel, 

psihoterapevtka. Predavanje bo v torek ob 16. uri v prostorih 

društvene pisarne v Kranju. Informacije po tel.: 0 4 / 2 0 1 1 7 20. 

KONCERTI 

Letni koncert zbora Triglav 
Vrba - Mo šk i pevski zbor Triglav Lesce vabi na ponovitev let-

nega koncerta, ki bo v nedeljo ob 2 0 . uri v cerkvici sv. Mar-

ka v Vrbi. 

Letni koncert zbora Lipa 
Zgornje Gor je - Ženski pevski zbor Lipa iz Radovljice pod 

vodstvom Elizabete Demšar vabi na letni koncert, ki bo jutri 

ob 20 . uri v gorjanskem domu. 

Naša družina 
Adergas - Mladinski pevski zbor in orffov orkester Kulturno 

umetniškega društva Pod lipo Adergas danes ob 2 0 . 3 0 vabi-

ta na letni koncert, ki ima v letu družine nas lov Naša 

družina. Koncert bo v dvorani v Adergasu. 

Dobrodelni koncert orkestra Slovenske policije 
Kropa - Prostovoljno gasilsko društvo Kropa s pomočjo Ge-

neralne policijske uprave prireja jutri ob 20. uri v kulturnem 

domu v Kropi dobrodelni koncert orkestra Slovenske policije. 

Prostovoljni prispevki bodo namenjeni izključno nakupu nove 

gasilske opreme. 

Koncert Grudnovih šmiki 
Škof ja Loka - Vokalna skupina Grudnove šmikle in 

zborovodkinja Marjeta Naglič vabijo na večer s lovenskih 

ljudskih pesmi s skladateljem Ambrožem Čopijem. Gost 

večera bo baritonist S a m o Ivačič. Koncert bo v nedeljo ob 

20. uri v Kapeli Loškega gradu. 

Koncert Simfoničnega orkestra Domžale-Kamnik 
Kamnik - Danes se bo ob 20 . uri v frančiškanski cerkvi v 
Kamniku začel koncert S imfon ičnega orkestra Domžale-

Kamnik. 

Pozdravljena, Slovenija 
Radovljica - Mo šk i pevski zbor iz Podnarta pod vodstvom 

dirigenta Egija Gašperšiča vabi na 43. letni koncert z 
naslovom Pozdravljena, Slovenija, ki se bo jutri ob 20 . uri 

začel v avli Graščine v Radovljici. 

Jubilej pevskega zbora Groblje 
Domžale - Me šan i pevski zbor Groblje, ki ga vodi Peter 

Pogačar, bo jutri ob 2 0 . uri s koncertom v Kulturnem domu 

Franca Bernika v Domžalah praznoval 15-letnico delovanja. 

Vstopnice so naprodaj ob delavnikih od 10 . do 1 2 . ure ter uro 

in pol pred prireditvijo na blagajni Kulturnega doma Franca 

Bernika. 

Polži veljajo za zelo pomembne škodljivce, saj lahko že v 24 urah pojedo 

za 5 - 50 % svoje teže. S svojo požrešnostjo lahko uničijo tudi komple-

tne posevke (pšenica, oljna repica). Največjo škodo pa povzročajo na 

vrtovih, kjer gojimo rastline s sočnimi listi, kot so: solata, kapusnice, 

qrah, lahko poškodujejo tudi plodove plodovk, jagod,... in nenazadnje 

lotijo se tudi okusnih okrasnih rastlin. Veliko škodo povzročajo tudi na 

mladih posevkih v vrtu. Polži izvirajo Iz več vrst In rodov med katerimi 

velja danes za najbolj nadležnega rod Arion, kamor spadata veliki rdeči 

In rjavi lazar. Podnevi polži, skriti na vlažnih mestih, v glavnem miruje-

jo, ponoči se hranijo. V listju s svojim strgalom izjedajo luknje, okoli ka-

terih ostajajo sledi sluzi. Prezlmljo v različnih razvojnih oblikah. Jajče-

ca Izlegajo v začetku leta. Vsak polž lahko odloži od 400 - 600 jajčec 

trikrat letno. Po 25 - 30 dneh se izležejo mladi polži, ki spolno dozorijo 

po 60 dneh. Najoptimalnejša temperatura za njihov razvoj je 12 - 22°C. 

Mladi komaj izleženi polži se intenzivno hranijo in so v tem času tudi 

najbolj občutljivi na llmacide (sredstva za zatiranje polžev). Poznamo 

primere velikih prerazmnožitev polžev za katere vzroki so poleg po-

večane vlage lahko: neobdelane, zapuščene površine, zmanjšana ob-

delava tal, zgodnja setev žit, mile zime In tople pomladi. 

Škodo, ki jo povzročajo polži lahko preprečimo 
z uporabo sredstva MESUROL GRANULAT, 
kije vabljivo tudi za bramorje. 

. O Z O r : 

Polži prihajajo! 
Podroiia aptrafet: 
• v vseh vrtninah proti polžem 

in bramorjem (v rastlinjakih, 
vrtovih, na njivah in drugod) 

• v krompirju predvsem proti 
bramorjem. 

Odmtrtk: 
• 3-5 kg na ha oz. 3-5 g na 10 m̂  

kar znaša cca. 20 zrnc na m^ 

Peteb«« prtdMsU: 
• dolgotrajno delovanje, 

neodvisno od temperature, 
• visoka odpornost proti dežju in vlagi. 

Mesurol® granulat 
j i m je kos! 

(J) pinus Bayer CropScience 

mailto:kms.sencur@gmail.com


20 ZAHVALE, MALI OGLASI info@g-^as.si 

RAZSTAVE 

Razstava klekljanih izdelkov 
Stražišče - Članice klekljarskega krožka iz Stražišča pri Kran-
ju vabijo na razstavo njihovih klekljarskih izdelkov v pros-
torih Osnovne šole StražISče. Odprtje razstave bo danes ob 
i8. uri, ogledate pa si jo lahko še v soboto in nedeljo od 8.30 
do 18. ure. 

Preslikave 
Železniki - Muzejsko društvo Železniki vabi na odprtje 
slikarske razstave Staneta Zgage z naslovom Preslikave, ki 
bo danes ob 19. uri v Galeriji muzeja v Železnikih. V kul-
turnem programu bodo nastopili učenci Glasbene šole Ško-
fje Loka - oddelek Železniki. 

OSMRTNICA 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojenec 

A n t o n S t r g a r 

Od njega se bomo poslovili danes, v petek, 13. junija 
2008. ob 17. uri na pokopališču v Cerkljah. 

Ohranili ga bomo v trajnem spominu. 

AERODROM LJUBLJANA, d. d. 

Obveščamo vse svoje poslovne stranke in druge zainteresi-
rane osebe, da je podjetje BOOM YACHT SERVIS - Ka-
menšak Darko, s. p„ Poljšica pri Podnartu 2a, 4244 Pod-
nart, davč. št.: 71816313, konec marca 2008 začelo 
postopek za preoblikovanje oz. prenos imenovanega podjet-
ja v družbo z omejeno odgovornostjo, ki se bo zaključil pred-
vidoma do začetka julija 2008, tn sicer s sklepom pristojne-
ga sodišča o prenosu podjetja na novo družbo z omejeno 
odgovomostjo. 

družl)a za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 

takoj zaposli delavce/delavke za potrebe Inženiringa: 

1. VODJA PROJEKTOV ZA NIZKE 
IN VISOKE GRADNJE 

2. NADZORNIK NAD GRADNJAMI 

Od kandidatov pričakujemo visoko ali višjo izobrazbo grad-
bene smeri s strokovnim izpitom in najmanj petletnimi delo-
vnimi izkušnjami kot odgovorni vodja gradbišč na visokih 
gradnjah oz. nadzora. 

3 . K A L K U L A N T I 

Od kandidatov pričakujemo visoko ali višjo izobrazbo grad-
bene smeri in najmanj petletnimi delovnimi izkušnjami na 
področju keUkulacij in komerciale. 

4. DOKUMENTALIST ZA TEHNIČNO 
DOKUMENTACIJO 

Od kandidatov pričakujemo višjo ali srednjo izobrazbo grad-
bene, ekonomske aii administrativne smeri z najmanj petlet-
nimi ustreznimi irf^usnjami. 

Vabimo vse zainteresirane kandidate, da pošljete ponudbe 
z dokazili o izobrazbi in opisom dosedanjih delovnih izku-
šenj na naslov Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževa-
nje in gradnjo cest» d. d.. Jezerska cesta 20, Kranj. 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas z možnost-
jo sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi (podaljšanje delovne-
ga razmerja) oz. za nedoločen čas s poskusnim delom. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo v kadrovski službi 
-tel.: 04/280 60 14. 

Pregledna razstava Puhart 
Kranj - Slovesen zaključek sezone 2007/2008 bo danes ob 
20. uri v galeriji Mestne občine Kranj. Razstavljajo 
udeleženci likovnih izobraževanj Puhart, ki so od septembra 
2007 pod mentorstvom akademskega slikarja Zmaga Puhar-
ja in likovnih pedagoginj Eve Puhar ter Maje Zore ustvarili 
številna zanimiva likovna dela. Vstop je prost. 

PREDSTAVE 

Ogled predstave Cvet in sad 
Šenčur • Turistično društvo Šenčur organizira v petek, 20. 
junija, ogled gledališke predstave josipa Jurčiča Cvet in sad 
v letnem gledališču na jurčičevini na Muljavi. Odhod avto-
busa bo ob 19. uri izpred pošte Šenčur. Informacije in pri-
jave zbira do srede, 18. junija, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

[ Z A P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E 
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89.8 91.1 96.3 

R A D I O S O R A 

Gorenjski prijatelj 

Radio Sora d.O.o., 
Kapucinski trg 4, 4220Škofj a Loka, 
tel: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info@radia-sora.si 

LOTO 

Rezultati 47 kroga 
• 11 junjja 2008 

4. 27. 28. 30, 32. 57. 38 in 5 

Lotko- 9 1 6 1 2 6 

Predvideni sklad 48. kroga 
za Sedmico. 1.000.000 EUR 

Predvideni sklad 48. kroga 
za Lotka 675.000 EUR 

NEPREMIČNINE 
REAL ESTATE 

SVET RE d.0.0. 
Enota Kranj 
Nazorjiva ulica 3 
4000 Kranj 
tel.: 04/2811-000 
rax: 04/2026-459 

Emall: kranj@svet-nepreniicnine.si 
http://www.svet-ncpremicnine.si 

ZAPOSUMO NEPREMIČNINSKEGA 
POSREDNIKA (CO) Z MINIMALNO 
VI. STOPNJO IZOBRAZBE IN Z VE-
SEL|EM D O DELA S STRANKAMI. 
v naselju Rakovica 2 km iz Kranja v 
smeri proti Besnici je v letu 2008 za* 
ključena adaptacija 6 stanovanjskih 
enot. Dve enoti st̂ a že prodani, napro-
daj je še: 
• HISA: enostanovanjska, ki predstav-
lja skupno 109,9 stanovanjske po-
vršine ter dodatno teraso, balkon in 
parcelo veliko 175 m2. Cena 170.000 
EUR 
- v tristanovanjski hiSi je v mansardi 
na voljo večje 1-sobno stanovanje, ki 
predstavlja 51,67 m2 stanovanjske po-
vrStne in balkon. Cena 100.000 EUR. 
• v dvostanovanjski hiSi je na voljo 2-
sobno stanovanje, pritlično. primemo 
tudi za invalide 43,19 rm + 4241 ni2 
parcele, cena 100.000 EUR in 2-sob-
no dupleks stanovanje v nadstropju v 
velikosti 75.05 m2 (57 ma upor. povr.) 
+ 36.42 m2 parcele. Cena 1 12 .000 
EUR. 

