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Potrdili lil<viddcijo ((ranjsicega IBI-ja 
Skupščina družbe IBI se je včeraj odločila za likvidacijo družbe. 

ŠTEFAN ŽIARGI 

Kranj - Družbe za proizvod-
njo žakarskih tkanin IBI, ki 
bi prihodnje leto praznovak 
8o-letnico začetka svojega 
dela, ne bo več. IBI, nekda-
nji ponos slovenske in celo 
jugoslovanske tekstilne in-
dustrije, ki je v svojih naj-
boljših časih zaposloval več 
kot sedemsto delavcev, bo s 
sklepom lastnikov o likvida-
ciji zaprl svoja vrata, kar je 
za Gorenjskimi oblačili že 
druga tekstilna družba v lik-
vidaciji. Po letih izgub se je 
število delavcev stalno krčilo 
in jih bo sedaj ob koncu dela 
brez zaposlitve ostalo še 122. 

Uresniči le so se njihove 
črne slutnje, da lastniške 
spremembe ob koncu lan-
skega leta, ko je IBI kupila 
celjska Tkanina, ni bila pro-
daja strateškemu partnerju, 
pač pa naložbena špekulaci-
ja, s katero se bodo nekateri 
zelo okoristili. Tedanje izja-
ve o reševanju proizvodnje 
IBI-ja so bile velika laž, čas 
je potrdil sume , da so cilj 
IBI-jeve nepremičnine, s ka-
terimi bi na jmanj potrojili 
svoja vlaganja. Vse govorje-
nje o posodobitvi in celo raz-
širitvi proizvcKinje (z evrop-
skimi sredstvi so bili kuplje-
ni celo novi stroji) je bilo sle-
pilo, mesečno so pridelali po 

2 0 0 tisoč evrov izgube, 
samo letos že več kot mili-
jon evrov. 

Ne glede na to, kako bodo 
izpolnili obljube doslej zapo-
slenim (izplačilo pripadajo-
čih plač, regresa in odpra-
vnin) in koliko bodo dobili 
ob koncu lanskega leta izig-
rani mali delničarji, je pred-
vsem žalostno, da je pri tej 
zgodbi sodelovala država. 
Špekulativno prodajo po sra-
motno nerealni ceni bi lahko 
Slovenska odškodninska 
družba preprečila, vprašanje 
je tudi, kdo bo vrnil evropski 
denar. Nič čudnega, da opo-
zicija opozarja, da sta posredi 
kompdja in klientelizem. Delavci IBI-ja so na kolektivnem dopustu, vprašanje pa je, ali jim bodo zapornico še dvignili. 

V Lescah parkirišče, v Upnici igrišče 
v radovljiški občini so ob prazniku odprli novo parkirišče v Lescah in obnovljeni gostinski lokal 
v Linhartovi dvorani, začeli so graditi športni park ob osnovni šoli v Lipriici, na osrednji slovesnosti 
pa so podelili občinska priznanja. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica - Danes, 5. avgu-
sta, v spomin na ustanovitev 
Cankarjevega bataljona na 
Vodiški planini, praznujejo v 
radovljiški občini prvi letoš-
nji občinski praznik. Že v 
petek so v Lescah na območ-
ju nekdanjega Elga odprli 
novo parkirišče s 23 parkirni-
mi mesti in novo avtobusno 
postajališče, za kar je občina 
namenila 1 17 tisoč evrov. V 
Linhartovi dvorani v Radov-
ljici so odprli obnovljeni go-
stinski lokal. Kavarno Kino, 
za katero je občina iz prora-
čuna zagotovila 1 0 0 tisoč ev-
rov, najemnica Urša Cesar 
Artiček pa je prispevala opre-

Prl osnovni šoli v LipnicI so včeraj položili temeljni kamen 
za nov športni park. / Foto Tma doh 

m o in uredila teraso ob vho-
du v dvorano. Včeraj so pri 
osnovni šoli Staneta Žagarja 
v Lipnid slovesno zaznamo-
vali začetek gradnje športne-
ga parka, ki bo obsegal teka-
lišče s tribuno, igrišče za od-
bojko na mivki, igrišče za ro-
komet in nogomet, košarkar-
sko igrišče in večnamenske 
površine. Uredili bodo tudi 
dodatna parkirišča in manjši 
servisni objekt. Vrednost 
gradbenih del ocenjujejo na 
petsto tisoč evrov, k temu bo 
fundacija za šport prispevala 
135. 100 evrov, ministrstvo za 
šolstvo in šport 2 7 . 0 8 0 ev-
rov, ostalo pa občina. 

• 3. stran 

BLED 

Sedem kandidatov za direktorsko mesto 

Za mesto direktorja blejske občinske uprave se poteguje se-
dem kandidatov, županova odločitev bo verjetno znana konec 
tedna. Potem ko je bil z mesta direktorja občinske uprave na 
Bledu razrešen Matjaž Erjavec, so z javnim razpisom začeli 
iskati novega. V razpisnem roku se je za to mesto prijavilo se-
dem kandidatov, med njimi naj bi bil tudi Boris Malej, pred 
leti župan občine Bled in v prejšnjem mandatu direktor občin-
ske uprave v Bohinju, sicer pa tudi županov bratranec, zaradi 
česar mu pripisujejo največ možnosti, da bi bil izbran. Drugo 
zanimivo ime, ki se poteguje za direktorsko mesto, pa je Ber-
narda Resman, nekdanja (razrešena) direktorica občinske 
uprave Žirovnica. Blejski župan Janez Fajfar ni želel ne potrdi-
ti ne ovreči te informacije, češ da o imenih (ne omenjenih, ki 
krožita v javnosti, ne o drugih petih) ne namerava govoriti. 
Povedal je le, da bo o kandidatih razpravljala posebna komi-
sija. "Na koncu bom sicer odločil jaz, poslušal pa bom argu-
mente," je dejal župan janež Fajfar, ki zatrjuje, da bo merilo 
za izbor strokovnost. Pogovori s kandidati potekajo ta teden, 
ob koncu tedna pa bo že znana odločitev. D. Ž. 
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A K T U A L N O 

Na napako opozorite 
takoj 

PotrošniVi se i e vedno največkrat pri-
tožijo, ker jim turistične agencije v zad-
njem hipu spremenijo program poto-
vanja, zvišajo cene ali jih zavedejo gle-
de namestitve. Po novi zakonodaji je 
treba na te napake opozoriti takoj, 
opozorilo je treba dati pisno, ^ 

G O R E N J S K A 

V Planici gre vse 
po načrtih 

Planica bo postala nordijski center 
svetovnega slovesa, je prepričan mini-
ster za razvoj Žiga Turk, ki si je včeraj 
ogledal dolino pod Poncami. V nekaj 
dneh naj bi bila vsa zemljišča za iz-
gradnjo centra že v državni lasti, še le-
tos se bo začela gradnja skakalnic. 

4 

K R O N I K A 

Pozabili kupiti vinjete 

Cestninski nadzorniki mesec dni po 
uvedbi vinjet le redko naletijo na slo-
venskega voznika brez obvezne zele-
ne nalepke, več takih, ki jo pozabijo 
kupiti ali nalepiti na vetrobransko ste-
klo. pa je med tujci. Zadnji teden so 
kaznovali skoraj tisoč kršiteljev. 
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K M E T I J S T V O 

Lastniki že pospravljajo 
poškodovano drevje 

Zavod za gozdove Slovenije je lastni-
kom poškodovanih gozdov na ob-
močju kamniške krajevne enote iz-
dal generalno odločbo, po kateri mo-
rajo v julijskem neurju polomljeno in 
izruvano drevje pospraviti do sredi-
ne marca prihodnje leto. g 

V R E M E 

Danesbo 2nnemo do pretctno 
cMačno, občasno bo deževalo, 
vmes bo tudi kakšna nevihta. V 
sredo do delno, v četrtek pa 
pretim jasno in toplge. 

jutri: delnojasno 
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POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

Kuhali predvolilni golaž 
Volilni golaž se že kuha. Na Jesenicah ga je 
volivkam in volivcem postregla stranka S D in ob 
tem predstavila svojega kandidata na volitvah. 

DANICA ZAVRL ZLEBIR 

Jesenice - To je Tomaž Tom 
Mencinger, kd je svoje voliv-
ke in volivce gostil v trojni 
vlogi. Poleg tega, da je kandi-
dat za poslanca državnega 
zbora na bližaj oiih se volit-
vah, je tudi trenutni jeseniški 
župan in predsednik območ-
ne organizacije SD. S sreča-
njem so počastili spominski 
dan občine Jesenice in dan 
stranke. Ob tem je zapel 
kvartet kultiimega društva 
dr. France Prešeren Žirovni-
ca-Breznica, obiskovalce pa 
je na vrtu restavracije Kazina 
nagovoril tudi podpredsed-
nik SD dr. Igor Lukšič. Dejal 
je, da na volitvah prihaja pri-
ložnost za njihovo stranko, 
ki ima dober program, dobro 
ekipo in je morahio najbolj 
kredibilna stranka. Glas, ki 
na volitvah ne bo šel stranki 
SD, bo Sel Janši, je opozoril 
Lukšič. SD je pripravila alter-
nativni vladni program, ki bo 

prepričal volivce, da jo bodo 
volili. To bo glas za spre-
membe, za boljše življenje, 
7.a manj vpletanja politike v 
gospodarstvo, je pritegnil 
tudi kandidat za poslanca 
Tomaž Tom Mencinger. 
Slovenija ima dobre potenci-
ale, je dejal, lahko jih izkori-
stimo in postanemo druga 
Švica. Rešitev je sprememba 
oblasti, pod SD bo manj po-
litičnega kadrovanja, kot ga 
je sedaj pod SDS, o tem, kdo 
bo zasedal položaje, bo odlo-
čala strokovnost in ne to, 
kdo je naš in kdo ne. "Odpr-
ti smo za kritiko in argu-
mente, za socialni dialog in 
partnerstvo," je dejal Men-
cinger, prepričan, da na Ka-
zinskem vrtu vlada dobra 
energija. Na tem mestu so 
pred leti za župana "promo-
virali" Borisa Breganta, po-
zneje Mencingerja, lani 
predsedniškega kandidata 
Danila Tiirka, je še omenil 
kandidat za poslanca. 

^arilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme MARIJA LOGAR iz Voklega. 

V S A K PRVI T O R E K V M E S E C U 

Kupon za brezplačni mali oglas 
Brezplačen je mali oglas z besedliom do 80 znakov. Ugod-
nost velja samo naročnikom časopisa Gorenjski ^ a s . 
Veljavni so kuponi tekočega meseca v tekočem letu (ta 
mesec avgust/08) in imajo na hrbtni strani odtisnjen 
naslov naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu ali brez 
kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za naročnike 
(20 %). Kupon ni veljaven za objavo pod šifro ali z navedbo: 
naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega malega oglasa 
ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi s. p.). 
Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4 , 4 0 0 0 Kranj ali po telefonu 04/201 4247 neprekinje-
no 24 ur dnevno; za torkovo številko Gorenjskega glasa do 
petka do 14. ure in za petkovo številko do srede do 13.30. V 
malooglasnem oddelku na.Bleiw/eisovi cesti 4 v Kranju pa smo 
vam na razpolago od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure 

MALI OGLAS avgust/08 
Naroiani objavo malega oglas:, z naslcdnj:ni btdediloiiv 
J prodam J kupim J oddam J najamem 
U podarim J iičem J nudim J zamenjam 

Nefitljivih kuponov ne objavljamo. 

Delovne počitnice za poslance 
Nekaj gorenjskih poslancev nam je zaupalo, kje so ali še bodo preživljali počitniške dneve. 

