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V Peking 17 gorenjskih športnikov 
Natanko čez dva tedna se bodo na Kitajskem začele 29. o l impi jske igre, 
med 6 2 s lovenskimi tekmovalci bo nastopilo tudi sedemnajst gorenjskih 
športnic in športnikov. 

V I L M A STANOVNIK 

Ljubljana - "Čestitam vam za 
uvrstitev v olimpijslco repre-
zentanco, saj so bili kriteriji 
Mednarodnega olimpijskega 
komiteja kot tudi mednarod-
nih in nacionalnih športnih 
zvez, pa tudi OKS, tokrat 
strožji kot kdajkoli doslej. 
Mnogim odlitoim športni-
kom preko te ovire ni uspelo 
priti, za vas, ki vam je, pa 
sem prepričan, da boste na 
igrah nastopili po najboljših 
sposobnostih in v čast svoje-

ga naroda. S tem boste dali 
zgled tudi športnikom in 
športnicam novih generacij," 
je pred odhodom na zadnje 
priprave in nato na prizo-
rišča letošnjih olimpijskih 
iger na Kitajsko poudaril 
predsednik OKS - Združenja 
športnih zvez Janez Kocijan-
čič, slovenskim olimpijcem, 
ki so se zbrali na priložnost-
ni predstavitvi pa so srečno 
pot in uspehov zaželeli tudi 
predsednik države Danilo 
Tiirk, minister za šolstvo in 
šport Milan Zver, kitajski ve-

leposlanik v Sloveniji Zhi 
Zhaolin, v imenu sponzor-
jev pa tudi predsednica upra-
ve SKB Banke Cvetka Sel-
šek. 

Že te dni so proti Kitajski 
odpotovali prvi naši športni-
ki, igralka badmintona Maja 
Tvrdy in jadralci, večina 
olimpijcev pa se na prizo-
rišča 29. olimpijskih iger od-
pravlja naslednji teden. Med 
njimi bo tudi sedemnajst go-
renjskih športnikov. 

• 7. stran Gorenjski atleti Brigita Langerholc, Rožle Prezelj, Roman Kejžar In Matig Osovnikar so 
pred letošnjo največjo preizkušnjo dobro razpoloženi. / Fomccj«! Kav<«i I 

Minister Vizjak V Čisti sobi 
Minister za gospodarstvo je obiskal najhitreje rastoče škofjeloško podjetje. 

ŠT I FAN ŽARG! 

Ško^a Loka - V sredo je pod-
jetje Sibo na povabilo vodstva 
obiskal minister za gospodar-
stvo Andrej Vizjak in si ogle-
dal proizvodnjo, zlasti njen 
čisti del, kjer so v tem podjet-
ju nedvomno storili zelo po-
memben razvojni korak, lah-
ko bi celo rekli preskok. 
Organizacija proizvodnje v 
"dean room" (čisti sobi) je 
resnično impresivna, edina v 
Sloveniji, in omogoča z do-
polnitvami drugih progra-
mov izredno rast v manj kot 
dveh letih bodo število zapo-
slenih povečali za dve tretjini, 
prodajo pa podvojili. V teh 
dneh poteka selitev proizvod-
nje v pravkar dograjeni nov 
proizvodni objekt, za kar so 
vložili 18 milijonov evrov. 

Kot nam je povedal pred-
sednik uprave in direktor 
družbe Sibo Boštjan Šiftar, 
je bil minister nad videnim 
pozitivno presenečen, saj 
podjetja, ki tudi sicer po na-
ravi izdelkov ni poznano šir-
ši javnosti, ni poznal. Pogo-

vori po ogledu pa so tekli o 
nadaljnjem sodelovanju z 
ministrstvom, agencijo JAP-
Tl, Agendjo za raziskave in 
razvoj in Slovenskim podjet-
niškim skladom za še hitrej-
ši in kakovostnejši razvoj 
podjetja. Minister je ocenil. 

da so na pravi poti, opozoril 
pa zaradi vamosti na nujno 
potrebno razpršenost kup-
cev. Razpravljali so o možno-
stih pridobitve finančne pod-
pore za nadaljnji tehnološki 
in ekološki razvoj, ki obstaja-
jo po razpisu za mreženje 
podjetij na skupnih tehnolo-
ških platformah za poveča-
nje dodane vrednosti, čigar 
sredstva v spomladanskem 
roku niso bila izkoriščena. 
Precejšnje možnosti so tudi 
na razpisih za evropska sred-
stva, za kar so seveda potreb-
ni konkretni, dobro priprav-
ljeni projekti in ker so pov-
sod soudeležena tudi sloven-
ska sredstva, vse poti vodijo 
preko države. 

• 17. stran 

POLETNI MENJALNIŠKI TEČAJI 

ZA HRVAŠKE KUNE 

Sanacija Čedce bo 
dolgotrajna 
S I M O N SUB IC 

Zgornje Jezersko • Podor 
slapu Čedca nad Jezerskim -
do sedaj se je podrlo že pri-
bližno milijon kubičnih me-
trov skalovja - si je v sredo 
ogledal tudi minister za oko-
lje in prostor (MOP) Janez 
Podobnik in napovedal ta-
kojšnje sanacijske ukrepe, 
za kar so že namenili sto ti-
soč evrov. Rešitev za dolgo-
ročno ureditev naravnega 
pojava, ki sedaj zaradi blame 
vode dva kilometra nižje 
ogroža najbližje hiše na 

Zgornjem Jezerskem, bodo 
poiskali po izdelavi podro-
bnega geološkega in hidro-
loškega poročila. "V vsakem 
primeru bo celovita sanacija 
potekala najmanj dve leti," 
je ob tem napovedal Ervin 
Vivoda, vodja sektorja MOP 
za sanacijo ob naravnih ne-
srečah. "Z napovedanim 
prekopom na travniku pri-
bližno 800 metrov nad hiša-
mi bomo odpravili vsaj naj-
bolj kritične situacije," pa je 
bil z zadnjim dogovorom za-
dovoljen župan Milan Koc-
jan. Več na 4. strani. 
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A K T U A L N O 

Preverite, kakšno 
zavarovanje sklepate 
Oškodovanci so v hudih naravnih in 
drugih nesre£ah pogosto razofarani 
nad izplačilom Škode, zato vodja 
kranjske območne enote Zavaroval-
nice Triglav AleS Klement svetuje 
vsem, da se ob sklenitvi zavarovanja 
pozanimajo o njegovi vsebini. 

3 

G O R E N j S K A 

Samski dom bodo 
prodali 
Ministrstvo za zdravje bo prodalo 
samski dom na Golniku, izklicna 
cena stavbe je milijon evrov. Kot so 
povedali v Bolnišnici Golnik, so se z 
ministrstvom že dogovorili, da bodo 
denar porabili za gradnjo centra za 
tuberkulozo. 

R A Z G L E D I 

Na Robleku je bil moj 
konzervatorij 
Letos mineva 55 let od začetka glas-
be, ki sta jo ustvarila brala Slavko in 
Vilko Avsenik. Avgusta pripravljajo 
pri Avsenikovih v Begunjah veliko 
praznovanje. Pred praznikom smo se 
pogovarjali s Slavkom Avsenikom in 
njegovo ženo Brigito. 

9 , 1 0 

R A Z G L E D I 

Iščejo krivca za 
propadanje 
Velike planine 
Pri Zboru za Kamnik menijo, da je-
družba Velika planina sporno rav-
nala pri prodajizemljiSč. Kamniški 
župan Tone Smolnikar meni, da gre 
pri vsem tem zgolj za predvolilno 
zgodbo. 

V R E M E 

Dam bo ddm jasno, popoldan 
možne krajk fkhe. Jutri bo 
dopoldne sončno, popoldne plo-
he ali neiHhte. Vneddjo bo 
oblačno, Masno bodo plohe. 

jutri: sončno, popoldne jhhe 

m 

i o 
: VO 
: VC 
: 
- C-4 
lin 
i ro 
! o 



POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

BLED 

Socialni demokrati niso v "nadkoaliciji" 

Na navedbe v anonimnem pismu v zvezi z odstavitvijo di-
rektorja občinske uprave Matjaža Erjavca so se odzvali tudi 
v občinskenn odboru SD Bled. "Zanikamo vsa podtikanja, da 
smo izvajali pritiske na župana po razrešitvi direktorja ob-
činske uprave, čeprav smo bili večkrat kritični do njegovega 
dela in smo to tudi javno povedali," so zapisali v sporočilu 
za javnost. Zavrnili so tudi podtikanja, da so člani "nadkoa-
licije", ki naj bi jo oblikoval "nadžupan", in namigovanja, da 
podpirajo kakršnekoli ambicije kapitala po predimenzionira-
nih gradnjah na Bledu. "Svetnika Socialnih demokratov Bled 
se bosta še vnaprej zavzemala za sprejemanje zakonitih od-
ločitev na sejah občinskega sveta, ki so v skladu s progra-
mom sonaravnega razvoja občine Bled, kot smo to obljub-
ljali tudi pred volitvami," so še dodali v SD Bled. M. R. 

KRANJ 

Najobetavnejše bodo zaposlili 

Vlada je na dopisni seji sklenila, da se v okviru skupnega 
kadrovskega načrta organov državne uprave za letos in pri-
hodnje leto dovoljeno število zaposlitev poveča za 47. S tem 
bodo ministrstvom in vladnim službam omogočili, da za-
poslijo kadre, ki so se izkazali v času predsedovanja Sloveni-
je svetu EU. Kot so še sporočili iz urada vlade za komunici-
ranje, so v času priprav na predsedovanje Slovenije EU in 
med samim predsedovanjem organi državne uprave začas-
no zaposlili okoli tristo dodatnih javnih uslužbencev. "S pri-
dobljenimi znanji in izkušnjami bi nekateri lahko veliko 
pripomogli k uspešnejšemu delu organov tudi po predse-
dovanju. Zato je bil pripravljen seznam perspektivnih 
kadrov, ki jih organi priporočajo za redno zaposlitev." M. R. 

KRANJ 

Predsednik zgolj izrazil mnenje 

v zasebni tožbi Ninamedie zoper predsednika vlade janeža 
Janšo je sodišče od/očilo, da ta ni utemeljena, so sporočili iz 
odvetniške pisarne Eidar & Klemenčič. Ninamedia je konec 
lanskega decembra vložila zasebno tožbo zoper predsednika 
vlade Janeza Janšo zaradi kaznivega dejanja razžalitve in 
obrekovanja zaradi izjav, ki jih je predsednik vlade izrekel v in-
tervjuju za enega od slovenskih dnevnikov. Sporno naj bi bilo 
izražanje mnenja o verodostojnosti javnomnenjskih raziskav, 
ki jih izvaja Ninamedia. "Sodišče je odločilo, da dejanji pod 
obtožbo nista kaznivi dejanji. Odločilo je, da je predsednik 
vlade izrazil svoje mnenje o verodostojnosti rezultatov 
javnomnenjskih raziskav in da so njegove izjave zaščitene z 
ustavno pravico do svobode izražanja," so še pojasnili. M. R. 

Brezpladie vstopnice za Festival Avsenik 2008 
Jubilejno leto Avsenikove glasbe bo okronano z velikim festivalom, ki 
bo potekal od 20. do 24. avgusta v Begunjah na Gorenjskem. Pod streho 
velikega prireditvenega Šotora bodo nastopila velika imena in mladi upi, 
domad glasbeni virtuozi ter mojstri iz tujine. 
Ob praznovanju jubileja smo a bralce in naročnike Gorenjskega glasa pripravili 
veliko nagradno igro; ljubitelje narodnozabavne glasbe čaka 50 brezplačnih 
vstopnic za obisk Avsenikovega festivala • "GORENJSKI DAN", ki bo v 

sredo, 20. avgusta 2008, z aietkom ob 20. uri. Predstavili se bodo 
Gašpeiji, Alpski kvintet, Karavanke, Gregoiji, Oktet Lip Bled, Pihalna godba 
Lesce In Gotje ter Folktoma skupina Bohinj. 

VaNmo vas, da odgovothe na nagradni vpraianp h 5(xtefujete»nagradnem 

- ; 

1. Koliko let delovanja praznuje letos Avsenikova glasba? ; 

A)45 B )55 Q 6 5 I 
I 
I 

2. Koliko let izhaja časopis Gorenjski glas? ! 

A)45 B )60 Q 6 5 ! 
' 

Odgovore z »aSmi podatki (ime, priimek, naslov) nam pošljite do petka, 1. avgusta, na 

naskjv Gnenjski glas, Bleiweisova usta 4,4000 Kranj ali po e-poSti: narocnjne@ b̂s.si s 

pripisom Avsenikov Festival - GORENJSKI DAN. Imena nagrajencev bodo ot)javQena v 

Gorenjskem glasu v totek, 5. avgusta 2008, vstopnice pa bodo nagrajOTd piejeli po p<^ 

arilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme FRAMC KOZEU iz Preddvora. 

Z opozicije predvsem kritike 
Delo vlade v iztekajočem se mandatu so ocenili tucJi štirje gorenjski poslanci - dva iz vrst koalici jskih 
strank in dva iz opozici jskih. 

MATEJA R A N T 

Kranj - Predsednik vlade Ja-
nez Janša je pred časom oce-
nil, da je za vlado stabilen 
mandat, saj se je prvič v zgo-
dovini samostojne Slovenije 
zgodilo, da je koalicija, ki je 
oblikovala izvršUno in zako-
nodajno oblast, končala 
mandat v enaki sestavi. Ob 
tem se je pohvalil tudi z ne-
katerimi dosežki, saj je koali-
(dja SDS,NSi,SLSinDeSUS 
po njegovih besedah uresni-
čila kar 8o odstotkov vsega, 
kar so si zastavili s koalicij-
sko pogodbo pred štirimi 
leti. Delo vlade v iztekajočem 
se mandatu so ocenili tudi 
štirje gorenjski poslanci. 

Najbolj kritična do dela 
vlade je bila poslanka SD 
Darja Lavtižar Bebler, ki vla-
di najprej zameri podcenju-
joč odnos do parlamenta. 
"Vlada je izsiljevala sprejem 
zakonov, ki so bili celo ustav-
nopravno spomi, na kar smo 
ves čas opozarjali in vložili 
tudi več zahtev za oceno 
ustavnosti. V večini prime-
rov nam je ustavno sodišče 
dalo prav, zato je to prava sra-
mota," je poudarila Darja 
Lavtižar Bebler in dodala, da 
je parlament deloval kot gla-
sovalni stroj. Izpostavila je še 
problem visoke inflacije. 
"Ves čas so se pretvarjali, kot 
da tega problema ni, ves čas 
se je govorilo le o zavidljivi 
gospodarski rasti. Pri seda-

njih ukrepih za ublažitev po-
sledic visoke inflacije gre le 
za gašenje požarov, pa še tu 
je vprašanje, ali imajo prave 
brizgalne in dovolj vode." 
Dodala je še, da je ta vlada 
zmago na prejšnjih volitvah 
razumela kot plen, ki si ga po 
mili volji lahko razdeli. "To 
je neodgovomo do države in 
davkoplačevalcev." 

Bolj prizanesljiv je bil po-
slanec LDS Borut Sajovic. 
"Skupno bi njeno delo ocenil 
kot zadovoljivo." Kljub temu, 
pravi, bi bilo mogoče na šte-
vihiih področjih narediti več, 
pri čemer se je osredotočil 
predvsem na Gorenjsko. Kot 
slaba se je po njegovem izka-
zala prodaja državnih dele-
žev v Iskraemecu in Ibiju. 
"Na zakonodajnem področju 
so sprejeli preveč zakonov, ki 
finančna bremena s pleč dr-
žave prenašajo na pleča ob-
čin." Nezadovoljen je še s ka-
drovanjem države, saj meni, 
da je bilo preveč politično. 
Regionalizacijo pa je ocenil 
kot pozitivno, ob tem pa po-
udaril, da to ne bi smela biti 
predvolilna tema. "Želim, da 
jeseni dobimo drugačno vla-
do, ki bo imela več posluha 
za Gorenjsko," je svojo oce-
no sklenil Sajovic. 

"Največji uspeh te vlade je 
daleč največja gospodarska 
rast v zgodovini samostojne 
Slovenije," je prepričan po-
slanec SDS Bratiico Grims. 
Ob tem je inflacija, o kateri 

Darja Lavtižar Bebler 

se toliko govori v zadnjem 
času, bistveno nižja kot v ka-
teremkoli preteklem manda-
tu, dodaja Grims. "Povpre-
čna stopnja inflacije je bila 
polovico nižja kot v prejš-
njem mandatu, gospo^ski 
razvoj pa dvakrat hitrejši." 
Številke so jasne, pravi, a 
vtis, ki ga ustvarjajo mediji, 
je kljub temu lahko druga-
čen. K temu naj bi pripomo-
gla koncentracija kapitala, s 
katero se je ves čas soočala 
vlada. "Tajkuni so pokupili 
vse osrednje slovenske medi-
je." Za vodenje Evropske 
unije, pravi Grims, smo po-
želi priznanja tako v ostalih 
članicah EU kot drugih drža-
vah po svetu, pri čemer je 
opozicija, pravi Grims, ves 
čas poskušala omajati naš 
ugled v tujini. V ta kontekst 
po njegovem sodi tudi scxini-
ška stavka. "To samo pove. 

Branko Grims 

kako pomembne bodo jesen-
ske odločitve za nadaljnji 
razvoj demokracije." 

T u i poslanec SLS Mihael 
Prevc meni, da je ta vlada ne-
kaj vendarle naredila. "Infla-
cija je bila pričakovana. Žele-
li smo v Evropo, ta pa je pri-
nesla inflacijo." Pri tem se 
mu zdi pozitivno, da je vlada 
sprejela zakone, ki b<xio po-
sledice visoke infladje ubla-
žili vsaj za socialno najšibkej-
še. "Ker sem sodeloval v od-
bom za zdravstvo, bi izposta-
vil še zakon o duševnem 
zdravju, ki so ga pripravljali 
15 let. Šele zdaj vidim, kako 
je bil potreben." Sedanji koa-
liciji pa po njegovem ne bo 
uspelo izpeljati projekta 
ustanovitve pokrajin. "Ta 
zgodba ne bo uspela in tudi 
ne zdi se mi pametno, da ri-
nemo z glavo skozi zid," je 
končal Prevc. 

Prestrašeni in brez strehe nad glavo 
Med mladimi so vse pogostejše zaposlitve za določen čas, kar po mnenju Zveze svobodnih sindikatov 
Slovenije pomeni pot v revščino. 

MATEJA RANT 

Kranj - Mladi na trgu dela so 
slabo plačani, pod pritiskom, 
pregoreli, v strahu in v služ-
bi dobička, je zaposlitvene 
težave mladih stniil strokov-
ni sodelavec Zveze svobod-
nih sindikatov Slovenije 
(ZSSS) Goran Lukič. S tem 
so povezane tudi stanovanj-
ske težave mladih, je dodala 
predsednica odbora za mla-
de pri ZSSS Staša Pernat, saj 
na trgu ponujajo večinoma 
nadstandardna stanovanja, 
ki si jih mladi ne morejo pri-
voščiti, oziroma so to po nje-
nem stanovanja brez otro-
ških sob za mlade japije. 

Goran Lukič je postregel s 
podatkom, da je v Sloveniji 
začasno zaposlenih 66,5 od-
stotka mladih med 15. in 24. 
letom, odstotek začasno za-
poslenih mladih žensk pa je 
celo 71,1 odstotka. "Ob tem 

je stopnja tveganja revščine 
med zaposlenimi za določen 
čas bistveno večja kot med ti-
stimi, ki so zaposleni za ne-
določen čas." Staša Pernat je 
navedla podatke statistične-
ga urada, po katerih je pov-
prečna neto plača v Ljubljani 
januarja letos znašala 981,7 
evra, povprečna oglaševana 
cena stanovanja v glavnem 
mestu pa je bila takrat 171 ti-
soč evrov, kar je 2894 evrov 
za kvadratni meter. Na pod-
lagi tega je izračunala, da je 
treba za povprečno stanova-
nje odšteti 164 ljubljanskih 
povprečnih plač. 

Na navedbe ZSSS so se od-
zvali tudi pri ministrstvih za 
delo, družino in socialne za-
deve ter za okolje in prostor. 
Direktorica direktorata za trg 
dela in zaposlovanje pri Mi-
nistrstvu za delo, drušno in 
socialne zadeve Damjana 
Košir je poudarila, da delež 

Stanovanja, ki jih gradijo za trg, so mladim nedostopna. 

mladih v strukturi brezposel-
nih upada. "Še v letu 2006 je 
znašal 194 odstotka, v juniju 
letos se je zmanjšal na. 13,3 
odstotka, delež iskalcev prve 
zaposlitve pa je v enakem ob-
dobju upadel iz 23,5 odstotka 
na 16,3 odstotka." Generalna 
direktorica direktorata za 
prostor na Ministrstvu za 
okolje Metka Čemelč pa je 

razložila, da so v spremembo 
novega stanovanjskega zako-
na vključili alternativne rešit-
ve, kako zmanjšati slabo raz-
merje med neprofitnimi in 
tržnimi stanovanji. "Vzpo-
stavili smo mehanizme za 
aktiviranje zasebnega kapita-
la, s katerimi bi radi pospeši-
li gradnjo neprofitnih stano-
vanj." 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Preverite, kakšno 
zavarovanje sklepate 
Oškodovanci v hudih naravnih ali drugih nesrečah so pogosto razočarani nad izplači lom škode, zato 
vodja kranjske enote Zavarovalnice Tr iglav Aleš Klement svetuje, da se ob sklepanju zavarovanja 
pozanimate o njegovi vsebini . 

S I M O N S U B I C 

Ali se po takšnih ujmah, 
kot je bila zadnja • z vihar-
nim vetrom in točo, zani-
manje za premoženjska za-
varovanja poveča? 

"Po takšnih katastrofah se 
običajno zanimanje za zava-
rovanja poveča, tisti, ki imajo 
takšna zavarovanja že skle-
njena, pa radi preverjajo nji-
hovo kvaliteto. Zavedati se je 
namreč treba, da le kvalitet-
no zavarovanje omogoča pri-
memo jamstvo za naše pre-
moženje." 

Zakaj od oškodovancev tako 
pogosto slišimo, da je zava-
rovalnica povrnila le del 
škode> 

"Pri sklepanju zavarovanja 
je najbolj pomembno in opti-
malno, da ga sklenemo za za-
varovalno vsoto, ki je enaka 
dejanski vrednosti zavarova-
nega .premoženja. Problem 
pri tem je vedno cena, saj je 
kvalitetno zavarovanje dražje 
od zgolj zavarovanja, česar si 
vsi ne morejo privoščiti. A za-
vedati se je treba, da za ob-
jekt, ki je vreden 100 enot in 
bi bilo zavarovanje zanj skle-
njeno v višini 50 enot, tudi 
zavarovalnica pri vsaki škodi 
izplača samo polovico njene 
vrednosti. To je osnoven pro-
blem. Konkreten nasvet je, da 
se je treba pri sklepanju zava-
rovanj pozanimati, kakšno 
zavarovanje sploh sklepate. V 
končni fazi, tudi tisti, ki se 
odločijo za "slabše" zavarova-

nje, v škodnem primeru ne 
bodo razočarani nad izplači-
lom, če bodo z njim že vna-
prej seznanjeni." 

Ob zadnjem vetrolomu se je 
zastavila dilema, ali je gozd 
spldi možno zavarovati... 

"Seveda ga je možno, a teh 
zavarovanj imamo zelo malo." 

Morda zato, ker jih kmetom 
premalo ponujate.' 

"Najbrž očitek, da takšna 
zavarovanja premalo popula-
riziramo, tudi drži. Po drugi 
strani pa o tem premalo raz-
mišljajo tudi lastniki gozdov. 
Krivda je torej v tem primeru 
deljena." 

Kako naj ravnajo varovanci 
ob naravnih katastrofah? 
Nenazadnje prve dni po 
ujmi zgolj rešujejo svoje 
premoženje, škodo pa je 
treba prijaviti v treh dneh? 

"Po zavarovalnih pogojih 
je seveda škodo treba prijavi-
ti v treh dneh, ampak ob ta-
kih dogodkih seve^ zavaro-
valnica ne upošteva formal-
rtega roka, ampak poskuša 
primere reševati čimbolj člo-
veško. Tudi ob zadnji ujmi 
smo na teren poslali svoje 
ljudi, da oskrbijo oškodovan-
ce s prijavami, pomagajo in 
sodelujejo pri izpolnjevanju 
nujnih formalnosti. Ob tem 
je treba upoštevati dve stvari: 
namreč, da si zavarovanec 
najprej prizadeva minimali-
zirati nastalo škodo, po dru-
gi strani pa tudi potrebuje 

Aleš Klement/Foto:CotizdKay;n 

določena sredstva, ki mu jih 
lahko najlažje in najhitreje 
priskrbi prav zavarovalnica. 
Lahko povem, da smo po po-
plavah v Železnikih v enem 
tednu rešili 90 odstotkov 
vseh škodnih primerov, 
vključno z nakazilom denar-
ja. Tudi ob zadnji ujmi smo 
v Prekmurju že naslednji 
dan nakazali prvi denar na 
račune." 

Kako vse pogostejše ujme 
vplivajo na zavarovalne po-
goje? Se bodo zavarovanja 
podražila? 

"Zagotovo se povečuje in-
tenziteta naravnih ujm, tudi 
škodnih primerov je zagoto-
vo več kot v preteklosti. Če se 
bodo ti trendi nadaljevali, bo 
treba razmišljati o spremem-
bah premijskih stopenj. Pri 
tem se je treba zavedati, da 
nam cene takšnih rizikov v 
veliki meri dirigirajo pozava-
rovalne hiše v tujini. To ne 
pomeni, da bomo takoj vse 
naprtili na pleča zavarovan-
cev, ampak spremembe pre-
mij so možne ob nadaljeva-
nju sedanjega trenda inten-
zivnosti naravnih nesreč." 

Hudo pomanjkanje ginekologov 
v jeseniški bolnišnici se sploh ni mogoče naročiti na redni ginekološki pregled. 

U R Š A P E T E R N E L 

jesenice - Poklicala nas je go-
spa z Jesenic, ki se je pred 
dnevi želela naročiti m redni 
ginekološki pregled v di-
spanzerju v jeseniški bolniš-
nici. A začudena je izvedela, 
da se na pregled sploh ne 
more naročiti, ker rednih 
pregledov do jeseni ne oprav-
ljajo ... To je potrdil tudi po-
gled na prenovljeno spletno 
stran bolnišnice, kjer je bilo 
zapisano, da zaradi kadrov-
skih težav telefonsko naroča-
nje na ginekološke preglede 
ni možno, v primeru težav 
pa naj se pacientke osebno 
oglasijo v urgentni ambulan-

ti. Zakaj je torej več tisoč pa-
cientk, ki so za osebnega gi-
nekologa izbrale enega od 
spedalistov iz jeseniške bol-
nišnice, ostalo brez rednih 
ginekoloških pregledov, smo 
vprašali strokovnega direk-
torja Splošne bolnišnice Je-
senice Igorja Rusa. Kot je po-
vedal, se na ginekološko-
porodniškem oddelku sooča-
jo s hudimi kadrovskimi te-
žavami, saj trenutno delajo 
le štirje ginekologi speciali-
sti, medtem ko bi jih potre-
bovali vsaj sedem. Vsi štirje 
zdravniki so močno obreme-
njeni, saj delajo tako na od-
delku kot v operacijskih dvo-
ranah in pri porodih. Število 

porodov se zadnja leta v jese-
niški bolnišnici povečuje, 
tako so jih lani našteli re-
kordnih 630 (pred tremi leti 
le 470), letos pa že - do prejš-
njega torka - 326. Poleg poro-
dov je po Rusovih besedah 
veliko urgentnih zadev (no-
bene padentke, ki rabi nujno 
pomoč, ne zavmejo), nena-
zadnje pa so v teh mesecih 
zdravniid tudi na zasluženih 
dopustih. "Zato ne bi bilo 
pošteno do pacientk, da bi 
jih naročali, nato pa jih klica-
li in jim sporočali, da jih na 
določen datum ne bomo mo-
gli sprejeti," je povedal Rus. 
Izrazil je upanje, da se bodo 
v drugi polovici septembra 

stvari normalizirale in da bo 
dispanzer spet začel z nor-
malnim delom. Ob tem pa je 
navedel podatek, da preskrb-
Ijenost z ginekologi na Go-
renjskem ni slaba, ginekolo-
ge imajo v vseh gorenjskih 
zdravstvenih domovih. Po 
mnenju Igorja Rusa bi paci-
entke, ki imajo za osebne gi-
nekologe izbrane zdravnike-
specialiste v jeseniški bolniš-
nici, dolgoročno moralo pre-
vzeti Osnovno zdravstvo Go-
renjske, torej ginekologi po 
zdravstvenih domovih. Gi-
nekološki dispanzerji v bol-
nišnicah so po Rusovem 
mnenju ostanek nekega 
prejšnjega sistema. 

Peko: dobiček 
za pretekle izgube 
Lani so v Peku ustvarili 912 tisoč evrov dobička, 
ki ga bodo nameni l i za prejšnje izgube 

Š T E F A N Ž A R G I 

Tržič - v torek je bila v Ljublja-
ni 18. redna skupščina Peka, 
ki je odločala o lanskem po-
slovnem rezultatu ter nadalj-
njem vodenju družbe. Druž-
ba za proizvodnjo obutve 
Peko je lani, že četrto leto za-
pored, poslovala pozitivno in 
ustvarila za 912 tisoč evrov či-
stega dobiaš, kar je za 23 od-
stotkov več kot leto poprej, s 
soglasnim sklepom poobla-
ščenih predstavnikov lastni-
kov - Republike Slovenije in 
SKB banke pa ga bodo name-
nili ža pokrivanje izgub iz 
preteldih let Poslovna skupi-
na Peko, ki obsega družbo 
Peko, d. d., in šest odvisnih 
hčerinskih podjetij doma in v 
tujini, je v letu 2007 ustvarila 
skupno 51 milijonov evrov 
prihodkov in imela skupaj ti-
soč zaposlenih, od katerih je 
polovica delovala v malopro-
dajnih mrežah. V primerjavi 

s podatki iz leta 2006 se je za 
dobrih 12 odstotkov povečala 
tudi dodana vrednost na za-
poslenega, ki znaša dobrih 20 
tisoč evrov. V podjetju Peko 
so v lanskem letu proizvedli 
okoli 450 tisoč parov obutve, 
kar je za 7,3 odstotka več kot v 
letu 2006. V strukturi proda-
je proizvodov in trgovskega 
blaga predstavlja prodaja v 
Sloveniji v letu 2007 vred-
nostno 53 odstotkov, medtem 
ko je delež leto poprej znašal 
štiri odstotke več. Pomemben 
vpliv na uspešne poslovne re-
zultate je imela tudi za dobrih 
10 odstotkov povečana proda-
ja Pekove obutve na tujih tr-
gih, ki je v letu 2007 znašak 
skoraj 8 milijonov evrov. Za 
prenovo in odprtje novih trgo-
vin doma in v državah bivše 
Jugoslavije so lani investirali 
700 tisoč evrov. Skupščina, 
zadovoljna z doseženim, je 
upravi in nadzornemu svetu 
podelila razrešnico. 

Marta Corjup Brejc, predsednica uprave Peka 
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Začeli z gradnjo muzeja 
v začetku t e d n a v M o j s t r a n i z a č e l i gradit i S l o v e n -

ski p l a n i n s k i m u z e j . 

M A R J A N A A H A Č I Č 

Mojstrana - V ponedeljek so 
v Mojstrano pripeljali prvi 
gradbeni stroji in tako se je 
tudi fizično začela gradnja 
Slovenskega planinskega 
muzeja. Nova stavba Sloven-
skega planinskega muzeja 
bo stala ob cesti Mojstrana-
Vrata, v neposredni bližini 
objekta obstoječe stavbe Tri-
glavske muzejske zbirke. 
Objekt bodo gradili v dveh 
fazah, pri čemer bo že prva 
faza predstavljala oblikovno 
in fluikdonalno zaključeno 
celoto. Stavba bo oblikovana 
kot skalna gmota. 