Stanovanja so narejena na ključ. Sta-
novanja imajo lastne priključke, svojo 
čistilno napravo in centralno kurjavo 
na plin ter parkirišča. 
KRANI Zbrto poTie; iSS, 43.13 mz. 2. 
nad./3.. 1.1991. Cena 76.000 EUR. 
KRANJ Planina I; 2SS, 64,90 m2, I. 
1973, 2 balkonom, VP. Cena 112.500 
EUR. 
KRANJ Pbnina I; aSS, 56 m2 stan. po-
vriine in 26 m2 kleti, 1.1930, balkon, 
lastna CK. Cena ^ . 5 0 0 EUR. 
ŽIRI; 3068 m2 od tega cca. 2/3 stavb-
nega zemljišča, sončna lega, infra-
struktura v bližini. Cena $9.000 EUR. 
SENCUR; dvostanovanjska hiša, cca. 
290 m2,559 m2 parcele, 1.1985. Cena 
290.000 EUR. 

www.$vet -nepren i i cn ine . s 

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali 

najemate stanovanje, hišo aii 
poslovni prostor? Celovita rešitev 
na enem mestu. Za vas delamo 
Aktivno • Jasno - Preudarno 

AJP d.o.o. Kranj 
Koroška c e ^ 
4000 Kranj 
gsm: 031/330 - 040 

STANOVANJE PRODAM 
Kranj H r a s ^ , 2,5SS. 59,01 m2,1. gr. 
64, ^ n . 2008 - nova okna. CK, tel. 
III/3. Funkcionalno razporejeno sta-
novanje z 2 park. mestoma, zelenico, 
105.000 EUR 
HISO PRODAM 

Besnica, I. 05 moderno prenov-
ljena, delno opr. hiša (P -i- M, delno 
klet) 186 m2 na zemljišču 2054 m2 z 
izjemno lokacijo. CK olje. tel.. ADSL, 
prevzem po dogovoru. 342.000 EUR 
Radovljica, dvostanovanjska hiša iz I. 
84. obn. 98. 350 m2, (K + P -f M), 
zemljišče 1460 m2. zadnja v vrsti. 
Možna prodaja vsake enote posebej, 
521.000 EUR. 
Mošnje, 3-etažna starejša hiša tz I. 75 
(K •»• P + I. nad.) 225 m2 na 1015 m2 
zemljišča z lepim vrtom. Možno jo je 
preurediti v z-sianovanjsko. 270.000 
EUR. Možen nakup polovice za 
135.000 £UR. 
ZEMgiSČE 
Hrastnica pri šk. Loki, 952 m2 -
stavbno, kom. Opremljeno. 95.200 
EUR, po dogovoru možen nakup le 
polovice. 
Črnivec pri Brezjah, 587 mz - večino-
ma stavbno zemlj. z izdelanim pro-
jektom za dvoetažno hišo (P 4 M) 
tlorisa 12,5 X 8 m in gradb. materia-
lom (zidaki, okna) 120.000 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR ODDAM 
/PRODAM 

Kranj center (staro m. jedro), 259,69 
m2 (K-fP-t-l.nad-t-M), obn. I.99. preu-
rejeno za opr. poslovne dejavnosti 
(storitve, trgovina, gostinstvo). 
375.000 EUR 
Kranj center (staro m. jedro). 260 
m2,1 nads.. II nads., mansarda. klet 
- primerno za trgovino, svetovalni 
center, atelje, pisarne. Možen najem 
po delih. 15,00 EUR/mz mesečno 
Cerklje, okolica 93,5 m2 delavnica v I. 
nadst. za mimo proiz. dej. (šivanje, 
sestavljanje), 550 EUR/meseČno 
Šenčur, pribl. 424 m2lani obnovlje-
nih prostorov, primernih za mirno 
storitveno dejavnost (pisarne, arhi-
tekti. svetovalna, izobraževalna pod-
jetja) z zagotovljenimi parkirišči. Klet 
173 m2. pritličje in mansarda vsak 
pribl. 12$ m2. Možen najem po delih, 
8-12 EUR/m2 mesečno. 
Medvod«, pisarniški prostori 84,84 
m2, pritličje, 2 park. mesti, primemo 
za opravljanje mirne storitvene de-
javnosti (zdravstvo, biro. svetova-
nje). Najem: 750 EUR/mesečno 
Preostalo ponudbo v KRANjU, CER-
KLJAH, KRIŽAH - za različne name-
ne najdete na www.ajp.si. 

GG 
naročnine 

04/201 4 2 4 1 
e-pošta: narocnine@g-glas.sl 

www.gorenjskiglas.sl 

KiKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/202 13 53.202 25 66 

GSM 051/320 700. Email: infb^kj-kem.si 

POSLOVNI PROSTORI 
Prodamo 
Pokljuka, 7-apartm3|ski objekt na 
mimi lokaciji 390 m2. objekt zgrajen 
1.1975. ima klet. pritličje, nadstropje 
tn mansarda, zemljišče v izmeri 745 
m2. letna in zimska rekreacija. 
UGODNA CENA 790.000 EUR 
Bohinj (Ribčev laz), bližina jezera, 
uporabne površine 330 m2. hiša. 
zgrajena I. 1910. zemljišče 826 m2. 
klet, pritličje, nadstropje in mansar-
da, objekt je potreben prenove, odlič-
na lokacija (včasih priznana gostil-
na), cena 420 .000 EUR, možnost 
dokupa dodatnega zemljišča za ob-
jektom. 
Oddamo 

Kranj, mestno jedro, prostor v izmeri 
78 m2 in 230 mz v i. nadstropju za 
pisame, servisno dejavnost, obnova 
94, po n EUR/mz 
HISE 
Prodamo 
Bela pri Preddvoru, na mirnem pre-
delu s pogledom na hribe lahko do-
bite stanovanjsko hišo pribl. 100 mž 
v etaži (klet, pritSiČje in mansarda), 
parcela i n 6 m2, letnik 1979, cena 
230.000.00 EUR 
Besnica, stanovanjska hiša, površine 
250 m2, klet. pritličje, nadstropje in 
mansarda. zgrajena 1970, obnova 
94, parcela 500 m2, lahko tudi dvo-
družinska. cena 225.000 EUR 
ŠkoQa Loka, novogradnja dvojček v 
KI. gradbeni fazi (klet, pritličje in 
mansarda). skupne površine 191 m2, 
ogrevanje na plin, parcela 295 m z. 
cena 195.000 EUR 
Tržič (Zvirče), stan. hiša zgrajena do 

3. gr. 4ze> stan. površine 186 m2. let-
nik 2006, 551 mz zemljišča, možnost 
izdelave na ključ, CK na plin, mirna 
lokacija, cena 183.000 EUR 
Drulovka, atrijska stanovanjska hi^a 
dvojček pribl. 140 mz v etaži in sicer, 
klet, pritličje in mansarda. zgrajena 
1990, zemljišče 375 mz. cena 
270.000 EUR 

Druk)vfca, nova KiŠa v III. podaljšani 
gradbeni fezi. stanovanjske površine 
170 mz, letnik zoo6, na zemljišču 
Z44 mz. cena 181.105 EUR 
ZEMLJIŠČA 
Prodamo 
Besnica, stavb, parcela 689 mz po 75 
EUR/mz 
Ambrož pod Krvavcem, več stavb, 
parcela od 4Z2-677 mz po 7 0 
EUR/mz 

Podljubdj, stavb, parcela 631 mz po 
75 EUR/mz 
Trstenik - Ortove glave, stavb, parce-
la 606 mz za 59.000 EUR 
Zalog pri Cerkvah, stavb, parcela 482 
m2 ali 509 m2 po 120 EUR/m2 
STANOVANJA: 
Prodamo 

Kranj, Vodovodni stolp. zSS 54 mz v 
4. nad. od 4., letnik 63. obnova 2001. 
cena 93.000 EUR 
Kranj, Planina 1 ,3SS 80 ma v 7. nad., 
I«rtik 1974. cena 115.000 EUR 
Kranj, Zlato polje, 2SS 50.6 mz v 2. 
nad., popolnoma obnovljeno 2006. 
cena 99.000 EUR 
Kranj center, 2SS 72.30 mz v 2. nad. 
od 3, letnik 1989, z vso opremo, pro-
vansalski stil, finska savna, cena 
135.000 EUR 
Kranj center, iSS 48,zo mz v z. nad. 
od 3, letnik 1989. letnik Z004. staro-
meščanski stil. vsa oprema, cena 
91.900 EUR 
Preddvor, bližina, 3SS 7Z,98 mz. 
mansarda. izdelano do IV. gradbene 
faze (instalacije izvedene), dodatno 
z balkona, cena 85.000 EUR 
Preddvor, bližina^ 3SS 78,49 mz, 1. 
nadstropje. Izdelano do IV. gradbene 
faze (instalacije izvedene), dodatno 
terasa Z5 mz, parkirišča pred objek-
tom. cena 115.00C EUR 
š k o ^ Loka, Podlubnik, zSS 61 mz v 
10. nad., balkon, letnik 78, cena 
100.000,00 EUR. 

www.k 3-kern.si 

n domplan 
družba za inteniring, MpramiMno. 
utančeem in energotico. d.d. 
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STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Planina II., dvosobno -f kabi-
net, VI. nadstr. v izmeri 79,5 mz. I, gr. 
1982. dvigalo, vsi priključki, cena 
119.500.00 EUR. možnost vselitve 
oktobra 2008 

Kranj, Šorlijevo naselje, enosobno v 
z. nadstr., izmere 36.79 mz. I. gr. 
1971, potrebno obnove, cena 
78.500,00 EUR 
Kranj, Pfanina IL, dvosobno v niz-
kem objektu, lil. nadstr. v izmeri 74 
mz. I. gr. 1981. v celoti prenovljeno 
Z007 (kopalnica, okna. tlaki, vrata), 
vselitev po dogovoru, vpisano v ZK, 
cena 116.800,00 EUR 
Kranj, Zlato polje, v mansardi objek-
ta novo zgrajeno dvosobno stanova-
nje + kabinet v izmeri 60.00 mz. I. 
grad. objekta 1953, I. gradnje stano-
vanj zoo8. CK na plin, vsi priključki, 
tlaki iaminat. klima, cena 
102.000,00 EUR 

Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v 
III. nadstr., izmere 73,80 m2, I. gr. 
1965, obnovljeno 2005, kopalnica, 
WC, centralna na plin, vselitev po do-
govoru, cena 130.000,00 EUR 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko 
pritličje v izmeri 66,82 m2, delno ob-
novljeno v letih 2000 in 2003 (kopal-
nica in okna) I. gr. 1961. CK, telefon, 
kabel, telev., balkona ni. cena 
114.755,00 EUR 

Tržič, mestno jedro, 3 dvosobna sta-
novanja v 3-nadstropni hiši, velikosti 
od 6i mz do 83,00 m2. leto gr. 1957, 
v celoti prenovljena leta 2000 (tlaki, 
instalacije, kopalnica. CK, telefon, 
dvigalo) balkona ni, cena 1290 
EUR/m2 za manjše stanov, in 1230 
EUR za večje stanov., vpisana v ZK, 
vseljiva takoj 
HISE - PRODAMO 

Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična, 
tlorisa 1 2 0 mz na parceli velikosti 
549 mz, CK na olje. tel. garaža, dva 
parkirna mesta, sončna lega. hiša je 
lepo vzdrževana. I. grad. 1981, cena 
320.000,00 EUR 

Križe, Gorenjska, enonadstropna, 
dvostanovanjska, tlorisa 75 m2 v vsa-
ki etaži na parceli vetikosti zzz mz, I. 
gr. 1936, popolnoma prenovljena od 
I. 2004-2006. CK na plin. tel., vse in-
stalacije v vsaki etaži ločene, tri par-
kirišča, cena 194.000,00 EUR 
POSLOVNI PROSTOR • oddamo v 
najem 

Kranj, Stražišče, pritličje v izmeri 110 
mz. primerno za pisarne ali podo-
bno mirno dejavnost, samostojni 
vhod. vfcšji stropi, zagotovljena tri 
paricima mesta. I . gr. 1937, delno ob-
novljeno 1. 2004, cena 610.00 EUR 
mesečno + stroški, plačilo po mož-
nosti za tri mesece naprej, možnost 
uporabe takoj 
Naklo, I. nadstr. v izmeri 50 m2, pri-
merno za pisarne, 1. gr. 1970, pre-
novljeno I. 2004. CK. internet, tele-
fon, samostojen vhod. parkirna me-
sta zagotovljena, cena 400.00 
EUR/mesečno+ stroški ok. izo.oo 
EUR skupaj z ogrevanjem 
Industrijska cona Šenčur, novograd-
nja, 400 mz v pritličju, viSina stropa 
4,zo m, cena 9,00 EUR/mz meseč-
no + stroški in 300 mz v I. nadstrop-
ju, višina stropa 3.80 m, cena 8.00 
EUR/mz mesečno -»• stroSki • tovor-
no dvigalo, primerno za skladišče ali 
proizvodno halo 
GARAŽA - PRODAMO 
Kranj, Planina II., v novem objektu 
na Ul. Tuga Vidmarja v podzemni 
garaži parkirno mesto, I. gr. 2007, 
cena 8.000.00 EUR 
Kranj, Soriijevo naselje, v pritličju ga-
ražne hi$e v izmeri 12 m2,1. gr. 1971, 
cena 13.000,00 EUR 
PARCELA - PRODAMO 
Javomišid Rovt nad Jesen Icami v iz-
meri 759 m2, na parceli elektrika in 
telefon, sončna, dostop 2 glavne ce-
ste, geodetsko odmerjeria, celotna 
zazidljiva. 6 km od avtoceste, cena 
45.540.00 EUR 

Srednja vas v Bohinju v izmeri 929 
m2, sončna lega, 2/3 parcele je bolj 
strme, o<J Bohinja je oddaljeno 5 km, 
cena 230,00 EUR/mz 

GG 
mali oglasi 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 7 , 
e-po§ta: maliogtasi@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

http://www.gorenjskiglas.si/kazipot
mailto:info@radia-sora.si
mailto:kranj@svet-nepreniicnine.si
http://www.svet-ncpremicnine.si
http://www.ajp.si
mailto:narocnine@g-glas.sl
http://www.gorenjskiglas.sl
http://www.k
http://www.domplan.si
mailto:maliogtasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax: 201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-glas.si 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 
14.00! Delovni čas: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8.-19. ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 

PRODAM 

ENOSOBNO stanovanje v Kranju, 
4 1 . 16 m2 s kletjo, plinsko ogrevanje, 
adaptirano, cena 6 5 . 0 0 0 EUR. O 
070/81 1 -094 

DVOSOBNO stanovanje v Šk. Loki. 
Podlubnik, cena 9 8 . 0 0 0 EUR. V 
0 3 1 / 4 5 9 - 5 1 1 8004364 

DVOSOBNO stanovanio. 60 m2. Zg. 
Gorja, obnovljeno in opremljeno. I. 
nad., balkon, vrt. » 070/828-240 

«004413 

DVOSOBNO stanovanje II.. 56 m2 v 
centru Radovljice, vsi priključki, naj-
em, garaža. « 0 3 1 / 5 5 & 4 0 5 

aoo44u 

NOVO DVOSOBNO stanovanje, nad-
Standardno, opremljeno na ključ v iz-
meri 60 m2 v Šorlijevem naselju, o 
0 4 0 / 1 5 1 - 3 3 2 8004237 

K U P I M 

GARSONJERO na območju Skolje 
Loke. Kranja ali Medvrod za gotovino, 
t r 0 4 1 / 6 3 2 - 5 7 7 800425* 

O D D A M 

SOBO. soup. kuhinje In kopalnice, 
dvomesečna varščina, najemnina 2 2 0 
EUR. t r 0 5 1 / 3 6 6 - 4 3 2 800438? 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Bntotf 79A, 4000 Kranj 

www.9ekkopro^.$i 

04 2341 999 
031 67 40 33 

DVOINPOLSOBNO stanovanje, 66 
m2. na Planini v Kranju, t r 041/608-
2 5 0 8004«? 

DVOSOBNO stanovanje. 80 m2, v Bo-
hinju, t r 04 1 /378-75 1 8004402 

STANOVANJE v Brttofu, samski žen-
ski, t r 0 4 1 / 3 5 8 ^ 6 5 8004288 

OPREMLJENO, pritlično stanovanje, 
40 m2. okolica Bleda, primemo za dve 
starefši osebi, t r 0 4 1 / 2 1 3 - 2 1 2 

M0440r 

HIŠE 

P R O D A M 

PREDDVOR stanovanjski dvojček, 
vselitev možna konec poletja 2008, t t 
0 5 1 / 3 8 8 ^ 2 2 8004274 

Umag, Bašanija. 200 m od morske 
obale na edinstveni lokaciji pro-

damo nove apartmaje 84-90 m2, 

možen ogled. 

Pokličite: 041/612 935, 041/ 

311 878. www.l(vada-savudri]a.si 

(Tehnokem, d. o. o.. Jastrebarsko). 

STAREJŠO htšo.v Šenčurju, potrebno 
temeljite obnove, na parceli 5 5 0 m2, iz-
jemno lepa k>kacija. vsi priključki na par-
celi. možnost tudi gradnjo eno ali dvo-
stanovanjske htše. cena 129.000 EUR. 
t r 0 4 1 / 4 2 6 - 8 9 8 8003952 

DOM AGENT d.o.o. 
NEPREMIČNINSKA AGENCIJA 

^ JAozarftvigl. I.Knnj 

Tel. 0 4 1 / 7 1 3 7 1 1 . 0 5 9 / 0 3 2 0 0 0 

Na izrazito sončni legi na 
v Mostah pri Žirovnici 

prodamo dvo-, tri- in štirisob-
na stanovanja v novogradnji. 

ŠKOFJA LOKA - Virmase. stanovanj-
ski dvojček. « 0 3 1 / 4 8 8 - 4 2 0 8004278 

ŠKOFJA LOKA - Hafnarjevo naselje, 
stanovanjski dvojček, tr 0 4 1 / 7 8 4 -
0 2 1 8004277 

V PODREČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo. 0 5 1 / 3 8 8 ^ 2 2 8004276 

POSLOVNI PROSTORI 

PRODAM 

ALI ODDAM gostinski lokal s picerijo v 
Ško^i Loki. 0 5 1 /388-822 «004278 

ODDAM 

GOSTILNA Sora Falklandi, Brekovice 
Žiri oddamo v najem z odkupom Inven-
tarja, tr 041/77-47-37 aoMue 

sr*<tetfoIf[i »I 

OSLOVNI PROSTOR 
O C F > L _ A r s | | K A 
KRANJ: Poslovni prostor v 
i2m«ri 8$m2.vtsoko pftiMje. 
ConsSEUFVmZ 

041/505eS4,041>M42M 

POSLOVNI prostor, 1 2 0 m2 v Hrastju, 
primemo za razne storttve (masaže, pi-
sarne ...), t r 03 1 /374-706 800*324 

Oddamo POSLOVNI OBJEKT (pr^ 

Radikovič l<ljučt) v celoti ali po de-

lih v skupni izmeri 1 8 5 m2 . v Kra-

nju. zeki dobra lokacija 5 0 metrov 

od sodgča . Infonnnactje 0 4 1 / 6 1 7 

3 2 6 Frar^ , 0 4 1 / 3 3 1 8 5 0 Zalka, 

f.radikovk:^assd8bk)y^i 

PROSTOR v Kranju, za skladišče ali 
mimo obrt v izmeri 200 m2, viš. 3 . 2 0 
m. t r 0 3 1 / 3 2 8 - 3 7 5 8004383 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 

PRODAM 

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo, Avto Kranj, d. 
o. o.. Kranj, Savska 34 . Kranj, tr 
0 4 / 2 0 - 1 1 - 4 1 3 . 041 / 7 0 7 - 1 4 5 . 
0 3 1 / 2 3 1 - 3 5 8 6004102 

AUDI A 6,1 . 04 novi model, kot nov, tr 
0 4 1 / 2 2 7 - 3 3 8 eoo43ir 

FORD MONDEO 1 .8 . 1 . 95 rdeče bar-
ve. cena: 4 0 0 . 0 0 EUR. tr 0 4 / 5 3 1 -
42-37 6004308 

HVUNDAI Accent 1 . 3 , 1 . 97, 1 10 .000 
km rdeče ban/e, 5 vrat, sen^sna knji-
ga. n 05 1 /380^329 8004403 

KIA Pride GLX! 1 . 3 . 1 . 96. 77.000 km 
ohranjen, c^na: 5 0 0 , 0 0 EUR, tr 
0 4 1 / 8 3 4 - 7 1 0 8004353 

PEUGEOT 206 1 .4 HDi. I. 04, 67.000 
km 1 . lastnik, klima. kov. svetlo moder, 
tr 04 1/78-70-50 8004338 

PEUGEOT 3 0 7 1 .6 , 1 6 V >CT, I. 0 1 , 
80.000 km 1. lastnik, avt. klima, vsa 
oprema.tr 041/398-574 8004339 

RENAULT Kangoo 1 .4 RT pampa, I. 
99. 199 .000 km lepo ohranjen, dru-
žinska raba. veliko dodatne opreme, 
tr 0 4 1 / 9 3 0 ^ 5 1 8004370 

RENAULT Uguna DCI. I. 0 3 . 70.000 
km max oprema, 1 . lastnik, slovenski 
avto. tr 0 3 1 / 2 6 5 - 1 3 1 eoo44C» 

TVVINGO 1 . 5 DCi initiale. I. 07 usnje, 
alu 1 5 avt. klima, park senzor, cena po 
dogovoru, tr 040/651-001 eoo433t 

Gkof+ISK.^ 

EKOLOŠKE, NEPfiEMI^INSKE IN DRUGE BRITVE, 
PitOtZVODIUA IN TR&OVINA. 

