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V Železnikih poplavilo devet hiš 
v noči n a petek je potok Č e š n j i c a ža l i l devet h iš n a Logu. D o m a č i n i s o n a 

nevarnost poplav o p o z a r j a l i , ukrepal ni n ihče. 

A N A H A R T M A N 

Železniki - Natanko deset 
mesecev po lanski ujmi je v 
Železnikih v noči na petek 
znova poplavljalo. Na mestu, 
kjer Cestno podjetje Kranj 
(CP Kranj) gradi oporni zid 
ob regionalni cesti skozi Log, 
je potok Češnjica prestopil 
bregove in žalil devet hiš. "V 
stmgi je bilo polno nakopiče-
nega materiala, na sredi je 
bil parkiran bager. Ker je 
pred nekaj dnevi ob nevihti 
pri dveh sosedih podtalna 
voda udarila v kleti, smo še 
bolj opozarjali, da bi material 

iz struge morali sproti sprav-
ljati Stran, da ne bi poplavilo. 
Ravno v sredo sem klicala na 
občino zaradi tega," je pove-
dala Tatjana Šmid, ki ji je do 
višine 30 centimetrov zalilo 
klet, ki so jo komaj uredili po 
lanskih poplavah. "Ozimnica 
je zanič, če ne bi gasilci črpa-
li ven vode, bi mi zalilo še 
avto," je dodala. 

Češnjica je poplavila pred-
vsem kletne prostore hiš. 
Med najbolj oškodovanimi je 
zagotovo Vinko Rejc, ki mu 
je klet zalilo do višine metra 
in pol. Uničilo je avto Opel 
Corsa starejšega letnika, za-

mrzovalni skrinji, pralni 
stroj, kosilnico in drugo 
orodje. )anezu Ferenčaku je 
voda poplavila tudi dve sobi v 
pritličju. "Mama je ponoči 
opazila, kaj se dogaja, in oko-
h dveh, treh zbudila še 
mene. Takoj sem klical gasil-
ce, voda je tekla kar med hi-
šami. Klet je bila pobia vode, 
do višine desetih centime-
trov pa je poplavila še stano-
vanjski sobi v pritličju," je 
povedal Janez in dodal, da je 
delavce ob cesti opozarjal, da 
lahko Češnjica poplavi. 

• 7. stran Gradbišče ob strugi potoka Češnjica, kjer gradijo oporni zid. 

Nov objekt za razvoj 
A l p l e s Ž e l e z n i k i b o z n o v i m , m o d e r n i m s k l a d i š č n o - l o g i s t i č n i m c e n t r o m 

lahko p o v e č a l n a b o r p o h i š t v a in d o d a t n o s k r a j š a l d o b a v n e roke. 

V petek so v žeieznikarskem Alplesu odprli moderen skladiščno-logističen center, zaradi ka-
terega bodo lahko razširili ponudbo sestavljivega pohištva in $e zmanjšali dobavne roke. In-
vesticija je vredna sedem milijonov evrov, direktor Franc Zupane pa je ob odprtju povedal: 
"Glavna prednost nove investicije je povečanje ponudbe na trgu, večja bo tudi produktiv-
nost, izboljšana bo kakovost, saj bo manj poškodb. Na področju starega skladišča bo pros-
tor za novo proizvodnjo." Nov center je skupaj z direktorjem odprl poslanec in župan Miha-
el Prevc, ki sta si nato ogledala še nov salon pohištva. ^ 17. stran 
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AKTUALNO C O R E N j S K A 

N a hišah že nove strehe : Letališče s e znova širi 

v soboto in v nedeljo je bilo na Goz-
du nad Kamnikom, naselju, ki ga je 
neurje 13. julija najbolj prizadelo, kot 
na mravljišču. Gasilci in Številni pros-
tovoljci, med njimi tudi Gožanom ne-
znani ljudje, so prišli domačinom po-
magat odpravljat posledice neurja. 

Na l.etaliSču Jožeta Pučnika Ljubljana 
so pred dnevi začeli graditi parkiriSče, 
ki bo prvi objekt na drugi strani regio-
nalne ceste. Parkirišče s površino za 
960 vozil, z dostopno cesto in nave-
zavo na glavni terminal bodo predvi-
doma končali do novembra letos. 

KRONIKA 

Rotvajlerka in lastnica 

napadli sprehajalca 

Dvainsedemdesetletnega Radovljiča-
na, ki se je v nedeljo sprehajal v bliži-
ni železniških tirov, je najprej napa-
dla psica rotvajlerka, nato pa še last-
nica z vilami. Radovljičana so odpe-
ljali v jeseniško bolnišnico, lastnico 
pa bodo kazensko ovadili. g 

ŠPORT 

Predolimpijski miting z 

odlično udeležbo 

Plavalni klub Žito Corenjka RadovI 
ca je minuli konec tedna pripravi 
mednarodni plavatni miting Mobite 
2008, med več kot tristo udeležen 
pa so bili tudi dobitniki kolajn n 
olimpijskih igrah in na svetovni 
prvenstvih. 

V R E M E 

Dartes bo ddnojasno, popoldne 
bodo jMie ali nevihte. V sredo 
bo pretežno Močno in povečini 
suho. V četrtek bo obla^, 
občasno bo rahiodežmdo. 

jutri: ddnojasno 
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Pomembna zgolj 
zgodovinska resnica 
O b grobu talcev v Kokri so se spomnil i dogodkov 
v letu 1 9 4 2 , ko se je okupator i z maščevanja 
znesel nad tamkajšnj imi civilisti. 

M A T E J A R A N T 

Kokra - V spomin na požig 
vasi pred 66 leti so ob gro-
bu talcev v Kokri v nedeljo 
pripravili spominsko slo-
vesnost. Slavnostni govor-
nik je bil župan občine 
Preddvor Miran Zadnikar, 
ki je ob tej priložnosti po-
udaril, da kot potomec ene 
najbolj nesrečnih kokrških 
družin zavrača vsakršen po-
litični pridih te slovesnosti 
in se zavzel zgolj za zgodo-
vinsko resnico. 

"V tovrstnih spominskih 
slovesnostih je treba po-
iskati nove vsebine, ki bodo 
dajale moč za prihodnje so-
žitje," je poudaril Zadnikar 
in dodal, da je okupator 2 
maščevanjem nad civilisti 
Kokrjanom zadal globoke 
rane, ki jih čas še ni pov-

sem zacelil. 20. julija 1942 
je namreč okupator pobil 15 
moških ter 29 žensk in 
otrok odpeljal v taborišča, 
požgali so tudi pet domadj, 
gostilno in župnišče. Po-
vod. da so se tako kruto 
znesli nad domačini, je bil 
napad partizanov na nem-
ško kolono. Skozi dolino 
Kokre je namreč med dru-
go svetovno vojno vodila 
pomembna strateška pro-
metnica, je spomnil Zadni-
kar, zato so si partizani pri-
zadevali onemogočiti pro-
met skozi dolino. 

V kulturnem programu 
so nastopili ženski pevski 
zbor Kokra, učenca osnov-
ne šole Kokra in predstav-
niki borcev za vrednote 
NOB Preddvor. Pred sveča-
nostjo je bila v cerkvi v Ko-
kri sveta maša za talce. 

Ob grobu talcev v Kokri so se v nedeljo spomnili požiga vasi 
pred 66 leti. 1 fo">: Corazd Kaviii 

D O M Ž A L E 

Slika prihodnosti ni črna 

Na festivalu seniorjev SDS se je v soboto po ocenah organi-
zatorjev zbralo več kot tisoč članov in simpatizerjev 
Slovenske demokratske stranke. Nagovoril jih je tudi 
predsednik vlade Janez Janša, ki je poudaril, da so v začetku 
mandata najprej popravljali krivice iz preteklosti. "Prejšnja 
vlada je leta 2001 uzakonila zaostajanje pokojnin za plača-
mi, zato ste v tem času upokojenci izgubili dve povprečni 
plači in pol. V tem mandatu se to vrača," je poudaril Janez 
Janša in dodal, da je treba upokojencem priznati zasluge 
zato, kar je Slovenija danes. Optimističen je tudi glede 
pokojninskega varstva v prihodnje. "Slika prihodnosti še 
zdaleč ni črna. Treba je sicer biti pazljiv, a če bomo ostajali 
v sedanjih okvirih in pri načrtovanih reformah, potem smo 
na dobri poti, da bomo ne samo ohranili stabilnost pokoj-
ninskega sistema, ampak bomo stabilnost še povečevali in 
tako skrbeli za višje pokojnine." M. R. 

arih 
izžrebanemu naročniku časopisa 

I Gorenjski Glas 
Knjigo prejme VIKTOR STRŽINAR ir Poljan nad Škofjo Loko 

Zmotila jih je najemnina 
v L D S Bohinj ž u p a n u Francu Kramarju očitajo, da njegova žena za na jemnino lokala v neposredni 
bližini jezera plačuje šestkrat manj, kot bi znašala tržna cena. 

M A T E J A R A N T 

Bohinj - "Žal se v LDS Bohinj 
ne moremo znebiti občutka, 
da župan Kramar vlogo župa-
na razume kot priložnost 
zase in za svoje lastne inte-
rese, ne pa kot odgovornost 
do občinskega premoženja in 
občanov, ki so mu vlogo vo-
denja občijie zaupali," je pred 
dnevi v sporočilu za javnost 
zapisal predsednik LDS Bo-
hinj Dušan Vučko. Župan 
Franc Kramar odgovarja, da 
gre pri vsej zadevi za čisto po-
litični napad nanj. 

Tako naj bi v LDS Bohinj, 
je zapisal Vučko, že dlje časa 
opozarjali na po njihovem 
nenavadno ravnanje župana 
Franca Kramarja v zvezi z vi-
šino plačane najemnine za 
gostinski lokal na elitni loka-
ciji v neposredni bližini Bo-
hinjskega jezera. "Kot je zna-
no, je lastnik omenjenega 
objekta občina Bohinj, na-
jemnika pa sta že dobrih 
dvajset let župan in njegova 
žena Aleksandra Kramar. 
Slednja je za najemnino go-

stinskega objekta v prete-
klem letu plačala skromnih 
675 evrov. Višina najemnine 
po naši oceni že nekaj let ne 
ustreza več tržnim cenam, a 
kljub dejstvu, da najemna po-
godba jasno določa, da se 
mora najemnina za objekt 
vsako leto usklajevati z anek-
som k pogodbi in da se pri 
tem upošteva rast drobnopro-
dajnih cen in infladje, se to v 
vsem tem času seveda ni zgo-
dilo, z izjemo v letu 2001," je 
poudaril VuČko. Zato so na-
ročili svoj izračun, po kate-
rem bi morala županova 
žena lani za najemnino na-
mesto 675 evrov odšteti 4200 
evrov. "Glede na to, da župa-
novi plačujejo šestkrat manj-
šo najemnino, kot bi jo mora-
li plačevati ob doslednem 
spoštovanju najemne pogod-
be, smo v LDS celotno doku-
mentacijo posredovali račun-
skemu sodišču in pričakuje-
mo, da bo opravilo ustrezno 
revizijo," je še dodal Vučko. 

Vsa pojasnila v zvezi s 
tem, je dejal župan Franc 
Kramar, je podal že na iS. 

Franc Kramar 1 foio: ccmd Kiv4ii Dušan Vučko / aihiv corerji« gias 

redni seji v maju, ko je svoje 
poročilo predstavil tudi nad-
zorni odbor. "Saj ne namera-
vam kandidirati na državno-
zborskdh volitvah, ne vem, 
zakaj so se prav zdaj lotili 
tega," se nekoliko ironično 
sprašuje župan in dodaja, da 
ne razume, kako je Dušan 
Vučko kar naenkrat postal 
tak skrbnik občinskega pre-
moženja, če je imel možnost 
to urediti že v času, ko je bil 
direktor občinske uprave v 
Bohinju in torej tudi skrbnik 

najemne pogodbe. "Razen 
tega je imela pred mano ob-
last v Bohinju LDS, pa mi 
nikoli niso poslali v podpis 
nobenega aneksa k pogod-
bi." Ob tem je še dodal, da ko 
je pred dvajsetimi leti pod-
pisoval to pogodbo, bi bih 
zadovoljni že z enim samim 
dinarjem najemnine, če bi 
lokal v takrarnem stanju 
sploh kdo hotel prevzeti. V 
vseh teh letih, je še dodal, pa 
je v lokal vložil že preko 120 
tisoč evrov. 

Proti konkurenčni klavzuli 
Oteženo prehajanje sodnikov in tožilcev med odvetnike bi po m n e n j u Janje 
Roblek še z m a n j š a l o privlačnost sodniškega poklica za mlade. 

M A T E J A R A N T 

Kranj - "V sodniškem dru-
štvu nasprotujemo konku-
renčni klavzuli. S takim nači-
nom reševanja tega proble-
ma pravosodno ministrstvo 
ne bo doseglo cilja, zaradi ka-
terega naj bi se sprejela ta 
novela, se pravi zagotoviti vi-
dez nepristranskosti sodnika 
ali odvetnika," je novelo za-
kona o odvetništvu, ki naj bi 
onemogočila neposredno 
prehajanje sodnikov in tožil-
cev med odvetnike, komenti-
rala predsednica slovenskega 
sodniškega društva in okrož-
na sodnica v Kranju Janja 
Roblek. O noveli zakona so 

poslanci že razpravljali na 
sredini izredni seji državne-
ga zbora, a zaradi nesklep-
čnosti o njej niso glasovali. 

Na podlagi konkurenčne 
klavzule, ki jo vpeljuje nove-
la, sodniki in tožilci še tri 
leta po odhodu iz sodniških 
oziroma tožilskih vrst ne bi 
smeli opravljati odvetniške-
ga poklica. Nekdanji sodniki 
in tožilci kot odvetniki ne bi 
smeli ne zastopati ne nuditi 
pravnih nasvetov strankam 
v primerih, pri katerih so 
bUi še v službi države. Tako 
naj bi po razlagi pravosod-
nega ministrstva omogočili 
uresničevanje posamezni-
kove pravice do poštenega 

sojenja. Po mnenju Janje 
Roblek pa z novelo bistveno 
posegajo v pravico do svo-
bodne izbire poklica in pra-
vico do dela ter nekatere 
druge ustavne pravice. "Ra-
zen tega mora imeti vsaka 
konkurenčna prepoved tudi 
odškodnino, ta pa je nima." 
Zato je prepričana, da se bo 
novela slej ko prej znašla na 
ustavnem sodišču. 

Janja Roblek je ob tem še 
dodala, da bo zaradi tako ri-
goroznega ukrepa sodniški 
poklic še manj privlačen za 
mlade. "Torej bo to še otežilo 
pravico do sojenja v razu-
mnem roku." Ob tem pa se 
nihče ne vpraša, je nadaljeva-

Janja Roblek/Foto:cor>zdKav{ij 

la Janja Roblek, zakaj prihaja 
do takega odliva iz so^tva v 
odvetništvo oziroma bolje 
plačane službe. "Začudeni 
smo bili tudi nad tem, da se 
takšen zakon lahko napiše 
čez noč, medtem ko nekateri 
drugi predlogi zakonov ne 
najdejo poti niti v medvladno 
usklajevanje, kaj šele v parla-
mentarno proceduro." 

Zdrava prehrana za dijal(e 
M A T E J A R A N T 

Kranj - V srednjih šolah 
bodo morali dijakom v pri-
hodnjem šolskem letu za-
gotoviti brezplačen topel 
obrok. Pri inštitutu za varo-
vanje zdravja so ob tem 
prepričani, da ustrezna in 
organizirana šolska prehra-
na pripomore k pridobiva-

nju pravilnih prehranskih 
vzorcev in oblikovanju 
zdravih prehranjevalnih 
navad, zato želijo dijake in 
njihove starše spodbuditi, 
da šoli posredujejo prijavo 
za brezplačen topel obrok, 
ki jih v šolah že zbirajo. 

"Šolska prehrana je po-
memben del javne prehra-
ne. s katero država lahko 

vpliva na zdravje otrok in 
mladostnikov," so poudarili 
pri inštitutu za varovanje 
zdravja. Da bi srednje šole 
lažje zagotovile brezplačen 
topel obrok, so pri inštitutu 
za varovanje zdravja pripra-
vili praktična navodila za na-
črtovanj e toplih obrokov in 
primere zdravih jedilnikov. 
Ponudbo obrokov bodo sku-

šali čimbolj približati dija-
kom, saj naj bi dijake od šol-
ske prehrane najpogosteje 
odvrnilo, če ta ne sledi mod-
nim trendom, če ni v skladu 
z njihovimi željami ter če se 
prepogosto ponavlja. Kljub 
temu so pri inštitutu za varo-
vanje zdravja prepričani, da 
je dijake možno motivirati 
za bolj zdravo prehranjeva-
nje, kar kažejo njihove prete-
kle izkušnje in nekateri pro-
jekti, Id jih po šolah že izva-
jajo, kot je projekt Jabolko. 



AKTUALNO 

Na hišah že nove strehe 
Na G o z d u nad Kamnikom so konec tedna intenzivno odpravljali posledice razdejanja, ki ga je v vasi 
povzročilo nedeljsko neurje. Prostovoljci so prišli od vsepovsod. 

S I M O N Š U B I C 

Gozd - V soboto in nedeljo je 
bilo na Gozdu nad Kamni-
kom, naselju, ki ga je neurje 
13. julija najbolj razdejalo, kot 
na mravljišču. Vsepovsod ga-
silci in številni prostovoljci; 
čeprav večina popolni tujci 
Gožanom, so domačinom 
prišli pomagat odpravljat ško-
do, ki jim jo je pred tednom 
dni prizadejal viharni veter 
na vseh objektih v vasi in v 
gozdu. Samo v soboto dopol-
dne, ko smo Gozd obiskali 
tudi mi, je v vasi delalo pri-
bližno 110 prostovoljnih ga-
silcev iz vseh koncev Sloveni-
je - od Kamnika, Jezerskega, 
Logatca, do Rečice ob Savinji, 
Nove Gorice in Kobarida. Pri-
šlo je tudi okoli petdeset dru-
gih prostovoljcev. Skupaj z 
domačini so gradili nova 
ostrešja, drugje so pokrivali 
strehe s pravo kritino ali pa 
fistili travnike in odstranjeva-
li-podrto drevje. 
. Med prostovoljci smo sre-
čali tudi Marijo Primožič iz 
Litije: "Mož Jernej je včeraj 
odprl telefonski imenik in 
poklical prvega, ki ga je ugle-
dal pod Gozdom - Alojzija 
Spruga. Oglasila se je žena 
in dejala, da je dobrodošla 
vsaka' pomoč. In sva prišla. 
Pomagava pospravljati okoli 
hiše, mož tudi pri gradnji 
ostrešja." Gospodar Alojzij 
Sprug (Gozd loa) je zelo hva-
ležen zaradi vsake pomoči, 
ki so jo prejeh v preteklih 
dneh. "Danes je vas že dobro 
videti, prve dni pa je bilo, kot 

Na večini odkritih hiš na Gozdu so minuli konec tedna že postavljali nova lesena ostrešja. 

bi jo razdejala najhujša voj-
ska. Najlepša hvala pred-
vsem gasilcem, ki so že prvi 
dan pozno v noč pomagali 
pokrivati hišo s polivinilom, 
pomagali pa so tudi vse osta-
le dni. Brez zunanje pomoči 
ne bi zmogli. Sedaj nam je 
najprej važno, da hiša dobi 
novo streho, nato pa bomo 
začeli razmišljati še o drugi 
škodi. Tudi tisti v gozdu," je 
povedal Alojzij. 

"V neurju nam je uničilo 
večino od dvajset hektarjev 
gozda, odkrilo nam je tudi 
vse objekte - staro in novo 
hišo, hlev, gospodarski ob-
jekt ... V gozdu, ki je poleg ži-
vine naš glavni vir dohodka, 
je uničenega za štiri tisoč ku-
bičnih metrov lesa. Zavaro-
valnica nam je do sedaj tzpla-

Družini Janeza Goloba so priskrbeli bivalnik. 

čala ravno toliko, da bomo 
pokrili strehi na obeh hišah, 
potem pa ne vem, kako 
bomo živeli naprej. Včasih se 
vprašam, ali je sploh še smi-
selno nadaljevati s kmetijo," 
je dejal Franc ŠuStar z Gozda 
15. Njegovi, Golobovi doma-
čiji je na Gozdu viharni veter 
v nedeljo povzročil največ 
škode v gozdu. 

Veliko več optimizma kot v 
ponedeljek, dan po neurju, je 
danes izžareval Janez Golob, 
gospodar Pri Janezku, kjer je 
veter prav tako odnesel sbrehe 
na vseh enajstih objektih, ki 
jih premorejo. "Važno je, da 
se stvari premikajo in da smo 
po začetnem šoku s pomočjo 
mnogili dobrih ljudi takoj po-
prijeli za delo. Ob vsej soli-
darnosti sem imel še največ 
težav z iskanjem lesa za novo 
ostrešje. No, v nedeljo "grušt" 
vendarle dobimo, v ponede-
ljek bomo novo hišo že pokri-
li s pravo kritino, ki nam jo 
bodo priskrbeli v Rotary klu-
bu iz Kamnika. Nato bo treba 
še sanirati prostore, zamenja-
ti skorajda vse pohištvo. Se-
daj vsaj spimo "doma", saj 
nam je dvilna zaščita v torek 
pripeljala bivalnik, kjer lahko 
žena tudi normalno kuha," 
nam je zaupal. 

Gozd je v soboto znova obi-
skal kamniški župan Tone 
Smolnikar, ki pravi, da za-
dnje dni spi le po nekaj ur na 

dan. "Škodo smo popisali, s 
predstavniki Rdečega križa 
in Karitasa si bomo ogledali 
vsa poškodovana območja, 
da nam bodo lahko povedali, 
koliko pomoči bodo lahko v 
obeh organizacijah namenili 
našim družinam. V ponede-
ljek in torek bomo še popisa-
li, koliko pomoči je kdo že 
prejel, nato pa bo občina za-
čela deliti denarno in materi-
alno pomoč. Iz občinske pro-
računske rezerve bomo lah-
ko namenili od 40 do 50 ti-
soč evTov, nekaj denarja pa 
se je tudi že nateklo na pose-
ben račun občine, namenjen 
odpravi posledic neurja." Na 
Gozdu smo v soboto srečali 
tudi imitatorja Marjana Šar-
ca (Radio Ga-Ga, Hri-Bar), ki 
je že med tednom kot gasilec 
(iz PGD Šmarca) pomagal 
pri sanaciji razdejanja. "Ko-
legom gasilcem z Gozda 
bom pomagal priskrbeti kak-
šen dober ansambel ali dva 
za humanitarno veselico, ki 
jo nameravajo organizirati v 
naslednjem mesecu. Pa še 
sam bom kaj povedal," je po-
jasnil. 

Streho na OŠ Marije Vere 
v Kamniku bodo začeli po-
krivati v torek, medtem ko 
krovci že intenzivno delajo 
na strehah petih stanovanj-
skih blokov v Kamniku, ki 
jim je veter odpihnil večino 
kritine. 

Škode skoraj deset milijonov evrov 
S I M O N Š U B I C 

Kamnik - Nedeljsko neurje je 
v Kamniku povzročilo za do-
bra dva milijona več škode kot 
neurje oz. poplave lanskega 18. 
septembra. Po zadnjih, po-
pravljenih podatkih, skupna 
škoda znaša 9.920.000 evrov. 

Od tega dva milijona evrov na 
stanovanjskih objektih, prav 
toliko tudi na gospodarskih, 
350 tisoč evrov na OŠ Marije 
Vere, pol milijona evrov na vo-
zilih, 130 tisoč evrov na komu-
nalni infiastrukturi, 520 tisoč 
evrov v Arboretumu Volčji Po-
tok. Na gozdovih in gozdnih 

poteh je škode za 4,3 milijona 
evrov. Občina Kamnik je odpr-
la transakcijski račun, na kate-
rega lahko nakažete denarno 
pomoč: 01243 • 6000000291, 
Občina Kamnik - odprava po-
sledic neurja. Denarno po-
moč lahko nakažete tudi na 
transakcijski račun Rdečega 

križa (03100-uiii 222 96, 
sklic 98615, s pripisom "Ujma 
2008") ali Karitas (02140-
0015556761, sklic 00 6220, 
namen "Neurje"). Evro boste 
darovali, če boste poslali kratko 
sporočilo (SMS) s ključno be-
sedo "UJMA" na številko 1919 
(Mobitel in Simobil). 

Ič KOMENTAR 
jOŽE KOŠNJEK 

Vedno ni kriva narava 

K onec preteklega tedna Je 
narasla voda potoka 
Češnjica zalila kleti 

nekaterih bližnjih hiS v 
Železnikih in znova povečala 
strah ljudi pred uničujočo 
moi^o narasle vode. Vendar za 
tokratne težave ni bila kriva le 
narava, ki sicer zadnja leta 
udaija z nalivi in vetrom hitro 
in strahovito, ampak tudi ljud-
je. Gradbeni stroj, ki so ga 
delavci pustili v strugi, je sku-
paj z materialom, ki gaje pri-
našal narasli potok, zaprl vodi 
pot. Zalila je kleti bližnjih hiš. 
Njihovi stanovalci so delavce 
opozaijali na nevarnost ovire v 
strugi, vendar očitno za 
nekatere ljudske izkušnje in 
opozorila niso pomembna. 
Kasnqe smo celo brali pojasni-
lo, da je še dobro, daje bil stroj 
v strugi, ker je lahko iz nje 
hitro odstranil naneseni mate-
rial! Če je temu tako, odvrzi-
mo v seno ogorek in postavimo 
zraven gasilski avtomobil, da 
bomo lahko takoj gasili. 

Sploh se načrtovalci in izva-
jalci različnih gradbenih del 
kaj malo menijo za izkušnje in 
modrost ljudske pameti. Kot 
novinar sem pred leti v Pred-
dvoru poročal s pogovora o 
varovanju gorskega sveta, na 
katerem so predstavniki občin 
ob reki Savinji pripovedovali o 
razd^anju, ki ga je že večkrat 
povzročila narasla reka, in o 
predlogah državnim organom 
in podje^em, ki skrbijo za vode 
in njihova obrežja. Predlagali 
so, da bi sami iz struge Savinje 

in hudournih pritokov od-
stranili nanošeno kamenje in 
ostanke lesa ter tako znižali 
dno strugf. S tem bi omogočili 
vodi prosto pot in zmanjšali 
možnost, da bi prestopila bre-
gove in predvsem z odvečnim 
materialom, ki ga nosi s seboj, 
uničevala obrežja in objekte. 
Pa ni bilo nič. Država je rekla 
ne, čeprav so domačini želeli z 
gramozom iz struge nasuti 
krajevne ceste in pota. Že 
noMnja povodenj je pokaza-
la, da so imeli ljudje prav. Tudi 
lanske poplave v Selški dolini bi 
bile manj silovite in katastro-
falne, če bi iz struge Selške Sore 
in pritokov sproti odstranjevali 
nepotrebne ovire. Tudi barak v 
partizanski bolnišnici Pranja 
voda ne bi odnesla, če ne bi 
nosila s seboj navlake, ki seje 
nad bolnišnico nabrala v strug} 
potoka Cerinščica, pa je nihče 
že leta ni odstranil. 

Ljudje smo večkrat krivi, da 
so posledice naravnih nesreč 
hujše kot bi sicer bile. Narava 
ne prizanaša in ne priznava 
naših napak. Mcdomami smo 
in zdniJcrni^-Zalcaj stroka bolj 
ne upošteva ljudskih opozoril 
in iiduSmjZMursikaj naredi-
mo na pd. Ne verjamem, daje 
prav povsod razlog pomanj-
kanje denarja. Ce že imamo 
denar za most, potem ga 
zgradimo do konca. Če čistimo 
strugo, jo očistimo do konca. 
Če a^ltiramo cesto, narišimo 
tudi oznake, pokosimo travo 
in obrežimo grmovje, da bomo 
videli prometne znake. 
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jESENtCE 

Študente bodo pričakali novi prostori 

Nova stavba visoke šole ima fasado v svetlo zelenih tonih. 
/ Foto: Janez Pipan 

Urejanje novih prostorov Visoke šole za zdravstveno nego 
Jesenice na jeseniškem Spodnjem Plavžu se bliža koncu. 
Stavba je pred kratkim dobila fasado v svetlo zelenih tonih, 
tako da že kaže lepo zunanjo podobo. Opremljeni prostori 
morajo biti nared do začetka novega študijskega leta, ko bo 
predavanja začela obiskovati že druga generacija študentov. 
V treh etažah nove šole bo prostora za 210 rednih in i8o iz-
rednih študentov. Ustanoviteljica Visoke šole za zdravstve-
no nego Jesenice je Občina Jesenice, ki bo za odkup in ob-
novo objekta ter za nakup dela opreme namenila več kot 
dva milijona evrov. Kot smo izvedeli, naj bi bilo uradno od-
prtje novih prostorov 1. oktobra, trak pa naj bi slovesno pre-
rezal predsednik države dr. Danilo TUrk. U. P. 

DOLENJA VAS 

Obletnica ustanovitve Prešernove brigade 
v soboto, 12. julija, je minilo 65 let od ustanovitve Prešer-
nove brigade, najmočnejše partizanske enote, ki je v drugi 
svetovni vojni delovala na Gorenjskem in v severnem delu 
Primorske. V počastitev jubileja se je okrog 40 bork in 
borcev te enote, ki so se jim pridružili tudi domačini, zbralo 
pri spomeniku v Dolenji vasi. Srečanje so sklenili v Zalem 
Logu. Bruno Skumavc iz Kranja, borec te brigade, je zapisal, 
da je bila brigada ustanovljena v zaselku Potok pod Ble-
gošem in je ob ustanovitvi štela okrog petsto bork In borcev. 
V dveh letih njenega bojevanja je bilo v brigadi skupno 
okrog i6oo bork In borcev. Brigada je delovala v zahodnem 
delu Gorenjske, v Trnovskem gozdu, na Idrijskem in Cerkl-
janskem. Jeseni leta 1943 je zavzela Turjak, maja 1945 pa je 
zasedla Gorico.). K. 
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Corenjsk i G l a s 

Letališče znova širijo 
z večanjem števila potnikov se Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana veča tudi fizično. Pred dnevi so 
začeli graditi parkirišče, kar predstavlja prva dela na drugi strani regionalke. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Zg. Brnik - V prvi polovici 
leta je Aerodrom Ljubljana, 
Id ga vodi predsednik uprave 
Zmago Skobir, oskrbel 780 
tisoč potnikov, kar je 21,5 od-
stotka več kot v enakem ob-
dobju lani. Podatki kažejo, 
da je promet na letališču v 
prvem polletju rasel nad pri-
čakovanji. Skokovito rast so 
zabeležili v segmentu sploš-
nega letalstva, kjer je bilo po-
tnikov kar za 55 odstotkov 
več kot v enakem obdobju 
lani, kar gre predvsem na ra-
čun predsedovanja Slovenije 
Evropski uniji. 

Pred kratkim so na letališ-
če privabili še enega rednega 
letalskega prevoznika. Špan-
ski nizkocenovnik Clickair je 
enajsta redna letalska druž-
ba (od tega dve luzko cenov-
ni), ki tvori mrežo neposred-
nih povezav z Letališča Jože-
ta Piičnika Ljubljana. Brnik 
je redno povezan z 31 mesti 
po Evropi. Med njimi so vsa 
večja evropska vozlišča, naj-
več potnikov pa potuje na li-
nijah London, Pariz in 
Frankfurt. Redne lete dopol-
njuje ponudba čarterskih le-
tov, ki jih bo čez poletje 26. 
Pri izbiri čarterskih letov se 
potniki najpogosteje odloča-
jo za grške otoke, Egipt. 
Djerbo, zanimiva letošnja 
novost v poletni ponudbi je 
Ibiza. 

Stroji nenehno v pogonu 

Severno parkirišče z do-
stopno cesto in navezavo do 
glavnega terminala bo SCT 

Parkirišče na severni strani Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je prvi objekt, ki sega čez 
regionalno cesto Kranj-Mengeš. /Foto;co«id kjvj« 

predvidoma zaključil do no-
vembra letos. Vrednost del 
znaša 1,5 milijona evrov, 
vrednost celotnega projekta 
pa 2,6 milijona evrov. Parki-
rišče bo sprejelo do 960 vo-

če bo v celoti asfaltirano, 
opremljeno s parkirnim si-
stemom na pokritem vhodu, 
javno razsvetljeno, z video 
nadzornim sistemom in 
ograjeno. To bo prvi letališki 

Na odločitev prevoznikov, da pristajajo na Letališču 
Jožeta Pučnika Ljubljana vpliva tudi vse višja cena go-
riva. Zaradi tega na Aerodromu Ljubljana vse težje 
pridobivajo nove prevoznike, trenutno pa z Brnika le-
tijo v 31 evropskih mest. 

zil. Nadomestilo bo zunanje 
parkirišče P2, ki bo ukinjeno 
z začetkom gradnje potni-
škega terminala T2. Parkiriš-

objekt zgrajen preko držav-
ne ceste Kranj-Mengeš. 

Ob letališču se razvija tudi 
poslovno logistični center, t. 

i. Letališko mesto, kjer se' 
bodo razvijale dejavnosti tu-
rizma, trgovine, skladišče-
nja, logistike in druge dejav-
nosti povezane z letališčem. 
Septembra naj bi z izbranim 
izvajalcem podpisali pogod-
bo za gradnjo letališkega ho-
tela. Za hotel je Aerodrom 
Ljubljana prejel štiri ponud-
be, izbiro pa naj bi zaključili 
do konca poletja. Naslednji 
korak je gradnja poslovnega 
objekta, ki bo namenjen 
podjetjem, ki so vezana na 
letališko dejavnost (predstav-
ništva letalskih prevoznikov, 
najemnikov, ki opravljajo del 
svoje dejavnosti na letališču 
in podobno). 

Zlati gorenjski maturantje 
M A T E J A R A N T 

Kranj - V gorenjskih srednjih 
šolah se po spomladanskem 
roku splošne in p>oklicne ma-
ture letos lahko pohvalijo s 
tridesetimi zlatimi maturanti 
pri splošni maturi in osmimi 
zlatimi maturanti pri poklicni 
maturi. 