Kot je za Gorenjski glas že 
povedal Miro Eržen, vodja 
projekta izgradnje Planin-
skega muzeja, so tovrstni 
muzeji v alpskih deželah po-
membne ustanove za utrje-
vanje zgodovinskega spomi-
na, ozaveščenosti in narodo-
ve identitete. "To je tudi naš 
dolg do znamenite in bogate 
planinske dediščine. Poskr-
beti moramo za varno 
hrambo že zbranih ekspo-
natov in pomembnih arhi-
vov, preprečiti pa moramo 
tudi prehajanje gradiva v 
muzejske centre zunaj Slo-
venije, kar se že dogaja. V 
muzeju bomo ohranjali in 
predstavljali slovensko pla-

ninsko dediščino; predstav-
ljali vzgojno naravovarstve-
ne vsebine naših planin, evi-
dentirali, proučeroli ter pro-
movirali planinsko dedišči-
no doma in po svetu. Dejav-
nost bomo dopolnjevan s 
prireditvami, predavanji, ob-
časnimi razstavami, video-
projekdjami, izobraževalni-
mi delavnicami, predstavit-
vami najnovejših domačih 
in tujih planinskih in gomi-
škdh dosežkov. Organizirali 
bomo tudi strokovne izlete 
na najzanimivejše točke šir-
šega alpskega okolja. Obis-
kovalcem bomo posredovali 
podatke o varnem gibanju 
in naravovarstvenem obna-
šanju v gorah ter sveže turi-
stične informacije o možno-
sti izletov in vzponov." 

Gradnja muzeja je delno 
financirana iz skladov EU in 
sredstev ministrstva za kul-
ttiro. Končan naj bi bil do 
leta 2010, letos pa naj bi bil 
dograjen do tretje gradbene 
faze. Izbrani izvajalec del je 
podjetje Kovinar Gradnje, 
občina pa za investicijo na-
menja 700 tisoč evrov. Kot 
je povedal kranjskogorski 
župan Jure Žerjav, si občina 
od novega muzeja obeta 
oživitev turizma v nekdaj že 
mnogo bolj turistični Moj-
strani." 

V Mojstrano so v ponedeljek prišli prvi gradbeni stroji. 

PRODAJA IN SERVIS FOTOKOPIRNIH STROJEV. 
PISARNIŠKI MATERIAL IN OPREMA, d.0.0. 
KOrt)ška 35, 4000 KRANJ 
tel.: 04/2380 751, lax: 04/2360 755 

Pestra in ugodna izbira 
šolskih nahrbtnikov in šolskih potrebščin 

• Na voljo več kot 200 različnih nahrbtnikov 
• Šolske torbe znanih televizijskih junakov (Cars, Ninje 

Turtles. Barbie, Spiderman,...] 
• Zvezki A4 BO-listni že od 0,45 EUR dalje 
• Barvice Jolly Kinderfest 1/12 B.59 EUR 
• Tempere Aero TE-12 3,95 EUR 
• Risalni blok 2mistni 1,25 EUR 
• Šestila od 1.90 EUR dalja 
• Voščenke Duga 2,99 EUR 
• Mapa z elastiko od 1,50 EUR dalje 

Pri nakupu 70 EUR 5 % popust 
Pri nakupu 100 EUR 5 % popust + darilo 

Razprodaja lanskih nahrbtnikov in šolskih torbic 

Podobnik obljubil pomoč 
O k o l j s k i m i n i s t e r j a n e ž P o d o b n i k j e v s r e d o po o g l e d u p o d o r a s l a p u Č e d c a nad J e z e r s k i m zagotovi l , 

d a b o d o stori l i v s e z a v a r n o s t d o m a č i n o v . C e l o v i t a s a n a c i j a p o d o r a bo tra ja la n a j m a n j dve leti. 

S I M O N Š U B I C 

Jezersko - "Jezerjani lahko 
pričakujejo celovito sanadjo 
podora slapu Čedca. Naša 
posebna skrb je varnost nji-
hovega premoženja v dolini, 
njihovih gozdov in sploh 
lastnine. Prvi interventni 
ukrepi se že izvajajo, v na-
slednjih dneh pa bomo pri-
čeli tudi z izkopom na trav-
niku v dolini, da bi čimbolj 
onemogočili poplavljanje hiš 
ob vsakem dežju," je v sredo 
po ogledu podora slapu Čed-
ca nad Jezerskim povedal 
minister za okolje in prostor 
Janez Podobnik. Odločitev o 
najboljšem načinu sanacije 
podora bodo sprejeli na pod-
kgi podrobnega geološkega 
in hidrološkega poročila, je 
napovedal: "Podor je delo 
narave, nanj ni v ničemer 
vplival človek, zato je treba s 
strokovno občutljivostjo ter v 
sodelovanju z občino in kra-
jani najti najboljšo rešitev. 
Pripravljenih imamo več va-
riantnih rešitev." 

Za prve sanacijske ukrepe 
je ministrstvo zagotovilo sto 
tisoč evrov, nemogoče pa je 
napovedati, koliko bo stala 
celovita sanacija. "Po prvih 
ocenah bo sanacija presegla 
pol milijona evrov, Ravnino 
sredstev pa bo prispevala dr-
žava," je napovedal minister. 

Minister Janez Podobnik, župan Milan Kocjan in Ervin Vivoda (z leve proti desni) 
napovedujejo, da bo sanacija podora slapa Čedca dolgotrajna. / Foto,-corud Kav<ic 

Po besedah Ervina Vivode, 
vodje sektorja za sanadjo ob 
naravnih nesrečah, bo sana-
dja podora potekala najmanj 
dve leti. 

Jezerski župan Milan Koc-
jan je bil z ministrovim obis-
kom zadovoljen in spomnil, 
da so se pristojne službe si-
cer odzvale takoj, ko se je 
skalnato pobočje okoli slapu 
začelo podirati, vendar pa je 
bilo sprva nekaj nesporazu-
mov glede najprimernejših 
interventnih ukrepov. "Da-

nes so bile zadeve bolje jx>-
jašnjene. Pravilno je, da se s 
pregradami poskuša večino 
materiala zadržati v dolini 
Kočne, z napovedanim pre-
kopom na travniku približno 
800 metrov nad hišami pa 
bomo odpravili vsaj tiste kri-
tične situadje, ki se sedaj po-
javljajo že po dveh urah dež-
ja. Sanacija pa bo zagotovo 
projekt, ki bo trajal dlje 
časa," je ocenil župan. 

Najbližje hiše v zaselku 
Punkelgasa, ki so od slapa 

Čedca oddaljene približno 
dva kilometra, je blatni tok 
ogrozil že večkrat. Domačin 
Bogdan Slapar je povedal, 
da je voda v zadnjih štiride-
setih dnevih že štirikrat pre-
stopila bližnjo cesto, svoje 
hiše pa so lahko obranili 
samo s pregradami iz vreč. 
"Stražimo ob vsakem de-
ževju, nazadnje smo se z 
vrečami branili danes pono-
6. Dmge možnosti tako ni-
mamo," je v sredo razložil 
Slapar. 

Najprej obup, sedaj veselje 
Petč lanska d r u ž i n a J a g o d i c - K a š t r u n , ki j e s r e d i m a j a p o p o ž a r u o s t a l a brez s v o j e g a d o m a , s e je v 
torek v s e l i l a naza j v p r e n o v l j e n o n a j e m n i š k o s t a n o v a n j e na P l a n i n i . 

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

Kranj - "Vesel sem, da vam 
lahko nazaj predam ključe 
stanovanja, Id je po požaru 
temeljito obnovljeno. Želim 
vam vamo Ln srečno biva-
nje," je v petek sredi dopol-
dneva v bloku na Planini 73 v 
Kranju zbrani družini Jago-
dic-Kaštrun, ki je 15. maja po 
požaru ostala brez stanova-
nja, zaželel kranjski podžu' 
pan Igor Velov. Za obnovo 
najemniškega stanovanja, ki 
je sicer v lasti Mestne občine 
Kranj, so porabili nekaj več 
kot 37 tisoč evrov, saj je bilo 
po požaru treba obnoviti tla-
ke, parket in talne ploščice, 
elektro inštaladje in central-
no kurjavo, vodovodne cevi, 
celotno kopalnico, prav tako 
so zamenjali vsa okna. obno-
vili pa so tudi omete sten in 
stropa. Za obnovo stanova-
nja je poskrbelo podjetje 
Spekter iz Kranja, kot je tudi 
povedal Igor Velov, pa je bilo 
stanovanje zavarovano, saj 

ima kranjska občina vse svo-
je nepremičnine primemo 
zavarovane. 

V stanovanje se je nato že v 
torek znova vselila petčlan-
ska družina. "Po požam smo 
se preselili k prijatelj id v Bit-
nje. Seveda smo imeli vsi 
skupaj 2aradi hitre selitve kar 
malo krize, dekleta, ki so ta-
krat še hodile v šolo, so mal-
ce popustile, vendar so na 
koncu uspešno končale šole. 
Vsi skupaj smo se pač neka-
ko morali znajti" je povedala 
Lili Kaštnm, ko je znova 
srečna z družino, dekleti Ta-
njo, Špelo, Dašo ter partner-
jem Robertom Jagodicem 
prišla v prenovljeno stanova-
nje. "Danes smo vsi presreč-
ni, teh občutkov se ne da opi-
sati. Nekaj čisto drugega kot 
takrat, ko smo po požaru 
praznili kar je ostalo. Sedaj 
smo dobili pomivalni stroj, 
tudi sosedje z našega in so-
sednjega bloka so zbirali de-
nar, da smo lahko kupili 
novo opremo, žal pa od stare-

Kranjski podžupan Igor Velov je družini Kaštrun-Jagodic 
izročil ključe po požaru prenovljenega stanovanja. 

ga pohištva ni ostalo veliko," 
je tudi povedala Lili Kaštrun, 
najbolj nasmejana pa je bUa 
najmlajša med dekleti, Daša, 
ki je za požar zvedela, ko je 
bila v šoli v naravi. "Bili smo 
v Čateških toplicah in bila 

sem zelo žalostna, ko sem iz-
vedela kaj se je zgodilo 
doma. Danes pa sem že pre-
cej bolj vesela, saj je stanova-
nje lepo prenovljeno," je po-
vedala Daša, ki bo septembra 
že petošolka. 

mailto:info@g-glas.si
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Samski dom bodo prodali 
B o l n i š n i c a G o l n i k je že pred č a s o m predlagala, da prodajo tako i m e n o v a n i " S a m s k i d o m Golnik", 

d e n a r od k u p n i n e pa naj bi porabil i pri urejanju centra z a tuberkulozo. 

V I L M A STANOVNIK 

Golnik - Izklicna cena stavbe 
samskega doma na Golniku 
je milijon evrov, vlada pa je 
pred kratkim dala soglasje k 
vzorcu kupoprodajne pogod-
be, s katero bo Ministrstvo 
za zdravje lahko prodalo ob-
jekt s pripadajočim zemlji-
ščem, za katerega je že sedaj 
med bodočimi kupci precej 
zanimanja. 

"Že tri leta se trudimo, da 
bi stavbo prodali, po soglasju 
vlade k vzorcu kupoprodajne 
pogodbe pa naj bi bila javna 
dražba sedaj v roku dveh 
mesecev. Želimo si, da bi 
bila stavba namenjena za 
manjši hotel, morda za 
športni turizem, za varovana 
stanovanja ali kaj podobne-
ga, kar bi se primemo vklju-
čevalo v ta prostor in bi bilo 
okolju prijazno, pravi Vasja 
Rebec, pomočnik direktorja 
za upravno in poslovno po-
dročje pri Bolnišnici Golnik 
in dodaja, da so se na Mini-
strstvu za zdravje že dogovo-

Stavba tako imenovanega samskega doma na Golniku naj bi v dveh mesecih dobila 
novega lastnika. / foio: comci kiv<>( 

rili, da bodo denar od kupni-
ne namenili izgradnjo cen-
tra za tuberkulozo. 

"Center za tuberkulozo 
Slovenija potrebuje in ga 
tudi po predpisih moramo 
imeti. Zanj sta primerni dve 

lokadji v naši bližini, še naj-
bolj tako imenovana stara gi-
nekologija, ki pa bi jo seveda 
morali preureiti v center za 
tuberkulozo po najnovejših 
standardih. Predvidevamo, 
da bo ta naložba vredna med 

1,5 in 2 milijona evrov, od 
kupnine za samski dom pa 
naj bi dobili najmanj mili-
jon. S tem denarjem bi obli-
kovali posebno proračunsko 
postavko," pojasnjuje Vasja 
Rebec. 

jESENICE 

Začetek obnove Tavčarjeve ceste 

Na Jesenicah so začeli obnavljati Cesto Cirila Tavčarja na 
Plavžu. V prvi fazi bodo obnovili del ceste od križišča pri In-
tegralu do objekta Tavčarjeva 6, je povedal župan Tomaž 
Tom Mencinger. Obnovili bodo fekalno in meteorno kanali-
zacijo, vodovod, cestno razsvetljavo in cestišče. Izvajalec je 
Cestno podjetje Kranj, dela pa naj bi bila končana do sep-
tembra. Vrednost prve faze obnove je 660 tisoč evrov, pro-
jekt pa delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. 
V času obnove naj ne bi prihajalo do daljših popolnih zapor 
ceste. U. P. 

Rciclio Triolcir 
Raoo Tiitfr* JpteniM. d o-o:; Tfg Tonota Cuf«ta 4. iMenieo t^F 

G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

www.l id l . s i 

MP3-CD avtoradio 
' z Bluetooth napravo za prostoročno 

telefoniranje • Prilaz klicane številke^prikaz 
zadnjih 20 klicev • Prostoročna funkcija 
z zunanjim mikrofononn • Predvaja MP3, 
OGG, w m avdio formate • A2DP 
(avdio prenos iz mobilnega 
telefona na avtoradio. 
če to podpira 
mobilni telefon) ^ ^ H Q S 

Visokotlačni čistilnik 
• Pritisk do 135 barov, pretok do 530 l/h 
• Integrirani rezervoar za kemikalije, vrtljiva 

ščetka, držalo za opremo 
• Ročna razpršilna pištola z manometrom 

za prikaz pritiska in vrtljiva sklopka 
iz medenine 

•Vkij. 500-ml čistila 
• Samodejni izklop 
• Moč 2.550 W 

@ Bluetooth 

im^B 

Banane 
• nepakirano 
• razred I 
• cena za kg 
24. 7. - 26.7.2008 

Breskve 
• razred I 
• cena za 

l-kg-posodlc3 
24. 7. - 26. 7. 200B 

Vrtni -J 
h i b i s c u f ^ ^ v , 
• trajnicf^^^-Vv.-
• 0: 17 -- • 
• V: 40 

Paprika-zelena 
• nepakirano 
• razred I 
• cena za kg 
24. 7. - 26. 7. 2008 

Kremni namaz Milanska salama 
mleko in čokolada 
750-g 
€ 1.59/kg 

100-g 
e 11.90/kg 

24. 7. • 26. 7. 2008 

* Ijdelki so dobavl|ivi samo v omejenih kollčmali. V pimieru. da bodo kl|ub skrbnemu naSdovanju zal(̂  pn ncptičakovaiio valikemii povpiaševan|ii le ptvi dan lazpiodani, ccnjene ku|)ce prosimo za razumevajije 
Prodaia samo v količinali. obitaimh za gospodmistoa. Slike io simbolične. Vse cene veljajo za izdelke biez dekoialivnili eleinenlov do lazpiodaje zalon. Vse cene so v BIR s piipadaiočim ODV Za llskatsko nacake ne odgoraiiarao. 

24. 7. - 26 . 7. 2008 

LidI d.0 .0. k.d. 
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Zdravnica ne odhaja samo 
zaradi najemnine 
A N A H A K I M A N 

Železniki - Kot smo že poro-
čali, je Špda Petemdj, ena od 
treh splošnih zdravnikov v Že-
leznikih, občini vrnila konce-
sijo. "V2xokov je več, glavni pa 
zagotovo ni najemnina," je na 
trditev župana Mihaela Pre-
vca odvrnila Petemeljeva, ki 
se je v teh dneh vrnila z dopu-
sta. Kot pravi, je že pred leti 
zaradi v e l i k ^ števila pacien-
tov in preobremenjenosti že-
lela urediti dodatno ambulan-
to in zaposliti še e n ^ zdrav-
nika, a župan ni podprl ures-

nifitve njenih idej. Petemelje-
va Prevcu očita tudi neodgo-
vorne izjave o trajanju obnove 
zdravstvenega doma po po-
plavah. "Najprej smo mislili, 
da bomo v Selcih tri mesece, 
zdaj pravijo, da naj bi se obno-
va končala do konca januarja, 
a ne verjamem. Župan je ob-
ljubil tudi, da bo občina am-
bulante opremila s pohi-
štvom, pred dvema tednoma 
pa smo dobili pismo, da od 
t ^ odstopajo zaradi predra-
ge adaptacije." Najemnina je, 
kot pravi, zadnji razlc^ za nje-
no odločitev, je pa morda kap-

lja čez rob. Po njenih besedah 
jim je župan obljubljal nepro-
fitno najemnino. "Najemnina 
zdaj znaša 6,08 evra po kva-
dratnem metru, medtem ko je 
v Škofji Loki 4,8 evra. V obnov-
ljenem zdravstvenem domu 
bi bila moja ambulanta velika 
70 'kvadratov', če bi zaposlila 
še e n ^ zdravnika, bi bilo to 
še enkrat toliko prostora, če pa 
prištejem še obratovalne stro-
ške, pa ne pridem več skozi," 
meni zdravnica, ki svoje odlo-
atve ne namerava spremeniti 
in tako z novim letom zapuš-
ča zdravstveni dom ŽeleznikL 

^ KO Finančna točka 
premoženjsko svetovanje, d.0.0. 

Stremimo k najboljšemu standardu storitve svetovanja in k največji 
ponudbi finančnih produktov. Sledimo sodobnim pristopom in rastemo 
skupaj z njimi. Naš cilj so zadovoljne stranke. 

# 

Zaradi razvojne usmeritve družbe in širitve na tuje trge iščemo nove, ambiciozne 
in odgovorne sodelavce in sodelavke. Novim sodelavcem in sodelavkam nudimo 
možnost osebnostnega in kariemega napredovanja na domačem ali na tujih trgih, 
vodenje lastne prodajne ekipe, različna in redna izobraževanja, stimulativno 
nagrajevanje. V našo sredino bomo sprejeli: 

10 FINANČNIH SVETOVALCEV (m/ž), 
ki bodo skrbeli za svetovanje strankam na področju naložb. Nudimo zaposlitev za 
določen čas (5 kandidatov) oziroma nedoločen čas (5 kandidatov) z možnostjo 
zaposlitve v poslovalnici Rnančna točka. 

Od kandidatov pričakujemo: 
- komunikativnost, 
- voljo po osebnostni in kariemi rasti, 
- željo po dodatnih usposabljanjih, 
- najmanj V. stopnjo izobrazbe, 
• pripravljenost za delo na terenu, 
- poznavanje MS Office okolja in dela z Internetom, 
- vozniški izpit B kategorije. 

MEDNARODNE MENTORJE (m/ž), 
ki bodo skrbeli za razvoj in koordiniranje prodajnih poti v državah centralne in JV 
Evrope. Z izbranimi kandidati bomo sklenili redno delovno razmerje za določen 
čas enega leta s šestmesečnim poskusnim obdobjem ter trimesečnim uvajalnim 
obdobjem za pripravo na delo v tujini. 

Od kandidatov pričakujemo poleg pričakovanj navedenih pri zgornjem 
razpisu še: 
- znanje angleškega jezika, 
- delovne izkušnje na finančnem področju, 
- pripravljenost napotitve na delo v tujino, 
- pripravljenost za učenje lokalnega jezika, 
- dobre organizacijske sposobnosti in prodajne veščine ter sposobnost načrtovanja, 
- dobre sposobnosti pisnega in ustnega izražanja. 

Zaželene so izkušnje v tujini, poznavanje lokalnih jezikov. 

Opišite dosedanje delovne izkušnje in nas prepričajte, da ste pravi za nas. 
Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in/ali opravljen preizkus 
strokovnih znanj s področja trženja investicijskih skladov je zaželeno, ni pa pogoj. 

Vaše pisne prijave pričakujemo do 4. 8. 2 0 0 8 na naslov: KD Finančna 
točka, d. o. o., Celovška cesta 2 0 6 , 1 0 0 0 Ljubljana s pripisom 'ZA 
RAZPIS' ali na elektronski naslov kadri.ft@kd-group.si 

O izboru ali nadaljnjih postopkih bomo kandidate in kandidatke obvestili pisno v 
zakonsko predpisanem roku. 

KD Finanina toilu, premoženjsko svetovanje, d.o.o. 
Celovika cesta 206, Ljubljana 
vmm.kd-group.com 

Obnova skakalnic 
do septembra 
v S e b e n j a h o b n a v l j a j o tri m a n j š e skakalnice, ki s o bile z a r a d i dotrajanost i 

že nekaj let zaprte. 

A N A H A K T M A N 

Sebenje - V začetku septem-
bra se bo po skoraj dveh letih 
zaključil projekt iireditve 
Skakalnega centra Sebenje. 
Do takrat se bo predvidoma 
končala prenova treh manj-
ših skakalnic v velikosti 8,15 
in 24 metrov, ki so bile po be-
sedah Janeza Brzina, pred-
sednika Nordijskega smučar-
skega kluba Tržič, zaradi do-
trajanosti že nekaj let zaprte. 
Tako ne čudi, da beležijo mo-
čan upad najmlajših skakal-
cev, ki ne morejo trenirati 
doma, klub pa jim zaradi 
omejenih finančnih sredstev 
težko zagotavlja treninge 
drugje. A tržiškim smučar-
skim skakalcem se kmalu 
obetajo precej boljše razmere. 

Letos so že zaključili obno-
vo največje, 50-metrske ska-
kalnice, ki se je zaradi zemelj-
skega plazu premaknila in 
razmajala, kmalu pa bodo 
prenovljene tudi tri manjše 
skakalnice. Uredili bodo nove 
temelje, kovinsko konstrukci-
jo, smučišče s plastično 
maso, ki omogoča skoke po-
leti in pozimi, doskočišče z 
montažno ogrado, odvodnja-
vanje in kanalizacijo. Obnov-
ljen park nameravajo ogradi-
ti, da bo vamejši pred vanda-
lizmom. "Končno nam bo 
uspelo urediti skakalni center 
Sebenje. Prizadevni športni-
ki, trenerji in vodstvo kluba si 
to nedvomno zaslužijo. Sep-
tembra bomo tako po dolgih 

Na obnovljenih skakalnicah v Sebenjah bodo septembra po 
nekaj letih spet lahko izpeljali tekmo za pokal Tržiča. 

letih na obnovljenih skakalni-
cah lahko izpeljali tekmova-
nje za pokal Tržiča in gorenj-
sko regijsko tekmo. Smučar-
ski skoki so bili vedno doma v 
Tržiču, zato moramo zagoto-
viti, da tako tudi ostane," je 
poudaril župan Borut Sajovic 
in dodal, da bodo s to investi-
cijo dokončno rešili dolgolet-
ni problem propadajočih ska-
kalnih objektov. 

Obnova treh manjših ska-
kalnic bo stala okoli sto tisoč 

evTov. Občina Tržič, ki je 
pred dvema letoma postala 
tudi lastnica zemljiSč in ob-
jektov v skakalnem centru, 
bo prispevala 84 tisoč evrov, 
23 tisoč evrov pa so uspeli 
pridobiti na ministrstvu za 
šolstvo in šport ter Fundadji 
za šport. Skupna vrednost 
celotne investicije z odkupi 
zemljišč, ureditvijo lastni-
štva objektov in obnovo vseh 
skakalnic (tudi 50-metrske) 
znaša okrog 300 tisoč evrov. 

V Vodicah ločujejo odpadke 
Pri čisti lni napravi V o d i c e s o odprli z a č a s n i zb irn i center z a ločeno 
z b i r a n j e o d p a d k o v . 

JASNA P A I A D I N 

Vodice - Občina Vodice se je 
tega projekta za čistejše oko-
lje skupaj s komunalnim 
podjetjem Snaga lotila tudi 
na pobudo občanov, kd so ko-
sovne in nevarne odpadke 
do zdaj morali odvažati v 
precej oddaljen zbirni center 
na Barje. 

"Doslej smo imeli po vsej 
občini urejene ekološke oto-
ke, dvakrat letno pa je bil 
organiziran tudi kosovni od-
voz. Zdaj bomo imeli zbirni 
center v svoji občini, zato ob-
čane pozivam, naj ga čim 
večkrat obiščejo, saj bomo 
tako lahko vsi skupaj privar-
čevali pri kosovnih odvozih, 
ki bodo odslej organizirani le 

enkrat na leto," je povedal 
župan Brane Podboršek in 
d o ^ , da je zbirni center na-
menjen vsem vodiškim go-
spodinjstvom, ki so že vklju-
čena v sistem ravnanja z od-
padki, torej Snagi plačujejo 
položnice, oddaja odpadkov 
do dveh kubičnih metrov pa 
bo brezplačna. 

Začasni zbirni center so 
uredih pri čistilni napravi 
Vodice, kjer je že namešče-
nih sedem velikih zabojni-
kov za zbiranje kosovnih od-
padkov, električne in elek-
tronske opreme, zelenega 
odreza, pohiStvenega lesa, 
kovin in kovinske embalaže 
ter bioloških odpadkov. V 
sklopu centra so uredili tudi 
ekološki otok za zbiranje pa-

pirja in kartona, stekla ter 
plastenk in pločevink in za-
bojnik za odlaganje odsluže-
nih CD in DVD pložč. Grad-
bene, nevame, azbestne in 
druge podobne odpadke ter 
avtomobilske gume bodo 
morali občani še vedno vozi-
ti v Zbirni center Barje. 

Zbirni center bo odprt vsa-
ko soboto, odpadke pa bodo 
občani odlagčJi sami ob po-
moči oskrbnika centra in ob 
občasnem nadzoru usluž-
bencev Medobčinskega in-
špektorata. Kot je še povedal 
župan, pa je zbirni center ob 
čistilni napravi le začasen, 
saj ima obfina v načrtih ure-
ditev stalnega centra večjih 
dimenzij, ki pa bo na drugi 
lokadji. 

mailto:kadri.ft@kd-group.si
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Skakalci na poletne tekme 
z d a n a š n j i m i v e č e r n i m i kval if ikaci jami s e v H i n t e r z a r t n u z a č e n j a Poletna velika n a g r a d a v s m u č a r s k i h 

skokih, v N e m č i j i pa ne b o d o m a n j k a l i n a š i orli. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Čeprav so za mnoge 
smučarski skoki še vedno 
predvsem zimski šport, pa 
so tudi tekme na skakalni-
cah 2 umetno plastično 
maso zadnja leta postale vse 
bolj priljubljene tako pri ska-
kalcih kot njihovih navijačih. 
Največje poletno tekmovanje 
pa so tekme za Poletno veli-
ko nagrado, ki se danes zače-
njajo v nemškem Hinter-
zartnu, nadaljevale pa so 
bodo naslednji konec tedna 
v Einsiedelnu v Švici, v Curc-
hevelu v Franciji ter za ko-
nec prvega dela 5. avgusta 
zaključile v Pragelatu v Itali-
ji. Sledili bodo trije tedni od-
mora, nato pa bosta konec 
avgusta tekmi v Zakopanih. 
Sredi septembra bo še Ja-
ponska turneja s tekmama v 
Hakubi, v začetku oktobra 
pa se bo Ec^ejna velika na-
grada zaključila s tekmama v 
nemškem Klingenthalu in 
češkem Liberecu. 

"Bolj kot naše želje, da bi 
vsaj enkrat posegli med prve 
tri in trikrat med prvih 
osem, je pomembno, da 
nam bodo poletna tekmova-
nja služila kot priprava na 
zimo. Ekipe za posamezne 
tekme bomo sestavili glede 
na proces treninga in glede 

Robert Kranjec zaradi menjave tehnike skakanja še išče pravo formo. / fom: comd kivj« 

forme posameznikov, na 
prvi tekmi pa bodo nastopili 
Jernej Damjan, Primož Piki, 
Mitja Mežnar in Robi Kra-
njec. Ker bo letos uvodna 
tekma namenjena tudi tek-
movanju v nordijski kombi-
naciji, pa z nami v Nemčijo 
potujeta tudi Mitja Oranič in 
Marjan Jelenko," je po torko-
vem treningu na kranjski 
skakalnici povedal športni 
direktor za skoke in nordij-
sko kombinacijo Frand Pet-
ek. 

"Vesel sem, da sem se uvr-
stil v ekipo, in upam, da bom 
izkoristil priložnost ter poka-
zal tako dobre skoke, kot sem 
jih v zadnjem času. Uvrstitve 
pa težko napovedujem," je 
povedal novinec v A ekipi 20-
letni Tržičan Mitja Mežnar. 
Bolj slabe volje pa je bil izku-
šeni Kranjčan Robert Kra-
njec. "Kondicijsko sem do-
bro pripravljen, ker pa spre-
minjam tehniko skokov pa 
se mi občutki iz skoka v skok 
menjajo - enkrat gre dobro. 

pa spet slabše. Zato rezultati 
zame sedaj niso najpo-
membnejši, pomembno je, 
da osvojim tehniko in se do-
bro pripravim na zimo," je 
pred odhodom v Nemčijo po-
vedal Kranjec, eden od letoš-
njih adutov trenerja Matjaža 
Zupana. Vsi skupaj se bodo 
že danes v Hinterzartnu po-
merili v večernih kvalifikaci-
jah, jutri popoldne bo ekipna 
tekma, v nedeljo pa prva po-
samična tekma za pokal šti-
rih narodov. 

V Peking 17 gorenjskih športnikov 
• 1. stran 

VILMA STANOVNIK 

Ljubljana - To so: atleti Matic 
Osovnikar in Brigita Langer-
holc iz Škofje Loke, Rožle 
Prezelj iz Kranja, Roman 
Kejžar iz Sorice in Damjan 
Zlatnar iz Stahovice, kolesar 
Tadej Valjavec iz Zgornje 

Besnice, gorska kolesarka 
Blaža Klemenčič iz Bukov-
ščice, plavalci Luka Turk in 
Teja Zupan iz Radovljice, 
Anja Čarman z Godešiča, 
Sara Isakovič z Bleda in Anja 
Klinar z Jesenic, veslači Iz-
tok Čop in Rok Rozman iz 
Radovljice, Luka Špik iz Up-
nice pri Kropi ter Tomaž in 
Miha Pirih iz Žirovnice. 

V imenu vseh 62 sloven-
skih olimpijcev je olimpijsko 
prisego prebral naš najizku-
šenejši potnik na Kitajsko, 
strelec Rajmond Debevec, ki 
tokrat že šestič odhaja na 
olimpijska prizorišča, kjer bo 
slovesnost ob odprtju natan-
ko čez dva tedna, 8. avgusta, 
prva tekmovanja pa se bodo 
začela dan kasneje. 

Med slovenskimi olimpijd 
bodo že prvi dan na cestni 
dirid nastopili naši kolesarji, ja-
dralci, judoisti, veslači, plavalci, 
pa tudi gimnasti&r Mitja Pet-
kovšek in igralka badmintona 
Maja Tvrdy. Tekmovanja na 
različnih prizoriščih se bodo 
nato vrstila vse do 24. avgusta, 
ko bo kot zadnji naš nastopil 
maratonec Roman Kejžar. 