Mlinska ulica 1, Marit)or 

Mobitel: 030/30 2 0 16 

Nizkoenergetske montažne hiše 

r i t e ergolo 

ROVER 2 1 4 1. I. 9 6 kratki model. 3 
vrata met. siv, sen/isna knjiga, cena: 
1 .900.00 EUR. tr 041/819-642 

8004390 

SUZUKI maruti. I. 96, 1 2 . 5 0 0 km 
ugodno, tr 04/23-26-236 80043a0 

VOLKSWAGEN Polo 1 . 3 , I. 9 5 , 
1 8 6 . 0 0 0 km reg. do 6/08, rdeč. « 
04 1 /578-656 8004408 

K U P I M 

MANJŠI, cenejši osebni avto, tr 
0 3 1 / 2 6 3 - 1 0 3 80037SS 

DRUGA VOZILA 

P R O D A M 

ADRIATIC kamp prikolico za pet oseb. 
tr 0 3 1 / 4 9 1 - 9 5 6 8004300 

MOTORNA KOLESA 

P R O D A M 

MOTOR KAVVASAKI ER-6F, 1.08. 
3 .900 km, 5 3 kW in CAGIVA CANVON 
5 0 0 C.E, 1 .07 . 7.600 km, 29 KW.. W 
0 3 1 / 6 6 8 - 4 6 3 600438» 

K U P I M 

PONYEXPRES ali drug star moped To-
mos, lahko v nevoznem stanju. « 
0 4 1 / 6 8 1 - 0 5 8 60043SS 

AVTO JOLLY 
prodaja, prepis, odkup vozil, 

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

Hrastje (pri Agromehaniki). 
te l . : 0 4 1 / 7 7 4 2 8 6 , 0 4 1 / 8 6 1 5 0 4 

ALFA 146 M . LET.' ^99«. CENA: 
2.799 EUR; ALFA 156 1.9 JTD, LET.: 
2001 CENA: 5.999 EUR; AUDI A3 
1 .6, LET.: 1999, CENA 6.399 EUR; 
AUDI A4 1.9 TDI, LET.:2005, CENA: 
1S.999 EUR; AUDI A41 .9 TDI. LET.; 
1998, CENA: 6.399 EUR; AUDI ALL-
ROAD LET: 2000. CENA: 10.399 
EUR; AUDI 'S« 4.2 Q, LET.:I997, 
CENA: 7.699 EUR; BMW 318 TDS, 
LET.:I998, CENA: 5.499 EUR; BMW 
3 I 8 I . LCT. : 1 9 9 8 , C E N A : 6 . 9 9 9 E U R ; 

CITROEN XSARA. LET.: 200i , 
CENA: 4.999 EUR; CITROEN PICAS-
SO 2.0 HDI, LET.: 2001. CENA: 
7.399 EUR; FIAT BRAV^ LET.: 2000, 
CENA 3499 EUR; HAT MULTIPLA 
J T D , L E T . : 2 0 0 0 , C E N A 5 . 6 9 9 E U R ; 

FIAT P U N T O L E T . : 2000 CENA: 
2.899 EUR; FORD ESCORT, LET.: 
1995. CENA: 1.199 EUR; FORD RE-
STA 1.3, LET.: 1997, CENA: 1 .299 
EUR; FORD CLAXY 1.9 TDI, LET.: 
2003. CENA: n .999 EUR; HONDA 
HRV 1.6, LET.: 1999, CENA: 6.399 
EUR; KIA CARNIVAL 2.9 GRDI, LET.: 
2002 CENA: 6.999 EUR; LANCIA 
KAPPA 2.0, LET.: 1998. CENA: 3.499 
EUR; LANCIA LYBRA 2.0, LET.: 
2003. CENA: 6.199 EUR; MERCE-
DES A i6o, LET.: 1998, CENA 5.699 
EUR; NISSAN ALMERA 2.2 TDI, 
LET.: 2003, CENA 6.999 EUR; OPEL 
ASTRA 1.6, LET.: 2005, CENA: 8.799 
EUR; OPEL MERIVA i./CDTI, LET,: 
2004, CENA: 7.999 EUR; OPEL VEC-
TRA a i6V, LET.: 1999. CENA: 
3.799 EUR; PORSCHE CAYENNE 

L E T . : 2 0 0 6 . C E N A 4 3 . 9 9 9 E U R ; 

RENAULT CLIO 1.2, LET.: 1996. 
CENA: 1.299 EUR; RENAULT KAN-
GO 1.9 DCI, LET.: 2004. CENA: 
8.999 EUR; RENAULT MECNE 1.6, 
LET.: 1997. CENA: 1.799 EUR: SEAT 
AROSA 1.0, LET.: 1998, CENA: 2.299 
EUR; TOYOTA AVENSIS 2.0 D4D, 
LET.: 2001, CENA: 6.999 EUR: TO-
YOTA COROLLA D4D, LET.: 2005, 
CENA 9.999 EUR; VOLVO V70 2,5 
TDI, LET.: 1999. CENA: 3.699 EUR; 
VW PASSAT 1.9 TDI, LET.: 2000, 
CENA: 6.999 EUR; VW POLO 1 .0, 
LET.: 1999, CENA: 2.999 EUR; VW 
POLO CLASSIC 1.6, LET.: 2000, 
CENA 3.499 EUR 
ZA VSA VOZILA PRISKRBIMO 
BREZPLAČNO KASKO ZAVAROVA-
NJE iN GARANCIJO 
MOŽEN NAKUP NA POLOŽNICE, 
KREDIT. LEASINC... 

/.avso-jolly,s» 

AVTODELI IN OPREMA 

PRODAM 

ALU PLATIŠČA za Hyundai Accent 
1 8 5 / 6 0 / 1 4 . tr 04 1 /583-064 8004357 

GUME Michelin, prevoženih 2000 km, 
1 5 5 / 7 0 / 1 3 , za Tvvingo, cena 70 EUR, 
tr 041/989-972 8O04353 

GUME IN PLATIŠČA jeklena za razne 
avte. rabljene in nove, cena po dogo-
voru, tr 0 4 1 / 7 2 2 - 6 2 5 8004cm 

STIRI alu platišča za Op(a 1 7 5 / 7 0 / 1 3 
z gumami, cena 200 E U R . 0 4 / 2 3 -
2 3 - 3 2 3 80043B1 

OSTALO 

PRODAM 

ELEKTRIČNI SKIRO, vozen, ztožljiv, 
star eno leto, dodam polnilec, garan-
cijski list, t r 04 1 /883-220 80044.2 

STROJI 
IN ORODJA 
P R O D A M 

ELEKTROMOTORJA 5 . 5 kW. 940 
obr. in 3 kW. 700 obr. tf 0 5 1 / 3 7 0 -
8 0 1 8004388 

MIZARSKO formatno žago SCM S C 3 
z predrezilom in nagibom žage 2 ,5 m. 
tr 0 3 1 / 6 3 8 - 7 5 3 800430< 

MIZARSKO, tračno brusilko IMA 
3000. tr 041/679-377 eoo4392 

RABUEN mežalec za beton in kuhinj-
sko napo. tr 0 4 0 / 3 3 2 - 5 9 0 8oo43oe 

SEPING 490 EUR. kiparsko^raverski 
voz. nov 3 9 0 EUR, grafična preša za 
visoki tisk 3 9 0 EUR. tr 040/609-604 

9004201 

VIUČAR Stenbock 2 .5 t, bencin mo-
tor. ohranjen, dvig 3 , 6 m. cena 1 .850 
EUR, tr 04 1 /638-445 8004389 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBEN I MATERIAL 

PRODAM 

2 0 KOM smrekovih In 30 Hom kosta-
njevih ptohov dol. 2 m. tr 040/239-
3 6 5 8004302 

CEMENTNO opeko. 3 0 0 kos, novo, 
Monta. tr 04/512-26-93 8004334 

KLASIČNI parket jesen-javor, 1 2 0 m2 
I. vrste 400x60x21 mm. cena 2 3 
EUR/m2. tr 0 3 1 / 2 8 0 0 4 9 8004411 

NOTRANJA vrata 5 kom 81 cm, 1 
kom 71 cm, podboj Anigre. krila Tan-
ganika. UP Bled, ugodno, tr 04/5 1 -
47-147 8004371 

PUNTE dol. 2 5 0 cm, lahko tudi daljše, 
možna dostava, tr 0 4 0 / 6 5 1 - 1 9 9 

8004354 

TLAKOVCE. dobro ohranjene, ugod-
no, tr 04/20-42-284 8004330 

KUP IM 

DOBRO ohranjen, enofazri gradbeni 
mešalec za beton, tr 04 1/846-937 

8004382 

ODKUPUJEMO hlodovino sušice, pla-
čilo takoj, t r 0 4 1 / 4 4 2 - 1 5 1 8003870 

STAVBNO POHIŠTVO 
P R O D A M 

7 0 LET staro vratno krilo, belo s stekli, 
angleški križ 90x191 , cena 1 0 0 EUR, 
tr 04/530- 12 - 18 800435> 

KURIVO 

P R O D A M 

DRVA metrska ali razžagana. možnost 
dostave. « 04 1 /7 18-0 19 8004)2a 

2 5 m suhih, bukovih drv, cena 5 0 
EUR.tr 041/607-376 8004394 

SUHA. t>ukova. razžagana drva In njiv-
sko prst, tr 0 3 1 / 5 6 1 - 7 0 7 eoo43M 

ŽAMANJE za kurjavo v butarah, dol. 4 
m. možmost dostave, tr 04/533 - 16 -
1 0 8004417 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 

P R O D A M 

DOBRO ohranjeno, kompletno kopal-
niško opremo - omarica, zaboj za peri-
lo .... t r 040/223-703 aoo4303 

P O S T E U O dim. 180X200 , masivna, 
kostanjeva barva, t r 041/993-066 

8004337 

PRODAM savno, tr 031/206-724 
8004U8 

l.jtiilska 1 niuT/u 
Sk4iQu l.i>k:i 

4>2U Skolja l oku 

l i l . : ()4/5lir> 1.̂  on 
ru\: 04/512 OK XS 
« w «. lu-skot jati>k:i. vi 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

razpisuje v Školji Loki dodiplomskc in 
podiplomske študijske programe 

Dodiplomski študij: 
vpisujemo v I. letnik visokošolskega 
strokovnega študijskega programa 
Management; kandidatom za univerzitetni 
študij, ki zanj izpolnjujejo vpisni pogoj, 
priporočamo, da se vpišejo v visokošolski 
strokovni program, ker sc bodo po 
zaključenem 2. letniku lahko prepisali na 
univerzitetni program. 
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik - pokličite 
in pošljemo vam informativno brošuro. 