MATEJA RANT 

Kranj - Za mnoge poslance 
so letos tudi počitnice bolj 
kot ne deloVne, saj je pred 
vrati volilna kampanja, v dr-
žavnem zboru pa se konec 
avgusta obeta še ena izredna 
seja. Kljub temu so si privoš-
čili tudi nekaj prostih trenut-
kov. Večina gorenjskih po-
slancev je aL še bo dopusto-
vala na morju, kakšen i i n pa 
si vzamejo čas tudi za go-
renjske hribe. 

kot župan Železnikov v času 
parlamentarnih počitnic bolj 
posvetil delu v občini, kjer še 
vedno poteka sanacija po 
lanskih katastrofalnih popla-
vah. Kar doma pa dopust 
preživlja Bojan Starman 
(SDS). "Obeta se nam še 
kakšna izredna seja, zato o 
dopustu sploh ne razmiš-
ljam, le za kakšen dan bom 
skočil na slovensko ali hrva-
ško obalo." Tudi on počitni-
ški čas izkoristi, da se kot žu-
pan Žirov bolj posveti obči-

cijskim pripravam za Bo-
hinjski triatlon, na katerem 
se bo konec avgusta presku-
sil že desetič. 

'Z dopustom so letos veli-
ke težave, saj se izredne seje 
kar vrstijo," je potožil posla-
nec SDS Branko Grims. 
Tem obveznostim bo zato 
dal prednost, je poudaril, z 
družino si bo privoščil le ne-
kaj dni na morju. "Upal 
sem, da bomo šli vsaj za šti-
rinajst dni. Bomo pa kako 
drugo leto nadoknadili," je 

odpravila tudi na slovensko 
obalo, je še dodala. "Mož 
ima kos kmetijskega zem-
ljišča in je treba vsaj pokosi-
ti travo in odstraniti plevel." 
Popoln dopust za poslanca 
Zares Mateja Lahovnika 
predstavlja kampiranje na 
Malem Lošinju v senci bo-
rovcev. "Z družino se bomo 
zato letos še za nekaj dni od-
pravili tja," je pojasnil in do-
dal, da zaradi volilne kampa-
nje ne bo ob prijeten dopust. 
Bojan Homan (SDS) pa je 

Mihael Prevc Bojan Starman Borut Sajovic Branko Grims Darja L. Bebler Matej Lahovnik Bojan Homan 

Z dopusta na Murterju se 
je že vrnil Mihael Prevc 
(SLS), ki nam je zaupal, da 
že vsa leta z družino letuje 
na Hrvaškem. "Na Murterju 
smo bili že lani in nam je 
bilo zelo všeč, zato smo tudi 
letos tam preživeli en te-
den." Kakšen konec tedna, 
je še dodal, bo izkoristil tudi 
za izlet v hribe, sicer pa se bo 

ni. Tudi poslanec LDS Borut 
Sajovic bo kot župan Tržiča 
svoj dopust v glavnem preži-
vel kar v Tržiču. "V občini 
smo odprli kup projektov, 
kaj pa je treba postoriti tudi 
okrog hiše, med drugim mo-
ram pripraviti trideset kubič-
nih metrov drv." Nekaj dni 
bo preživel še na morju, si-
cer pa se posveča tudi kondi-

še dejal in dodal, da si bodo 
po volitvah zagotovo vzeli 
čas tudi za obisk stare mame 
v Beli kiajini, kot je obljubil 
otrokom. Darja Lavtižar Be-
bler (SD) poletni dopust naj-
raje preživlja v Kranjski 
Gori. "Ustreza mi tamkajš-
nja klima, saj so vsaj noči 
malce bolj hladne." Za dva 
ali tri dni se bo kljub temu 

dopust izkoristil že pred se-
zono, in sicer za desetdnev-
no potovanje v Maroko, zdaj 
pa se bo bolj posvetil volihii 
kampanji, ki je pred vrati, 
nam je zaupal. "No, kakšen 
dan si bom vseeno še ukra-
del za kopanje v kranjskem 
bazenu, na Bledu ali v Bohi-
nju, obisk gora in kakšno 
turo z motorjem." 

KREDARICA 

Kulturni večer na Kredarici 

V petek je na Kredarici potekal kulturni večer, ki ga je tam-
kajšnji Triglavski dom pripravil v sodelovanju z občinami 
Velike Lašče, Vrhnika in Komen, posvečen pa je bil letoš-
njim pomembnim obletnicam: 500-letnici rojstva Primoža 
Trubarja, 250-letnici rojstva Valentina Vodnika, 150-letnici 
rojstva Henrika Tume, 150-letnici rojstva Juliusa Kugyja, 130-
letnici rojstva Otona Župančiča, 100-letnici rojstva Miška 
Kranjca in 20-letnici rojstva slovenske pomladi. Dogodka se 
je udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša. D. Ž. 

ŠKOFJA LOKA 

V soboto torta, danes na Triglav 

Stranka Nova Slovenija praznuje osmi rojstni dan. V soboto 
je slavila tudi v Škofji Loki, kjer je na povabilo poslanca An-
tona Kokalja na slovesnosti sodeloval evropski poslanec Loj-
ze Peterle. Najprej je bila v cerkvi sv. Jakoba maša za domo-
vino, nato pa so na rojstnodnevni slovesnosti razrezali tor-
to. Na Gorenjskem bodo jubilej stranke proslavili še danes, 
ko se bodo kandidati NSi povzpeli na Triglav. Vzpon pod 
geslom Gorenjska ponovno v gospodarskem vrhu bodo za-
čeli zarana v Krmi. D. Ž. 

Gorenjski glas pred volitvami 
v časopisu Corenjsi<i glas bomo priprave za volitve v državni zbor Republike Slovenije 2008 spremljali in 
komentirali po lastni presoji, v skladu s programsko zasnovo, ki Gorenjski glas opredeljuje kot neodvisni in 
politično nevtralen časopis. 

MARIJA VOLČJAK, 

ODGOVORNA UREDNICA 

v Gorenjskem glasu nobe-
na kandidatna lista oziroma 
kandidat ne bo v prednost-
nem položaju, v celoti bomo 
spoštovali določila zakona o 
volilni kampanji. V presoji 
uredništva oziroma odgovor-
nega urednika bo izbor tem, 
sogovornikov in selekcija do-
godkov, upoštevano bo pravilo 
informativne pomembnosti. 
Predstavili bomo kandidatne 
liste oziroma kandidate, ki 
bodo kandidirali na Gorenj-
skem oziroma v prvi volilni 
enoti. 

V času volilne kampanje 
bomo objavljali kratke napove-
di predvolilnih shodov, ki nam 

Jih bodo poslali organizatorji 
volilne kampanje. Pred volitva-
mi bomo objaviti javnomnenj-
sko raziskavo o volilnih name-
rah Gorenjk in Gorenjcev, ki jo 
bo izvedel Klicni center Slepih 
in slabovidnih iz Ško£e Loke. 

V času volilne kampanje ne 
bomo objavljali strankarskih 
sporočil za javnost, stranke in 
kandidati imajo možnost, da 
zanje zakupijo prostor v časo-
pisu in prilogah. Prav tako v 
tem čaau ne homn objavljali 
nenaročenih prispevkov in pi-
sem bralcev, za katera bomo 

presodili, da mebuje predvolil-
na sporočila oziroma navijajo 
za to ali ono stranko oziroma 
kandidata. Kandidati in nji-
hovi predlagatelji oziroma po-
litične stranke in dru^ organi-
zatorji volilne kampanje se v 
tem času v časopisu ne morejo 
pojavljati v drugih vlogah, ra-
zen, če so to naši redni sodelav-
ci in je njihova kandidatura 
posebej označena. 

Organizatorjem volilne 
kampanje bomo v skladu z ve-
ljavnim cenikom zagotovili 
enake pogoje za objavljanje vo-
lilnih propagandnih sporočil. 
Vsa plačana obvestila, propa-
gandna sporočila ter predsta-

vitveni (3anki in pogovori bodo 
v časopisu posebej označeni in 
razpoznavni kot propagandno 
volilno sporočilo. Volilna pro-
pagandna sporočila bomo na 
prvi in zadnji strani časopisa 
objavljali največ v velikosti 1/8 
strani, spoštovali bomo vrstni 
red naročil. 

V prilogah Gorenjskega gla-
sa bomo na straneh, ki jih za-
kupujejo občine, zagotovili 
enakopravni položaj vseh kan-
didatnih list oziroma kandida-
tov. Vsem organizatorjem vo-
lilne kampanje bomo v skladu 
z veljavnimi ceniki zagotovili 
enake pogoje za objavljanje vo-
lilnih propagandnih sporočil. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Na napako opozorite takoj 
Potrošniki se še vedno največkrat pritožimo, ker turistične agenci je v zadnjem hipu spremeni jo 
program potovanja , zv i ša jo cene ali zava ja jo pri opisu namest i tve . Po novi zakonodaj i je treba na te 
napake opozoriti takoj. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Tudi letos se mnogo 
Slovencev na dopust odprav-
lja preko turisti6iih agencij, 
nekateri od njih pa se bodo 
morda domov vrnili razoča-
rani, ker na dopustu niso do-
bili tistega, kar so plačali in 
so j i m obljubili v turistični 
agenciji. Pomembno je vede-
ti, da je potrebno po novem 
vsako napako, ki j o opazite 
med preživljanjem dopusta, 
predstavniku agendje sporo-
čiti v na jkra j šem m o ž n e m 
času n a kraju s a m e m . "Opo-
zorilo o napakah je treba po-
dati pisno, potrdilo o preda-
n e m opozor i lu pa shraniti . 
Če pomanjkljivosti agendja 
ne odpravi na kraju samem, 
lahko po končanem potova-
nju zaradi nepopohio ali ne-
kakovostno opravljenih stori-
tev uveljavljate sorazmerno 
znižanje cene. Agenc i j i se 
mora potrošnik pritožiti pis-
no v dveh mesecih po konča-
n e m potovanju," pri tem 
opozarja Tea Žnidaršič, pra-
vna svetovalka v Zvez i po-
trošnikov Slovenije (ZPS). 

Agencija mora del plačila 
vrniti 

Se vedno je največ pritožb 
zaradi nenapovedanili spre-
m e m b programov potova-
nja, zvišanja cen, zavajajoče-
ga opisa namestitve, pogosto 
se potniki pr i tožuje jo tudi 
zaradi s labe oskrbe (slaba 
postrežba hrane in pijače, 
slaba izbira hrane , hladna 
hrana) in težav s prevozom, 
so poja.-inili na Z P S . "Opaža-
mo, da agencije pritožbe re-
šujejo v povprečju dva mese-
ca, kar je po naši oceni pre-
dolgo. Se vedno je preveč 
primerov, ko agencije na pri-
tožbo sploh ne odgovori jo. 
Sporno pa se n a m zdi pred-

Sanjsko potovanje vam lahko skazijo pr«dvsem nenapovedane spremembe programa, 
nepričakovano zvišanje cene, neprimerna namestitev ... 

v s e m ravnanje agencij v pri 
nierih, ko pritožbam potroš 
nikov u g o i j o in j im n a m e 
sto vračila vplačanega aranž 
maja ponudi jo dobropis al 
pa popust pri naslednjem le 
tovanju. Slednje je v naspro 
tju z zakonskimi določili, sa 
je potrošnik zaradi nepravil 
no opravljene storitve upra 
vičen do sorazmernega pov 
račila vplačanega z n e s k a 
Mnogi pa zaradi slabih izku 
šenj tudi nočejo več potovati 
z isto agencijo," je pojasnila 
2nidaršičeva. 