PADALSTVO 

LESCE 

Avbi jeva bo branila n a s l o v s v e t o v n e prvakinje 

Potem ko so najboljši slovenski padalci 2 odliko opravili prve 
tri letošnje tekme v svetovnem pokalu skokov na cilj, jih od 
nedelje do prihodnje sobote čaka najpomembnejše letošnje 
tekmovanje. V Lučencu na Slovaškem bo namreč 30. sveto-
vno prvenstvo v klasičnih disciplinah (skoki na cilj), kjer bo 
nastopila tudi sedemčlanska slovenska ekipa. V moški konku-
renci bodo reprezentanco sestavljali Roman Karun, Uroš Ban, 
Senad Salkič, Borut Erjavec in Domen Vodišek, ki največ pri-
čakujejo od njihove paradne discipline, skokov na cilj. Dekle-
ti Irena Avbelj in Maja Sajovic bosta nastopali v posamični 
konkurenci, kjer Avbijeva brani naslov svetovne prvakinje v fi-
gurativnih skokih. V slovenskem taboru so v napovedih zmer-
ni kot običajno, ekipno je želja uvrstitev do petega mesta in 
osem centimetrov najboljšega posameznika v konkurenci 
moških, dekleti pa si želita čim manj cm v skokih na cilj, Av-
bijeva pa meri še na finale figurativnih skokov. Z. R. 

NOGOMET 

DOMŽALE 

Z g o l o m a Ž I n k a d o ž e l e n e z m a g e 

Minulo sredo so nogometaši Domžal na domačem igrišču 
v povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij lige prvakov gostili 
luksemburško ekipo F 91 Dudelange. Tekma ljubiteljev no-
gometa ni navdušila, saj je bilo priložnosti za zadetek na 
obeh straneh malo. Se je pa v drugi polovici tekme k sreči 
razigral Luka Žinko, ki je gol nasprotnikov zatresel v 65. in 
nato še v 85. minuti, ter postavil končni izid tekme 2:0 (0:0). 
Tako so slovenski prvaki dosegli zastavljeni cilj, saj so brez 
večjih težav (v Luksemburgu so prejšnji teden slavili i:o) 
napredovali v drugi krog lige prvakov, ko se bodo v sredo, 
30. julija, doma pomerili z zagrebškim Dinamom. Že ta 
konec tedna pa se bo s tekmami drugega kroga nadaljevalo 
slovensko državno nogometno prvenstvo v prvi ligi 
Telekom. Domžalčani se bodo znova predstavili na do-
mačem stadionu, ko bodo v soboto, 2 začetkom tekme ob 
20.45, gostili ekipo Nafte. V. S. 

VABIIA, PRIREDITVE 

Državno prvenstvo v odbojki na mivki v Kranju - Danes in 
jutri bo na ploščadi, nasuti z mivko, pred MO v Kranju 
potekal letošnji četrti turnir Tušmobil LC presented by Nes-
ta, ki bo hkrati veljal tudi kot letošnje državno prvenstvo v 
odbojki na mivki za člane in članice. Današnje tekmovanje se 
bo začelo ob 9.30 (osem tekem se bo odigralo tudi v ŠRC 
Vogu v Besnici), zadnje polfinaliste pa bomo dobili šele 
nekaj po 22. uri, ko je predvidena zadnja tekma po skupinah. 
Spored se bo jutri, v soboto, začel ob 14.30, ob 18.30 je 
predvidena prva tekma za tretje mesto. Ob 21. uri naj bi se v 
finalu pomerili najboljši ženski ekipi, uro kasneje pa naj bi na 
mivko stopili še najboljši moški odbojkarji. B. M. 

Enajsti gorski tek na Crintovec - Klub gorskih tekačev Papež 
bo to nedeljo s startom ob 9. uri pripravil enajsti tek na 
Crintovec. Tekmovanje bo hkrati tudi državno prvenstvo v 
gorskih tekih navkreber ter četrta tekma Pokala Slovenije v 
gorskih tekih, zato pričakujejo rekordno udeležbo. Slovesna 
podelitev in razglasitev rezultatov bo ob 15. uri pri domu v 
Kamniški Bistrici. Več izveste na www.kgtpapec.com. V. S. 

Balinarski turnir na Jesenicah - Člani Balinarskega kluba Je-
senice bodo jutri, v soboto, organizirali 46. turnir za pokal 
mesta Jesenice. Začetek bo ob 8.30 v Bazi na Jesenicah, 
j . R. 

Šahovski turnir na Šobcu - V Turističnem kampu Šobec v 
mesecu juliju in avgustu vsak ponedeljek potekajo šahovski 
turnirji. Četrti bo ta ponedeljek, 28. julija, s pričetkom ob 18. 
uri. Šahovske rekvizite zagotovi organizator turnirjev - ŠD 
Gorenjka Lesce. Prijave sprejemajo do 15 minut pred začetkom 
tekmovanja. Informacije: Nejc Petrovič, GSM: 041/461 606 ali 
na elektronski naslov: nejc_petrovic@hotmail.com. O. O. 

•Mehanizmi 
Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, 

aparatov in sistemov, d. d., Upnica 

Smo podjetje s sonetnimi izkušnjami na področjih finomehanike, elektrome-
hanike in elektronike, 2 lastnim razvojem In trženjem zahtevnih sistemov, 

izilelkov in tehnologij, v celoti usmerjeno v izvoz 

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in proces nenehnih 
izboljšav, predvsem pa motivirani, ^osobnl in prizadevni sodelavci. Smo prvo 
slovensko podjetje, kije za svoja prizadevanja na področju izobraževanja in 

razvoja zaposlenih prejelo mednarodni naziv "VLAGATELJI V LJUDI". 

Družba šteje 470 sodelavcev. 
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklicne ambicije. 

Zaposliti želimo: 

P R O I Z V O D N E D E L A V C E (m/ž) 
z osnovnošolsko Izobrazbo in 1 mesecem delovnih Izkušenj. 
Delo obsega Izvajanje enostavnih delovnih operacij pri montaži delov, polizdelkov 
in izdelkov ter sistemov s podroSij (Inomehanlke, eleklromehanlke ali elektronike. 
Proizvodne delavce/ ke bomo zaposlovali tako na lokaciji v Upnici, kot na lokaci-
ji v Kamniku In sicer v mesecu septembnj. 

V obratu v KAMNIKU želimo zaposliti: 

R A Z V I J A L C A P R O C E S A (v plastikami) (m/ž) 
2 višješolsko izobrazbo strojne smeri In funkcionalnimi znanji 
iz predelave termoplastov. 
Prednost Imajo kandidati z znanjem vsaj enega tujega jezika (nem. 
aH ang.). znanji Iz poznavanja tehnologij In razvojnih trendov na podroiju 
predelave plastike in vsaj enoletnimi delovnimi Izkušnjami. 

I Z M E N O V O D J A (v plastikami) (m/ž) 
s srednješolsko Izobrazbo strojne smeri (IV. stopnja) in 
funkcionalnimi znanji s področja metod vodenja manjših 
skupin In organiziranja dela. 

Prednost Imajo kandidati z dveletnimi Izkušnjami pri predelavi termoplastov. 

Na sedežu podjetja v UPNICI želimo zaposliti: 

S A M O S T O J N E G A S T R O K O V N E G A 
S O D E L A V C A Z A R A Z V O J (m/ž) 
z unhrerzHetno Izobrazilo strojne smeri In funkcionalnimi znanji s 
področja načrtovanja in vrednotenja izdelkov (CAE, GAD). 
Prednost imajo kandidati s poznavanjem standardov kakovosti ISO/TS 16 949 
in znanjem vsaj enega tujega jezika (nem. ali ang.). 
Delo obsega razvoj izdelkov za avtomobilsko industrijo. 

Cenimo samostojnost, komunlkathmost, samoiniciativnost, pripravljenost za 
Umsko delo, zanesljivost, ažurnost ter željo po pridobivanju novih znanj in 
srečevanju z novimi izzivi. 

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, Vas vabimo, da se 
nam pridmžite. 

Način zaposlitve po dogovoru. 

Prijavo $ Kratkim življenjepisom ter (»trebnlml dokazili pošljite v 8 dneh po 

objavi na naš naslov: tSKUA HEMMIIZIII, d. d, Ufaict. Upnica 8,4245 Krw. 
tel. (04) 53 55 109, taks: (04) 53 36 593, www.lskrâ nehanlzml.si, 
efošta: bbenedlcic®iskrafflehanlzmi.sl 

http://www.kgtpapec.com
mailto:nejc_petrovic@hotmail.com
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M O T N I K 

Osemletni kolesar trčil v avto 

V sredo popoldne okoli 15. ure se je v prometni nesreči v 
Motniku (na območju občine Kamnik) huje ponesrečil 
osemletni otrok. S kolesom se je peljal ob levem robu ceste 
in zavil levo na prednostno cesto v trenutku, ko je po njej 
pripeljal 46-ietni voznik osebnega avtomobila Renault Clio. 
Po trku je otrok padel po vozišču in utrpel hude rane, zato 
so ga z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski Klinični 
center. S. Š. 

SPODNJE STRANJE 

Pregloboko pogledal v kozarec 

Kamniški policisti so včeraj kmalu po polnoči v Spodnjih 
Stranjah ustavili 46-letnega voznika osebnega avtomobila. 
Nekaj jih je navedlo, da so voznika preizkusili z alkotestom, 
ta je pokazal, da ima i,6g miligrama alkohola na liter izdiha-
nega zraka (3,57 promila). Voznika, ki je tako globoko pogle-
dal v kozarec, so seveda pridržali. Za takšen prekršek je 
zagrožena globa najmanj 950 evrov in 18 kazenskih točk 
(izguba vozniškega dovoljenja). S. Š. 

K R I M I N A L 

BOHINJSKA BISTRICA 

Vlamljala skupina mladoletnikov 

Policisti so sporočili, da so raziskali trinajst vlomov v 
gostinske lokale in stanovanjsko hišo, ki so jih v prvi polovi-
ci leta obravnavali na območju Bohinjske Bistrice. Sumijo, 
da jih je storila skupina mladoletnikov z domačega območ-
ja. Policisti bodo mladoletnike kazensko ovadili. 

RADOVgiCA, ŠENČUR 

Tatovi na gradbiščih 

Neznani storilci so v noči na torek z gradbenega stroja -
kombiniranega rovokopača, ki je bil parkiran na gradbišču 
gorenjske avtoceste, ukradli udarno kladivo znamke Rotail 
350S. Na ta način so gradbeno podjetje oškodovali za prib-
ližno štiri tisoč evrov. Policija preiskuje tudi tatvino grad-
benega materiala (hidroizolacije in zaščite za hidroizolacijo) 
z gradbišča na območju Šenčurja, ki se je zgodila v še neu-
gotovljivem času. 

KRANJ 

i Vzel denar 

i v noči na sredo je nekdo 
i vlomil v stanovanjsko hišo 
: na Cesti i. maja v Kranju in 
i ukradel denar. To noč je naj-
: brž isti nepridiprav poskušal 
i vlomiti tudi v sosednjo hišo, 
: a so ga pregnali lastniki. S. Š. 

Opremljeni, a slabo poučeni 
"Nekateri gredo na Triglav brez okrepčilne pijače v nahrbtniku, spet drugi imajo nahrbtnike tako 
obtežene, da j ih teža med hojo povsem izčrpa," pravi Robert Kralj, vodja gorske polici jske enote na 
Polici jski upravi Kranj. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Obiskovalci sloven-
skih gora so vedno bolje 
opremljeni, slabše pa je z 
njihovim znanjem o gomi-
štvu, niti ne kažejo volje, da 
bi si ga pridobili, po zadnji, 
julijski preventivni akciji v 
slovenskih gorah ugotavlja 
Robert Kralj, pomočnik po-
veljnika gorske policijske 
enote na Generalni policij-
ski upravi in vodja gorske 
policijske enote na Policij-
ski upravi Kranj. Številni 
planinci oziroma gorniki 
imajo pomanjkljivo znanje 
o varnem gibanju v gorah, 
pred odhodom na ture se 
ne pozanimajo o vremenski 
napovedi in težavnosti iz-
brane poti. "Problematična 
je tudi oprema, ki jo vzame-
jo s seboj. Nekateri gredo 
na Triglav brez okrepčilne 
pijače v nahrbtniku, spet 
drugi imajo nahrbtnike 
tako obtežene, da jih teža 
med hojo povsem izčrpa," 
pravi Kralj. 

Na preventivni akdji v vi-
sokogorju, ki je potekala 12. 
julija, so bili gorski policisti 
prisotni na naslednjih pla-
ninskih poteh oz. smereh: 
Gozd Martuljek-Rutarški 
vršič-Beli potok-Gozd Mar-
tuljek, Vršič-Mojstrovka-
Vršič, Kamniška Bistrica-

Kamniško sedlo-Kamniška 
Bistrica, Mangartsko sedlo-
Mangart- Mangartsko sedlo 
in Podvolovljek-Molička peč-
Ojstrica-Podvolovljek. Naj-
večkrat so planince opozorili 
zaradi neprimerne (nizke) 
obutve, opozarjali so tudi na 
zaprto planinsko pot. ki vodi 
od Vodnikovega doma pod 
Tošcem proti Rudnemu pol-
ju na Pokljuki. "Vendar je 
vefina opozorjenih o nepri-
merni opremi ali zaprti poti 
s planinarjenjem nadaljeva-
la," je dejal Kralj. 

Namen preventivnih ak-
tivnosti policije je ozavešča-
nje planincev o nevarnostih 
v gorah ter svetovanje za var-
no gibanje in preživljanje 
prostega časa v gorah. Obis-
kovalce gora želijo opozoriti 
predvsem na primemo obu-
tev in oblačila ter na po-
membnost vpisovanja v knji-
go obiskovalcev gora ter 
spremljanje vremenske na-
povedi. 

Poleti je na brniškem leta-
lišču organizirano dežurstvo 
reševalne ekipe za helikop-
tersko reševanje v gorah, ki v 
juliju in avgustu poteka od 
četrtka do nedelje, septem-
bra pa od petka do nedelje. 
"V dežurno ekipo smo vklju-
čeni tudi policisti gorske 
enote, ki bomo julija in av-
gusta zaradi porasta gorskih 

Robert Kralj: "Obiskovalci gora so vedno bolje opremljeni, 
slabše pa je z njihovim znanjem."/ fom: conajKavi« 

nesreč v Letalski policijski 
enoti prisotni tudi ob pone-
deljkih, torkih in sredah," je 
še povedal Kralj. 

Lani je bilo sicer v naših 
gorah skupaj 348 nezgod, še 
vedno pa so najpogostejši 
vzroki padec (133), zdrs (91) 

in nepoznavanje terena 
(69). L^ii je v slovenskih go-
rah izgubilo življenje kar 43 
ljudi. Do minulega petka so 
gorski reševalci v gorah po-
sredovali 111-krat, enajst 
oseb pa je v tem času izgubi-
lo življenje. 

Ostali brez letalskih vozovnic 
Oškodovanki nista poleteli na Tajsko, ker preko spleta plačanih letalskih vozovnic sploh nista prejeli. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj • Policija svari pred 
morebitnimi zlorabami pri 
spletnem nakupu letalskih 
vozovnic. Policijska uprava 
Ljubljana že preiskuje do-
mnevno spletno goljufijo, 
pri kateri sta marca letos 
oškodovanki prek spletne 
strani http://www.reisen-
nach-thailand.de naročili le-
talski vozovnici za polet na 
relaciji Nemdja (Miinchen)-
Tajska. Kljub pravočasnemu 
vplačilu do načrtovanega da-
tuma odhoda (ta mesec) ni-
sta prejeli letalskih vozovnic 
oziroma gesel za prevzem le-
talskih vozovnic na letališču. 

"Šlo naj bi za spletno po-
tovalno agencijo White Orc-
hid, kamor sva (preko obraz-
ca na njihovi spletni strani) 
poslali tudi najino povpraše-
vanje. Nemudoma sva na 
svoj e-mail prejeli odgovor, 
da je v tem terminu še mož-
na reaervacija letalskih sede-

žev, presenetila pa naju je 
nadvse ugodna cena, saj je 
bila približno 150 evrov 
ugodnejša od d r u ^ . Temu 
sporočilu je sledila kore-
spondenca z osebo, ki se je 
podpisovala kot Marc oz Mr 
Esch. Zaradi časovnega pri-
tiska sva se po prejeti po-
nudbi odločili za nakup vo-
zovnic pri omenjeni agenci-
ji. Denar sva konec aprila 
nakazali na osebni račun 
(ime je nemško) na Tajsko, 
pri čemer sva prejeli "boo-
king confirmation". Štiri-
najst dni pred odhodom naj 
bi prejeli še "booking code", 
vendar naju je Marc spretno 
zavajal do zadnjega dne z iz-
govorom, da imajo težave s 
strežnikom in da se, seveda, 
trudijo na vse moči... Kore-
spondenca je ves čas poteka-
la redno in tudi odgovori so 
prihajali z nekajminutno 
razliko," opisuje ena od 
oškodovank. Letalskih vo-
zovnic na koncu nista preje-

li, kasneje pa sta ugotovili, 
da je bilo na enak način 
oškodovanih vsaj še enajst 
oseb. 

Policija priporoča, da se 
pred nakupom prek spleta, 
še posebej prek spletnih 
strani, ki imajo "zaščitene" 
strani (prek L i. varnih stra-
ni), s pomočjo klepetalnic, 
forumov ali na drug način 
prepričate o izkušnjah dru-
gih pri poslovanju s posa-
meznim podjetjem, posa-

meznikom ... Posebno po 
zomost je treba posvečati 
"ponarejenim stranem", ki 
se od originalnih in zaupa 
nja vrednih strani razlikuje 
jo v majhnih podrobnostih, 
Kadar poslujete ali naročate 
prek spleta, shranite vsa 
elektronska sporočila ali dru-
ge načine komuniciranja 
("zgodovina"), svetuje polici-
ja, ki le tako lahko učinkovi-
to preiskuje takšne spletne 
goljufije. 
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Letošnje leto je Avsenikovo leto, saj mineva 55 let od začetka glasbe, ki sta jo ustvarila brata Slavko in Vilko Avsenik 
in je spremenila glasbeno podobo sveta. Avgusta pripravljajo pri Avsenikovih v Begunjah veliko praznovanje. Pred 
njim smo se pri Avsenikovih doma pogovarjali s Slavkom Avsenikom in ženo Brigito. 

Na Robleku e b" 
mo a asbeni konzervato • • 

S L A V K O I N B R I G I T A A V S E N I K 

JOŽE KOŠNJEK 

"Dopust je bil 

za naju vedno 

deloven. Sama 

sem vzela s 

seboj kovček z 

notami, Slavko 

pa magnetofon, 

da je lahko 

študiral in 

pripravljal 

skladbe 

za prihodnje 

turneje. 

Obveznosti do 

nastopov in 

snemanj so bile 

velike." (Brigita 

Avsenik) 

Slavko, z ženo Brigito sta-
nujeta v Ljubljani, vendar 
sta skoraj vsak dan v Begu-
njah. Kaj vas tako vleče v 
rodno vas? 

Slavico: "Tukaj sem doma. 
Všc:C lui je ta kraj, s katerim 
ostajam trdno povezan. Sin 
Grega je prevzel gostilno, 
žena Brigita pa skrbi za gale-
rijo in muzej. V Begunjah 
mi ni dolgčas. Zvečer se vra-
čam v Ljubljano. Zaenkrat v 
mojem življenju brez Be-
gunj ne gre." 

v svojih spominih pogosto 
omenjate fantovska leta. 
Česa se najraje spominjate? 

Slavko: "Otrod smo mora-
li doma veliko delati. Spomi-
njam se košnje. Lepe spomi-
ne imam na delovno brigado, 
s katero smo na Planinci po-
dirali les. Spominjam se Pla-
nice, kjer sem kot smučarski 
skakalec pogosto treniral in 
tekmoval. V Begunjah smo 
imeli družbo, ki je bila vsak 
večer skupaj. S kolesi smo se 
vozili k Sveti Neži nad Trži-
čem, kjer sem se žerul pri 
Dolinškovi Brigiti, moji seč-
nji ženi. Veliko sem bil v Les-
cah, kjer je imela teta tovarno 
nogavic in v kateri sem se iz-
učil za pletilca. Zaradi tega 
poklica sem zapustil domačo 
vas in se zaposlil v ljubljanski 
tovarni Tonosa." 

Brigita: "Fantje so se kar 
usuli pred našo gostilno. 
Pred njo je bilo včasih tudi 
po sedemdeset koles." 

Pogosto ste šli na Roblek. 
Njemu v čast ste napisali eno 
od vaših najbolj znanih viž. 

Slavko: "Na Roblek sem 
šel pogosto s harmoniko, 
večkrat pa sem za trening 
tekel gori. Igranje na Roble-

ku, kjer so me imeli radi, je 
bil moj glasbeni konzerva-
torij. Spominjam se, da je 
šel neko noč ob enih zjutraj 
eden od prijateljev, ime mu 
je bilo tudi Slavko, domov 
iskat mojo harmoniko, da je 
bilo veselje še večje. Roblek 
je del mojih spominov. Se-
daj imam več časa za njiho-
vo obujanje." 

Harmonika je bila vaša 
glasbena ljubezen. Oče je 
vam kupil diatonično, bratu 
Vilku pa klavirsko, zaradi 
česar ste bili užaljeni. 

Slavko: "Ja, to je bilo leta 
1936. Takrat je brat Janez do-
bil violino, sestra Majda pa 
dtre. Ko sem odšel v Ljublja-
no, nisem imel nobenega in-
štrumenta." 

Potem ste začeli glasbo pi-
sati sami... 

Slavko: "Ko sem prišel v 
Ljubljano, je brat Vilko od-
kril, da je moje igranje na 
harmoniki nekaj posebnega. 
Ker so za radijsko oddajo Če-
trtkov večer potrebovali nove 
skladbe, sem se poskusil v 
pisanju. Začel sem in odkril 
v sebi tudi ta talent Sam sem 
pisal viže, brat Vilko pa jih je 
aranžiral. To je bila velika 
sreča. Potem se je najino so-
delovanje nadaljevalo. Posta-
lo je neskončno. Nastalo je 
okrog tisoč skladb. Ogromno 
neuporabljenih idej imam še 
na ^etah . To so nedokon-
čana dela." 

Kako ste pisali viže brez po-
znavanja not? Uporabljali 
ste neke posebne znake, ki 
ste jih razumeli samo vi. 

Slavko: "Veliko viž je na-
stalo v tovarni Tonosa. Stroj 
je tekel, sam pa sem vmes 
na papir risal svoje črte in 
znake za melodijo. Nasled-

Brigita In Slavko Avsenik na vrtu hiše v Begunjah / FOM: ANKA BUIOV«: 

nji dan sem na majhno že-
nino Hohnerjevo harmoni-
ko skladbo zaigral bratu Vil-
ku, ki je naredil notni zapis 
in aranžma. Mojih črt in 
pik ni razumel nihče, tudi 
brat Vilko ne." 

Z bratom sta bila idealen 
par. Sami ste večkrat dejali, 
da take glasbe ne bi bilo, če 
bi bili tudi vi, tako kot Vil-
ko, glasbeno izobraženi. 

Slavko: "Ne bi je bilo. Glas-
bene šole so takrat učile pov-
sem drug način glasbe. Ne 
vem, kako je s tem danes. Bil 
sem samouk, ki je v sebi no-
sil veliko skladb." 

Kako ste si uspeli zapomni-
ti toliko skladb? Večina 
glasbenikov si pomaga z 
notami. 

Slavko: "Drugi člani an-
sambla so jih uporabljali,, 
sam pa nikoli. Velikokrat 
sem ponoči vstal in igral. 
Melodije sem imel v glavi in 
prstih." 

Brigita: "Ko je prišel Vilko 
na obisk prav takrat, ko je 
Slavko igral na harmoniko, je 
obstal in dejal: Slave, to je ne-
kaj čisto novega. Kaj takega 
še nisem slišal! Prav Slavko je 
uvedel v igranje harmonike 
značilno tresenje. Kvartetu je 
Slavko dodal še kitaro in igra-
nje ansambla je bilo še popol-
nejše. Ko je bil Vilko pri voja-
kih, se je Slavko potrudil in 
sam aranžiral štiri skladbe." 

Besedil pa niste pisali? 
Slavko: "Nekaj sem jih 

tudi napisal. Običajno sem 
napisal besede za prve takte 
in piscem besedil dal idejo 
za naslov in vsebino. Tako 
je bilo pri Planici, pri sklad-
bah Mi ga spet žingamo. 
Pod cvetočimi kostanji, 
Tam, kjer murke cveto in še 
pri nekaterih. Za skladbo 
Ko je naša mamica po mle-
ko šla sem napisal besedilo 
in glasbo in jo posvetil otro-
kom. Nekaj sem želel nare-
diti tudi zanje." 

Slavni na tujem, 
obrekovanj doma 

Avseniki ste se leta 1960 od-
ločili za poklicno ukvarjanje 
z glasbo. Pustili ste službe 
in služili kruh z glasbo. S 
tem ste tudi veliko tv^ali. 

Slavko: "Mi smo imeli še 
kot Gorenjski kvartet dogo-
vore za igranje za štiri leta 
naprej. Ko smo začeli igrati 
zunaj, smo bili največkrat 
med Slovenci na Koroškem. 
Ker so se začela pojavljati 
tudi vabila za igranje v Av-
striji in v Nemčiji, smo bili 
prisiljeni pustiti službe in iti 
v svet. Seveda smo tvegali. 
Končno je vsako življenje 
tveganje. Povpraševanje po 
našem igranju je bilo tolikš-
no, da smo podpisovali po-
godbe za igranje in snema-
nja za deset let naprej. Na 
leto smo imeli tudi po 250 
nastopov, kar dotlej ni uspelo 
•še nobenemu .slovenskemu 

^ io. stran 



POGOVOR Razgledi 

"Očetova želja 

je bila, da jaz 

prevzamem 

skrb za 

domačijo v 

Begunjah. 

Spoštoval sem 

očetovo željo. 

Doslej smo že 

ogromno vložili 

v obnovo 

našega doma. 

Sin Gregor 

odlično skrbi 

zanj. Avsenikbv 

rod gre naprej" 

(Slavko 

Avsenik) 

^ 9. stran 

ansamblu. Proti koncu naše-
ga nastopanja smo imeli na 
leto okrog 150 koncertov, kar 
je še vedno veliko in kar si 
danes želi marsikateri an-
sambel." 

Brigita: "K nama na Ježico 
je prišel menedžer Rudolf 
Kempf in najprej mene vpra-
šal, kaj zahtevam, če pustim 
moža igrati v Nem6ji. S se-
boj je imel že natiskane pla-
kate za Slavkove nastope na 
Bavarskem! Slavko je sprejel 
izziv in prosil direktorja to-
varne za dopust. Dobil ga je 
in odšel na turnejo sam. Ker 
glasbeniki iz ansambla niso 
dobili dopusta, mu je Rudolf 
Kempf zagotovil tri odlične 
nemške glasbenike, ki jih do 
takrat Slavko še ni srečal, kaj 
šele z njimi igral." 

Slavko: "Ob petih smo 
imeli vajo. ob osmih pa je bil 
že prvi nastop. Navdušenje 
je bilo tolikšno, da smo ime-
li po dva koncerta na večer. 
Igrali smo Golico, Bohinj, 
Kmetič praznuje. Spomin in 
še nekatere skladbe, sam pa 
sem samo na harmoniko za-
igral še dve viži." 

Na tujem ste želi slavo, 
doma pa vas je marsikdo 
gledal po strani in vam oči-
tal služenje mark, v katerih 
naj bi se dobesedno kopali, 
uporabo nemškega imena 
Oberkrainer in podobno. 

Slavko: "Za prvo zlato ploš-
čo smo dobili 700 mark. Ko 
smo začeli nastopati v hijini, 
je bila vstopnina za naše 
koncerte 4,5 marke. Izraču-
najte, koliko smo lahko s 
tako vstopnino zaslužili. 
Vendar nas to ni motilo. Za 
nas je bilo bolj pomembno, 
da smo preživeli in lahko de-
lali naprej. Zaslužki so se 
kasneje zboljšali, vendar je 
bilo govorjenje o kopanju v 
markah in bogastvu, Id naj bi 
ga imeli, zlonamerno. V na-
rodnozabavni glasbi se ni-
kdar ni obračalo toliko de-
narja kot v drugih zvrsteh 

glasbe. Doma smo imeli te-
žave tudi zaradi imena Ober-
krainer. Neuspešno smo do-
povedovali, da si tega imena 
nismo dali sami, ampak so 
ga dali tujd s prevodom na-
šega imena v nemščino. Ne-
katerim je to ime celo ustre-
zalo, ker so imeli vzrok še na-
prej toia po nas. Kljub temu 
smo uspelL Iz Nemčije in od 
drugod je z leti prihajalo toli-
ko pošte, da je žena Brigita 
komaj uspela odgovarjati na-
njo. Ona je bila noč in dan 
vprežena v delovanje ansam-
bla. Brez nje bi bilo naše delo 
kdaj nemogoče." 

Brigita: "Moja naloga ni 
bila samo odgovarjanje na 
pošto, ampak sem v začetku 
skrbela tudi za pogodbe, ki 
jih je sklepal ansambel za ig-
ranje na veselicah in za dru-
ge nastope. Čeprav nismo 
vedeli, koliko časa bo to traja-
lo, sva bila s Slavkom prepri-
čana, da moramo vztrajati. 
Ker nisem bila zavarovana, 
sem odprla svojo obrt in de-
lala. Ko je Vilko zbolel, sem 
mu pomagala pisati note. 
Upam, da sem bila pri tem 
možu in ansamblu v oporo. 
Vse zaslužke pa sva vložila v 
Slavkov dom v Begunjah." 

Slavko: "Tako sva se odloči-
la. Pokojni oče mi je enkrat 
med obiskom v Novigradu, 
kjer imamo počitniško hišo, 
očital, če naša domačija v Be-
gunjah ni nič vredna. Nj^o-
va želja je namreč bila, da jaz 
prevzamem skrb zanjo. Spo-
štoval sem očetovo željo. Do-
slej smo že ogromno vložili v 
obnovo našega doma. Avse-
nikov rod gre naprej. Sin 
Grega odlično skrbi za dom. 
Včasih si naloži kar pretežka 
bremena." 

Kljub političnim kritikam 
in nevoščljivosti ste igrali 
nekdanjemu jugoslovan-
skemu predsedniku Titu in 
državnikom, ki jih je gostil. 

Slavko: "Desetkrat smo ig-
rali Titu in njegovim gostom 
na Brdu, na Brionih in v Ka-
radiordževem." 

Ste kdaj pomislili, da bo 
vašo glasbo igralo na tisoče 
ansamblov, da jo bodo igra-
li orkestri in godbe po vsem 
svetu, da bodo nekatere 
skladbe ponarodele, da bo 
Golica svetovni hit? 

Slavko: "Kaj takega mi še 
na misel ni prišlo. Jaz sem bil 
skoncentriran le na viže, na 
glasbo, na željo, da se pokaže-
mo na odrih sveta. Potem pa 
slava pride ali ne pride. V na-
šem primem je prišla." 

Brigita: "Slavko je povsod, 
kjer je igral, želel predstavlja-
ti Slovenijo. Vztrajal je, da so 
bili povsod, tudi na notah, 
slovenski napisi. Če je bilo 
treba nastopiti v imenu Slo-
venije, je to naredil brez po-
misleka." 

Murke so ostale 
slovenske 

Veliko Vaših pesmi je pre-
vedenih v tuje jezike. Le 
Murke niste dovolili preve-
sti v nemščino ali katerikoli 
drugi jezik. 

Slavko: "Besedilo je na 
mojo pobudo napisal dr. 
Fery Souvan, ki je po mojem 
mnenju eden najboljših pis-
cev besedil v Sloveniji. Omo-
čil sem se, da morajo Murke 
zaradi vsebine ostati zapisa-
ne samo v slovenščini. Mur-
ke so zame sveta pesem za 
Slovenijo." 

Tudi sinovi Slavko, Martin 
in G r ^ o r so glasbeniki. So 
se za glasbo odločili sami 
ali po vajinem nasvetu? 
Tudi vnuki kažejo glasbeno 
nadarjenost. 