Največ zlatih maturantov 
pri splošni maturi so imeli na 
Gimnaziji Kranj, in sicer 18. 
Petra Šter je zbrala celo vseh 
34 možnih točk, med odlični-
mi pa so bili še Katja Balažic, 
Živa Fajfar, Aleš Sma, Anja 
Žargaj, Maruša Galič, Daniel 
Grošelj, Urša Jerala, Alexan-
dra Bogožalec, Katarina Ga-
šperlin. Gaja Maršič, Tadeja 
Oblak, Anže Pelko, Alenka 
Metlikovič, Katja Rastresen, 
Zala Vidic, Žiga Zaplotruk in 
Tanja Zupane. V Gimnaziji 

Ško^a Loka je bilo sedem zla-
tih maturantov, med njimi je 
Aljaž Gaber zbral vseh 34 
možnih točk. Odlični pa so 
bili še Kristina Berčič, Helena 
Golja, Nataša Močnik, Metka 
Pirih, Kaja Podobnik in Neža 
Šubic. Na Gimnaziji Jesenice 
so z odliko maturirali Alek-
sander Kruis, Bor Kos, Irina 
Bird in Bea Avguštin. Na 
Ekonomski gimnaziji in 
srednji šoli Radovljica je Gre-
gor Senica postal zlati matu-
rant na splošni maturi, na po-
klicni maturi pa se z odličnim 
uspehom lahko pohvali Mile-
na Ivaštanin. Na poklicni ma-
turi so blesteli tudi Bojan 
Ambrožič, Sabina Erzar in 
Irena Fišer s Srednje gostin-
ske in turistične šole Radovlji-
ca, Katja Drol in Matic Šerc s 
Srednje trgovske šole Kranj, 
Luka MegLč iz Biotehniškega 

Podelitev maturitetnih spričeval na kranjski gimnazij. 

centra Naklo ter Azra Bako-
nič s Srednje šole Jesenice. 

Precej Gorenjcev se odloči 
tudi za šolanje v Ljubljani, 
med srednjimi šolami pa jih 
največ obiskuje Škofijsko kla-
sično gimnazijo v Šentvidu, 
Tudi v tej šoli so nekateri Go-

renjci blesteli pri splošni ma-
turi. Z odličnim uspehom na 
maturi se lahko pohvalijo Ire-
na Jamnik, Ambrož Homar, 
Tomaž Cankar, TjaSa Jeglič, 
Janja Jerina, Ožbej Kunšič, 
Jure Zmizlikar in Neža Špa-
rovec. 
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Vrhunec sezone na Šobcu 
v teh d n e h v k a m p u Š o b e c pričakujejo še z a d n j e goste z N i z o z e m s k e g a . D e ž lahko v s e o d p l a k n e . 

M A R J A N A A H A Č I Č 

Lesce - Če bo vreme takšno, 
kot se za pravo poletje spo-
dobi, v prihodnjih dneh v 
kampu Šobec pričakujejo 
tudi do dva tisoč gostov na 
dan. "Ljudje, ki počitnice pre-
življajo v kampih, so izraziti 
individualisti. Dva dni slabe-
ga vremena, pogled na inter-
net, ki pove, da prihaja še ena 
fronta, pa gredo - naprej proti 
soncu ali domov. Dež lahko 
vse odplakne," je povedal direk-
tor Kampa Šobec Rado Urevc 

A družina Koolen iz okoli-
ce Rotterdama na Nizozem-
skem je ena od izjem. Na Šo-
bec - ne glede na vreme - pri-
hajajo že enajsto leto zapo-
red. "Mož je v Slovenijo s 
starši prvič prišel pred štiri-
desetimi leti, ko je bil star se-
dem let. Zdaj že enajst let pri-
hajamo skupaj z otroki. Letos 
sta dva ostala doma, dva pa 
uživata tukaj z nami," je po-
vedala gospa Koolen. Na Šob-
cu jim je všeč lepa narava in 
jezero, v katerem se otroci 
neizmerno zabavajo. Šotor si 
vsako leto postavijo v bližini 
igral, tako da sta fanta vedno 
na očeh staršev. Ker v kamp 

Družina Koolen na Šobcu dopustuje že enajstič. 

prihaja veliko stalnih gostov 
z Nizozemskega, na počitni-
cah vsako poletje srečujejo 
tudi znance iz prejšnjih let, 
česar se veselijo predvsem 
otroci, ki med prikolicami, 
kamperji in šotori hitro nave-
žejo prijateljstva. Sicer pa Ko-
olenovi dopust preživljajo 
tudi na izletih po Sloveniji, 
tako so že obiskali Ljubljano, 
Postojnsko jamo, Kranjsko 

Goro, Bled in Vintgar. "Slo-
venija je vsekakor eden od 
najlepših delov Evrope," so 
prepričani. 

Ta čas na Šobcu beležijo 
približno deset odstotkov več 
gostov kot v enakem obdobju 
lani. Z Nizozemskega prihaja 
kar 70 odstotkov vseh gostov, 
ki v kampu povprečno preži-
vijo po šest dni. Nemški gost-
je se tam ustavijo predvsem 

na f>oti proti morju in v kam-
pu ostanejo povprečno dva 
dni, domačih počitnikarjev je 
le 5 odstotkov. Sicer pa se v 
kampu dnevno zamenja pri-
bližno tretjina gostov: "Zju-
traj jih kakšnih tristo odide, 
popoldan pride tristo petdeset 
novih, tako da število gostov 
počasi narašča. Tako bo do 
desetega avgusta, ko se bo za-
čel obraten trend." 

Mačkovec gostil vojaški tabor 
A L E N K A B R U N 

Kot vsako leto so tudi letos 
povabili predstavnike medi-
jev na znano vadišče Mačko-
vec pri Bohinjski Beli, kjer 
smo se udeležili ogleda štu-
dentskega vojaškega tabora, 
ki ga je obiskal tudi načel-
nik Generalštaba Slovenske 
vojske generalpodpolkov-
nik Albin Cutman. 

Tabor že deveto leto za-
pored organizira Poveljstvo 
za doktrino, razvoj, izobra-
Ževanje in usposabljanje. 
Potekal je od 7. do 19. juli-
ja, udeležilo pa se ga 1 10 
študentk in študentov - od 
tega kar 63 deklet, z dvanaj-
stih fakultet. Lani je bilo si-
cer več udeležencev iz Fa-

kultete za družbene vede, 
letos pa smo med udeležen-
ci zasledili celo študente s 
fakultet za farmacijo in ar-
hitekturo - na primer. Ta-
bor predstavlja tudi obvez-
no prakso za študente 1. let-
nika Fakultete za policij-
sko-vamostne vede. 

Vodja letošnjega, tabora, 
poročnik Anton Buček, je 
bil z udeležbo in sodelova-
njem študentov na taboru 
zelo zadovoljen. Taborjenje 
namreč študentom ponudi 
vpogled v življenje vojakov 
v vojašnicah in na terenu. V 
tem času se seznanjajo z 
glavnimi nalogami poklic-
nih vojakov ter oborožitvijo 
in opremoj ki jo uporabljajo 
pri usposabljanju, ter se 

Letos sta visoka motiviranost in pripravljenost za sodelova-
nje udeležencev presenetila vodje tabora. /foto: Anka buIov« 

preizkušajo tudi kot povelj-
niki. Takšen tabor je za štu-
dente priložnost, da teore-

tično znanje preizkusijo v 
praksi in spoznajo delo v 
Slovenski vojski. 

KRANJSKA G O R A 

Nove sprehajalne poti v Zelencih 

Občina Kranjska Gora je pred kratkim pripravila ponatis zgi-
banke o Zelencih, naravnemu rezervatu na izviru Save Do-
linke, avtorja Janeza Gregorija. Zelenci so bili pred petnajsti-
mi leti zaradi izjemnega biološkega, hidrološkega, geološke-
ga in krajinskega pomena razglašeni za naravni rezervat, 
Kranjskogorčani pa jih v teh dneh skupaj s Triglavskim na-
rodnim parkom spet intenzivno urejajo za obiskovalce. "Po-
tem ko smo lani uredili sprehajalne poti ob regionalni cesti, 
letos urejamo povezavo z bližnjo kolesarsko potjo na drugi 
strani rezervata, Tako bomo Zelence približali tudi zares šte-
vilnim turistom, ki se predvsem ob koncu tedna v naše kra-
je odpravijo s kolesi, na rolerjih ali peš," je povedal direktor 
občinske uprave v Kranjski Gori Rajko Puš. M. A. V Zelencih urejajo nove sprehajalne poti. 

Vode je dovolj 
D o l i n a i m a dovolj k a k o v o s t n e vode, zatr jujejo na 
občin i Kranjska G o r a . Č e bo n e o p o r e č e n tudi 
z a d n j i vzorec, k m a l u tudi v o d a iz vrtine Lek. 

M A R J A N A A H A Č I Č 

Kranjska Gora - Vode je v 
Kranjski Gori dovolj, najboljšo 
imajo v Ratečah, kjer imajo 
svoj, ločen sistem preskrbe z 
vodo. "Količina je bila v prete-
klosti problematična le zaradi 
velikih izgub na transportnih 
vodih. Prav v teh dneh pa z 
Zavoda za zdravstveno varstvo 
Kranj pričakujemo rezultate 
zadnjega, četrtega vzorčenja 
vode iz vrtine Lek. Ta bo v 
času največje porabe - med po-
čitnicami, prazniki in priredit-
vami, ko je v Kranjski Gori 
največ turistov, lahko zagotav-
ljala tudi do tretjino vse po-
trebne vode," je povedal kranj-
skogorski župan Jure Žerjav. 
Na občini zato že pripravljajo 
dokumentacijo, potrebno za 
i^radnjo črpališča in poveza-
ve do vodnega zbiralnika Alpi-
na. Na slednjem bodo predvir 

doma že jeseni postavili novo 
vodarno s sistemom filtrov, ki 
bodo sposobni izločati vse, 
tudi najmanjše nečistoče, 
vključno z virusi in bakterija-
mi, dodana pa jim bo še ultra-
vijolična filtracija. Občina je že 
objavila razpis za izbiro doba-
vitelja, zaradi zapletenih po-
stopkov pa projekta niso mo-
^ izpeljati še pred začetkom 
turistične sezone, kot so sprva 
načrtovali. 

Po zadnjem obilnem dežev-
ju je bilo tudi v Kranjski Gori 
vodo, ker je bila kalna, potreb-
no prekuhavati. "Vzord vode 
so bili sicer do sedaj v vseh pri-
merih bakteriološko popolno-
ma neoporečni, a je bil zaradi 
kalnosti po večjih nevihtah 
predpisan preventivni ukrep 
prekuhavanja. Zanimivo, da je 
bila lani ob znanih težavah z 
oporečno vodo na pogled kri-
stalno bistra, a so bili vzeti 
vzord takrat bakteriološko zdo 
oporečni," je še povedal župan. 

"Vzorci vode so bili sicer 
do sedaj v vseh primerih 
bakteriološko popolno-
ma neoporečni, a je bil 
zaradi kalnosti po večjih 
nevihtah predpisan pre-
ventivni ukrep prekuha-
vanja." 

Največji problem tako ta čas 
predstavljajo stari vodovodi, 
kjer je vodo mogoče ohranjati 
neoporečno le s kloriranjem. 
ObŠna tako sočasno z obnovo 
cest menja postopoma menja 
vodovodni sistem, v gradnji je 
vod med Kranjsko Goro in 
Martuljkom, v načrtu pa še vo-
dovod na Dovjem. 

S E A W A Y 
group 

Navtlčno podjetje l i ie nove sodelavce la delo na ZgošI pri Begunjah: 

RAZVOJNI INŽENIR (m/ž) 
Zadolžitve: razvoj Izdelkov 2 uporabo modeliranlh orodij 30 CAD. spremljanje 
svetovnega znanja novih materialov in tehnologij na pčxJro6jih mehatronike, 
detajliranje, urejanje In priprava dokumentacije za produkcijo - risbe, 
kosovnica. 
Potrebna manja; vIsokoSolska Izotraiba strojne, elektrotehniške, lesarske 
smeri, opravljerto fomialno Izobraževanje iz uporabe katerih koli orodij CAD 
oblikovanja. 
Potrebne bku i i^ : vsaj triletne delovne Izkušrije z razvojem Izdelkov, izkuši^e 
s pioduciranjem tehnične dokumentacije, iz principov urejanja dokumentacije 
in Iz principov urejanja kosovnice. 

MIZAR (m/Ž) 
Potrebna znanja: žeijena Izobrazba mizarske smeri. Poznavanje mizarskih 
del In delo z ročnimi orodji, mizarskimi stroji. Poznavanje tehologije lesa 
in dela z lepili. Ro2ne spretnosti. Željene delovne izkušnje v mizarski stroki. 

ELEKTROMEHANIK (m/ž) 
Potrebna znanja: srednja ali poklicna Izobrazba elehtro smeri. 
Poznavanje dela z razvodi In priklopi Inštalacij na porabnike. Delo z ročnim 
orodjem. Ročne spretnosti. Sposobnost dela v skupini. Željene delovne 
izkušnje na področju montaže elektro sistemov In Inštalacij. 

MONTAŽNI DELAVEC (m/ž) 
Potrebna znanja: srednja aH poklicna izobrazba tehnične smeri (oblikovanje 
kovin, lesarstvo, Ipd.) Poznavanje montaže palubne opreme. Delo z ročnim 
orodjem, Zaželjene so ročne spretnosti. Željene delovne izkušer^e v proizvodnji. 

STROJNI MEHANIK (m/ž) 
Potrebna znanja: srednja aH poklicna izobrazba strojne smeri. Poznavanje 
vgradnje motoija in sistemov kot so voda, plin. hidravlika, klima. Delo z 
ročnim orodjem. Ročne spretnosti. Sposobnost dela v skupini. Željene 
delovne izkuSnje na področju montaže strojnih sistemov In Inštalacij. 

DELAVEC NA KOMPOî lTIH (m/ž) 
Potrabna znaî Ja: poklicna izobrazba t 

. . . • JADRNICA Shipman 
9 tehnične smeri (z možnostjo priučitve 

na tehnologije laminirat^a na podroi^u z ogljikovimi vlakni) za Izdelavo tnjpov. 
delov plovil in pomožnih orodij. Ročne spretnosti. Sposobnost dela v skupini. 
Željene delovne izkušenje na področju kompozitov {karbonska vlakna) ali 
na dmgih tehničnih področjih. 

FINIŠER (m/ž) 
Potrebna znanja: Srednja ali poklicna Izobrazba pleskarske ali avtollčarske 
smeri. Poznavanje obdelave površin s postopki baišenja. kllanja. Ilčanja 
ter različnih baivanj In lakiranj. 
Potrebne izkušnje: Željene delovne izkušenje na področju finiširanja. 

Vloge za zaposlitev sprejemamo v upravi podjetja na naslov: 
Seaway group d. o. o.. Pot na Usice 2,4260 Bled ali efliall: hr&seaway.»l. 
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FAKULTETA 
7A DR7̂ VNE IN tMtOPSKE ̂ DUF. 

razpisuje v študijskem letu 2008/2009 
naslednje študijske programe: 

DODIPLOMSKI STUDU: 
• triletni univerzitetni študijsiti 

program Javno upiova I. stopnje 

STROKOVNI MAGISTERIJ: 
dveletni nnagiitislo Studijski 

program Javna uprava 2. stopnje 
- dveletni magistrski študijski 

program Mednarodne in 
diplomatske študije 2. stopnje 

ZNANSTVENI MAGISTERU: 
- dveletni magistrski študijski 

program državne in evropske študije 
• dveletni magistrski študijski 

program Mednarodne, prirr<erjalne 
In mufiske študije 

DOKTORSKI ŠTUDU: 
-triletni doktorski ši 

Drtavneinevropsi 
Itudliski program 
opske študije 

Redni VPIS v 1. letnik dodiplomskega Študija In v oba 
strokovna magisterija je konceslonlran, zato ŠOLNINE NI. 

Redno se lahko vpišejo tudi zaposleni kandidati. 
Prijave poiijite: 

ZA DODIPLOMSKI STUDU: ZA PODIPLOMSKI ŠTUDU: 
od 20. do 30. avgusta 2008 na naslov: do 3. septembra 2008 na naslov: 
Visokošolsko prijavno-informadjska Fakulteta za državne 

služba, Univerza v Ljubljani, In evropske študije, 
p.p. 524,1001 L.ubljana. Pr€dosl;e 39,4000 Kranj. 

Kraj izvajanja študija: Kranj In Maribor. 
Vse informacije v zvezi s prijavami in vpisnimi pogoji za študijsko leto 

2008/2009 najdete na spletni strani www.fds.si. 
ookličete nas lahko tudi po tel 04/26018 SOali 04/260 18 51. 

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS št. 33/07) In 44. člena Statuta Mestne obane Kranj (Uradni fost RS. 
33/07) župan Mestne občine Kranj objavlja naslednje 

JAVNO NAZNANILO 
s katerim obvešča javnost o javni razgrnitvi in 

Javni obravnavi dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 

za območje ML1 - Mlaka Zahod 

I. 

Mestna občina Kranj naznanja javrKi razgrnitev: 
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za ob-
močje ML1 - Mlaka Zahod (v nadaljevanju OPPN). ki ga je v pod št. projek-
ta 2/08 v maju 2008 izdelala RRD, Regijsko razvojna dnjžba d. o. o., Ljub-
ljanska 76, Domžale. 

Območje Ml 1 MLAKA ZAHOD obsega naslednje panceie oziroma dele par-
cel: 

- k.o. Kokrica: 318/-, 318/39, 318/49. 347/1, 350, 351/1, 351/2, 
351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 352/1, 352/3, 352/4, 352/5, 352/6, 
3b2// . 352/8, 352/9, 352/10, 352/11, 352/14, 352/17, 352/18, 
352/19, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 354/1. 355/1, 355/2, 355/9, 
355/10 355/11, 355/12, 355/'.3, 355/14, 355/20, 355/22, 356, 
357/1, 357/2, 357/3, 358, 359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 359/5, 
359/6, 359/7, 359/8, 359/9, 359/10, 403/1. 403/5, 403/9, 429/3, 
440/1, 441, 442/3, 443/1, 444/2, 444/4, <144/12, 448/1, 448/4, 
448/5, 1112/1, 1114 

- k.o. Vô «>din Boršt 1:140/6, 140/7, 140/8 

- k.o. Kranj: 616/2, 619/2, 620/2, 624/2, 1321/7, 1321/3, 1321/9, 
1321/10 

Cetotno območje urejanja z OPPN pa poleg zgoraj navedenih obsega še 
naslodnj« parcele oziroma dele parcel: 

- k.o. Kckrica: 347/3, 347/10, 343/1, 349/3, 349/12, 354/2, 354/3, 
354/6, 355/3, 403/2, 403/6, 403/7, 409/3, 409/8, 409/9 

- k.o. Vojvodin Boršt I: 140/2, 140/3, 141/2, 141/8, 142/14, 142/28, 
1241/3 

- k.o. Kranj: 615/1, 615/2, 616/-, 619/1, 620/1, 624/1, 625, 1315, 
1321/1,1321/6, 1321/11, 1321/12, 1321/13,1321/14, 1802/1 

IL 

Dopolnjeni osnutek OPPN bo od 30.07.2008 do 05.09.2008 javno raz-
grnjen: 
- v prostorih Mestne občine Kranj, na Oddelku za okolje in prostor, SkJvetv 
ski trg 1,4000 Kranj 
- v prostorih krajevne skupnosti Kokrica in na splenem naslovu: 
http://wv<w.kranj.sl/podrocje.aspx?ld=229 

IIL 

Javna obravnava bo potekala v sredo, dne 27. avgusta 2008, ob 16.00 
uri v prostorih Mestne občine Kranj, v sejni sobi 14. 

IV. 
V okviai javne razgrnitve ima javnost pravtoo dajali pripombe in predloge k 
dopolnjenemu osnutku OPPN. Pripombe In predlogi se lahko do vključno 
05. septembra 2008 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kol zapis v knj-
sigo pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov Mestna otičina 
Kranj. Oddelek za Okolje in prostor. Slovenski trg 1,4000 Kranj, s pripisom: 
"Knpomte na lavno razgmitev OPPN - Mlaka Zahod". 

Župan Mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnitvi zavzel sta-
lišča do pripomb In predlogov javnosti. Stališča do pripomb in predl-
ogov bodo objavljena na spletni strani 

lTttp://wwwf.krani.sl/podrocje.aspx?id=229 

Številka: 35005-0004/2004-48/01 
Kranj, dne 03. julij 2008 

Dannijan Peme, dr. med. spec. psJi. 
ŽUPAN 

Vroče podnevi in ponoči 
V s e je ž e pripravl jeno za tradic ionalni Kranfest, katerega v r h u n e c bo letos že 2 6 . Kranjska noč, 

kranjske ul ice pa b o d o še enkrat z a ž i v e l e v barvah Evrope. 

V I L M A STANOVNIK 

Kranj - Čeprav nas do naj-
daljše noči v letu loči še kar 
nekaj časa, pa se ta konec 
tedna obeta najdaljša noč v 
Kranju, saj bo v petek in so-
boto mesto znova zaživelo s 
Kranfestom in tradidonalno, 
letos že 26. Kranjsko nočjo. 

"Trudimo se, da bi Kran-
fest postal stičišče kultur, 
zato smo že v preteklih letih 
ob Kranjski noči pripravljali 
srečanja s pobratenimi me-
sti. To tradicijo nadaljujemo 
tudi letos, nadgradili pa jo 
bomo z zaključkom našega 
projekta Barve EU, ko bomo 
kot zadnjo predstavili Veliko 
Britanijo. Prav tako bo po-
memben dogodek ob letoš-
njem druženju tudi petkov 
podpis sporaTuma o sodelo-
vanju z mestom Beljakom iz 
sosednje Avstrije," je ob pri-
pravah na letošnji Kranfest 
povedala direktorica Zavoda 
za tiuizem Natalija Polenec 
in dodala, da bodo tudi letos 
prizorišča dogajanj razpore-
jena po vsem mestu, osred-
nji prostor, kjer se bo dogaja-
lo največ, pa bo na Glavnem 
trgu. Zato naj bodo domači-
ni in obiskovalci pozorni 
tudi na prometne zapore ne-

Natal i ja Po i cncc In S rečo Štagar iz Z a v o d a z a tu r i zem Kran j s ta predstav i la letošnj i Kranfest . 

katerih ulic in parkirišč. 
Tako bo popolna zapora par-
kirišča pred avlo M O Kranj, 
delno pa bodo zaprte tudi 
nekatere ceste in ulice v sre-
dišču Kranja. 

"Na Glavnem trgu bodo 
potekali programi z medna-
rodnimi vsebinami, prišli 
bodo razUčni gostje iz tujine, 
obeta se veliko kvalitetnih 
programov in dogodek bo 
zelo raznobarven. Poskrbeli 
smo tudi za mednarodno 
obarvano kulinarično po-

nudbo, v petek pa se bo na 
Glavnem trgu predstavil tudi 
evropski parlament. Veliko 
se bo dogajalo tudi po dru-
gih ulicah. Slovenski trg pa 
bo tako kot vsako leto name-
njen popularni glasbi, ko 
bodo nastopale različne sku-
pine od Kingstonov v petek 
do Petra Graša na vrhuncu 
sobotnega večera, ko bo ob 
polnoči tudi ognjemet. Seve-
da ne bo manjkalo programa 
za otroke, saj bo na Punger-
tu organiziran otroški festi-

val z raznolikimi prireditva-
mi, na ploščadi pred M O 
Kranj pa bo potekalo držav-
no prvenstvo v odbojki," je 
program predstavila Natalija 
Polenec, ki je s sodelavd pre-
pričana, da bo v Kranju ta 
konec tedna vsak lahko našel 
zabavo po svojem okusu. Ob, 
letošnjem Kcanfestu pa niso 
pozabili niti na priložnost zi 
dobra dela, z bonom Mega 
centra pa bodo v petek obda-
rili varovance Varstveno de-
lovnega centra Kranj. 

Pomoč za uporabnike drog 
T u d i s tako i m e n o v a n i m t e r e n s k i m d e l o m pri društvu S t i g m a s k u š a j o p o m a g a t i u p o r a b n i k o m 

n e d o v o l j e n i h drog na G o r e n j s k e m . 

V ITMA STANOVNIK 

Kranj - MinuU petek sta 
predsednik uprave Fimdad-
je Vincenca Drakslerja Beno 
Fekonja in predsednik društ-
va Stigma, ki se ukvarja z 
raziskovanjem problematike 
drog ter načrtovanem in iz-
vajanjem programov, Id so 
namenjeni uporabnikom 
drog, Burut Bah, podpisala 
pogodbo o sofinanciranju 
programa "Terensko delo z 
uporabniki nedovoljenih 
drog v gorenjski regiji". 

Kot je ob tem povedal 
Beno Fekonja, vrednost 
celotnih stroškov projekta 
znaša nekaj več kot sedem-
najst tisoč evrov, Fundadja 
Vincenca Drakslerja za 
odvisnike pa bo sofinancirala 
znesek v višini štiri tisoč 
evrov. Za sodelovanje so se 
odločili zato. ker so pri Fun-
dadji zadnjih osem let zelo 
aktivni na področju zdrav-
ljenja oziroma pri pomoči 
odvisnikov, pri druStvu Stig-
ma pa so s terenskim delom 

začeli tudi na področju 
gorenjskih občin. 

"Terensko delo z uporab-
niki nedovoljenih drog izva-
jamo na več območjih po 
Sloveniji, od lani tudi v Kran-
ju, dobra dva meseca pa tudi 
že na Jesenicah. Tako v 
Ljubljano kot v Kranj priha-
jajo po pomoč odvisniki tudi 
iz drugih koncev Gorenjke. 
od Železnikov, Škofje Loke 
in nekateri od njih so se 
vključili v izvajanje naših 
programov že tudi kot tako 
imenovani vrstniški svetoval-
d . Terensko delo opravljamo 
z kombijem, ki ni moteč za 
okolico, odvisniki pa ostane-
jo anonimni," je poudaril 
Borut Bah, ki se mu zdi 
pomembno predvsem dejst-
vo, da s terenskim delom 
skušajo ponuditi pomoč 
zlasti uporabnikom drog, ki 
s tem Šele začenjajo ter jih 
tako čim prej vključijo v svo-
je programe. Namen teh pro-
gramov je, da uporabnikom 
drog nudijo predvsem social-
no varstvene storitve, od sve-

Beno Fekonja in Borut Bah sta podpisala pogodbo o 
sodelovanju, Peter Volf pa je predstavil revijo CROZD. 

tovanja, informiranja, mo-
tiviranja k pozitivnim spre-
membam v življenju, pa tudi 
zdravstveno preventivo pred 
prenosljivimi virusi in drugi-
mi poškodbami. "Sedaj 
imamo na Gorenjskem v 
programe vključenih okoli 
sto uporabnikov drog, med 
trideset in štirideset pa jih 
prihaja tudi v Ljubljano. 
Terensko delo trenumo 
opravljamo vsak torek med 

9. in 12. uro," je dodal Bali, 
generalni sekretar Fimdadje 
Vincenca Drakslerja Peter 
Volf pa je predstavil tudi 
prvo izdajo revije GROZD za 
nevladni sektor gorenjske 
regije. Z brezplačno revijo, ki 
je izšla v nakladi pet tisoč 
izvodov, bodo skrbeli za in-
formiranje ter promocijo 
društev, zasebnih zavodov in 
ustanov nevladnih organi-
zadj Gorenjske. 

http://www.fds.si


GORENJSKA 

nšpektorše brez izkaznice 
v teh dneh bo začel delovati Medobčinski inšpektorat za občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane in Ž 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Škofja Loka - Medobčinski 
inšpektorat občin Škofja 
Loka, Gorenja vas-Poljane in 
Žiri je v preteklem tednu za-
čel z delom. O ustanovitvi 
organa, ki bo skrbel za red 
na občinskih cestah, za par-
kiranje, kontroliral ločeno 
zbiranje odpadkov, nadzoro-
val pobiranje tiurističnih taks 
in podobno, so župani in ob-
činski svetniki govorili že več 
let, v prihajajočih tednih in 
mesecih pa bodo inšpektor 
in dva komunalna redarja v 
večji meri kršitelje le opoza-
rjali. 

Vodja inšpektorata je Vik-
tor Mikek, ki mu bosta pri 
delu pomagala dva komu-
nalna redarja. Ob ponedelj-
kih in četrtkih bo inšpektor v 
Skofji Loki (v pritličju upra-
vne enote), ob torkih v Gore-
nji vasi in ob petkih v Žireh, 
redarsko delo pa bo potekalo 
vse dni v vseh treh občinah 
Zanimivo je, da inšpektor 
Mikek zaenkrat še nima 
službene izkaznice, brez ka-
tere ne more opravljati dela 

na terenu, zato bo v tem 
času (kak teden) še priprav-
ljal plan dela. 

"Za skupno pot inšpekto-
rata treh občin smo se odlo-
čili zato, ker je država v tem 
prepoznala varčevanje in 
nam bo krila polovico stro-
škov, hkrati pa so se pristoj-
nosti inšpektorata z zadnji-
mi spremembami zakona 
inočno povečale," o razlogih 
približno 70 tisoč evrov vred-
nega projekta pravi škofjelo-
ški župan Igor Dtaksier. Kot 
r^eno bo polovico tega zne-
ska plačala država, z ostro 
politiko glob (ki jo župani si-
cer ne napovedujejo) pa bi 
inšpektorat lahko preživel 
brez pomoči občin. 

V Škofli Loki bo imel in-
špektor največ dela na občin-
skih cestah, postavljanja za-
časnih gradbenih odrov in 
Ograj, pri zaporah cest, rav-
nanju z odpadki, opravljal bo 
nadzor nad uporabo javnih 
površin ter nadzoroval plači-
lo turističnih taks. "Prvi ko-
raki inšpektorata v naši obči-
ni bodo v usmerjanju in sve-
tovanju našim občanov. Za-

Inšpektor Viktor Mikek s pomočjo komunalnih redarjev 
napoveduje strožje spoštovanje občinskih odlokov -
najprej z opozorili, nato tudi z globami. 

stavili smo si štiri prioritete, 
nad katerimi bo bedel in-
špektor, to je oskrba s pitno 
vodo, občinske ceste, javni 
red in mir in ravnanje z od-
padki," je pojasnil Milan Ča-
dež, župan občine Gorenja 
vas-Poljane. Tudi v Žireh, ki 
jih je na predstavitvi inšpek-
torata zastopal direktor ob-

činske uprave Franci Kran 
imajo že določene nalo 
"Skupaj bomo skušali re 
vati različne probleme, kot 
ureditev parkiranja, preg 
dali bomo občinske ces 
Dela zagotovo ne bo manj 
lo, s časom pa bomo vic 
katerim stvarem bomo c 
več poudarka." 

V Železnikih poplavilo 
devet hiš 
i 1. stran 

"Doletela nas je podobna 
nesreča kot ob septembrskih 
poplavah, le da je trajalo 
manj časa in je bilo manj svi-
njarije," so bili v petek zju-
traj pretreseni krajani Loga. 
Ob nesreči so se tako kot ob 
lanski ujmi znova izkazali 
gasilci iz Železnikov, Selc, 
Zalega Logu in Rudna, ki so 
jim pomagali črpati vodo iz 
kleti in reševati ostalo pre-
moženje. V petek 2qutraj so 
poplavljene kleti pomagali 
čistiti tudi delavci Cestnega 
podjetja Kranj. 

Domačini, ki imajo danes 
poplavljene prostore že ve-
činoma očiščene, menijo, da 
je do nesreče prišlo zaradi 
človeške napake. Tudi župan 
Mihael Prevc je prepričan, 
da je krivda na strani C P 
Kranj: "Zaradi gradbišča je 
bila struga zožena in izvaja-
lec del verjetno ni slišal opo-
zorila, da je čez noč možna 
velika količina padavin. Stru-
ga se je na tem mestu zajezi-
la in voda je zalila devet hiš." 
Dodal je še, da je občina na 
nevarnost poplav opozorila 
tudi izvajalca. 

Iztok Tonejec iz CP Kranj 
je na očitke domačinov in 
župana v petek odvrnil, da 
gre za splet okoliščin: "Stru-
ga je že tako ali tako utesnje-
na in objekta ne moremo 

Včeraj nam je direktor 
Cestnega podjetja Kranj 
Branko Žibema priznal, 
da so delno krivi za nasta-
lo nesrečo. "Prav je, da jo 
tudi prevzamemo. Oško-
dovanci lahko pričakujejo 
povrnitev škode, saj je bilo 
gradbišče zavarovano. Ce-
nilci bodo danes začeli 
ocenjevati škodo na tere-
nu," je še dejal Žibema. 

zgraditi drugače, kot da še 
dodatao zožamo pretočni 
profil. Naenkrat je prišlo toli-
ko vode, morda je s sabo pri-
nesla še kaj materiala, vse 
skupaj se je zamašilo in voda 
je udarila čez cesto. Strojniki 
so bili v eni uri tam, a je bilo 
prepozno. Ponoči je težko 
hitro odreagirati, drugače bi 
bilo, če bi se to zgodilo čez 
dan." 

www.lidl.si 

^ Plščančja nabodala 
• 4 plščančja nabodala z ananasom 

ali 4 piščančja nabodala s čebulo, 
rdečo in zeleno papriko 

• Začinjeno 

2 1 . 7 . - 2 3 . 7 . 2008 

Uničevalec plevela 
• z elelrtričnim vžigom 
• Idealno za biološko odstranjevanje 

plevela, za odstranjevanje ledu, 
odzmrzovanje, za prižig oglja itd. 

• Zamenljiva doza s stisnjenim 
plinom 

• Natančna smer plamena 
• VkljuSno s 330-g univerzalno 

plinsko kartuSo 

Hamburger polpeti 
1 6 * 6 2 . 5 g 

«-f > * »'"i ^ 

* Izdelki so dobavliivi samo v omejenih količinah. V pnmoiu. da bodo kljub skrlmeinu načrtovanju zaloj pri nopiičakovano velikemu povpraJovanju le prvi dan razprodani, conjene kupec prosimo za razumevanje. 

Prodaja samo v kolitinah. obii!a|nih za gospodinjstva Slike so simboliCne. Vse cene veljajo za izdelke brez dekoialivnih elemenlov do razprodaje zakig Vse cene so v EUR s piipadajoJim DDV. Za tiskarske napake ne odgovaijamo. 

http://www.lidl.si
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Zaspal ob cigareti 
v B o h i n j u s o našl i t ruplo d o m a č i n a , ki se je 

n a j b r ž z a s t r u p i l z ogl j ikovim m o n o k s i d o m . 

S I M O N Š U B I C 

Podjelje - V soboto so v sta-
novanjski hiši v Podjelju pri 
Srednji vasi v Bohinju našli 
mrtvega 47-letnega lastnika. 
Policija domneva, da je po 
vsej verjetnosti umrl zaradi 
zastrupitve z ogljikovim mo-
noksidom. 

Pri ogledu kraja najdbe 
trupla so policisti našli več ci-
garetnih ogorkov, ki so ležali 
jK) lesenih tleh, na njih pa so 

vidne sledi tlenja oziroma 
gorenja, ob katerem se je 
sproščal tudi ogljikov mono-
išid. Kriminalisti niso 2asle-
dili nobenih sledi nasilja, niti 
drugih znakov, ki bi kazali, 
da je pokojni umrl nasilne 
smrti. Zdravnica, ki je potr-
dila smrt pokojnega, na kra-
ju ni mogla ugotoviti točne-
ga vzroka smrti, zato je odre-
dila sanitarno obdukcijo. 
Umrli je v hiši živel sam, je 
še sporočila policija. 