Podiplomski študij: 
še zadnjič vpisujemo v specialistični 
študijski program Management 
(smeri: Splošni managemem. Management 
kadrov in Management informacijskih 
sistemov), ki je enakovreden 1. letniku 
znanstvenega magistrskega programa: 
diplomanti specialističnega programa bodo 
imeli možnost vpisa v 2. letnik znanstvenega 
magistrskega programa. 

Vse programe izvajamo kot izredni študij in 
so zalo prilagojeni zaposlenim študentom. 

INFORMAm-NIDAN: 
četrtek. 19. junija, ob 17. uri 
v prostorih Ljudske univerze ŠkoJja Loka. 
Partizanska cesta L Skorja Loka 
(nekdanja vojašnica). 

Informacije: 04/506 13 70 ali 04/506 13 03 
www.fm-kp.si.www.lu-skoOaloka.si 

STOLE Iz orehovega lesa. stilne In 
električne orgle Tiger P 106 , 9 
0 3 1 / 4 8 7 - 3 8 0 8004335 

GOSPOD INJSK I 
APARATI 

P R O D A M 

ELEKTRIČNI štedilnik Gorenje s ^ e -
klokeramično ploščo ter pomivalni stroj 
Candy. tr 0 4 / 5 1 2 - 1 4 - 1 4 . 0 4 1 / 6 0 6 -
274 aoonoe 

KUHALNO ptoščo, napo, ugodno, in 
podarim uporabno kuhinjo, pečico, 
pomivalni stroj,tr 04/20-21-499 

, 800428^ 

PROSTOSTOJEČ. električni štedilnik 
Gorenje s steklokeramično ploščo, tr 
04/512- 14- 14 , 041/506-274 

RABLJEN hladilni z zamrzovalnikom, 
ugodno, t r 0 5 1 / 6 5 3 - 0 0 0 800 3̂»5 

NA OTOKU Krî u oddam apartma, 
0590/12-905, tr 041/390-422 8004i32 

ODDAM apartma v centru Kopra, 50 
m od plaže, oprema: TV, klima, terasa, 
t r 0 3 1 / 2 1 0 - 0 1 4 . Andreja 8oo44td 

V KAMPU Terme Čatež oddam zelo 
lepo vikend hišico z vso opremo. Ima 
veliko zelenja, tr 040/873-909 

8004?84 

KNJIGE, 
PUBLIKACIJE 
P R O D A M 

ENCIKLOPEDIJO Lehsikografskog 
zavoda Zagreb, letnik 1 9 6 1 . 7 knjig, t r 
04/23-3 1 -861 8004352 

OGREVANJE, 
HLAJENJE 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

PRODAM 

GORILEC za peč centralne kurjave in 
nekaj ventilov, ugodno. « 0 4 / 5 8 8 -
1 8 - 5 2 8004356 

VRTNA OPREMA 

OTROŠKI traktor s prikolico, tr 
04/204-68-51 800432r 

VOZIČEK za dojenčka na štiri kolesa, 
lepo ohranjen, cena 3 0 EUR. tr 
0 4 1 / 2 1 ^ 8 6 8004313 

PRODAM 

MIZO, dve klopi, narejeno iz brun. f t 
040/354-028 8004388 

VRTNI bazen 2 dodatki In dva pograda 
z blazinami, ugodno, t r 0 3 1 / 6 4 1 - 6 6 8 

800>436S 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
P R O D A M 

GLASBILA 
P R O D A M 

DIATONIČNO harmoniko Muller C-F-
B, 3 9 gumbov, staro 3 leta, 9 
0 4 / 2 5 7 - 1 1 - 9 0 8004373 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
P R O D A M 

DOBRA kolesa Rog na torpedo in eno 
športno italijansko, tr 04/59-57-583. 
0 4 0 / 3 9 4 ^ 7 6 8004349 

OVE KOLESI za osem in deset let sta-
rosti ter domače žganje, tr 04/204-
23-97 8004345 

TURIZEM 
APARTMAJI Pag - Metajna. pogled na 
morje, 2 + 1 osebe, ugodno oddamo. 
« 0 0 3 8 5 / 9 1 7 3 0 1 7 2 0 8004233 

KORČULA Vela Luka. apartma, t r 
00385/20/812- 102 . 0 0 3 8 5 / 8 1 / 576-
76-48. Bačič 60c*M9 

MLADIČE, pasme rotwellter, rodovni-
ške. vriiunsko leglo, t r 0 4 1 / 5 3 8 - 5 3 4 

KMETIJSTVO 
KMET IJSK I STROJI 

P R O D A M 

DVOBOBENSKI vitelj Igland 2x5 t, hi-
dravlični cepllec za drva, kosilnica 
BCS, 'O 040/212-819 8004316 

KOSILNICO Gorenje Muta, t r 
040/20 1 -364 8004350 

TRAČNI obračalnik SIP 2 2 0 cm in pri-
kolico za prevoz živine, tr 0 3 1 / 2 7 8 -
7 6 3 8004304 

KUPIM 

TRAKTOR Univerza!. Store. Zetor. Torpe-
do ali IMT, lahko tudi v slabšem stanju, 
piačio takoj, tr 051 /203-387 8004098 

TRANSPORTNI trak z motorjem, dol. 
6-7 m, 0 3 1 / 6 3 5 4 3 T 8004321 

PRIDELK I 

P R O D A M 

DOMAČE žganje, kuhano Iz neškrop-
Ijenogo sadja In otroško kolo. t r 
0 4 0 / 3 8 9 - 5 1 8 B004346 

mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.fm-kp.si.www.lu-skoOaloka.si
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JAGODE lahko dobKe pri Markuti. Ča-
dovlje 3. Golnik, možnost samoobira-
nia. « 04/256-00-48 8004370 

JECMEN in slamo lanske in letošnje 
letine, t r 040/355-865 8oo4?88 

MLADIkfOfnpir.tr 0 3 1 / 5 8 & ^ 5 
60042S3 

SENO v okroglih balah, kvalitetno, le-
tošnja košnia, « 0 3 1 / 8 2 3 ^ 6 0 

8004385 

VZREJNE ŽIVALI 

PRODAM 
BIKCA simentalca. starega 7 dni, t r 
040/607-451 6004323 

BIKCA simentalca. starega tri tedne. 
Oševek40. preddvor.« 04/25-31-
5 6 1 8004347 

BIKCA, belgijskoplave pasme, starega 
1 0 d n i . t r 0 4 1 / 8 1 1 - 2 1 6 eoo43S8 

BIKCA simentatea, težkega 1 5 0 kg. t r 
041/368-983 8004360 

BIKCA simentaJca. težkega 1 1 0 kg. t r 
04/25-22-720 eoo43d4 

BIKCA sirr>entaica, starega 3 mesece, 
t r 04/580-20-94 eoo44i5 

BIKCE in teličke frizijke. stare do ene-
ga meseca, t r 03 1 / 2 5 9 - 7 3 0 «00432? 

BURSKE koze z kozlički ali brez. cena 
po dogovoru .« 040/ 167-865 

6004343 

ČB BIKCA, starega en teden, in visoko 
brejo teiico. Podbrezje 67. t r 
04/533-00-51 6004267 

DVA ČB bikca, stara en teden in dva 
meseca, t r 0 3 1 / 8 5 0 - 3 7 0 8O04330 

DVE TEUCKI. simentalko In ČB, stari 
7 tednov. Britof 3 1 4 , t r 04/20-41 -
5 2 2 80043?0 

JAGNETA za zakol, t r 041 /673 - 163 
6004410 

KOZLIČKE brez rogov za nadaljnjo 
rejo in teličko, staro en mesec, t r 
040/8 1 1 -68 1 6004404 

KOZO 2 mladiči in nove gume 18 col 
2 5 5 / 5 5 / 1 6 . t r 04/25-7 1 -628 

800M30 

KRAVO ert mesec pred telitvijo. Cesar. 
J e r o k a e . « 04/572-41-60 

8004316 

KRAVO simentalko. petič brejo, cena 
po dogovoru, t r 04/51-46-958 

6004342 

KRAVO simentalko z drugim teletom in 
s lamovkockah. t r 0 3 1 / 6 3 5 - 4 3 7 

6004344 

RJAVE jarkice v začetku nesnosti in 
bele p i š o č e za dopitanje, Stanonik. 
Log 9. Šk . Loka, t r 04/5 1 -85 -546 . 
04 1 /694-285 

TELICO simentalko, brejo 8 nrtesecev. 
g 0 3 1 / 2 2 0 - 3 6 7 eoo4g96 

TELICO simentalko. brejo 8 mesecev, 
t r 04/250-30-84 6004326 

TEUCO za osemenitev in traktor Paso-
vali .tr 0 1 / 3 6 4 - 1 0 - 2 1 . zv&cer 

9004361 

TEUCO simentalko. brejo 9 mesecev, 
t r 0 4 1 / 9 8 7 - 2 1 5 600441« 

TEUČKO simentalko, staro 10 dni. in 
ČB bikca, starega 1 0 dni, t r 
0 3 1 / 4 3 2 - 3 0 5 9004m 

TEUČKO simentalko. staro 14 dni. t r 
04/5 1 -32 -293 e0O43O3 

TEUČKO simentalko. staro en teden, 
t r 04/5 13 -25-45 eoo43i>5 

TELIČKO simentalko. staro 4 tedne, 
t r 0 4 1 / 3 1 6 - 6 1 7 6004400 

Z A J C E in zajkle. tudi breje, t r 
040/492-766 80043it 

KUPIM 

BIKCA simentalca. starega do 14 dni, 
t r 04/25-3 1 -587 80043M 

BIKCA sim-entalca. starega do 2 0 dni. 
prodam teiico simentalko. brejo 7 
mes.. t r 0 4 1 / 2 7 5 - 1 2 5 