Slavko: "Čisto sami so se 
odločili in se v Ljubljani vpi-
sali v glasbeno šolo. Slavko 
in Grega se z glasbo ukvarja-
ta poklicno, Martin pa ne 
igra v nobenem ansamblu, 
čeprav je odličen glasbenik. 
OdloČil se je za slikarstvo. 
Tudi vnuki, skupaj jih je se-
dem, imajo radi glasbo. Še 
posebej sem navdušen nad 
Gregorjevim sinom Sašom. 
Ne vem, zakaj mu je moja 

Družinski kvartet: od leve Slavko, Vilko, Janez in Majda. (Iz 
knjige Ivana Sivca o glasbenem fenomenu bratov Avsenik) 

Slavko Avsenik pogosto sede h klavirju. Harmonike že nekaj let nI vzel v roke. / FOU: ANKI BUIOV« 

glasba tako všeč. Je čisti Gre-
ga. Vesel sem, da dela s pol-
no paro in ob glasbi ne zane-
marja šole." 

Brigita: "Starejši sin Slav-
ko je v otroštvu govoril, da bo 
astronavt in ne glasbenik. 
Morda se je tudi zato začel 
ukvarjati s filmsko in podo-
bno ^asbo." 

Slavko, ste ponosni na Av-
senikovo glasbo, ki sta jo 
pred 55 leti začela pisati z 
bratom Vilkom? 

Slavko: "Sam niti ne vem, 
kaj natančno bi bil zame po-
nos. Ljudje imajo različne 
načine življenja in so ponos-
ni zaradi različnih reči. Zase 
lahko rečem, da sem pono-
sen ah pa zadovoljen, ker 
sem doma v Sloveniji, ker so 
naši otrod pošteni in delav-
ni, ker se Avsenikova tradici-
ja nadaljuje. Po toliko letih 
igranja imam še vedno tre-
mo. Ko premišljujem, koliko 
dela si je naprtil sin Gregor z 
organizacijo festivala, me za-
skrbi, ali bo v redu ali ne. Ve-
ste, to ni enostavno." 

Se kdaj spomnite članic in 
članov ansambla, s katerimi 
ste nad 30 let igrali in poto-
vali po svetu in z njimi deli-
li dobro in slabo? Nekateri 
so že pokojni. Kako ste 
zmogli tako dolgo zdržati 
drug z drugim? Običajno 
pride po toliko letih tudi do 
prepirov. 

Sla^dco: "Ne spominjam se, 
da bi se kregali. Bili smo tudi 
tako organizirani, da je bilo 
čim manj možnosti za neso-
glasja. Med nami so bili čisti 
računi. Sam nisem hotel ni-
kdar imeti zveze z denarjem. 
Zanj je bil odgovoren basist 
Mik Soss. On je dajal plačilo 
glasbenikom, tudi meni. Za-
radi tega ni bilo sumničenj, 
da delam ali služim po svoje. 
Seveda pa sem imel kot vod-
ja ansambla večjo odgovor-
nost. Prepričan sem, da smo 
biK samo zaradi take organi-
zacije lahko toliko časa sku-
paj in da smo bili tudi zaradi 
tega uspešni, čeprav so bili 
vsi člani ansambla neponov-
ljivi glasbeniki. Lev Ponikvar 
je bil eden največjih glasbe-

nih talentov, ne le na kitari. 
Igral je na orglice, žvižgal. 
Ker je veliko igral tudi druge 
zvrsti glasbe in je poznal 
skladbe, sem mu zaigral vsa-
ko novo vižo in ga vprašal, ali 
jo je kje že slišal. Pri toliko 
novih skladbah lahko kam 
posežeš. Če je Levček rekel, 
da kaj podobnega še ni slišal, 
sem bil prepričan, da grem s 
skladbo lahko brez skrbi v 
javnost. Poleg tega je bil odli-
čen dirkač z motorjem in 
zelo ročen človek. Vse je znal 
popraviti. V taborišču, kamor 
so ga med drugo svetovno 
vojno zaprli Italijani, je po-
pravljal lure in si s tem poma-
gal za lažje preživetje. Pa Ko-
šir, s katerim sva se vsa leta 
vozila skupaj. Malo je tako 
fletnih ljudi, kot je bil Frand. 
Tudi o vsakem drugem čla-
nu ansambla bi lahko pove-
dal veliko dobrih besed." 

Znova k polnočnici 

Je res, da ste le redko manj 
kali pri polnočnici v Begu 
njah? 

Slavko: "Sedaj me zarad 
bolezni že nekaj let ni bilo 
Ker gre z zdravjem na boljše, 
upam, da bom letos lahko 
šel. Pred tem sem si vsako 
leto tako razporedil čas, da 
sem bil pri polnočnid v do-
mači cerkvi. Vedno sem si re-
kel: To leto spet ne bo slabo, 
ker sem bil pri polnočnid." 

Še vzamete v roko harmoni-
ko? 

Slavko: "Ne. Če delam 
nove skladbe, sedem za kla-
vir. S sinom Slavkom sva ne-
davno končala ploščo za švi-
carski ansambel Seestar ali 
Jezerska zvezda. Rad pišem 
za Gašperje, za Vesele Be-
gunjčane in za harmonikarja 
Klemena Lebna, ki je postal 
pravi mojster. Za nekaj viž 
me je prosil tudi vnuk Sašo, 
ki ima svoj ansambel in s ka-
terim pridno dela." 

Spoštovana Brigita in Slav-
ko Avsenik, hvala za pogovor 
za Gorenjski glas. V njego-
vem imenu in imenu števil-
nih bralk in bralcev vama že-
lim veliko zdravja in lepih 
melodij. 



VELIKA PLANINA Razgledi 

Pri Zboru za Kamnik menijo, da je občina naredila premalo za razvoj Velike planine in so jo tako prepustili 
propadanju. Ravnanje družbe Velika planina pri prodaji tamkajšnjih zemljišč naj bi bilo negospodarno, 
zato so prepričani, da bi za to moral kdo odgovarjati. Župan Tone Smolnikar pa trdi, da gre pri vsem zgolj za 
predvolilno zgodbo. 

ščejo krivca za propadanje 
Velike oianine 
MATEJA RANT 

V desetih letih, 
je kritičen 

Marijan Štele, 
občina ni 

naredila nič za 
razvoj Velike 

planine. Pri 
občini 

odgovarjajo, da 
razmišljajo o 

preoblikovanju 
družbe Velika 

planina v 
delniško 

družbo, da bi 
na ta način 

lažje privabili 
strateške 

partnerje. 

Zbor za Kamnik je v torek 
predstavil po njihovem spo-
rne prodaje premoženja 
družbe Velika planina, svoje 
navedbe pa so podkrepili z 
zemljiškoknjižnimi izpiski 
in drugimi dokumentL Obe-
nem naj bi družba pri tem 
razpolagala celo z zemljišči, 
za katere, trdijo pri Zboru za 
Kamnik, še niso rešeni dena-
donalizadjski zahtevki. Ka-
mniški župan Tone Smobii-
kar na to odgovarja, da pripo-
vedujejo stare stvari, vse sku-
paj pa naj bi bila le predvolil-
na zgodba. 

Predsednik Zbora za Kam-
nik Robin Majnik se je naj-
prej obregnil ob prodajo 
zemljišč pri spodnji postaji 
nihalke. "Za dobrih 73 tisoč 
evrov oziroma 25 evrov na 
kvadratni meter so prodali 
okr<^ tri tisoč kvadrati me-
trov veliko zemljišče, na kate-
rem so plačali tudi stroške 
hidrogeološldh raziskav. Za 
precej večji del zemljišča, in 
sicer v izmeri skoraj 20 tisoč 
kvadratnih metrov, pa so vze-
li hipoteko v višini 1,5 milijo-
na nekdanjih avstrijskih ši-
lingov," je razložil Majnik, ki 

ga zanima, za kaj se je pora-
bil ta denar in zakaj sklepov o 
tem ni mogoče najti niti v let-
nih poročili omenjene druž-
be. Glede na to, dodaja Maj-
nik, da je bila ob spodnji po-
staji nihalke že izdelana vrti-
na za raziskavo vode, se mu 
zastavlja vprašanje prave 
vrednosti tega zemljišča, če 
naj bi tu obstajala možnost 
gradnje polnilnice. Zmotilo 
pa ga je tudi to, da so zgoraj 
omenjeno zemljišče prodali 
podjetju s sedežem v Ljublja-
ni, ki nima nobenega zapo-
slenega, lasmik pa ima stalno 
prebivališče prijavljeno na 
Floridi. Prepričan je, da ne-
kdo iz tujine gotovo ne more 
imeti posluha za interese 
kamniških občanov. Vodja 
oddelka za gospodarske de-
javnosti in finance pri kamni-
ški občini Alojz Kolar pojas-
njuje, da je driižba Velika pla-
nina pri projektu raziskave 
možnosti preskrbe platoja 
Velike planine s pitno vodo 
sodelovala s podjetjem Go-
razda Kobilice, za kar je za-
stavila omenjeno zemljišče. 
' Raziskavo so opravili le del-
no, zato imata vodstvo druž-
be in nadzorni svet nalogo, 
da se razišče, zakaj stvari niso 

Robin Majnik Milan Daisinger 

V Zboru za Kamnik so napovedali , da bodo 
o dogajanju v zvezi z Veliko planino obvestili 
tudi občinske svetnike. "Če n a m bo uspelo 
zbrati osem podpisov svetnikov, bomo o tej 
temi sklicali izredno sejo občinskega sveta," je 
dejal Robin Majnik. 

bile dokončane ter terjata iz-
polnitev pogodbe ali vrnitev 
nepremičnin." 

Povrhu vsega, ob tem še 
dodaja Majnik, pa so nekate-
ra zemljišča, s katerimi je 

Ob hotelu Šimnovec obiskovalce pozdravi tabla za prepovedan dostop. 

razpolagala družba Velika 
planina, Še v denadonaliza-
djskem postopku. Alojz Ko-
lar odgovarja, da za to niso 
mogli vedeti, saj v zemljiški 
knjigi na teh zemljiščih ni 
nobene plombe. Predsednik 
meščanske korporacije Mi-
lan Daisinger pa trdi druga-
če, saj naj bi se občina prito-
žila na delno odločbo kamni-
ške upravne enote o vrnitvi 
premoženja meščanski kor-
poradji. "Torej so morali ve-
deti, če so se pritožili." Zato 
je prepričan, da je prodaja 
teh nepremičnin nična, kar 
bodo dokazovtdi 2 izpodbitni-
mi tožbami. "Iz občinskega 
proračuna bo verjetno za to 
spet šel zajeten kupček de-
narja," je opozoril Majnik. 
Zanimiva, kot se je izrazil, pa 
je še prodaja hotela Šimno-
vec na Veliki planini, ki je v 
zadnjih sedmih letih zame-
njal že več lastnikov. Zanima 
ga, koliko je bil hotel sploh 
vreden, če ga je zadnji lastnik 
zastavil za borih dvesto tisoč 
evrov. "Ob hotelu te zdaj po-
zdravi tabla za prepovedan 
dostop. Upam, da to ne po-
meni, da bo kmalu prepove-

dano parkirati tudi ob spod-
nji postaji nihalke." Hotel ta 
čas klavrno propada, je še do-
dal Majnik. Za prodajo hotela 
Šimnovec, je pojasnil Kolar, 
je bilo pristojno takratno vod-
stvo družbe Velika planina. 
"V bistvu je šlo za kompenza-
djo, in sicer z izvajalcem 
gradbenih del pri postavitvi 
nove dvosedežnice za oprav-
ljena dela." Strinja se, da je 
hotel v res slabem stanju. 
"Sedanji lastnik hotela je na-
črtoval obnovo, a ker na Veli-
ki planini še ni vode, je od te 
namere začasno odstopil." Ta 
čas, je še dodal Kolar, se odvi-
jajo pogovori, da bi hotel 
usposobila družba Velika pla-
nina, v zameno pa bi ga za 
določen čas dobila v brezpla-
čen najem 

Kot je dodal zasebni razis-
kovalec in svetovalec Marijan 
Štele, na področju podjetni-
ških možnosti in razvojnih 
priložnosti Velike planine na 
splošno vlada kaos. "Večino 
podjetniških priložnosti niso 
izkoristili, razen tega pa bi 
morala občina popisati raz-
vojne potendale, a tega ni na-
redila. Zato niso izpolnjeni 
niti osnovni pogoji za prido-
bitev evropskih sredstev." V 
desetih letih, je kritičen Štele, 
občina ni naredila nič za raz-
voj Velike planine. Ob tem se 
je skliceval tudi na raziskavo 
kraljevskega društva za turi-
zem in ekologijo z Nizozem-
skega, v okviru katere so za 
Veliko planino opredelili več 
kot trideset možnih razvoj-
nih projektov, ki bi omogoči-
li zaposlitev za sto do tristo 
ljudi. Kolar je zavrnil trditve, 
da občina ni naredila nič za 
razvoj Velike planine. "Tri-
krat smo poskušali prodati 
kapitalski delež v družbi Veli-
ka planina, a zanimanja za to 
ni bilo. V zadnjem poskusu 
je bil sicer v igri ruskd kapital, 
a smo ocenili, da jim ni mo-
goče zaupati." Kljub temu, 
dodaja Kolar, se bodo še na-
prej trudili pridobiti strate-
škega partnerja, razmišljajo 
pa t u i o preoblikovanju 
družbe v delniško družbo, da 
bi na ta način lažje prišli do 
partnerjev. 
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Slovend se moramo najprej doma dogovoriti, kaj želimo doseči v pogajanjih o meji s Hrvaško in kaj so naši in-
teresi, pravi Branko Celar iz Škofje Loke, dolgoletni uslužbenec Ministrstva za notranje zadeve in strokovnjak za 
vprašanja državne meje in migradj. 

Spor naj rešita Slovenija in Hrvaška sami 
X * 
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JOŽE K O Š N J E K 

"Nekdanje 

republiške 

meje se lahko 

spreminjajo 

samo s 

sporazumom. 

Zato je hrvaško 

premikanje in 

barvanje 

•mejnih 

kamnov brez 

dogovora 

dejanje proti 

mednarodnemu 

pravu." 

s problematiko državnih 
meja Slovenije, posebej s Hr-
vaško, se ukvarjate že od leta 
1991, ko se je Slovenija pri-
pravljala na osannosvojitev. 

"S problemom jugovzhod-
ne meje s sosednjo Hrvaško 
sem se začel ukvarjati leta 
1989, ko se je Slovenija odlo-
čila za preprečitev tako ime-
novanega 'mitinga resnice' 1. 
decembra v Ljubljani Takrat 
je slovenska polidja prvič po 
drugi svetovni vojni zasedla 
mejo s Hrvaško in preprečila 
vstop mitinga šem. Leta 
1990 sem bil imenovan za 
načelnika oddelka za mejne 
zadeve in tujce na Ministr-
stvu za notranje zadeve Re-
publike Slovenije in skupaj s 
svojo strokovno eldpo sode-
loval pri osamosvojitvenih 
procesih, ki so zadevali nad-
zor državne meje, tujce in 
migracije. Pred tem sem se s 
problematiko državne meje 
srečeval kot komandir poli-
cijske postaje na letališču Br-
nik, ki je bilo takrat resnično 
slovensko okno v svet" 

Ali se Slovenija in Hrvaška 
leta 1991 res nista mogli do-

govoriti o poteku državne 
meje? Je slovenska politika 
podcenjevala problem meje 
in naivno verjela, da bo so-
seda spoštovala dejansko 
stanje 25. junija leta 1991? 

"Mejno vprašanje s Hrva-
ško je bilo leta 1991 lahko re-
šeno le načelno. Državna 
meja na kopnem je bila do-
ločena kot nekdanja medre-
publiška meja, meja na mor-
ju pa ni bila nikoli določena, 
saj je bilo v času nekdanje 
Jugoslavije morje skupno, 
jugoslovansko. Zato imamo 
v pogajanjih o meji z našo 
južno sosedo največ težav 
prav pri določanju meje na 
morju. Tudi meja na kop-
nem ni tako čista, kot piše v 
Temeljni ustavni listini 
obeh držav. V njih je zapisa-
no le, da je meja med Slove-
nijo in Hrvaško tista meja, 
ki je bila v času Jugoslavije 
medrepubliška meja. Obe 
državi sicer trdita, da je meja 
na kopnem taka, kot je bila 
25. junija leta 1991, vendar 
si stanje razlagata različno. 
Če pogledamo dokumente, 
zelo hitro ugotovimo velike 
razlike pri katastrih. V Slove-
niji so bili prvi narejeni že v 
16. stoletju, na Hrvaškem pa 

Branko Celar 

šele v 18. stoletju. Poleg tega 
je Hrvaška leta 1972 sama 
naredila svoje katastre, ki jih 
ni uskladila s Slovenijo. Zato 
pri posameznih parcelah 
Hrvati trdijo, da so njihove, 
mi pa, da so naše. Ob meji s 
Hrvaško je zato katastrsko 
neusklajenih blizu 1700 
hektarov zemljišč." 

Kje so ta zemljišča? 
"Prva so na tromeji med 

Slovenijo, Madžarsko in Hr-
vaško blizu mejnega preho-
da Pince v bližini Lendave. 
Drugo sporno območje je ce-
lotno porečje Mure, ki je bilo 
v preteklosti vedno pod slo-
vensko oblastjo, vendar ga 
ima Hrvaška v svojih kata-

strih za svojega. Tretji pro-
blem je okolica Sekuličev v 
Beli krajini, četrto sporno 
ozemlje, veliko okrog 70 
hektarov, je tako imenovana 
Tomšičeva parcela na Snež-
niku, kjer Hrvatje redno se-
kajo, čeprav je v slovenskem 
katastrskem območju. Javno-
sti najbolj znan pa je primer 

MPj ^asha 

R O B E R T G U Š T I N 

Ko smo si včasih zaželeli 
poslušati gJasbo, smo na gra-
mofon položili ploščo, ki se je 
vrtela, magnetna igla pa je 
odčitavala zvočni zapis. Te 
klasične plošče poznamo pod 
imenom "vinilke", saj so bile 
izdelane iz plastike črne bar-
ve, lahko pa so bile tudi raz-
nih drugih barv. Plošče so bile 
vei^e in manjše velikosti, zato 
je bilo potrebno prilagajati hi-
trost vrtenja plošče. Na eno 
veliko ploščo je šlo nekje do 16 
pesmi. Igle so rade preskako-
vale in plošča se je hitro po-
škodovala. Poleg plošč so bile 
včasih aktualne tudi avdio 
kasete, kjer je bil zvočni zapis 
posnet na magnetni trak, ki 
gaje v kasetniku odčitavala 
magnetna glava. Na eno ka-
seto je šlo za okvirno dobro 
uro ^asbe, trak pa se je rad 
navil na §avo ali se poškodo-
val. Danes pa je večina giasbe 
in drugega zvoka posnetega 
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na CD ploščah, ki jim sloven-
sko rečemo zgoščenka. Izraz 
CD izhaja iz angleških besed 
"Compact Disc", kar lahko 
dobesedno prevedemo kot 
optični disk za zapis poda-
tkov. CD-ji so manjši kot "vi-
nilke", težje prihaja do po-
škodb, lahko jih poslušamo 
tudi v avtu in na računalni-
ku, prav tako pa je lahko na 
njih zapisano več glasbe. 

V zadnjem času je najbolj 
priljubljen zapis glasbe v for-
matu MPy Bistvena pred-
nost tega zapisa je, da ga lah-
ko posnamemo na CD ali na 
spominski ključek, lahko pa 
ga posnamemo tudi direktno 
v računalnik. Ker so MPj da-
toteke bistveno manjše, kot 
pa je velikost datotek v origi-
nalnem ^asbenem formatu, 

jih lahko na en CD spravimo 
tudi nekaj sto. Tako imamo 
na voljo mnogo več glasbe za 
poslušanje in uživanje. For-

R A Č U N A L N I K I N J A Z 

mat je primeren za posluša-
nje skoraj na vseh glasbenih 
napravah, tako domačih kot 
tudi prenosnih. 

MPj je priljubljena digital-
na oblika zapisa glasbenih 
datotek, kije bila razvita z 
namenom zmanjšanja nji-
hove velikosti. V nestisnjeni 
obliki le-te zasedajo veliko 
prostora. MPjje oblika zapi-
sa glasbe z izgubami. Omo-
goča predstavitev PCM (an-
gleško Pulse-Code Modulati-
on) oblike zapisa analogne-
ga signala na racionalnejši 
način. To se doseže tako, da 
se frekvence zvoka, ki jih člo-
veško uho ne zazna oziroma 
prezre, preprosto izpusti in s 
tem prihrani prostor. Zaradi 
tega se tej obliki zapisa pravi 
zapis z izgubami, kar pome-
ni, da se zvočne informacije 
ob pretvorbi skazijo. Srce ob-
like zapisa MPj je hibridna 
transformacija, ki pretvori 

časovni signal v frekvenčno 
področnega. 

Ker je MPj okrnjen giasbe-
ni zapis, ima številne nasta-
vitve bitne hitrosti, kiji pravi-
mo "bitrate". Bitrut hitrost je 
število bitov, ki predstavljajo 
kodirane podatke za 1 sekun-
do zvoka. Tipična bitna hi-
trost je od 96 do 2j6 kilobitov 
na sekundo. Glasbeni CD, 
na katerem je glasba zapisa-
na brez stiskanja, ima bitno 
hitrost okoli 1400 kilobitov 
na sekundo. Vei^a kot je hi-
trost, večja je velikost datote-
ke. Datoteke MPJ, ki so stis-
njene z zelo majhno bitno hi-
trostjo, so slabe kakovosti. V 
tem primeru je popačenje 
zvoka zelo očitno. Najbolj se 
učinek izgub sliši pri aplav-
zu. Nepozoren poslušalec za-
pisa MPJ ne loči od zapisa 
CD, kadar je njegova bitna 
hitrost najmanj 128 kilobitov 
na sekundo. 

Seveda kakovost ni odvisna 
le od bitne hitrosti. Na kako-
vost odločilno vpliva tudi ko-
dimik, ki mu pravimo "enco-
der". To je prodam, ki skrbi 
za ustrezno pretvorbo analog-
nega signala v MPj format. 
Kakovosten brezplačen in od-
prtokodni kodimik je LAME. 

Za odkodiranje oziroma 
poslušanje datotek MPj je po-
trebno dekodiranje, program-
sko knjižnico, ki opravlja de-
kodiranje. imenujemo kodek. 
Glasbene naprave in nekateri 
operacijski sistemi kodek MPj 
vsebujejo že kot del starulard-
nih knjižnic, drugod pa je im-
plementiran znotraj predva-
jalnega programa. Danes 
imamo na voljo številne pro-
grame, ki podpirajo posluša-
nje MP} datotek na račurwl-
niku. Najbolj poznana sta 
Winamp in 5SPiayer. Glas-
ba je užitek, zato si jo privo-
ščite v velikih količinah. 
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mejnega prehoda Sečovlje in 
slovenska zemljišča na juž-
nem bregu Dragonje, ki so 
bila vedno v slovenskem ka-
tastru in slovenski zemljiški 
knjigi. Hrvaška je na tem 
delu zemljiško knjigo brez 
usklajevanja s Slovenijo od-
prla šele leta 1993 in razgla-
sila to ozemlje za svoje." 

Slovenska pravica za ne-
oviran dostop do odprte-
ga morja 

Pri določanju meje na mor-
ju ni problematična samo 
mejna črta, ampak tudi ne-
oviran dostop Slovenije na 
odprto morje. 

"Meje na morju so sporne 
na celotnem Jadranu, ki je 
bil za časa Jugoslavije eno-
ten, po letu 1991 pa so ob 
njem nastale štiri države: 
Slovenija, Hrvaška, Bosna in 
Hercegovina ter Črna gora. 
Hrvaška meje na morju 
nima rešene z nobeno od teh 
držav. Na Jadranu so sloven-
ski interesi jasni. Prvi je celo-
vitost Piranskega zaliva, ki 
naj bi pripadel Sloveniji, dru-
gi pa izhod Slovenije na od-
prto morje, ki ga je v zgodo-
vini vedno imela, ne glede, v 
kateri državi je bila. Hrvaška 
Sloveniji v nobenem prime-
ru nima pravice odrekati 
možnosti dostopa do odprte-
ga morja, ki jo je pridobila z 
Osimskim sporazumom, ki 
sta ga podpisali Italija in Ju-
goslavija, Slovenija pa je na-
slednica tega sporazuma. V 
njem je določena točka 1-5, 
ki zagotavlja naš izhod na 
odprto morje. Ker ima Hrva-
ška mejne probleme na mor-

ju in na kopnem tudi z dru-
gimi svojimi sosednjimi dr-
žavami in ker v praksi pogo-
sto predvsem zaradi pritiska 
mednarodne skupnosti naj-
prej določen sporazum pod-
piše, potem pa ga prekliče, se 
mora Slovenija zavedati, da 
se v tem primeru pogaja z 
zelo neugodno sosedo. Mis-
lim, da se naša država tega 
dejstva premalo zaveda in 
jemlje pogajanja preveč lah-
kotno, morda celo naivno." 

Ali naj se po Vašem mnenju 
Slovenija o meji še naprej 
pogaja s Hrvaško ali naj pre-
pusti odločanje o meji med-
narodnemu sodišču? 

"Mednarodna pravna pra-
ksa svetuje državam v prime-
ru mejnega spora uporabo 
političnih in diplomatskih 
sredstev, med katere sodijo 
bilateralna ali multilateralna 
pogajanja, posvetovanja, me-
diacija, dobre usluge, sprava 
itd. Pravna praksa pozna v 
tem primeru devet možno-
sti, Slovenija in Hrvaška pa 
sta izkoristili samo eno: po-
gajanja. Ker niso bila uspeš-
na, so bila leta 2001 preki-
njena. Do leta 2007, ko se je 
predsednik slovenske vlade 
na Bledu o reševanju proble-
ma državne meje pogovarjal 
s predsednikom hrvaške vla-
de in omenil možnost, da bo 
o sporu sodilo mednarodno 
sodišče v Haagu, razen poli-
tičnih izjav državi nista kon-
kretno naredili ničesar. Da-
nes se posredovanje sodišča 
v Haagu v Sloveniji skoraj ne 
omenja več, ker o tem ni bilo 
soglasja večine političnih 
strank, pa tudi stroka je bila 

zadržana do tega predloga. 
Samo politika ve, zakaj niso 
bila uporabljena še druga di-
plomatska in politična sred-
stva, kar je stroka, v katero 
štejem tudi sebe, večkrat 
predlagala." 

Katero mednarodno sodi-
šče bi bilo potem najpri-
mernejše? 

"Pri posredovanju medna-
rodnega sodišča se je treba 
najprej zavedati, da bo sodba 
za obe državi obvezna, ne 
glede, ali bo za posamezno 
državo ugodna ali ne. Za Slo-
venijo bi bila lahko taka so-
dba tvegana zaradi upošteva-
nja tako imenovane pravič-
nosti. Ce bo o meji razsojalo 
meddržavno sodišče v Haa-
gu, bo upoštevalo pravno 
pravičnost Vprašanje pa je, 
ali bo upoštevalo, da je Slove-
nija v morskem delu meje 
prikrajšana država, da leži v 
pol zaprtem morju in da ima 
zelo kratko obalo. Samo 26 
držav na svetu ima tako krat-
ko obalo kot Slovenija. Zato 
priporočam Sloveniji, da v 
primeru neuspešnih diplo-
matsko-političnih rešitev išče 
rešitve pri stalnem arbitraž-
nem sodišču v Haagu (SAS), 
ki deluje že od leta 1899 ali v 
'ad hoc' arbitraži. Ti dve so-
dišči bi upoštevali tudi dru-
ge vidike pravičnosti in za 
Slovenijo ugodne okolišči-
ne. Seveda pa se morata v 
vsakem primeru najprej pri-
zadeti državi sporazumeti, 
katero sodišče bo odločalo o 
sporu," 

Kaj pa vnovični predlog za 
posredovanje Organizacije 

za varnost in sodelovanje v 
Evropi? Slovenija je to že 
predlagala. Hrvaška pa je 
njen predlog zavrnila. 

"To bi bila dobra rešitev in 
me žalosti, da predlog ni bil 
obojestransko sprejet. Pred-
sednik tega sodišča je ugle-
den mednarodni pravnik in 
nekdanji predsediiik franco-
skega ustavnega sodišča Ro-
bert Badinter, ki kot predsed-
nik arbitražne komisije na 
mirovni konferenci o Jugo-
slaviji odlično pozna pro-
blem. Njegovo mnenje šte-
vilka }, Id velja še danes, Hr-
vatje neradi in pomanjkljivo 
citirajo. V mnenju je zapisal, 
da je zunanje meje treba spo-
štovati in da se lahko nekda-
nje republiške meje spremi-
njajo samo sporazumno. Če 
ni sporazuma, so republiške 
meje zašfltene z mednarod-
nim pravom kot zunanje 
meje, kar pomeni, da naj se 
meja določi tako, kot je bila 
dejansko 25. junija leta 1991. 
Ker meja na morju še ni do-
ločena, velja to le za njen 
kopni del. Nobena spre-
memba meja in mejnih črt, 
kd bi bila dosežena s silo, z 
zvijačo ali samovoljno, nima 
nobenih pravnih učinkov. To 
pomeni, da je hrvaško pre-
mikanje in barvanje mejnih 
kamnov ter pisanje po njih 
brez dogovora s Slovenijo de-
janje proti mednarodnemu 
pravu." 

Kakšna je Vaša napoved iz-
ida sodnega reševanja spora 
o meji? 

"Katerikoli mednarodni 
sodni ali arbitražni organ bo 
reševal problem meje, se bo-

sta morali Slovenija in Hrva-
ška sporazumeti najmanj o 
Štirih stvareh: o predmetu 
spora (o obravnavanju celo-
tne meje na kopnem in mor-
ju ali zgolj o njenih posa-
meznih delih), o vsebini spo-
ra, O procesnih pravilih in o 
sodišču, ki bo razsojalo. Te 
plati določanja državne meje 
se v Sloveniji premalo zave-
damo. Sami se motamo naj-
prej dogovoriti, kateri so v 
tem primeru slovenski naci-
onalni interesi in kaj želimo 
v mejnem sporu doseči. Če 
ne bo večinskega soglasja, je 
bolje, da se s Hrvati sploh ne 
pogovarjamo in spoštujemo 
priporočila mednarodnega 
prava, da je meje na dan osa-
mosvojitve treba spoštovati 
in naj nobena država v sporu 
ne naredi kaj takega, kar bi 
ga še zaostrilo in dodatno 
otežilo njegovo reševanje. 
Hrvaška se tega ne drži. Po-
segala je na Muro in na Dra-
gonjo, sekala v snežniških 
gozdovih in barvala mejne 
kamne. Še naprej sem pre-
pričan, da bi morala mejni 
spor zrelo, odgovorno in 
kompromisno rešiti politika 
in diplomacija s polnim 
upoštevanjem mednarodno-
pravne stroke v obeh drža-
vah, Id ne sme podlegati krat-
koročnim političnim priti-
skom. Trdim, da je z nereše-
nim mejnim sporom priza-
deta tudi suverenost obeh dr-
žav. Nagibam se k tistim re-
šitvam, ki bodo nakazovale 
predvidljivost rešitev. Torej 
naj se Slovenija in Hrvaška 
za mejo dogovorita sami, 
tudi če jima pri tem pomaga 
nekdo tretji." 

"Nobena 

sprememba 

meja in mejnih 

črt, ki bi bila 

dosežena s silo, 

z zvijačo ali 

samovoljno, 

nima nobenih 

pravnih 

učinkov..." 