Inšpektorat: 
omejeno ukrepanje 

Tržni inšpektorat ima na 
področ ju rek lamaci je turi-
st ičnih a r a n ž m a j e v ze lo 
o m e j e n e možnost i ukrepa-
nja, pojasnjuje glavna tržna 
inšpektorica Andrejka Grli«f. 
Tako v primerih, ko potroš-
n ik zahteva delno vrači lo 
plačila zaradi pomanjkl j ivo 
izvedenega turist ičnega 

a r a n ž m a j a , inšpektorat ne 
more izdati odločbe, s katero 
bi agenci j i naložil ugoditev 
zahtevka. "Potrošnik lahko 
svoj zahtevek, če dogovor z 
agenci jo ni mogoč, uveljav-
lja le po sodni poti," dodaja 
Grl ičeva. Tržni inšpektorat 
pa bo ukrepal nad turistično 
agencijo in ji izrekel sankci-
jo tri tisoč evrov (in 1 . 2 0 0 ev-
rov za odgovorno osebo), če 
bo ponujala kataloge ali pro-
spekte o turističnem aranž-
m a j u z zavajajočimi ali ne-
r e s n i č n i m i podatki, če po-
t rošniku pred potovanjem 
ne bo zagotovila v seh rele-
vantnih informacij ali ne bo 
izdala potrdila o potovanju. 
Kaznovane so tudi agendje , 
ki neupravičeno zvišajo do-
govor jeno ceno potovanja, 
spremeni jo program potova-
nja in zamenjajo dogovorje-
no namestitev za slabšo (ra-
zen v i z rednih pr imer ih) . 
Kazni s o predvidene tudi za 
primere, ko agencije nepra-
vočasno sporoči jo odpoved 

potovanja ali ko pri odstopu 
od pogodbe ne vrnejo takoj 
vplačanega denarja. S 1 . 2 0 0 
evri pa je kaznovana agenci-
ja, ki v p r i m e r u n e s p o r n e 
n a p a k e ne u g o d i zahtevku 
potrošnika v o s m i h dneh 
oziroma v tem roku ne poda 
pisnega odgovora v pr imeru 
spora. 

V Zvezi potrošnikov Slove-
ni je sicer tudi letos izvajajo 
akci jo "Turist ične agenci je 
na očeh javnosti" , s katero 
želi jo zbrati činti več korist-
nih podatkov, ki bodo potroš-
n i k o m v p o m o č pri izbiri 
prave turistične agencije, 
Novi rezultati akcije bodo 
predvidoma javnosti pred-
stavljeni šele novembra . 
Maja letos pa s o predstavili 
podatke za obdobje od maja 
2 0 0 7 do marca 2 0 0 8 . V tem 
č a s u so prejeli podatke za 
1 4 8 pritožb, od katerih so 
agenci je ugodUe dvajsetim 
pritožbam, delno ugodile tri-
desetim pritožbam, vse osta-
le pa zavrnile. 

V Lescah parkirišče, v Upnici igrišče 
i 1 . stran 

V občinsko praznovanje se 
je vključila tudi gostilna Lec-
tar iz Radovljice, ki je v nede-
lja odprla devet sob za turiste 
s skupno 22 posteljami. Go-
stilna je za naložbo, ki bo 
obogatila turistično ponudbo 
Linhartovega trga, pridobila 
tudi 1 13 tisoč evrov evropske-
ga denarja, namenjenega za 
sofinanciranje turistične in-
frastrukture. 

Osrednja s lovesnost ob 
prazniku je bila včeraj zve-
čer, k o so podelili občinska 
pr iznanja . Najviš je prizna-

nje, veliko plaketo občine, je 
za življenjsko delo na podro-
čju družbenil i dejavnosti in 
za pomemben pi ispevek pri 
razvoju balinarskega in pla-
va lnega športa prejel J o ž e 
Rebec, plaketo občine sta do-
bila Prostovol jno gas i l sko 
društvo Mošnje ob 110-letni-
d in Rezka Šubic Pleničar za 
dolgoletiio delo z mladimi v 
okviru Sončkovih počitnic, 
pečat občine turistični druS-
tvi Lesce in Brezje ter Miran 
Čehovin, medalje občine An-
ton D e ž m a n , Janez Kosel j 
ml. , Ciril Kozjek, Marija Po-
ženel in Alojz Vidic, posebno 

priznanje za šolski uspeh pa 
Sara Rožič Renko. 

V soboto je bila na Vodiški 
planini slovesnost, s katero 
so se spomni l i 67-letnice 
ustanovitve Cankarjevega ba-
taljona. M e d številnimi ude-
l ežena sta bila tudi T ine Za-
letel, eden od treh še živečih 
borcev batal jona, pa Vinko 
Triplat iz Lesc, ki je v sto dru-
g e m letu starosti. "Zgodovi-
na postaja ujetnica politike 
in p r e d m e t manipulac i je z 
javnim mnenjem," je na slo-
vesnost i m e d d r u g i m dejal 
Ivan Cerkovnik, predsednik 
Območnega združenja bor-

cev za vrednote N O B Radov-
ljica, ki je tudi organiziralo 
slovesnost. 

Z a uvod v 2 6 . Festival Ra-
dovljica, ki se bo začel v sobo-
to, je bilo v nedeljo na Lin-
hartovem trgu v Radovljid že 
tradicionalno Srečanje mest 
na Vener ini poti. Pripravili 
so tržnico starih slovenskih 
obrti, obiskovalcem so odpr-
le vrata nekatere kulturne 
ustanove, v gostinskih loka-
lih so ponujali stare jedi, sla-
dice in pijače, prikazali so 
srednjeveške veščine in ba-
ročno rajanje • in še bi lahko 
naštevali. 

Nov načrt za Koruzni most 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kropa - Lanska povodenj je v 
Kropi m o č n o poškodovala 
Koruzni most , ki predstavlja 
dodatni dostop do nekaterih 
stanovanjskih hiš ob KrOpa-
rid. Občina se odtlej priza-
deva za gradnjo nadomest-
nega m o s t u , vendar j i za 
zdaj še ni uspelo uskladit i 
razl ičnih interesov. Z a v o d 
za varstvo kulturne dedišči-
ne v smern icah za gradnjo 
mostu zahteva ohranitev ob-
stoječega vodnega pragu kot 
ene od p o m e m b n i h vedut 
starega trškega jedra , po 
smernicah agend je pa j e tre-
ba pod m o s t o m zagotoviti 
pretočnost za stoletne vode. 
Izbrani projektant Občine 
Radovljica je doslej različne 
zahteve poskušal uskladiti s 
tremi ide jn imi rešitvami, v 
petek pa je zavodu in agenci-
ji poslal v soglasje še četrto 
različico, pri kateri je ob naj-

večjem m o ž n e m razponu in 
viš ini loka mostu zmanjša l 
poseg v vodni prag na naj-
m a n j š o možno mero, na pri-
b l ižno o s e m d e s e t centime-
trov. Občina je zaprosila so-
glasodajalce za odgovor na 
nov idejni projekt do 14. av-
gusta, po potrebi pa bo skli-
cala tudi usklajevalni sesta-
nek. Če uskladitve ne bo, se 
bodo v občini odločili za od-
stranitev sedan jega m o s t u 
in za gradnjo dvižnega mo-
stu, kot predlaga zavod za 
varstvo kulturne dediščine. 
G r a d n j a , uprav l jan je in 
vzdrževanje takšnega mostu 
bo po prvih ocenah dvakrat 
dražje od predlagane različi-
ce, zato bo občina morala za-
gotoviti v proračunu dodatni 
denar. Ker tudi takšen most 
po strokovni oceni projek-
tanta ne bo prepuščal stolet-
nih voda, v občini predlaga-
jo, da bi vodni prag kl jub 
t e m u znižali. 

U u s g A N A 

Sofinanciranje regijskih štipendijskih shem 

Ministrstvo za delo, družino in soc ia lne z a d e v e in Javni 
sklad za razvoj kadrov in štipendije sta v petek objavila jav-
ni razpis za s6financiranje izvajanja regijskih štipendijskih 
shem za leto 2 0 0 8 / 2 0 0 9 . Cilj razpisa je vključiti 5 0 0 deloda-
jalcev in sofinancirati štipendiranje tri tisoč dijakom in štu-
dentom, za kar namenjajo 19 milijonov evrov. Defoma ga iz 
evropskega socialnega sklada financira EU. S tem bodo po-
sredno sofinancirali kadrovske štipendije nosilcem enotnih 
regijskih štipendijskih shem ali lokalnim skupnostim. Na-
men sofinanciranja je usklajevati med ponudbo in potreba-
mi po kadrih v posamezni regiji, dvigniti izobrazbeno struk-
turo, znižati strukturno brezposelnost, vrniti izšolane kadre 
v regijo, spodbuditi kadrovsko štipendiranje podjetij in na-
črtovati razvoj kadrov skladno s potrebami trga delovne sile. 
Na razpis se lahko prijavijo do 22. avgusta. D. Ž. 
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Sto let gasilskega 
društva 
v Podkorenu so v soboto proslavili sto let obstoja 
in delovanja gasilskega društva. 

JANKO R A B I Č 

Podkoren - V soboto, 2. av-
gusta, je bU velik praznik za 
ta kraj v občini Kranjska 
Gora. Člani prostovoljnega 
gasilskega društva so skupaj 
z domačini ter številnimi go-
sti zaokrožili 100-letni jubi-
lej. Po paradi so se zbrali pod 
mogočno vaško lipo in obu-
dili spomine na zgodovino 

viti svoje društvo. Zgodovin-
ska obdobja je na praznova-
nju strnil sedanji predsednik 
društva Sebastijan Cizelj. 
Ves čas se v kraju kaže potre-
ba po dobro organiziranih ga-
silcih. Dobro so usposobljeni 
za posredovanje ob požarih 
in drugih elementarnih ne-
srečah. Ob 100-letnem jubi-
leju so namenu izročili novo 
motomo brizgalno in razvili 

Gasilci na sobotni slovesnosti ob jubileju društva 

gasilstva v tem kraju. Najprej 
so bili domačini včlanjeni v 
društvo v Kranjski Gori. Ko 
so hoteli ustanoviti svojega, 
so pri sosedih naleteli na ve-
lik odpor in šele po dolgotraj-
nem pravdanju jim je 12. ju-
nija leta 1908 uspelo ustano-

nov prapor. Sprejemali so 
številne čestitke, najbolj za-
služnim Članom pa so izroči-
li gasilska odlikovanja. Letos 
so posodobili svoj dom, ki ga 
poleg članov lahko koristijo 
tudi drugi krajani za različne 
dejavnosti. 

RADDVgiCA 

Linhartova dvorana dobila Kavarno kino 

V okviru praznovanj radovljiškega občinskega praznika so v 
petek popoldne odprli v Radovljici Kavarno kino, obnovljen 
gostinski lokal v Linhartovi dvorani Radovljica. Sredstva za 
obnovo lokala je do četrte gradbene faze prispevala v višini 
okoli sto tisoč evrov občina, najemnika Urša Cesar Artiček s 
partnerjem Jožetom Grosom pa sta prispevala za opremo in 
dodatno ureditev terase ob vhodu v Linhartovo dvorano. Ka-
varna kino bo s svojo novo podobo, ponudbo in progra-
mom prijetno popestrila celostno podobo Linhartove dvora-
ne. Med tednom bo odprta od 7. do 23. ure, ob sobotah in 
nedeljah pa od 9. do 23. ure. Že ob odprtju je nastopil Tomo 
Jurak (član nekoč prepoznavne Gu Gu skupine), v soboto 
animacijska skupina Nora zabava, danes ob prihaja glasbe-
na skupina X Muza, jutri se bo program nadaljeval z likovni-
mi uricami Hiše ustvarjalnih dejavnosti PUHart, v četrtek pa 
bodo v večernih urah za zabavo ponovno poskrbeli člani 
skupine Nora zabava. A. B. 