KRIMINAL 

LESCE 

Iz avtomobila vzel torbico 

Neznani storilec je v nedeljo med ii . in 14. uro vlomil v 
osebni avtomobil, ki ga je oškodovanka parkirala na parki-
rišču pred letališčem v Lescah. Odnesel je žensko torbico, v 
kateri so bili gotovina, mobilni telefon in plačilne kartice. 

ŠENČUR 

Izginilo udarno kladivo 

Neznani storilec je pred dnevi neopazno prišel na gradbišče 
v Šenčurju. Tam je izkoristil odsotnost delavcev in vzel 
udarno kladivo znamke Furakova. Gmotna škoda znaša 
okoli deset tisoč evrov. S. Š. 

m 
MESTOA OBC INA KRANJ 

Župan Mestne občine Kranj na podlagi 8. člena Zakona o volilni In nefe-
rendumski kampanji (Uradni list RS. št. 41/2007), 3. člena Zakona o 
spremembah In dopolnitvah Zakona o političnih strankah (Uradni list RS. 
št. 103/2007), 15. člena Odtoka o oglaševanju In usmeijevalnem siste-
mu v Mestni občini Kranj (Uradni list. RS, št. 79/2001 in 20/2006) in 
44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni Ust RS. št. 33/2007) 

o b j a v l j a 

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE 
OGLAŠEVALSKIH MEST V MESTNI OBČINI KRANJ 

1. Mestna občina Kranj organizatorjem volilne kampanje za redne volitve 
poslancevv Državni ztior Republike Slovenije (v nadaljevanju: organi-
zatoijl) ponuja bnszplačna oglaševalska mesta za lepljenje in nameš-
čanje plakatov z volilno pitipagandnimi sporočili. 

2. Oglaševalska mesta, ki so na voljo, so naslednja: 
• veliko plakatiranje: 
- jumbo plakati 1:15 površin v dinnenziiah: višina 3 m, širina 4 m. 
- jumbo plakati II: 6 površin v dimenzijah: višina 2,38 m, širina 5,04 m, 
• srednje veliko plakatiranje 
- vitrine na avtobusnih postajah: 31 površin v dimenzijah: višina 1,75 m. 

širina 1,185 m (vkini del: višina: 1,71 m, širina 1,16 m), 
-panoHnadrogcrvIh: 61 površlnvdlnienzijah: višina 1.7 m, širina 1.1 m. 
- roto panoji: 5 površin, 
• malo plakatiranje 
- oglasni panoji: 25 površin v dimenzijah: višina 1m, širina 0,7 m. 

3. Organizatorji v vlogi navedejo želeno število oglaševalskih mest in ve-
»kost plakatov. 

4. Organizatoiil morajo vloge vložiti v sprejemni pisarni Meslne občine 
Kranj ali poslati v priporočeni pošiljki na nastov: Mestna občina Kranj, 
Oddelek za splošne zadeve, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najkasneje 
do srede, 30. 7 .2008, do 10. ure. 

5. Mestna otičina Kranj, Oddelek za sptošne zadeve, bo zbrala vtoge 
organizatorjev in na podlagi načela enakopravnosti opravila žrebanje, 
ki bo dotočito lokacije oglaševalskih mest za organizatorje, ki bodo 
pravočasno oddali vk>ge. Žretianje bo p o t i l o v ponedeljek, 4 . 8. 
2008, ob 10. uri v sejni sobi š t 8 v stavtii Mestne ot>čine Kranj. 

6. V kolikor t)0 želeno števito oglaševalskih mest v vlogi organizatorjev 
preseglo kvoto brezplačnih oglaševalskih mest. Mestna oljčina Kranj 
organizatorjem proti plačilu omogoča dodatna oglaševalska mesta 
preko izvajalcev za izvajanje dejavnosti oglaševanja, plakatiranja in ob-
veščanja, ki imajo z Mestno občino Kranj sklenjeno pogodbo: 
• AMICUS, d. o. o., Poslovna enota Kranj, Planina 3,4000 Kranj, tel. 

št.: 04/235 42 10, za panoje na drogovih. 
• TA»-TAM, d. o. o., Venovškova ultoa 55B, 1000 Ljubljana, tel. št.: 

01/51 56 596, za malo plakatiranje, 
• METROPOUS MEDIA, d. o. o., Šmartinska cesta 152,1000 Ljub-

ljana, tel. št.: 01/585 20 50, za veliko in srednje veliko plakatiranje, 
• EUROPLAKAT, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, 

tel. št.: 01/585 20 SO, za veliko In srednje veliko plakatiranje. 
7. Plakatiranje na določenih oglaševalskih mesffli bo v skladu z 2. členom 

Zakona o volilni b referendumski kampanj (Uradni Bst RS. št. 41 /2007) 
mogoče od 22. 8. 2008 (30 dni pred dnem glasovanja) naprej. 

Številka: 3506-0152/2008-43/04 
Datum: 17 7. 2008 

PODŽUPAN 
Mestne občine Kranj 

Stane Štraus, I. r. 

Rotvajlerka in lastnica 
napadli sprehajalca 
Dvainsetdemtdesetletnega Radovl j ičana je m e d s p r e h o d o m o b ž e l e z n i š k e m tiru najprej 

n a p a d l a rotvajlerka, nato pa je n jena lastnica šla n a d e n j z v i l a m i . 

S I M O N Š U B I C 

Radovlj ica - V nedeljo 
okoli 13. ure je v bližini že-
lezniških tirov ob Poljski 
poti v Radovljici rotvajlerka 
ogrizla 72-letnega Dragana 
Rakiniča iz Radovljice, za 
nameček pa ga je z vilami 
napadla še }2-letna lastnica 
psice. Policisti bodo lastni-
co kazensko ovadili zaradi 
suma storitve kaznivega 
dejanja hude telesne po-
škodbe, ji izdali plačilni 
nalog po zakonu o zaščiti 
živali in napisali poročilo 
na veterinarsko službo, so 
včeraj sporočili iz Operativ-
no komunikacijskega cen-
tra Policijske uprave v Kra-
nju. 

Dvainsedemdesetletni Ra-
dovljičan Dragan Rakinič se 
je v soboto popoldne spreha-

jal ob železniških tirih v Ra-
dovljici. Ko je prišel do tam-
kajšnjih vrtičkov, je na tirih 
zagledal nekoliko oglušel^a 
vrtičkarja in ga opozoril, da 
se približuje vlak, ter ga s 
tem obvaroval pred najhuj-
šim, pripoveduje. Kmalu za-
tem pa ga je čakalo pravo 
presenečenje. Ko se je pribli-
žal vrtu 32-letne Radovljičan-
ke, je proti njemu iz pesjaka 
pritekla rotvajlerka. "Gospo 
sem opozoril, naj psa zapre, 
nato se je med nama vnel 
prepir," pripoveduje. Po nje-
govih besedah ga je z nogo 
sunila v trebuh, da je padel 
na ograjo sosednjega vrta, 
nato pa naj bi z vilami za-
mahnila proti njemu, a se je 
ubranil z roko. "Z vilami me 
je udarila v levo roko, v dru-
go roko pa me je med prete-
pom ugriznil pes," se spomi-

Do napada je prišlo pri vrtičkih ob Poljski poti v Radovljici. 

nja. Rakiniču je nato Radov-
Ijičanki vile le uspelo iztrgati 
iz rok in se umakniti. Kmalu 
zatem je na kraj prispela po-
licija, ki jo je o dogodku ob-
vestila bližnja stanovalka. 

Napadenega Radovljičana so 
nato odpeljali v jeseniško 
bolnišnico, kjer so poskrbeli 
za njegove rane po rokah, ra-
mah in prsih, nato pa so ga 
spustili v domačo oskrbo. 

Zagorelo zaradi samovžiga sena 
v Robidnic i j e pogorelo leseno ostrešje g o s p o d a r s k e g a poslopja , s e n o in traktor. 

S I M O N Š U B I C 

Robidnica - V petek popoldne 
je izbruhnil požar na gospo-
darskem objektu v Robidnid 
pri Gorenji vasi. Ogenj je 
uničil ostrešje, seno in starej-
ši traktor. Gmotna škoda po 
prvih ocenah znaša okoli tri-
deset tisoč evrov. Po prvih 
ugotovitvah je najbrž zagore-
lo zaradi samovžiga sena, 
ogenj pa so pogasili prosto-
voljni gasilci s Hotavelj, Go-
renje vasi, Trebije, Poljan, 
Novakov in Cerknega. Go-
spodarski objekt, velik 12-

krat 14 metrov je razdeljen 
na dva dela. Spodnji del slu-
ži za hlev, v zgornjem pa je 
bilo shranjeno seno in kme-
tijski stroji. Kriminalistična 
komisija je ugotovila, da je 
požar izbruhnil v zgornjem 
delu gospodarskega poslop-
ja, v delu, kjer je bilo seno, 
staro in novo. Na seno, ki je 
bilo pripeljan na novo, je 
pred vžigom skozi okno sija-
lo sonce. Policija domneva, 
da se je novo seno med suše-
njem v notranjosti pregreva-
lo, zato je tudi prišlo do sa-
movžiga. 

KRIMINAL 

ŠENČUR 

Vlomili v tri hiše 

V noči na nedeljo so neznani storilci na območju občine 
Šenčur vlomili v tri stanovanjske hiše, iz katerih so odnesli 
gotovino, mobilne telefone, fotoaparate, zlatnino in prenos-
ni računalnik. Skupna gmotna škoda znaša 5.700 evrov. 

M E N G E Š 

Prijet v nekaj minutah 

Prejšnji teden so domžalski policisti v Mengšu odvzeli pros-
tost 41-letnemu Radomljanu. Sumijo ga storitve kaznivega 
dejanja velike tatvine. Okoli 15.50 naj bi v Šolski ulici v 
Mengšu vlomil v osebni avto. Iz katerega je vzel žensko tor-
bico. Pri kraji so ga opazili občani In takoj obvestili policiste. 
TI so osumljenega Izsledili v nekaj minutah in mu odvzeli 
prostost, torbico z vso vsebino pa so vrnili lastnici. 

Požar je najverjetneje izbruhnil zaradi samovžiga sena. 

DOTL/IŽALE 

Vlomilec v priporu 

Domžalski policisti so prejšnji teden odvzeli prostost 24-let-
nemu Ljubljančanu, ki ga utemeljeno sumijo storitve 
kaznivega dejanja velike tatvine. Pred dobrim tednom dni 
naj bi vlomil v prodajni salon Dragomlju In odnesel 4.500 
različnih artiklov. Preiskovalni sodnik je odredil pripor. 

M E D V O D E 

Tatova pravočasno ujeli 

Pred dnevi so ljubljanski policisti okoli 22. ure prejeli obve-
stilo, da iz Medvod proti Ljubljani voznik belega komblja 
vozi ukraden gradbeni material. Policisti so na Celovški ce-
sti v Ljubljani ustavili vozilo Renault Master, ki ga je vozil 
30-letnl Ljubljančan, poleg njega pa je sedela 25-letna Ljub-
ljančanka. Zasegli so jima 45 kovinskih podpornikov, ki sta 
jih ukradla v podjetju iz okolice Medvod. Kasneje so ugoto-
vili, da je Ljubljančan v začetku julija istemu podjetju ukra-
del tudi za 1.500 evrov veznih ploŠč. S. Š. 
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Predolimpijski miting 
z odlično udeležbo 
Radovljiški plavalni klub Žito Gorenjka je minul i konec tedna pripravil mednarodni plavalni mit ing 
Mobitel 2 0 0 8 , med več kot tristo plavalci in plavalkami pa so bili tudi nosilci kolajn z o l impi jsk ih iger 
in svetovnih prvenstev. 

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

Radovljica - Kar obsežen spi-
sek odli6iih tujih in doma-
čih plavalcev in plavalk se je 
nabral ob letošnjem medna-
rodnem mitingu v Radovlji-
ci. Da je bilo na 2adnji tekmi 
pred olimpijskimi igrami 
vzdušje še boljše, je poskrbe-
lo lepo vreme, naši vrhunski 
plavalci in plavalke pa so 
temu dodali še nekaj odlič-
nih rezultatov. Tako sta se 
prvi dan zmag v najmočnejši 
družbi veselili domači olim-
pijki Anja Klinar na 400 me-
trov mešano in Sara Isakovič 
na 200 metrov prosto, Trigla-
vova olimpijka Anja Čarman, 
ki jo je v soboto na 100 me-
trov hrbtno premagala hrva-
ška reprezentantka Sanja Jo-
vanovič, pa je bila nato od 
vseh tekmic boljša v nedeljo, 
ko je slavila na 200 metrov 
hrbtno. "S svojimi nastopi tu-
kaj v Radovljici sem zelo za-
dovoljna, kljub odlični konku-
renci tujih plavalcev na tekmi 
pa v moji disciplini danes 
konkurenca ni bila tako dobra 
in zato se mi za zmago ni bilo 
treba boriti tako močno kot 
prejšnji teden v Dubrovniku. 
Vseeno sem z rezultatom 
okoli 2.13 zelo zadovoljna, saj 
se v prejšnjih letih temu ni-
sem niti približala, sedaj pa 
mi to že redno uspeva," je po-
vedala Anja Č a t n ^ z Gode-
šiča, za katero so te dni napo-
rni treningi in tekme, tudi v 
Radovljici pa jo je spremljal 
trener Steve CoUins. Anja, ki 
si želi na bližnjih olimpijskih 
igrah pokazati kar največ, pa 
se že veseli nastopa v Pekin-
gu: "Že pred sezono sem 
imela načrt, da bom rezultate 
do Pekinga postopoma izbolj-
ševala, čeprav nisem verjela, 
da bo to šlo tako hitro. Zato še 
bolj navdušeno treniram, saj 
vem, da sem na pravi poti." 

Samozavestna Sara 
Isakovič 

Prav tako je- kljub rahli po-
škodbi - vse tekmice v nastopu 
na 1500 metrov premagala ra-
dovljiška olimpijka v daljin-
skem plavanju Teja Zupan, za 
še eno svojo in novo slovensko 
zmago pa je v nedeljo poskr-
bela Sara Isakovič, ki je prejela 
zlato kolajno še v disciplini 
200 metrov delfin. "Tukaj na 
domačem bazenu mi je uspel 
še en fantastičen nastop na 
200 metrov krav kar je moj 

Sara Isakovič se je, kljub utrujenosti po zadnjih napornih treningih, z zmagama izkazala 
tudi na domačem bazenu v Radovljici. / foio: cotazd Kav<it 

sedmi najboljši čas in še ena 
potrditev, da sem res v viiiun-
ski formi. To pa kljub dejstvu, 
da smo v zadnjih dneh trdo 
trenirali in sem že kar pošteno 
utrujena. Tako dokazujem, da 
sem v svetovnem vrhu in lah-
ko res samozavestno odpotu-
jem na olimpijske igre," je po-
vedala vedno nasmejana Sara, 
ko je ob domačem bazenu do-
bivala čestitke za odlične re-
zultate in zmage v zadnjem 
času ter še več lepih želja za 
uspešen nastop na avgustov-
skih olimpijskih igrah. 

Lepo darilo za 75 let 
kluba 

Niso pa bili ob letošnjem 
mitingu zadovoljni le zmago-
valci in dobitniki kolajn, tudi 
organizatorji iz domačega klu-
ba, na čelu s predsednikom 
)ožetom Rebcem, so prejema-

li čestitke za še eno lepo tek-
movanje in jubilej kluba. 

"Že pred letošnjim mitin-
gom smo napovedovali moč-
no udeležbo plavalcev in pla-
valk, sedaj po končanem tek-
movanju pa lahko rečem, da 
je bil to v zgodovini radovlji-
škega kluba res najmočnejši 
mednarodni miting, saj so 
prišli asi, kot so Martina Mo-
ravcova, Pavel Korzeniowski, 
Mirna in Dinko Jukic', Svith-
na Khakhlova, ... ter mnogi 
drugi. Termin mitinga je letos 
še posebej posrečen, saj po da-
našnjem dnevu vsi plavalci 
odhajajo na sklepne priprave 
pred olimpijskimi igrami in 
se bodo posvečali zgolj še 
temu dlju," je v Radovljici po-
vedal direktor plavalnih repre-
zentanc Ciril Globočnik, ki je 
še posebno pazljivo spremljal 
nastope domačih olimpijcev. 
"Naši so pokazali visoko stop-

njo pripravljenosti. Sedaj jih 
čaka še nekaj priprav v doma-
čih sredinah, nato pa 31. julija 
odpotujejo v Jen Tai na Kitaj-
skem, kjer se bodo na olimpij-
ske nastope pripravljali skupaj 
z atleti, kolesarji, strelci in ju-
doisti. Na prizorišče tekmo-
vanj pa bodo nato odpotovali 
6. avgusta," je načrte naših 
plavalcev pred nastopom na 
olimpijskih igrah opisal direk-
tor Globočnik, ki se letos z 
vodstvom domačega radovlji-
šk^a kluba veseli tudi uspe-
hov ob praznovanju 75-lettiice: 
"S praznovanjem smo začeli 
že konec maja z mitingom 
Gorenjke in družabnim sreča-
njem, seveda pa je višek praz-
novanja prav tokratni medna-
rodni miting. Ob tem smo iz-
dali tudi jubilejni bilten, vsi 
skupaj pa upamo, da bo po vr-
nitvi s Pekinga še dovolj pri-
ložnosti za praznovanje." 

Anja Carman in njen trener Steve Collins sta pred odhodom na olimpijske igre zadovoljna 
z rezultati. / FOIO: CO<>I<I Kav<I< 

Pri nogometnem Triglavu 
znana večina ekipe 
Po šoku in izpadu ter vrnitvi m e d nogometne 
drugol igaše so pri članski ekipi Triglava zavihali 
rokave in začeli priprave na novo sezono. 

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

Kranj - Od začetka julija vadi-
jo štiri moštva kranjskega 
Triglava, ki tako pri članih (2. 
liga) kot pri mladincih in ka-
detih (1. Uga) ter dečkih pred-
stavlja kakovostni vrh gorenj-
skega nogometa. Po stresu 
glede izpada v tretjo in ohra-
nitev statusa drugoligaša, je 
novi trener Brane Pavlin za-
vihal rokave, na voljo pa ima 
dokaj novo moštvo in ambidj 
ne skriva. "Triglav Gorenjska 
mora biti v vrhu, delamo trdo 
in smo odigrali že nekaj te-
kem, kjer preizkušamo tudi 
nove igralce. Fantje so priza-
devni, imajo ambidje, dodali 
pa smo nekaj izkušenih," 
pravi Pavlin. 

V prvoligaške klube so iz 
Triglava prestopili Miha No-
vak (Domžale), Siniša And-
jelkovič (Drava) in Aleš Mer-
telj (Koper), so pa moštvo 
okrepili z mladim tujcem iz 
BiH. "Gre za 190 centime-
trov visokega Elvisa Coliča, 
študenta iz Banovičev. Iz 
HIT Gorice je k nam vsaj za 

leto dni prestopil Sanel Kala-
kovič, sicer tudi Član mlajših 
državnih selekdj, iz Avstrije 
pa se je vrnil 27-letni Robert 
Najdenov, Id je sicer otrok 
Olimpije, a ima potrebne iz-
kušnje za naše moštvo, kjer 
verjetno ostaja mladi repre-
zentant Danijel Marčeta in 
pa nelateri igrald, ki so bili 
že lai5i streld in nosild (De-
jan Burgar, Uroš Smolej, De-
jan Robnik, Rok Dolžan, Iz-
tok likozar). Če k tem doda-
mo mladi val (Denis Talič, 
Dejan Bajrič, Bernard Stjepa-
novič, Uroš Švegelj in dru^), 
potem je okostje ekipe tu," 
pravi direktor Miran Šubic 

V prvem krogu 10. avgusta 
prihaja v Kranj novinec Šent-
jur, teden prej bo Triglav go-
stil Olimpijo na prijateljski 
tekmi. Prvenstvo pri mladin-
cih in kadetih se začne že 2. 
avgusta, 9. avgusta igrajo sta-
rejši deflci, dan kasneje se 
začne drugoligaški ples. 
Žreb je hotel, da bodo vse 
ekipe Triglava odigrale prve 
tekme pred domačimi gle-
dald! 

D O M Ž A L E 

D o m a č a z m a g a pred evropsko preizkušnjo 

Kljub napovedi In grožnji s stavko Smdikata profesionalnih 
nogometašev Slovenije (SPINS), se je konec tedna začelo 
i8. državno prvenstvo v nogometu. Lanski prvaki, nogome-
taši Domžal, so v domačem športnem parku gostili ekipo 
Primorja in slavili 2:0. Obakrat je zadel Andraž Kirm. Že ju-
tri, v sredo, pa Domžalčane čaka povratna tekma prvega 
kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Gostili bodo ekipo Fgi Du-
delanga, ki so jo prejšnji teden v gosteh premagali 1:0. Tek-
ma se bo začela ob 20.45. V. S. 

VATERPOLO 

KRAN) 

Kadeti v Beograd na evropsko prvenstvo 

V petek, 24. julija, bo v Beograd, kjer bo od nedelje, 25. juli-
ja, in do nedelje, 3. avgusta, kadetsko evropsko prvenstvo, 
odpotovala naša kadetska reprezentanca. Na tekmovanje, 
na katerem pričakuje uvrstitev med prvih deset na stari celi-
ni, bo odpotovala v postavi: vodja reprezentance direktor 
Peter Mlakar, trener Robert CrubiSlč, pomočnik trenerja Mi-
lan Mitrovič, vratarja Vlado Mačužič (vsI Branik) in Marko 
Prcač (Terme Ptuj), ter igralci Aljaž Pevec, Matevž Pevec, 
Matej Rajšp, Žiga Mlakar (vsi Branik), Rok Resnik, Elvis 
Murgič (oba Triglav), Žiga Peršin, Jan PungerI, Jan Medja 
(vsi Slovan Olimpija), Tilen Leskovec (Kamnik) in Luka Ba-
siaco (Rokava Koper). J. M. 

KOŠARKA 

KRANJ 

Našim košarkarjem ni uspelo 

S porazom proti ekipi Portorika s 70:81 so naši košarkarji v 
petek končali kvalifikacije za nastop na letošnjih olimpijskih 
Igrah. V Atenah so si nato mesta za nastop v Pekingu zago-
tovili Hrvatje in domačini Grki, kot zadnji pa v nedeljo še 
Nemci, ki so premagali Portoriko. V. S. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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V ekipi prvakov 
še dva novinca 
Minuli teden sta pogodbi z odbojkarj i Bleda 
podpisala še Nicholas C u n d y in Saša Gadnik . 

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

Bled - Odbojkarji Bleda bodo 
v novi sezoni močnejši še za 
dva odbojkarja in sicer je 
enoletno pogodbo s klubom 
podpisal Kanadčan Nicholas 
Cundy, dve sezoni pa bo dres 
aktualnih slovenskih prva-
kov nosil tudi Šempeterčan 
Saša Gadnik. To so minuli 
konec tedna sporočili iz klu-
ba naših prvakov, kjer so pre-
pričani, bo 24-letni Cun-
dy, ki prihaja iz Edmontona 
in je tudi član kanadske re-
prezentančne selekcije, v 
ACH Volleyu okrepil spreje-
malsko vrsto. Preteklo sezo-
no je namreč uspešno nasto-
pal za belgijski NoHko Maa-
seik in bil na zaključnem tur-
nirju CEV Cup-a v Rimu raz-
glašen tudi za najboljšega 
sprejemalca. Med drugim je 
bil tudi eden od nosilcev igre 
svojega moštva v končnici 
belgijskega prvenstva, v kate-
ri je Noliko v fmalu proti mo-

štvu Knack Randstad Roese-
lare slavil naslov državnega 
prvaka. 

Saša Gadnik, ki se je v do-
sedanji karieri z igranjem že 
preizkusil tudi v Italiji, je v 
zadnji sezoni nosil dres ru-
skega moštva ZSK Gazprom 
Surgut, s katerim je na kon-
cu zasedel osmo mesto v 
močnem ruskem prvenstvu. 
193 centimetrov visoki igra-
lec bo v dresu ACH VoUeya 
igral na mestu korektorja. 

Tako bo moštvo ACH Vol-
ley v novi sezoni sestavljalo 
15 odbojkarjev in sicer: Sa-
tler, Perez (podajalca), Če-
bron, Pajenk, Kamnik, Tho-
mas (srednji blokerji), Čutu-
rič, Flajs, Pleško, Šket, Cun-
dy (sprejemalci), Gasparini, 
Gadnik (korektorja), Škorc, 
Fabjan (libera). Ekipo bo vo-
dil Kanadčan Gienn Hoag, 
njegov pomočnik bo Rado-
van Gačič, fizioterapevt in 
kondidjski trener pa bo Mar-
ko Šercer. 

SMUČARSKI SKOKI 

PLANICA 

Letalnico bo treba posodobiti 

Kot so sporočili odgovorni pri Smučarski zvezi Slovenije, je 
v preteklih dneh na uradni pregled letalnice v Planici prišel 
predstavnik FIS Wolfgang Happle. Planiški letalnici 31. de-
cembra 2009 namreč poteče certifikat, ki ga Mednarodna 
smučarska zveza podeljuje skakalnlcarr in velja pet let. Brez 
certifikata pa ni mogoče organizirati tekme svetovnega po-
kala aH svetovnega prvenstva. "Po temeljitem pregledu se je 
izkazalo, da bo za pridobitev novega certifikata potrebno 
opraviti nujne posodobitve. Gre predvsem za razširitev do-
skočišča in obnovo nekaterih dotrajanih delov letalnice. Po 
prvih ocenah OK Planica bo investicija vredna več kot 200 
tisoč evrov. Poleg zahtevanih posodobitev, pa je predstav-
nik FIS opozoril tudi na izgradnjo nove sedežnice, ki jo bo 
potrebno postaviti pred pridobitvijo novega certifikata," so 
sporočili iz SZS in hkrati poudarili, da prireditev, ki bo na 
sporedu od 19. do 22. marca drugo leto ni v nevarnosti, saj 
ima letalnica veljaven certifikat do konca prihodnjega leta. 
Dejstvo pa je, da bo potrebno vsa zahtevana dela opraviti do 
leta 2010, saj bo v Planici le tako takrat lahko svetovno pr-
venstvo v poletih. V. S. 

PADALSTVO 

ALTENSTADT 

Tokrat tik pod stopničkami 

Nemški Altenstadt je gostil letošnje tretje tekmovanje padal-
cev v skokih na cilj za točke svetovnega pokala, slovenski tek-
movalci pa so tokrat po dolgem času ostali brez uvrstitev na 
stopničke. Naši so na bavarskem nastopali z dvema ekipama, 
vodilno moštvo v svetovnem pokalu Elan je nastopilo v posta-
vi Roman Karun, Corazd Lah, Matej Bečan, Jurij Kozjek in 
Maja Sajovic, za Ptujčane pa so skakali Peter BaHa, Corazd 
Vindii, Boris janžekovič, Aleksander Čuš in Tonček Cregorič. 
Obe ekipi sta bili uvrščeni med deseterico, Elan na četrtem 
mestu, Ptujčani so bili sedmi. Tudi v konkurenci posamezni-
kov je bila slika na las podobna, med moškimi je tik pod stop-
ničkami ostal Corazd VindiŠ, pri dekletih pa je Majo Sajovic 
"out" v četrtem skoku stal zmage. Naslednje tekmovanje za 
svetovni pokal pa padalce čaka čez tri tedne v Bellunu. Z. R. 

Hčerki bosta ostali doma 
N a š najboljš i veslač Iztok Čop, ki je zadnja leta velike uspehe na zmagovalnem odru proslavljal 
s hčerkama Ruby in Amber, bo tokrat od d o m a č i h v Pekingu imel zgolj podporo žene Petre. 

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

Radovljica - Iztok Čop je s 
36 leti eden naših najbolj iz-
kušenih športnikov, ki bodo 
letos nastopili na olimpij-
skih igrah. Njegovi uspehi 
na največjih članskih tekmo-
vanjih (prej je bil tudi mla-
dinski svetovni prvak) segajo 
že v leto 1991, ko je v dvojcu 
brez krmarja z Denisom 
Žvegljem osvojil drugo me-
sto na svetovnem prvenstvu, 
leto kasneje pa bronasto 
olimpijsko kolajno. Tudii 
kasneje uvrstitev na zmago-
valni oder največjih tekmo-
vanj ni manjkalo, zadnja od-
lična pa je iz lanskega sveto-
vnega prvenstva v Miinch-
nu, kjer sta z Luko Špikom 
postala svetovna prvaka v 
dvojnem dvojcu. 

Kot aktualna svetovna pr-
vaka Iztok in Luka, oba sicer 
člana Veslaškega kluba Bled, 
odhajala tudi na letošnje 
olimpijske igre v Peking, 
kjer bosta skušala ohraniti 
sloves ene najboljših vesla-
ških posadk na svetu. Ob za-
dnjih pripravah sva se pogo-
varjala z Iztokom Čopom. 

Letos odhajate že na svoje 
pete olimpijske igre. Bo na-
stop zato zgolj rutina ali ima-
te do olimpijskih iger pose-
ben odnos? 

"Za menoj je res že veliko 
pomembnih nastopov, ven-
dar so olimpijske igre vedno 
nekaj posebnega, so pač le 
enkrat vsake štiri leta. Res 
morda vzdušje in ostalo z leti 
bolje spoznaš, vendar so vsa-
ke olimpijske igre drugačne, 
zato ti nastopi nikoli ne mo-
rejo postati rutina. Vsaka se-
zona je pač nekaj posebnega. 

Iztoku Čopu in Luki Špiku sta zadnja leta družbo na zmagovalnem odru (na sliki na 
lanskem SP v MUnchnu) delali tudi Iztokovi hčerki, najprej Ruby, nato še Amber. Letos je 
zanju pot v Peking predolga. 

priprave na olimpijsko sezo-
no so bolj zahtevne kot sicer 
in tako, Idjub izkušnjam, m-
tine ne more biti." 

V letošnji sezoni ni šlo vse 
po načrtih, kako je trenutno? 

"Trenutno sva v obdobju, 
ko je zelo težko govoriti o pri-
pravljenosti, o formi, saj so 
treningi še vedno zelo za-
htevni, oba z Lukom sva od 
tega utrujena in hitrosti niso 
takšne, kot si jih želiva. Ven-
dar pa sva že toliko izkušena, 
da se zavedava, da bo po ne-
kajdnevnem počitku pred 
tekmovanjem vse drugače. 
Tako lahko ocenjujeva, da 
sva približno v takem položa-
ju, kot sva bila zadnji dve leti 

v tem obdobju in zato upam, 
da bova zaključni del priprav 
uspela normalno opraviti in 
da se bova tik pred nastopi 
uspela toliko spočiti, da bova 
lahko na najpomembnejših 
tekmah dala vse od sebe." 

So večja korist izkušnje ali so 
vam leta že v nadlogo? 

"Izkušnje so prednost v to-
liko, da veš, kaj je pomemb-
no in kako vse skupaj poteka. 
To, da sem šestaajst let sta-
rejši, kot sem bil na prvi 
olimpiadi, pa zagotovo ni 
prednost. Na prvih olimpij-
skih igrah sem bil sproščen, 
imel sem veliko več energije 
in veliko lažje je bilo zdržati 
vse napore. Zato bo zame le-

tošnji nastop zagotovo težji, 
kot je bil na mojih prvih 
olimpijskih igrah." 

Zadnja leta so vas na največ-
jih tekmah spremljala vaša 
dekleta, žena Petra, hčerki 
Ruby in Amber, pa tudi 
mami Slava. Hčerki sta se z 
vami na zmagovalnem odru 
že navadili tudi slovenske 
himne. Kako bo letos? 

"Letos sva se s Petro odlo-
čila, da na tako dolgo pot gre 
le Petra, mama pa bo ta čas s 
hčerkama. Zavedava se, da 
bo pot na Kitajsko, pa tudi 
tamkajšnja klima, najbolj na-
poma za vse in ne upava si 
tvegati, da bi v Peking poto-
vali tudi hčerki." 

Najboljši odbojkarji zbrani v Kranju 
B R A N K O M A Č E K 

V petek in soboto bo na 
ploščadi pred MOL v Kranju 
letošnji 4. tumir Tušmobil LG 
presented by Nestea, ki bo 
hkrati veljal tudi kot letošnje 
državno prvenstvo v odbojki 
na mivid. Na ddu bomo videli 
trenutno najboljše slovenske 
ekipe, predvsem v moški kon-
kurenci pa bodo med kandida-
ti za vrii zagotovo tudi igrald, 
ki so neposredno povezani z 
gorenjsko odbojko. Neposre-
den nastop na kranjskem tur-
nirju so si že z uvrstitvami na 
prejšnjih turnirjih zagotovili 
Andrej Flajs in Rok Satler 
(Ema TV), sicer aktualna dva-
kratna državna prvaka v odboj-

ki na mivki, tudi Tine Umaut 
in Matevž Kamnik (Vital Pro) 
sta z zmago na drugem turnir-
ju napovedala boj za vrh, ne 
gre pa pozabiti tudi primorske 
naveze Marchiol 1 (Damir Ša-
bec, s katerim nastopa sedem-
kratni dižavni prvak Samo Mi-
klavc). Kot četrta sta si pravico 
do neposrednega nastopa za-
gotovila Danijd Pokeršnik in 
Aziz Lesnik (Js pa ti). Na ne-
deljskih kvalifikacijah so bile 
med 18 ekipami najuspešnej-
še ekipe Kalcer&Alfe-M (Bojan 
Kristan, Dejan Matijaševič), 
Tadeja Brankovič šport (Ma-
tevž Beik, Sašo Rop), Altlantis 
(Simon Krakar, Jože Časar) in 
Božnar&partner-Ekol (Jernej 
Potočnik, Gregor Perhaj). 

Pri ženskah sta v glavni vlo-
gi favorita zagotovo sestri Si-
mona in Erika Fabjan, saj sta 
letos zmagali na vseh treh tur-
nirjih serije. Vse boljši sta 
tudi Katarina Juhart in Tadeja 
Vdt, ki sta prav v tem tednu 
zasedli tretje mesto na moč-
nem turnirju na Švedskem. 
Andreja Vodeb in Ana Koc-
jandč sta letos že dvakrat stali 
na stopničkah za najboljše, da 
znata presenetiti tudi najbolj-
še, pa sta dokazali tudi na štu-
dentskem prvenstva Branilki 
naslova, Snežana Rajak in 
T^aša Dimec (Armal), sicer ni-
sta ravno v lanski formi, a dr-
žavno prvenstvo je samo eno 
in kaj lahko se jima naslov po-
sreči tudi ubraniti. Čeprav je 

bilo na kvalifikacijah v Dom-
žalah le sedem ekip, pa so vse 
štiri, ki so se uvrstile na glavni 
del turnirja v Kranju, lahko 
nevarne tudi za vrh. 