(Robert 

Badinter) 

Trubar in ženske 146 I Z S T A R I H Č A S O V 

M I H A N A G U Č 

Vas zanima, kako je Trubar 
shajal z ženskami? Pa pos-
tno najprej njegov odnos do 
njih na splošno in potem še ti-
sto, kar vemo o njegovih treh 
zakonskih ženah. "Ženske, 
zlasti poročene matere, so tudi 
tedaj imele veliko in pomemb-
no vlogo v družini, veliko manj-
šo pa v jamem življenju, So-
proge protestantskih duhovni-
kov so bile dragocene pomočni-
ce svojim možem tudi pri nji-
hovi pastoralni službi. Trubar 

je nekajkrat lepo in priznaval-
no pisal o ženskah, seveda v 
skladu s tedanjim razumeva-
njem njihove ^oge." Tako Mi-
hael Glavan v letos izdanem 
Trubaijevem albumu. V nada-
ljevanju navede nekaj odlom-
kov iz Katekizma (ijjo). "Ta 
žena je pak tak ustvarjena inu 
timu možu dana: Gospud Bug 

je tudi guvuril: Ng dobro Sove-
ku samimu biti. Mi hočmo 
nemu miga pomočnika sturiti 

nemu nagfih... Ona bode Mo-
žiča imenovana, zavolo kirje 
iz moža vzeta. Za tiga volo 
bode an mož zapustil očo inu 
mater inu persuji ženi visil inu 
bodeta iz dvgu anu mesu." In 
še: "Ti mož boddz delom trpel; 
/ žena pak s svojim znoSenom; 
/ morata oba ankrat umrit, / v 
to zemlo pokopana, bit, / iz ka-
tere sta vzeta." 

V Katekizmu je poučil može, 
kako naj ravnajo z ženami. "Vi 
možje imate persuih ženah za-
stopnu prebivati inu nim koker 
tg šibkkiposodi to čast volfitt... 
Vi možje lubite svoje žene, ne 
bodite grenki pruti ni, lubite vi 
možje vaie žene, koker je Jezus 
lubil sujo Cerkou." In potem še 
ženske, kako naj z možmi. 
"Koku se pak ena verna žena 
pruti lice možu deržati ima, tu 
tiidi vučita S. Peter inu S. Paul. 
Sveti Peter taku veli: Vi žene 
bodite pokorne vaSem možem, 
de tudi letikirto besedo ne ver-

I N C EN'I O 

A N N O . M . D . L X V I U 

Vinjeta iz slovenskega protestantskega tiska 

jamejo, skuzi prebiuane tih žen 
bodo dobili kadar oni bodo vidi-
li va& čistu poštenu tarpohleu-
tvu deržane vašiga stanu, kate-
ra ženska lipota ne ima biti iz-
vuna v tih krišpanih lasgh, oli v 
tih zlatih ketinah oli fiindemih 

oli na oblačilu tih plaščev; sa-
muč ta skriven iScvik v srd, ke-
dar je ta isti pra vsigfi izpače-
na, taku de je ta duh tih inu po-
kojen, ta isti duh je pred božji-
ma očima ana žlahtna reč, kir 

je veliku vredna." 

In kako je Trubar te nauke 
uresničeval v svoji osebni prak-
si? "Oženil se je z Batiaro Si-
tar, hčerko kranjskegfi m^čana, 
kije na njegovo povabilo priSa 
na Nemito v letu 1549, vendar 
naj bi se poznala že poprej. Tru-
barje bil ob ženitvi star že naj-
manj štirideset let, zrel, uravna-
v i in preizkušen mož. Koli-
kor je mogoče sklepati iz skrom-
nih podatkov, je bil zakon ure-
jen in srečen. Imela sta štiri 
otroke, od katerih je eden (Kri-
stijan) zgodaj umri. Dorasla in 
uveljavila sta se sinova Primož 
in Felicijan, o hčerki Magdaleni 

je komaj kaj znanegfi. Razme-
roma zgodaj, okdi leta 1565 ali 
1566, je umrla tudi žena Bar-
bara." Trubarjeva prva žena je 
bila torg Kranjčar^ in bomo o 
njg v nadaljevanju skušali izve-
deti še kaj več ... 

(Vir: Mihofil Glavan, 
Trubarjev album. Mladinska 

fcn/iga Založba, 2008) 



USODE Razgledi 

življenjska zgodba Ivanke Tratnik iz Žirov 

N ena oot 

"Nekoč je 

prišel nek 

terenec in je 

Janeza postavil 

pred zid in mu, 

rekel, da mora 

"poslušat", kaj 

se bo govorilo 

med ljudmi. 

Pa iz te moke 

ni bilo kruha." 

M I L E N A M I K L A V Č I Č 

Potem so se naučili Dese-
tega brata, zmeraj so morali 
na oblast nasloviti prošnjo, 
ali lahko igrajo. 

To so bili tudi časi, ko je 
njenega strica doletela huda 
tragedija. Njegov edini sin je 
pasel živino in ob napeti Žid, 
ki jo je bilo po Lavrovcu Še 
nič koliko, je po nesreči sto-
pil na mino, ki ga je ubila. 

"O, kako sta žalovala! 
Pravzaprav smo se vsi jokali 
z njima. Ampak potem, ko 
Sta se s teto pobrala, se nista 
zaprla vase, ampak sta vrata 
doma odprla na stežaj tudi 
nam, mladim. Pri njiju, pri 
Matevžu, smo se začeli zbi-' 
rati, včasih smo tudi zaple-
sali, fantje so bili rosno mla-
di, ker tistih, prave starosti 
ni bilo več. Žal pa so oznovci 
kmalu izvohali, kje se zbira-
mo, nekoč so prav grdo pla^ 
nili skozi vrata in nas na su-c. 
rov način razgnali. A je to 
kakšen greh. je rekel stric. 
Midva z Janezom sva obse-
dela za pečjo- In prav v nje-
ga se je oznovec vtaknil. Od 
kod si se pa ti pritepel, mu ji^ 
rekel. V Nemčiji sem bil v 
ujetništvu, mu je povedal po 
pravici. Baraba oznovska, še 
danes ga vidim, kako se je . 
šopiril!" 

Nasploh nam je oblast ne-
nehno pošiljala neke dopise, 
kako se moramo obnašati, 
celo to so nam ukazovali, da 
moramo zatirati koloradske-
ga hrošča po njivah. Kot da 
kmet tega ne bi vedel! Na 
Vrhu svetih treh kraljev so 
nenehno organizirali sestan-
ke. Oznovec, ki jih je vodil, je 
zmeraj rohnel, da smo zadr-
ti in sovražni in da nas bo on 
že zmehčal. Pa se nekoč 
oglasi ena od žensk in reče, 
da bo takoj vse drugače, če 
jim vrnejo može, ki so jih od-
gnali. Pa se barababin ni prav 
nič zmedeL Dejal je, da bodo 
vse "ta bele" takoj izpustili, 
da le iigotovijo, da niso nič 
krivi. Žal se to ni zgodilo ... 
Enkrat sp iK^featere prisilili, 
da so se naiiŠli neko igrico o 
dekletu, ki je za nekLn gr-
movjem našla ranjenca in ga 
nggovcJai.. 

da šaitiiž lafci ffi piojja-
gan^afltso.vl 
igrb] 

"Kot se ve, je bilo vojne ko-
nec v mesecu maju. V gostil-
ni smo takrat prvič videle 
partizaiie. Niso nas spustili 
naprej. Bila sem boječa, in 
sem t^oj , ko sem jih zagle-"'' 
dala, zbežala skozi gozd. 
Ostale, ki so bile bolj korajž-
ne, so počakale, da so videle, 
kaj hočejo od njih. Pa so jih 

Družina, kjer je bil med vojno Janez. 

morale "le" poljubiti, vsake-
ga posebej, ^ so jih potem 
spustili naprej, v cerkev. Po 
letu 1950 so se te prisile 
malo omilile ... hvala bogu." 

Okoli leta 1948 je šla njena 
sestra Štefka v Logatec, h Kra-
marju za sobarico. Vendar je 
takrat oblast dekle in hlapce 
prepovedala, zato je našla 
delo v KLI-ju. Doma, v Lav-
rovcu, na kmetih, pa je bilo 
življenje vedno teže. Tisti, ki 
so se znašli, so še nekako rini-
li skozi vsakdan. Imeli so lah-
ko le enega prašiča in eno 
kravo, to pa je bilo za kmetijo 
veliko premalo. 

"Sestro sem zato prosila, 
da mi bo za pričo, saj sva se 

z Janezom leta 1948 želela 
poročiti. Mahneva jo proti 
Logatcu, s kolesom. Pridem 
k sestri, ki je z neko prijate-
ljico stanovala v skromni so-
bici. A je ne najdem doma, 
imela je nesrečo, saj ji je na. 
šihtu nekaj padlo v oko in je 
oslepela. Stisnilo me je pri 
srcu, saj sem že od prej vede-
la, da se je dr^ smola. Že ta-
krat, ko je služila na Vrhu, jo 
je nekoč brcnil konj in ji izbil 
šest zob. Pa tako lepe je ime-
la! Še danes ne vem, zakaj si 
je dala potem narediti srebr-
ne zobe, zmeraj so jo kazile, 
ko se je nasmejala. Zaradi 
nesreče so ji ustavili še 
umetno oko... 

Jaz pa sem rabila pričo za 
poroko! Ko sem nemočno 
stala na cesti, zagledam rov-
tarskega poštarja, Bajkovca. 
Pa ga ustavim in ga prosim, 
če mi gre za pričo. Takoj, ko 
odpelje konja v hlev, odidemo 
v pisarno, k matičarki. Hitro 
uredimo formalnosti Potem 
pa smo šli proslavit h Korenj-
čana Tam je bilo vse prazno. 
Kdnarica pravi, da nimajo nič 
jesti. Pa pravi Bajkovc, če 
imajo vsaj kozarce. Brez be-
sed jih položi na mizo. Baj-
kovc pa potegne iz cekra sad-
jevec in 12 palačink. In to je 
bila naša poročna pojedina. 
Na koncu sta oba zaradi popi-
tega šnopca že vriskala!" 

Med sosedi 1 0 0 S L O V E N C I V Z A M E J S T V U 

JOŽE K O Š N J E K 

Korte/Tri^em ležijo tik za 
državno mejo z Avstrijo in so 
jezerski mejaši. Do začetka 
dvajsetih let preteklega sto-
letja so bUe povezane z Jezer-
skim, stkale pa so se tudi šte-
vilne sorodstvene vezi. Tudi 
preko Jezerskega je bilo naj-
lažje priti do Kort. Po letu 
1920, ko je po plebiscitu ta 
del Koroške dokončno dobila 
Avstrija, je bila skozi Peči, 
kjer danes naravo vamje za-
kon, v skale vklesana cesta, 
ki je redke domaSje povezala 
z Obirskim/ Ebriach in Že-
lezno Kaplo/Eisenkappel. 
Vendar so sedaj Korte po 
gozdni cesti pod Vimikovim 
Grintovcem znova povezane 
z Jezerskim. Franc Jožef 
Smrtnik, najstarejši sin trdne-
ga in slovensko zavedn^ ko-
roškega kmeta Franca Smrt-
nika je povedal, da je po tej ce-
sti iz Kort do Jezerskega dobre 
p)ol ure vožnje. 

Ena od zavednih sloven-
skih kmetij v Kortah je Hri-
barjeva ali Točajeva po do-
mače. Daljni Hribarjevo so-
rodniki so Pristovniki, ki so 
igrali pomembno vlogo v 
zgodovini Kort. Jože Hribar 
je na nedeljskem žegnanju, 
ki ga organizirajo vsako leto 
na tretjo julijsko nedeljo in je 
ob oktobrskem "holzairskem 
dnevu" najbolj spoštovan 
praznik v kraju, povedal, da 
je cerkev sv. Križa zgradil 
Mihael Kamičar-Pristovnik 
okrog leta i86o. Za gradnjo 
je plačal 6000 goldinarjev, 
8000 pa jih je založil za 
vzdrževanje cerkve, vendar je 
ta denar po plebiscitu leta 
1920 f>otiiknil neznano kam. 
Plošča na cerkvi, ki je edina 
cerkev v zasebni lasti na Ko-
roškem, spominja na njene-
ga graditelja. Vzdržujejo jo 
prebivalci Kort sami. Na 
praznovanja pri cerkvi v Kor-

Cabrijel Hribar, gospodar 
na Točajevi kmetiji v Kortah 

tah prihaja veliko ljudi tudi iz 
drugih krajev Koroške in 
tudi iz Slovenije. Jože Hri-
bar, Id je bil 12 let ministrant, 
se spominja, da je bilo v Kor-
tah na procesijah več ljudi 
kot na Obirskem ali v Želez-
ni Kapli. Na Točajevi doma-
čiji gospodari Jožetov brat 

Jože Hribar 2 mamo Ano, rojeno Oraže, sinom Šte^nom in 
vnukom Andrejem pred spominsko pk>ščo Mihaelu Kamičarju 

Gabrijel. Povedal je zanimi-
vo zgodbo iz leta 1991, ko je 
v bila v Sloveniji vojna in je 
avstrijska vojska v Kortah še 
posebej strogo varovala mejo 
s takratno Jugoslavijo. Po-
veljnik enote je bil doma iz 
St Poltna pri Dunaju. Po po-
klicu je bil arhitekt. Vojaki in 

domačini so postali prijatelji, 
čeprav so poveljniku v Celo-
vcu svetovali, naj se izogibajo 
domačij v Kortah, Id naj bi 
bile nevarna partizanska 
gnezda. Prijateljstvo je posta-
lo tako trdno, da je poveljnik 
Hribarjevim zastonj narisal 
načrt za novo hišo. 



POGOVOR Razgledi 

Sodalni aktivist Ebenezer Parditey, po izobrazbi ekonomist, je iz Gane v Slovenijo prišel na povabilo nevladne 
organizacije Humanitas, ki tam izvaja botrstvo, tudi v Biirkini Faso in Keniji pa tudi v Sloveniji. 

OroDani otroštva 
orodanivsuzenstvo 

METJA STRITMAR 

Na svetu dela 

2 4 6 milijonov 

otrok, 

179 milijonov 

otrok je žrtev 

najhujših oblik 

izkoriščanja. 

Pet milijonov 

otrok 

izkoriščajo na 

delovnih 

mestih v 

Vzhodni Evropi 

in sredozemski 

regiji. 

121 milijonov 

otrok, od 

katerih je 

65 milijonov 

deklic, nikoli ni 

obiskovalo šole. 

A&iška dižava Gana je sve-
tovnim popotnikom znana 
po neokrnjeni naravi, doživet-
jih s saferija in po kakavu, saj 
je Gana ena največjih pridelo-
valk kakava. To je svetla plat 
Gane, temnejša je bolj skrita. 
Tisoči otrok so prisiljeni dela-
ti za golo preživetje, mesta so 
polna brezdomskih otrok So-
dalni aktivist Ebenezer Pardi-
tey je vodja ganske nevladne 
organizacije EHT Network, 
skrbi za botrstvo v okolici 
ganske prestolnice Akra. 

Na svetu dela 246 milijonov 
otrok, ki so žrtve izkorišča-
nja, kako ie s tem v Gani? 

"Osemdeset odstotkov 
otrok v Afriki je žrtev izkoriš-
čanja in otroškega dela. V 
subsaharski Afriki je 48 mili-
jonov otrok, ki morajo delati. 
Samo v Akri, po podatkih 
nevladnih organizacij živi in 
dela 21 tisoč otrok, ki živijo na 
ulid, prepuščeni sami sebi." 

Zakaj se to dogaja? 
'Tradidonalna afriška dru-

žina v preteklosti, denimo, v 
mojem otroštvu, je pomeni-
la, da je bil otrok skupna skrb 
vseh sorodnikov, ki so živeli 
v skupnosti. Zame so poleg 
staršev skrbeli moji strid in 
tete, tako nisem bil nikoli 
sam ali prepuščen sam sebi. 
Družbene spremembe, na-
čin življenja, iskanje boljšega 
zaslužka, je le nekaj izmed 
vzrokov za propad tradicio-
nalne afriške družine. Ve-
čina otrok živi samo z mater-
jo, očetje so odšli in zapustili 
družine. Matere ne morejo 
preživljati sebe in še kopice 
otrok." 

Otroci delajo s soglasjem 
staršev? 

"To je neke vrste trgovina z 
otroki. Vem za primer dekli-
ce, Pauline, ki je sedaj stara 
enajst let Njena mama ima 
poleg nje še štiri otroke. De-
klica je zelo bistra, zato je tr-
govec ponudil materi kupči-
jo. Paulino bo poslal v šolo, v 
zameno bo delala v njegovi 
trgovini. Tako Paulina vstaja 
ob petih, šestih zjutraj in pri-
pravi trgovino, nato gre ob 
devetih v šolo. Ko se vrne iz 
šole, to je okrog petih popol-

dan, mora spet delati v trgo-
vini. In tako iz dneva v dan, 
vse dni v tednu tudi med 
prazniki. Nekateri, pravza-
prav večina otrok, delajo po 
devet ali več ur dnevno. Oro-
pani so otroštva, ene temelj-
nih pravic otrok." 

Ali je šola v Gani tako draga? 
"Vsak otrok, ki gre v šolo 

mora imeti uniformo, zvez-
ke in knjige ter prevoz, saj so 
šole oddaljene od krajev, kjer 
živijo. Vse to stane, glede na 
to, da je večina mater teh 
otrok brez dohodkov ali pa 
zelo slabo zaslužijo, nimajo 
denarja za uniformo, niti za 
hrano." 

Kakšna dela opravljajo otrod? 
"Veliko več delajo otrod iz 

ruralnih območij, kjer delajo 
brez plačila, v okviru svoje 
družine. Ogromno otrok dela 
v ribiških skupnostih ob jeze-
ru Volta. Domneva se, da ti-
soče. Ti otrod ne hodijo v 
šolo. stari pa so od pet do 
sedemnajst let. Čistijo ribe, 
pomivajo ribiške čolne. Z ri-
biči gredo pobirat mreže, v 
primeru, da se kakšna mreža 
zatakne, mora otrok, ki je gib-
čen in majhen skočiti v glo-
boko vodo, se potopiti in reši-
ti mrežo. To je zelo nevarno. 
Mnogokrat se zgodi, da otrok 
pod vodo ostane in umre. 
Mreže, ki jo rešijo iz zanke 
ne smejo strgati sicer so tepe-
ni. Mesečno zaslužijo komaj 
25 evrov. Večina jih ima en 
obrok na dan. Nekateri otrod 
so v ribiške skupnosti poslani 
od doma, ki je daleč, do dve-
sto kilometrov in več. Nekate-
ri otrod delajo tudi v kamno-
lomih, kjer je še posebej ne-
varno in težaško delo." 

Problem so tudi brezdo-
nmi otrod, ki živijo na ulicah 
Akre in drugih mestih za-
hodne Afrike? 

"Tisoče otrok živi in dela 
na ulicah Akre, Kumasi in 
Takoradi. V Akri je bilo samo 
v preteklih letih s strani nev-
ladnih organizacij opaženih 
več kot 20 tisoč otrok, dečkov 
in deklic, ki živijo in delajo 
na ulicah. Preživljajo se raz-
lično, prodajajo vodo, zbirajo 
različno embalažo, nekateri 
tudi prosjačijo. Veliko jih je 
žrtev različnega zlorabljanja 

Ebenezer Parditey 

tako spolnega kot sicer fizič-
nega nasilja," 

Je na ulicah več deklic ali 
dečkov? 

"Več kot 75 odstotkov je 
deklic, ki so stare od deset 
do štirinajst let. Delajo kot 
gospodinjske pomočnice ali 
pri zasebnikih, ki opravljajo 
storitve. Pogosto so žrtve 
spolnega nasilja, svoje telo 
prodajo za boren obrok hra-
ne. Deklice so prisiljene v 
prostitucijo. Seveda je s tem 
tudi tveganje obolelosti za 
aidsom ogromna, kar je še 
poseben problem. Pogoste 
so prisilne poroke, kjer star-
ši, ki so preveč revni, da bi 
poskrbeli za otroke, dekle 
prodajo starejšemu bogate-
mu moškemu. Večina 
otrok, ki šolo pusti, je niko-
li ne konča." 

Otroško delo je tudi v Gani 
prepovedano, kako se obla-
sti odzivajo na ta pojav? 

"Tudi v Gani, je tako kot 
v večini držav po svetu iz-
koriščanje in izrabljanje 
otrok prepovedano. Vendar 
je premalo sredstev, da bi 

se to nadziralo in sankcio-
niralo." 

V Gani in drugod v Afriki je 
veliko nevladnih organiza-
dj, ki bolj ali manj uspešno 
pomagajo otrokom. Eden 
od načinov je tudi botrstvo 
društva Humanitas, s kate-
rim sodelujete? 

"Kot vodja nevladne orga-
nizacije EHT (Embraling 
Hidden Talents) Network 
skušam nadzirati izvajanje 
botrstva. Z društvom Hu-
manitas sodelujem tudi pri 
projektu izgradnje oziroma 
ustanovitve knjižnice, skup-
nega centra v kraju Busua. 
Center bo služil izobraževa-
nju in ozaveščanju lokalne-
ga prebivalstva in imel 
knjižnico. Projekt je sofi-
nanciran s strani Regional 
Partnership Programme 
(RPP), slovenskega ministr-
stva za notranje zadeve. Av-
strijske razvojne agencije in 
društva Humanitas, v Gani 
pa projekt izvajamo EHT 
Netvvork." 

V Ljubljani ste imeli preda-
vanje o otroškem delu v 

Gani, ki ga je organiziralo 
društvo Humanitas? 

"Tako kot člani in članice 
društva Humanitas, s katerim 
izvajamo prej omenjene pro-
jekte v Gani, tudi sam verja-
mem, da je naša prihodnost 
in prihodnost naših otrok od-
visna od uravnoteženega raz-
voja vsega sveta. Predavanja so 
namenjena ozaveščanju slo-
venske javnosti o težkih raz-
merah otrok in razmišljanju o 
tem, da lahko vsak, ki ima vo-
ljo, doda svoj košček k mozai-
ku reševanja tega problema." 

Slovenski otroci nuM^gkrat 
tožijo, da ne maiajo Sole, 
kako je v Gani? 

"Otrod v Gani in drugje v 
Afriki si srčno želijo hoditi v 
šolo, vendar ne morejo. 
Mnogi delajo tudi zato, da bi 
zbrali denar za nakup šolske 
uniforme. Zbral bi avtobus 
takih otrok, ki ne marajo 
hoditi v šolo in jih povabil k 
našim otrokom v Gano, kjer 
bi spoznali, da je obiskovati 
šolo, se učiti in imeti otro-
štvo, nekaj, kar vsem otro-
kom ni samoumevno, če-
prav bi moralo biti. 
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REVIJA Razgledi 

Fundadja Vincenca Drakslerja za odvisnike je prejšnji teden izdala prvo revijo za nevladni sektor Gorenjske, ki so 
jo poimenovali GROZD. 

Nova revi a za informiran e 
Dovezovan e 

V I L M A STANOVN IK 

"Kadar 
potrebujete 

pomoč, 
zaupajte to 

ljudem okoli 
sebe, in kadar 

lahko 
pomagate, 
storite to z 
iskrenimi 
nameni." 

"Revija GROZD je prvič 
izšla na osemindvajsetih 
straneh. Je brezplačna, nje-
na naklada pa je pet tisoč iz-
vodov. Tako so jo ali jo bodo 
še na svoj naslov prejele vse 
gorenjske nevladne organi-
zacije. ki so vključene v regi-
ster stičišča, gorenjske obči-
ne, donatorji fundacije, pa 
tudi medijske hiše ter nacio-
nalna in regionalna stičišča 
nevladnih organizacij. Izda-
ja revije je sofinancirana z 
Ministrstva za javno upravo 
in Evropskega strukturnega 
sklada in prepričan sem, da 
je revija prijetna osvežitev 
tako na Gorenjskem kot šir-
še," je ob predstavitvi prve iz-
daje povedal generalni se-
kretar Fundacije Vincenca 
Drakslerja za odvisnike in 
hkrati urednik revije Peter 
Volf ter dodal, da bo druga 
številka predvidoma izšla ok-
tobra. 

Pri Fundaciji Vincenca 
Drakslerja za odvisnike na-
mreč v okviru projekta Regio-
nalno stičišče nevladnih 
organizacij Gorenjske odslej 
skrbijo tudi za informiranje 
in promodjo društev, zaseb-
nih zavodov in ustanov. 
Tako so se odločili, da prek 

Naslovnica prve izdaje revije GROZD za nevladni sektor 

pogovora v prvi številki revi-
je GROZD predstavijo Irmo 
Mežnarič, podsekretarko na 
Ministrstvu RS za javno 
upravo, ki je povedala, da za-
upa v naše nevladne organi-

zacije, da pa je znano, da pa 
imajo odnosi med vladnimi 
in nevladnimi organizacija-
mi daljšo tradicijo in večji 
pomen v severnih evrop-
skih, predvsem v skandinav-

Fundadja Vincenca Drakslerja za odvisnike že 
zbira prijave za VIII. županov tek okoli Brda, ki bo 
letos na sporedu 27. septembra. Prijaviti se je moč 
po tdefonu 237 43 75 vsak delovnik med 9. in 15. 
uro ter po elektronski pošti info@omaniljen.si. 

skih državah, kjer se lahko 
še marsikaj naučimo. V revi-
ji je predstavljen tudi Vin-
cenc Draksler, soustanovitelj 
Fundadje za zdravljenje od-
visnikov, ki se je rodil v Kra-
nju, danes pa živi v Švid. Je 
velik človekoljub in se rad 
vrača domov, bralcem pa 
sporoča: "Kadar potrebujete 
pomoč, zaupajte to ljudem 
okoli sebe, in kadar lahko 
pomagate, storite to z iskre-
nimi nameni Prav zaradi 
tega je lahko življenje še veli-
ko lepše." 

v prvi reviji GROZD je 
moč prebrati tudi o prosto-
voljstvu v Sloveniji, podro-
bno pa je predstavljeno tudi 
stičišče nevladnih organiza-
dj Gorenjske • od njegovega 
poslanstva do aktivnosti. 
Mag. Helena Cvenkel je pri-
pravOa obsežen razpis o 
vključevanju nevladnih orga-
nizadj v oblikovanje in ures-
ničevanje projektov in poli-

tik, besedo pa so dobili tudi 
nekateri gorenjski župani in 
donatorji. "Kot sem zapisal 
tudi v uvodniku, je smisel re-
vije GROZD mformirati, 
promovirati, animirati, pove-
dati, povezati, zgraditi in 
tudi predstaviti. Vse to v za-
vedanju nevladnega sektorja 
kar danes poznamo pod poj-
mom društva, zasebni zavo-
di, ustanove - fiindadje. To 
je ena redkih podobnih re^j 
v Sloveniji, njen namen pa 
je, povezati vse te niti, da pri-
demo do večje stopnje tudi 
finančne neodvisnosti nev-
ladnega sektorja, da se zne-
bimo kadrovske podhranje-
nosti, posledica tega pa bodo 
tudi kvalitetni programi, ki 
jih bo civilna družba ponu-
jala ljudem. Brez tega pa ni 
dobre in uspešne države," 
je poudaril predsednik 
uprave Fundadje Vincenca 
Drakslerja za odvisnike 
Beno Fekonja. 

Milijarda, vržena skozi okno "J 
S E D M I C A 

MARJETA S M O L N I K A R 

Leto je naokrog in Državno 
pravobranilstvo Republike Slo-
venije je pred domačo javnost 
spet postavilo ogledalo, s po-
močjo katerega lahko državlja-
ni in državljanke, davkoplače-
valke in davkoplačevalci, (vo-
livke in volivci) ocenijo delo dr-
žave in državnih organov v 
preteklem letu. Govorim o red-
nem poročilu državnega pra-
vobranilstva za leto 2007, ki so 
ga mediji, tako kot v preteklih 
letih, tudi tokrat stoično prezr-
li. Moram dodati, žal, saj je 
poročilo dragocena zbirka na-
pak, nestrokovnosti in neodgo-
vornosti oziroma pišmeuhov-
stva države in njenih usluž-
bencev. Pri tem je trefca pri-
znati, da je bilo preteklo leto 
vendar nekoliko boljše cd prejš-
njih, prva vrsta napak in dru-

gih nerodnosti na državni rav-
ni, pa je bila tudi lani rezervi-
rana za sodnike in policiste; 
za njimi je mogoče v o^edalu 
opaziti izjemno pisaru> drušči-
no vpletenih v spor med drža-
vo in njenimi podaniki. Na 
zatožni klopi sedijo celo med-
vedje, za katere (posredno) od-
govarja država. 

Lani so stvari, o katerih teče 
beseda, stale tako, da je bila 
naša ljubka deželica pod Al-
pami s strani njenih deiela-
nov in pravnih oseb tožena 
za vrtoglavih trinajst in pol 
milijarde evrov, kot tožnica 
pa država od svojih državlja-
nov in pravnih subjektov terja 
pogojno rečeno skromnih de-
vetinsedemdeset milijonov ev-
rov odškodnine. (Gre za nove 
in stare, pomeni nerešene za-

deve.) Ne glede na to, da je dr-
žava v primerjavi z državlja-
ni in pravnimi osebami v sod-
nih sporih uspešnejša (v reše-
nih zadevah je država pov-
prečno uspešna v višini enain-
sedemdeset odstotkov tožhe-
nih zahtevkov, oškodovanci, 
ki tožijo državo, pa le v višini 
devet odstotkov), bo država s 
tega naslova skozi okno vrgfa 
najmanj milijardo evrov. Pri 
čemer je, kajpada, treba po-
udariti, da država milijarde 
evrov, ki jo bo tožnikom prej 
ali slej plačala, ni zaslužila s 
svojimi žulji, pač pa z žulji 
davkoplačevalcev. 

Slaba stran državnega pro-
računa so odškodninski za-
htevki zaradi neizplačanih ob-
veznosti države, ki skupaj 
znašajo vrtoglavih enajst mili-

jard in štiristo milijonov evrov. 
V pravdnih zadevah mečejo 
denar davkoplačevalcev skozi 
okno sodniki (v prvi vrsti z na-
slova sojenja v nerazumno dol-
gem roku), policisti, inšpektor-
ji in vsi tisti, ki svoje državne 
službe bodisi nejemljgo dovolj 
resno bodisi ji strokovru) niso 
dorasli. Šolski primer vanda-
lizma državnih uslužbencev 
je, denimo, policist, ki je rta de-
lovnem mestu (na konto dav-
koplačevalcev) nekoga tako 
močno brcnil v gfavo, da gije 
oslepil na eno oko. 

Cvetka zase so izvršilni 
predlogi zoper slovensko drža-
vo v skupni vrednosti enain-
dvajset milijorwv evrov. Anali-
za pregledanih zadev kaže, da 
se zadeve naruišajo rta izterja-
vo neplačanih računov za na-

jemnine, telefonske storitve, 
vzdrževanje nepremičnin, od-
vetniške stroške za zastopanje 
delavcev ministrstva in tujcev 
v kazenskem postopku, situa-
cijo za gradbeno delo, obresti 
od prepozno plačanih raču-
nov, terjatve iz naslova zapa-
dlosti in neizpolnjenih obvez-
nosti na podlag pravnomoč-
nih sodnih odločb. Povedano 
drugače, ne le njeni uslužben-
ci, tudi država kot takšna ozi-
roma vlada se vede neodgovor-
no, pišmeuhovsko. Pri čemer je 
treba posebej poudariti, da še 
zdaleč ne gre le za aktualno, 
pač pa za vse dosedanje slo-
venske vlade. Vsekakor je čas, 
da naredi prihodnja vlada, ka-
tera koli že bo, tem slabim 
razvadam in navadam enkrat 
za vselej konec. 

mailto:info@omaniljen.si
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Sibo:v15 letih dve tovarni 
v p o d j e t j u S i b o s o p r o g r a m e t e h n i č n i h k o m p o n e n t in z a p i r a l n a d g r a d i l i s č i s t o p r o i z v o d n j o z a f a r m a -
c i jo in m e d i c i n o . V letu in pol b o d o s v o j p r o m e t podvoj i l i . 

ŠTEFAN ŽARGI 

Škofja Loka - Za podjetje 
Sibo je mogoče reči, da je 
najhitreje rastoča družba v 
Škofji Loki. Iz obrti Franca 
Šifrarja za predelavo plastič-
nih mas se je razvilo podjetje 
z izredno razvojno močjo, 
saj ravnokar poteka selitev 
proizvodnje v nove prostore, 
v povsem adaptirano in do-
grajeno veliko nekdanjo pro-
izvodno halo LTH-ja. Pred 
sredinim obiskom sloven-
skega ministra za gospodar-
stvo Andreja Vizjaka smo se 
pogovarjali s predsednikom 
uprave Boštjanom Šifrarjem. 