V obnovljeni Kavarni kino/foio: Tin« ooki 

V Planici gre vse po načrtih 
Planica bo postala nordijski center svetovnega formata, je prepričan minister za razvoj Žiga Turk, 
ki si je včeraj ogledal dolino pod Poncami. 

MARJANA A H A Č I Č 

Rateče - Planica - Nastajajoči 
Nordijski center Planica, s ka-
terim se je včeraj v pogovoru 
s kranjskogorskim županom 
Juretom Žerjavom podro-
bneje seznanil minister za 
razvoj Žiga Turk, je eden od 
35 projektov Resolucije o na-
cionalnih razvojnih projek-
tih 2007-2023 in po mnenju 
ministra eden boljših med 
njimi. "Planica bo postala 
nordijski center svetovnega 
formata, kar si glede na ^ o -
dovino tudi zasluži. Zadnje 
težave v zvezi z zemljišči se 
pravkar rešujejo, zemljišča 
se odkupujejo in kot kaže, 
bomo z deli začeli že konec 
avgusta. Čez dve leti bo tukaj 
svetovni pokal v smučarskih 
skokih, kakršnega v Planici 
še ni bilo," je prepričan 
Turk. Kot je dejal, je ministr-
stvo poskrbelo za to, da so re-
solucij ski projekti - večina 
jih je v fazi pripravljanj os-

V nekaj dneh naj bi bili v 
Planici opravljeni vsi po-
trebni odkupi zemljišč, s 
prvimi gradbenimi deli 
za Nordijski center pa 
naj bi začeli že konec 
meseca. Večina gradbe-
nih del je načrtovana za 
prihodnje leto. 

Minister Žiga Turk je skupaj z vodjo projektne skupine Simonom Starčkom obiskal Planico, 
kjer ju je gostil kranjskogorski župan Jure Žerjav. 

nov - pr imemo zastopani v 
proračunu in da je zanje za-
gotovljeno dovolj sredstev. 
"Projekt Nordijskega centra 
Planica je eden od uspešnej-
ših tudi zaradi dobrega sode-
lovanja med državo in obči-
no, je pa tudi bolj kot ostali 
javno izpostavljen, saj s m o 
Planici vsi naklonjeni in po-
nosni, da se je zgodovina ne-
kega športa dogajala prav v 
tej dolini," je še dejal Turk. 

Kot je potrdil direktor Di-
rektorata za šport pri Minis-
trstvu za šolstvo in šport Si-
mon Starček, vodja projektne 
skupine, naj bi bila že v nekaj 
dneh vsa zemljišča, potrebna 
za izgradnjo nordijskega 
centra, v lasti države. Postop-

ki naj bi tekli v skladu s ter-
minskim načrtom, kar pome-
ni, da se bodo še pred kon-
cem poletja v Planici začela 
pripravljalna dela in še letos 
gradnja 120- in 90-metrskih 
skakalnic. Prihodnje leto pa 
bodo v Planid potekala naj-
obsežnejša gradbena dela, 
med drugim bodo gradili žič-
nice in ostale komunikacije, 
komunalno infrastrukturo 
ter tekaški stadion. 

Kot je še poudaril Starček, 
j im je v času pred začetkom 
gradnje uspelo rešiti tudi vse 
strokovne dileme glede kon-
strukcije skakalnic. "Objekti 
bodo postavljeni po standar-
dih mednarodne smučarske 
zveze in sicer tako, da bodo 

sonaravni in predvsem vami 
za uporabo. Mednarodna 
smučarska zveza jili je že po-
trdila." Prav tako naj bi bil 
zagotovljen tudi denar za 
projekt: že v letošnjem dr-
žavnem proračunu je zanj 
namenjenih nekaj več kot 7 
miUjonov evrov, od tega 3 
milijone za odkup zemljišč. 
Zagotovljena pa naj bi bila 
tudi evropska sredstva za 
skupaj okoli 4 0 milijonov 
evrov vreden projekt - te naj 
bi pridobili celostno in ne po 
fazah, kar naj bi bilo prav 
tako eno od pomembnih za-
gotovil za to, da bo Nordijski 
center Planica pripravljen do 
svetovnega prvenstva v smu-
čarskih poletih leta 2013. 

Spomin na padle pod Storžičem 
v nedeljo so ob spomeniku prvim žrtvam okupatorja v občini Tržič počastili dan spomina 
padlim pod Storžičem. 

A N A HARTMAN 

Tržič • Nedeljska slovesnost. 
ob dnevu spomina padlim 
pod Storžičem (5. avgust) je 
bila tudi letos množično 
obiskana. K spomeniku pr-
vim žrtvam okupatorja v ob-
čini Tržič so položili vence 
in se spomni l i tragičnega 
dogodka izpred 67 let, ko je 
okupator pri Verbičevi koči 
presenetil skupino partizanov 
in je v neenakem boju padlo 
pet fentov in tri dekleta. 

Na slovesnosti, ki so se je 
udeležili tudi praporščaki iz 
številnih krajevnih borčev-
skih organizacij in častna 
straža garde slovenske voj-
ske, je bil slavnostni govor-
nik obrambni minister Kari 
Erjavec. "Borci, ki so imeli 
namen osvoboditi ujetnike v 
Begunjah, so bili zverinsko 
ubiti. To kaže na trdno željo 
nacizma, fašizma, da iztrebi 
slovenski narod. Ni res, da 

bi Slovenci bolje preživeli 
drugo svetovno vojno, če bi 
samo Čakali. Dočakali bi ta-
borišča, smrt, Slovencev ne 
bi bilo več. Odločitev za par-
tizanski odpor je bila najbolj 
poštena, ponosen sem na ta 
odpor, ki je eden od teme-
ljev slovenske državnosti," 
je poudaril Erjavec. Zatrdil 
je, da stranka Desus po je-
senskih volitvah ne bo šla v 
koalidjo, ki ne bo priznavala 
narodnoosvobodilnega boja. 
"Mladi fantje so tedaj za 
našo domovino žrtvovaU 
dragocena življenja," je dejal 
in dodal, da je duh partizan-
stva potrebno ohranjati, še 
zlasti pri mladih. 

Na velik pomen ohranja-
nja dostojnega spomina na 
žrtve narodnoosvobodilne-
ga boja je opozoril tudi žu-
pan Borut Sajovic. Dejal je, 
da je bil partizanski odpor 
legit imen, saj je bil napa-
den in ogrožen slovenski 

Slavnostni govornik Kari Erjavec je dejal, da je ponosen na 
partizanski odpor, ki je eden od temeljev slovenske državnosti. 

narod: "5. avgust je bil in 
ostaja občinski praznik Tr-
žiča, čeprav ga danes urad-
no imenujemo dan spomi-
na. Praznik uporništva pa 
ni le praznik Tržiča, kar do-
kazujejo današnji gostje iz 
vse Slovenije." Zbrane sta 
na kratko nagovorila še Ma-
tej Slapar, predsednik kra-

jevne skupnosti Lom, in An-
ton Kramarič, predsednik 
združenja borcev za vredno-
te NOB Tržič, ki je v sodelo-
vanju z občino in d m g i m i 
pripravilo slovesnost pod 
Storžičem. Z nastopi sta jo 
obogatila Pihalni orkester 
Tržič in redtatorka Marina 
Bohinc. 
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Pred novimi izzivi 
v občini Kranjska Gora so zadovoljni z opravljenim delom. 

MARJANA AHAČIČ 

Kranjska Gora je občina, v ka-
teri turizem igra zelo po-
membno vlc^o. Je začetek av-
gusta že čas za prve ocene le-
tošnje sezone? 

"Kot kaže, smo z letošnjo 
turistično sezono zaenkrat 
lahko zadovoljni, čeprav nikoli 
ni tako dobro, da ne bi moglo 
biti bolje. Obisk je zadovoljiv, 
še bolj od tega pa je pomemb-
no, da našim obiskovalcem 
lahko vsako leto ponudimo 
več. Ponudba poletnili priredi-
tev v Kranjski Gori je na sares 
zavidljivi ravni. Pomembna le-
tošnja pridobitev pa je podalj-
šanje kolesarske poti do Belce 
in na drugo stran navezava na 
kolesarsko pot do Trbiža. Ak-
tivnih turistov je pri nas pač 
vsako leto več." 

Prva polovica leta je bila izje-
mn bogata na investicijskem 
področju. 

"Glede na to, da smo zgo-
daj sprejeli proračun, smo 
lahko glavne investicije za-
ključili že v prvi poiovid leta. 
Med njimi je kar nekaj takš-
nili, ki so nadaljevanje iz pre-
teklih let - tako na primer te-
lovadnica v Mojstrani, dom 

Jure Žerjav, župan Kranjske Gore 

krajevne skupnosti Gozd 
Martuljek, Vrtec Rateče s sta-
novanji in hodnik za pešce v 
Logu, ki ga je občina sofinan-
cirala z 240 tisoč evri." 

Kaj torej lahko pričakujemo 
v drugi poiovid leta? 

"Dokončana bo prenova 
kranjskogorskega zdravstve-
nega doma in stanovanj nad 
njim, nadaljevali bomo z re-
konstrukcijo občinskih cest, 
predvsem ceste v Srednji Vrh. 
Obnovili bomo Petacov most -
razpis je že objavljen - čaka pa 
nas še prenova kultumega 
doma na Dovjem. Pretekli te-

den se je začela gradnja pla-
ninskega muzeja v Mojstrani, 
ki naj bi bil končan do leta 
2010. Občina za investicijo na-
menja 700 tisoč evrov. Od no-
vega muzeja si obetamo oživi-
tev turizma v nekdaj že mno-
go bolj turistični Mojstrani" 

In na dolgi rok? 
"Z direkcijo RS za ceste 

usklajujemo soinvestitorske 
pogodbe za izgradnjo hodni-
kov v Gozdu Martuljku - v 
dolžini dveh kilometrov in 
pol bodo omogočali vamo pot 
pešcem od začetka do konca 
vasi. Vrednost celotne investi-

cije, ki vključuje tudi rekon-
strukcijo cestišča, je 3,7 mili-
jona evrov, od tega je delež 
občine 800 tisoč evrov. V pri-
pravi in usklajevanju pa so 
tudi pogodbe za nadaljevanje 
kolesarske poti do Mojstrane 
in gradnja mostu na kolesar-
ski stezi v Martuljku." 

Kako pa kaže z Nordijskim 
centrcm v Planici? 

"Odkupi zemljišč od agrar-
nih upravičjsncev so v zadnji 
fezi. Pripravljajo se projekti za 
celoten Nordijski center, jese-
ni pa se bo začelo s pripravljal-
nimi projekti, najprej za grad-
njo nove 120- in 90-metrske 
skakalnice." 

Na osrednji slovesnosti ob ob-
činskem prazniku v sredo bo-
ste podelili priznanja občin-
skim nagrajencem. 

"Tako je. To so letos France 
Voga z Dovjega, Planinsko 
društvo Dovje-Mojstrana ter 
Klavdij Mlekuž iz Mojstrane. 
Vsem se ob tej priložnosti za-
hvaljujem za njihove izjemne 
dosežke ter jim iskreno česti-
tam, vsem občanom Kranjske 
Gore pa čestitam ob prazniku 
ter jim želim, da se na števil-
nih prireditvah, ki smo jih 
skupaj pripravili ob tej prilož-
nosti, spomnijo na dan, ki mu 
je praznik posvečen - na dan, 
ko je Jakob Aljaž na vriiu Tri-
glava postavil stolp, ki se danes 
imenuje po njem. Naj bo ta 
dosežek spodbuda za uresni-
čevanje novih izzivov in po-
dvigov tudi zanje," 

Program prireditev v počastitev 7 . avgusta 
- Praznika občine Kranjska Gora 

Danes, v torek, 5. avgusta 
Župan Jure Žerjav bo obiskal vse občane, ki so ali še bodo v 
letu 2008 dopolnili 90 let. 

jutri, v sredo, 6. avgusta 
ob 20. uri, Trg na Gorici v Kranjski Gori 
Osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj 
(organizator: Občina Kranjska Gora) 

Četrtek, 7. avgusta 
ob 9. uri, Kranjska Gora - za Zdravstvenim domom 
Kolesarski izlet 
(organizator: Društvo invalidov občine Kranjska Gora) 

M 
Spoštovane občanke in občani 

Občine Kranjslo Gora! 