Tekmovanje se bo v Kranju 
začdo v petek ob 9.30 na nasu-
tem igrišču pred stavbo MOL 
Kranj (osem tekem se bo sicer 
odigralo tudi v ŠRC Vogu v 
Besnid), zadnje polfinaliste pa 
bomo dobili šde v petek po 22. 
uri, ko je predvidena zadnja 
tekma po ^pinah. Spored se 
bo v soboto začd ob L4.30, ob 
18.30 je predvidena prva tek-
ma za 3. mesto. Ob 21. uri naj 
bi se v finalu pomerili najbolj-
ši ženski ekipi, uro kasneje pa 
naj bi na nmdco stopili še naj-
boljši moški odbojkarji. 

mailto:vilma.stanomik@g-glas.si


:::»: :::::: •• •• •• • • • •• •• •• •• •• • ••••• • • :; :: •••••• •••• •• •• •••••• •• •••••• • • 
vilma.stanovnik@g-gfas.si 11 

Gams si še želi l(olajn 
čeprav je ob koncu minule sezone resno razmišl jal o zakl jučku uspešne kariere, pa se naš najboljši 
telemark smučar David Pr imožič iz L o m a nad Trž ičem še vsaj v letošnji sezoni želi dokazovati na 
največjih tekmovanj ih, zato je že začel priprave na novo z i m o . 

V I L M A STANOVN IK 

Kranj - David Primožič -
Gams, dan Telemark kluba 
Kranj, je v zadnjih desetih 
sezonah osvajal skoraj vse, 
kar si želi doseči športnik Bil 
je svetovni prvak, zmagoval je 
na tekmah svetovnega poka-
la, le v skupnem točkovanju 
svetovnega pokala v telemark 
srnučanju se ni uspel uvrstiti 
prav na vrh, čeprav je bil v se-
zoni 2001/2002 temu z dru-
gim mestom že zelo blizu. Po 
nekaj poškodbah in težavah z 
opremo je bil letos pomladi 
tik pred tem, da se odloči za 
slovo od tekmovalnega tele-
mark smučanja. Toda trmasti 
Gorenjec je na koncu vendar-
le sklenil, da bo vztrajal vsaj 
še eno sezono. 

Kakšni so bili vzroki za vedno 
bolj glasne napovedi, da se 
poslavljate od svetovne tele-
mark druščine? 

"O slovesu od tekmovanj 
sem razmišljal že dlje časa, 
največ pa zadnje tri sezone. 
Vzrok 2ato je bila najprej po-
škodba kolena, saj sem bil 
pred tremi leti v res odlični 
formi, nato pa sem strgal ko-
lenske križne vezi. Sledile so 
težave z opremo, saj sem do-
bil nove čevlje in v njih mi ni-
kakor ni šlo. Pred zadnjo se-
zono pa je vendarle vse kaza-
lo na bolje, dobil sem super 
čevlje in spet so prišli uspehi. 
Tako mi motivacije ni manj-
kalo. Ker pa sem vendarle za-
čel razmišljati o prihodnosti, 
o zaključku študija na FDV, 
kjer sem se lotil diplomske 
naloge, pa je bilo dvomov o 
nadaljevanju kariere vedno 
več. Zelo pa sem tudi razoča-
ran nad odnosom krovnih 
športnih organizacij do naše-
ga športa, saj se na nas spom-
nijo le takrat, ko poskrbimo 
za res odmeven r«Mltat in se 
- slikajo z nami. To pa je tudi 
vse, da bi nas nagradili kako 
drugače in nam omogočili 
normalne treninge, to pa so 
še vedno zgolj naše želje." 

Tudi telemark smučarji ste 
člani SZS. Kako vam ta po-
maga? 

David Primožič bo na tekmah vztrajal vsaj še to sezono. 

"Za celo našo reprezen-
tanco dobimo med tri in ti-
soč štiri evrov na leto, ta de-
nar pa porabimo za registra-
cijo kombija, za najnujnejše 
stroške. V desetih letih sem 
tako dobil dve letalski vo-
zovnici za tekme v Ameriki, 
vse ostale stroške, od voženj 
na treninge in tekme, do 
vsega ostalega pa si plaču-
jem sam. Težave so tudi pri 
opremi, edino, s čimer sem 
res zadovoljen, je sodelova-
nje z Elanom, kjer dobim 
smuči, imam servis, maže, 
... promocijske majice in 
podobno. Vse ostalo je zgolj 
občasno in se znajdemo, 
kakor se pač znajdemo." 

Koliko ste za zadnjo sezono 
porabili s v o j ^ denarja? 

"Če bi opravil 60 dni tre-
ninga na snegu in hodil na 
vse tekme, bi bilo to naj-
manj 10 tisoč evrov. Temu 
znesku se bo morda kdo na-
smehnil, saj vemo, da alp-
ski smučarji porabijo kar 
nekajkrat več. Vendar pa je 
zame zbrati toliko denarja 
kar velik zalogaj, zato ne ho-
dim na priprave ne na mor-

je ne v tujino, ampak treni-
ram okoli doma v Lomu in 
grem na sneg, ko zapade 
kje v bližini. Zaposlen sem 
v Mega Centru v Kranju in 
sem vesel, ker mi gredo 
zelo na roko in mi pozimi 
omogočijo neplačan do-
pust. Tudi sicer mi pozimi 
omogočajo, da zjutraj treni-
ram na Kryavcu in pridem v 
službo kasneje. To je zaen-
krat zame najboljša rešitev, 
saj o službi, ki jih vrhunski 
športniki dobivajo na mi-
nistrstvih, na primer v 
športni enoti vojske, ne 
upam sanjati, čeprav sem 
prepričan, da bi si to z re-
zultati zaslužil." 

Zakaj ste se pred pripravami 
na novo sezono vendarle od-
ločili, da boste še vztrajali? 

"Motivacije mi res ne 
manjka, sej sem v zadnji se-
zoni ugotovil, da sem s pre-
cej manj treninga kot prejš-
nja leta še vedno dober in 
da se lahko uvrščam na 
zmagovalne stopničke ozi-
roma med najboljših deset. 
Poleg tega je konec januarja 
svetovno prvenstvo v Kre-

ischbergu v sosednji Avstri-
ji, ki je od doma le dve uri 
vožnje in verjetno nikoli ne 
bo več tako blizu - razen če 
bo kdaj v Sloveniji. Počutim 
se tudi odgovornega za mla-
de fante, ki so letos prižli v 
našo telemark reprezentan-
co in bi jim s svojimi izkuš-
njami rad pomagal. Zato 
mislim, da sem se prav od-
ločil, za odločitev pa sem 
hvaležen tudi punci Nini, ki 
mi je pri tem veliko poma-
gala." 

Ste se že lotili priprav? 
"Ja, s kondicijskimi tre-

ningi sem začel že pred do-
brimi tremi tedni in pri tem 
bom vztrajal, saj so rezultati 
že vidni. Nato me čakajo 
priprave na snegu, zato si 
želim dobiti še kakšnega 
sponzorja, saj so ti treningi 
na snegu res dragi. Tudi če 
grem le za en dan na katere-
ga od najbližjih avstrijskih le-
denikov me to stane vsaj 100 
evrov. In če je takšnih trenin-
gov 60 ... se res nabere." 

V novi sezoni vas čaka tudi 
precej tekem? 

"Tekme svetovnega poka-
la se začnejo sredi decem-
bra v Ameriki, sledijo tek-
me v Evropi s špansko tur-
nejo in za konec v Skandi-
naviji. Vmes bo sredi janu-
arja tudi tekma pri nas na 
Kobli in seveda svetovno pr-
venstvo. Tako bo stroškov 
še več kot lani, upam pa 
tudi, da bo še več uspehov." 

Katere kolajne vam doslej 
največ pomenijo? 

"Gotovo iz svetovnega pr-
venstva, svetovni prvak pač 
nisi vsak dan. Pa tudi tiste 
iz domačih tekem, te so pač 
še posebno dragocene." 

Kakšne cilje pa ste zastavili 
za novo sezono? 

"Zame so cilji vsako sezo-
no visoki. Vem, da bo težko 
zmagati svetovni pokal, če-
prav je to moj cilj že celo ka-
riero, doslej pa sem bil skup-
no najboljši drugi. Glavni 
cilj sezone je zato kolajna na 
svetovnem prvenstvu." 

SMUČARSKI SKOKI • ŠAH 

R E I T I M W I N K L 

Uspešen štart Triglavanov 

Na prvi letošnji poletni mednarodni prireditvi v smučarskih 
skokih v bavarskem športno-turističnem središču je nasto-
pilo 45 skakalcev iz Nemčije, Avstrije in Slovenije, med nji-
mi tudi šest članov SK Triglav iz Kranja. Dosegli so nasled-
nje uvrstitve: člani: 1 Branko Iskra; mladinci 19 let: 2. Matevž 
Majcen; mladinci 16 let: 3. Robert FInžgar, 7. )an Hartman; 
dečki 14 let: 4. Jaka Zupan, deklice: 1. Nika Kepic. J. J. 

KRAN) 

Osmi turnir NLB Gorenjska in Kamnik 
ŠK Stari Mayr Kranj vabi na osmi rating turnir ciklusov NLB 
Gorenjska in Kamnik, ki bo danes, 22. julija, z začetkom ob 
17. uri, v klubskih prostorih, v Kranju. Prijavite se do 15 mi-
nut pred začetkom turnirja. Na zadnjem turnirju je zmagal 
Dušan Zorko {ŠS Tonno Zupan Kranj), ki je v prvem krogu 
celo izgubil. Informacije: Matevž Mrak, telefon: 031/346-911, 
e-naslov: mrak.matevz@gmail.com. O. O. 

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

Spet na sedežu 
Pretekli teden je bil naporen. 

Ne fizično, ampak bolj psihič-
no in še bolj. Novorojenko sem 
kot kaže preveč žalil. Preveč al-
kohola v krvi ti zavrne apetit 
po kolesarjenju. Ampak vseeno 
sem se moral udeležiti ture 
prejšnji teden, saj smo šli na 
moje ljubljeno jezersko. Tam 
se počutim pravega Slovenca. 
V omenjeni vasi me Se nikoli 
noben vaščan ni pozdravil ali 
bognedaj kdaj kaj vpraM Še 
natakarica v gostilni komaj iz-
davi vprašanje: Boš kaj spil? 
No, saj jih je za razumeti. Po 
vseh tistih ovinkih, preden pri-
deš do domačega dvorišča, ti 
mora postati slabo. Zrak ima-

jo pa čist, to pa drži. In nekoč 
me je en Štajerec vprašal, za-
kaj se Jezeijani ne znajo it tu-
rizma? Nisem mu znal odgo-
voriti. 

Glasovi kolesarji smo prM-
tro dosegi gorski cilj. Čeprav 
smo se razdelili v hitrgSo in po-
časngšo skupino, sta obe sku-
pini spet prehitro dosegi Jezer-
sko in še hitrge spet Kranj. Ob-
čutek za tempo oziroma za 
ravno pravšnjo hitrost, da je v 
redu za celo skupino, je zelo 
težko dose^jiv. Če pomislim, 
da ima vsak kolesar vsaj dve 
vrsti elektronskih naprav na 
sebi in kolesu, s pomoto kate-
rih lahko meri hitrost, povpre-
čno hitrost in celo srčne udarce 
na minuto, potem mi ni jasno, 
zakaj je potrebno takoj, ko te 
skupina "splavi" na čelo hitrost 
povečati vsaj za dva ali tri kilo-
metre na uro, če ne še več. To 
ni potrebno. Sploh pa to ni po-
trebno, ko se vozimo z ve^o 
skupino. 

Danes bom na treningu sku-
šal vsem razložiti čar in pred-
nost najugodngšega tempa za 
hitrost. 

Julij ho kmalu prikolesaril 
do avgusta in čas je dopusta. 
To se celo rima. Hotel sem na-
pisati, da smo dobili naročene 
in obljubljene kolesarske drese, 
na katerih piše Gorenjski glas. 
Zdaj smo lepi kot ženini. Ča-
kamo na prvo "nevesto", ki si 
bo nadela ta res lepi kompletek. 
Spodnja fotografija prikazuje 
našega manekena v novi opra-
vi. Presodite sami, ali je všečen 
ali ne? Djuro Čulibrk je tip ko-
lesaija ali kot pravim jaz brez-
plačni pomični reklamni 
pano! Gospod kolesari cele 
dneve in zdaj trenutno njegov 
števec kaže že več kot hf tisoč ki-
lometrov. Cela Gorenjska z 
bližnjo okolico ga je pdna, zato 
je edinstven maneken za rekla-
miranje Gorenjskega gfasa in 

seveda rekreativnega kolesarje-
nja. 

Potem se mi je še nekaj posiv-
tiio. Glede nato, da sem dišal, 
da so Jezeijani eni temdjitgSih 
bralcev našega Glasa, bomo 
zdaj z novimi dresi verjetno po-
stali tarča njihovega interesa. 
In na koncu sem se spomnil, da 
kar dva moja sodelavca živita 
tam gori in četiebošlo drugače 
bomo pri njiju pili kafe nasled-
njič, ko se lotimo te ture. Sta na-
mreč nadvse prijazna do kole-
sarjev in veselih ljudi. 

Dolžan sem še zaključek za-
teme o nastavitvi našega bi-

cikla. Nekaj malega nam je še 
ostalo. 

Širina krmila 

Širina krmila naj bi bila 
enaka širini ramen. Nekoliko 
širše krmilo je k zato, da vam 
razširi prsni koš in olajša diha-
nje. Nekateri modeli imajo 
daljšo spodnjo krivino (del kr-
mila za zavorami/, da omogo-
čajo boljši oprijem kolesarjem z 
velikimi dlanmi. 

Dolžina gonilk 

Teh podatkov ne jemljite pre-
več resno, ker za dobro rekrea-
cijo niso tako pomembni. Dan-
danes proizvajalci že sami 
montirajo ustrezno ddžino go-
nilk ^ede na vdikost okvirja. 

Usmeritev se nagiba k dalj-
šim gonilkam. Te omogočajo 
ve^o moč, vendar pa zmanjšu-
jejo hitrost vrtenja pedal. Na 
splošno pa velja: 

- če je vaša dolžina nog od 
presredka do ^žnjev manj kot 
72,5 cm, uporabite gonilke dol-
žine j6j mm 

- če vaša dolžirui znaša 72,5 
do 80 cm, uporabite 170 mm 

- pri dolžini 80 do cm, pa 
172,5 mm. 

- pri dolžini več kot 8j cm pa 
175 mm. 

Dolžina gonilke se meri od 
sredine gonilne osi do sredine 
osi pedala in je navadno stis-
njena na zadnji strani gonilke. 

Danes ff-emo: Kranj-Prebačevo mimo Bojana Udoviča do Trboj 
čez Smlednik in Valburgo do Vodic. Potem zavijemo do Šmart-
nega in gremo v Rašico in nad Rašico ter po isti poti nazaj. 
Pribl.: jj km. 

mailto:vilma.stanovnik@g-gfas.si
mailto:mrak.matevz@gmail.com
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Ič MOJ P O G L E D 
D A M J A N A Š M I O 

Kako pa kaj vaša čustva? (2) 
"Ko ljudje spremenijo svoje notranje razpoloženje, lahko 
spremenijo zunanji vidik svojega življenja." (W. James) 

Ljudje brez težav izmeri-
mo razumsko inteli-
genco, težje pa čustve-

no. Prav tako je z njeno upo-
rabo - veliko bolje uporablja-
mo pamet kot čustva. Pravijo, 
da z inteligenčnim kvoden-
tom lahko dobiš službo, s ču-
stveno inteligenco pa jo obdr-
iiš in v njej napreduješ. Iz 
življenja pa vemo, da Je prav 
slednja pogosto bolj odločilna 
kot pamet - tudi pri iskanju 
službe. Človek, ki uporablja 
zgolj razum, se bo ozko držal 
samo tistega, za kar je študi-
ral, pa čeprav bo brez dela. 
Drug Človek v isti situaciji^ ki 
ima zelo razvito čustveno in-
teligenco, bo izrabil vsako pri-
ložnost za delo in s svojo pro-
žnostjo hitreje našel delo, ki 
mu ustreza in za katerega Je 
tudi usposobljen. Prav tako 
bo prej prepoznal občutke na-
petosti in nelagodja, ko mu 
nekaj ne bo všeč in bo bolj 
ustvarjalen pri iskanju reši-
tev. Čustveno zrel Človek se hi-
treje vživi v čustva drugih lju-
di kot tisti, ki je zaverovan 
sam vase. S tem si ustvarja 
boljše medsebojne odnose in je 

priljubljen zaradi svojih last-
nosti. Prvi pogoj, da se znamo 
vživeti v druge ljudi, pa je po-
znavanje sebe. Čustva nam 
vedno nekaj povedo -o nas sa-
mih. Če jih znamo prepozna-
ti in o njih razmišljati - se 
bomo veliko naučili o sebi. 
Vedeli bomo, kakšne so naše 
potrebe, kje so tuiše šibke toč-
ke, kako se odzivamo na 
dražljaje iz okolice, kaj nas 
zaboli, česa nas je strah, kdaj 
smo ljubosumni, kako prena-
šamo zmage, kako rešujemo 
konjlikte ... Marsikdo je pre-
pričan, da je faza, ko v ču-
stvih dobesedno eksplodiraš 
zdrava in v redu. Pa ni - ker 
z njo mučimo svoje telo in gle-
de na obnašanje tudi druge. 
Prav tako Je škodljivo čustve-
no poskakovanje od nebes do 
pekla - od največjega veselja 
do najhujše potrtosti. Vse 
skrajnosti so dolgoročno škod-
ljive za telo in duha. Čustva 
nam ponujajo dragocene po-
datke, zato se jih ne bojmo. 
Vse, kar čutimo smo mi. Ni-
hče ne pričakuje, da smo po-
polni. Lahko pa se potrudimo, 
da smo boljši. 

Prisluhnite nam-
polepšali vam bomo 
dan. 

;r,:9i,o iviHz 
TU ISTICNI 

uiuiui.potepuh.com 

Madronščica za brhke ženske 
Svoj čas so madronščic i rekli zel za brhke ženske. Dekleta in žene, ki so pile čaj ali uporabljale 
obkladke in sok iz te rastlinice, so si tako očistile in osvežile kožo. Po tinkturi iz madronščice pa so 
se znebile tudi sončnih in starostnih p e g . . . Nj ihova koža je tako postala zavidanja vredna. N a š a 
današnja rumena rožica zdravi tudi zlato ž i lo in še kaj. 

P A V I A K U N E R 

Edinstvena rožica 

Madronščica (Linaria vul-
garis), ki ji po različnih kon-
cih države pravijo tudi divji 
leh, lazica, lanič, divje mleč-
je, stalica, liščavnica, žaber, 
zelenec ali matere božje, ima 
tako značilno obliko cveta in 
socvetja, da jo skoraj ne mo-
remo zamenjati z drugimi 
rožami. Cvet spominja na 
zajčka, odolina ali ptička, od-
visno, kako ga obrnemo. 
Cvetovi so rumeni, dvoust-
nati, v dlakavem socvetju na 
koncu poganjkov. Madron-
ščica je trajna zelika, ki zra-
ste od dvajset do trideset cen-
timetrov. Raste po kamrutih 
tleh, ob poteh in nasipih po 
vsej državi. Cveti od julija in 
septembra V zdravilne na-
mene uporabimo cvetočo 
zel, ki jo odrežemo tik nad 
demi in povežemo v šopke 
ter sušimo v senci. Septem-
bra in oktobra lahko nabere-

mo tudi korenine. Sveža ras-
tlina ima dokaj neprijeten, 
skoraj moteč vonj, ki pa izgi-
ne, ko jo posušimo. 

Odganja strupe in 
preprečuje hemoroide 

Madronščico so zlasti v 
ljudskem zdravilstvu nekdaj 
zelo cenili. Ugotovili so, da 
ima dober vpliv na jetra in 
ledvice, zato so z njeno po-
močjo odganjali strupe iz te-
lesa. Z njo so zdravili vodeni-
co in zlatenico. Iz nje pa so 
znali pripraviti tudi učinkovi-
to zdravilo zoper hemoroide 
oziroma zlato žilo. S tem ma-
zilom so mazali tudi bule in 
čire. Pri turih in razjedah so 
jo uporabili tudi v obliki ka-
šastega obkladka. Ljudsko 
zdravilstvo je madronščico s 
pridom uporabljalo pri po-
škodbah kože, proti kožnim 
madežem in nečistočam. Iz 
sveže nabrane zeli iztisnemo 
sok in svežega uporabljamo 
za čiščenje ali za vtiranje. 

r. • 
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Madronščica je luštna rožica za luštne punce. 

Madronščica je dobrodejna pri zlati žili. 

Čaj pri težavah z vranico 

Potem ko smo madronšči-
co posušili, si iz nje pripravi-
mo čaj v obliki zavretka: zvr-
hano čajno žličko zeli prelije-
mo s četrt Litra vode, zavre-
mo, pokrijemo ter pustimo 
stati deset minut. Ta čaj se 
obnese pri zlatenici, zadrže-
vanju urina, zaprtju in teža-
vah z vranico in pri zlatenici. 
Uspešna je tudi čajna meša-
nica preslice z žajbljem (Sal-
via ofRcinalis) in njivsko pre-
slico (Equisetum arvense). 
Dvajset gramov mešanice 
zavremo s pol litra mleka. 

Tinktura zoper kožne 
pege 

V času cvetenja naberemo 
sveže madronščice in jo na 
drobno zrežemo. Štiri jedil-
ne žlice zeli prelijemo s tri-
četrt lita vrele vode. Počaka-
mo eno uro, nato precedi-
mo in natočimo v litrsko 
steklenico. Nato prilijemo 
še četrt litra visoko odstot-
nega alkohola, pretočimo v 
majhne stekleničke in hra-
nimo v temen in hladnem 
prostoru. Če si vtiramo to 
tinkturi, naj bi kožne pege 
na obrazu kmalu izginile. 

Pet minut za smeh 54 v R A K O V I H K L E Š Č A H 

MARJETA S M O L N I K A R 

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

Četrtek, 21. junija 2007 

Tako. Pa je za mano. Moja 
prva kemoterapija. 

Ob neki priložnosti me je 
neki Ji-ančiSkan podučil, da je 
bih po nekih virih Jezusa Kri-
stusa, ko so ga vojaki aretirali 
in odpeljali pred Heroda Anti-
pa oziroma Poncija Pilata na 
zaslišanje, menda tako strah, 
da je dobesedno krvavi pot po-
til. Potemtakem sme biti - tu 
in tam - strah tudi mene. Reci-
mo, kemoterapije. 

Me Je bilo, preden se je zgo-
dilo, strah? Vsaj malo? Hm, 
kaj naj rečem? Malo že, a 
ne? No,ja, naj bo. Preden me 
je sestra zbodla v žilo na levi 
roki, me je bilo presneto strah. 
Pravzaprav meje bilo tako 
zelooooo zelooooo strah, da bi 
pred vsem skupaj najraje po-
begnila. Za trenutek sem si v 
mislih predstavljala, kako v 
preveliki bolnišnični pižami 
tečem po hodniku oddelka 
200 in na ves gfas kričim: pu-
stite me, jaz se tega ne grem, 
kline gleda raka in kemotera-
pijo in vašo diagnozo in kaj 
vem kaj še vse. Jaz od tu odha-
jam, jaz od tu bežim, me že 
več ni. Če v to svojo življenj-
sko dogodivščino vpletem Sve-

tlano Makarovič in njena Ko-
soviija na leteči žlici, sem se 
(predvidevam) počutila pri-
bližno tako kot Glili, ko je 
njeno žlico, v kateri je letela, 
zagrnil velik črn oblak; me-
glen in moker in vlažen, 
skratka, na smrt zoprn oblak, 
znotraj katerega ni bilo slišati 
čisto nič drugega, kot njegovo 
zastrašujoče smrčanje. Zopr-
nija zoprna. 

V resnici sem kot okamnela 
ležala na postelji in čakala, 
kaj bo, kaj se bo zgodilo. Na 
moje veliko presenečenje in ve-
selje, se ni zgodilo nič ali vsaj 
nič tako (zelooooo zelooooo) 
zoprnega, da bi se bilo treba 
pred čim skriti ali, da bi bilo 
treba pred čim bežati. Še naj-

bolj zoprno pri vsej stvari je 
bilo ležanje. Sedem ur, koli-
kor Je terapija trajala, je bilo 
dolgih kot kurja čreva; ni in 
ni jih hotelo biti konec. Resni-
ci na ljubo in v tolažbo vsem. 
ki ležijo pred enako življenj-
sko preizkušnjo, prisežem, da 
razen neskončnosti časa^ ni-
sem čutila čisto nič drugega. 
(Pred kemoterapijo sem se v 
mislih, denimo, strašila, da 
čutim, kako se mi strupena 
tekočina razliva po vsem tele-
su in me zastruplja. Strah 
ima res velike oči.) 

Z omarice poleg postelje je 
dogajanje spremljala sinjska 
mati božja, s sosednje postelje 
pa Teja, ki Je bila približno 
na istem, kot jaz. Se pravi. 

tudi orui je ležala na postelji, 
ob postelji so stale vislice, z 
vislic pa je bingljala stekleni-
ca, napolnjena s smrtonosno 
tekočino. Tekočina je, kajpa-
da, smrtonosna za mojega 
Tončka in za Tejinega Filipa, 
kot je dala moja cimra ime 
svoji življenjski nadlogi oziro-
ma preizkušnji. 

V nasprotju z mano, je 
Teja večino časa prespala in 
sem jo morala zbuditi, če sem 
želela, da se z mano smeji. 
Namreč, vsake pol ure sem si 
vzela pet minut časa za 
smeh. Smeh namreč štejem 
za izjemno učinkovito tera-
pevtsko sredstvo oziroma 
zdravilo. 

(Se nadaljuje.) 
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Josta 
B O R I S B E R G A N T 

Josta je mlada sadna vr-
sta, po 40 letih preizkuša-
nja na poljih inštituta v 
Nemčiji se je odpravila na 
pot po Evropi, kjer je sedaj 
že zelo razširjena med lju-
biteljskimi gojitelji. Ime 
dolguje začetnima deloma 
imen za ribez (Johannisbe-
er) in kosmuljo (stachelbe-
et), iz kaleriii je uai>lala s 
križanjem. Pri tem pa je so-
delovala še divja vrsta ribe-
za, ki je križancu darovala 
večjo odpornost. Okus joste 
je še najbolj podoben bo-
rovnici in črnemu ribezu, 
od katerega je milejši in 
slajši. Tudi po obliki je plod 
joste najbolj podoben črne-
mu ribezu, po velikosti pa 
je nekje med ribezom in 
kosmuljo. V prodaji jo do-
bimo zelo redko, morda le 
na tržnici. Čvrsti in svetleči 
plodovi so znamenje, da je 
josta še dokaj sveža, v hla-
dilniku pa se ohrani več 
dni. Osmukane jagode pa z 
lahkoto tudi zamrznemo 
ali posušimo. Najboljši na-
kup joste pa je zagotovo iz-
datek za nekaj sadik, ki jih 
posadimo na primemo me-
sto v vrtu, če pa tega nima-
mo, si je najbolje poiskati 
svoj vir tega izredno zdra-
vega sadja. Najbolj zdrava 
je seveda v presni obliki, 
uporabljamo pa jo največ 
za sokove. Odlična je tudi 
za pite, kolače in pudinge 
ter seveda džeme, želeje in 
sirupe. Joste, pri kateri po-
znamo poreklo, ponavadi 
ne peremo, razen če so ja-
gode umazane od zemlje, 
sicer pa jagode le osmuka-
mo s pecljev in jih uživamo 
presne ali predelane. 

Srnini zrezki z josto 
in pinjolami 

Za 4 osebe potrebujemo: 80 
dag srninega stegna ali 4 
zrezke, 2 ilici olja, z ilici 
masla, 5 dag pinjol, 1 žlico 
moke, 1 dl mesne juhe, 1 dl 
sveže stisnjenega soka jostine-
ga soka, sol in sveže mlet po-
per. 

Srnine zrezke solite in jih 
na vročem olju z obeh stra-
ni opecite. Zložite jih na to-
pel krožnik. V ponev dajte 
maslo in pinjole, jih malo 
popražite, pomokajte in za-
lijte z juho. Zrezke stresite 
nazaj v ponev, dodajte jo-
3tin sok in dušite do meh-
kega. Po potrebi solite in 
popoprajte ter postrezite s 
štruklji ali krompirjem. 

Zdrobova strjenka 
z jostinim prelivom 

Za 4 osebe potrebujemo: 2,5 
M mleka, 0,5 zavitka vanilin 
sladkorja, 4 dag pšeničnega 

zdroba, z lista želatine, sok 
pol pomaranče, 2 beljaka, 5 
dag sladkoija in 30 dag joste. 

V n^lekc dajte vanilin 
sladkor, zavrite, zakuhajte 
zdrob in kuhajte, da se pov-
sem zgosti. Odstavite in pri-
mešate v vodi namočeno in 
cžeto želatino. Napol ohlaje-
ni masi primešajte poma-
rančni sok in sneg iz belja-
kov, v katerega ste vtepli 
sladkor. Narahlo premešajte 
in preložite v poljuben mo-
del, da se masa strdi. Strje-
no maso narežite na rezine, 
postavite na krožnike in pre-
Ljte z oprano in skupaj z žli-
co sladkorja zmlete joste. 

jostin sladoled 
z jogurtom 

Potrebujemo: 0,5 kg joste, 8 
žlic sladkorja, sok dvsh li-
mon, 1 jogurt, 0,5 I sladke 
smetane. 

Joste zmeljite z mešalni-
kom, dodajte sladkor in li-

monin sok ter na štedilniku 
prevrite. Maso ohladite, pri-
mešajte jogurt in stepeno 
sladko smetano ter zamrz-
nite v modelu ali strojčku 
za sladoled. 

Jostina krema 
z jogurtom 

Za 4 osebe potrebujemo: 40 
dag joste, 1 žlico konjaka 
ali vinjaka, 2 dag v vodi na-
močene želatine, 1 navaden 

jogurt. 2 žlici mandljevih 
lističev. 

Joste operite in jih skupaj 
s konjakom ali vinjakom 
zmiksajte v mešalniku. Do-
dajte segreto želatino, do-
bro premešajte in naložite 
v štiri visoke kozarce me-
njaje po žbco sadja in žhco 
jogurta. Pri tem vsakič z 
žlico spiralno potegnite, da 
dobite lep vzorec. Na vrhu 
potresite prepražene man-
dlje in postavite za nekaj ur 
v hladilnik. Ko se strdi, po-
strezite. 

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

T e d e n s k i jedi lnik 

Nedelja - Kosilo: sadni sok ali sadna solata, v voku (ali pon-
vi) na hitro popečeni koščki piščanca z zelenjavo, zeliščni riž, 
mlado zelje s fižolom in majonezo v solati, skupni narastek 
z marelicami; Večerja: popečen krompir s sirom, jogurt. 
Ponedeljek - Kosilo: mleta govedina s paradižnikom in di-
šavnicami, njoki z gorgonzolo, kumarična solata; Večerja: 
bleki z maslenimi drobtinicami, zelena solata s tunino. 
Torek - Kosilo: korenjeva kremna juha s kosmiči, hobotnica 
v vinu, krompir v koscih, mešana solata; Večerja: dušene 
bučke z ocvrtimi jajci na oko, koruzni kruh, kislo mleko. 
Sreda • Kosilo: na žaru pečena svinjska rebra s kožo, duše-
ne bučke, krompirjeva solata z mlado čebulo; Večerja: 
dušen stročji fižol s slanino, kruh, jogurt. 
Četrtek - Kosilo: polenta, vampi po tržaško, paradižnikova 
solata z oljkami; Večerja: krompirjeve palačinke s parmeza-
nom, zelena solata. 
Petek - Kosilo: kuhane postrvi v zelenjavi in zeliščih, peterši-
Ijev krompir v koscih, stročji fižol v solati; Večerja: skutni 
namaz z zelISCi in papriko, zrnat kruh, jogurt. 
Sobota - Kosilo: gosta zelenjavna juha s puranovimi koščki, 
v pečici popečeni skutni žličniki, kompot; Večerja: mešano 
meso na žaru, marinirani jajčevci, ajvar, kisle kumarice, 
žemljice. 

Mleta govedina s paradižnikom in dišavnicami 
500 g mlete govedine, 500 g paradižnika, 1 čebula, olje, 3 
nageljnove žbice, košček cimetove skoijice, majaron, rožmarin, 
timijan, 2 krompirja, sol, poper. 

Čebulo na drobno sesekljamo in na treh žlicah olja narahlo 
popražimo. Dodamo skuhan in pretlačen paradižnik ter 
mleto meso. Premešamo, dodamo olupljen in na drobne 
kocke narezan krompir, odišavimo z vsemi dišavnicami 
ter začinimo s soljo in poprom. Jed dušimo na malem 
ognju, dokler krompir ni mehak. Vsake toliko premešamo, 
po potrebi prilijemo vroče vode. Ponudimo vroče s pire 
krompirjem, rižem, polento ali njoki ter solato. 

Skutni narastek z marelicami 
25 dag svežih marelic, 7 dag ovsenih kosmičev, 2,5 dl mleka, 3 

jajca, 10 dag sladkorja, 40 dag skute, sol, žlico in pol sončničnih 
semen ali narezanih mandljev. 

Marelice z malo vode zmeljemo v električnem mešalniku. 
Kosmiče prelijemo z mlekom, rumenjake in sladkor penasto 
umešamo. Umešamo sicuto, marelice, namočene kosrriče 
in sončnična semena ali mandlje. Na koncu narahlo vmeša-
mo še trdo stepene jajčne beljake. Testo damo v namaščen 
pekač za narastke in pečemo 40 minut pri 190 do 200 
stopinjah Celzija. 

Lahke jedi za poletne dni 35 K U H A R S K I RECEPT I 

JANEZ ŠTRUKELJ 

Kremna juha iz zelene 

Sestavine: 5 dagjušne zele-
njave, 25 dag gomolja zelene, 
10 dag krompiija, 3 dag ma-
sti, 1,501 vode ali kostne juhe, 
muškatni orešček, sol, poper, 
limonin sok, sesekljan peter-
šilj, pol dl kisle smetane, 1 ru-
menjak, profiteroli ali kruho-
ve kocke za vložek. 