Pred dobrim mesecem ste 
začeli s selitvijo proizvod-
nje in uprave v nov objekt. 
Kateri objekt podjetja Sibo 
je to? 

"Od leta 1993, odkar vo-
dim podjetje, je to tretji ob-
jekt, pri čemer pa smo prve-
ga že prodali. V drugem ob-
jektu imamo enoto za proiz-
vodnjo tehničnih kompo-
nent in čisto proizvodnjo iz-
delkov za medicino in farma-
cijo. V novem objektu je pro-
izvodnja zapiralne embalaže, 
orodjarna in uprava." 

Izredno hitra rast. V 1 5 letih 
dve tovarni. Kako to vpliva 
na število zaposlenih in 
ustvarjen promet? 

"Konec lanskega leta nas je 
bilo zaposlenih lao in število 
postopoma raste. Letos sep-
tembra pričakujemo, da nas 
bo okoli 165, do konca leta 
okoli 175, maja prihodnje 
leto, ko bo investidja povsem 
zaključena pa nas bo okoli 
200. Za prihodke pričakuje-
mo hitrejšo rast: lani smo 
ustvarili za 12 milijonov ev-
rov prometa, letos pričakuje-
mo promet med 16 in 17 mi-
lijoni evrov, za prihodnje leto 
pa načrtujemo, da bomo do-
segli 25 milijonov evrov. V 

Boštjan Šifi-ar 

letu in pol bomo torej pro-
met podvojili." 
Omenili ste čisto proizvod-
njo. Za kakšne izdelke pri 
tem gre? 

"Gre za proizvodnjo briz-
ganja plastike v posebnih fi-
stih pogojih • tako imenova-
na "dean rcom" proizvod-
nja, za kar smo certifidrani 
kot edini v Sloveniji. Tovrst-
na proizvodnja je novost v 
našem podjetju, saj smo s 
proizvodnjo za farmadjo za-
čeli v začetku leta 2006, za 
medicino pa v začetku letoš-
njega leta. Prostora imamo 
za 10 strojev, pri čemer na 
šestih ddamo za medicino, 
na dveh za fermadjo, dva pa 
bomo pognali septembra. 

Za slovensko farmacevt-
sko industrijo - Krko, smo 
razvili program vsebnikov 
(kontejnerjev) za pakiranje 
zdravil in pri tem ustvarimo 
okoli en milijon evrov pro-
meta. 

Drugo področje čiste pro-
izvodnje je proizvodnja za 
medidno, pri čemer imamo 
lo-letno pogodbo z italijan-
skim koncemom Sorin Gro-
up, ki ima kar 45-odstotni 
tržni delež v svetu. Zanj pro-
izvajamo 44 komponent za 

Proizvodnja v "čisti sobi"/Foioc»rK(Uii>ik 

tako imenovani Auto trans-
fusion kit - aparat za avto-
matsko transfiizijo krvi pri 
operadji srca, ki se sestavlja-
jo v ljubljanskem podjetju 
Bioprod. Let^ bo ta posel 
vreden 1,5 milijona evrov, v 
prihodnjem letu pa še enkrat 
toliko. 

Tretja vrsta izdelkov iz "či-
ste sobe" so posebna zapirala 
(zamaiki) za lepilo za zobne 
proteze za angleški koncem 
G.S.K. Posel je vreden tudi 
okoli enega milijona evrov. 
Skupaj bomo torej v čisti 
proizvodnji prihodnje leto, 
ko bo proizvodnja stekla v 
polnem obsegu, ustvarili za 5 
milijonov evrov prometa." 

Vendar v Sibu ste začeli na 
drugih izdelkih... 

"Res je. Naš najstarejši 
program je proizvodnja teh-
ničnih komponent, kjer je 
največji kupec Siemens (deli 
za klimatske naprave, javljav-
ce požara in podobno), ki od-
kupi tretjino proizvodnje. 
Drug tradicionalni program 
našega podjetja so zapirala • 
zamašld. Na leto jih na 25 
strojih proizvedemo 1,2 mili-
jarde za 77 kupcev v 31 drža-
vah, z novo investidjo bomo 
dodali še 21 strojev za dodat-
no milijardo zapiral, ki jih 
bomo prodajali na Poljsko, 
Veliko Britanijo, ZDA in 
Brazilijo, 80 odstotkov preko 
britanskega koncema G.S.K. 
- največjega farmacevtskega 
koncema v Evropi." 

Kdaj ste se odločili za novo 
investidjo? 

"Odločitev je bila v letu 
2006, ko smo kandidirali za 
zemljišče v novi industrijski 
coni na Trati, vendar na na-
tečaju tedaj nismo uspeli. 
Možnost za nove proizvod-
ne prostore smo našli z na-
kupom proizvodne hale 
LTH z dimenzijami 180-
krat 60 metrov in dogradili 
visoko regalno skladišče 40-
krat 40 metrov s 3.222 re-

galnimi mesti. Hala LTH-ja 
je bila v bistvu v III. gradbe-
ni fazi, zato je bilo potrebno 
na novo napeljati vse insta-
lacije in objekt adaptirati. 
Nakup hale in zemljišča nas 
je stal 4 miUjone evrov, 
adaptacija in izgradnja 10 
milijonov evrov, projekti in 
nadzor milijon ter tehnolo-
gija 4 milijone evrov. Sku-
paj je investicija vredna 18 
milijonov evrov." 

Kako ste investidjo financi-
rali? 

"Deloma iz lastnih sred-
stev, debio z dolžniškim ka-
pitalom." 

Kdaj bo odprtje objekta? 
"Investidja še ni končana. 

Vsi posli so podpisani do 
marca prihodnjega leta. Za 
odprtje smo se odločili v spo-
mladanskem času, ko bo 
proizvodnja v starem objek-
tu povsem zapolnjena, v tem 
objektu pa 8o-odstotno." 

Kako stojite s kadri? 
"Od skupno 170 zaposle-

nih jih 41 dela v orodjarni, ki 
je v našem poslu sicer zelo 
avtomatizirane proizvodnje 
izrednega pomena. Pri raz-
voju orodij - na tem dela 17 
ljudi, namreč lahko največ 
pridobimo. Dobro orodje je 
srce naše proizvodnje. Sicer 
pa imamo zelo dobro izpe-
ljan informadjski sistem, ki 
omogoča takojšen pregled 
katerega koli segmenta pro-
izvodnje, primerjave s prete-
klo statistiko in rezultate 
kontrole kakovosti. Naj ob 
tem povem, da smo prav na 
tej osnovi začeli tudi skupin-
sko in individualno nagraje-
vati. Plače želimo dvigovati 
na račun dviga kakovosti, 
kar pomeni, da strošek iz-
meta pretvorimo v plače. 

Pomena kadrov se vse bolj 
zavedamo, saj je očitno, da je 
odločujoči dejavnik prav do-
ber strokovnjak, delavec, ki 
pa ga je mogoče oblikovati, 
vzgojiti le v podjetju. Sicer 
načelno priporočilo, da je po-
trebno za vsaj desetino de-
lavcev tudi štipendirati, pre-
segamo, saj sme z 21 štipen-
disti drugi največji štipendij-
ski dajalec v občini." 

Za koliko časa naj bi po va-
ših načrtih ta velik razvojni 
in investidjsld korak zado-
ščal? 

"Kljub temu da vidimo, da 
so naši posli stabilni in dol-
goročni, so možna seveda 
različna presenečenja. Odlo-
čilno bo, koliko bomo v na-
slednjih štirih, petih letih 
ustvarili akumulacije in 
kako hitro poplačali dolžni-
ški kapital." 

BLED 

V l E D C 1 4 0 m l a d i h iz v s e Evrope 

Iz lEDC - Poslovne šole Bled, kjer organizirajo poletne šole 
menedžmenta že petnajst let zapored, so sporočili, da je le-
tos po nova znanja in mednarodne poslovne in prijateljske 
vezi prišlo 141 mladih menedžerjev iz 27 držav, skupno s ti-
stimi iz preteklih let pa se je teh šol udeležilo že nad tisoč 
mladih iz 40 držav. Od sredine junija do sredine julija so 
mladim ponudili, za tiste, ki so pravkar zaključili dodiplom-
ski študij, devetdnevni seminar, za mlade menedžerje z ne-
kajletnimi izkušnjami pa dva dvotedenska seminarja. Š. Ž. 

LjUSgANA 

Šentvišk i predor bo š e o b č a s n o z a p r t 

Iz splošnega gradbenega podjetja SCI, ki je bilo glavni izvajalec 
šentviškega predora, so sporočili, da je v noči s ponedeljka na 
torek posebna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki naročnika, 
izvajalca, nadzornika in projektanta opravila prvo opazovanje in 
ugotavljanje stanja protipožarne zaščite na stari galeriji Šentvid. 
Naloga komisije je, da z opazovanjem, meritvami in testira-
njem ugotovi stanje, pripravi poročilo, ki bo služIlo za pripravo 
projekta sanacije. Da bo promet skozi predor Šentvid tekel čim 
bolj neovirano, bodo pregledi ometa v stari galeriji in s tem tudi 
zapore prometa tudi v prihodnje potekali pretežno ponoči in v 
dneh, ko so prometne obremenitve najmanjše. Š. Ž. 

elektro . 
Gorenjska 

Smo uspešno in urejeno podjetje z dolgoletno tradicijo 
no podro^u distribucije električne energije. 

Zastavijomo si dlje in jih uresničujemo. Sodobna 
notranjo organizacijsko struktura zahteva dodatne 
odgovome In ambiciozne sodelavce, zato v svojo 
sredino vabimo: 

SAMOSTOJNEGA ELEKTROMONTERJA V 

KRAJEVNEM NADZORNIŠTVU RAOOVUICA 

IN BLED (M/Ž) 

za opravljanje naslednjih del: 
• pregledovanje elektroenergetskih naprav in objektov, 
• pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč za potrebe 

vzdrževalnih del no elektroenergetskih napravah, 
• obveščanje odjemalcev o planiranih odklopih, 
• lociranje in sodelovanje pri odpravljanju zelo 
zahtevnih okvar no elektroenergetskih napravah, 

•vzpostavljanje breznapetostnih stanj no 
elektroenergetskih napravah in omogočanje varnega 
delo izvajalcem del, 

•sodelovanje pri izvajanju investicijskih in vzdrževalnih 
delih oii nadziranje opravljenih del, 

• prikkipljanje in prijavljanje novih odjemalcev, 
• opravljanje dežurstva. 

Od vas pričakujemo: 
•zaključeno poklicno šolo elektro smeri, 
• 24 mesecev delovnih izkušenj, 
• opravljen izpit za motorno žago, 
•vozniški izpit B kategorije. 

Od novih sodelavcev pričakujemo sodelovanje, pozitiven 
odnos do sprememb, zanesljivost in strokovnost ter 
sv«že ideje in energijo. 

Ponujamo vam zanimivo in izzivov polno delovno okolje, 
strokovno izobraževanje ter stimulativno nagrajevonje. 

Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili pogodbo o 
zaposlita s polnim delovnim časom za določen čas 1 
leto z možnos^o podaljšanja za nedoločen čas. 
Pr«dnost pri izbiri bodo imeli kandidati iz okolice 
Radovljice in Bleda. 

Ponudbe s . kratkim življenjepisom in dokazili o 
izpolnjevanju pogojev pošljite v 1S-ih dneh po objavi na 
naslov: Elektro Gorenjska, d. d., Kadrovska služba. Ulica 
Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj. 
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BR[X) PRI LUKOVICI 

Podelili 198 certifikatov poklicne kvalifikacije 

Kmetijsko gozdarska zbornica je v sredo na slovesnosti v če-
belarskem centru podelila certifikate nacionalne poklicne 
kvalifikacije. Prejelo ga je 198 posameznikov, največ za izde-
lovanje kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen na-
čin ter za predelavo mesa. Zbornica je od leta 2003 podeli-
la 610 certifikatov. Veliko dosedanjih prejemnikov certifika-
ta je že registriralo dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter si 
s tem zagotovilo dodaten dohodek na kmetiji. C. Z. 

Na podlagi 50. člena ter v povezavi z 98. členom Zakona 
o prostorskem načrtovanju {Uradni list RS, št. 33/07) in 
aa. člena Statuta Občine ŠkoSa Loka (Uradni list RS, št. 
37/95. 47/98) je župan Ot)čine Skofla Loka dne 18. 07. 
2008 sprejel 

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI 

Spremenjenega dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče 

In Gorenja vas^eteče (sprememba lokacije čistilne naprave in 
delna sprememba tras načrtovanlli komunalno energetskiti vodov) 

1. 
Javno se razgrne sprememba dopolnjenega osnutka otičinskega podro-
tmega prostorskega načrta, ki jo je pod številko nakige 6073/13. v juliju 
2008, Izdelal Ljub^anski urbanistični zavod, d. d., Verovškova 64, Ljubljana. 
Dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta, je bil pod 
številko naloge 6073/13, izdelan v novembm 2007 in je bil javno razgrnjen 
od 10. 12. 2007 do 15. 1. 2008. Javna obravnava je bila 10. 1. 2008. Na 
podlagi mnenj In pobud otjčanov ob javni razgrnitvi in javni obravnavi se 
spremeni k5kacSa načrto^ane čistilne naprave in delno spremeni trasa načr-
tovanih komunalno energetskih vodov, zato se javno razgrne spremenjeni 
dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta. 

2. 
Gradivo bo razgrnjeno od 04. 08. 2008 do 20. 8. 2008 v pritličju Otičine 
Škofa Loka, Mestni trg 15, Š k o ^ Loka, v času uradnih ur 

3. 

V času javne razgrnitve bo v sredo, 20.8.2008, ob 17. uri, organizirana jav-
na obravnava v veliki sejni sobi Občine Škofia Loka, Poljanska cesta 2, Škof-
ja Loka. 

4. 

S tem naznanilom Občina Sko^a Loka o poteku javne razgrnitve In javni ob-
ravnavi obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava 
spremenjeni dopolnjeni osnutek otičinskega podrobnega prostorskega na-
črta pod točko 1. da se seznam tangiianih zemljišč naveden v Sklepu o jav-
ni razgrnitvi 2 dne 28.11. 2007 spremeni in dopolni tako, da se zaradi spre-
membe dopolnjenega osnutka otjčinskega podrobnega prostorskega načr-
ta. Iz spiska črta zemljišča s pare. St. -185, 7/2, 7/4, 7/5, 976/2, 942, 
954/2, 1013, 1014, 1051, 1018, 1019. 1076/1, 958/4, 958/1, 957, 
868, 54,1077/19, -72, vse k.o. Reteče. 
Zaradi spremembe dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostor-
skega načrta se spisku doda zemljišča s pare. št. 13M/2, 1366/2 obe 
k.o. Godešič in 9/2, 9/1, 977/1, 977/2, 
-141,999,1076, US8 k.o. Retsče. 
Spisek ostalih tangiranih zemljišč naveden v Sklepu o javni razgrnitvi z dne 
28. 11. 2007, ostane nespremenjen. 

5. 

V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni predlog podajo pisne pripombe 
In predloge vse fizične In pravne osebe, organizacije In skupnosti In jih v 
roku iz 2. člena sktepa posredujejo Otjčini ŠtoCa Loka, Mestni trg 15, Škof-
ja Loka, oz. jih podajo ustno na zapisnik na javni otjravnavi. 
Če pripombe in predkjge k dopolnjenemu osnutku občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta pod točko 1 poda lastnik nepremičnine iz točke 4., 
mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime, priimek in naskjv. 

Ta sklep se objavi na krajevno običcgen način in sk^rv Gorenjskem glasu In 
na spletnih straneh občine Škofla Loka. 

Številka: 350-15/2007 
Sko5a Loka, dne 18. 07. 2008 

Župan 
Občine ^ o ^ Loka 
Igor Draksier, I. r. 

DOBRA IN ZDRAVA 
ZELENJAVA 
Pmldični nasveti za vrdčkarjd 

C E N A : 

3.70 € 
Za naročnike 
Gorenjskega glasa 
20% popum 

Poziv k zavarovanju pridelkov 
Kmetijsko ministrstvo poziva pridelovalce k zavarovanju posevkov in pridelkov. V l a d a bo sofinancirala 
posek poškodovanega drevja ter gradnjo gozdnih cest in vlak. 

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

Ljubljana • Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano je v sredo predsta-
vilo doslej znani obseg škode 
po nedavnem neurju in 
predvidene ukrepe za omili-
tev posledic, dalo pa je tudi 
priporočila za varno gibanje 
in delo v prizadetih gozdo-
vih. Po doslej zbranih poda-
tkih je neurje prizadelo sko-
raj 26 tisoč hektarjev kmetij-
skih površin in 9.270 hektar-' 
jev gozdov, v katerih količina 
poškodovanega drevja dose-
ga 440 tisoč kubičnih me-
trov. Škoda v kmetijstvu je 
predvsem v vzhodni Sloveni-
ji, na območju ljubljanskega 
kmetijsko gozdarskega zavo-
da, ki deloma sega tudi na 

Vlada bo za posek poško-
d o v a n j drevja namenila 
2,5 evra za kubični meter. 

Gorenjsko, je prizadetih 70 
hektarjev koruze ter še nekaj 
žit in drugih poljščin. Repu-
bliška uprava za zaščito in re-
ševanje je 62 občinam izdala 
sklep o ocenitvi škode na 
kmetijskih pridelkih, to mo-
rajo storiti do 10. avgusta. 
Kmetijsko ministrstvo je po-
zvalo pridelovalce, da se od-
ločijo za zavarovanje, posev-
kov in pridelkov, pri tem pa 
je napovedalo, da bo prihod-

Med poljščinami je največ škode na koruzi. / roto: cô izd 

nje leto povečalo stopnjo so-
financiranja zavarovalnih 
premij s 40 na 50 odstotkov. 
Lani je tovrstno zavarovanje 
sklenila le dobra petina kme-
tijskih gospodarstev. 

Škodo v gozdovih zaradi 
razvrednotenja lesa ocenju-
jejo na 17,4 milijona evrov. 
Največ jo je na območju med 
Kamnikom in Gomjim Gra-
dom, kjer je približno 370 ti-
soč "kubikov" podrtega, izru-
vanega in polomljenega 
gozdnega drevja. Na območ-
ju od Kamnika proti Črniv-
cu, kjer so vsi gozdovi v za-
sebni lasti, je zaradi posledic 
neurja eksistenčno ogrože-
nih deset kmetij. Zavod za 
gozdove že pripravlja načrt 

obnove, ki bo vključeval 
gradnjo novih in popravilo 
obstoječih gozdnih cest in 
vlak, preventivna in varstve-
na dela in dela za obnovo pri-
zadetih gozdov. Lastnikom 
poškodovanih gozdov bo iz-
dal odločbe o sanitarni seč-
nji, jim svetoval pri izvedbi 
del ter organiziral posebne 
tečaje za varno delo, eden 
takšnih je bil včeraj tudi,,\̂ , 
vasi Smrečje na delovišču v 
bližini odcepa za vas Gozd. 
Vlada bo za odpravo posledic 
neurja v gozdovih namenila 
do 915 tisoč evrov, pri tem pa 
bodo do podpore upravičeni 
le lastniki gozdov z območij, 
ki jih bo vključeval načrt ob-
nove. Posek poškodovanega 

gozdnega drevja bo sofinan-
cirala v znesku 2,5 evra za 
kubični meter, za gradnjo 
gozdnih cest ali vlak, ki so 
nujno potrebne za spravilo 
podrtije ter za obnovo gozda, 
pa bo namenila do polovice 
priznanih stroškov gradnje. 

Kmetje, ki so utrpeli škodo 
v neurju, lahko zaprosijo za 
zmanjšanje ali odpis prispev-
kov ^ pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje ter za od-
log, odpis ali obročno plačilo 
davka, kmetijsko ministrstvo 
pa bo predlagalo skupščini 
zavoda za zdravstveno zava-
rovanje, da kmetom omogo-
a tudi odpis ali obročno pla-
čevanje prispevkov za tovrst-
no zavarovanje. 

Povsem uničenih 150 hektarjev gozdov 
C V E T O Z A P L O T N I K 

Kamnik • Julijsko neurje je 
povzročilo veliko škode tudi 
v gozdovih ljubljanskega 
gozdnogospodarskega ob-
močja. Kot so sporočili iz 
ljubljanske območne enote 
Zavoda za gozdove Sloveni-
je, je najhuje v občini Kam-
nik, kjer je poškodovanih 
2.500 hektarjev gozdov, od 

tega je 150 hektarjev pov-
sem uničenih, količina po-
drtega, izruvanega in pol-
omljenega drevja pa dosega 
95 tisoč kubičnih metrov 
drevja. V okoliških občinah 
Lukovica, Moravče in Ko-
menda je na 2.350 hektarjih 
prizadetih gozdov še osem 
tisoč "kubikov" poškodova-
nega drevja. Na območju 
občin Medvode in Vodice je 

močno poškodovanih 1.300 
hektarjev gozdov, v njih pa 
je deset tisoč kubičnih me-
trov podrtega, izruvanega 
in polomljenega drevja. V 
občinah Domžale in Men-
geš je na 4.500 hektarjih 
gozdov dva tisoč "kubikov" 
poškodovanega drevja. Po-
leg gozdnega drevja so po-
škodovane tudi gozdne ce-
ste in vlake. V občini Kam-

nik je po prvi oceni poško-
dovanih sto kilometrov cest, 
v občini Vodice 14 kilome-
trov, poškodovane pa so 
tudi ceste v občinah Dom-
žale, Mengeš, Moravče, 
Medvode, Lukovica in Ko-
menda. Lastniki gozdov 
morajo zaradi nevarnosti 
pretirane razmnožitve luba-
darja najprej pospraviti po-
škodovane iglavce. 

ŠENTPETER 

Srečanje kmetov treh dežel 
V nedeljo bo na Višji šoli Šentpeter pri Šentjakobu v Rožu 
sedmi kmečki praznik s srečanjem kmetov treh dežel. Sreča-
nje se bo začelo ob 11. uri z mašo v kapeli in se nadaljevalo 
s kulturnim programom in zabavo. V kulturnem programu 
bosta poleg otroškega zbora, tamburaške skupine in pev-
skega zbora s Koroškega nastopili tudi folklorna skupina 
Triglav z Javornika pri Jesenicah in kvintet France Prešeren 
iz Žirovnice. Prikazali bodo vožnjo s kočijo, klekljanje in iz-
delovanje lecta, možno si bo ogledati višjo šolo, ki letos 
praznuje loo-letnico obstoja, rateške vezilje pa se bodo 
predstavile z ročnimi deli. Srečanje prireja Skupnost južno-
koroških kmetov v sodelovanju s krajevnim društvom SPD 
Rož in gorenjsko kmetijsko gozdarsko zbornico. C. Z. 

KRANJ 

Odlog ali odpis davka 

Davčni zavezanci, ki so v nedavnem neurju s točo in vihar-
jem utrpeli škodo, lahko zaprosijo za odlog plačila davka, za 
odpis in delni odpis ali za obročno plačilo, so sporočili iz re-
publiške davčne uprave (Durs) in še navedli, da morajo 
oškodovanci za to na pristojni davčni urad oz. izpostavo 
najkasneje do 31. avgusta vložiti posebno vlogo. Sestavni 
del vloge je tudi podatek, ali so prijavili škodo pristojnemu 
organu. Davčna uprava bo vloge za odjog plačila davka ob-
ravnavala takoj, potem ko bo prejela podatke o ugotovljeni 
škodi in oškodovancih, pa bo na podlagi iste vloge odloča-
la, ali so izpolnjeni kriteriji za odpis, delni odpis ali obročno 
plačevanje davka. Za odlog obveznosti, ki bodo nastale kas-
neje, bo treba vložiti novo vlogo. C. Z. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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Nevaren tudi skalni blok 
Skalni p o d o r p o d T o š c e m s o ž e odstrani l i , a je p laninska pot z R u d n e g a 
polja n a Triglav š e v e d n o z a p r t a z a r a d i nevarnega s k a l n e g a bloka. 

S I M O N S U B I C 

Tošc - Pred dnevi je podjetje 
Kaskader uredilo in odstrani-
lo podor kamenja pod Toš-
cem, zaradi katerega so za-
časno zaprli planinsko pot, ki 
z Rudnega polja na Pokljuki 
mimo Vodnikovega doma 
vodi na Triglav, je sporočila 
Komisija za planinske poti 
pri Planinski zvezi Slovenije. 
V sredo so opravili še geolo-
ški ogled saniranega podora 
in ugotovili, da je stabilnost 
skalnega bloka nad potjo ri-
zična, zato so sklenili, da od-
stranijo tudi ta blok. Na pla-
ninski zvezi zato opozarjajo, 
da je omenjena planinska pot 
še vedno zaprta do uradne 
objave o preklicu zapore, in 
svetujejo, da se na Triglav po-
dajte po drugih poteh (npr. iz 
dolin Krma in Vrat). 

Pri sanaciji podora so po 
nekaterih ocenah odstranili 
od 6 0 0 do 700 kubičnih 
metrov skal. Največja je 
imela okoli sto kubičnih me-
trov, ena od padlih skal je 

V tednu dni so delavci podjetja Kaskader pod Tošcem od-
stranili skoraj 700 kubičnih metrov odkrušenih skal. / FOIO: PZS 

bila za dobro polovico manj-
ša, veliko pa jih je merilo od 
dva do pet kubičnih metrov. 
Ker so morali kopač na kraj 
podora pripeljati s helikop-
terjem, je bil ta majhen, zato 
so morali velike skale drobi-
ti s pomočjo miniranja. Ko-
misija za planinske poti 

predlaga, naj planinska zve-
za na vsaki strani podora po-
stavi tabli, ki bosta ves čas 
opozarjali na možnost pada-
jočega kamna, zaradi česar 
je zadrževanjem pod podo-
rom nevarno in je priporoč-
ljivo čim hitrejše prečkanje 
nevarnega mesta. 

JEREKA 

Predstavitev in 
blagoslov novih orgel 

Društvo jarina Bohinj in žup-
nija Srednja vas v Bohinju va-
bita na predstavitev in blago-
slov novih orgel v podružni 
cerkvi svete Marjete v jereki, 
ki bo v nedeljo, 27. julija. Or-
gle bo z besedo predstavil iz-
delovalec, orglarski mojster 
Simon Kolar iz Dramelj, z 
glasbo pa Urška Odar, Kristi-
na Mikelj in Jurij Dobravecter 
domači pevski zbor pod vod-
stvom Franke Pavič Sodja. Po 
sveti maši ob 10. uri, med ka-
tero bo potekal dogodek, si 
bo mogoče orgle pobliže po-
gledati, jih preizkusiti ter se 
pogovarjati z ustvarjalci. P. L 

BOH IN ) 

V a s o v a n j e in K m e č k a o h c e t v B o h i n j u 

Ta konec tedna sta v Bohinju na vrsti tradicionalni prireditvi 
Vasovanje in Kmečka ohcet, ki ju organizira Turistično dru-
štvo Bohinj. Vasovanje se tako dogaja že danes od 19. ure da-
lje, Kmečka ohcet pa bo v soboto. Začne se ob 17. uri na do-
mačiji pri Agotniku v Stari Fužini, ob 17.45 bo šranga pred mo-
stom pri Sv. Janezu, ob 18.30 poroka v cerkvi Sv. Janeza in ob 
20.1$ prihod ženina in neveste Pod Skalco. Letos bo spet pra-
va poroka, saj se bosta vzela Andreja Mulec in Aleš Bohinc iz 
Mavčič. Prireditvi bosta potekali ob vsakem vremenu. P. L 

G O Z D MARTULJEK 

G a s i l c i p r a z n u j e j o 7 0 - l e t n i c o 

Prostovoljno gasilsko društvo Gozd Martuljek praznuje 70. ob-
letnico delovanja. Prireditve se bodo začele danes ob 17. uri z 
občinsko gasilsko vajo v Gozdu Martuljku, sledila bo slavnost-
na seja ob 20. uri v gasilskem domu. Jutri se bodo ob 17. uri 
gasilci zbrali v paradnih in delovnih uniformah, v šotoru ob ga-
silskem domu pa se bo začel slavnostni del prireditve. M. A. 

/ V H P P V l Živimo ceneje 
Ponudba velja od 16. 7. do 30. 7. 2008 

Petdi lučke na ježeni, laserska projekcija 
na grajsko skalo; koncerti: Shirlie Roden, 
Columbiajazz band, X muza 

Sobota koncerta etjOLO skupine Strizzy in Bigbanda 
Nova Gorica, gosd: Kristina Oberžan, 
Anika Homt, Tulio Furlanič; polnočni ognjemet 

Oba dneva po 20. uri vozi žičnica na Stražo brezplačno. 

Nede§a predsuvitev Slovenije s fijakegi in folklorno 
skupino; predstavitev gardnih enot 
Ruske federacije in Slovenske vojske; 
večer z Avsenikovo glasbo: Okrogli muzikan^ej 

Vaik dan ou-oški program in nastop Godbe Gogc , j 

Bi- •i- - — - - . I 

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

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

2 9 , 9 9 ^ 

Zložljiva postelja 
- Barva okvirja: modra 
- Debelina žimnice: S cm 
- Dimenzije raztegnjene postelje: 80 x 193 cm 
- Plastične zaščitne nogice za tla 
- 16 koviskih prečk, ki so povezabe z zankami; 
- Max. obremenitev: I I O kg 

Mnutor dd. Diuj)da 107.1000 ll<M)m 

mailto:b@g-glas.si
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V Sorico po 
obnovljeni cesti 
A N A H A J R T M A N 

Sorica - Druga faza rekon-
strukcije regionalne ceste v 
Sorico je pri koncu, ta čas po-
tekajo le še zaključna dela. 
Vožnjo po obnovljeni cesti 
so med prvimi preizkusili 
tekmovalci na kolesarski tek-
mi za 2dato čipko, zagotovo 
pa se bodo lepše in širše ce-
ste razveselili tudi drugi, ki 
se preko Železnikov in Sori-
ške planine odpravljajo proti 
Bohinju. V drugi fazi so ob-
novili odsek v dolžini 900 
metrov, vrednost investicije 
je znašala milijon eviov. "Ta 
cesta bi lahko predstavljala 
zgled, kako bi morale biti 
urejene regionabe ceste s 

takšnim tranzitom, kot je 
preko Soriške planine. Cesta 
je dovolj široka, urejene so 
brežine in oporni zidovi," je 
zadovoljen župan Železni-
kov Mihael Prevc, ki upa, da 
se bo celotna obnova zaklju-
čila v dveh letih. "V letih 
2009 in 2010 je denar v dr-
žavnem proračunu že zago-
tovljen. Z zadnjo, tretjo fazo 
rekonstrukcije ceste do Po-
drošta v dolžini enega kilo-
metra bi lahko pričeli že jese-
ni, a se za to nismo odločili 
zaradi prošnje krajanov Sori-
ce, ki so bili lani celo zimo 
prikrajšani zaradi zaprte ce-
ste. Z obnovo bomo tako po-
čakali do pomladi," je pove-
dal Prevc. 

Sara, mlada pesnica zrelih misli 
Bodoča gimnazi jka Sara Primožič je izdala pesniški prvenec Od začetka in n a p r e j . . . Zate . 

S U Z A N A P. K O V A Č I Č 

"Od začetka in naprej ... 
Zate" se imenuje prva pesni-
ška zbirka Ško^eločanke 
Sare Primožič, dekleta, ki je 
na pragu gimnazijskih let! 
Njene pesmi presenečajo, saj 
nekatere ne dajo slutiti, da so 
prišle iz notranjosti mladega 
dekleta. Sara je začela pisati v 
tretjem razredu. "Že kar pom-
nim, imam rada rime. V pet-
em razredu sem se na pobudo 
ufiteljice Marije Šmid prijavi-
la na tekmovanje Županfičeva 
fiulica, na katerem sem bila s 
pesmijo Letalo izbrana med 
prvih pet najboljših ustvarjal-
cev," je povedala Sara, a smo 
zasledili tudi podatek, da je 
bila celo najmlajša med nagra-
jenimi ustvarjalci. Tehnična 
založba Slovenije je nagradila 
tudi njeno zgodbo Moj zmaj. 