Ob 13. občinskem prazniku Vam v svojem imenu, 
imenu Občinskega sveta in občinske uprave 

iskreno čestitam. 
Hkrati Vas tudi vabim, da se udeležite osrednje 

občinske proslave s podelitvijo priznanj in prireditev, 
ki potekajo v okviru praznovanja občinskega praznika. 

Vaš župan Jure Žerjav 

Devet novih sob za turiste 
Nad znano radovljiško gostilno Lectar v starem mestnem jedru Še sobe za turiste. Poimenovali 
so jih po nekdanjih trških mojstrih. 

MAR)ANA AHAČIČ 

Radovljica - Radovljica je 
bila nekoč znana kot zdravi-
liško in turistično mesto, v 
zadnjih letih pa se je število 
možnosti, kjer bi lahko pre-
nočevali turisti, krepko okle-
stilo. Zato so sobe za turiste, 
ki sta jih na vrhu svoje gostil-
ne Lectar na Linhartovem 
trgu uredila Lili in Jože An-

drejaš, še kako dobrodošla 
popestritev turistične ponud-
be mesta. "Ideja, da bi bile 
nad gostilno tudi turistične 
sobe, je zorela že vseh 19 let, 
kar sva z ženo tu, v Radovlji-
ci. Hiša sama naju je namreč 
zelo pritegnila, zato sva ved-
no želela, da bi bila še kaj več 
kot gostilna." 

Andrejaševa sta tako pred 
dvema letoma odpria lectari-

jo, v kateri danes delajo štirje 
zaposleni, ko pa sta lani s pro-
jektom uspela še na razpisu 
evropskih strukturnih skla-
dov za turizem in infirastruk-
turo, prek katerega sta uspela 
zagotoviti 4 0 odstotkov od. 
potrebnih 2 6 0 tisoč evrov za 
investicijo, sta se lotila še iz-
gradnje turističnih sob. 

"Moja osnovna ideja je 
bila, da bi trg pomanjšal in 

Lili in Jože Andrejaš v eni od sob / foto: co,m<) Kjvii« 

preselil v našo hišo - naredil 
hodnik v obliki trga, na ka-
terega bi bila obrnjena vra-
ta in izložbe kovačeve, šu-
štarjeve, urarjeve, fotogra-
fove, lectarjeve, strojarjeve, 
nogavičarjeve, lončarjeve in 
lectarjeve delavnice. Seveda 
ideja zaradi zahtev gradbe-
ne stroke ni bila popolno-
ma izvedljiva - sobe so tako 
dobile ime po trških moj-
strih, midva 2 ženo pa že 
razmišljava naprej. Najino 
prvotno idejo bi namreč 
morda lahko obrnili nav-
zven in nastal bi - naj temu 
rečemo - hotel brez strehe. 
S kuhinjo, restavracijo in 
recepcijo pri nas ter preno-
čišči v zgornjih nadstropjih 
hiš iia Linhartovem trgu. 
Spodaj pa delavnice, kot so 
bile nekoč. Prepričan sem, 
da bi takšna ponudba priva-
bila številne turiste in vrni-
la življenje v mestno jedro, 
ideja pa bi bila gotovo zani-
miva tudi za druga sloven-
ska stara mesta, kot so na 
pr imer Kranj, Skof ja Loka 
in Ptuj," je po nedeljskem 
odprtju še vedno pobi idej 
Andrejaš. 

Spominski dan občine 
Jesenice na Obranci 
JANKO RABIČ 

Jesenice - Okoli štiristo ude-
ležencev se je v petek zbralo 
na slovesnosti na Obranci 
na Mežakli. Občina Jesenice 

sov narodnoosvobodilnega 
boja. Na Obranci se je 1. av-
gusta leta 194 1 Cankarjeva 
četa spopadla z Nemci. To je 
bil prvi oborožen boj partiza-
nov na Gorenjskem. 

od leta 1 9 9 8 1. avgust obele-
žuje kot spominski dan, prej 
je bil ta dan občinski praz-
nik. Predsednik Območnega 
odbora Z Z B NOV Jesenice 
Bratko Škrlj je v osrednjem 
govoru izpostavil p o m e n 
spominskega dneva, ki ohra-
nja dogodke iz viharnih ča-

V kultumem programu so 
nastopili vokalni kvintet 
Vintgar z Blejske Dobrave, 
mezzosopranistka Melita Je-
len ob spremljavi , harmoni-
karice Marjane Komel ter 
voditelj programa Robert 
Svetina z recitacijami Tone-
ta Cufarja in Mihe Klinarja. 
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Začeli z obnovo Seširjevega mostu 

Minulo sredo so zaradi sanacije dotrajanega Šeširjevega 
mostu pred vhodom na Spodnji trg v Škofji Loki na tej regi-
onalni cesti vzpostavili delno zaporo. Promet bo izmenično 
enosmerno potekal vse do zaključka sanacije, ki je predvide-
na konec oktobra, so pojasnili na direkciji za ceste. Na mo-
stu bodo sanirali betonske površine, dobetonirali voziščno 
ploščo, izvedli novo hidroizolacijo, uredili nove robne vence 
in pločnik ter namestili nove zaščitne ograje. Vrednost grad-
benih del sanacije znaša 409 tisoč evrov. A. H. 

"•' li II " I 

SPODNJA SENICA 

Vesela harmonika na Senici 

KUD Fran Šaleški Finžgar Senica osmo leto zapored prireja 
nagradno tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko 
"Vesela harmonika Senica 2008". Tekmovanje bo potekalo 
v petek, 8. avgusta, od 18. ure dalje pri Domu KS na Sp. 
Senici pri Medvodah. Tekmovalci bodo nastopili v štirih 
starostnih skupinah: letniki 1996 in mlajši, letniki 1992-
1995, letniki 1963-1991 in letniki 1962 in starejši. Brezplačne 
prijave na številki 031/614 555 sprejemajo do četrtka, 7. av-
gusta. Po tekmovanju bo sledil nastop skupine Lonca z re-
nesančnimi plesi, zabava pa se bo nadaljevala s Hokejsko 
nočjo, na kateri bodo igrali Veseli Gorenjci. V primeru 
slabega vremena bo prireditev v petek, 15. avgusta. M. B. 

G G naročnine 
04/20142 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si 
www.gorenjskig as.si 

Na Starem vrhu prižgali kopo 
Minulo nedeljo je na Starem vrhu potekal 37. Dan oglarjev. 

A N A H A R T M A N 

Stari vrh - Tradicionalni Dan 
oglarjev je v nedeljo na Greb-
Ijico pod Stari vrh privabil 
šte\'ilne obiskovalce. Priredi-
tev je potekala že 37. leto za-
pored, Turistično društvo 
Stari vrh pa z njo že vrsto let 
ohranja oglarsko tradidjo in 
jo predstavlja tako domači-
nom kot turistom. V kul-
tumo-etnografskem progra-
mu so tudi tokrat spomnili 
na stare in že malce pozab-
ljene običaje hribovskih 
kmetij, ki so povezani z 
oglarjenjem. 

Najprej so prikazali spravi-
lo lesa in cepljenje drv. Kot 
so pojasnili drvarji, se je 
oglje drobilo, če so v kopo 
dali predebela drva: "V kopo 
smo dali vse vrste lesa, pro-
dajali pa smo samo bukovo 
oglje." Temu je sledila posta-
vitev kope z dvajsetimi 'kubi-

Dokler kopa ne bo kuhana, bo Tone Kokelj (desno) spal v skromni koparski bajti. Ob njem 
kuharica Anica Ramovš in Jože Bogataj. 

ki' drv, ki so jo prižgali Milan 
Čadež, gorenjevaški župan, 
Milan Hubert iz Belgije, re-
den gost na kmečkem turiz-
mu Davčen na Četeni Ravni, 

in Igor Pristavec z Vrluiike, 
ki so ga na prireditev povabi-
li domači oglarji. "Kopa se bo 
kuhala od devet do deset dni. 
Dobili bomo od 1 .500 do 
1 .700 kilogramov oglja," je 
napovedal Tone Kokelj, ki v 
teh dneh skrbno kuha kopo 
in spi v bližnji koparski bajti, 
kriti z lubjem. In zakaj mora 
biti ves čas zraven? "Kopa je 
kot ženska, ne sme biti 
sama," je v šali dejal izkušen 
oglar, ki mora biti ob kopi 
prisoten zato, ker je treba luk-
njo zelo pogosto polniti z drv-
mi. Dolgčas mu, kot pravi, ne 
bo: "Mimo pride ogromno 
turistov in drugih, ki jih zani-
ma to." Poleg tega m u bo 
družbo delal osliček Miško. 

Lani je s seboj pripeljal peteli-
na in kokoš, prihodnje leto pa 
naj bi prinesel kače. 

Oglje ponekod na ognjišča 
še vedno usipajo kovači. Med 
njimi je tudi Franc Bizovičar 
iz Hotovlje, ki se s kovaštvom 
ukvarja od 14. leta starosti. "V 
manjših kovačijah imamo za 
popravno malenkosti še ved-
no ognjišča na oglje," je raz-
ložil Bizovičar, ki na Dnevu 
oglarjev že tradicionalno 
predstavlja kovaštvo. 

Program so popestrili šc 
Trio Šubic, FoUdoma skupi-
na Javorje, rogisti in mladi 
harmonikarji, na koncu pa 
so se 6bisko\'ald lahko zavr-
teli ob zvokih ansambla 
Franca Miheliča. 

Kopa se kuha od devet do deset dni. 

FORMULA 
NAJBOLJE 

OBVEŠČENIH 
GORENJCEV 

Za vas beležimo čas Gorenjski Glas 

(il dsi. F -

'i 

Franc Bizovičar je predstavil uporabo oglja v kovaštvu. 

ŠKOF)A LOKA 

Ulična akcija v Škofji Loki 

jutri, 6. avgusta, bo od io . do 13 ure na Mestnem Trgu v 
Škofji Loki ulična akcija 'SuperDružba v vašem kraju", kakrš-
ne bodo potekale tudi v drugih slovenskih krajih. Na trgu bo 
postavljen steber, kamor bodo udeleženci lahko zapisali 
svoje mnenje glede mladinske problematike. Sodelovali 
bodo lahko pri izpolnjevanju talne ankete, zavrteli kolo sre-
če in s tem pridobili praktično nagrado. Deliii bodo tudi Su-
per vstopnice za sodelovanje v nagradnem žrebanju, med 
vabljivimi nagradami pa so koncerti Madonne, Coldplayja 
ali Vlada Kreslinal Mladi in mladi po srcu se bodo za zaklju-
ček projekta SuperDružba zbrali na SuperDogodku, 12. av-
gusta v ljubljanskem kopališču Laguna, kjer bo koncertni 
spektakel z glasbeniki Trkajem &. Rapostoli, Mi2, DaPheno-
meno, HeaveniXi in Dj Dekkyjem. D. Ž . 

mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskig
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v nesreči niso bili sami 
Pri obnovi poškodovanih hiš na Gozdu je pomagalo več sto gasilcev in prostovoljcev iz vse Slovenije 

JASNA P A L A D I N 

Gozd • Vas Gozd v kamniški 
oblini se dobre tri tedne po 
katastrofalnem neurju, ki 
je odkrilo prav vse stavbe v 
naselju, počasi postavlja na 
noge. Kot nam je povedal 
Igor Pire, vodja operativnega 
štaba civilne zaščite, je bila 
pred dnevi v vasi prekrita še 
zadnja streha. 