ODDAM 

BIKCA simentak», starega 1 0 dni. t r 
04/23-32-947 600440i 

BIKCE in teličke, stare do 1 4 dni. ter 
rotacijsko kosilnico SIP 1 3 5 , t r 
05 1 /372-468 600*308 

KOKOŠ (kokljo). t r 0 3 1 / 6 3 6 - 6 8 7 
6004376 

OSTALO 

PNODAM 

LATE, okrogle, dd. 3-4 m primerne za 
manjši kozolec, možna dostava, t r 
0 4 1 / 4 4 6 - 5 1 0 

6004289 

L E S E N E stebre od kozolca. 6 kom. 
ugodno, t r 0 4 / 2 5 6 - 1 0 4 2 

6004377 

ZELENJAVNI vrt, za več let pri Kranju 
za pomoč na vrtu. t r 0 4 0 / 5 2 2 - 1 5 3 

6004292 

ZAPOSLITVE (m/žl 
N U D I M 

DELO v strežbi m/ž. po potrebi izkuš-
nje v gostinstvu. Sirena pub. Kidričeva 
67, škofla Loka 600432« 

GOSTILNA v Kranju zaposli dekle ali 
fanta za dek) v stražbi, gostilna Pri Ma-
tičku, Jezerska c. 4 1 . Kranj, t r 
0 4 1 / 2 2 9 - 7 8 8 600«4i9 

OSEBO za delo - občasno pomoč v 
strežbi zaposlimo takoj. Pizzerija Sra-
ka, Mošnje 4 1 . Radovljica, t r 
0 3 1 / 3 0 2 - 2 2 1 6004390 

Iščeš delo? 
www.ms-kranj.si 

R E D N O zaposlimo kuharja/ico, lahko 
začetnik, Gosttna Pri Bizjak. Zg. B«la 
2 0 , Preddvor, t r 0 4 / 2 5 - 5 5 - 6 0 0 . 
Q31/640-930 8004397 

V S K O F J I LOKI redno alt tionoramo 
zaposlim dekle za strežbo v dnevnem 
baru. JAG d.0.0.. Dolenja vas 19, Sel-
ca , t r 0 5 1 / 4 2 3 - 5 7 8 . 0 7 0 / 8 1 1 - 1 5 0 

ZA DELO v gostinskem k>kalu zaposli-
mo natakarja/ico in kuharja - picope-
ka. WEKO International trgovina. 
d.0.0. . Stara c. 1 7 . Škofja Loka. 9 
04 1 /634-643 

6004106 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo cve-
tličarko. Ponudbe pošljite na naslov: 
Cvetličarna Mateja. Frankovo nas. 8, 
^ o j a Loka ali pokličite, t r 0 3 1 / 3 9 3 -
9 9 5 6004372 

ZAPOSLIM natakarico. Stare-Hribar 
Mateja s.p.. Koroika c. 59. Kranj, t r 
0 4 / 2 3 6 - 1 3 ^ 2 600428& 

21AP0SLIM picopeka in natakarico, 
možna priučitev. Picerija Silvester, C. 
talcev 41 . Kranj, t r 040/307-404 

800439« 

ZAPOSLIMO kuhinjsko pomočnico. 
Preša, d.0.0., Cerklje, Slovenska c. 
6 1 . 4207 Cerklje. Za informacije pokli-
Črte. t r 0 4 / 2 5 5 - 6 2 - 5 0 , 0 3 1 / 6 3 7 -
0 6 8 6004013 

ZAPOSUMO kuharja in picopeka. In-
tertrend, d.0.0., Hotenraže 50, Pred-
dvor, t r 04 1/692-821 6004131 

ZAPOSUM voznika kategorije C. Avto-
prevoznik, Zabret Gregor s.p.. Bobo-
vek 4. Kranj, ® 0 4 1 / 6 7 1 - 9 0 2 

ZAPOSUMO ing. strojništva/strojne-
ga teh. za delo in programiranje CNC 
prebijalnega stroja, strojnika/str. kJju-
čavničatja za dek> v pročz., varilca. Pet-
al Pečnik. d.0.0.. Strahinj 3 1 . Naklo, 
t r 0 3 1 / 3 5 9 - 5 2 5 eoo4t42 

IŠČEMO tri terenske komercialiste, 
nudimo redno zaposlitev, stimulativen 
OD. vozik). izobrževanje. Ambiciozni, 
odgovorni javite se. Matmar line. 
d.o.o., Bmčiceva 1 3 , Lj. - Črnuče 

6004236 

MORDA J E POSEL, ki ga nudimo rav-
no za vas. Ne potrebujete začetnega 
kapitala, potrebujete samo voljo, vztraj-
nost in čas. Pisna prošnje: Posrednl-
šlvo Zdene Brovč s.p.. Virinaše 1 7 0 , 
ŠkoOa Loka 6004097 

ZAPOSLIMO prodajalce na terenu, 
zanimivi In dobro prc^jni izdelki, od-
lično plačito. DIGITAUC. Marko Polja-
nec s .p. , Sebenje 44, Križe, t r 
04 1 /344- 14 1 6004367 

IŠČEMO KNJIGOVODKINJO v raču-
novodskem servisu v Kranju. Pogoj 
končana ekonomska sr. šola, 5 let 
prakse v računovodstvu. Prošnje po-
šljite v 1 5 dneh na: DADA, d.0.0.. Trg 
Prešernove brigad« 10 , Kranj 

K O S E U Duplje, d.o.o.. Zg. Duplje 
9 1 . Duplje zaposli delavca za izdelavo 
in montažo kovinskih Izd.. Pogoji: obll-
kovalec kovin ali delavec brez poklica 
za priučitev. Pisne ponudbe ali, t r 
0 3 1 / 6 1 9 - 2 8 2 6004060 

V KRIŽAN iščemo žensko in moškega 
, mlajša upokojenca iz okolice za ob-
časno pomoč na kmetiji. Zelenjavar-
stvo Teran, Hladnikova 3 3 . Križa, t r 
0 4 1 / 6 4 8 - 5 4 3 600437s 

ZAPOSLIM mehanika za popravilo 
motornih žag in kosBnk;. možnost pri-
učrtve. Založni. d.0.0. . Kokra 3 2 a . 
Preddvor, t r 0 4 1 / 3 3 1 - 8 9 0 eoo4234 

ZAPOSUM delavca v krovstvu in k l ^ 
parstvu. Primož Eržen s.p., Praše 5 5 , 
M a v č i č e , « 0 5 1 / 3 0 8 - 9 4 2 

ZAPOSUMO delavca s srednješolsko 
izobrazbo z veseljem do tehnike, za 
dek> v servisu In prodaji. Prošnje pošlji-
ta na: Perko tehtntee, d.0.0.. Zalog 2, 
4 2 0 4 Golnik 

ZAPOSLIMO redno ali honorarno de-
lavca, mlajšega, za pomoč v kovinski 
proizvodnji. EKI Kranj. Eržn Iztok s.p.. 
21abukovje 7. Zg. Besnica, t r 
041/629-801 6004376 

FRIZERSKI SALON išče nove sode-
lavke/ce zaradi povečanja obsega del. 
Delo je dvoizmensKo, p l ^ l o je stimih 
lativno. Barbara Kafol s .p . , Frankovo 
nas. 68, ŠkoQa Loka. Za razgovor po-
kličite, t r 040/539-988 6004007 

IŠČEM delavca za pomoč pri slikople-
skarskih delih, Pavec Ivan s.p., Pod-
brezje 1 7 9 . Naklo, t r 0 3 1 / 3 9 - 2 9 0 9 

6004319 

MIZARSTVO Robert Zadnikar s .p. , 
Stara c. 44 . Naklo zaposli delavca za 
delo v mizarski delavnici, t r 
0 4 1 / 6 4 5 - 3 8 5 6004396 

ZAPOSUM frizerko z izkušnjami. Cilka 
Satler s .p. , Oldhamska c . 14. Kranj, 
t r 040/562-909 6004266 

NA ZGOši pri Begunjah potrebujem 
pomoč pri obiranju j a ^ , osebe od 
3 0 do 5 0 tet. Kmetija Čiitank. Zgoša 
2 3 . Begunje. 04/53-33-631 6004203 

l i Č E M 

IŠČEM honorarno delo. sem mlajša 
komunikativna upokojenka. t r 
04/574<K>67 80043M 

IŠČEM DELO za igranje narodnoza-
bavne glasbe s humori^ičnim progra-
mom. t r 041/608-789 80042«8 

IŠČEM DELO - pomoč na vašem 
domu, v3rs^o otrok, obiranje sadja . 
okolka Kranja, t r 040/242-247 

6004325 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
GOTOVINSKI KREDm.OOOEURdo 
24 mesecev. IzplačHo takoj. Za vse za-
poslene in upokojene. Morebitni od-
tegljaji niso ovira. Kreditna točka. 
d.0.0., Gregorčičeva 8 . Kranj. i r 
0 4 / 2 3 6 6 808. 0 5 1 / 3 8 7 7 5 3 6003958 

HARMONIKAR s frajtonarJco iščem za 
kvintet ali trio muzikante. leta niso po-
membf>a. t r 0 3 1 / 7 9 6 - 0 0 4 6004406 

KREDIT! DO 1 0 LET ZA VSE 
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOJENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in teasingi. 