"Pesmi za prvo pesniško 
zbirko sem s pomočjo Marije 
Šmidove zbrala po kronolo-
škem zaporedju, od tistih, ko 
sem jih pisala kot tretješolka, 
pa vse do danes (Šola za ma-
škare. Bratec, Letalo, Zima, 
Knjiga, Pesem o morju, Luč, 
Lončarji, Šola danes. Življe-

nje, Prepozno, Izgini, Skriv-
nost, Potovanje, Jeza, Dež, 
Slovo, pogled. Samo mid-
va, Svoboda...). Bralcem sem 
s tem želela pokazati, kako 
sem "rasla" v teh letih. Pesmi 
pišem po navdihu. Nekaj pri-
tegne mojo pozornost, pa tega 
ne morem opisati z besedami. 
In tisto, o čemer se ne morem 
izrazdti, prelijem na papir," je 
povedala Sara, ki se je pogum-
no lotila tudi pisanja gazele 
Kaj je to pesem, ki je dobila 
mesto na začetku knjige. 

Sara je povedala, da ima ve-
liko podporo svojih staršev, da 
je hvaležna Mariji Šmidovi za 
mentorstvo, lektoriranje, za 
pomoč pri vsebini, obliki in 
izvedbi njenega pesniškega 
prvenca. Da je knjigo s čudo-
vitimi avtorskimi fotografija-
mi opremil Janez Krapš, uS-
telj računabiStva in tehnične-
ga pouka na Osnovni šoli Iva-
na Groharja Škofja Loka, ki jo 
je tudi sama do nedavnega ob-
iskovala. V knjigi so tudi zani-
mive ilustracije, ki so Sarino 
delo, in nekaj verzov pesmi 
znanih slovenskih pesnikov. 
'Tisti, ki bo bral mojo knjigo, 
naj v njej uživa. Naj jo posku-

Sara Primožič 

ša prebrati od začetka do kon-
ca, tako bo bralec dobil tudi 
sporočilo iz nje," je povedala 
mlada pesnica. 

Zdaj piše roman. "Govori o 
dekletu, ki je skrivnostno iz-
gubila mamo in hoče priti do 
resnice, ker v sebi čuti, da ji 
pravo resnico prikrivajo. Nav-
dih za zgodbo sem dobila v 

Trenti," je povedala Sara. Za 
knjigo si je vzela čas, zato še 
ne more napovedati, kdaj bo 
izšla. 

Sara Primožič bo jeseni za-
čela obiskovati Gimnazijo 
Škofja Loka. Dotiej bo uživala 
na počitnicah v Trenti, na ta-
borjenju, na morju... in sno-
vala nove pesmi, nove zgodbe. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 0 4 2 0 1 4 2 0 0 

Milo u objavo spicjeinamo po telefonu M/201-42-00. fiksu 04/201-42-13 iU OMtno nn 8l(ivm»m cnti 4. 
v liiiilu O!, po (oin • dO pimdtlikj in Cmtj do t1X0 iir(! Cm iii p«UĤ  

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

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

MADŽARSKE TOPLICE: 7.8. -10.8., 2i. 8. - 24 8., 1.9. - 7.9.; PELJESAC 

15. 9. - 22.9., 22.9. - 29. 9.; KOPALNI IZLET IZOLA: 21.7., 28.7. 

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

KAŽ IPOT BREZPLAČNO S A M O ENKRAT. 

PRIREDITVE 

K r a n j s k a G o r a 
Kranjska Gora - V soboto in nedeljo, 26. in 27. julija, bo v 
Kranjski Gori potekala spominska slovesnost pri ruski 
kapelici; v soboto ob 18.30 bo na trgu pred cerkvijo nastopil 
pevski zbor, ob 19. uri bo sveta maša, ob 20.30 pa bo v dvo-
rani Vitranc koncert komornega zbora katedrale Smoln/ iz 
St. Petersburga, v nedeljo bo ob 10. družabno srečanje. 

Bar A p r o p o s 
Bled - Danes ob 20. uri bo v baru koktajl večer z barmanom 
Mladenom Dobrašem, jutri, v soboto prav tako ob 20. uri pa 

OBČINA JESENICE 
Cesta železaijev 6,4270 Jesenice 

Občina Jesenice v skladu z 58. členom Zakona o javnih 
uslužbencih (Ur. list RS, št 63/07-UPB-3) objavlja 

Javni natečaj 
za prosto uradniško delovno mesto na polofflju v občinski upravi 

Občine Jesenice: 

VODJA ODDELKA ZA GOSPODARSTVO (m/ž) 
Besedilo javnega natečaja si lahko ogledate na spletni strani 

Občine Jesenice www.jesenlce5i, področje razpisi delovnih mest 

bo v okviru blejske noči DJ večer (DJ Gaj). V torek, 29. julija, 
bo ob 21. uri koncert, na katerem bosta nastopila Lovro 
Ravbar in Teo Colori. 

Predstavitev in blagoslov n o v i h orgel 
Bohinj - Jereka - Društvo Jarina Bohinj in župnija Srednja vas 
v Bohinju vabita na predstavitev in blagoslov novih orgel v 
podružnični cerkvi svete Marjete v Jereki, ki bo v nedeljo, 27. 
julija. Več informacij o orglah na naslovu www/.jarina.org. 

S r e č a n j e k r a j a n o v n a M e ž a k l i 
Podmežakla - Krajevna skupnost Podmežakla prireja v 
počastitev praznika krajevne skupnosti tradicionalno srečanje 
krajanov na Zakopu na Mežakli. Srečanje bo v soboto, 9. av-
gusta, z začetkom ob 10.30. Organiziran bo avtobusni prevoz. 
Avtobusi bodo odpeljali ob 9. uri izpred Hermanovega mostu. 
Pohodniki bodo krenili ob 8.00 uri. Zbirališče je ob podvozu 
pod avtocesto na Cesti heroja Verdnika. 

IZLETI 

Izlet v Belo kraj ino 
Predoslje - DU Predoslje vabi svoje člane v torek, 12. avgus-
ta, ob 7. uri na izlet v Belo krajino. Vstop na avtobus na 
običajnih mestih, v Britofu, na Suhi in na Breznici. Prijave v 
društveni pisarni ali pri poverjenicah, tel.: 031/494 422, 
04/253 15 93-

N a Roblek b o m o d š e l 
Radovljica • PD Radovljica vabi na glasbeno planinsko 
prireditev "Na Roblek bom odšel" v soboto, 2. avgusta, pri 
Roblekovem domu na Begunjščici od 12. ure dalje. Igra hišni 
ansambel Avsenik. 

N a Roblekov d o m 
Kranj - PD Kranj vabi na izlet na Roblekov dom, kjer bo tudi 
tradicionalni nastop hišnega ansambla Na Roblek bom 
odšel. Izlet bo v soboto, 2. avgusta, odhod posebnega avto-
busa ob 7. url izpred Mercatorja na Primskovem. Vodnika: 
Marjan Čadež in Rudi Burgar. Lahka planinska tura bo tra-
jala približno 6 ur. Prijave in vplačila do četrtka, 31. julija, v 
pisarni planinskega društva, tel.: 04/236 78 50, ali pri Mar-
janu: 041/879 312. Prijave sprejemamo do zasedbe mest v 
avtobusu. 

V Rabac in Sveti Martin na Muri 
Kranj - Medobčinsko društvo invalidov Kranj že sprejema 
vplačila za 10 dnevno letovanje v Rabcu in evidenčno vpisu-
je za enodnevni kopalni izlet v toplicah Sveti Martin na Muri. 
Uradne ure društva vsak ponedeljek od 9. do i i . ure, in 
torek, četrtek od 15. do 17. ure v Kranju, tel.: 202 34 33. 

PREDAVANJA 

P r o u č e v a n j e S v e t e g a p i s m a 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri ob 9. uri 
v Dom krajanov Primskovo, jezerska cesta 41 Kranj, na 
proučevanje Sv. pisma z okvirno temo: "Razumeti Jezusovo 
sporočilo (nadaljevanje)". Duhovno srečanje bo povezoval 
Horst Liebhauser. Vstopnine ni. 

KONCERTI 

Koncert mladinskega orkestra iz Velike Britanije 
Bled - V nedeljo, 27. julija, ob 20.30 bo v Grand Hotelu 
Toplice na Bledu koncert mladinskega orkestra West Sussex 
Vouth Orchestra Iz Velike Britanije z dirigentom Michaelom 
Suliivanom. Koncert na Bledu je del njihove enotedenske 
turneje, v okviru katere bodo sicer nastopali v več krajih na 
avstrijskem Koroškem. Vstopnine za koncert ni. 

RAZSTAVE 

Pestrost ž iv l jenja a l p s k e g a sveta 
Bled - Vabljeni v info središče Triglavskega narodnega parka 
Dom Trenta na odprtje razstave Foto kluba Diana z 
naslovom Pestrost življenja alpskega sveta v petek, 25. juli-
ja, ob 19.30. Več informacij na: http://www.tnp.si/prired-
itve/termin/trenta rski_semenjy 

GG naročnine 
04/20142 41, e-po§ta: narocniiie@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

http://www.jesenlce5i
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Izid žrebanja nagradne križanke v reviji Moja Gorenjska podjetja 
Galerija bivanja, Gregorčičeva ul. 10, Kranj: 1. nagrado, 30 EUR, pre-
jme Stanka Zupan, Kranj; 2. nagrado, 20 EUR, prejme Marjan Šivic, 
Bohinjska Bistrica; 3. nagrado, i o EUR, prejme Andrej Jamnik, Škof-
ja Loka. Vsem izžrebancem čestitamo! 

Nagrajenci nagradne križanke ZAVOD ZA TURIZEM KRANJEM je bila 
objavljena v Gorenjskem glasu 11. julija« so: 1. nagrado - pico po 
iztx)nj, ki jo podarja picerija 6uf, prejme: E>užan Sušnik, Naklo; 2. na-
grado - pico po izboru, ki jo podarja picerija Buf, prejme: Tatjana 
Mulej, Žirovnica; 3. nagrado - pico po izboru, ki jo podarja picerije 
Buf, prejme: Andreja Cuderman, Kranj; 4. nagrado - izdelke v vred-
nosti 40 EUR. ki jih podarja podjetje Emstar, prejme: Oonnen Eržen, 
Bled; 5. nagrado - papir v vrednosti 20 EUR, ki ga podarja podje^e 
Emstar. prejme: jožica Bogataj, Lesce; 6. nagrado - nogometno žogo 
Emstar. ki jo podarja podjetje Emstar, prejme: Valentin Kavčič, Tržič; 
7. nagrado - darilni bon 30 EUR za nakup v diskontu, ki ga podarja 
Davidov hram, prejme: Bine Rakuiček, Žiri; 8. nagrado - darilni bon 
20 EUR za nakup v diskontu, ki ga podarja Davidov hram, prejme: 
Ana Kolničar, Duplje; 9. nagrado - darilni bon i o EUR za nakup v 
diskontu, ki ga podarja Davidov hram, prejme: |ože AHi, Zg. Besnica. 

Nagrajenci nagradne križanke AH VRTAČ KRAN), objavljene v 
Gorenjskem glasu £ t 050, 24. julija zooS. Geslo nagradne križanke 
AH VRTAČ se glasi: ŠPANSKI TEMPERAMENT ODSLEJ V A V r a 
HIŠI VRTAČ. 1. nagrado • enodnevno uporabo novega vozila SEAT 
IBIZA prejme Lojzka Taler, Zg. Gorje; 2. nagrado - enodnevno 
uporabo novega vozila SEAT LEON prejme Irena Žakdj, Žiri; 3. na-
grado - paket obvezne opreme prejme Zala janežič, Škofla Loka. Na-
grade Gorenjskega glasa prejmejo: Drago Pipan, Kranj; Vinko Plev-
el, Cerklje na Gorenjskem in Anka Mohorič, Cerkfje na Gorenjskem. 
Nagrajencem iskreno čestitamo! 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 24. junija 200S v 
Novicah izpod Kn^avca, je bila KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, 
z.0.0. Nagrajenci: 1. nagrada: bon v vrednosti 30 EUR prejme Ani Ta-
jon, Cerklje; 2. nagrada: bon v vrednosti 20 EUR prejme Vid Močnik, 
Cerklje; 3. nagrada: bon v vrednosti l o EUR prejme Alojz Osterman, 
Cerklje. Nagrajencem prisrčno čestitamo. 

LOTO 
Rezultati 59. kroga 

- 23. julija 2 0 0 8 

7 , 1 2 . 22, 23, 2 6 . 3 1 . 3 7 
in 27 

Lotko: o. 3, 9, 9. 5, 7 

Predvideni sklad 
60. kroga za Sedmico: 

4 8 0 . 0 0 0 E U R 

Predvideni sklad 
60. kroga za Lotka 6: 

415.000 EUR 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britof 7SA. 4000 Kranj 
nfi>^»ep îgckkoprojekL5j 

www.9ekkoprojekt.s1 

04 2341 999 
031 67 40 33 

ZEMgiSCA PRODAMO 
RADOVLJICA - OKOUCA: zazidljiva 
1239 m2, priključki na parceli, mirno 
vaško okolje. Lepa priložnost. Cena 
78.000 EUR. 
KUPIMO 
KRANj-OKOLICA: za znane kupce 
ISČemo zazidljiva zemljiJča. kmetije 
in starejSe hiše. 
DODATNA PONUDBA NA: 

www.gckkoprojekt.si 

N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg m, 4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53,202 25 66 

GSM 051/320 700. Email: info®k3-kenn.$i 

iitete nov dom ali kupca za svojo 
iepremi£run»? Oddapte ali najemate stanovao 
je. hiJo ali po$k>vni prostor? Cetovha reSitev 

na erMm mestu. Za vat delamo 
Aktivno • jasno 

Preudarno 

AJPd.0.0. Kranj 
Koroška cesta 2, 

4 0 0 0 Kranj 
gsm: 031/330-040 
te).: 04/20 28 223, 

e-po^ : infbi^ajp.si 

HIŠA • 1/2 dvojčka prodam 
KRAM] - StražiSče - štirisobno 
137,85 m2 s parkirišči in malo ze-
lenico ter dvosobno s parkirnim 
mestom. IIL PCF, I. izd. 2007, po 
dogovoru možna izdelava na ključ. 
205.000 EUR. le Štirisobno 137,85 
mz 147.000 EUR. 
Ostale informacije najdete na 

K(KERN 

POSLOVNI PROSTORI: 
Prodamo: 
KRAN): v tovarniškem objektu pro-
damo skladiščne prostore v izmeri 
630 m2 v pritličju, obnova pred 15 
leti. cena « 650 EUR/mz. 
Oddamo: 

KRANJ: v novem objektu v 1. nad-
stropju oddajo poslovni prostor v iz-
meri 612 m2, z lastnim vhodom, to-
vorno dvigalo, lastna parkiriSča, pri-
merno tudi za težke stroje, cena je 6 
EUR/m2. 
KRANJ: prostor v izmeri 78 mz in 
230 m2 v 1. nadstropju za pisarne, 
servisno dejavnost, obnova 94, cena 
j e n EUR/mz. 
HISE: 

Prodamo: 
RADOVLJICA, LANCOVO: NOVO-
GRADNJA • na mimi lokaciji 7 stan. 
hlS, od tega 2 dvojčka in 1 trojček v 3. 
podaljšani gradbeni ^ i . stan. povr-
šine 191 mz, na zemljiSču od 180 -
332 mz, cena je od 224.000 do 
238.000 EUR. last K 3 KERN, d.0.0.. 
možnost menjave z drugo nepremič-
nino z doplačilom. 
TRCTENIK: stanovanjska hiša, upo-
rabne površine i$ 6 m2. samostojna, 
adaptirana 1.198$. 9.353 ma zemljiS-
ča. stan. hiSa z gospodarskim po-
slopjem in 9353 m2 zemljišča (od 
tega cca. 2000 mz stavbnega in 
7300 kmetijskega in gozda), proda-
mo. Cena: 400.000 EUR. 
BELA pri PREDDVORU: na mirnem 
predelu s pogledom na hribe lahko 
dobite stanovanjsko hiSo cca. 1 0 0 
mz v etaži (klet. pritličje in mansar-
da). parcela 1 .116 mz, letnik 1979. 
cena • 230.000,00 EUR. 
BESNICA: stanovanjska hiSa. povrSi-
ne 250 mz, klet, pritličje, nadstropje 
in mansarda, zgrajena 1970, obnova 
94, parcela 500 mz, lahko tudi dvo-
družinska, cena - 215.000 EUR. 
ZEMgiSČA: 
Prodamo: 

Ambrož pod Krvavcerru več stavb, par-
cela od 422-677 m2 po 70 EUR/ma. 
Apno pod Krvavcem: parcela 886 
mz v bližini zazidljivega, pogled na 
dolino po 60 EUR/ms. 
Poljubelj: stavb, parcela 631 mz po 
75 EUR/mz v nižinskem delu. 
Zalog pri Cerkljah: stavb, parcela 
482 mz ali 509 mz po 120 EUR/mz. 
STANOVANJA: 
Prodamo: 
Kranj, Zlato polje: dvosobno. 50.63 
m2 v 2. nad. od 4, obnova 2002. 
cena« 99.000 EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp: dvosobno. 

54,00 m z v 4. nad. od 4, obnova 
2001, cena - 89.000 EUR. 
Kranj, Planina i: trisobno, 80 mz v 
7. nad., letnik 1974. cena - 115.000 
EUR. 

Kranj (center): trisobno. 96,25 mz. 
duplex v 1. nad. in 2. nad., obnova 
zoo6, cena - 165.331 EUR. 
Kranj (center): enosobno. 48,20 m2 
v 2. nad. od 3, letnik 1989, letnik 
2004, suromeSČanski stil, vsa 
oprema, cena - 91.900 EUR. 
Bled (Ribno): Štirisobno. 91,38 m2 
duplex v večstanovanjski hiSi. v 1. 
nadstropju (kuhinja z dnevno sobo 

in Izhodom na balkon, 2 sobi, kopal 
niča, garderoba) in mansardi (soba 
in galerija), dodatno parkiriSče. vpi-
sana etažna lastnina v ZK. cena -
198.000 EUR. 

rww.k3-kern.si 

n domplan 
dru&b«zalntonlr1no, napromidnino, 
urbar ism in «nerBatf(P. d.d. 
hr« .̂ bto»w9i»ov« 1« 

imf.t 041/647-433 

www.domplan .s 

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Šorlijevo naselje, eno sobno. II. 
nasdstropje. 36,79 mz. leto izgradnje 
1971, potrebno obnove. Cena 78.000 
EUR 

Kranj, Vodovodni stolp, dvosobnov II. 
nadst,- izmere 61.29 mz, I. izgr. 1966. 
delno obnovljeno • kopalni ca in okna 1. 
2004. Možnost selitve junij 2009. 
Cena 108.000.00 EUR. 
Kranj, Ziato polje, v mansardi objekta 
novo zgrajeno dvosobno stanovanje + 
kabinet v izmeri 60,00 mz, I izgrad. 
objekta 1953, I. izgradnje stanovanj 
2008, CK na plin. vsi priključki, tlaki la-
minat. klima, cena 97000.00 EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v III. 
nadstr., izmere 73.80 mz, L izgr. 1965, 
obnovljeno 2005, kopalnica, WC. cen-
tralna na plin, vselitev po dogovoru, 
cena 130.000,00 EUR. 
Kranj, Ziato polje. trisobrK>, \nsoko pri-
t l i^ v izmeri 66,82 mz. delno obnov-
ljeno v letih 2000 in 2003 (kopalnica 
in okna). I. izgr. 1961. CK, telefon, ka-
bel. telev., balkona ni, cena 114.755,00 
EUR (27.5 mio SIT). 
TrBd, mestno jedro, 3 dvosobna sta-
novanja v trinadstropni hiSi, velikosti 
od 61 m2 - 83,00 m2, leto izgr. 1957, v 
celoti prenovljena leta zooo (tlaki, in-
stalacije,. kopalnica, CK, telefon, dviga-
lo) balkona ni, cena 12^0 EUR/mz 
(309.^3Si^ SIT/mz) za manjSe sta-
nov. in 1230 EUR (Z94.757,20 SIT) za 
večje stanov., vpisana v ZK, vseljiva ta-
koj. 

HISE-PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnica, visokopritllčna. tb-
risa 120 mz na parceli velikosti 549 
mz, CK m olje, t k garaža, dve parkir-
ni mesti, sončna lega, hiSa je lepo 
vzdrževana, I. izgrad. >981, cena 
320.000,00 EUR. 

Križe, Gorenjska, enonadstropna 
dvostanovanjska, tlorisa 75 mz v vsak 
etaži na parceli velikosti Z22 mz, I. izgr 
1936. popolnoma prenovljena od I 
2004-2006. CK na ^in, tel., vse insta 
ladje v vsaki etaži ks^ne, Ui parkiriSČa 
cena 194.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v 
najem 

Kranj, Stražišče, pritličje v izmeri no 
mz, primemo za pisarne ali podobno 
mirno dejavnost, samostojni vhod. 
viSji stropovi. zagotovljena tri parkirna 
mesta. I. izgr. 1937, delno obnovljeno I. 
Z004, cena 580.00 EUR mesečno + 
stroSki. plafilo po možnosti za tri me-
sece naprej, možnost uporabe takoj. 
Naklo, I. nadstr. v izmeri 50 mz, pri-
memo za pisarne, I. izgr. 1970, pre-
novljeno 1.2004, CK, internet, telefon, 
sannostojni vhod. parkirna mesta za-
gotovljena, cena 400,00 EUR/meseč-
no stroSki cca. 120,00 EUR skupaj z 
ogrevanjem. 

Industrijska cona Šenčur, novograd-
nja, 400 m2 v pritličju, viSina stropa 
4,20 m, cena 9.00 EUR/m2 mesečno 
+ stroSki in 300 mz v t. nadstropju, vi-
Sina stropa 3.80 m, cena 8,00 
EUR/m2 mesečno + stroSki - tovorno 
dvigalo, primemo za skladiSče ali pro-
izvodno halo. 
GARAŽA-PRODAMO 
Kranj, Planina 11, v novem objektu na 
Ul. Tuga Vidmarja v podzemni garaži 
parkirno mesto, I. izgr. 2007, cena 
8.000,00 EUft. 
PARCELA. PRODAMO 
JavomiSid Rovt nad Jesenicami v izmeri 
759 mz, na parceli elektrika in tetefon, 
sončna, dostop z glavne ceste, geodet-
sko odmerjena, celotna zazidifiva, 6 km 
od avtoceste, cena 45.540,00 EUR. 
Srednja vas pri Bohinju v izmeri 929 
mz. sončna lega. 2/3 parcele je bolj 
strme, od Bohinja je ocJdaljeno 5 km. 
cena 230.ooEUR/m2. 

GG 
naročnine 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 

^poš t^ : narocnine@g-glas .5 i 

www.gorenjskiglas.si 

FESST, d. o. o.̂  
nepremičninska 
dnižba, 
KoroSka c 2, Kranj. 
Telefon: 236 73 73 
Fax 236 73 70 
E-po5ta: 
info(g>fesstsi 
Internet: 
www.fesst.si 

STANOVANJA P R O D A M A 
SKOFJA LOKA - Groharjevo naselje, 
garsonjera. 23 m2. P/4,1. izgr. 1968. 
59.000.00 EUR. 

SKOPJA LOKA - Frankovo naselje, 
enosobno. 45,00 m2, 2./4, I. izgr. 
1984. 97.000,00 EUR. 
KRANJ - Straži Sče. 49.36 mz, dvo-
sobno. 3./3,1. i2gr. 1980, 85.000.00 
EUR. 

KRANJ - Zlato polje, 52,38 mz, dvo-
sobno. 1./4. I. Izgr. 1971. 95.000,00 
EUR. 

KRANJ - Zlato polje, 44,73 mz, eno-
sobno z balkonom, shrambo in par-
kimim mestom v garaži. 2./4,1. izgr. 
2008.115.000.00 EUR. novogradnja. 
HI£E: 

ŠENČUR - samostojna hiSa. 279 m2 
bivalne povrSine. 6z4 mz zemljiSČa, 
I. izgr. 1986, obnovljena ZO05, 
348.000.00 EUR. 

VISOKO - samostojna hiSa, 260 mz 
bivalne povrSine. 520 mz zemljiSča, 
I. izgr. 1987, 395.000.00 EUR. 

Mali oglasi 
tel.: 2 0 1 4 2 4 7 
fax: 2 0 1 4 2 1 3 
e-maii : malioglasi@g-glas.si 

Male oglase sprejemamo: za objavo 

v petek * v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 
14.00! Delovni čas: od ponedeljka do 

perica neprekinjeno od 8. -19. ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

GARSONJERA. 34 m2. na lepem kra-
ju Radovljice, po ugodni ceni. tr 
041/602-395 

eoo525e 

BLED-ZASIP. Ob vodi v trostanovanj-
skl hiSi. 55 m2 stanovanje, s 400 m2 
zelenice, drvarnica, ktet. sončno, vse-
Ijivo takoj, cer«: 75.000.00 EUR. t t 
041/648-173 

eoo&aoe 

ODDAM 

SOBO v Ljubljani, itudentu. zaželena 
subvencija, internet in kabelski priklju-
ček v sobi. cena: 130 EUR s stroški. 
«031/860-931 

KRANJ • bližina centra, na elitni lokaci-
ji v meščanski hiši 2 SS s kabinetom. 
74 m2. popolnoma opremljeno. ISDN. 
KA7V. CK. ugodno. V 041/315-609 

6005274 

NAJAMEM 

V KRANJU ali okolici najamem ne-
opremlieno garsonjero ali enosobno 
stanovanje, t r 0590/23-648 

8006292 

DVOSOBNO ^dnovanje na Bledu ali 
okolici, nujno. W 040/610-981 

eoa<s244 

HIŠE 
PRODAM 

C E R K U E . 145 m2. dvojček, zgr. 08. 
250 m2 zemljišča. V. gr. faza. zeleno 
okolje ob potočku v bližini gora. pogled 
na Krvavec, cena 229.000 EUR. Slo-
ver^ka Nsa. « 041/832-982 

8005283 

POLOVICO Starejše hiše v okolici Kra-
nja. tt 04/250-30-67. 031/622-364 

eOOS2S3 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
dvoru. vselitev možna konec poletja 
2008. «051/388-822 

800554? 

STANOVANJSKI DVOJČEK Virmaše. 
Škofja Loka. 9 051/388-822 

V POD REČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo. « 051/388-822 

dOOS24S 

ViKENDi, APARTMAJI 
PRODAM 

V KAMPU Terme Čatež prodam zelo 
lepo kamp prikolico z lesenim pred-
prostorom, hišica je novejša, ima vefK 
ko zelenja, vrt In pp. neposredna bliži-
na tušev in bazena. « 040/873-909 

800S245 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

PISARNA. 85 m2. v pritličju, bivša Pla-
nika. na odlični lokaciji, cena: 4 
EUR/m2, -a 041/505-084 (Igor) 

600S07& 

POSLOVNI PROSTOR Kranj. Tavčar-
jeva ul. 7. 35 m2. v pritličju, tr 
041/205-192 8005289 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo. Avto Kranj. d. 
o. o.. Kranj. Savska 34. Kranj. V 
04/20-11-413. 041/707-145, 031/ 
231-358 

8004658 

NISSAN Sunny 1.4 SLX. I. 94, IT 
040/2«7-101 

800522® 

PEUGEOT 206 SW HDI 1.4 50kW. I. 
03. 68.000 km, karavan, klima, zlata 
kov., cena: 7.500,00 EUR. « 
041/585-224 

800&304 

RENAULT Uguna diesel, I. 03, 
70.000 km. slovenski avto. prvi last-
nik. maks. oprema, it 04/265-131 

8005234 

VOLKSWAGEN VOLKSVVAGEN PAS-
SAT VARIANT TDI. 4 motion. I. 99. 
153.000 km. cena: 7,000.00 EUR, tr 
031/617-959 

eoo&3i2 

AVTO JOLLY 
prodaja, prepis, odkup wzil, 

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

Hrastje (pri Agromehaniki), 
tel.: 041/774 286.041/861504 

Alfa 146. M . let.: 1998. cena: 2.799 
EUR; BMW 318 d. let.: 2005 cena: 
13.999 EUR; Audi A3 i .6, let: 1999, 
cena; 6.399 EUR; Audi A4 1.9 TDI. 
let.: 2005. cena: 18.999 EUR; Audi A4 
1.9 TDI let.: 1998, cena: 6.399 EUR; 
Citrofin picasso. let.: 2003, cena: 
6.999 EUR; Citroftn ZX i.gd. let.: 
1993. cena: 1.199 EUR; Fiat stilo 1.9 
JTD, let.: 2005, cena: 7.999 EUR; Fiat 
brava, let.: 1997, cena: 2.699 EUR; 
Fiat multipla )T0, let.: 2000. cena: 
5.699 EUR; Rat punto 1.2, let.: 2000, 
cena: 2.899 EUR; Ford escort, let.: 
1995. cena: 1.199 EUR; Ford focus 
1.6, let.: 2001, cena: 5.199 EUR; Hon-
da civic i.4is, let.: 1997. cena: 2.999 
EUR; Honda HRV 1 .6 let.: 1999. 
cena: 6.399 EUR; jeep cherokee 2.5 
TD, let.: 1998. cena: 7-399 EUR; Lan-
cia lybra 2.0, let.: 2003. cena: 6.199 
EUR; Nissan almera 2.2 TDI, let.: 
2003. cena: 6.999 EUR; Opel astra 
1.6. let.'. 2005, cena: 8.799 EUR: Opel 
meriva 1.6. let: 2005« cena: 8.999 
EUR; Renault clio 1.2, let.: 1996, 
cena: 1.299 EUR; Renault kangoo 1.9 
DCI. let. 2004, cena: 8.999 EUR; Re-
nault espace 3.0 v6. let.: 1998. cena: 
3.299 EUR; Renauit laguna 1.9 DCI. 
let: 2001. cena: 6.499 EUR; Renault 
twingo 1.2, let.: 2001 , cena: 3.399 
EUR; Seat arosa 1.0, let: 1998. cena: 
2.299 EUR; Toyota avensis 2.0 d4d, 
let: 2001, cena: 6.999 EUR; Toyota 
corolla d4d. let.: 200S, cena: 9.999 
EUR; Renault kangoo 1.5 DCI, let: 
2003, cena: 5.299 EUR; VW polo i.o, 
let: 1999. cena: 2.999 EUR: VW pas-
sat 1.9 TDI, let.: 2000, cena: 6.399 
EUR. 