"Posledice neurja še zda-
leč niso odpravljene, a je sta-
nje, v primerjavi s prizori, ki 
smo jih lahko videli v prvih 
dneh, neprimerno boljše," je 
povedal Pire, nekdanji pred-
sednik PGD Gozd iz Podstu-
denca, ki je p m dva tedna 
po neurju - dan za tem, ko je 
prevzel vajeti od vodje inter-
vencije Jožeta Oblaka mL, na 
Gozdu preživel cele dneve. 
"Moja hiša ni bila po.'škodo-
vana, zalo sem toliko lažje 
pomagal vsem prizadetim. 
Na Gozd sem prišel že ti.st« 
nedeljo ob 18. uri, takoj ko so 
očistili cesto, in prizor, ki 
nas je pričakal, je bil res za 
.ijokat. Takoj smo orgicnizi-

rali operativni štab in že v 
nedeljo delali pozno v noč," 
je povedal in dodal, da so že 
prvo noč s polivinilom pre-
krili večino hiš in tako pre-
prečili nadaljnjo škodo. Štab 
je v nedavno prenovljenem 
gasilskem domu, ki ga je ne-
urje prav tako precej poško-
dovalo, na obnovo pa bo pri-
šel na vrsto v teh dneh, delo-
val dva tedna od sedme ure 
zjutraj pa vse do noči, v prvih 
dneh tudi do tretje ure zju-
traj. Bili so v nenehnem sti-
ku z dežurno službo PGD 
Kamnik, tu pa so dnevno po-
tekali tudi sestanki vseh od-
govornih institucij, da je 
delo potekalo kar se da orga-
nizirano. V njem so se vsako 
jutro zglasili gasilci in pros-
tovoljci iz vse Slovenije, ki so 
prišli pomagat prizadetim 
vaščanom. "V prvi fazi smo 
prekrili vse strehe, nato pa je 
sledilo čiščenje stavb in oko-
lice ter odvoz materiala. Tež-
ko je bilo videti košček trav-
nika ali polja, saj so bili 
osiar.ki stieh, stavb in vejev-
je nametani povsod," je pri-

Igor Pire t f<>«>- )mh PaMin 

zor slikovito opisal Pire, Id je 
gasilce, približno petsto jih 
je pomagalo, razporejal po 
terenu. 

Pridružili so se jim tudi 
skavti, kamniški gorski reše-
valci in številni posamezni-
ki. Prav nikogar niso zavrni-
li, saj je bilo dela dovolj za 
vse, so pa skupaj s policisti 
morali odvračati številne ra-
dovedneže, zato so patndjo 
postavili že ob glavni cesti, 
na nepridiprave, ki bi se 
utegnili okoristiti ob nesreči 

vaščanov, pa so z obhodi 
celo policijskimi psi pazi 
tudi ponoči. 

Igor Pire dodaja, da kiju 
zahtevnemu delu na streha 
do kakšne nezgode k sreči 
prišlo, a delo še ni končan 
Čeprav operativni štab 
takšnem obsegu ne delu 
več, se domačini na gasile 
še vedno lahko obrnejo, pra 
tako pa Gožane v prihoiiji 
tednih čaka še zahtevno či 
čenje močno poškodovani 
gozdov. 

Z E L L A M S E E 

Rovtarji med kolesarji po starem v Avstriji 

člani Društva Rovtarji - smučanje po starem iz Škofje Loke 
so se julija na povabilo organizatorja udeležili petega 
srečanja kolesarjev po starem v avstrijskem mestu Zeli am 
See (nam mogoče bolj znanem po bližnjem smučišču 
Kaprun). Na 12 kilometrov dolgo pot okrog jezera se je po-
dalo blizu dvesto kolesarjev, pet vmesnih postankov pa je 
bilo namenjenih sklepanju novih znanstev in utrjevanju 
stikov med udeleženci, ki so se stkali na podobnih priredit-
vah smučanja in kolesarjenja po starem po vsej Evropi. 
Rovtarji so nam s prijetnega srečanja, ki ga ni zmotila niti 
ploha, poslali spominski posnetek. D. Ž. 

BOHINJ 

Fički v Bohinju 

Ljubitelji nekdaj popularnega in med Slovenci zelo razširje-
nega vozila "fičo", ki si je s starostjo 25 let in več pridobil 
častni naziv starodobnik, so predlani ustanovili FIčo klub 
Slovenija. Sedaj jih je že okoli 50, dovolj, da pripravijo svoje 
prvo srečanje, nam sporoča predsednik kluba Zvone Dolenc. 
Srečanje, na katerem se bodo družili, si ogledovali in 
občudovali svoje avtomobile ter izmenjali mnenja o njih, 
pripravili nagradne Igre in podobno, bo predvidoma 23. 
avgusta v Bohinju. D. Ž. 

www.iidl.si 

Komplet za kabino za prhanje 
• S-stopenjsko nastavljiva ročna prha 

z vozlički, odpornimi na votini kamen 
• Mere: glava prlie: 0 pribl. 1 6 cm, 

kovinska palica: dolžina pribl. 102 cm, 
kovinsha cev za prho: pribl. 1 50 cm, 
kovinska priključna cev: 
pribl. 70 cm 

' Izdelkr so dobavljivi samo v omejenih koKinah V piimenj. da bodo Mjub skitnemu naSrtovanju zalog pri nepričakovano velikemu povpraševanju ic pnri dan razprodani, cenjene kupcc prosimo za razumevanje. 
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N E S R E Č E 

KRANJ 

Voznik ni pomagal ponesrečencu 

v soboto okoli 1 1 .20 se je v neposredni bližini stanovanjske-
ga objekta na Ulici Lojzeta Hrovata la v Kranju zgodila pro-
metna nesreča, v kateri se je poškodoval kolesar. Drugi ude-
leženec, voznik osebnega avtomobila, po nesreči ni ustavil in 
pomagal poškodovanemu kolesarju, ampak je brezbrižno 
odpeljal naprej. Policija naproša morebitne priče, naj zaradi 
razjasnitve okoliščin prometne nesreče pokličejo na opera-
tivno-komunikacijski center (telefonska številka 113) oziroma 
na Policijsko postajo Kranj (telefonska številka 04/233 64 00). 

KRANJ 

Kolesar zapeljal na kamen 

V petek se je na lokalni cesti v Spodnji Besnici zgodila pro-
metna nesreča, v kateri je 44-letni kolesar utrpel hude rane. 
Na kolesu se je po lokalni cesti peljal skozi naselje Iz smeri 
Zgornje Besnice proti Kranju. V bližini stanovanjskega objek-
ta Pod gozdom i je nenadoma zapeljal na kamen, ki je ležal 
na vozišču, pri tem pa izgubil nadzor nad kolesom. Vrglo ga 
je naprej, tako da je z glavo zadel v krmilo kolesa, potem pa 
padel na vozišče. Kolesarja so zaradi hudih ran odpeljali v 
ljubljanski Klinični center, kjer je ostal na zdravljenju. 

K R A N J S K A G O R A 

Motorist zapeljal s ceste 

V petek popoldne se je v Tabrah blizu Gozd-Martuljka hudo 
ponesrečil motorist. 53-letni nemški državljan se je z motor-
nim kolesom BMW r-noo peljal po regionalni cesti iz sme-
ri Kranjske Gore proti Jesenicam. Ko je v Tabrah pripeljal v 
desni nepregledni ovinek, je zaradi neprilagojene hitrosti z 
mokrega in spolzkega vozišča zapeljal na makadamsko 
bankino, kjer je izgubil oblast nad motorjem in po nekaj me-
trih trčil v stebriček varnostne ograje, tam pa padel po tleh. 
ReSevalci so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico. 

M E D V O D E ' 

Zbil motorista in odpeljal naprej 

v petek okoli 21 .25 se je na lokalni cesti Preska-Seničica 
zgodila prometna nesreča, v kateri je hude rane utrpel 67-
letni motorist iz Pirnič. 50-letni voznik osebnega avtomobi-
la Škoda Fabia iz okolice Medvod je vozil po lokalni cesti iz 
smeri Preske proti Seničici. V bližini Žontarjeve ulice v Med-
vodah je v izteku iz desnega ovinka zapeljal na levo stran 
vozišča, kjer je trčil v nasproti vozečega 67-letnega voznika 
motornega kolesa Vespa 2 0 0 iz Pirnič. Po trčenju je mo-
torist padel po tleh, zaradi hudih ran pa so ga reševalci 
odpeljali v Klinični center v Ljubljano. 50-letni povzročitelj je 
po nesreči odpeljal naprej, tako da so ga policisti na podla-
gi sledov izsledili šele naslednjega dne. S. Š. 

K R I M I N A L 

P O D K O R E N 

Igral bo na srečo 

Neznani storilec je v noči na petek vlomil v bencinski servis 
v Podkorenu, iz katerega je odnesel kovinski stojali, na 
katerih je bilo približno petsto srečk. Njihova vrednost je 
osemsto evrov, je še sporočila policija, nikjer pa nismo 
zasledili podatka, koliko dobitkov oziroma kako visoki 
dobitki se skrivajo v ukradenih srečkah. 

SVETI D U H 

Kradli predvsem telefone 

Neznani storilci so v noči na petek vlomili v več stanovanj-
skih hiš pri Svetem Duhu, Iz katerih so odnesli prenosni 
računalnik znamke' Lenovo 3000, več mobilnih telefonov 
znamk Nokia in Sony Ericsson ter črna nahrbtnika Sam-
sonite. Skupna gmotna škoda znaša približno tisoč evrov. 

KRANJ 

Vlomila v hiši 

Neznani storilec je v noči na četrtek vlomil v stanovanjsko 
hišo na Visokem pri Kranju. S silo je vstopil v notranjost 
hiše, iz katere je odnesel denar, računalnik, ročno uro In 
bančne kartice. Gmotna škoda po oceni lastnikov znaša pri-
bližno dva t isoč evrov. Isto noč so vlomili še v eno 
stanovanjsko hiš v Kranju. Neznani tat je Iz nje odnesel 
denar. Gmotna škoda znaša okoli dvesto evrov. S. Š. 

Pozabili l<upiti vinjete 
M e s e c dni p o uvedbi vinjet cestninski nadzorniki le redko naletijo na s lovenskega voznika brez obvezne 
zelene nalepke, več takih, ki jo pozabijo kupiti ali nalepiti na vetrobransko steklo, pa je med tujci. 

S I M O N Š U B I C 

Hrušica - "Banditen," je jez-
no siknil ostareli Avstrijec, 
ko se je s cestninske posta-
je Hrušica odpeljal proti 
predoru Karavanke. Cest-
ninska nadzornica Mojca 
Kocelj, ki je pred tem zahte-
vala, da kupi polletno vinje-
to za 35 evrov in jo prilepi 
na vetrobransko steklo, se 
je ob tem le prisrčno na-
smejala, saj je vajena še ve-
liko hujših zmerljivk. "Ve-
čina tujcev vinjeto kupi 
brez velikih pregovarjanj, 
nekateri pa so namazani z 
vsemi žavbami. Neki Turek 
se je na primer po turško 
usedel pred avto in začel 
moliti, z ničimer se ga ni 
dalo pregovoriti. Nastalo 
zagato je na koncu morala 
rešiti poUcija, ki jo je bi-
lo treba poklicati na po-
moč," je pripovedovala mi-
ntili petek, na dan poostre-
nega cestninskega nadzora 
nad uporabo vinjet, za kate-
rega se je na vrhuncu turi-
stične sezone odločila Druž-
ba RS za avtoceste (Dars). 