Priprava: Očiščeno in na re-
zine narezano jušno zele-
njavo prepražimo na maš-
čobi, dodamo gomolj zele-
ne in krompir ter zalijemo 
s kostno juho ah vodo. Ko 
se zelenjava zmehča, vse 
skupaj zmiksamo s palič-
nim mešalnikom in zači-

nimo. Juho znova prevre-
mo, nato nekoliko ohlajeno 
legiramo - zmešamo jo s 
kislo smetano in rumenja-
kom. Juho lahko potresemo 
še z narezanimi sončnimi 
semeni. 

Kuhani kvašeni cmoki 

Sestavine: tri četrt kg namen-
ske moke, pol I mleka, 1 jajce, 
1 rumenjak, 6 dag masla ali 
margarine, 2 dag kvasa. 

Priprava cmokov: Kvas na-
močimo v malo mleka. Med 
preostalo mleko razžvrklja-
mo maslo ali margarino, 
jajce in rumenjak. Ko se 
kvas nekoliko dvigne, ga zU-

jemo v skledo k presejani 
moki. Dodamo sol in mleko 
z jajci. Vse skupaj pognete-
mo v čvrsto testo in ga do-
bro obdelamo, da bo testo 
elastično in rahlo. Iz dobro 
obdelanega testa naredimo 
male cmoke in jih pustimo, 
da vzhajajo na pomokani 
deski. Vodo pristavimo, jo 
solimo in vanjo damo cmo-
ke, da se dvignejo. Kuhane 
zabelimo s prepraženo za-
belo ali pa z na maslu pre-
praženimi drobtinami. 
Cmoke med obdelavo lahko 
tudi nadevamo s praženimi 
gobami ali pa kar s prepra-
ženimi drobtinami. Poleg 
ponudimo sezonsko solato 
in fižolovo prikuho. 

Fižolova prikuha: Fižol 
očistimo in otrebimo, ga 
zrežemo na rezance in sku-
hamo v slanem kropu. Na-
redimo prežganje tako, da 
na masti prepražimo sesek-
ljano čebulo in česen ter 
malo moke. Zalijemo z 
juho ali vodo, prevremo. 
Dodamo še odcejen fižol in 
dobro prepražimo. Jed zači-
nimo s soljo, dodamo lovo-
rov list in malo timijana. Fi-
žolovo omako lahko nekoli-
ko okisamo in ji dodamo še 
kislo smetano po okusu. 

Kokosove rezine 

Sestavine: 36 dag moke, malo 
pecilnega praSka, 24 dag mar-

garine, 12 dag sladkorja, 1 jaj-
ce, pol dl jabolčnega soka. 
Nadev: 20 dag marelične mar-
melade, 5 beljakov, 20 dag s!o<i-
koija, 15 dag kokosove moke. 

Priprava: Pripravimo krhko 
testo. Za pol ure ga damo v 
hladilnik, da se odpofije. 
Nato ga razvaljamo za 1 cm 
debelo, položimo v JX)maš-
čen pekač in na pol speče-
mo. Pečenega premažemo 
z razredčeno marelično 
marmelado in pripravlje-
nim nadevom. V pečici ga 
pečemo pri temperaturi 150 
stopinj Celzija 25 do 30 mi-
nut. Na pol ohlajenega na-
režemo in ponudimo h kavi 
ali čaju. 
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Močan veter je prekucnil smreko na zbirko pahljačastih 
javorjev ob jezeru rdečega javorja. / fo«.: Arborctum voiijr Potoic 

Škoda v Arboretumu 
neprecen jiva 

• • 

V A r b o r e t u m u Volčj i Potok je neurje 13. juli ja p o v z r o č i l o z a 5 2 0 t i s o č evrov g m o t n e š k o d e , sicer pa je 

š k o d a neprecenl j iva, saj s o izgubil i številna drevesa, ki s o bila del b o g a t e kulturne d e d i š č i n e parka. 

S I M O N ŠUB IC 

Odlomljeni vrh najlepše močvirske ciprese ob jezeru rdečega 
javorja je močan veter nesel več metrov. /FotoiAfboretumVotciiPotok 

Volčji Potok - "Arboretum 
takšne katastrofe, kot jo je 
povzročilo neurje 13. julija, 
še ni doživel. Prizadela sta 
nas sicer že žled in snego-
lom, tudi z vodo smo imeli 
že težave, a smo jo vedno 
uspeli vsaj za silo omejiti, 
proti vetru pa smo na žalost 
nemočni. Veter je po naši 
oceni v parku povzročil za 
približno 520 tisoč evrov 
škode, posledice neurja pa 
vse dni intenzivno sanira-
mo, tako da načrtujemo po-
novno odprtje parka že v 
nekaj dneh," je v petek po-
jasnil direktor parka Aleš 
Ocepek. 

Močan veter je v nekaj 
minutah izruval in prelo-

mil 222 dreves, dodatnih 
šeststo dreves je vsaj delno 
poškodoval. Nastala je tudi 
škoda na objektih: na pla-
stenjakih in steklenjakih, 
zunanjih Ln notranjih ogra-
jah, na poteh v parku... Ker 
bo park za obiskovalce za-
prt približno dva tedna, so 
za toliko časa ostali tudi 
brez prihodka od vstopnin, 
manjši je obseg v vrtnem 
centru, našteva Ocepek po-
pisano škodo. 

"Škoda je v resnici nepre-
cenljiva, ker so bila drevesa 
del bogate kulturne dedišči-
ne parka," dodaja Ocepek. 
Med najpomembnejšimi 
"ranami", ki so zazijale v 
Volčjem Potoku, je naštel 
poškodovane drevorede ko-
stanjev in krilatih oreSkar-

jev v osrednjem delu parka, 
izrute smreke na otočku je-
zera rdečega javorja, ki so 
bile med prvimi posajeni-
mi rastlinami v parku. Pre-
lomilo in izruvalo je tudi 
petdeset let stare kačaste 
smreke pri jezeru rdečega 
javorja, ki so sodile med 
najlepše primerke v Slove-
niji. V neurju so bili uni-
čeni sestoji omorik, srebr-
nih smrek in borov na 
vhodnem delu parka, pre-
vrnilo je virginijski brin, 
polomilo bakrene bukve in 
kavkaški oreškar ob galeriji 
oziroma nekdanjem dvor-
cu. "Padla gozdna drevesa 
so poškodovala ruševine 
starega gradu na Volčem 
hribu, kar predstavlja do-
datno škodo na kidtumi de-

diščini. Poškodovano je 
bilo tudi znamenje v zgor-
njem angleškem parku," je 
našteval Ocepek. 

Sanacija parka in nado-
mestitev izgubljenih dreves 
bo trajala več let, ugotavlja-
jo v Arboretumu Volčji Po-
tok. "Na mestih podrtih in 
izruvanih dreves bomo se-
daj naredili nove zasaditve, 
saj pripravljamo že nove 
projekte, s čimer smo prav-
zaprav začeli že pred neu-
rjem. Malo pred njim smo 
tako gostili šest direktorjev 
ameriških botaničnih vrtov, 
jeseni dobimo obisk Še treh 
direktorjev evropskih par-
kov. Z njimi pripravljamo 
skupen projekt nove zasa-
ditve." je še pojasnil direk-
tor parka. 

Gorenjski Ciss I www.gorenjski^.si 

MojeDelo.com 
Izberi prihodnost 

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Podutiška 92 . 1000 Ljubljana, Slovenija. T: 01 51 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.moiedeiQ.com.info@moiedelo.coni 

Varnostnik, intervent m/i • več delovnih mest 
(Jesenice) 
Zaradi povečevanja obsega posk>vanja v svoj kolektiv va> 
bimo več varnostnikov z območja cele Slovenije. Var-
nostnik opravlja deio varovanja oseb In premoženja na 
pogodbeno varovanih objektih in območjih ter zagotavlja 
nadzor nad dogajanjem na varovanem območju. Pri svo> 
jem delu izvaja ukrepe v skladu z Zakonom o zasebnem 
varovanju. G7 Družba za varovanje, d. o. o., ^ruha 33, 
1236 Trzin, prijave zbiramo do 08. 08. 2008. Več na 
www.mojedelo.com. 

Kuharski pomočnik v Škofji Loki m/ž (Ško^a Loka) 
Vaše delo bo obsegalo pomoč pri pripravi toplih in hlad-
nih obrokov. Pričakujemo: izkušnje v gostinstvu; vozniški 
izpit kategorije B: smisel za delo z ljudmi; natančno in 
dosledno, komunikativno, dinamično osebo; veselje do 
deta in timskega dela. Sodexho, d. o. o.. Železr>a cesta 
16. 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 08. 08. 2008. 
Več na wwwv.mojedelo.com. 

Strojnik energetskih naprav m/ž (Jesenice) 
Iščemo strojnika energetskih naprav m/ž. Pričakujemo: 
V. stopnjo izobrazbe strojne ali elektro smeri; zaželene 
so izkušnje iz energetike; sposobnost samostojnega 
dela. Delo je v izmenah. Nudimo redno delovno razmer-
je najprej za določen čas z nH>žnostjo zaposlitve za ne-
določen čas. Enos-Energetika. d. o. o.. Cesta železar-
jev 8.4270 Jesentee, prijave zbiramo do 02.08.2008. 
Več na www.mojedelo.com. 

Vzdrževalec vozil in voznih sredstev m/ž (Jesenice) 
Od kandidatov pričakujemo: Izobrazbo IV. ali V. stopnje 
(avtomeharvik ali druga ustrezna smer); samostojno izva-
janje popravil vozil in voznih sredstev; samoiniciativnost, 
komunikativnost; čut odgovornosti za opravljanje navede-
nih del. Nudimo: službeni mobitei; nagrajevanje uspeš-
nega dela; možnost napredovanja. Steeltrans. d. o. o.. 
Jesenice, Cesta železa^ev 8. 4270 Jesenice, prijave 
zbiramo do 27. 07. 2008. Več na www.mojedelo.com. 

Inženir/industniki oblikovalec m/ž (Bled) 
Potrebne izkušnje In znanja: končana visoka stnakovna 
šola tehnične smeri; 1-3 leta delovnih izkušenj na podro-
čju oblikovanja; zahtevano je znanje 3D modeliranja; dekh 
vne izkušnje z vsaj enim od programov: Rhinooeros, Aiias 
Studio Tools, Auto GAD. Unigraphtcs NX ali Catia, pozna-
vanje MS Offree In MS Project; obvezno je znanje angle-
škega jezika, zaželeno je tudi znanje Italijanskega jezika. 
Seaway Group. d. o. o., Pot na lisk» 2.4260 Bled, prija-
ve zbiramo do 08.08.2008. Več na www.moiedek).com. 

Kuharski pomočnik na Bledu m/ž (Bled) 
Vaše delo bo obsegalo: poriMJč v kuhinji in čiščenje. Pri-
čakujemo: izkušnje v gostinstvu; vozniški izpH kategorije 
8; smisel za delo z ljudmi; natančno, dosledno, komuni-
kativno In dinamično osebo; veselje do dela in timskega 
dela. Sodexho. d. o. o.. Železna cesta 16, 1000 Ljub-
ljana. prijave zbiramo do 08. 08. 2008. Več na 
www.moiedeio.com. 

Serviser klimatskih naprav m/ž (Bled, Ljubljana) 
Pričakujemo: najmanj V. stopnjo ustrezne izobrazbe 
(elektrotehnik); najmanj 5 let delovnih izkušenj na podro-
čju elektrotehnike, krmiljenja in energetike; veljavno 
vozniško dovoljenje; pasivno zrtanje angleškega jezika; 
samostojnost, urejenost, komunikativnost; poznavanje 
osnovnih računalniških okolij. Vestno delo bo opaženo 
in nagrajeno. PMT KUMA COMMERCE, Bled. d. o. o.. 
Pot na Lisice 8, 4260 Bled, prijave zbiramo do 31. 07. 
2008. Več na www.mojedelo.com. 

Kuharski pomočnik m/ž (Bohinjska Bistrica) 
Vaše naloge bodo obsegale: pomoč v kuhinji in čiščenje. 
Pričakujemo: izkušnje v gostinstvu; vozniški izpit kategorije 
B; smisel za deto z ljudmi; natančno, dosledno, komunika-
thffK) In cfinamično osebo; veselje do dela in timskega deta. 
Sodexho, d. o. o.. Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, pri-
jave zbiramo do 08. 08. 2008. Več na www.moiede-
lo.com. 

Natakar m/ž (Kranjska Gora) 
Takoj zaposlimo natakarja/-ico. Želene so izkušnje, niso 
pa nujne. Delo je za nedoločen čas. Plačilo od 800 
do 1000 EUR. Po potrebi poiščemo tudi stanovanje. 
Več Informacij o nas dobite na www.apartmajl-kosir.si. 
FOTO MOJCA. d. o. o., Borovška 92. 4280 Kranjska 
Gora. prijave zbiramo do: 27. 07. 2008. Več na 
www.moj^elo.com. 

Osebni finančni svetovalec m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: najmanj V. stopnjo ekonomske izobrazt̂ e: 
vsaj 1 leto izkušeni na podobnem dekTtmem mestu; dobre 
organizacijske sposobnosti. Vaše prednosti bodo veselje 
do dela z ljudmi, dobro izdelana poslovna komunikacija in 
odlično razvite prodajne veščine. Redno boste komunicira-
li z ot̂ stoječimi in prkk)btvali nove stranke z glavno nalogo 
svetovanja in trženja bančnih produktov. Banka Spar-
kasse. d. d.. Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, prijave 
zbiramo do 27. 07. 2008. Več na www.mojedek).com. 

Informatik m/ž (Kranj) 
EBAX, d. o. o., vabi v svoj kolektiv informatika m/ž. Iz-
brani kandidat bo skrbel za: vzdrževanje računalnikov; 
za oblikovanje in ažuriranje strani spletne trgovine; od-
govarjal bo na povpraševanja in pripravljat ponudbe za 
stranke, skrbel za stike z njimi; za izdelavo promocijske-
ga materiala. Delovno mesto se nahaja v Kranju. EBAX. 
d. o. o. Zbilje 7p, 1215 Medvode, prijave zbiramo do 
02.08 . 2008. Več na www.moiedelo.com. 

Komercialist m/ž (Kranj) 
EBAX. d. o. o., vabi v svoj kolektiv novega sodelavca -
komercialista m/ž. Izbrani kandidat bo skrbel za: preje-
rrve materiala v skladišče; vodenje skladiščnih evidenc; 
pravočasno in kvalitetno zagotavljanje prodajnih artiklov 
in storitev; za povpraševanja; prejeta naročila in priprave 
ponudb. Kandidat bo delal v maloprodaji in se bo uvajal 
za samostojno delo. Delovno mesto se nahaja v Kranju. 
EBAX. d. o. o. Zbilje 7p. 1215 Medvode, prijave zbira-
mo do 02. 08. 2008. Več na www.rnojedelo.com. 

http://www.mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.moiedeio.com
http://www.mojedelo.com
http://www.apartmajl-kosir.si
http://www.moiedelo.com
http://www.rnojedelo.com


ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

ŽiVlLSKOPREOELOVALNl DELAVEC 
do 2.8.08; ŽTTO. O. D.. PC 60RENJKA. 
ROŽNA DOUNA 8. LESCE 
DEUVEC BREZ POKUCA 
do 23.7.08: EXPERTUS. D.O.O.. UL 
ANE ZIHERLOVE 2. UUBUANA 
do 7.8.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJ-
SKA C. 21. UUBUANA 
dO 17.8.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJ-
SKA C. 21. UUBUANA 
do 24.7.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJ-
SKA C. 21. UUBUANA 
do 23.7.08; FRANC MARINČIČ S.P.. 
ŽABNICA11.1357 NOTRANJE GORICE 
do 17.8.08; OGREX. D.O.O.. PODREČA 
5 . M A V C I C E 
POMOŽNI DELAVEC 
do 23.7.08; BEKEM. D.O.O.. BELŠAKO-
VA UL 2. 2250 PTUJ 
do 3.8.08; MIRAN ANŽIČ S.R. MLADIN-
SKA UL 2, KRANJ 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
do 26.7.08; ADECCO H.R.. D.O.O.. ZOI-
SOVA UL 1. KRANJ 
do 22.7.08; AGENCUA M SERVIS. 
D.O.O.. IGRIŠKA UL 14. UUBUANA 
do 5.8.08; AGENCUA M SERVIS. 
D.O.O.. IGRIŠKA UL 14. UUBUANA 
dO 1.8.08; AGENCIJA M SERVJS, 
D.O.O., IGRIŠKA UL 14. UUBUANA 
do 25.7.08; DOM UPOKOJENCEV POD-
BRDO. POOBRDO 33. 5243 PODBRCK) 
do 10.8.08; INES. D.O.O.. KRIŽNA 
GORA 8. ŠK. LOKA 
do 10.8.08; JAGODIC BARBARA S.P., 
OB ŠOU 3.1217 VODICE 
do 25.7.08; KRAJC HOTEU. D.O.O.. 
DALMATINOVA UL 15. UUBLJANA 
do 27.7.08; MOTVOZ PLAST. D.O.O.. TA-
BORSKA C. 34. 1290 GROSUPUE 
do 21.8.08; BORUT JURKOVIČ S.P.. 
RIBČEV 50. BOHINJSKO JEZERO 
do 26.7.08; PROSEN COM. D.O.O.. SP. 
DUPUE 8. DUPUE 
do 26.7.08; JOŽE KOTNIK S.P.. BOROV-
ŽKAC. 75. KRANJSKA GORA 
do 15.8.08; RINAINVENT. D.O.O.. SUV-
NA2. 1252 VAČE 
do 25.7.08; SVILANIT. D.D.. KOVINAR-
SKAC. 4. 1241 KAMNIK 
do 20.10.08; VOLENIK. D.O.O.. CELO-
VŠKA C. 170. UUBUANA 
OBDELOVALEC KOVIN 
do 17.8.08; LnOSTROJ PTS. D.O.O.. U-
TOSTROJSKAC. 42. UUBUANA 
PLESKAR 
do 23.7.08; KAUNERO. d.o.o.. GUN-
ŠKOVA PLOŠČAD 8. UUBUANA 
KUHARSKI POMOČNIK 
do 10.8.08; SODEXO. d.o.o.. ŽELEZNA 
C. 16. UUBLJANA 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA DO 2 LET 
do 23.7.08; COP. D.O.O.. UUBLJAN-
SKAC. 45. 1241 KAMNIK 

POŠTNI MANIPULANT 
do 23.7.08; POŠTASLOVENUE. D.O.O.. 
DRAŽGOŠKAUL 8. KRANJ 
BLAGOVNI MANIPULANT 
do 30.7.08; SVILANfT. D.D.. KOVINAR-
SKA C. 4. 1241 KAMNIK 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA DO 3 LET 
do 27.7.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJ-
SKA C. 21. UUBUANA 
do 26.7.08; SPAR SLOVENIJA. D.O.O.. 
RUČIGAJEVAC. 35. KRANJ 
CVETUČAR 
do 10.8.08; MARJAN PLANINŠEK S.P.. 
VALVAZORJEVTRG 17. 1270 LJTUA 
SLAŠČIČAR 
do 17.8.08; OGREX. D.O.O., PODREČA 
5. MAVČIČE 
MIZAR 
do 23.7.08; JURU ZUPANC S.P., DOLE-
NJA VAS 70. SELCA 
PAPIRNIČAR 
cto 27.7.08; GORIČANE. D.O.. LADJA 10. 
1215 MEDVODE 
do 31.7.08; LEPENKA. D.D.. SLAP8. TRŽJČ 
KUUČAVNiČAR 
do 23.7.08; BEKEM. D.O.O.. BELŠAKO-
VA UL 2. 2250 PTUJ 
do 23.7.08; COP. D.O.O., UUBUAN-
SKAC.45. 1241 KAMNIK 
do 22.7.08; ISKRA ISD - LIVARNA. 
D.O.O.. SAVSKA LOKA 4. KRANJ 
do 27.7.08; MOTVOZ PLAST. D.O.O.. TA-
BORSKA C. 34. 1290 GROSUPUE 
OBLIKOVALEC KOVIN 
dO 25.7.08; ISKRA - OTC, KRANJ. 
D.O.O.. SAVSKA LOKA 4. KRANJ 
do 27.7.08; ISKRA MIS. D.D.. UUBUAN-
SKAC. 24 A. KRANJ 
STRUGAR 
do 7.8.08; BVG. D.O.O.. SAVSKA C. 18. 
KRANJ 
AVTOKLEPAR 
do 23.7.08; AHAC &C0.. D.O.O.. MALA 
LOKA 15. 1230 DOMŽALE 
VARILEC 
do 23.7.08; BEKEM. D.O.O.. BELŠAKO-
VA UL 2. 2250 PTUJ 
STROJNI MEHANIK 
do 30.7.08; LAJOVICTUBA. D.O.O., VE-
ROVŠKOVA UL 66. UUBUANA 
do 24.7.08; LTTOSTROJ PTS. D.O.O.. U-
TOSTROJSKA C. 42. UUBUANA 
AVTOMEHANIK 
do 5.8.08; IQ SISTEMI. D.O.O., TOMIN-
ČEVAC. 52. KRANJ 
ELEKTROINŠTALATER 
do 3.8.08; ANION. D.O.O.. C. CENETA 
ŠTUPARJA 2 A. 1231 UUBUANA - ČR-
NUČE 
ELEKTROMEHANIK 
dO 2.8.08: THVSSENKRUPP DVG DVI-
GALA. D.O.O.. ŠPRUHA19.1236 TRZIN 
ELEKTRIKAR ELEKTRONIK 
do 23.7.08: BEKEM. D.O.O.. BELŠAKO-
VA UL 2. 2250 PTUJ 
do 24.7.08; LITOSTROJ FTS. D.O.O.. U-
TOSTROJSKAC. 42. UUBUANA 
TKALEC 
do 30.7.08; SVILANR-, D.D., KOVINAR-
SKA C. 4. T241 KAMNIK 

KONFEKCIONAR TEKSTILU 
do 25.7.08; SVILANIT. D.D.. KOVINAR-
SKA C. 4. 1241 KAMNIK 
SUKOPLESKAR 
do 3.8.08; UP, D.O.O.. LfTOSTROJSKA 
C. 50. UUBUANA 
ČRKOSUKAR 
do 3.8.08; CP. KRANJ. D.D.. JEZERSKA 
C, 20. KRANJ 
FRIZER 
do 30.7.08; BARBARA KAFOL S.P.. 
FRANKOVO NASEUE 68. ŠK. LOKA 
do 26.7.08; CILKA SATLER S.P.. OLD-
HAMSKA C. 14. KRANJ 
do 6.8.08; LASSANA. D.D.. CANKARJE-
VA C. 3. UUBUANA 
GRADBENIK 
do 30.7.08; JEKO - IN. D.O.O.. C. MAR-
ŠALA TTTA 51. JESENICE 
STROJNIK GRADBENE MEHANIZACUE 
do 24.7.08; OGP GRAD. BLED. D.D.. 
GRAJSKA C. 44. BLED 
POLAGALEC PODOV iN TLAKOV 
do 3.8.08; UP. D.O.O., LTTOSTROJSKA 
C. 50. LJUBLJANA 
VOZNIK 
dO 23.7.08; TOMAŽ STARE S.P.. ŠPIKO-
VA UL 3. KRANJ 
do 22.7.08; TR60D0M NO. 1. D.O.O.. 
ZAPUŽE 10 B. BEGUNJE 
do 17.8.08; TR-TEAM. D.O.O., C. JAKA 
PIATTŠE 21. KRANJ 
PRODAJALEC 
do 29.7.08; AGENCUA M SERVIS, 
D.O.O., IGRIŠKA UL M. UUBUANA 
do 23.7.08; BABY CEMTER, D.O.O., NA 
KRESU 26. ŽELEZNIKI 
do 4.8.08; COMIX. D.O.O.. ZG. PIRNIČE 
101. 1215 MEDVODE 
do 31.7.08; MAK PRAPROTTJIK. D.O.O., 
ŠKOFJELOŠKA C. 20. KRANJ 
do31.7.08; MERCATOR. D.D.. JURČKO-
VA C. 223. UUBUANA 
do 7.8.08; PROIZVODNJA OBUTVE MM 
STVLE. D.O.O.. SENIČNO 53. KRIŽE 
do 25.7.08; RENO OBUTEV. D.O.O., LE-
TAUŠKAC. 5. UUBLJANA 
KUHAR 
do 26.7.08; CATERING, D.O.O., NOVO 
POUE. C. III 27. 1260 UUBUANA -
POUE 
do 23.7.08; GOSTILNA NA VIDMU 
d.o.o.. POUANE 27. POUANE NAD 
ŠKOFJO LOKO 
do 28.7.08; INTERTREND. D.O.O.. HO-
TEMAŽE 50. PREDDVOR 
do 7.8.08; INTERTREND. D.O.O.. HOTE-
MAŽE 50. PREDDVOR 
do 21.8.08; LUŠINA. D.O.O., ČEŠNJICA 
54. ŽELEZNIKI 
dO 7.8.08; MILENKO GREGORiC. S.P.. 
BEGUNJE 180, BEGUNJE 
do 10.8.08; SODEXO. d.o.o.. ŽELEZNA 
C. 16. UUBLJANA 
do 27.7.08; TAJO-TEAM. D.O.O.. AM-
BROŽ POD KRVAVCEM 31. CERKUE 
NATAKAR 
do 23.7.08; GOSTILNA NA VIDMU, 
d.o.o.. POLJANE 27. POUANE NAD 
ŠKOFJO LOKO 

do 24.7.08; IKA. D.O.O.. ŠKOCJAN 35 
A. 6000 KOPER 
do 21.8.08; SAMARIN. D.O.O., KOČEV-
JE 10 C, 8340 ČRNOMEU 
do 27.7.08; TAJO-TEAM, D.O.O.. AM-
BROŽ POD KRVAVCEM 31. CERKUE 
do 26.7.08; Vli-VI. d.o.o.. ŠOLSKA UL 
15. ŠK. LOKA 
SREDNJA POKJJCNA IZOBRAZBA 
do 5.8.08; AGENCUA M SERVIS. 
D.O.O., IGRIŠKA UL 14. UUBUANA 
do 3.8.08; AJREST. D.O.O.. ZG. BRNIK 
130 A. 4210 BRNIK-AERODROM 
do 26.7.08; ANA POKLUKAR S.P.. 
STRUŽEVO 9. KRANJ 
do 23.7.08; BIG BAN6 MEGA. C. STA-
NETA ŽAGARJA 71, KRANJ 
do 24.7.08; DEJAN FRANTAR S .R . C. 
STE MARIE AUX MINEŠ 15. TRŽIČ 
do 2.8.08; ENERKON. D.O.O.. ŽEJE PRI 
KOMEND1107, 1218 KOMENDA 
dO 24.7.08; IMPEL D.O.O.. UKANC128. 
BOHINJSKO JEZERO 
do 2.8.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJ-
SKA C. 21. UUBUANA 
do 10.8.08; MANPOVVER. D.O.O.. KO-
ROŠKA C. 14. KRANJ 
do 30.7.08; SPAR SLOVENIJA, D.O.O., 
FUŽINSKA C. 8. JESENICE 
do 28.7.08; TITAN. D.D., KOVINARSKA 
C. 28. 1241 KAMNIK 
KMETUSKI TEHNIK 
do 7.8.08; KZ KRIŽE Z.O.O.. C. KOKR-
ŠKEGA ODREDA 24. KRIŽE 
dO 26.7.08; KZ KRIŽE Z.O.O.. C. KOKR-
ŠKEGA ODREDA 24. KRIŽE 
STROJNI TEHNIK 
do 26.7.08; PRIMOŽ ČELESNIK S.R. 
PARTIZANSKA C. 43. BLED 
do 1.8.08; FOMI. D.O.O., UL BRATOV 
KOMEL66A. 1210UUBLJANA-ŠENTVro 
do 25.7.08; ISKRA - OTC. KRANJ. 
D.O.O.. SAVSKA LOKA 4. KRANJ 
do 30.7.08; LAJOVIC TUBA. D.O.O.. VE-
ROVŠKOVA UL 66, UUBUANA 
do 24.7.08; UTOSTROJ PTS. D.O.O.. U-
TOSTROJSKAC. 42, UUBUANA 
dO 31.7.08; PLUT. D.O.O.. SNEBERSKA 
C. 118. 1260 UUBLJANA-POUE 
do 26.7.08; TERAN. D.O.O.. SENIČNO 
68. KRIŽE 
do 6.8.08; TOKOS. D.O.O.. CANKARJE-
VA C. 9, TRŽIČ 
do 26.7.08; TUŠ NEPREMIČNINE. 
D.O.O.. RESUEVA UL 18. 3000 CEUE 
ELEKTROTEHNIK ENERGETIK 
do 26.7.08; TUŠ NEPREMIČNINE. 
D.O.O.. RESUEVA UL 16. 3000 CEUE 
ELEKTROTEHNIK 
dO 17.8.08; EL TRGOVINA. D.O.O., 
OBRTNIŠKA UL 1,2250 PTUJ 
dO 3.8.08; ELEKTROTEHNIKA A&B, 
D.O.O., PREŠERNOVA UL 11.2250 PTUJ 
do 24.7.08; KAC, D.O.O., MOSTE 77. Ž^ 
ROVNICA 
do 13.9.08; THVSSENKRUPP DVG DVI-
GALA. D.O.O.. ŠPRUHA 19. 1236TRZIN 
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK 
do 5.8.08; AGENCUA M SERVIS, 
D.O.O.. IGRIŠKA UL 14. UUBLJANA 

PROMETNI TEHNIK 
do 29.7.08; AGENCUA M SERVIS. 
D.O.O., IGRIŠKA UL 14. LJUBLJANA 
TRGOVINSKI POSLOVODJA 
do 1.8.08; 3 U D.O.O., GOLNIK 170, 
GOLNIK 
do 26.7.08; UNIKA. D.O.O., POTOČE 6 
A. PREDDVOR 
KOMERCIALNI TEHNIK 
do 24.7.08; PEKARNA POSTOJNA. 
D.O.O.. KOLODVORSKA C. 5 C. 6230 
POSTOJNA 
EKONOMSKI TEHNIK 
do 5.8.08; AGENCUA M SERVIS. 
D.O.O.. IGRIŠKA UL 14. UUBUANA 
do 29.7.08; AGENCUA M SERVIS. 
D.O.O., IGRIŠKA UL 14. LJUBUANA 
do 26.7.08; AGENCUA M SERVIS, 
D.O.O.. IGRIŠKA UL 14. UUBUANA 
do 23.7.08; BIG BANG MEGA, C. STA-
NETA ŽAGARJA 71. KRANJ 
dO 30.7.08; ENERKON. D.O.O.. ŽEJE 
PRI KOMEND1107.1218 KOMENDA 
do 25.7.08; SKURNA POSAVJE. D.O.O.. 
ŠOLSKA C. 17. 8280 BRESTANICA 
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK 
do 3.8.08; PRIMA ZASTOPSTVO. 
D.O.O.. PARTIZANSKA UL 19. UUBUA-
NA 
do25.7.08;SKURNAPOSAVJE. D.O.O., 
ŠOLSKA C. 17. 8280 BRESTANICA 
KOMERCIALIST 
do 25.8.08; IG. D.O.O.. ŠTIHOVA UL 
25. UUBLJANA 
dO 26.7.08; DOVŽAN. D.O.O.. PODUU-
BEU 272, TRŽIČ 
do 30.7.08; KIKTEJCHUEN UND NON-
FOOD. D.O.O.. RUSKA UL 6.2000 MA-
RIBOR 
do 23.7.08; MIHAELA KAVČIČ S.P.. 
GREGORČIČEVA UL 27. ŽIRI 
ZOBOTEHNIK 
do 1.8.08; 3 GO. D.O.O., LTTUSKA C. 
45. UUBLJANA 
SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠNA 
IZOBRAZBA 
do 25.7.08; 3FS. D.O.O.. SAVSKA LOKA 
21 G.KRANJ 
do 2.8.08; KARIERA. D.O.O.. DUNAJ-
SKAC. 21, UUBUANA 
do 11.9.08; MERKUR ZAVAROVALNICA. 
D.D., DUNAJSKA C. 58. UUBUANA 
do 15.9.08; MERKUR ZAVAROVALNICA. 
D.D.. DUNAJSKA C. 58. UUBUANA 
IN I ELEKTROTEHNIKE 
do 23.7.08; GAZELA. D.O.O.. KAJUHO-
VAUL 12.8270 KRŠKO 
EKONOMIST ZA DENARNIŠTVO. FI-
NANCE, RAČUNOVODSTVO 
do 2.8.08; ELGRAD. D.O.O.. JURČKO-
VAC.233. UUBUANA 
EKONOMIST ZA KOMERCIALNO DE-
JAVNOST 
do 1.8.08; ERA GOOD, D.O.O.. PO-
SLOVNA CONA A 20. ŠENČUR 
RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, 
SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVO-
DE 
do 11.8.08; LEA, D.O.O., RNŽGARJEVA 
UL 1 A. LESCE 

VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA 
do 30.7.08; BUGOJČO MICOV S .R . 
KOLODVORSKA C. 7, KRANJ 
UNIV. DIPL EKONOMIST 
do 25.7.08; AGENCUA M SERVIS, 
D.O.O., IGRIŠKA UL 14. LJUBLJANA 
do 26.7.08; JELOVICA. D.D.. KIDRIČEVA 
C. 58. ŠK. LOKA 
UNIV. DIPL PRAVNIK 
do 3.8.08; NOTAR GORAZD ŠIFRER, 
TT«3 SVOBODE 3. 2000 MARIBOR 
DIPL VZGOJiTEU PREDŠOLSKIH 
OTTK)K 
do 25.708; SMRKOUN D.O.O.. REBER 
PRI ŠKOFUICI 7. 1291 ŠKOFUICA 
PROF. BIOLOGUE 
do 26.708; OSNOVNA ŠOLA NAKLO. 
GLAVNA C. 47. NAKLO 
PROF. MATEMATIKE IN TEHNIKE 
do 26.708; OSNOVNA ŠOLA NAKLO. 
GLAVNAC. 47. NAKLO 
DR. MEDICINE 
do 178.08; OZG, ZD BLED. ZD BOHINJ. 
MLADINSKA C. 1. BLED 
do 178.08; OZG. ZD JESENICE. C. 
MARŠAUTTTA 78, JESENICE 
do 31.708; OZG, ZD KRANJ, GOSPOS-
VETSKA UL 10. KRANJ 
do 17.8.08; OZG. ZD KRANJ, GOSPOS-
VETSKAUL 10. KRANJ 
do 20.8.08; OZG. ZD ŠK. LOKA. STARA 
C. 10. ŠK. UDKA 
do 78.08; ZD NOVO MESTO. KANDU-
SKA C. 4.8000 NOVO MESTO 
DR. MEDICINE SPECiAUST SPLOŠNE 
MEDICINE 
do 17.8.08; OZG. ZD BlED. ZD BOHINJ. 
MU\DINSKAC. 1.&LED 
do 20.8.08; OZG. ZD ŠK. LOKA. STARA 
C. 10. ŠK. LOKA 
do 78.08; ZD NOVO MESTO. KANDU-
SKA C. 4, 8000 NOVO MESTO 
DR. MEDK̂ INE SPECtAUST PCDIATRUE 
dO 3.8.08; OZG. ZD RADOVU^A. KO-
PALIŠKA C. 7. RAD0VUK5A 
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOB-
RAZBA 
d010.8.08; MOJ PROFTT. D.O.O.. TRIN-
KOVA UL 8. 6310 EOIA- ISOLA 
UNIVERZTTETNA IZOBRAZBA 
do 17.8.08; SEPTUM. D.O.O., JURČIČE-
VA C. 21. 1293 ŠMARJE-SAP 
NPK Voznik v c«stn«m pfom«tu 
do 31.7.08; ELAKAR IVAN S.P. TROJA-
NE 8. 1222 TROJANE 

Prosta d«lovna m««Ui obj«vl)amo po poda-
tkih Zavoda RS za upostovanj«. Zaradi po-
manlkanja pro«tora ntao objav^na vsa. Prsv 
tnho zaradi prag}adno«ti obj^ izpuKamo po-
goja, ki }lh postavIMo <5«k>da}8lci (delo za do-
ločan £as, zahtavan« dalovna lzkuin}e, po-
aobno znanja In morebitne drug« zahteve). 
Vsi navedeni In manjkaloči podatki so do-
stopni: 
- na oglasna) deskah obnK>£nih siužb in ura-
dov za delo zavoda; 
- na domači strani Zavoda RS za zapotiova-
nje: mtp://wwwM8.90V.sl; 
• pri detodaialcih 
Bralce opozarjamo, da so morebitne napake 
pri ot̂ avi mogoče. 