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

N U M E R O U N O Robert 
Kukovec s. p., M l inska ut. 22 , 

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

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE. nov(^radnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe, urejanje In tlakovanje 
dvorišč, 2 našim ali vašim materiak>m, 
SGP B ^ i d.n.o.. Struževo 3a. Kranj. 
« 041/222-741 6003377 

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tla-
kovanje dvorišča, ograje, kamnite 
škarpe in dimnike, kvantetno. hitro in 
poceni. S G P Beni, Struževo 7. Kranj, 
t r 0 4 1 / 5 6 1 - 8 3 8 6004t04 

ADAPTACIJE KOPALNIC sanacije 
balkonov in teras. ADAPSA, MIlan Na-
dižar s .p. . Šorlijeva ul. 2 2 . Kranj, t r 
04 1 /880-993 6O04006 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih plošč. Izd. betonskih in kamni-
tih škano. Adnsvk; & Co. d.n.o.. Jetov-
škova 1 0 . Kamnik, t r 0 1 /839-46- 14 . 
041/680-751 

6003669 

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

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

6003667 

FLORIJANI d.o.o. . C. na Brdo 4 1 . 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škarpe. tlalcova-
nje dvorišč, « 04 1/557-87 1 6003272 

GRADBENIK REXHO dJi.o., A d e ^ 
1 3 . CeriUje. izvaja od temeljev do stre-
he. notranji ometi, vse vrste fasad, 
kamnite škarpe. adaptacije, urejanje in 
tlakovanje dvorišč, t r 041/589-996 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj. Pta-
ninšek k.d.. ŠInkov Tum 23 . Vodice. 
ir 031/206-724 8004n7 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje, 
zidava, montaža novih, popravila sta-
rih. nudimo dimne obloge, dimne 
kape. Novak & Co, d.n.o., Ljubljanska 
89. Domžale, t r 0 3 1 / 4 2 2 - 8 0 0 

8004123 

GG mali oglasi 
04/201 4247,e-pošta: maliogldsi@g-glas.si 
www.gorenjskigias.si 

IŠČEM 

Smo mlado podje^e in nudimo 
kvalitetne MIZARSKE STORITVE 
za notranjo opremo vaSega 
don^a ali lokala. Se priporočamo. 
Magnavfll, d. o. o., Visoko 1 1 9 . 
Visoko, 040/244-551 

J E ŽE ČAS za generalno čiščenje v 
mesecu maju in juniju? Nudimo š e po-
set>ej cenovno zelo ugodno generalno 
čiščenje hiš. stanovanj, poslovnih 
pros.. blokov. Marija Cof s.p., Janeza 
Puharia 5 . Kranj, t r 040/419-393 

6003656 

0 9 0 / 4 2 - 2 1 in 090/ 142-892 sta šte-
vilki za pogled v vašo prit)odnost. Na 
voljo so vam izkušene vedeževalke. 
zato zavrtite številki in odgovor bo na 
dlani. AS klub. Darja Hren s.p., Ravna 
ul. 7. Orehova vas 60cm333 

PREKRIVANJE STREH od 3 . 5 
EUR/m2. možna dobava 30% cer>ejše 
kritine. Marko Deriink s.p.. Glavna ce* 
sta 1 2 . Naklo, t r 040/484- 1 18 

6004076 

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

IŠČEM IZVAJALCA za sanacijo kopaK 
nk^. t r 041 /963- 148 6004?90 

IZKUŠENEGA mojstra s skupino za 
tlakovanje In ureditev dvorišča, t r 
04/20-41 -778 80W2M 

IZVAJALCA za gradnjo gozdne ceste, 
dol. 9 6 0 m. t r 0 3 1 / 2 6 4 - 5 4 9 

6004X7 

IZOBRAŽEVANJE 
N U D I M 

VPISUJEMO V: CELOLETNO šoto KI-
TARE 2008/2009 : polletno šolo KTTA-
RE; poletne tečaje družabnega PL£SA 
(hitri, običajni). Vabi vas STUDIO TAN-
GO. Britof 3 1 6 . Kranj, t r 0 4 1 / 8 2 0 -
4 8 5 6004126 

ZASEBNI STIKI 
3 5 . 0 0 0 POSREDOVANJ. 1 1 . 0 0 0 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalntoe Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Sto. t r 0 3 / 5 7 - 2 & ^ 1 9 . 031 /505-
495. 0 3 1 / 8 3 6 ^ 7 8 

6000004 

38-LETNI moški, z iskrenimi nameni 
išče zvesto dekle za trajno zvezo, t r 
04 1 /229-649 

6004101 

AS KLUB ženrtna posredovalnica za 
vso SLO. Pridnjzrte se v klubu samskih 
in osamlihenth. Prirejamo poznanstva v 
živo. Darja Hren s.p.. Ravna ul. 7 , Ore-
hova vas. t r 02/606-50-04 . 
040/837-839 600433? 

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

PREPROST, skromen moški, želi po 
tej poti spoznati zvesto dekle, t r 
04 1 /959- 192 

S004100 

RAZNO 
PRODAM 

KOSTANJEVE kole. vrtno klop in dn/a. 
t r 04/51 -41 -297 . 0 5 1 / 3 9 2 - 6 2 8 

6004312 

KVALITETNA omela za pometanje 
krušnih peči - negorljiva. Žnidar. t r 
0 1 /83-23- 107 8004309 

LITOŽELEZNO kad. cena po dogovo-
ru.tr 040/290148 aoo4374 

SVETLOBNI regulator za gledališko 
dvorano 1 2 x 2 kWmodel model S 
CEWA KR 1 2 / 2 . t t 041/409-904 

\v . p og r f b n j k. CD ni 

Z A H V A L A 

V loo. letu nas je zapustila naša draga mama, babica, prababica, ses-
tra, tašča in teta 

A N A ŠTULAR 
roj. KniRc iz Zgornjih Hitenj 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan-
cem in DU Bitnje-StražiSče za izrečene in poslane izraze sožalja, za daro-
vano cvetje in sveče. Hvala skrbnemu osebju Doma starejših občanov 
Kranj za nego v zadnjih letih, hvala vsem, ki ste jo tam obiskovali in ji stali 
ob strani Zahvaljujemo se gospodu župniku za lepo opra\djen pogrebni 
obred in sveto mašo, pevcem za zapete žalostinke in pogrebni službi Ko-
munale Kranj. Iskrena hvala vsem, ki ste naSo mamo v t ^ o velikem Števi-
lu pospremili na njeni zadnji poti in ki jo boste ohranili v lepem spominu. 

Vsi njeni 
Zgornje Bitnje, junij 2 0 0 S 

Z A H V A L A 

V 78. letu starosti nas je nenadoma zapustila draga sestra in teta 

A N I C A N A S T R A N 
iz Zalc^ pri Cerkljah 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom iz znancem za 
izrečeno sožalje, ter za darovano cvetje, sveče in darove za 
svete maše. Hvala tudi Bolnišnici Golnik, gospodu župniku 
Stanislavu Gradišku, pevcem in pogrebniku Dvorje za lepo 
opravljen pogrebni obred. Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospre-
mili k večnemu počitku. 

Vsi njeni 
Zalog, Voglje, Šenčur 

0 3 1 / 6 8 S 8 3 S 

Boštjan 

Težko je pozabiti nekoga, 
ki ti je drag, 
šc težja je zavest, 
da si ga za t^no izgubil. 
A vendar je najtežje, naučiti se 
živeti brez njega. 

V S P O M I N 

V nedeljo. 15. junija 2 0 0 8 , bo minilo pet let odkar te dragi 

M A R K O 
ni več med nami. Vedno boš v naših mislih in naših srcih. 

Vsi tvoji 
Preddvor, 15. junija 2 0 0 S 

http://www.ms-kranj.si
http://www.asteriks.net
mailto:maliogldsi@g-glas.si
http://www.gorenjskigias.si
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ZAHVALA 

Ob boleči izgubi očeta, tasta, dedka, pradedka, brata in prijatelja 

JANEZA JENKA 
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno 
sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala di. šubicu in dežurni ekipi Z D Skof^a Loka, 

pogrebnemu podjetju Hipnos, pevcem, trobentaču in gospodu župniku Gregorju 
Dolšaku za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in 

ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi n j^ov i 
G o d e š i č , j u n i j a 2008 

Vse odhaja 
kakor tiha reka, 
le spomini zvesto 
spremljajo človeka. 

ZAHVALA 

V petek, 30. maja 2008, nas je v 98. letu starosti zapustil dragi 
mož, oče. stari oče, praded. stric in tast 

VIKTOR DROL 
iz Češnjice 41 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in znancem za 
izrečena in pisna sožalja. za podarjeno cvetje in sveče. Hvala g. 
prodekanu Alojziju Golobu in g. kaplanu Miru Berglju za lepo 
opravljen pogrebni obred, g. Šolarju za poslovilni govor ter 
pevcem, pogrebni službi Akris in trobentaču. Še posebej hvala 
za nego in pomoč zaposlenim na oddelku Mozaik v Centru 
slepih in starejših v Skofji Loki. 

Žalujoči vsi njegovi 
Železniki, 10. junija 2008 

ZAHVALA 

OdSel si tiho, brez slovesa, 
ostali zdaj brez tebe smo. 
A vedi, da vsako uro dneva 
mi te V srcu nosimo. 

Ob slovesu našega moža, očka, deda in pradeda 

JANEZA GORENCA 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom za to-
lažbo, sožalje, darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se dr. Be-
čanu in sestri ZD Kranj, zdravnikom in osebju Bolnišnice Gol-
nik, onkološki bolnišnici Ljubljana za zdravljenje. Hvala g. Ivici 
Tavčar za njeno pomoč in lep govor ob slovesu. Zahvala pogreb-
ni službi Navček. Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste 
se poklonili njegovemu spominu in ga v tako velikem številu 
pospremili na zadnji poti, iskrena hvala. 

Vsi njegovi 
Hrastje, Kranj 

V SPOMIN 

Jutri, v soboto, 14. junija 2008, bo minilo eno leto, odkar nas je 
zapustila draga mama, stara mama, sestra, teta in tašča 

MARJANA ŠIFRER 
roj. Mubi, Bonceljnova Manca iz Žabnice 

Vsem, ki se je spominjate, prižigate sveče in postojite pri nje-
nem grobu, se z^valjujemo. 
Iskrena hvala! 

Vsi njeni 
Žabnica, junija 2008 

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja, 
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja, 
Spomin je svetloba, ki dušo obliva, 
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva. 

ZAHVALA 

V 69. letu starosti nas je zapustila naša ljubljena mami,'stara 
mama, sestra in teta 

A N A SAJOVIC 
roj. Debelfak, p. d. Golčkova Ana iz Predoselj 

Iskreno se zahvaljujeva Silvi Tomažin za dopoldansko nego mame 
ter sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem za pomoč v času 
mamine bolezni. Hvala za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in 
sveče. Zahvaljujeva se g. župniku Janezu Jeniot, pogrebni službi 
Navček, nosačem, praporščakom, oktetu Klas in cerkvenemu pev-
skemu zboru sv. Sikst iz Predoselj, Boštjanu Tižlerju, Mateji Bi-
tenc za lepo izvedbo poslovilnega obreda. Vsem imenovanim in 
neimenovanim, ki ste jo v velikem številu pospremili na zadnjo 
pot, še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: hčerka Ani in vnukinja Tanja 

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

je večno in nikdar ne more umreti. 
(S. Makarovič) 

ZAHVALA 

Ob slovesu naše drage mame, babice in prababice 

IVANKE LANGERHOLC 
roj. Košir, iz Kran^ 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in znancem, ki ste z nami sočustvovali, darovali cvetje, 
sveče ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala gospodu 
župniku za lepo opravljen pogrebni obred. 
Večno bo ostala v naših srdh in mislih. 

Vsi njeni! 

ZAHVALA 

Ob smrti drage žene, mame, stare mame in sestre 

OLGE INDIHAR 

se vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in znancem najlepše zahvaljujemo 
za izrečeno sožalje in podporo v teh najtežjih trenutkih. Posebej smo hvaležni 

osebju Zdravstvenega doma Kranj, Splošne bolnišnice Jesenice, Gastroenterološke 
klinike Ljubljana in Bolnišnice Golnik ter dr. Zoji Pavlin Destovnik, 

dr. Primožu Jovanu in dr. Radu Janši, ki so poskrbeli, da ji zadnji meseci 
bolezni niso bili pretežki. Velika hvala tudi osebju Negovalnega oddelka 
Bolnišnice Golnik in sestri Nataši, ki ji je stala ob strani prav v zadnjih 

trenutkih njenega življenja. 