"V zadnjih petnajstih 
dneh nisem naletel na slc-

"Večina voznikov se izgovarja, da so vinjeto pozabili kupiti ali da zanjo prvič slišijo," 
je pojasnil cestninski nadzornik Jože Casser. / F««: co«»J K«V« 

venskega voznika brez vinje-
te, medtem ko je tujcev brez 
vinjete kar precej. Danes, ko 
izvajava kontrolo na mej-
nem prehodu Karavanke ob 
izstopu iz države, imava na-
vodilo, da kršitelje na nepra-
vilnosti le opozoriva in za-

Cestnlnska nadzornica Mojca Kocelj je v slabi uri 
pomagala nalepiti vinjeto vsaj desetini tujim voznikom, 
preden so zapustili Slovenijo. / foio: corud Kavi>e 

htevava nakup vinjete, ne pa 
tudi kaznujeva. Večina, ki vi-
njete nima, se izgovarja, da 
so jo pozabili kupiti, da za-
njo prvič slišijo in podobno. 
Veliko je tudi takih, ki so vi-
njeto sicer kupili, a je niso 
nalepili," je pojasnil njen so-
delavec Jože Gasser. Cest-
ninski nadzorniki vedno de-
lajo v paru in pazijo drug na 
drugega, sta pojasnila. 

Cestninski nadzomiki, na 
Darsu jih dela devetdeset, de-
lajo v treh izmenah, 24 ur na 
dan, vse dni v tednu. Kontro-
lo nad uporabo vinjet izvajajo 
predvsem na mejnih plato-
jih, pa tudi na avtocestnih po-
čivališčih, bencinskih servi-
sih in cestninskih postajah. 
"Pravico imamo od voznika 
zahtevati, da pokaže osetni 
dokument, prometno in voz-
niško dovoljenje, kršiteljem 
napišemo mandatne kazni, 
prodajamo vinjete, v skrajnih 
primerih pa lahko osebne li-
stine tudi zasežemo in avto-
mobil kršitelja, ki noče spo-
štovati predpisov, tudi olisiči-
mo," je razložil Gasser. 

Uvodoma omenjeni Av-
strijec bi pravzaprav moral 
biti še vesel, da ga nadzor-

nika nista kaznovala zaradi 
neuporabe vinjete; predpi-
sana kazen je namreč 300 
evrov, ob takojšnjem plači-
lu se znesek prepolovi. Prav 
omemba kazni po Gasser-
jevih izkušnjah omehča 
največ "pogumnih" tujcev, 
"Do vključno minule nede 
Ije so cestninski nadzomiki 
izdali skupno 2 .686 plačil 
nih nalogov, največ - 997 
na dolenjskem avtocest 
nem kraku, skupaj z ljub-
ljanskim cestnim obročem, 
na gorenjskem kraku pa so 
izdali 383 plačilnih nalo-
gov. Ob tem je treba pove-
dati, da so nadzomiki v pr-
vem tednu po uvedbi vinjet 
kršitelje večinoma samo 
opozarjali in so izdali okrog 
80 plačilnih nalogov, zad-
nji teden pa so na primer 
kaznovali skoraj tisoč krši-
teljev. Podatki veljajo samo 
za kazni, ki so jih izdali 
naši nadzomiki , medtem 
ko je po mojih podatkih 
približno sedemsto plačil-
nih nalogov izdala tudi 
policija, nekaj pa tudi cari-
niki in prometni inšpekto-
rat," nam je pojasnil Mar-
jan Koler z Darsa. 

PODTABOR 

Turisti zasedli naše ceste 

Vrhunec turistične sezone se je minuli konec tedna poznal 
tudi na gorenjskih cestah. Promet je od petka do nedelje na 
glavnih cestah potekal zgoščeno, na Gorenjskem predvsem 
na relaciji od mejnega prehoda Karavanke proti Radovljici, 
kjer so nastajale tudi nekaj kilometrske kolone. Do podobnih 
zastojev je v soboto In nedeljo zaradi množičnega vračanja 
turistov z dopusta prihajalo tudi v nasprotni smeri, od kon-
ca gorenjske avtoceste pri Podtaboru proti Radovljici, kakor 
prikazuje tudi naša fotografija. Še večji zastoji so nastajali 
na mejnih prehodih s Hrvaško. Podobne razmere na sloven- 3 
skih cestah lahko pričakujete tudi v naslednjih koncih tedna, f 
zato policija svetuje, da s e na pot proti morju odpravite ^ 
ponoči aH zgodaj zjutraj, ko še ni prehude gneče. S. Š. 2 
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VeČina naših olimpijcev 
že na Kitajskem 
Minule dni je na Kitajsko že odpotovala večina naših olimpijcev in trenerjev, ki vadijo v pripravljalnih 
taborih, v olimpijsko vas jih bo največ prišlo šele tik pred nastopi. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Potem ko so na pot 
proti Kitajski že v začetku 
prejšnjega tedna odpotovali 
naši kajakaši in jadralci, je 
večja odprava naših olimpij-
cev na pot odšla minuli četr-
tek popoldne, v njej pa so bili 
tudi veslači, strelec Rajmond 
Debevec, večina kolesarjev 
(Tadej Valjavec na pot odhaja 
v četrtek), pa tudi večina pla-
valcev in plavalk, razen Petra 
Mankoča, ki je odpotoval vče-
raj, in najmlajše med olim-
pijkami, radovljiške daljinske 
plavalke Teje Zupan, ki na 
pot odhaja šele danes teden, 
saj bo nastopila šele ob koncu 
olimpijskega plavalnega spo-
reda, 20. avgusta. 

Še pred odhodom na Kitaj-
sko so lepo presenečenje ra-
dovljiškim plavalkam in pla-
valcu in tudi navijačem pri-
pravili v Žitu Gorenjka v Ra-
dovljici, ki so tudi glavni 
sponzor našega najuspešnej-
šega plavalnega kolektiva. 
Plavalcem so pripravili "sla-
dek" sprejem, Sara Isakovič, 
Anja Klinar, Luka Turk in 
Teja Zupan pa so obljubili, 
da bodo pisali poseben blog, 
ki bo objavljen na spletni 
strani wvw.gorenjka.si. Za 
obiskovalce bloga pripravlja-

Ško^eloški šprinter Matic Osovnikar je dobre volje odpotoval proti Kitjaski. / Foto: corazd Kweid 

jo nagradno igro, enega od 
njih pa bodo nagradili s kar 
7-kilogramsko čokolado veli-
kanko s podpisi vseh štirih 

olimpijcev iz radovljiškega 
plavalnega kluba. 

Čeprav brez posladka Go-
renjke, so dobre volje proti 

Kot zadnja m e d s lovensk imi športniki bo v Pek ing 

odpotovala gorska kolesarka Blaža K lemenčič , ki jo 

nastop na tekmi čaka 2 2 . avgusta, zadnj i m e d vsemi 

n a š i m i športniki pa bo 2 4 . avgusta nastopil marato-

nec R o m a n Kejžar. 

Kitajski včeraj odpotovali 
tudi naši atleti (nekaj jih proti 
Pekingu potuje še v soboto), 
prav tako pa tudi večina judo-
istov. Vesti iz Pekinga, ^ bo 
na uvodni slovesnosti nosila 
slovensko zastavo, se je razve-
selila dobitnica bronaste olim-
pijske kolajne Urška Žolnir, 
ki jo je za to častno nalogo so-
glasno i2bralo vodstvo sloven-
ske olimpijske delegacije v so-
delovanju z vodstvom Olim-
pijskega komiteja Slovenije. 

NOGOMET 

V Bohinju najboljši Primorci 
Kajakaški maraton v Bohinju v drugi izvedbi je bil rekorden. Na startu je bilo sto tekmovalcev, 
rekordno je veslal Primorec Marko Bandel. 

MAJA BERTONCELJ 

Ribčev Laz - Kajak kanu klub 
Bohinj je v nedeljo organizi-
ral 2. Bohinjski kajakaški 
maraton, ki je štel tudi za slo-
venski maraton pokal v kaja-
ku na mirnih vodah. Na star-
tu je bilo sto tekmovalcev, ki 
so se pomerili v različnih ka-
tegorijah. 

Absolutni zmagovalec na 
najdaljši, 16 kilometrov dolgi 
prc^, kar pomeni štiri dolži-
ne Bohinjskega jezera, je po-
stal Marko Bandel (KKK Žu-
stema), član slovenske repre-
zentance do 23 let, eden naj-
boljših mimovodašev pri 
nas. Kajakaškega maratona v 
Bohinju se je udeležil prvič. 
"Prišel sem preveriti, kako je. 
Pričakoval sem večjo konku-
renco, tudi Jerneja Korenjaka 
iz Ljubljane. Tukaj je lepo in 
v Bohinj zagotovo pridem še 
kdaj na priprave," je povedal 

Na Bohinjskem kajakaškem maratonu je nastopilo sto tekmovalcev, med njimi tudi Stane 
Klemene, predsednik KKK Bohinj (v ospredju). / f««: M.ja eenonceii 

22-letnik, ki je vodil od starta 
do cilja in s časom 1:13:55 
krepko izboljšal rekord pro-
ge, lanskoletni čas letos dru-
gouvrSčenega Matjaža Avši-
ča (KKK Razlag). Tretji je bil 
Robert Malovrh. V Žustemo 

je šla tudi zmaga pri žen-
skah, ki so morale preveslati 
8 km. Najboljša je bila Tea 
Kralj (46:29). Z letošnjo ude-
ležbo in izvedbo maratona je 
bU zadovoljen tudi Stane Kle-
mene, predsednik KKK Bo-

hinj, v katerem redno trenira 
od 12 do 15 otrok, in napove-
dal, da bo prihodnji maraton, 
kar se udeležbe tiče, še večjL 
Že letos pa je bilo na startu 
enkrat več tekmovalcev kot 
lani. 

DOMŽALE 

S slabo popotnico v Zagreb 

Nogometaši v 1. SNL so konec tedna odigrali 3. krog. Ekipa 
Domžal je gostovala pri MIK CM Celju in po neučinkoviti igri 
iztržila izid 0:0. Domžalčane jutri, v sredo, čaka povratna tek-
ma drugega kroga kvalifikacij, ko odhajajo na gostovanje v Za-
greb. Kljub napovedi trenerja Roberta Pevnika o zmagi, navi-
jači le težko verjamejo obljubam iz domžalskega tabora, ki so 
doma z Dinamom na prvi tekmi izgubili z 0:3. V. S. 

PLAVANJE 

KRANJ 

Nika Karlina Petrič evropska prvakinja 

Potem ko je Kranjčanka Nika Karlina Petrič (Triglav) na 
evropskem mladinskem prvenstvu v Beogradu osvojila 
bronasto odličje na 400 metrov mešano, je slavila v disci-
plini 800 metrov prosto in osvojila naslov evropske 
mladinske prvakinje. Bronasto kolajno je iz Beograda pri-
nesla tudi Neja Škufca (Žito Gorenjka Radovljica), ki je os-
vojila tretje mesto v disciplini 1500 metrov prosto. V. S. 

IWADRATLON 

KAMNIK 

V Kamniku najboljši Kranjčani 

Minuli konec tedna je na igriščih Pod Skalco potekal prvi kam-
niški kvadratlon - tekmovanje petčlanskih ekip v malem nogo-
metu, ulični košarki, odbojki na mivki in malem vaterpolu. Za 
naslov seje pomerilo enajst ekip, na koncu pa je s Kranjem 75 
odšel v gorenjsko prestolnico. Tekmovanje je bilo zelo nape-
to in o končnem zmagovalcu je odločalo prav zadnje, finalno, 
srečanje zadnjega tekmovanja v malem vaterpolu. Ta je z zla-
tim golom pripadel Kranju 75, ki je tako osvojil tudi skupno lo-
voriko. Kranj 75 je nastopil v postavi jure Eržen, Iztok Rus, El-
vir Bečič, Uroš Čadež in Gregor Košir. Organizatorji so izbra-
li tudi najbolj vsestranskega udeleženca tekmovanja. To je bil 
Primož Romšak iz Rozi Teama. C. K. 