SAMO V TOREK 22.7 

e t t t t T Z I I B H E E B 
S V E Ž A I Z B H ^ -

š\adke m 
Melone 
poreklo Italija 0,59 

Paradižnik navadni 
ali Grapolo 0,71 

S RAR I NTERSRAR 
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Žegnanje v Kortah 
C e r k e v sv. Kr iža je leta i 8 6 i z g r a d i l k m e t M i h a e l 

Karničar , Pr istovnik p o d o m a č e . 

JOŽE K O Š N J E K 

Korte nad Železno Kaplo -
Žegnanje v Kortah/Trogem 
nad Železno Kaplo na Koro-
škem, skoraj 1000 metrov vi-
soko pri domači cerkvi sv. 
Križa, ki ga že skoraj stoletje 
organizirajo tretjo julijsko 
nedeljo, je praznik. Pri cerkvi 

roškem. 
Letošnje žegnanje je bilo v 

nedeljo. Po maši, ki jo je da-
roval pater Drago iz misijon-
skega središča v Ljubljani, 
domači župnik Polde Zun-
der je imel obveznosti v dru-
gih cerkvah, se je začel pred 
cerkvijo pravi ljudski praznik. 
Nihče ni odhajal ne lačen ne 

Etna Uršic, Mari Smrtnik, Traudi Uršic in Elizabeta Woelcher 
iz Železna Kaple in okolice so cvrle okusne krape. / fo»>:j. Kosnjck 

se vsako leto zbere več sto 
ljudi iz Železne Kaple in 
okolice ter tudi iz Slovenije. 
V dolini, ki se konča visoko 
pod Košutnikovim in Ržov-
nikovim Tumom, Tolsto Ko-
šuto in Vimikovim Grintov-
cem, na petih kmetijah, v eni 
gostilni in v dveh zasebnih 
hišah živi še 25 prebivalcev, 
zavednih Slovencev. Sami 
skrbijo za svojo cerkev, ki je 
edina zasebna cerkev na Ko-

žejen, za vsakogar so imeli 
Korčani prijazno, slovensko 
besedo. Veseli so vsakega obi-
ska, še posebej pa Slovencev 
iz Slovenije. Saj smo čisto bli-
zu, takoj za Jezerskim, pravi-
jo. Pred cerkvijo so pritrkava-
li pritrkovald iz Tupalič in z 
Brega v preddvorski oblini, 
med gosti pa sta bila tudi žu-
pan Železne Kaple Dieter 
Haller in tržiški župan Borut 
Sajovic. 

Pozdrav županov Železne Kaple in Tržiča Dietra Hallerja 
in Boruta Sajovica, med njima domačin iz Kort Vladimir 
Smrtnik. 

P L A N I N S K I KOTIČEK: G R M A D A ( 6 7 6 M) IN ŠMARNA GORA ( 6 6 9 M) 

Razgibavanje po ferati 
D a n a š n j i izlet ni tura, a m p a k je le kratko in atrakt ivno r a z g i b a v a n j e na p r a g u s l o v e n s k e prestoln ice . 

Ferata p r i m e r n a z a u č e n j e s a m o v a r o v a n j a in z a p r e i z k u s m o č i v rokah, p r e d e n se odprav i te k a m v iš je . 

JELENA J U S H N 

Turne je sinonim za slo-
venski alpinizem, saj so se 
tod kalili predstavniki različ-
nih alpinističnih generacij. 
Lahko bi mu rekli kar plezal-
ni vrtec, saj še danes tod po-
tekajo različni tečaji športne-
ga plezanja in vame hoje v 
hribe v kopnih razmerah. 
Vendar pa je med temi stol-
piči, tumci in stenami spe-
ljana tudi zanimiva, sicer 
kratka, zavarovana plezalna 
pot, ki jo lahko označimo za 
zahtevno, saj človeka navda-
ja z okusom po visokogorju, 
sploh z okusom po feratah, 
torej tistih najbolj zahtevnih 
zavarovanih plezalnih poteh, 
ki so sinonim za priljubljene 
Dolomite. 

Prelepa pot nam nekaj te-
žav povzroči, še preden se 
sploh odpravimo do stene. 
Težava je namreč parkira-
nje, tako da je potrebne ne-
kaj iznajdljivosti. Če boste 
parkirali v Vikrčah, pustite 
avto na desni strani ceste, če 

se pripeljete iz Kranja, a bo-
lje, da se zapeljete še malo 
niže do Tacna in se potem 
peš vrnete do Vikrč. Bolje 
nekaj hoje, kot pa kazen za 
nepravilno parkiranje. 

Markirana steza nas v ne-
kaj minutah pripelje do 
vznožja Malega Turnca, 
markantnega stolpa, kjer po-
tekajo številne športno-
plezalne smeri. Začetek za-
varovane plezalne poti, ime-
novane po dr. Josipu Pogač-
niku, označuje smerna tabli-
ca. Smer je bila speljana že 
leta 1928. 

Sam začetek smeri poteka 
po ozkem in strmem ilovna-
tem žlebu med Malim Tum-
cem in sosednjo steno. Ta 
del poti je za ogrevanje, saj 
so skobe in jeklenice nape-
ljane v steni Malega Tumca. 
Nato sledi skalna pregrada; 
pot se vzpenja po polici v 
desno smer. Zanesljive je-
klenice nas popeljejo do nav-
pične stene, kjer po skobah 
splezamo naravnost nav-
zgor. Ta del se imenuje tudi 

prižnica in je najtežji del 
smeri. Na vrhu prižnice ob 
jeklenid in skobah prečimo 
desno, kjer dosežemo še eno 
navpično stenico do izstopa 
iz smeri. Ja, kratka in jedrna-
ta je, razgibana, in vsekakor 
ne za vrtoglave. Smer je ide-
alna za učenje samovarova-
nja. Samovarovalni komplet 
je zelo uporaben varnostni 
pripomoček, ki pa ga morate 
znati uporabljati. Nikar se 
načina uporabe ne učite v 
kakšnih težkih in izpostav-
ljenih visokogorskih stenah. 

Pot nadaljujemo naprej po 
strmem terenu, čez številne 
korenine, dokler ne doseže-
mo stičišča z Westrovo po-
tjo. Klopca nam nudi kratek 
počitek, če je potrebno. Večji 
del strmine je premagan, ko 
se nam z desne strani pri-
druži Mazijeva pot Sledi za-
dnji del poti do vrha Grma-
de, ki poteka po grebenu. Z 
vrha Grmade se spustimo 
po nezahtevnem gozdu do 
sedla ter nadaljujemo po eni 
od poti na vrh Šmame gore. 

Razgled z Grmade in 
Smame gore je čudovit, saj 
je gora, kljub nizki višini, ti-
pični osamelec. Z vrha vidi-
mo vse; Julijske Alpe s Tri-
glavom, Karavanke, Kam-
niško-Savinjske Alpe, Za-
savsko hribovje, Polhograj-
ske Dolomite, Nanos, Snež-
nik, Trnovski gozd. Pod 
nami leži Ljubljanska kotli-
na. Lepo je naše glavno me-
sto. 

Na vrhu Šmame gore ne 
moremo mimo zvona želja; 
samo nikar ne povejte, kaj 
ste si zaželeli. Spustimo se 
do sedla in ker nas jekleni 
konjiček čaka v Tacnu, ima-
mo dve možnosti: Romar-
sko pot, ali pa Pot čez Spod-
njo Kuhno. V slabi uri sesto-
panja nas obe pripeljeta v 
Tacen. Je pa nekaj! V bistvu 
ni važno, po kateri sestopite. 
Vse vas pripeljejo v dolino. 

Nadmorska višina: 676 m 
Trajanje: 2 uri 
Višinska razlika: 350 m 
Zahtevnost • • • • • 

Polica do prižnice /FoIo:l.ltna|u51in Druga navpičnica, tik pred izstopom iz smeri /Foto:ieienaju»jn 

NAJ BAZEN GORENJSKA 2008 
Bazen Radovljica 

Urejenost bazena in okolice ' O l P ^ P S 

Dostopnost in p a M e • . d l d 2 P 3 P 4 p 5 

Gostinska ponuifla t ] l d 2 P 3 P 4 P s 

Dodatna ponudba O l . Q 2 P 3 P 4 P 5 
(̂ hirjilin/mĵ  naainu n^finl, oanpo^ of)imoc^'pmgnrni 

UrtjenostspfemSajoaohjelto P l P 2 P 3 d 4 p 5 

Imeinpnlmelc 

Bazen Jesenice 

• 1 d 2 P 3 p > P 5 

• l P 2 P 3 q 4 P 5 

• 1 P 2 P 3 D 4 d 5 

Urejenost bazena in okorKe 

Dostopnost in pafkiriSte 

Gostinsiia ponudba 

Dodatna ponudba • l P 2 P 3 n 4 P 5 
{oorni2nttns,noninnogefa(t ompoSn. animK^pnofomi, dni^o) 

Utqenostspremrpjo8hol)jektov • l P 2 P 3 n 4 P 5 

Naslov: 

Gorenjski Glas 50 let Gorenjske 
turistifne zveze j . 

Stmobitela: 

Ir̂ a m I. JUH lio S. njiso. ObsultK Uhto 
vMk tê . &l««viiMe iMll}eIe M nnlov GotcojsU 
mtlflitti mu. Koralli tnu 27. «00 Kranj, 
oddate v nabiralniku GorfflfiJit lurtsiKM tnn na 
btcm naslovu. Mtd mmi poilamint gUsovflkami 
bomo irffehrt tti nagtajf ncf. Piimofljf o 'n̂ * batto 
Gornjlle 2C0S bofflo postili na srt&nju gorrnfsicih 
luHsMdcIavin. 

Radovljica - Po pričevanju starih dokumentov je Radovljica mesto, kjer so že daljnega leta 1417 
imeli svoje kopališče pri studencu Vosovnik. Sedanje letno kopališče, v sklopu katerega je tudi kamp, 

^ je v upravljanju PK 2ito Gorenjka liadovljica, ki letos praznuje 75 let obstoja. PK že vrsto let organizira 
domača in mednarodna plavalna tekmovanja. Letos je 19. in 20. julija potekal predolimpijski plaval-
ni miting z močno mednarodno udeležbo. Voda v bazenu je ogrevana na 26 stopinj Celzija, toen je 
odprt vsak dan med 10. in 18. uro ter 21. In 22. uro. Organizirani so teOji za mlade In individudini 
te^ji za mlade in starejše. Poleg kopanja lahko igrate odbojko ali se potite v finski savni. Za pijačo in 
jedačo je poskrbljeno tik ob bazenu, ponu jajo več vrst pic, sladoledov in dnigih dobrot 

Jesenice- letno kopališče Ukova se imenuje po potoku, ki teče nedaleč stran. Bazen je bil zgrajen leta 
1960 kot varnostni vodni rezervoar za hlajenje visokih in Martinovih ped v Železarni. Bazen meti 50 K 
21 X 5 metrov in je skupaj z 10-metrskim slokalnim stolpom del zgodovine skokov v vodo z visokih 
skakalnic V okvinj kopališča je tudi otroJki bazen, celo kopališče pa ima 5.000 kvadratnih metrov 
funkcionalne površine. Kopališče je odprto med 10. in 19. uro. Možno je tudi nofino kopanje med 20. 
in 21 JO (pon., sre., pet). Dogodki, ki zaznamujejo polehio kopalno sezono na kopališču, so skoki v 
vodo za pokal mesta Jesenice (19.juirja ir 24. avgusta), gorenjski Triatlon (23. avgusta) in jeseniški 

X aquatlon (28. avgusta). V nedeljo, 24. avgusta, se na kopališču obeta tudi zabavna prireditev Ek-
splozija sonca in zabave. 
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Med največjimi v državi 
Del ponudbe v Poslovni coni Komenda bo tudi mreža storitvenih dejavnosti, kot so banke, pošta, tr-
govski in gostinski lokali. T o je p o m e m b n o tudi lokalno prebivalstvo. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Komenda - Poslovna cona 
(PC) Komenda je ena največ-
jih slovenskih poslovnih con. 
Celotna površina obsega 930 
tisoč kvadratnih metrov, pro-
stih je le še okoli 15 hektarjev. 
Vsa zemljišča so oziroma 
tjodo opremljena s sodobno 
komunalno infrastrukturo in 
prilagojena dejavnostim 
uporabnikov. "Cona je na-
menjena vse, tako proizvod-
nim kot storitvenim dejavno-
stim, tako velikim podjetjem 
kot malim podjetnikom in 
obrtnikom. Povedano druga-
če, vsem, ki se želijo razvijati 
hitreje, ustvarjati višjo doda-
no vrednost in zmanjševati 
stroške poslovanja," pojas-
njuje direktorica Karmen 
Škufca. 

Del ponudbe bo obsegala 
tudi mreža storitvenih oziro-
ma podpornih dejavnosti, 
kot so banke, pošta, trgovski 
in gostinski lokali. "Naša že-
lja je, da privabimo razno-
vrstna podjetja, ki bodo izva-
jala dejavnosti z visoko do-
datno vrednostjo, so tehnolo-
ško in razvojno napredna ter 

V Poslovni coni Komenda danes deluje že veliko podjetij, 
na voljo je še 15 hektarjev zemljišč. 

tudi mednarodno usmerje-
na." pravi Škufca. Prednosti 
PC Komenda so v njeni iz-
jemni velikosti, strateški legi 
in prilagodljivi zasnovi. Tako 
lahko velika podjetja delujejo 
na eni lokaciji, kar je sicer v 
Sloveniji zelo težko izvedljiva 
naloga. Z uravnoteženim in 
sinergijskim razvojem cone 
želi vodstvo cono razviti v vo-
dilno v ljubljanski regiji in 
kot eno največjih postati na-
cionalnega pomena. V vizijo 
so zapisali, da želijo imeti vo-
dilno vlogo pri izboljšanju 

konkurenčnosti, rasti podjet-
ništva in tudi prilivu tujih in-
vesticij. 

"Pospešiti želimo tudi teh-
nološki razvoj podjetij v coni, 
kakor tudi izboljšati življenj-
sko raven okoliškega prebi-
valstva, ki se razvija tudi prek 
ustvarjanja novih delovnih 
mest," je povedala direktori-
ca. Potencialnim investitor-
jem nudijo delovanje v funk-
cionalnem, kakovostnem, 
tehnološkem in z znanjem 
podprtem okolju. Skupaj na-
črtujejo razvoj cone, vsa pod-

jetja imajo možnost sodelo-
vanja in koriščenja podpo-
rnih storitev. Tako kot v šte-
vilnih drugih pa se tudi v PC 
Komenda srečujejo s težava-
mi. Največ težav je bilo do se-
daj z okoljskimi postopki, saj 
se v bližini cone nahaja Na-
tura 2000. Tudi zato bo v 
coni ostalo sedem hektarjev 
zemljišč v naravnem stanju, 
torej nepozidanih. 

Direktorica Karmen Škuf-
ca zagotavlja, da je pri vode-
nju cone zelo dobrodošla 
podpora lokalnega okolja in 
prepričljivost investitorja 
pred pristojnimi organi, saj 
gre v večini primerov za veli-
ke posege v naravno in druž-
beno okolje. Lokalna skup-
nost v večini podpira razvoj 
cone, saj se zavedajo pozitiv-
nih učinkov, ki jih bo na dol-
gi rok prinesla gradnja in de-
lovanje cone. In cena zem-
ljišč? Komunalno opremlje-
no in infrastruktumo ureje-
no zemljišče je vredno od 
160 evrov za kvadratni meter 
(in več), parcele so v velikosti 
2.500 in 5.000 kvadratnih 
metrov, ki jih je možno zdru-
ževati. 

Nov objekt za dodaten razvoj 
^ 1. stran 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Železniki - Gospodarjenje z 
lesom je v Selški dolini stalni-
ca že več stoletij, saj so v kra-
jih pod Ratitovcem prvo žago 
odprli že v 14. stoletja Pred 
dobrimi desetimi meseci so v 
Alplesu veliko pozornosti na-
menili gradnji skladiščno-lo-
gističnega centra, ki so ga od-
prli, natanko deset mesecev 
po katastrofalnih poplavah v 
Železnikih, ko je šlo v nič 
tudi mesec zemeljskih del pri 
gradnji centra. 

Nov skladiščno-distribucij-
ski center se razprostira na 
6.000 kvadratnih metrih po-
vršin in je razdeljen na dva 
dela. Večjega s 4.800 paletni-
mi mesti zavzema skladišče. 
Visokoregalno avtomatizira-
no skladišče ima za osnovno 
transportno sredstvo dve av-
tomatsko vodeni regalni dvi-
gali na vodilih. Vsi premiki 
so vnaprej pripravljeni, tako 
sta dvigali optimalno zasede-
ni Kabina dvigala je vodena z 
brezžično povezavo. Glavna 
funkcija dvigala je avtomat-
sko transportiranje palet z ar-
tikli s podporo najsodobnejše 
informacijske tehnologije. 
Prednosti novega skladišča 
bodo predvsem v kvalitetnem 

Avtomatizirani skladiščno logistični center/fo« conard kjv«« 

skladiščenju, možnosti po-
nudbe širše ponudbe trgu, 
zmanjšanju reklamacij, 
zmanjšanju potrebne delo-
vne sile, prijemejšem delo-
vnem okolju in zagotavljanju 
dobavnega roka do največ 20 
dni, kar je tudi ena od glavnih 
konkurenčnih prednosti Al-
plesa. 

V drugem delu je urejen 
sprejem in odprema skla-
diščnega blaga. V nadstropju 
je prostor za predstavitev Al-
plesovih izdelkov in izobra-
ževanje poslovnih partner-
jev. Investicijo v vrednosti se-
dem milijonov evrov, v teh 
dneh pa zaključujejo tudi 
gradnjo dveh mostov in re-
gulacijo struge potoka. Na ta 
način bodo zagotovili poplav-

no varnost Alplesove cone. 
V podjetju ne pozabljajo 

na vrednote, torej skrb za va-
rovanje okolja, za širitev trga, 
večanje prodajnega progra-
ma, vzgojo lastnih strokov-
njakov, skrb za ohranjanje 
delovnih mest ter poslovno 
odličnost. "Te vrednote so 
nas pripeljale do novega raz-
vojnega ciklusa, čigar del je 
tudi naš nov objekt," je v na-
govoru povedal Franc Zu-
pane, generalni direktor Al-
plesa in pomembnosti nove-
ga skladiščno-logističnega 
centra dodal še: "Naša kon-
kurenčna prednost so kratid 
dobavni roki. S širitvijo naše 
ponudbe sestavljivega pohi-
štva staro skladišče ni več 
ustrezalo našim zahtevam. Z 

izgradnjo novega, moderne-
ga centra pa smo pridobili 
možnost širjenja ponudbe 
proizvodov, na obstoječem 
skladišču pa bomo organizi-
rali proizvodnjo." 

Župan in poslanec Mihael 
Prevc se je ob odprtju novega 
centra spomnil, da so natan-
ko pred desetimi meseci že-
leli odpreti nove prostore v 
Domelu. "Žal ni šlo, saj smo 
doživeli poplave. Danes zju-
traj, bila je še noč, sem prejel 
klic na pomoč: znova poplav-
lja. Talaat 18. september, da-
nes 18. julij. Na srečo danes 
ni tako hudo," je povedal 
Prevc in dodal: "Dokazujete, 
da ste moderno podjetje z vi-
sokim nivojem znanja, ter z 
jasno začrtano vizijo razvoja. 
Alpies je izrednega pomena 
za naše okolje, zato se z vami 
veselijo vsi v Železnikih." 

Začetki Alplesa segajo v 
leto 1955, danes je v proiz-
vodnji pohištva 315 zaposle-
nih, še 30 jih dela v stroje-
gradnji. Letno proizvedejo za 
približno 25 milijonov evrov 
pohištva, ki ga prodajajo v 20 
držav, največ v Sloveniji. 
Rast prodaje se dviguje iz 
leta v leto, enako velja za nji-
hovo prepoznavnost. Ponos-
ni so na to, da s sestavljivim 
pohištvom opremijo skoraj 
četrtino slovenskih domov. 

Rekordne stopnje 
inflacije 
Tako v Evropski uniji kot državah z evrom ter 
drugod po svetu se srečujejo z v isoko inflacijo. 
Rekorderji so v Z imbabveju. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - Stopnja inflacije je v 
območju evra junija na let-
ni ravni dosegla štiri odstot-
ke, v celotni Evropski tmiji 
pa 4,3 odstotka, so sporočili 
iz Eurostata - statističnega 
urada Evropske unije. Tako 
je bila junija inflacija naj-
višja vse od uvedbe evra. 
Med vsemi članicami, ki 
uporabljajo evro, je najvišjo 
inflacijo s 6,8 odstotka za-
beležila Slovenija, med dr-
žavami Evropske unije pa 
so se najslabše odrezali v 
Latviji s i7,5-odstotno stop-
njo inflacije. 

Letna stopnja inflacije se je 
v primerjavi z majem v ob-
močju evra povečala za 0,3 
odstotne točke, enako velja 
za celotno Unijo. Junijska in-
flacija v EU in v območju 
evra je znašala 0,4 odstotka, 
v Sloveniji 0,9 odstotka. Naj-
nižje stopnje inflacije so ju-
nija v EU na letni ravni bele-
žili Nizozemska (2,3 odstot-
ka), Nemčija in Portugalska 
(3,4). Najnižje letno povpre-
čje so do junija letos prav 
tako beležili na Nizozem-
skem {1,7 odstotka) ter v Ve-
liki Britaniji (2,4), najvišjo v 
Latviji (14,5), v Sloveniji pa je 
znašalo povprečje 5,5 odstot-
ka. K povišanju cen na letni 
ravni so v juniju v območju 
evra najbolj prispevale višje 
cene transporta, hrane in sta-
novanj. 

Tudi v ZDA se soočajo z 
najvišjo stopnjo infladje v za-
dnjih 17 letih, saj so cene zras-
le za pet odstotkov. Za glavne-
ga krivca čez lužo krivijo na-
raščajoče cene energije. V Ve-
liki Britaniji se je junija infla-
cija na letni ravni povzpela na 
3,8 odstotka, kar je največ po 
pomladi 1992. K infladji so 
na Otoku največ prispevale 
cene pogonsldih goriv in hra-
ne. 

Nič bolje se ne godi Hrva-
tom. Junija je infladja na letni 
ravni dosegla rekordnih 7,6 
odstotka, kar je najvišja infla-
cija vse od sredine 90 let 
prejšnjega stoletja. Pri južnih 
sosedih na infladjo najbolj 
vplivajo višje cene živil in pro-
meta pa tudi gostinskih stori-
tev, stanovanjskih stroškov in 
zdravstva, cene alkoholnih pi-
jač, tobaka, pohištva in opre-
me za stanovanje. V primerja-
vi z vsemi zgoraj naštetimi dr-
žavami pa se v Zimbabveju 
nad eno do dveštevilčno infla-
djo ne bi zmrdovalL Po oce-
nah državnega statističnega 
urada infladja na letni ravni v 
Zimbabveju znaša 2,2 milijo-
na odstotkov, še februarja pa 
je bila "le" i65.ooo-odstotna. 
Zaradi astronomske infladje 
trgovci večkrat na dan spre-
minjajo cene, prebivald pa so 
morali, na primer, prejšnji te-
den (danes je to zagotovo že 
zastarel podatek) za štruco 
kruha plačati 60 milijard 
zimbabvejskih dolarjev. 

KRANJ 

Iskraemeco bo dobavil sto tisoč števcev 

Po zaključenem natečaju ERDF, francoskega distributerja 
električne energije je jasno, da jim bo nove števce dobavil 
konzorcij Atos Origin, ki ga sestavlja tudi kranjski Iskraeme-
co. V prvi fazi naj bi zagotovili 300 tisoč števcev do leta 
2010, v končni fazi pa naj bi opremili kar 35 milijonov konč-
nih kupcev v Frandji. "Vključitev v ta prestižni francoski pro-
jekt, ki je trenutno največji pilotni projekt te vrste na svetu, 
je še eden od uspehov našega podjetja pri preboju na med-
narodni trg. Želimo si, da bi lahko čimbolj uveljavili rešitve, 
ki smo jih razvili v preteklih letih, sicer pa ta projekt za nas 
nedvomno pomeni pomembno referenco za prihodnost," 
poudarja Janko Šteharnik, glavni izvršni direktor podjetja 
Iskraemeco. B. B. 

KRANJ 

Prometno ministrstvo pomaga prevoznikom 

Slovenski prevozniki občasno naletijo na težave z italijanski-
mi policijskimi nadzornimi organi, ki izvajajo kontrole pre-
voza v Italiji. Težave so nastopile od vstopa Slovenije v EU, 
saj policisti še vedno zahtevajo dovolilnico CEMT. Na pro-
metnem ministrstvu zagotavljajo, da takšne dovolilnice, ki 
dovoljuje tranzitne prevoze v tretje države v.okviru EU niso 
potrebne. Predstavniki obeh držav, Slovenije in Italije, so se 
prejšnji teden v Rimu dogovorili, da o tem spregovorijo tudi 
v Bruslju. Za razrešitev problema je pri italijanskem kolegu 
apeliral tudi minister Radovan Žerjav. B. B. 
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Gozdarji opozarjajo 
na previdnost 
CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Julijska neurja so v 
Sloveniji poškodovala približ-
no 440 tisoč kubičnih metrov 
drevja, od tega okrog 115 tisoč 
na gorenjskem delu ljubljan-
skega gozdnogospodarskega 
območja. Samo na območju 
med Kamnikom in Gornjim 
Gradom je približno 370 tisoč 
"kubikov" polomljenega in iz-
ruvanega drevja, od tega v 
kamniški občini 95 tisoč ku-
bičnih metrov. 

Delo v poškodovanih goz-
dovih je zelo nevarno, saj 
polomljena in izruvana dre-
vesa ležijo ena čez drugo, ne-
katera pa so tudi obvisela na 
stoječih drevesih. V Zavodu 
za gozdove Slovenije opoza-
rjajo lastnike gozdov, ki se lo-
tevajo sečnje in spravila lesa, 
da naj bodo pri delu skrajno 
pazljivi in da naj uporabljajo 
popolno zaščitno opremo 
(čelado 2 glušniki in zaščitno 
mrežico, zaščitni jopič in 
hlače, zaščitne čevlje in roka-
vice). "Tehnika dela v poško-
dovanem gozdu zahteva po-
sebno usposobljenost, zato 
naj se tisti, ki je niso vešči, 
dela ne lotevajo sami, ampak 

Jurij Beguš 

naj raje za to pridobijo profe-
sionalne izvajalce," pravi Ju-
rij Beguš, vodja oddelka za 
gozdno tehniko v Zavodu za 
gozdove Slovenije, in dodaja, 
da bo zavod za tiste, ki se 
bodo dela lotili sami, julija 
organiziral posebne tečaje za 
delo v poškodovanih gozdo-
vih. O datumih in krajih te-
čajev jih bo še obvestil. Tudi 
sprehajalce opozarjajo, da je 
gibanje po poškodovanih 
gozdovih ali že samo pribli-
ževanje tem gozdovom lah-
ko smrtno nevarno, zato jim 
svetujejo, da naj si jih raje 
ogledajo z vame razdalje. 
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OBČINA NAKLO 

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in neterendumski kampanji (Ur. I. 
RS. št. 41/07) ter 6. in 25. člena Statuta občine Naklo (Ur. I. RS, št. 
88/07) objavtjam 

POGOJE 
Z A PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE 

PLAKATNIH MEST V OBČINI NAKLO 

1. Občina Naklo ponuja organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju 
organizatorji) plakatna mesta na oglasnih panojih na območju občine. 

2. Na voljo SO trije oglasni panoji v velikosti 200 cm x 300 cm in sicer v 
Naklem. Dupljah in Podbrezjah z možnostjo oglaševanja po načelu 
enakopravnosti na obeh straneh. 

3. Organizatorjem dovoljujemo in omogočamo v času volilne kampanje 
brezplačno oglaševanje na v ta namen name^nit) oglasnih panojih, 
ki bodo postavljeni: 
- na parkirišču ob Domu Janeza Rlipiča v Naklem. Kranjska cesta 1, 
- na parkirišču ob Gasilskem domu Duplje, Zgornje Duplje 8. 
- na parkirišču ob Gasilskem domu Podbrezje, Podbrezje 99. 

4. Organizatorji morajo vloge za brezplačno oglaševanje v času volilne 
kampanje posredovati na naslov: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 
4202 Nakk) do 18. 08. 2008. 

5. Dodelitev plakatnih mest ter dovoljenje za plakatiranje na teh mestih 
na območju Občine Naklo v času volilne kampanje je brezplačna s 
pogojem, da organizatorji sami poskrbijo za namestitev in odstranitev 
svojega propagandnega materiala. 

6. Rakatiranje na plakatnih mestih je mogoče od 22. 08. 2008 do 19. j 
09. 2008 do 24. ure. 

Šifra: 041-0012/2008 
Datum: 22. 07. 2008 

Župan občine Nakto | 
Janez Štular 

Cene nas bodo uničile 
"živi se od dobička, ne pa od izgube. V kmetijstvu je trenutno debela izguba," pravi Ivan T ičar , kmet 
iz Voklega in novi predsednik sveta kranjske o b m o č n e enote kmetijsko gozdarske zbornice. 

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

Voklo - Na ustanovni seji 
sveta kranjske območne 
enote Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije so za 
predsednika izvolili Ivana 
Tičarja, kmeta iz Voklega, ki 
je na volitvah v zbornične 
organe kandidiral na listi 
Kmečko dbištvo Nova Slove-
nija. Tičar je kandidiral tudi 
za svet zbornice, ki je najviš-
ji organ zbornice v državi, 
dobil na volitvah enako gla-
sov kot Marko Dolinar (Dru-
štvo Glas dežele) iz sosed-
njih Vogelj, vendar pri žrebu 
ni imel sreče. Ko ga vpraša-
mo, zakaj je bila na volitvah 
v zbornične organe tako sla-
ba udeležba, pravi: "Kmetje 
imajo že vsega poln "kufr", 
finančni položaj se jim samo 
še poslabšuje." 

Tičar doslej v organih zbor-
nice ni deloval, tokrat pa se je 
odločil kandidirati, ker želi, 
da bi se v kmetijstvu kaj spre-
menilo. "Če bo šlo tako na-
prej, bo kmetijstvo zaradi 
stroškovnega "udara" počasi 
shiralo," pravi in dodaja: 

"Stroški se povečujejo, cene 
kmetijskih pridelkov ostajajo 
enake ali se celo znižujejo, tr-
govci pa ob odprtem trgu raje 
ponujajo poceni tuje "blago" 
kot kakovostne domače pri-
delke in izdelke. Spomladi 
sem videl v trgovinah veliko 
uvoženega krompirja slabe 
kakovosti, ob tem pa so imeli 
kmetje v skladiščih še veliko 
domačega, kakovostnega. 
Stroški kmetijske pridelave so 
v zadnjih desetih letih občut-
no porasli, nekateri tudi pet-
kratno. Se leta 1999 je bilo za 
eno konjsko moč traktorja tre-
ba odšteti 500 mark, zdaj pa 
500 evrov. Ceni nafte in mle-
ka sta si bili tedaj dokaj blizu, 
zdaj je za liter nafte treba na-
molsti štiri litre mleka. Na kri-
zo v kmetijstvu kaže tudi to, 
da so ravninski kmetje nekdaj 
lahko dobivali teleta za nadalj-
njo rejo na hribovskih kmeti-
jah, zdaj pa jih kupujejo v Pre-
kmurju ali jih dobivajo iz uvo-
za." Problem je tudi visoka 
povprečna starost kmečkih 
gospodarjev, opozarja Tičar in 
dodaja: "Včasih je bil kmet 
spoštovan poklic, zdaj pa to ni 

Kaj se bo zgodilo s kmetijstvom, če se bodo sedanja cen-
ovna gibanja nadaljevala? "O tem veliko razmišljam. Ne 
vem, ali bomo razprodajali premoženje, prešli v eksten-
zivno kmetovanje . . ." pravi Ivan Hčar, ki je prepričan, 
da tudi subvencije ne pokrivajo sedanje izgube v kmeti-
jstvu. 

Ivan Tičar 

več. Mladi s kmetov se raje 
odločajo za delo v drugih de-
javnostih, kjer je zaslužek 
boljši." 

Na Tičarjevi kmetiji obde-
lujejo dvanajst hektarjev 
kmetijske zemlje, od tega se-
dem hektarjev lastne, imajo 
pa tudi pet hektarjev gozda. 
Redijo osemnajst goved, 
glavna pridelka sta mleko in 
krompir. "Cena mleka se je 
nekoliko zvišala, vendar je še 
občumo prenizka. Nafta se je 
samo letos podražila za 40 

odstotkov, umetna gnojila 
spomladi od 150 do 200 ev-
rov za tono," pravi Ivan in 
poudarja, da je pri krompirju 
problem, ker ni organizira-
nega odkupa oz. ta ni dovolj 
učinkovit. Pri trgovcih še 
vedno velja miselnost, da je 
uvoženi krompir lahko drag, 
domač pa mora biti poceni, 
pa čeprav letni strošek za 
krompir v družinskem pro-
računu predstavlja v povpre-
čju le vrednost dveh rezervo-
arjev bencina za avto." 