Vsi njeni 

Mar prav zares odSelje tja, 
1» neznano? 
Kako je mogel, ko smo mi Se tu ...? 
Nositi moramo vsak svojo rano molče, 
da mu ne zmotimo miru. 

(S. Makarovič) 

ZAHVALA 

Vsem, ki ste, ko smo izgubili našega dragega 

TONETA 
pomagali, stisnili dlan, prinesli rože in sveče, počastili njegov 
spomin in ga pospremili na zadnjo pot, smo zelo hvaležni in 
tega ne bomo nikoli pozabili! 

Družine Mravinec, Prdan, Grmič 

ZAHVALA 
i 

Nenadoma nas je v 67. letu starosti zapustil naš dragi in skrbni 
mož, ati, ata, tast. brat, stric, svak 

ŠTEFAN KOROŠEC 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, nekdanjim 
sodelavcem Gradbinca, prijateljem, znancem za vsa izražena ustna 
in pisna sožalja, za podarjeno cvetje, sveče in darovane sv. maše. 
Hvala vsem, ki ste z nami sočustvovali, se mu v tako velikem števi-
lu poklonili in ga spremili na zadnjo pot Prisrčna hvala župniku 
Stanetu Gradišku in g. Tonetu Slabetu za besede slovesa pri sv. 
maši in lepo opravljen pcjgrebni obred. Hvala pevcem iz Predoselj, 
solistki ge. Damijani Močnik, pogrebniku g. Jeriču, nosačem in za-
stavonošem. Posebno smo hvaležni vsem, ki ste zanj v življenju kar-
koli dobrega storili, zlasti dr. Barbari Jezeršek in sestram z onkolo-
škega oddelka Ljubljana ter dr. Beleharju. Vsem imenovanim in ne-
imenovanim še enkrat srčna hvala. 

Žalujoči: žena Anica, sin Janko z družino, sestra Tončka 
Cerldje, maja 2008 
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A N K E T A 

Najraje na 
gimnazijo 
VILMA STANOVNIK 

Te dni šolarji že nestrpno 

pričakujejo počitnice in 

spričevala. Res veseli pa so 

jih bili učenci, ki s o že za-

ključili o snovno šolo in bili 

vsa leta odlični. Vprašal i 

smo jih predvsem o načrtih. 

Andrej O m a n : 

"Odločil s em se za tehnično 

gimnazijo, saj me zelo zani-

ma vse, kar je v zvezi s teh-

niko, raziskovanjem. Rad bi 

naredil kaj novega, kaj svo-

jega, tako da bom nato iz-

bral tudi tak študij." 

Karin P i š k u r 

"Jeseni bom postala dijaki-

nja kranjske gimnazije, zelo 

pa me že sedaj zanima ar-

heologija. Tako s em si tudi 

študij že kar izbrala, saj se 

b o m po gimnazij i vpisala 

na arheologijo v Ljubljani." 

Nina Klemenčič: 

"Odločila sem se, da se vpi-

š em v kranjsko gimnazijo, 

saj se še nisem odločila, kaj 

bi rada postala. Vem le to, da 

ne bo nič v zvezi z naravo-

slovjem. M e pa zelo veseli 

šport, saj treniram odbojko." 

S a š o N u n a r 

"Vpisal sem se na kranjsko 

gimnazijo, žel im pa si po-

stati arhitekt. Poleg arhitek-

ture me zanima tudi glasba, 

saj že sedaj igram kar nekaj 

inštrumentov, od pozavne, 

bas kitare, trobente..." 

Barbara Hrast: 

"Odloči la s em se za škofij-

s ko g imnazi jo v Ljubljani. 

To pa zato, ker še ne vem, 

kak šen študij in poklic si 

b o m Izbrala, tako da bo 
odločitev lahko še počaka-

la." 

Ohranjajo črnogorsko izročilo 
črnogorsko kulturno-prosvetno in športno društvo Morača Kranj praznuje desetletnico delovanja. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Črnogorsko kul-
tumo-prosvetno in športno 
društvo Morača Kranj so 
ustanovili pred desetimi leti. 
Jubilej so v družbi številnih 
gostov in evroposlanca Jelka 
Kacina proslavili v nedeljo s 
ku l turnim p r o g r a m o m in 
piknikom na Bregu pri Kra-
nju. Predsedri ik druStva 
Čedo Djukanovič je povedal : ' 
"Pred desetimi leti s m o skle-
nili, da b o m o črnogorsko 
kulturo, jezik, izročilo in le-
pote Črne gore predstavljali 
v Sloveniji, saj se n a m je po-
gosto dogajalo, da s o našo 
kulturo istovetili s srbsko. 
Oboji s m o po veroizpovedi 
pravoslavd, a gre za dva na-
roda in veliko ljudi ni vedelo, 
da i m a m o Črnogorci svojo 
folkloro in tudi svoj jezik. 
Tako s m o leta 1 9 9 8 v Kranju 
ustanovil i pr\o črnogorsko 
društvo v Sloveniji. Naš apel 
je, da se prihodnje leto čmo-
gorska društva še bolj pove-

Čedo Djukanovič (tretji z leve) , člani folklorne s k u p i n e druš tva M o r a č a in prijatelji 
Črnogorci, ki živijo in delujejo na Hrvaškem. 

ž c m o in skupaj pr i red imo 
črnogorski večer." Djukano-
vič je izpostavil nekaj zelo 
dejavnih sekcij v društvu, kot 
s o folklorna pod vodstvom 
Jovana Markoviča, planinska 
pod vodstvom M o m a Savo-
viča, nogometna pod vod-

stvom Robija Marinkoviča. . . 
Društvo je poznano tudi po 
svoji h u m a n i t a m i dejavno-
sti. 

Ob deseti obletnici so člani 
društva - približno 1 1 0 jih je, 
članstvo pa je druž insko -
prc jd i številne čestitke. Ra-

d o m l r Pavičevič, njil iov 10-

jak, ki živi in deluje na Hrva-
škem, je povedal: "Ž iv imo v 
dveh sosednj ih državah, vi 
ste že v Evropi, mi s m o na 
tej poti. Kot črnogorska 
m a n j š i n a s m o zadovoljni s 
položajem na Hrraškem." 

Dnevi čistega znanja 

V Šmartinskem d o m u v Stražišču bo od 18. do 26. junija se-
rija video konferenc, utemeljenih na Enotnem polju. Enotno 
polje, kot ga opisuje sodobna fizika, predstavlja najglobljo 
raven delovanja narave in je izvor kreativnosti in inteligence 
znotraj vsakega posameznika. Predstavitve znanstvenika dr. 
Johna Hagelina se bodo dotaknile različnih področij delova-
nja družbe. Predavanja dr. Hagelina bodo prevedena v 
slovenščino ir predstavljena z D V D predvajalnikom. S. K. 

Mladoporočenci 

N a Bledu s o se 7. junija poročili Štefan Žibert in Metka 
Bevk, Denis Tomše in Tanja Pavlič, Martin Ambrožič in Pe-
tra Ambrožič, Franc Črnjavič in Maja Korban, Blaž Vrečko in 
Helena Gabrijelčič, v Radovljici Robert Horvat in Tanja Va-
Ijavec, v Kranju Aleksander Fleišer in Jana Zeilhofer ter Iztok 
Bedrač in Barbara Cibašek, v Preddvoru pa Mitja Dujovič in 
Rebe.<a Verdikon. Mladoporočencem čestitamo in podarja-
m o polletno naročnino na Gorenjski glas. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Prevladovalo bo pretežno oblačno vreme. V petek in soboto 

se bodo čez dan občasno pojavljale padavine, v nedeljo pa 

bodo lahko v gornjesavski dolini popoldne še manjše krajev-

ne padavine. Razmeroma hladno bo. 
Agercija RS zi okolje. Urad za Meteorlogijo 

P E T E K ; S O B O T A i N E D E L J A 
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ŠKOFJA LOKA 

Z a r a d i k o l e s a r j e v o v i r a n p r o m e t 

V sredo se je v Ljubljani začela letošnja kolesarska dirka po 

Sloveniji, ki se je včeraj nadaljevala na Primorskem. Danes 

kolesarji prihajajo na Gorenjsko. Start 3. etape bo ob ^7. uri 

v Škofji Loki, promet pa bo nato oviran na relaciji Škofja 

Loka-Medvode-Kranj-Tržič-Golnik-Brdo pri Kranju-Cerklje-

Kamnik-Komenda-Krvavec. Jutri bo dirka potekala na relaci-

ji Celje-Novo mesto. Promet pa bo v nedeljo na Gorenjskem 

znova oviran zaradi kolesarjev, saj bo del trase maratona 

Pranja potekal tudi po Poljanski dolini skozi Škofjo Loko do 

Vodic in Ljubljane. V. S . 

JEZERSKO 

Znova festival Vox laci 

N a Jezerskem bo v nedeljo, 15. junija, ob i8. uri v kulturnem 

d o m u JCorotan prvi koriiHŠi>gltrsbenega festivala 'Vox lati 

{Glas jezera) 2008. Podobno kot lani se bodo na.prvem kon-

certu ptedstavili domačint',crtnjtef'rJezerskeg«f?*Hfe'tičijo ra-

zličnih instrumentov v Glasbeni soli Promusica, Glasbeni 

šoli Kranj In pri zasebnih profesorjih. Čez poletje se bodo 

zvrstili še štirje koncerti, zadnji bo 21. septembra. Lani s o 

prvič priredili sklop koncertov pod tem imenom. Zvrstilo se 

jih je šest, poleg tega pa s o oktobra na jezersko povabili tudi 

mednarodno priznanega umetnika Nicoloja Mazzantija iz 

Italije, ki je tam vodil seminar za pikolo. Slednjega so letos 

aprila ponovili, vodil pa ga je domači glasbenik Matjaž De-

beljak, in sicer za pikoliste pihalnih orkestrov. D. Ž. 
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Krvavec f 

K a b i n s k a žičnica o b r a t u j e v s a k d a n ! 
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R A D I O K R A N J d . o . o . 
Stritarjava ut. 6 . K R A N J 

letEfON: 
( M ) 2 8 1 - 2 2 2 0 ROUKui 
(04) 2 B 1 - 2 2 2 1 ranuE 
(04) 2022-222 raoouu 
( 0 5 1 ) 303-S0S PMOUUOM 

FAX: 
(04) 2 S 1 - Z 2 2 S Hcoucm 
(04> 2 8 1 - 2 2 2 S nOait 

EpoSta: 
radlokranjfilradlo-kranj.al (imumi niiimtu 
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