Za vsa vozila nudimo brezplačno 
kasko zavarovanje in garancijo. 
Možen nakup na položnice, kredit, 
leasing, ^ 

wv/w.avto-jolly.si 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

MOTOR Vamaha DT 50 ccm, I. 05 
redno servisiran, registriran, lepo ohra-
njen, tt 041/930^48 

800ft26e 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

PNEVMATIKE Dunlop 195/70/15. 4 
kosi. nerabljene, jeklena platišča raz-
ličnih dim. in razne pnevmatike malo 
rab,, tudi nove. « 041/722-625 

800534« 

PODARIM 

PRIKOLICO za osebni avto. neregistri-
rano. V 041/850-406 aooszsi 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
PRODAM 

VOLVO 850, TT 040/298-265 

OSTALO 
KUPIM 

ODKUP • prodaja rabljenih vozil, uredi-
mo prepis, konkurenčne cene, Me-
pax, d.o.o.. Planina 5. Kranj, 9 
041/773-772 60062*0 

STROJI 
IN ORODJA 
POSODIM eL orodja: vibro \q\a. vibro 
plošča, vibro žaba. el. agregat in dru-
go. « 040/651-301 

6005285 

PODARIM 

GLAVO in leseni del šivalnega stroja 
Singer - delujoč. « 051 /427-576 

8005228 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

4 hrastove stebre za kozolec, » 
041/686-713 8005230 

8ANKINE 40 kosov, ponte 300 kosov, 
deske 170 m2. cena po dogovoru, tr 
040/255-083 eoos2«e 

SMREKOV opaž in smrekove in jese-
nove plohe. « 04/513-14-07 

8005243 

SMREKOVE plohe različnih dimenzij in 
manjše elemente, zelo poceni, tr 
031/367-290 80052W 

STREŠNO kritino z vsemi pripadajoči-
mi elementi, zelo ugodno, O 0590/ 
27-158 8005219 

SUHE deske, 2,5 cm. in suha mešana 
drva, t f 051 / 207-008 eooez« 

ŽAGAN les smreka, kostanj, hrast, ja-
vor. bukev In drva, tr 051/202-229 

8005227 

KUPIM 

L E S za ostrešje - "grušT, t r 051 /322-
8 1 1 8006221 

KURIVO 
PRODAM 

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

HRASTOVA, kostanjeva in mešana 
drva. cena 40.35 EUR. n 041/901-
579 aoo82»4 

SUHA hrastova drva, po želji razžagam 
in dostavim, t r 041/456-052 

8005237 

SUHA bukova drva. možen razrez in 
dostava, hruškovo domače žganje. 
ugodno, tr 040/367-307 aoosg&s 

SUHA mešana drva in ovčje kože. t r 
04/255-13-85 8005259 

SUROVINE 
KUPIM 

HLODOVINO in celulozni les iglavcev, 
tr 041 /758-932 8005065 

HLODOVINO, smreke, jelke in sušice. 
tr 041/442-151 800521« 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PODARIM 

ŠIPADOVO pohišNo za dnevno sobo. 
2 kavča. 2 omari in 2 stota, tr 
041/582-166 8006313 

http://www.9ekkoprojekt.s1
http://www.gckkoprojekt.si
http://www.domplan
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.fesst.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
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GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

STEKLOKERAMIČNI štedilnik Gore-
nje s pečico, pomivalni stroj ElektFoiux 
In hladilnik Gorenje. « 041/219-799 

800S2S9 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

OTROŠKO gorsko kolo ROG. 20K»I-
ska kolesa, dobro ohranjeno. 9 
041/608-712 eoosjea 

KUPIM 

PONY Express ali starejši moped To-
mos. lahko v okvari, t r 041 /681-058 

600S2M 

TURIZEM 
MORAVSKE TOPUCE, SOBE - APART-
MAJI IWJKER 02/63 81 244, 041/43 
33 66 www.sobe-apartnnajipanker. 
com. če se odločate za oddih In si že-
lite sprostitve v Prekmurju. se vam pri-
poročamo z našimi storitvami. 60048S3 

ODDAM 

NA KRKU oddam apartma. 9 (00 
386) 917/683-916. 041/390^22 

800S223 

TERME ČATEŽ - v septembru oddam 
počitniško hišico, cena najema za 7 
dni je 200 EUR. t r 041/652-920 

eOOS293 

v AVGUSTU in septembru oddam 
apartmaje, hiša na plazi. Metajna, otok 
Pag. t r (00385) 989/230-982 

HOBI 
PRODAM 

KOMPLET slovenskih znamk 1991-
2008 v albumu marini. 9 04/531-66-
64 

OBLAČILA 
PRODAM 

OTROŠKO obutev, št. 24-29. letno in 
zimsko, t r 041 /562-892 aoo52d3 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

OTROŠKI voziček in avto sedež maksi 
kosi. ugodno, tr 031/392-768 eoos«? 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

NEMŠKI ovčar, samička čistokrvna, 
starši z rodovnikom, stara 8 tednov, 
cepljena, zelo prijazna, cena: 200.00 
EUR, g 031 /312-307 eoosae? 

PSA papillorui, vrhun^ega porekla, tr 
031 /889-609.zala.kosnik<^mail.com 

VSAK DAN sveže rezano cvetje gladi-
ol, Smolej, Luže 22a. tr 041/789-
608, 051 /365-533 8004966 

PODARIM 

MLADE mucke, sivo ĵele. tt 040/201-
2 6 5 800S284 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI DO i b LET ZA VSE 
ZAPn TUDI ZA D O L O Č E N 

ČAS, IN UPOKOJENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila In (easingi. 

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

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

Maribor, telefon: 
02/252^5-26 ,041/750^ . 

KMETIJSTVO 
K M E T I J S K I S T R O J I 

PRODAM 

CEPILEC za drva in prešo 201, htdra\̂  
lično, drog in klešče za les. mlin za 
sadje, tr 051/340-723 aoo6?i)o 

CISTERNO za gnojevko Creina 3200 
U hidravlični izpust, cena: 1.200.00 
EUR, tr 041 /503-776 «005235 

iZKOPALNIK za krompir In trosilec za 
Wevski gnoj. Tehnostroj, « 031/491-
028 

PRIKOUCO za traktor, domače izdela-
ve. za prevoz pol kufoika materiala, tr 
031/528-774 

eoo&see 

PUHALNIK za seno Grič z noži in cev-
nnl. elektromotoria 7,5 kW in 11 kW, 
1400 obr., z nogami, tr 041/722-
625 600S2&0 

TRAKTOR IMT-533. škropilnico 300 
L dvo In tribrazdni plug, stabilni bazen 
3001 za mleko, tr 041/481-588 

0OO52&4 

ZGRABUALNIK SIP. 3 m, i r 031 
/480-266 8005261 

KUPIM 

OVIJALKO za bale, nošeno, Claas, 
tudi v okvari. « 041/603-776 

8006236 

TRAKTOR IMT 533 ali 539 ter kiper-
prikollco TEHNOSTROJ in rotacijsko 
kosilnico SIP 135. tr 041/680^84 

8006276 

TRAKTOR URSUS C335 ali C360. tr 
051/639-777 8005279 

PRIDELKI 
PRODAM 

FEFERONE za vlaganje, tr 051/682-
1 8 5 6005239 

HRUŠKOVO domače žganje, tr 
040/157-739 eooszzs 

KUMARICE za viaganje, Prebačevo 
45, tr 031/247-805 8006309 

SLAMO, pšenično. še stoječo, lahko 
tjaliram. tr 041 /415-464 eoo5280 

SLIVE. Sadjarstvo Pi' Jerneje. Hnaše 
34, Lesce, n 031/338-569 

8005314 

VINO cviček, kvalitetno, možna dosta-
va. tr 041/830-461 8006182 

VINO cviček. kvalKetno z visoko oceno 
na ocenjevanju, ugodno, tr 031/301-
0 1 3 600«24t 

VINO cviček, nad 1001 možna dosta-
va. t r 031 /488-746 8006273 

VZREJHE ŽIVALI 
PRODAM 

2 bikca (LS in ČB), stara 10 dni. tr 
040/750-993 800526s 

2 bikca. CB. LS. UM. stara 14 dni. tr 
041/826-760 80053ot 

2 ČB bikca, tr 031/304-138 eo06308 

2 ČB bikca, g 041/254-711 800S238 

BIKCA slrr)entak», starega 10 dni, tr 
041/378-900 8006262 

BREJO kravo, staro 9 mesecev, drugo 
tele, tr 031/688-556 8005232 

Č B bikca, starega 1 teden, tr 
040/516-409 800C303 

Č B bikca, starega 1 teden, tr 
04/614-61-77 8006315 

JARKICE rjave, črne, grahaste. piš-
čance t>ele za dopitanje. Hraša 5. 
Smlednik, tr 01 /362-70-29 8OO6183 

KOKOSi RJAVE prodamo, vsak delav-
nikod8.-11.iffe.sr&daod8.-17. ure 
in sobota od 8. - 13. ure, Penjtninar-
stvo Gašperiin. Moste 99 pri Komendi, 
tr 01/834-35-86 8006200 

ORJAŠKE lisce, plemenske samce in 
samice, tr 040/674-088 8006296 

RDEČE-BELEGA bikca, starega 10 
dni. tr 040/887-335 

8006300 

TELETA, starega 4 mesece, mesne 
pasme, tr 04/533-64-48 800627t 

TEUCO simentalKo, brejo 8 n>esecev. 
A kontrola, tr 040/750-982 

6006307 

TEUČKO limuzin in ČB bikca, stara 1 
teden, Golob Janez. Struževo 12. 
Kranj. 9 041 /710-935 aoo6242 

TEUČKO slmentalko, staro 10 dni, tr 
04/252-16-41 8006280 

TELIČKO ČB, staro 14 dni. tr 
031/210-494 8006261 

TEUČKO simentalko. staro 14 dni. tr 
04/514-11-49 8006272 

TEUČKO. težko 150 kg. novejšo ko-
silnico BCS 622. 127 cm, bencin, od-
lično ohranjena.« 040/270-351 

8006277 

TEUČKO simentalko. staro 10 dni, tr 
04/572-35-26 8005282 

KUPIM 

BIKCA simentalca za nadaljnjo rejo. 
starega do 14 dni. 9 031/563-070 

8006287 

BIKCA simentalca, starega 14 dni, tr 
051/372-468 

OSTALO 
PRODAM 

NUDIM GNEZDA za kokoši nesnice v 
prosti reji. Rajgelj Anton. Kropa 2a. t r 
041/642-184 

8006069 

OVČJE kože, strojene. 9 051/380-
329 8006208 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

DVA voznika C in E kat. v mednarod-
nem trar^portu za prevoze po zahodni 
Evropi zaposlimo takoj, obvezne izkuš-
nje, Štempihar Slavko s.p. . Poslovna 
cona A12. Šenčur, tr 04/201-60-71 

8005288 

Iščeš delo? 
www.ms-kranj,si 

ZAPOSLIMO tesarja za postavljanje 
ostrešij za nedoločen čas. delovne iz-
kušnje zaželene. Plevel Andrej s.p.. 
Moste 81. Komenda, 9 041 /689-818 

8006288 

ZAPOSLIMO Instalaterja vodovodnih 
in ogrevalnih inštalacij, Inštalaterstvo 
Pogačnik. Špicarjeva 11. Radovljica 

GRAFIČNI OPERATER 
Za nedoločen čas s 3fnes8čno po-
skusno dobo, zaposlimo grafičnega 
operaterja (m/ž) z izkušnjami. Za-
htevano znanje je poznavanje grafič-
nih programov (Adobe PhotoShop, 
Adobe Indesign, Adobe Acrobat, 
Ouark. &)re)0r3W. .„). Deloje enoiz-
mensko, po potrebi dvoizmensko. 

Pisne p r ^ sprejemamo na na-
stov: PREMIERE, d. 0.0.. Medvode, 
Sp. Pimiče 22b,1215 Medvode ali 
po telefonu 031/625 740 (Sebas^) 

KOZMETIČNI salon Studio Sonce v 
Kranju išče dekle s končarK) S š - smer 
kozmetični tehnik za delo v recepciji 
kozmetičnega satena, pisne prošnje 
na Tag trade, d.o.o.. Hotemaže 55. 
4205 Preddvor ali na e-pošto. 
sonce@studiosonce.com 

IŠČEM 

"ONE MAN BANO". igranje na obletni-
cah in zabavah. 9 031 /595-163 

S005IM 

T i s k a r n a Č u k , Sveti D u h 1 38 

pri Škof j i Loki r a z p i s u j e m o 

p r o s t o d e l o v n o m e s t o z a 

t iskar ja na 2 - b a r v n e n i t iskar-

s k e m stroju R d a n d . 

Z a p o s l i t e v takoj ali p o dogo-

voru. T e l . : 0 4 / 5 1 3 7 5 6 0 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novc^radnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom. 
SGP Bytyqi d.n.o.. Struževo 3a. Kranj, 
t r 041/222-741 

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

8005209 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, pai1(irišč. polag. robnikov, 
pralnih pk^šč. izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovic & Co, d.n.o.. Jelov-
škova 10. Kamnik. 9 01/839-46-14. 
041/680-751 8004712 

ASTER! KS SENČILA Rozman Peter, 
s. p., Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709: žaluzije. roloji, ro-
lete. lamelne zavese, plis« zavese, ko-
mamiki, markize, www.asteriks.net 

8004715 

BELJENJE notranjih prostorov, kitanje 
sten In stropov, odstranjevanje tapet, 
barvanje vseh vrst fasad, premazi 
oken. vrat in napuščev. Pavec Ivo s.p., 
Podbrezje 179. Naklo. 9 031/392-
909 

DELAMO vsa zidarska cSela. notranje 
omete in fasade z našim ali vašim ma-
terialom, Ananiti. d.o.o.. Žabnica 47, 
Žabnica. tr 041 /878-386 eoosoeo 

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. 9 041/557-871 

6005208 GG naročnine 
04/201 4241,e-pošta: narocnine@g-glas.si 
www,gorenjskig as i i 

0 3 i / 6 8 S 8 3 S 
B o š t j a n 

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, 9 051/354-039 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje, 
zidava, montaža novih, popravila sta-
rih, nudimo dimne obloge, dimne 
kape. Novak & Co, d.n.o.. Ljubljanska 
89, Domžale. 9 031/422-800 

9004917 

OBREZOVANJE živih mej in drevja, 
podiranje drevja in odvoz obrezanega 
vejevja. Vlncencij Šubte s.p., Zg. Bit-
nje 141. Žabnfca, 9 051/413-373 

e«M8it 

OBŽAGOVANJE in podiranje težje 
dostopnih dreves Aljoša Švab s.p. . 
Spodnje Vetrno 9. Križe. 9 051/225-
590 

8004892 

PREKRIVANJE STREH od 3.5 
EUR/m2, možr« dobava 30% cenejše 
kritine. Marko Deriink s.p.. Glavna ce-
sta 12, Naklo. 9 040/484-118 

8006146 

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

SLOOOM zaključna dela: knauf. arm-
strong, spuščeni stropi, predel, stene, 
okna. vrata, streš. okna velux. pleskar-
ska ki druga vzdrževalna dela. Slavko 
Markotič s.p.. Suška c . 28. Škofja 
Loka. t r 041/806-751 

600531t 

RAZOČARAN MOŠKI S čisto prete-
klostjo išče Iskreno dekle za resno raz-
merje. « 031/807-376 

8006219 

SPOŠTOVANO dekle, če si tudi ti želiš 
trajnega, resnega razmerja. pokJiči. 9 
041/229-649 

«006217 

RAZNO 
IŠČEM PRODAM 

ZARADI bolezni v družini sedanjega 
pastirja, iščemo pastirja za pašo ovac 
na Soriški planini, tr 031/883-016 

800530S 

ZASEBNI STIKI 
35.000 POSREDOVANJ. 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo, 9 03/57-26-319.031/505-
495. 031/836^78 

9000004 

4 0 4 ^ N i preprost kmečki fant bi rad 
spoznal dekle. 1 otrok ni ovira, da bi se 
preselila k meni na kmetijo. 9 
041/706-349 

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

4 elektro motorje od 1 do 4 kW in dve 
otroški kolesi. 9 04/204-23-97 

600S226 

HIŠNI računalnik, lupinico za nošenje 
otroka, iščem pa oblačila za punčko 
od 1. leta dalje. 9 040/322-034 

ZA SIMBOUČNO ceno prodam zamr-
zovalno omaro, pralni stroj, mini hladil-
nik, vse Gorenje, več koles rabljenih, 
tr 040/285-748 

PODARIM 

JOGI rjuhe, letne majice, 2 zimska pu-
loverja. vse dobro ohranjeno, tr 
04/234-38-00, 031/292-060 

6006281 

\\ vv\v.p()<;rohnik.c<>rn 

Z A H V A L A 

Ob nenadomest l j iv i izgubi 

MILOŠA BELČIČA 
se zahva l ju jemo v s e m , ki so n a m izrekli sožal je , n a m pomaga l i in n a m ob težkih 

t renutkih stali o b strani. 

M a m a Ivanka, žena Marta , hčerka M o j c a in I rena z d r u ž i n o , brat F r a n e 
z d r u ž i n o in d r u g o sorodstvo. 

S P O R O Č I L O O S M R T I 

Svo jo živl jenjsko pot je skleni la naša u p o k o j e n a sodelavka iz Pregleda avtozračnic 

MARIJA REMIC 
rojena 1 9 1 8 

Od n j e s m o se poslovil i v sredo, 2 3 . juli ja 2 0 0 8 , ob 1 6 . y n n a pokopal išču v Predosl jah. 
Ohrani l i jo b o m o v l e p e m s p o m i n u . 

K O L E K T I V S A V A 

Z : A H V A L A 

Ata. Bo^ ieje poklical k sebi, 
tvoja ljubezen in skrb pa je sad obrodila, 
tudi nas bo Še naprej vodila. 

Na svoj 8 0 . rojstni dan nas je po dolgi bolezni zapustil naš dragi 

V I N C E N C S R E B E R N J A K 
iz Kran ja , Delavska cesta 4 9 

I s k r e n o s e z a h v a l j u j e m o v s e m s o r o d n i k o m , s o s e d o m , znan-
c e m , pr i jate l jem za u s t n o in p i sno izražena sožal ja , darovano 
cvetje in sveče ter s p r e m s t v o n a n jegovi zadnj i poti. Posebno za-
hvalo s m o dolžni n jegovi osebni zdravnici Silvi Kozjak, osebju 
Bo ln i šn ice G o l n i k in patronažni sestr i Francki z a vse, kar so 
Storili v č a s u n jegove bolezni . I skrena hvala d u h o v n i k o m župni-
je Šmar t in , violinistki Jernej i za čutno igranje, p e v c e m okteta 
Klas iz Predosel j za u b r a n o petje t e r K o m u n a l i Kran j za oprav-
l jene storitve. V s e m . k i ste našega očeta cenil i , spoštovali in ga 
obiskovali v času n jegove bolezni , v s e m i m e n o v a n i m in ne ime-
n o v a n i m . iskrena hvala. 

V i n k o z I reno , Majda in R a f k o z d r u ž i n a m a in ostali žalujoči 
StražišČe, Šoštanj , Bukovica pri Vodicah , Vogl je pri Šenčur ju , 
1 6 . julija 2 0 0 8 

http://www.sobe-apartnnajipanker
mailto:sonce@studiosonce.com
http://www.asteriks.net
mailto:narocnine@g-glas.si
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ZAHVALA 

Po hudi bolezni nas je zapustil naš dragi mož, oče, brat in stric 

FRANC TROBEC 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelavcem 
Gorenjskega Tiska in Mlinarja, d. o. o., ter Knaufinsulation za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se 
tudi dr. Zamanovi Ln vsem zdravnikom v Skofji Loki, ki so nam 
pomagali. Hkrati tudi dežurni ambulanti v Kranju, osebju z od-
delka 200 na Golniku in Onkološkemu inštitutu v Ljubljani. G. 
župniku za opravljen pogrebni obred in sv. mašo, pogrebni 
službi Navček, pevcem Zupan in vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Lojzka, hči Mojca in sin Simon 

V SPOMIN 

Jutri, v soboto, 26. julija 2008, mineva trideset let žalosti, odkar 
nam je nepričakovajio kruta usoda za vedno, mnogo prezgodaj 
iztrgala iz naših rok našega sina, brata 

IVANA KOŽUHA - JANIJA 
1 6 . 2 . 1 9 6 0 - 26 .7 .1978 

Vsi njegovi 
Hrastje, Kranj 

Vsem prijateljem in znancem sporočamo žalostno vest, da nas 
je v 52. letu, po hudi bolezni, zapustil naš dragi 

M I L A N JENKO 
iz Stražišča 

Na zadnjo pot smo ga pospremili v četrtek, 17. julija, na poko-
pališču v Bitnjah. 

Žalujoči: vsi njegovi 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi drage žene, mame in babice 

VERONIKE OTER 
roj. Guzelj 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedona, prijateljem, so-
delavcem in vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. 
Najlepša hvala za izrečeno sožalje, cvetje, sveče, lepe misli in 
molitve. 

Vsi njeni 

ZAHVADV 

V 66. letu nas je po hudi bolezni zapustila naša draga žena, 
mamica in babi 

IRENA FRELIH 
roj. Baiabaš 

Prisrčna hvala vsem, ki ste ji bili v času njene bolezni v pomoč 
in duhovno oporo. Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prija-
teljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu po-
spremili na njeno zadnjo pot. 

Žalujoči: mož Stane, sin Renato z družino in hči Vesna z družino 

ZAHVALA 

V 86. letu nas je po večletni bolezni zapustila naša žena, mama, 
babica, prababica, teta, sestrična in tašča ter botra 

ROZALIJA ZORMAN 
roj. Dolenc, p. d. Jurjovčeva mama 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, znancem, prijateljem in 
sosedom za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in besede 
tolažbe. Zahvala gre tudi dr. Beleharju, sestri Bernardi, patro-
nažni sestri Andreji. Hvala tudi pevcem, trobentaču in Pogreb-
niku, d. o. o. Hvala g. župniku za lepo pogrebno slovesnost. 
Hvala tudi vsem neimenovanim. 

Žalujoči: mož Vinko, hčerki Lenčka in Tatjana z družinama, 
vnuki, pravnuki in ostalo sorodstvo 
Cerklje, 14. julija 2008 

ZAHVALA 

Od nenadni izgubi dragega moža, atija, dedija, sina, brata, sva-
ka in strica 

EDVARDA BURNIKA 
iz Predoselj 26 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, dobrim sosedom, 
prijateljem, znancem in nekdanjim sodelavcem Iskra-Invest, d. 
d., Ljubljana. Lepa hvala tudi za izrečena sožalja, vsestransko 
pomoč, darovano cvetje in sveče ter spremstvo na njegovi zad-
nji poti. Zahvaljujemo se gospodu Andreju Bitencu za ganljive 
besede slovesa, gospodu župniku Janezu Jenku za lep pogrebni 
obred in pogrebni službi Navček - pevcem in trobentaču. 
Gospodu Srečku Jermanu za lepo pripravljen zadnji počitek. 
Posebno zahvalo izrekamo zdravstvenemu osebju Prve pomoči 
Kranj ter sosedi, medicinski sestri, za hitro pomoč. HvaJa tudi 
Angelci Grašič za lepo opravljeno delo. Se enkrat iskrena hvala 
vsem imenovanim in neimenovanim. 

Žalujoči vsi njegovi 

ZAHVALA 

V 78. letu starosti je odšel k večnemu počitku naš dragi mož, 
oče, stari oče, brat, stric in tast 

VALENTIN BERTONCELJ 
od Sv. Lenarta nad Škof)0 Loko 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem ter 
znancem za izrečena sožalja in besede tolažbe, podarjeno cvet-
je in sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Posebna zahvala medicinskemu osebju Splošne bolnišni-
ce Jesenice ter osebni zdravnid dr. Speli Petemelj. Iskrena hva-
la g. župttiku Antonu Vindišatju ter Branku Potočniku za lep 
obred in sveto mašo, pogrebni službi Navček ter pevcem za za-
pete pesmi. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat 
iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi 
Sv. Lenart, 12. julija 2008 

Ena barka na zahod, 
druga pluje na vzhod, 
a veter, ta obema je enak. 
So jadra tista, ne vihar, 
ki smeri nali so krmar. 

(EUa meeUr) 

ZAHVALA 

V 25. letu nam je morje vzelo našega 

ROKA VRTAČNIKA 
Hvala vsem, ki ste nam stisnili dlani, nas tolažili, prinesli rože in 
sveče. 
Hvala Rokovim prijateljem, sošolcem. Iskrena hvala družini Go-
renc, Merkurju, Cestnemu podjetju. Vsa zahvala gospodu župni-
ku, gospodoma iz Trstenika, za lepo pospremljeno zadnjo-poL 

Vsi njegovi 

mailto:info@g-glas.si
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A N K E T A 

Športnikom ne 
bo lahko 

V I L M A STANOVN IK 

Čez natanko tri tedne se v 
Pekingu začenjajo olimpij-
ske igre. Na njih bodo na-
stopili tudi slovenski šport-
niki. Kaj o njihovih možno-
stih za kolajne pravijo na-
ključni sogovorniki, smo 
povprašali v Škofji Loki. 
Foto: Conzd Kiv<ie 

Stane Pintar. 

"Olimpijske igre so nekaj po-
sebnega in vedno zmagujejo 
favoriti. Naši tekmovalci si-
cer imajo nekaj možnosti, bo 
pa zagotovo težko, zato mis-
lim, da bomo tokrat ostali 
brez olimpijske kolajne." 

j u re Z iher I : 

"Naši so se do sedaj vedno 
vračali z olimpijskimi kolaj-
nami in upam, da bo tudi le-
tos tako. Stavim na plavalko 
Saro Isakovič, kandidati pa 
so zagotovo tudi Petkovšek, 
Žolnirjeva in Šestakova." 

)aka O b l a k : 

"Najresnejši kandidati za 
kolajne so plavalka Sara 
Isakovič, veslača Iztok Čop 
in Luka Špik, navijal pa bom 
tudi za Matica Osovnikarja, 
ki bo uspeh dosegel že z 
nastopom v finalu." 

Maja Subašič: 

"Za šport se ne zanimam 
veliko, vem sicer, da bodo 
olimpijske igre v Pekingu, 
vendar jih ne bom sprem-
ljala. Mislim, da naši tudi ni-
majo možnosti za kakšno 
kolajno." 

T j a š a Pernar : 

"Vem, da bo na olimpijskih 
igrah za športnike težko, saj 
je znano, da je v Pekingu 
slab zrak. Vendar pa se za 
nastope naših ne zanimam 
in tako tudi ne vem, kdo so 
favoriti. Morda Špik in Čop." 

Gorenjski glas ima 
zveste bralce 
Nacionalna raziskava branosti (NRB) za prvo letošnje polletje ne prinaša večj ih sprememb. Branost 
dnevnikov dviguje brezpiačnik. Gorenjski glas doseže 62 t isoč bralcev. 

A N A V O L Č J A K 

Ljubljana - Doseg dnevnikov 
se je v zmanjšal za 7 odstot-
kov, če pa upoštevamo še 
brezpiačnik Žumal24, je 
branost v primerjavi z letom 
2006 višja za 11 odstotkov, je 
na sredini novinarski konfe-
renci najnovejše podatke 
NRB predstavil direktor me-
dijskih raziskav Valicona 
Andraž Zorko. Strah pred 
novim tekmecem je odveč, 
ugotavlja, saj Žumal24 bi-
stveno ne odjema bralcev ob-
stoječim dnevnikom, ampak 
dosega dljne skupine, ki jih 
tradicionalni dnevniki ne. 
Gre predvsem za mlajšo po-
pulacijo v starosti 18 do 24 
let, ki prej niso brali nobene-
ga dnevnika. 

Edina značilna spremem-
ba med dnevniki je zmanjša-
nje dosega Indirekta, ki ima 
le še 42 tisoč bralcev. Nekoli-
ko je branost padla tudi Slo-
venskim novicam, Delu, 
Večeru, Ekipi in Financam, 
Dnevnik pa ima malenkost 
višji doseg. Med vsemi tiska-
nimi edicijami v Sloveniji 
pa je še vedno najbolj bran 

Pilot, sledita mu Nedeljski 
dnevnik in priloga Vikend. 

Gorenjski glas ima zadnja 
leta stabilno branost, z dose-
gom 3,7 odstotka oziroma 
62 tisoč bralcev ga bere vsak 
tretji Gorenjec. Odlično so 
se odrezale tri Glasove pri-
loge, ki se zaradi visokega 
dosega uvrščajo v NRB. 
Kranjčanka ima že 43 tisoč 
bralcev, Ločanka neverjetnih 

47 tisoč. Moja Gorenjska pa 
doseže 52 tisoč bralcev. 

Kar se tehničnega dela 
raziskave tiče, je Zorko izpo-
stavil problem vse težjega 
zbiranja podatkov. Kranj, pa 
tudi celotna Gorenjska, po-
staja vse bolj podobna Ljub-
ljani in Mariboru, kjer je 
stopnja sodelovanja najniž-
ja. Za primer je dal anketi-
ranca, ki je na vprašalnik po-

leg imena napisal številko 
svojega tekočega računa, ka-
mor naj mu nakažejo sto ev-
rov. Resno velja razmisliti, 
da bi bile tovrstne raziskave 
v prihodnje plačane nekaj 
evrov, razmišlja Zorko, za 
sto evrov pa bo potrebno od-
govoriti na najbolj intimna 
vprašanja, kot na primer, 
katere tablete jemljete za 
spolno prenosljive bolezni. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes, v petek, bo delno jasno, popoldan možne krajše 
plohe. Jutri, v soboto, bo dopoldne sončno, popoldne bode 
posamezne plohe ali nevihte. V nedeljo bo oblačno, občasno 
bodo krajevne plohe. 

Agencija RS zj oTcoIje. Urad za Meteorlogijo 

PETEK 

12/27°C 

SOBOTA i NEDELJA 

13/28°C I 15/22»C 

ZagiBb o 23/14« 

o Reha 
_ 28/17'C 

ŽELEZN IK I 

Poplave povzročile od 20 do 25 tisoč evrov škode 
Narasli potok Češnjica, ki je minuli teden poplavil devet 
kleti na Logu, je povzročil od 20 do 2$ tisoč evrov škode, 
ocenjujejo na Zavarovalnici Tilia. "Prvi ogledi so opravljeni. 
Ocena škode se lahko še spremeni, če bi se ob sanaciji od-
krile dodatne poškodbe," je povedala Marjana Kastelic, 
Izvršilna direktorica sektorja izvajanja zavarovanj. Kot smo 
že poročali, je do poplave prišlo zaradi obilnega dežja 
ter gradnje opornih zidov ob cesti in del v strugi potoka 
Češnjica. Izvajalec Cestno podjetje Kranj je gradbišče 
zavaroval pri Tilii, kjer zagotavljajo, da bodo oškodovanci 
dobili povrnjeno škodo. "Najprej pa morajo na zavarovalni-
co vložiti odškodninski zahtevek. Če bodo denar želeli na 
osnovi ocene škode, ga bodo dobili takoj, možno pa je tudi 
izplačilo po predloženih računih za sanacijo," je pojasnila 
Marjana Kastelic. A. H. 

KRANJ 

O b Kranfestu tudi slovesno 

z dopoldanskim turnirjem v odbojki na mivki se danes za-
čenja letošnji Kranfest s prireditvami v starem delu Kranja. 
Ob 15.30 bosta v Mestni hiši kranjski župan Damijan Perne 
in župan Beljaka Helmut Manzenreiter podpisala listino o 
sodelovanju. Na Pungertu se bo ob 17. uri začel otroški 
Kranfest, obenem se bo na Gregorčičevi cesti predstavila 
slovenska vojska, na Prešernovi pa bomo ob 18. uri spozna-
vali mesta, pobratena s Kranjem. Ob 19.30 bodo v Kranjski 
hiši odprli razstavo Fotografskega društva Beljak, slavnost-
no odprtje Kranfesta pa bo ob 20. uri na Glavnem trgu. Sle-
dila bo zabava tako v središču mesta kot na Slovenskem 
trgu. Prireditve se bodo nadaljevale v soboto, ko bo na Pun-
gertu od 10. ure zabava za otroke, po ulicah pa bo živahno 
vse do polnoči oz. pol enih, ko bo tudi ognjemet. Organiza-
torji opozarjajo na zapore nekaterih cest in parkirišč ter ob-
iskovalce naprošajo naj parkirajo pri Supernovi in na javnih 
površinah izven zaprtega dela prizorišč. V. S. 

VOLČJI POTOK 

Arboretum jutri spet odprt 

Botanični park Arboretum Volčji Potok bo od jutri spet od-
prt za obiskovalce. Zaprli so ga po neurju 13. julija, ki je po-
škodovalo predvsem drevje. "V neurju niso bili poškodova-
ni nasadi sezonskega cvetja, vrtnic, razstava balkonskega 
cvetja, orhidej, francosl<i in angleški park, tako da je sprehod 
po parku še vedno lep in zanimiv. Omejen bo samo vstop v 
Volčji hrib - gozd," so sporočili iz Arboretuma. S. Š. 
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RADIO KRANJ d.0.0. 
Stritarjeva ul. 6. KRANJ 
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