Nekateri bodo denar vračali 
Agenci ja za kmetijske trge in razvoj podeželja je letos izdala okrog 174 t isoč odločb in izplačala več 
kot 257 mil i jonov evrov. Nekateri bodo denar morali tudi vračati. 

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

Ljubljana • Agendja je v sre-
do predstavila delo v letošnji 
prvi polovid leta in načrte za 
drugo poletje. Kot je dejal ge-
neralni direktor Benedikt Je-
lanko, so letos izdali okrog 
174 tisoč odločb in upravičen-
cem izplačali več kot 257 mi-
lijonov evrov denarja. Za ob-
močja z omejenimi možnosti 
za kmetijsko dejavnost, drob-
nico, izplačilo plačilnih pra-
vic, kmetijsko okoljske ukre-
pe in za goveda so v prvi pol-
ovid leta izdali več kot 167 ti-
soč odločb in izplačali dobrih 
213 milijonov evrov, na izdajo 
pa zaradi nedokončanih ded-
nih postopkov, nezaključenih 
pritožb iz prejšnjih let in 
predvsem zaradi nedovolje-
nega odstopanja pri površi-
nah za kmetijsko okoljske 
ukrepe (SKOP) čaka še 1.284 
odločb, kar predstavlja v 

skupnem številu 0,8 odstot-
ka. Okoli 10.500 vlagateljev, 
pri katerih so s primerjavo 
površin med leti 2004, 2005 
in 2006 ugotovili nedovolje-
na odstopanja oz. zmanjša-
nje površin za ukrepe SjCOP-
a, so pozvali za pojasnilo, do-
slej so jih obdelali okrog 
8.400. Ob tem, da bodo pri-
bližno četrtino primerov reši-
li pozitivno, bodo ostali mora-
li denar vrniti, po oceni agen-
dje skupno okrog 4,5 milijo-
na evrov. Agendja bo odločbe 
za vračilo denarja izdajala od 
konca julija do konca avgu-
sta, rok za vračilo bo trideset 
dni, potlej bo izterjavo pre-
vzela davčna uprava. 

Kar zadeva ukrepe na po-
dročju kmetijskih trgov, je 
agencija v letošnjem prvem 
polletju za prestrukturiranje 
industrije sladkorja izdala 
več kot 3.200 odločb in upra-
vičencem izplačala 27,3 rnili-

Po oceni agendje bodo 
kmetje morali letos vrniti 
4,5 milijona evrov (Jačil za 
ukrepe S l o v e n s k a kme-
tijsko okc^jske^ prc^rama. 

jona evrov denarja. Za sofi-
nanciranje zavarovalnih pre-
mij je za lani izplačala 700 ti-
soč evrov, letos pa je za to 
predvidenih 5,3 i ^ j o n a ev-
rov. V agendji se pripravljajo 
tudi na izdajo odločb za lan-
sko sušo, predvidoma konec 
avgusta jih bo prejelo S.400 
upravičencev, izplačali pa 
jim bodo 4,5 milijona evrov. 

Za ukrepe iz programa 
razvoja podeželja so doslej 
izdali okrog dva tisoč odločb 
in sklepov ter odobrili za 50 
milijonov evrov plačil. Z iz-
dajo odločb in sklepov za tri 
ukrepe - pomoč mladim pre-
vzemnikom kmetij, poveča-

nje gospodarske vrednosti 
gozdov, izboljšanje in razvoj 
infrastrukture so že končali, 
v kratkem jih bodo izdali še 
za ukrep dodajanje vrednosti 
kmetijskim in gozdarskim 
proizvodom, za ostale ukre-
pe pa jih bodo izdali predvi-
doma do konca avgusta. Za 
ukrep posodabljanje kmetij-
skih gospodarstev je bilo raz-
pisanih dobrih 20 milijonov 
evrov, vlog je bilo za skoraj 
40 milijonov, do sredine ju-
nija so zaradi neizpolnjeva-
nja razpisnih pogojev izdali 
tudi 68 negativnih odločb in 
sklepov, med njimi veliko za 
t.i. velike naložbe. Direktor 
agencije Jeranko je ob tem 
opozoril, da so kar 80 odstot-
kov vlagateljev morali pozva-
ti k dopolnitvi vloge ali k po-
jasnilu in da bodo v prihod-
nje po novem zakonu o kme-
tijstvu nepopolne in ne-
ustrezne vloge zavrnili. 
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Banka Koper tudi na Jesenicah 
Banka Koper je m i n u l o sredo na Jesenicah odprla svojo agencijo. V njej bodo trije zaposleni . 

U R Š A PETERNEL 

Jesenice - V okviru poslovne 
enote Kranj je Banka Koper 
odprla agencijo na Jesenicah. 
To je njena druga agencija, 
prva že nekaj časa deluje v 
Radovljici. Kot je povedal 
vodja jeseniške agencije De-
jan Pejič, bodo v poslovalnici, 
ki deluje v pritličju novega 
poslovno-stanovanjskega ob-
jekta Rondo, trije zaposleni, 
tako pravnim kot fizičnim 
osebam pa ponujajo celoten 
spekter ponudbe Banke Ko-
per. Uredili so tudi sodoben 
bankomat, dnevno-nočni tre-
zor in intemetni kotiček z do-
stopom do portala Banke Ko-
per. Odprtja agencije se je 
udeležil predsednik uprave 
Banke Koper Vojko Čok, Id je 
poudaril, da ima banka več 
kot petdesetletao tradicijo, 
začeli so kot majhna lokalna 
banka, danes pa imajo po 
vsej državi že 47 poslovalnic, 
po obsegu poslovanja pa so 

Agencijo Banke Koper na Jesenicah sta odprla predsednik uprave Banke Koper Vojko Čok 
In jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger. 

ena vodilnih slovenskih 
bank. Banka je del velike 
mednarodne bančne skupine 

Intesa Sanpaolo. Ob prihodu 
Banke Koper na Jesenice so 
Gledališču Toneta Čufarja Je-

senice podarili ček za tisoč 
evrov. Prevzela ga je dolgolet-
na igralka Tatjana Košir. 

KRAN) 

V Triglavu predlagajo 25 centov dividende 

Delničarji Zavarovalnice Triglav bodo na skupščini 25. avgu-
sta sklepali o uporabi bilančnega dobička za leto 2007, o za-
četku postopkov in dejavnosti, potrebnih za sklenitev po-
godbe o udeležbi delavcev pri dobičku, dopolnitvi in spre-
membi statuta ter o imenovanju nadomestnih članov nad-
zornega sveta. Zavarovalnica je ob koncu lanskega leta ime-
la 215,9 milijona evrov bilančnega dobička, od tega je bilo 
174,9 "lilijona evrov prenesenega dobička iz prejšnjih let in 
41 milijonov evrov čistega lanskega dobička. Po predlogu 
uprave in nadzornega sveta naj bi 5,7 milijona evrov oz. 25 
centov (bruto) na delnico namenili za izplačilo dividend in 
122.000 evrov (bruto) za nagrado predsedniku in članom 
nadzornega sveta, o vsem preostalem dobičku pa naj bi od-
ločali v naslednjih letih. Delničarji naj bi se na skupščini 
seznanili z odstopnima izjavama čtanov nadzornega sveta 
Aleša Hauca in Tomaža Toplaka, namesto njiju pa naj bi iz-
volili Janeza Cregoriča in Bojana Župevca, ki naj bi to funk-
cijo opravljala do 6. aprila prihodnje leto. C. Z. 

UuegANA 

Mojca Centa Debeljak namesto Simiča 

Vlada je na četrtkovi seji razrešila Ivana Simiča s položaja 
generalnega direktorja republiške davčne uprave (Durs) in za 
vršilko dolžnosti za čas do izvedbe natečajnega postopka oz. 
za največ pol leta imenovala Mojco Centa Debeljak. Debel-
jakova se je na davčni upravi zaposlila pred dvanajstimi leti. 
Najprej je bila višja inšpektorica, nato svetovalka direktorja, 
leta 2005 je prevzela vodenje sektorja za nadzor, leto kasne-
je pa je postala namestnica generalnega direktorja. C. Z. 

LJUBLJANA 

Ljubljanske mlekarne lani z izgubo 

Ljubljanske mlekarne so lani imele nekaj manj kot 1,3 mili-
jona evrov čiste izgube. Uprava in nadzorni svet predlagata 
lastnikom, da bi jo v celoti pokrili iz kapitalskih rezerv 
družbe. Delničarji bodo o tem odločali na skupščini 21. av-
gusta, takrat bodo na dnevnem redu tudi spremembe in 
dopolnitve dejavnosti ter statuta družbe. C. Z. 

PREJEU S M O 

Poškodovanec 
ne goji zamere 
do medvedke, 
ki gaje napadla 

Pred kratkim je v ribniških 
gozdovih medvedka med te-
kom napadla Stanislava 
Škrahca in ga poškodovala po 
tdesu. Poškodovanec je bil pre-
peljan f bolnišnico. Iger so mu 
dve uri šivali rane na telesu. 

Kako je na celoten dogodek 
rea^ral poškodovani Stanislav 
Škrabec? Iz medijev je razvid-
no, daje, namesto da bi zahte-
val pogrom nad medvedko in 
njenim mladičem, kar bi veijet-
no storila velika večina napade-
nih, verjetno pa tudi nenapade-
nih, medvedko in njenega mla-
diča branil. Izjavil je namreč. 

daje proti temu, da bi medved-
ko ubili. V njenem napadu ni 
bilo nobene zlobe ali besa, ker je 
medvedka to veijetno storila po 
instinktu in je le branila mladi-
ča, je še igovi/. Stanislav Škra-
bec do medvedke, ki ga je ogriz-
la in mu povzročila poškodbe, 
ne čuti srda, zamere ali želje po 
maščevanju. 

Omenjene besede Stanislava 
Škrahca so domala zgodovin-
ske in prežete z močno etično 
noto. Nekdo, kije bil v življenj-
ski nevarnosti zarhdi napada 
od mnogih ljudi osovraženega 
medveda, svojega napadalca 
celo brani in ne želi, dagaubi-
jgo, kajti po njegovem to ni bil 
napad iz zlobe, temveč samo 
obramba otroka. Takšnih re-
akcij je zelo malo, če jih je 
sploh kaj. Gre za zelo plemeni-
te besede, ki so lahko v mnogo-
čem prelomnica v razmišlja-
nju ljudi. Zato bi bilo dobro, 
da bi te besede slišali tudi pred-
stavniki države, ki mnogokrat 

odrejajo poboje medvedov že 
takrat, ko se medved večkrat 
pojavi v bližini naselij ali pov-
zroči kakšno škodo. Ali pa dru-
gih nedolžnih živali. 

Društvo za osvoboditev živa-
li in njihove pravice se zahva-
ljuje gospodu Stanislavu 
Škrabcu za njegove plemenite 
besede, ko je branil medvedko, 
ki ga je napadla in mu celo 
povzročila poškodbe. Zahva-
ljuje se mu za njegov visok etič-
ni odnos do medvedke, saj do 
nje ne čuti zamere, srda ali že-
lje po maščevanju in ni zato, 
da bi jo zaradi tega dogodka 
ubili. Če bi bilo več takšnih lju-
di, bi bilo za živali veliko bolje 
- s tem pa tudi za ljudi, kajti 
položaj ljudi je neločljivo pove-
zan s položajem živali. 

Malo je ljudi s takšnim etič-
nim odnosom do živali. Ven-
dar se najdejo. Tako je zelo 
zgovoren tudi primer iz ZDA, 
kjer je neki gozdar pred krat-
kim tvegal svoje življenje in iz 

moija rešil skoraj 200 kg težke-
ga omamljenega in potapljajo-
čega se medveda. Gozdar seje 
odločil v trenutku in sploh ni 
vedel, v kaj se podaja, je pove-
dal po akciji. Medveda so nato 
odpeljali v gozd in ga tam iz-
pustili na svobodo. 

Na srečo je vedno več ljudij 
ki pomagajo živalim tudi v 
najhujših trenutkih. Etični od-
nos do živali se v mnogočem 
izboljšuje. To so dobri obeti za 
v prihodnje. Ne samo za živa-
li, temveč za celotno družbo. 
Kajti prg ko bodo živali dobile 
to, kar Jim pripada, to pa so 
pravice in svoboda, prg se bodo 
stvari izboljšale tudi za člove-
ka. 

D R U Š T V O ZA OSVOBODR IEV 

Ž I V A U I N N J I H O V E PRAVICE: 

S T A N K O VALPAT IČ , 

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

V L A D O B E G A N , V A R U H 

PRAV IC Ž I V A U P R I DRUŠTVU 

Delniški tečaji še 
navzdol 
CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Na Ljubljanski borzi 
vrednostnih papirjev se je 
tudi mintili teden nadaljeva-
lo padanje delniških tečajev. 
Indeks SBI20 se je znižal za 
184 točk ali za 2,4 odstotka, v 
enem letu že za 3.869 točk 
ali za dobrih 34 odstotkov. 
Podobno se dogaja z indek-
som delnic najpomembnej-
ših družb, z SBI TOP, ki je 
minuli teden izgubil na vred-

nosti 2,2 odstotka, v zadnjem 
letu pa skoraj 32 odstotkov. 
Indeks investicijskih družb 
PIX se je minuli teden okre-
pil za več kot 21 točk, na letni 
ravni pa ima močno negativ-
ni predznak - minus 22 od-
stotkov. Vrednost delnice Te-
lekoma se je v enem letu več 
kot prepolovila, vrednost del-
nice Nove KBM pa je prejšnji 
teden že padla pod 27 evrov, 
kolikor je bila cena v času 
javne ponudbe. 

Delnica Enotni tečaj (v evrih) 
18.7.2007 11.7.2008 18.7.2008 

Gorenje Velenje 38.14 31.99 3045 
Intereuropa Koper 48.70 25,28 24,81 
Krka Novo mesto 99,60 8941 88,22 
Luka Koper 99.52 54,12 53.67 
Mercator Ljubljana 396,40 230.55 222,89 
Petrol Ljubljana 887,64 553.18 524,11 
Telekom Slovenije 49341 231,48 
Aerodrom Ljubljana 94.97 81,27 79.65 
Istrabenz Koper 127,81 77.05 73.97 
Nova KBM - 27,64 26,81 
Pivovarna Laško 93.31 78,08 78,55 
Sava Kranj 493,21 386,73 384,56 
Pozavarovalnica Sava - 27,27 27,32 
Žito 362,17 208,10 207,15 
Î ^ond ID 1 6.79 6,19 6,17 
Infond ID 13,26 1,00 11,00 
IDKD 13,22 9.14 8,90 
ID Maksima 16,59 - -

NFDi 2.74 1.79 1,81 
Krona Senior 10,70 9.63 9.70 
Zvon Ena ID 19.97 15.99 16,56 

SBI 20 11.304,84 7.619,10 7435.07 
SBI TOP 2.440,50 i.6g8,88 1.66141 
PDC 6.768,86 5-272,52 
BIO 116,64 116,28 116,34 

Davčni ukrepi za prizadete 
v neurju 
CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Ministrstvo za finan-
ce je v petek objavilo infor-
macijo O možnih davčnih 
ukrepih za razbremenitev 
prizadetih v nedeljskem ne-
urju, republiška davčna 
uprava pa naj bi natančnejša 
navodila o tem objavila v za-
četku tega tedna. Kot navaja-
jo na ministrstvu za finance, 
je možnosti za razbremeni-
tev več. Podjetja in samostoj-
ni podjetniki lahko uveljav-
ljajo olajšavo za donadje, ki 
jih prek Rdečega križa. Slo-
venske Karitas ali druge hu-
manitarne organizacije na-
menijo za pomoč prizadetim 
v ujmi, vendar le do višine, 
kot jo določa zakon. Če bi 
donacijo namenili gasilske-
mu društvu oz. društvu za 
varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, je olaj-
šava lahko še nekoliko višja. 
V primeru, da je gospodarska 
družba sama utrpela škodo, 
lahko uveljavlja olajšavo za 

nadomestitev uničene ali po-
škodovane opreme z novo. 
Ko bo državni zbor sprejel 
predlagane spremembe za-
kona o dohodnini, bodo to-
vrstno olajšavo lahko uveljav-
ljali tudi zavezanci, ki dose-
gajo dohodke iz dejavnosti 
ter iz osnovne kmetijske in 
gozdarske dejavnosti Po za-
konu o dohodnini zavezan-
cem ni treba plačati dohodni-
ne od denarne pomoči, ki jo 
posameznik prejme zaradi 
naravne in druge nesreče, od 
enkratne denarne pomoči po 
zakonu, ki ureja varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesre-
čami, od izplačil na podlagi 
zavarovanja za škodo na pre-
moženju v zvezi z opravlja-
njem osnovne kmetijske in 
gozdarske dejavnosti ter še v 
nekaterih drugih primerih. 
Davčni organ lahko v prime-
ru naravne in druge nesreče 
v celoti ali deloma odpiše 
davčno obveznost oz. dovoli 
odlog ali obročno odplačeva-
nje obveznosti. 
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Predstavitev domačih obrti pred muzejem 

Tokrat je bila razstava čipk tudi v lovskem domu. 

M E D V O D E 

Namesto avtomobilov gajbice 
Na skupnih parkiriščih pred bloki se večkrat zgodi, da si sta-
novalci parkirni prostor, ki sicer ni v njihovi lasti, kar rezer-
virajo. Eden izmed znanih načinov je, da nanj postavijo gaj-
bico. Na to nas je v pismu s priloženo fotografijo opozoril 
tudi bralec Dušan Kulovec iz Škofjeloške ulice v Medvodah. 
"Če bi se to zgodilo pozimi, bi še nekako razumel, da si kdo 
postavi nekaj na prostor, ki ga je ravnokar očistil. A da se to 
zgodi takrat, ko je parkirnih prostorov dovolj, kaže zgolj na 
naše ozko egoistično razmišijanje."Kdo in če sploh ukrepa v 
takšnem primeru, smo povprašali Matijo Šaleharja, občin-
skega inšpektorja na občini Medvode, ki pravi, da bo za ure-
ditev mirujočega prometa v Medvodah treba sprejeti odlok. 
"Pripraviti odlok je sorazmerno lahko, težje pa je dočakati 
spremembo v miselnosti ljudi, tudi tistih, ki na skupna par-
kirišča postavljajo gajbice," meni Šalehar, ki je v zvezi s kon-
kretnim parkiriščem na Škofjeloški ulici, ki je v občinski la-
sti, še dodal, da z njega vsako leto nekajkrat odstranijo 
opuščena vozila, v nekaj primerih pa je občinska inšpekcija 
dala odstraniti tudi vozila, za katere je pridobila dokaze, da 
so last osebe, ki vozila preprodaja oziroma jih obnavlja in 
hrani na javni površini pred bloki. S primerom postavljanja 
gajbic pa se še niso ukvarjali. M. B. 

Gajbice na skupnem parkirišču pred bloki na Ško^eloški 
ulici v M e d v o d a h / roto: OuSan KuIovk 

Na ogled čipke in sanacija 
č i p k a r s k i dnev i s o v Ž e l e z n i k e pr ivabi l i o d devet d o d e s e t t i s o č o b i s k o v a l c e v . Nekatere j e o b č i p k a h 

z a n i m a l o tudi , k a k o si j e kraj o p o m o g e l po l a n s k i h p o p l a v a h . 

A N A H A R T M A N 

Železniki • "Na Čipkarske 
dneve v Železnike pridemo 
velikokrat. Pritegnejo nas 
razstave čipk, predstavitev 
domačih obrti in zabava," je 
dejala Marica Žemlja iz 
Vrbe, ki je Železnike obiska-
la v nedeljo. "Prišli smo 2ara-
di čipk, pa tudi, da vidimo, 
kako si je kraj opomogel po 
lanskih poplavah," nam je za-
upal Jože Žibert iz Suhe pri 
Predosljah. Po ocenah orga-
nizatorjev se je vseh prirei-
tev v sklopu 46. Čipkarskih 
dni, ki so potekali med 12. in 
20. julijem, udeležilo od de-
vet do deset tisoč obiskoval-
cev. "Obisk je bil še boljši kot 
v preteklih letih. Največ obis-
kovalcev, sedem tisoč, smo 
našteli v soboto in nedeljo. 
Povabili smo tudi 336 gasil-
skih društev, ki so Železni-
kom pomagala ob poplavah, 
in okoli 50 društev, ki so po-
magala turističnemu dru-
štvu," je pojasnil Robert Ku-
har, predsednik Turističnega 
društva Železniki. 

Že tradidonatao je na za-
dnji dan dogajanje najbolj 
pestro. V nedeljo so se števil-
ni obiskovalci z zanimanjem 
sprehajali ob stojnicah, na 
katerih so predstavljali do-
mače obrti in kulinariko. 

Obiskovalci so z zanimanjem opazovali klekljarsko tekmovanje. 

Tako kot lani so poglede 
mnogih pritegnile čipke, raz-
stavljene na oknih hiš. Med 
Racovnikom in plavžem so 
jih izobesili kar 400. Tekmo-
vanje klekljane in klekljarjev 
vseh generacij so tokrat pre-
selili pod kostanje na dvoriš-
če gostilne pri Meru, kjer je 
potekal prvi Čipkarski dan. 
Udeležilo se ga je 30 deklet, 
med odraslimi pa je tekmo-
valo 20 klekljaric in dva klek-
Ijarja. Kleklje je najbolj spre-
tno vihtela Marjeta Adam 
(Logatec), druga je bila doma-

činka Marica Soklič, tretja pa 
Anica Lapajne (Šebrelje). 
Otroci so bili razvrščeni v šti-
ri kategorije. Med učenkami 
čipkarske šole sta komisijo 
najbolj prepričali domačinki: 
Špela Bernard v kategoriji od 
1. do 5. razreda, Ida Kramar 
pa v kategoriji od 6. do 9. raz-
reda. Med učenkami klekljar-
skih krožkov je bila v mlajši 
starostni kategoriji prva Pia 
Kavšček (Novo Mesto), v sta-
rejši pa Petra Krapež (Col). 

Nekateri obiskovalci so se 
z zemljevidom v roki spre-

hajah po fiižinarsko-kovaš-
ki poti od Racovnika do plav-
ža, ki poteka mimo hiš po-
membnih Železnikarjev in 
drugih znamenitosti. Osno-
val jo je Anže Pegam, odprli 
pa so jo v soboto, ko se je vo-
denega ogleda udeležilo 
okoli sto obiskovalcev. "Med 
njimi so bili števikii domači-
ni, ki so izvedeli marsikaj 
novega. Zanimanje je bilo 
veliko, zemljevid pa bo turi-
stom odslej na voljo v turi-
stični poslovalnici," je pojas-
nil Kuhar. 

Skupaj so kuhali žgance 
N a B o h i n j s k i Bel i s o v n e d e l j o ž e e n a j s t o leto z a p o r e d pr ipravi l i M a r j e t i n s e j e m . 

M A T E J A R A N T 

Bohinjska Bela - Marjetin se-
jem vsako leto pripravijo 
okrog 20. julija, ko goduje 
sv. Marjeta, saj je njej posve-
čena tamkajšnja farna cer-
kev. Včasih so ob tej prilož-
nosti v vasi pripravili semenj. 
"Nekaj časa je to potem pov-
sem zamrlo, ko smo ustano-
vili turistično društvo, pa smo 
se odločili, da bomo ta običaj 
spet obudili," je razložila 
predsednica turističnega dru-
štva Francka Gregorc in doda-
la, da je zdaj poudarek pred-
vsem na kulturno zabavnem 
programu, medtem ko je bil 
semenj v preteklosti zasno-
van predvsem prodajno. 

Dogajanje so tokrat razteg-
nili karna štiri dni, saj so že v 
petek v prostorih kulturnega 
doma pripravili delavnice, v 
okviru katerih so izdelovali 
cvetlične aranžmaje. "Naj po-
udarim, da so za pripravo 
aranžmajev uporabili zgolj 
travniško cvetje in cvetje z vr-
tov, nič ni bilo kupljenega," je 

Obiskovalci so navdušeno ploskali vrtčevskim otrokom. 

poudarila Francka Gregorc. 
Izdelke so potem tudi razsta-
vili v kulturnem domu. V ne-
deljo popoldne pa se je pred 
kulturnim domom odvijal 
kulturno zabavni program, ki 
so ga s svojim nastopom po-
pestrili vrtčevski otrod in va-

ški godd, KUD Teater za vse 
Jesenice pa je obiskovalce 
navdušil s predstavo Al me 
boš kej rada imela. Proti veče-
ru je zadišalo po žgancih z 
Jurjevo kapo, ki so jih skuhali 
v kotlu pred kulturnim do-
mom. Zraven so postregli kis-

lo mleko. Domače jedi, ki so 
jih pripravile ženske z vasi, je 
bilo mogoče poskusiti tudi na 
stojnicah. Prireditev se je kon-
čala s koncertom Gorjanskih 
fantov pod Iglico, kamor so 
se ob mraku vsi skupaj od-
pravili v soju bakel. 
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Marija Magdalena, 
v • gresnica m svetnica 

N a s v e t n i š k e m koledar ju je 2 2 . ju l i j rezerviran z a najbol j z a s r a m o v a n o s v e t o p i s e m s k o ž e n s k o , 
M a r i j o M a g d a l e n o . Kako j e m o ž n o , d a se j e ta vel ika g r e š n i c a z n a š l a m e d svetnik i , se n e m a r a 
s p r a š u j e t e . Iz b o ž j i h , pa t u d i č l o v e š k i h oči g l e d a n o je, d a se v s a k č lovek lahko s p r e o b r n e . P o d o b n o , 
kot s e je i z g u b l j e n i s i n p o letih h o j e po n a p a č n i poti vrni l v očetovo h išo, se je i z g u b l j e n a in z a 
m n o g e že o d p i s a n a h č e r k a M a g d a l e n a vrn i la k s v o j e m u o č e t u , k B o g u in p o s t a l a s v e t n i c a . 

PAVLA K U N E R 

Marija Magdalena je dolgo 
veljak in še vdja za sinonim za 
lahkoživko in prešuštnico. 
Manj se poudarja njeno pri-
stno spreobrnjenje, še manj pa 
dejstvo, da je bila izjemno po-
membna priča najpomemb-
nejšega dogodka v zgodovini 
krščanske vere - Kristusovega 
vstajenja. Vse od 7. stoletja so 
Marijo Magdaleno v pobožno-
sti in umetnosti enačili z Mari-
jo iz Betanije ter tudi z neime-
novano "veliko grešnico", ki je 
Jezusu v farizejevi hiši med 
obedom mazilila nc^e, potem 
ko jih je oprala s svojimi solza-
mi ter obrisala s svojimi lasmi. 
Zdaj nekateri razlagalci Svete-
ga pisma pravijo, da gre za tri 
različne osebe in da t L velike 
grešnice ne gre enačiti z Marijo 
Magdaleno. 

Domnevna grešnica 
se spreobrne v gorečo 
krisijanko 

Kot večina žensk v njenem 
času in njeni deželi se je tudi 
današnja godovnica imenovala 
Marija, kar v hebrejščini pome-
ni gospodarica. Njen priimek 
nam pove, da je bila doma iz 
Magdale, prijetnega ribiškega 
mesteca ob Genezareškem je-
zeru, ki sem ga imela prilož-
nost obiskati tudi sama. Evan-
gelisti pišejo, da je Jezus iz Ma-
rije iz Magdale izgnal sedem 
huilih duhov. Število sedem v 
Svetem pismu pomeni veliko 
število, množico. Ta omemba 
hoče povedati, da je bila Mag-
dalena povsem v oblasti hudih 
duhov. Jezus jo je rešil vpliva 
zlega, z močjo svoje besede jo 
je izti^al iz vezi demonov, iz 
vezi strasti in poželenj ter jo po-
klical v svoje spremstvo. Poslej 
je Jezusa vedno in povsod 
spremljala. Zraven je bila pri 

najpomembnejših dogodkih, 
ko so Jezusa križali, ko so ga 
snemali s križa in pokopaE Po 
vstajenju se je Jezus prikazal 
svoji zvesti služabnici in ji naro-
čil, naj u&ncem pove, kar je vi-
dela. O njenem življenju po 
tem dogodku evangeliji ne po-
ročajo več, obstajajo pa številne 
legende. Ena izmed njih pravi, 
da so jo z drugimi kristjani vred 
naložili na ladjo brez vesel in 
brez jader. Morje jih je prineslo 
k južni fiancoski obali Magda-
lena si je poiskala votlino, v ka-
teri je še trideset let živela kot 
spokomica. Umrla je sredi 1. 
stoletja. 

Pomočnica proti 
slabemu vremenu 

Iz češčenja Marije Magdale-
ne se je v Nemčiji v 13. stoletju 
razvil red magdalenk, name-
njen spokomicam in spreobr-
njenkam V ustanove, ki so no-
sile ime Hiša Marije Magdale-
ne, so do 15. stoletja zapirali 
prostitutfce, da bi se v njih na-
učile spodobnega življenja in 
dela. Umetniki jo upodabljajo s 
posodico z mazilnim oljem, 
stoječo pod križem ali kot spo-
komico z razpuščenimi lasmi 
(po zgrešenem enačenju s sve-
topisemsko grešnico). Včasih 
ima pri sebi še mrtvaško ali hu-
dičevo glavo, spokomi bič, knji-
go, tmovo krono. Pripisovali so 
ji celo serijo zavetništev. Tako 
diži svojo svetniško roko nad 
ženskami, študenti, jetniki fii 
zerji, vrtnarji, vinogradniki, tr 
govd z vinom, izdelovalci par 
fumov in pudra. Je tudi pri 
prošnjica pri očesnih težavah 
proti slabemu vremenu in zo-
per mrčes. Priimek današnje 
godovnice uporabljamo kot 
osebno ali krstno ime, ki ima 
mnoge oblike: Magdalena, 
Magda, Majda, Alenka, Lena, 
Lenčka in Makalonca. 

Marija Magdalena s posodicami 

Takole je Marijo Magdaleno v Kristusovem pasijonu Mela 
Cibsona prepričljivo zaigrala Monica Bellucci. 

Takole je videti Magdala, vasica Marije Magdalene danes. 

Magdalena na Rupi 

Pri nas je Mariji Magdaleni 
posvečenih triinpetdeset cer-
kva. Na Gorenjskem se z nje-
nim imenom na primer pona-
šajo cerkev na Rupi v Kranju, 
cerkev na Pšati v občini Cerklje 
na Gorenjskem, cerkev v vasi 
Okroglo v nakelski občini. 

Magdalena toči solze 

Sobze kesanja, ki naj bi jih 
Magdalena točila kot spokomi-
ca, so dale našim prednikom 
idejo za značilne vremenske 
pregovore. Magdalena rada 
joče kot otroče. A^ sv. Magdale-
na solzi, rado potem še boj;' deži. 
Sv. Magdalena & deži, dolgo sla-
bo vreme nam preti. Če Mc^fia-
lena v dežju stoji, dolgo, slabo po-
lete preti. Bog in Magdalena 
nas obvarujta pred dežjem, ne-

urji, nevihtami in točo, ki so si 
nas v juliju že preveč privoščili. 
Kaj naj še rečemo. Magdalena 
nam je kljub vsemu, kar o njej 
govorimo, bolj blizu kot smo 
pripravljeni priznati. Naj nam 
je všeč ali ne, a v vsakem je 
nekaj grešnika in nekaj svet-
nika. Marija Magdalena nam 
je zato krasen vzor. kajti ni ga 
junaka, ki ne bi kdaj zašel na 
napačno pot ali bil povsem 
imtm na skušnjave. Lahko 
tudi rečemo, da smo v trenut-
kih slabosti pod vplivom zlih 
duhov. Jezus pa pravi, da je 
človek, bolj kot demoni, sam 
odgovoren za svoje zlo, svoj 
greh. Marija Magdalena je to 
spoznala še pravi čas in se od-
ločila ukrepati. Prešuštnica ali 
ne. Marsikomu je lahko 
zgled, ki naznanja, da je ved-
no mogoča vrnitev nazaj na 
pravo pot. 

ZASIP 

Zadnja večerja iz sestavljanke 

Spominsko sobo Ulamčevih iz Zasipa pri Bledu po novem 
krasi tudi da Vincijeva Zadnja večerja, ki sta jo Miro Ulamec 
in sin Grega sestavila iz 13224 malih koščkov sestavljanke. 
"Za to filigransko delo je bilo poleg natančnosti potrebna 
tudi dobra mera potrpljenja," je poudaril Marjan Zupan, ki 
je predstavil njuno delo. V izdelavo sestavljanke sta po nje-
govih besedah vložila okrog petsto ur dela. "To pa sploh ni 
njuno prvo tovrstno delo, hišo namreč krasi že Rembrand-
tova Nočna straža in čudoviti pogled na nočni New York še 
z znamenitima dvojčkoma, sestavljen iz 12000 koščkov." Za 
omenjeno delo, je dejal Zupan, sta prejela tudi zlato ses-
tavljanko, saj je bila to dotlej največja sestavljena slika v 
Sloveniji. Sliko si bo v spominski sobi Ulamčevih mogoče 
ogledati 3. avgusta ob krajevnem prazniku Zasipa, je še do-
dal Zupan. M. R. 

E 3 OBČINA JESENICE 
V l ^ Ž U P A N 
^ ^ S ^ Cesta ielezarjev 6, 4270 Jesenice 

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270 

e f ošta; tom.mencinger@jesenice.a, internet: http://www.jesenice.si 

župan Občine Jesenice, na podlagi 8. člena Zakona o volilni 
in referendumski kampanji (Uradni list RS, š t 41/2007) 

O b j a v l j a 

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE 
PLAKATNIH MEST V OBČINI JESENICE ZA REDNE 

VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENUE 

1. Občina Jesenice ponuja organ izatoijem volilne kampanje (v 
nadaljnjem t)esedilu: organizatorji) plakatna mesta na plakatnih 
panojih brezplačno. Plakatna mesta bodo enakomerno razpore-
jena po celotnem območju občine Jesenice, katerih število ir» 
skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne 
kampanje omogočati vsaj osnovno infonniranje volivcev. 

2. Občina bo po potrebi določila tudi dodatna plakatna mesta, ki 
bodo organizatorjem na razpolago le pod določenimi pogoji in 
proti plačilu. 

3. Organizatorji morajo vloge poslati najkasneje do 15.08.2008 
na naslov: Občina Jesenice, Komunalna direkcija, Cesta železar-
jev 6, 4270 Jesentoe. Kasnejših vlog ne bomo upoštevali. 
V vlogi je potrebno navesti sedež, telefonsko številko, kontakt 
no osebo, želeno število plakatnih mest in dimenzijo plakatov. 

4. Občina Jesenice, Komunalna direkcija bo zbrala vloge organi-
zatorjev, in na podlagi načela enakopravnosti določila število 
plakatnih mest. 

5. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih t)o mogoče od 22. 
08. 2008 dalje. 

Tomaž Tom Mencinger 
ŽUPAN 

http://www.jesenice.si
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RADOvgiCA 

Ž i v a h n o n a L i n h a r t o v e m trgu 

V okviru prireditve Radolško poletje 2008 se bo v četrtek, 
24. julija, ob 20. uri na Linhartovem trgu v Radovljici začel 
Večer uličnega plesa z blejskim plesnim studiem. Naslednji 
četrtek, 31. julija, pa bo na istem prizorišču prav tako ob 20. 
uri nastopila skupina Lovro Ravbar trio. S. Š. 

G G mali oglasi 
04/201 42 47, epošta: malioglasi@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

ISKRA VZDRŽEVANJE, d. d.. Savska loka 4, 4000 Kranj 

OBVESTILO O PREKUCU SKUPŠČINE 
Na podlagi veljavne zakonodaje uprava družbe preklicuje 13. 
skupščino delničaijev družbe ISKRA VZDRŽEVANJE, d. d.. Savska 
loka 4, Kranj, ki je bila sklicana za dne 24.7.2008 ob 14.00 uri 
v Kranju, Savska loka 4. 
Sklic 13. skupščine je bil objavljen dne 20. 6. 2008 v časniku 
Gorenjski glas. 

Uprava družbe: mag. BcStjan Pražnikar, direktor 

BOH IN) 

Festival k a n a l 

Julija in avgusta, vsako sredo ob 20. uri (paviljon Max Zax-
ter v Ribčevem Lazu) in vsako nedeljo ob 8. uri (Folk'a'Zax-
ter) že tretji Festival kanal, ki postaja tradicionalna prire-
ditev Bohinja, ponuja različne koncertne dogodke. Za vsak 
okus se najde nekaj. V sredo, 23. julija, bo nastopila slova-
ška skupina Hrdza, 30. julija znani slovenski Dej še'n litro, 
6. avgusta se bodo predstavili Peter Dirnbek in Vox populi, 
13. avgusta pa se obeta nastop kranjske skupine Beer Beliy. 
25. julija se obeta še nastop Angee, Putrovke pa pridejo na 
vrsto 15. avgusta. Konec avgusta pa je napovedan še Cal z 
Caleristi. A. B. 

LOTO 

Rezultati 58. kroga - 20. julija 2008 
12,17,18. 24, 25. 36, 39 in 13 

Lotko: 9 2 8 8 0 6 

Predvideni sklad 59. kroga za Sedmico: 400.000 EUR 
Predvideni sklad 59. kroga za Lotka: 360.000 EUR 

OBČINA ŠKOFJA LOKA 

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni 
list RS, 5t 41/2007) ter 38. člena Statuta Občine Škofla Loka (Uradni list 

RS, št. 97/1995 in 47/1998), Občina Škofla Loka objavlja 

P O G O J E 
za pridobitev pravic« do uporabe plakatnih mest na 

območju Občine Školja Loka v času volilne kampanje za 
volitve v državni zbor v letu 2008 

1. Občina Škofla Loka ponuja organizatorjem volilne kampanje za redne 
volitve v državni zbor, ki bodo 21. septembra 2008, brezplačna in do-
datna plakatna mesta za nameščanje in lepljenje plakatov z volilno 
propagandnimi sporočili ter določa način in pogoje za uporabo oglas-
nih površin v Občini Skofla Loka. 

2. Občina Skofja Loka zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampa-
nje, ki želijo nameščati plakate z volilno propagandnimi sporočili na 
območju Občine Ško^a Loka, enakopraven položaj s tem, da vsake-
mu zagotavlja osem brezplačnih plakatnih mest in sicer po dve 
plakatni mesti na vsaki od naslednjih lokacij: 

- v Frankovem naselju (pred pošto) 
- ob križišču pri Starem Dvoru 

• na Kapucinskem trgu, nasproti glavne avtobusne postaje 
- v Podlubniku (pred trgovskim centrom) 
Za eno plakatno mesto se šteje površina v velikosti 0,8 m X i ,o m. 

3. Poleg mest, navedenih v prejšnji točki, so možna tudi dodatna plakat-
na mesta na okroglih oglaševalnih stebrih, na prosto stoječih "A" 
panojih, drogovih javne razsvetljave in na oglaševalnih panojih. 
Plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih je možno proti plačilu. Viši-
na plačila je določena s sklepom, ki je priloga tem pogojem in je javno 
objavljen na oglasni deski Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, in na 
spletni strani občine: www.skofjaloka.si. 

4. Organizatorji volilne kampanje, ki želijo pridobiti pravico do uporabe 
brezplačnih in dodatnih plakatnih mest, navedenih v 2. in 3. točki, 
vložijo svoje vloge na naslov: Občina Ško^a Loka, Mestni trg 15, 4220 
Škofja Loka, s pripisom "VOLILNA KAMPANJA". 

5. Brezplačna plakatna mesta se dodelijo organizatorjem volilne kam-
panje, katerih vloge bodo prispele na gornji naslov do 20.8.2008, do 
17. ure. Brezplačno plakatno mesto se dodeli tudi tistim organizator-
jem volilne kampanje, katerih vloge bodo prispele po navedenem 
roku, vendar le do zapoln Itve teh plakatn ih mest in pred nostno, glede 
na čas oddaje vloge. 

6. V vk>gi za dodatna plakatna mesta naj organizatorji volilne kampanje 
navedejo želeno število teh plakatnih mest, lokacijo ter opis z dimenzija-
mi ali skico načina plakatiranja. Dodatna plakatna mesta se dodelijo po 
vrstnem redu prispele vloge v okviru razpoložljivega prostora. 

7. Občinska uprava bo organizatorjem volilne kampanje Izdala dovo-
ljenje za plakatiranje. Na podlagi izdanega dovoljenja plakatiranje na 
brezplačna in dodatna plakatna mesta opravi pooblaščeni uprav-
ljavec plakatnih mest, razen če za posamezna plakatna mesta v do-
voljenju ni določeno drugače. 

Številka: 041-0002/2008 
Ško^a Loka, dne 21. 7 . 2008 

Igor ORAKSLER 

ŽUPAN 

Nagrajenci nagradne kri-
žanke ZAVOD ZA TURI-
ZEM KRANJ, ki je bila ob-
javljena v Gorenjskem glasu 
8. julija: i. nagrada - promo-
cijski paket, podjetja Dom-
plan prejme: Klemen KoUar, 
Jesenice; 2. nagrada - pro-
mocijski paket, podjetja 
Domplan prejme: Marija Po-
llčar, Naklo; 3. nagrada -
ploščo Viva za dve osebi, pi-
cerije Viva prejme: Majda 
Mayer, Kranj; 4. nagrada -
morsko ploščo za dve osebi, 
picerije Viva prejme: Francka 
Struinik, Medvode; 5. nagra-
da - pica VIVA prejme: Ton-
čka Jelovčan, Žabnica; 6. na-
grada • brezplačno menjavo 
gum, Avtohiša Kranj, Jožica 
Cašperšič, Kropa; 7. nagrada 
- brezplačno menjavo gum, 
Avtohiša Kranj prejme Ma-
rinka Hafner, Škofla Loka; 8. 
nagrada - promocijsko ma-
jico, Avtohiša Kranj prej-
me: Martina Koselj, Kamna 
Gorica. 

O S M R T N I C A 

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 65. letu starosti zapustil dragi oče in dedi 

RUDOLF FLORJANČIČ 
iz Kranja, Cesta 1. m a j a 63 

Pogreb bo jutri, v sredo, 23. julija 2008, ob 15.30 na kranjskem pokopališču. 
Na dan pogreba leži od 9 . ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

Žalujoči vsi njegovi 

O S M R T N I C A 

Z žalostjo v srcu sporočamo, da se je poslovila naša draga 

KATARINA ROZMAN - KATKA 
roj. Dežman 

Od nje se b o m o poslovili jutri, v sredo, 25. julija 2 0 0 8 , ob 14. uri na pokopališču na Bledu. 
Ž a r a bo na dan pogreba v tamkajšnj i mrl iški vežici od 9 . ure dalje. 

Žalujoči : m o ž Bogomir , hčerka Barbara in sin Miro z druž inama 
Bled, 21. julija 2008 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Naročilo u objavo spr«i«mamo po telefonu 04/201-42̂ )0. fakŝ  04/20M2-}3 ali osebno na Blfiwe?S0Yi cftU 4. 
v Kranju oz. popô ti • do poneOel̂  (n {eirtica do 11.00 utel Cena oglasov m pofUKib v nibrUu. Izredno u90dna. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240 
RADOVLJICA, TEL: 04/53 iS 249. FAX: 04/53 230 

MADŽARSKE TOPUCE 7 .8. -10.8., 21.8. - 24.8., I. 9. - 7.9.; PEgEŠAC 
15. 9. - 22.9., 22.9. - 29.9.; KOPALNI IZLET IZOLA: 28. 7. 

O B V E S T U A O D O G O D K I H OBJAVLJAMO v RUBR IK I G L A S O V 

KAŽ IPOT BREZPLAČNO S A M O ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Kaj p o n u j a K r a n j s k a G o r a 
Kranjska Cora - Jutri, v sredo, 23. julija, bo ob 20.30 na trgu 
pred cerkvijo igral Big band Grosuplje, v četrtek bo ob 20.30 
na trgu pred TIC koncert narodnozabavne glasbe z Veselimi 
Begunjčani, v petek bo ob 20. uri v gasilskem domu slav-
nostna seja ob 70-letnici PCD Gozd Martuljek, ob 20.30 pa 
na trgu pred cerkvijo prisluhnite jazz koncertu. V soboto ob 
16. uri parada proti gasilskemu domu, pozdravni govor, za-
igral pa bo ansambel Gorenjski kvintet, ob 17. uri na letni 
plaži ustvarjalne delavnice za otroke, v petek in soboto pa bo 
v discu potekal latino vikend, DJ: Ekipa Partynet. 

P r e d a v a n j e o z g o d o v i n i gorništva 
Bled • Triglavski narodni park vabi na predavanje Janeza Biz-
jaka o zgodovini gorništva v Julijskih Alpah in odprtje likov-
ne razstave Drage Soklič z naslovom Julijci jutri, v sredo, 23. 
julija, ob 19. uri v info središču Triglavska roža na Bledu. 

N a donnači jo j a v o r č na Ž i r o v s k e m v r h u 
Žlrovski vrh - TD Žirovski vrh vas v soboto in nedeljo, 26. in 
27. julija, vabi na domačijo Javorč na Žirovskem vrhu. V sobo-
to se bo odvijal prikaz starih šeg povezanih z božičnim časom 
in koledovanjem, v nedeljo pa bo n . tradicionalni praznik žet-
ve s prikazi kmečkih del z bogatim kulturnim programom. 

IZLETI 

R i b n i š k a koča na K o p a h 
Kranj - Pohodniška sekcija DU Kranj vabi na izlet na ribniško 
kočo na Kopah na Slovenjegraškem Pohorju, ki bo v četrtek, 
31. julija. Odhod s posebnim avtobusom ob 6.30 izpred Glo-
busa. Povratek v Kranj okoli 18. ure. Predvideno je približno 
4 ure zmerne hoje. Priporočljiva pohodniška oprema s po-
hodnimi palicami irt malico iz nahrbtnika. Vodnika bosta 
Marija P. Golob in Marjan Mihelčič. Prijave 2 vplačili v dru-
štveni pisarni do ponedeljka, 28. julija. Cena je 12 evrov. 

L e d i n s k i vrh 
Gozd Martuljk - V nedeljo, 27. julija, vabljeni na izlet na Ledin-
ski vrh. Odhod ob 5.jo izpred Penziona Špik v Gozd Martulj-
ku. Obvezna je čelada, planinska obutev, pohodne palice in 
zaščita proti soncu in vetru, malica in pijača iz nahrbtnika. Vse 
hoje je približno 6 ur. Cena je 12 evrov. Prijave do petka, 25. ju-
lija, po tel.: 051/336 635 (Majda) ali 031/532 963 (Renata). 

Kolesarsk i izlet 
Kranj - Kolesarska sekcija DU Kranj vabi na kolesarski izlet, 
Kranj-Besnica-Njivice-Podnart-Kranj, ki bo v torek, 5. avgu-
sta, odhod ob 8. uri izpred društva. Tura je srednje zahtev-
na in bo trajala približno 8 ur. Obvezna kolesarska oprema 
s čelado. Vodja Izleta sta Nada Lampret in Helena Benedik. 
V primeru slabega vremena bo izlet teden kasneje. 

P l a n i n s k i p o h o d n a S n e ž n i k 
Kranj - DU Kranj vabi na planinski pohod na Snežnik, ki bo 
v četrtek, 7. avgusta, s posebnim avtobusom ob 6. uri izpred 
Creine. Predviden čas hoje za planince je 4 do 5 ur, za po-
hodnike pa 3 ure in pol. Tura je srednje zahtevna. Ne poza-
bite na palice, planinsko in vremenu primerno opremo ter 
malico. Vodila bosta Milan Čelik in Lojze Zelnik za planince, 
pohodnike pa bo vodil Dušan Feldin. Cena je 12 evrov. Prija-
ve z vplačili v društveni pisarni do ponedeljka, 4. avgusta. 

OBVESTILA 

Počitek z a M C j e s e n i c e 
Jesenice - MC Jesenice bo v terminu od 21. julija do 8. avgu-
sta zaprt. Kljub temu pa bodo v tem času potekale določene 
aktivnosti za mlade. 

mailto:info@g-glas.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.skofjaloka.si
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Novi vodniki 
o naravi 

286 do >20 
ttrani, 

l « 0 0 d e 2 2 0 0 
foiotfrtfU 

C e n a z a p o s a m e z n i vodnik: 1 9 , 9 0 € 
(za naročnil<e G o r e n j s k e g a g l a s a 2 0 % popust) 

C e n a z a l<omplet: 79,60 € 
(za naročnii<e G o r e n j s k e g a g l a s a : S 9 , 6 B € ) 

Gorenjski Glas Za Ms h<iczww ias 

TEHNIKA PRODAM 

PRODAM 

RAČUNALNIK, rabljen tor novo kopal-
niško omarico z vgradnim keramičnim 
umivalnikom.« 041/457-407 

d0<»204 

GRADBENI 
MATERIAL 
KURIVO 
PRODAM 

BUKOVA drva po 50 EUR. V 
031/351-172 eoostftt 

BUKOVA, brezova ali metana dfva, V 
031/631-531 8005t»5 

DRVA metrska ali razžagana, možna 
dostava, tt 041/718-019 

9004717 

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

600S038 

SUROVINE 
KUPIM 

HLODOVINO in celulozni les iglavcev. 
«041/758-932 

HLODOVINO, smreke, jelke in sušice, 
«'041/442-151 80062n 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 

fax: 201 4 2 1 3 

e-mai l : ma l iog la s i@g-g la s . s i 

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 
ODDAM 

GARSfONJERA Sorlijevo naselje, 24 
m2. n^njša. za daljše obdobje, mlaj-
šemu paru ali samski ženski, « 
031/506-873 aoosjoe 

DVOSOBNO * garaža, v stanovanjski 
hiši, pritljidje. CK. slovenski družini. 3 
km od Kranja, t r 040/639-744 

900521S 

NAJAMEM 

SOBA, v Šenčurju ali okolici, za daljše 
obdobje, popoldne in ob vikendih lah-
ko pomagam pri fizičnih delih, po 16. 
uri. t r 041/242-394 eoosiM 

HIŠE 
PRODAM 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
dvoru. vselitev možna konec poletja 
2008. t r 051 /388-822 800»267 

I6KERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12.4000 Kranj 
Td. 04/20213 53.202 2S 66 

CSM 051/320 700. Email: infe l̂g-lcem-si 

STANOVANJSKI DVOJČEK Vinnaše. 
Škofia Loka. t r 051/388-822 

PODARIM 

V PODREČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo. t r 051/388-822 8001268 

VIKENDI, APARTMAJI TURIZEM 

2 OMARI, nizki, za perilo, tr 04/233-
12-57 8006203 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

MESTNO žensko kolo na prestave, 
skoraj novo. t r 040/506-444 

8005212 

ODDAM 

BRAČ . POVUA, hiša ob plazi, 2+1. 
4+6, terasa, žar, klima. TV. tr 00385 
98 567735 8O06084 

POSLOVNI PROSTORI 

MORAVSKE TOPLICE, SOBE -
APARTMAJI PANKER 02/53 81 244, 
041/43 33 66 www.so1>e-apartmaj»-
panker.com, če se odločate za oddih 
In si žolrte sprostitve v Prekmurju. se 
vam priporočamo z našimi storitvami. 

8004863 

PRODAM ODDAM 

ALI ODDAM gostinski tokai s picertjo v 
Škofii Loki. « 051/388^22 

800208« 

ODDAM 

V AVGUSTU in septembru oddam 
apartmaje, hiša na plaži. Metajna. otok 
Pag. «• {00385) 989/230-982 

8004758 

PISARNA. 85 m2, v pritličju, bivša Pla-
nika, na odli&ni lokaciji, cena: 4 
EUR/m2, t r 041/505^384 (Igor) 

800507S 

HOBI 
KUPIM 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

I T D N E P R E M I Č N I N E , d.0.0. 
MAISTROV TRC 7, 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23-8M20, 

04/23-66-670 

041/755-296, 040/204-661, 
041/900^509 

e-poSta: hd.nepremicnine^siol.riet 
vvww.rtd-pius.si 

liši 
RENAULT Tvvingo 1.2, I. 99, rumene 
barve, dobro ohranjen, dodam šo zim-
ske gume vožene eno sezono, cena: 
2.300 EUR oz. po dogovoru, t r 
040/466-045 (Tanja) 

8005201 

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

8006178 

STAR denar, srebrnike, zlatnike in dru-
ge stvari, i r 040/388-682 8005169 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

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

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 

MLIN za sadje, rabljen, tr 04/251-
1 6 - 5 9 8005202 

VITEL Krpan, 5E, I. 06, t r 041/811-
216 

ZGRABUALNIK SIP 280, t r 
031/343-177 800«i»3 

PRIDELKI 
PRODAM 

JEČMEN, 
041/260-691 

04/231-22-37, 
800S207 

VINO cviček, kvalitetno, možna dosta-
va. «041/830-461 

8006182 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 
2 BIKCA simentalca. težka 150 kg, 
kozlička za zakol in pajka 3 m širine. tr 
031/378-946 

doo«id2 

BIKCA ČB, starega 10 dni. tr 
041/375-423 eoostao 

BIKCA simentalca, starega 10 dni. i r 
041/515-867 80052>3 

ČB telico, tik pred telitvijo, t r 
051/817-435 800Stn 

KOKOŠI RJAVE prodamo, vsak delav-
nik od 8. -11. ure, sreda od 8 . -17 ure 
in sobota od 8. - 13. ure. Peartninar-
stvo Gašperiin, Moste 99 pri Komendi, 
t r 01/834-35-86 800S200 

PURANE cena: 5 EUR/kg, tr 
041/242-454 M05214 

TELICO slmentalko. brejo 8 mesecev. 
t r 041/275-125 8005196 

TELIČKO simentalko, staro 10 dni. tr 
04/596-36-35 

0005206 

OSTALO 
PRODAM 

NUDIM GNEZDA za kokoši nesntoe v 
prosti reji. RajgelJ Anton. Kropa 2a, V 
041/642-184 8005089 

POSLOVNI STIKI 

K R E D I T I D O l o L E T Z A V S E 
Z A P ^ T U D I Z A D O L O Č E N 

Č A S , I N U P O K O J E N C E 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

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

N U M E R O U N O Robert 
Kukovec s. p., Mlinska ul. 2 2 , 

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

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

HONORARNO zaposlim dekle za delo 
v šanku, 3.8 EUR/h, Bar Jordan, Žiga-
njavas 52. Križe, t r 040/516-024 

KOSELJ Duplje, d.o.o.. Zg. Duplje 
91. Duplje zap^i delavca za izdelavo 
in montažo kovinskih izd.. Pogoji: obli-
kovalec kovin ali delavec t>rez p>okJk:a 
za priučitev. Pisne ponudbe ali, i r 
031/619-282 8004826 

FRIZERSKI SALON išče nove sode-
lavke/ce zaradi povečanja o b ^ a del. 
Delo je dvoizmensko, plačito je stimu-
lativno. Barbara Kafol s.p.. Frankovo 
nas. 68, Škofja Loka. Za razgovor po-
kličrte, t r 040/539-988 80048m 

ZAPOSLIMO strojnika na bagru, GM 
Poklukar, Struževo 9, Kranj, tr 
041/418-616 eoosiat 

. * sodečo 
Zaposlimo: 

KUHARjE in 
POMOČNIKE (m/ž) 
za delo v Kranju. Ško1]i Loki, 

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

Ugoden delovni čas 
in plačilo. 

Prijave: 
S O D E X O Prehrana In 

storitve, d. o. o. , 
Kadrovska služba, Že lezna 
cesta i6 , l o o o Ljubljana. 

166EM 

"ONE MAN BAND", igranje na obletni-
cah in zabavah, t r 031/595-163 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omdte, fasade, 
kamnite škarpe. urejanje in tiakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
SGP Bytyqi d.n.o., Struževo 3a. 
Kranj,tr 041/222-741 W04Wi 

ADAPTACIJE, vsa gradbena deta, no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tla-
kovanje dvorišča, ograje, kamnite 
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in 
poceni, SGP Beni, Struževo 7. Kranj, 
IT 041/561-838 BOO6Z09 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih plošč, izd. betonskih in kamnn 
tih škarp. Adrovic & Co, d.n.o., Jelov-
škova 10. Kamnik, t r 01/839-46-14. 
041/680-751 8004712 

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

8004715 

BARVANJE fasad, beljenje not. pros-
torov, glajenje sten in stropov, premazi 
oken. vrat In napuščev. odstranjevanje 
tapet, dekorativni ometi In opleski, Pa-
vec Ivan s.p., Podbrezie 179. Nakto. 
IT 031/39-2 

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

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

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6, Šenčur izvaja vsa 
gradbena dela, notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in po-
ceni. « 051 /354-039 eoo485s 

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 031/422-800 

8004917 

NUDIMO VAM natančno pranje (tudi 
prtov in zaves) in likanje na vašem 
domu ali pri nas. vse po zek> u ^ n i 
ceni, Marija Cof s .p. , J . Puharja 5. 
Kranj, 9 040/419-393 

OBREZOVANJE živih mej In drevja, 
podiranje drevja in odvoz obrezane^ 
vejevja, Vincencij Subic s.p., Zg. Bit-
nje 141, Ž a b n k » , « 051/413-373 

POLAGANJE In dobava vseh gotovih 
parketov Aipod - znamke Solidflor In 
Admonter, ki imajo 25- do 30-letno ga-
rancijo, PlaninšekK.d., Šinkovtum 23. 
Vodice, t r 031/206-724 

PREKRIVANJE STREH od 3.5 
EUR/m2, možna dobava 30% cenejše 
kritine. Marko Derlink s.p.. Glavna ce-
sta 12, Naklo, t r 040/484-118 

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

8004737 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. BE & MA, 
d.o.o., Eksleiieva 6. Kamnik, t r 
01/83-15-057, 041/694-229 

8004716 

litKM 

ZARADI bolezni v družini sedanjega 
pastirja, iščemo pastirja za pašo ovac 
r^ Soriški Planini. « 041/883-016 

ZASEBNI STIKI 
35.000 POSREDOVANJ, 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnk:e Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Sk). tr 03/57-26-319,031/505-
495. 031/836-378 

8000004 

40^-ETNI preprost kmečki fant bi rad 
spoznal dekle, 1 otrok ni ovira, da bi se 
preselila k meni na kmetijo, t r 
041/706-349 

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

RAZOČARAN MOŠKI s čisto prete-
kk>stjo išče iskreno dekle za resno raz-
merje, t r 031/807-376 

8005218 

SPOŠTOVANO dekle, če si tudi ti želiš 
trajnega, resnega razmerja, pokliči, t r 
041/229-649 eoossr; 

IZGUBLJENO, 
NAJDENO 
NA PARKIRNEM prostonj v Kamniku 
se je našel moškf poročni prstan, t r 
031/844-459 80052i6 

RAZNO 
PRODAM 

OKVIRJE za križev pot in več različnih 
starih predmetov, t r 031/449-038 

w\vvv .p«>grobnik .com 

GG mali oglasi 
04/20142 47, e-pošta: malioglasi@g-gias.si 
w w w . g o r e n j s k i g I a s . s i 

Glg, zemija sije vzeia, kar je njeno. 
Akarnit^eno,namnemorcvzeti, 
In to, kar je ne^nčno drt^pceno, 

je večno m nikdar m more umreti. 
(S. Makarcn^) 

Z A H V A L A 

V 1 0 1 . letu starosti n a s je n e n a d o m a tiho zapusti la naša draga m a m a , 
s ta ia m a m a , sestra in teta 

M A R I J A O M A N 
z Orehka pri K r a n j u 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala g. župniku za lepo 
opravljen pogrebni obred in sv. mašo, pevcem za zapete žalostinke in 
pogrebni službi. Posebna hvala pa vsem vam, ki ste se zadnjič poslovili od 
nje in jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Ža lu joč i vsi n j e n i 
Orehek , 1 0 . ju l i ja 2 0 0 $ ' 

Z A H V A L A 

Duša vaša pa naj uživa mir pri Njem. 
kjer ni veČ bridkosti in težav. 

V 1 0 0 . letu je odšla k Bogu naša draga m a m a , stara m a m a , prababica, tašča in teta 

A N T O N I J A BAS AR 
roj. U r a n i č iz Stražišča pri Kran ju 

Prisrčna hvala vsem, ki ste ji bili v pomoč in duhovno oporo. Iskrena hvala sorodnikom, dobrim 
sosedom, znancem in prijateljem za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče, denamo 

pomoč ter hvala za darove za svete maše. Zahvaljujemo s e tudi osebni zdravnid Jožefi Jeraj, sestri Nadi, 
sestri Freuncki Čadež, negovalkam na domu in vodstvu Doma upokojencev Kranj. Hvala g župniku 

Rudiju Tršinarju in cokvenemu moSkemu zboru za lep obredni pogreb in sveto mašo. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in vsem, ki ste jo imeli radi 

Tondia, v mislih in molitvi bomo vedno s teboj. 

V s i n jen i 
Kranj , Reteče, Madi son , 15. julija 2 0 0 8 

http://www.gorenjskiglas.si/kazipot
mailto:malioglasi@g-glas.si
mailto:malioglasi@g-gias.si
http://www.gorenjskigIas.si
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A N K E T A 

Praksa ali 
radovednost 
A L E N K A B R U N 

Na vadišču Mačkovec pri 
Bohinjski Beli so organizirali 
že deveti študentski vojaški 
tabor, ki so se ga udeležili 
študenti različnih fakultet. 
Ene je tja pripeljala radoved-
nost, druge želja po znanju, 
tretjim je tabor del obvezne 
prakse. 1 F««®: BUIOVK 

Andraž Teran iz Begunj, 
Fakulteta za policijsko-
varnostne vede: 

"Meni je tabor del prakse. 
Zaenkrat ne razmišljam o 
nadaljevanju v vojaški sme-
ri. Morda drugo leto pridem 
spet." 

Denis Kapler iz Kranja, 
Fakulteta za policijsko-
varnostne vede: 

"Vojaški tabor je bil zani-
miv. Naučil sem se veliko 
novega, vendar še ne raz-
mišljam o tem, da bi kasne-
je usmeril v tovrstne vode." 

Katja Hriberšek iz 
Brestanice, Fakulteta za 
družbene vede: 

"Za tabor sem slišala od ko-
legov. Pohvalili so ga, ude-
ležila sem se ga tudi iz ra-
dovednosti. Mogoče se še 
kdaj vrnem." 

Jože Zorko iz Krškega, 
Fakulteta za strojništvo; 

"Tabor me je zanimal. Imel 
sem željo po spoznavanju 
orožja, novih izkušnjah, 
spoznavanju taktik. V pri-
hodnosti bi rad postal voja-
ški pilot." 

Saša Caličič iz Škofja Loke, 
poročnica; 

"Na taboru sem sodelovala 
drugič in sem zelo zadovolj-
na z motivacijo udeležencev 
tabora, presenečata me tudi 
pripravljenost za delo in so-
delovanje." 

DomaČe kraje gledal iz zraka 
Kljub t e m u d a je V i n k o Triplat ž e d o č a k a l sto e n o leto, se je rade volje popeljal n a d d o m a č i m i kraji. 

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

Lesce - Znano je, da v Les-
cah in okolid že nekaj let po-
tekajo polemike o tem, koga 
in zakaj moti hrup iz tam-
kajšnjega letališča. Eden ti-
stih, ki je prepričan, da leta-
lišče s o i v Lesce in da je 2a 
kraj koristno in nemoteče, 
pa je tudi Vinko Triplat, naj-
starejši Leščan, ki je letos po-
zimi upihnil že 101 svečko. 
"Nam je podpora Vinka Tri-
plata pri zbiranju podpisov 
za letališče veliko pomenila. 
Čeprav imamo teh podpisov 
že okoli tri tisoč, nam je bilo 
v čast, da je svojo javno pod-
poro za letališče dal tudi naj-
starejši Leščan. In ker smo 
se mu za to želeli nekako za-
hvaliti, smo se odločili, da ga 
p>ovabimo na letališče in mu 
omogočimo, da bo videl ra-
dovljiško kotlino in novo av-
tocesto tudi iz zraka," je po-
vedal predsednik upravnega 
odbora ALC Jaka Demšar. 

Vinko Triplat se je, skupaj 
s sinom Pavlom, rad odzval 
povabilu, pod nebo pa jih je 
popeljal izkušeni pilot Mare 

Najstarejši Leščan Vinko Triplat je bil navdušen nad poletom in ogledom domačih krajev. 

Dežman. "Še dobro se 
spomnim časov ob začetku 
prve svetovne vojne, ko smo 
otroci opazovali letala, ki so 
vzletala z letališča na Jaršah 
na Bledu. Ker so bili ugod-
nejši pogoji za letenje tukaj v 
Lescah, so se preselili sem in 
od takrat imamo letališče. Z 

letalom pa sem se do sedaj 
peljal le enkrat pred skoraj 
tridesetimi leti, ko smo z 
ljubljanskega leteli na du-
brovniško letališče. Zato 
sem bil vesel povabila za le-
tenje z domačega letaližča in 
še malo nisem pomislil, da 
ne bi šel. Želim si videti do-

mače kraje tudi z zraka, saj 
na daleč še dobro vidim, le 
brati ne vidim več," je pove-
dal še vedno čil in zdrav Vin-
ko, ki je bU navdušen nad po-
gledom na Blejsko jezero, 
Šobec in okolico in je oblju-
bil, da bo z veseljem letel tudi 
ob naslednjem povabilu. 

KRAN) 

O b n o v i l i s o p o ž g a n o s t a n o v a n j e 

Konec maja je na Planini v Kranju zagorelo v najemniškem 
stanovanju, kjer je prebivala petčlanska družina. Občinsko 
stanovanje, ki je bilo v požaru dodobra uničeno, so sedaj 
prenovili, predstavniki Mestne občine Kranj pa ga bodo dru-
žini v uporabo znova predali danes ob 10. uri. V. S. 

KRANJ 

Po D a n s k i š e V e l i k a Britanija 

V okviru projekta Barve Evrope se jutri ob 17.30 s pravljično 
delavnico "Zvezde na nebu" začenja še zadnja predstavitev 
članic EU. To bo Velika Britanija, razstava "Velika Britanija 
skozi otroške oči" pa bo odprta do 25. julija. V soboto bo 
pred Kranjsko hišo degustacija angleške hrane in pijače. V. S. 

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

Danes, v torek, bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. 
Popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe ali nevihte. V 
sredo bo pretežno oblačno in povečini suho. V četrtek bo 
pretežno oblačno, občasno lahko rahlo dežuje. 

Agencija RS a oicolj«, Utad za Mfteoriogijo 

T O R E K S R E D A 

7/19°C I 6/20°C 

i ČETRTEK 

i 12/22°C 

f l l l . ?t/li 

Zagreb 

KRANJ 

Motorist i s p o z n a v a l i Kranj in okolico 

Škofjeloški moto klub Freising Riders je minuli konec tedna 
pripravil sedaj že tradicionalno srečanje motoristov na 
Savskem otoku v Kranju. Da je bilo tudi io. srečanje medna-
rodno, so poskrbeli gostje iz sosednjih držav, Nemčije In 
celo ZDA, ki so se dva dni zabavali ob dobri glasbi, gostite-
lji pa so vse udeležence srečanja povabili tudi na panoram-
sko vožnjo po Kranju in okolici, s postankom v središču 
Kranja. Seveda ni manjkalo tudi motorističnih iger, brhka 
dekleta pa so poskrbela tudi za erotični program in erotično 
pranje motorjev (na sliki). V. S. 

M l a d o p o r o č e n c i 

V petek, 11 . julija, sta se na matičnem uradu na Bledu poro-
čila Bojan Ravnikar in Tanja Tomšič, 12. julija so se prav 
tako na Bledu poročili Klemens Dickbauer in Marijana Že-
leznikar ter Boris Korošec in Polona Javorski, v Bistrici pri 
Tržiču pa sta se poročila Janez Traven in Simona Kočar. 19. 
julija sta se na Bledu poročila Luka Slemenjak in Alenka je-
reb, v Škofji Loki pa Andrej Likar in Polona Bajt. Mladoporo-
čencem čestitamo in jim s čestitko, prejeto na matičnem 
uradu, podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 

N o v o r o j e n č k i 

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 29 novorojenčkov. 
V Kranju se je rodilo 12 dečkov in n deklic. Najtežji je bil 
deček in je tehtal 4.360, najlažja pa je bila deklica in je 
tehtala 2.360 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 6 novoro-
jenčkov, od tega 4 dečki in 2 deklici. Najlažja je bila deklica 
in je tehtala 2.800, najtežji pa je bil deček s 3-850 grami. 

'T? RADIO KFIANJ d.0.0. 
Stritarjeva ul. 6. KRANJ 

TFISFON: 
<04) 2 a i - 2 2 2 0 wwKOM 
( 0 4 ) 2 8 1 - 2 2 2 1 <w»uf 
( 0 4 ) 2 0 2 2 - 2 2 2 nraooui 
( 0 5 1 ) 3 0 3 - 5 0 5 ntoouum 

FAX: 
( 0 4 ) 2 8 1 - 2 2 2 5 Hmuciu 
( 0 4 ) 2 8 1 - 2 2 2 « maiut 

E-poSla: 
r « d l o k r a n l ® r a d l o - k r a n j . « l iinumi nt(im'm 

^ www.raciio-kranj.si 

mailto:info@g-glas.si
http://www.raciio-kranj.si