Kot najbolj vsestranska se je izkazala ekipa ŠD Kranj 75. 

VATERPOLO 

BEOGRAD 

Dvanajsto mesto je manj od načrtovanega 

Naša mlada vaterpolska reprezentanca letnik 1991 in mlajši 
v Beogradu na kadetskem evropskem prvenstvu ni izpolnila 
ciljev. To je bila uvrstitev med prvih deset in s tem neposred-
na uvrstitev generacije, ki prihaja za njimi čez dve leti, na ev-
ropsko prvenstvo. Prav tako bi si s takšno uvrstitvijo zagoto-
vili tudi pot na mladinsko evropsko prvenstvo. Vzrok za zgolj 
dvanajsto mesto je, da naši vaterpolski upi tega prvenstva 
niso odigrali tako, kot bi bilo potrebno. Vse preveč je bilo na-
pak, ni bilo dovolj kolektivr>e igre in sledili so porazi eden za 
drugim. Še najbolj boleče pa je, da so proti Franciji v pred-
tekmovanju v drugi četrtini celo vodi (5:3), a so na koncu pr-
vega dela za Francozi zaostajali za dva zadetka, kar je bilo 
dovolj, da so izgubili proti neposrednemu tekmecu. V četrtfi-
nalu so najprej slabo igrali 2 reprezentanco Slovaške, nato še 
slabo začeli zadnjo tekmo z Nemci in na koncu jim je zmanj-
kalo časa, da bi rezultat obrnili v svojo korist. Seveda je ob 
neuspehu treba izpostaviti tudi dejstvo, da se v klubih slabo 
dela in da slovenski klubi ne nastopajo v evropskih pokalih 
tako kot klubi iz drugih držav, ki so pred nami. J. M. 
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Z Maričem bo ekipa 
močnejša 
Biatlona se že pripravljajo na novo sezono. 

M A J A BERTONCEIJ 

Kranj - Na novo sezono se in-
tenzivno pripravljajo tudi bi-
atlona, ki imajo za seboj že 
kar nekaj tednov skupnih 
priprav, ki so večinoma pote-
kale v Sloveniji. Razveseljive 
novice prihajajo iz moškega 
dela reprezentance. Po ope-
raciji kolena se je namreč vr-
nil Janez Marič. "Marič je 
med druge fante prinesel ti-
sto pravo poziti-mo tekmo-
valno razmišljanje in z njim 
bo ekipa precej močnejša. 
Lctošuja sezona je predoliin-
pijska in potrebno bo poskr-
beti tudi za izpolnitev norm 
za zimske olimpijske igre," je 
povedal trener Uroš Velepec 

Biatlonci (Marič, Bauer, 
Doki, Rupnik, Mehle, zaradi 
mature manjka Brvar) so tre-

nutno na skupnih pripravah 
v Jablonecu na Češkem. 
Ženski del ekipe bo do jutri v 
Ihanu, v četrtek pa odpotuje-
jo v Ruhpolding v Nemčijo. 
Trener Tomaš Kos ima v eki-
pi Gregorinovo, Ravnikarje-
vo, ki pa pričakuje naraščaj 
in bo sezono izpustila, Mali-
jevo in Drčarjevo. Doma je 
Tadeja Brankovič Likozar, ki 
je opravila pregled po opera-
ciji rame. "Rama me še ved-
no boli, a so reldi, da je to 
normalno, da je čas celjenja 
osem tednov. Treba bo biti 
potrpežljiv. Lahko pa roko žc 
malo bolj obremenjujem in 
skušam biti čim več v giba-
nju, predvsem na kolesu," 
pojasnjuje Brankovič Liko-
zarjeva, ki upa, da bo lahko 
kmalu začela trenirati vsaj po 
prilagojenem programu. 

TENIS 

KOPER 

Naša reprezentanca v finalu Calea CUP-a 

Pretekli teden so slovenski teniški reprezentantje do i8 let 
nastopali na kvalifikacijskem evropskem ekipnem prvenstvu 
v Kopru, kjer so po dobro odigranih srečanjih ugnali vse 
nasprotnike. Ekipa v postavi Blaž Rola, Tomislav Ternar in 
l o m Kočevar Dešman je pod vodstvom Boruta Urha najprej 
slavila proti Moldaviji, v polfinalu so bili boljši od Hrvatov, 
v odločilnem srečanju pa so z 2:1 nadigrali še Beloruse. 
Tako so si zagotovili uvrstitev v finale, ki bo prihodnji teden 
v italijanski Veroni. Dekleta so na enakem tekmovanju v 
Plovdivu v svoji kvalifikacijski skupini zasedle četrto mesto 
in tako zaključile svoje nastope na letošnjem ekipnem tek-
movanju. Za Slovenijo so nastopile Marcela Cuderman, 
Maša Grgan ter Dragana Božovič. B. M. 

Mladi že vadili na ledu 
Na Bledu so tudi letos pripravili mednarodno poletno hokejsko šolo z rekordnim številom domačih 
in tujih hokejistov. 

VILMA STANOVKIK 

Bled - V blejski ledeni dvora-
ni se je prejšnji teden konča-
la 18. mednarodna hokejska 
šola. Potekala je v dveh eno-
tedenskih terminih, kot je v 
imenu organizatorjev iz 
H D K Bled povedal Brane 
Terglav, pa se je je udeležilo 
več kot dvesto mladih hokeji-
stov iz Frandje, Italije, Kana-
de, Srbije, Hrvaške in seveda 
domačih hokejistov iz različ-
nih slovenskih klubov. Ude-
leženci hokejske šole so bili 
razporejeni v štiri starostne 
kategorije, treningi na ledu so 
potekali dvakrat na dan, pre-
ostali čas pa so trenirali na su-
hem, šL na pohode ali sodelo-
vali pri igrah z žogo. Z mladi-
mi so trenirali domači in tuji 
strokovnjaki: Valerij Šahiaj, 
Toni Tišlar, Andrej Brodnik, 
Luka Simšič in trener mla-
dinske reprezentance Frand-

Te dni je bilo mladim hokejistom vroče tudi v blejski ledeni dvorani. 

je Erik Blais. Kot demonstra-
torja sta v šoli sodelovala tudi 
Edo Terglav, igralec franco-
skega Briancona, in Mitja Ši-
vic, igralec Grenobla. 

"Glede na uspešnost šole 
in velikega zanimanja, saj je 

letos prišlo rekordno število 
mladih hokejistov, imamo v 
načrtu, da v naslednji sezoni 
povabimo tudi enega vodil-
nih ruskih strokovnjakov, 
kot novost pa se za naslednje 
leto obeta tudi organiziranje 

elime skupine mladincev do 
2 0 let, v kateri bodo sodelo-
vali igrald, izbrani na podla-
gi tekmovalnih izkušenj v 
Idubih in reprezentancah 
svojih držav," o načrtih pravi 
Brane Terglav. 

ODBOJKA 

BLED 

Blejski odbojkarji začeli s pripravami 

V dvorani SGŠ v Radovljici je moška odbojkarska ekipa ACH 
Volley včeraj že opravila prvi uradni trening v letošnji sezo-
ni. Zbor moštva so imeli sicer že konec minulega tedna, 
vendar pa so bili prvi dnevi namenjeni zdravstvenim pregle-
dom, testiranju opreme in drugim formalnostim pred začet-
kom sezone. Na trening je bilo povabljenih vseh 15 igralcev 
letošnjega moštva, zaradi reprezentančnih obveznosti pa z 
ekipo še ne trenira glavni trener Clenn Hoag. Tudi vsi trije 
tujci Thomas, Cundyj in Perez se bodo moštvu priključili 
med drugo polovico avgusta in sredino septembra. V. S. 

ŠAH 

TRŽIČ 

janjiču 8. memorial Tomaža Kavarja 

ŠD Tržič jedro je pred planinsko kočo Gozda pod Kriško 
goro organiziralo 8. spominski turnir Tomaža Kavarja. Za 
prvo mesto so se borili trije šahisti Vitomir Janjič (ŠD Dom 
Žale), "domačin" Danilo Mokorel (ŠD Jedro Tržič) in Ber 
nard Perič (ŠK Zagorje ob Savi). Na koncu je zasluženo sla 
vil izkušeni mojstrski kandidat Vitomir janjič iz Domžal 
Drugo mesto je zasedel "novopečeni" domači prvokategor 
nik Vladimir Mokorel. Oba šahista sta zbrala 8 točk z deve 
tih srečanj. Podobni turnirji so zelo dobrodošli tudi za do 
datno popestritev turistične ponudbe v občini Tržič. O. O. 

Z malim rokometom množičnost 3 5 0 L E T R O K O M E T A V Š K O F ) ! L O K I 

rokoivieta v Ši<ofji Loki 

BRANKO CELAR 

V letu J949 je bila ustanov-
ljena Rokometna zveza Slove-
nije, vanjo pa seje vključilo šest 
moških ekip: Kladimr Celje; 
Polet Maribor; Udarnik Ljub-
Ijana; Ptuj; Lendava in Mur-
ska Sobota. Mali rokomet, ka-
kršna igramo danes, se je hi-
treje začel uveljavljati po letu 
1952, saj so že leta 1953 izvedli 
prvo republiško pwenstvo Slo-
venije po tumirskcm sistemu, 
od leta napr^ pa potekajo 
tudi vsakoletna pokalna tekmo-
vanja. Jugoslovanski mali roko-
met je prvič sodeloM na sveto-
vnem prvenstvu z moško repre-
zentanco leta 195S in rtato mo-
ral trdo delati naslednjih dva-
najst let. Rezultati ikia so se po-
kazali šele leta 1970, ko je ju-
goslovanski moški reprezentan-
ci prvič uspelo osvojiti bronasto 
medaljo. 

Slovenski rokomet je v ne-
kdanji Ji^oslaviji igral po-

membno vlogo, predvsem so bili 
uspešni klubi Celje, Slovan, 
Olimpija, Rudar in Branik, ki 
so nastopali v prvi zvezni ligi in 
pokalu Jugoslavije. Najveiji us-
peh je v tem obdobju dosegel 
ljubljanski Slovan, Id je z mo-
ško člansko ekipo v sezoni 
i$7S)/8o osvojil naslov držav-
nega prvaka Jugoslavije. Uspeš-
no pot v Evropi v pckalu držav-
nih prvakov je Slovan ttada^e-
val s trenerjem Jožetom Šilcem, 
ki je bil kasnge tudi strokovni 
svetovalec ŠkoJ^eloŠkega roko-
metnega kluba, saj je Slovan 
na poti do Jinala premagoval 
rtajboljša evropska moštva, kot 
so Barcelona, Steaua, CSKA 
medtem ko je moral v finalu 
prizr%ati premoč Magdeburga 
iz takratne Vzhodne Nemčije. 
S to slovito evropsko ekipo je dve 
tekmi igral škofeloSci Termo v 
četrtem krogu pokah EHF v se-
zoni 200^/200^, kar je bil tudi 

najve^i rtu^inarodni uspeh mo-
ške članske ekipe rokometašev 
iz ŠkoJ^e Loke. 

Rokomet v samostojni 
Sloveniji ( 1991-2008) 

Z GOTOMKTJB lahko trdirrto, da 
je bil uspeh Slovana osemdese-
tih letih začetek uspdne poti slo-
venskih klubov tudi po osamo-
svojitvi Slovenije v lebt 1991. 

Po osamosvojitvi Slovenye se 
je osamosvojila tudi našaparuA-
na orgamzacya Rokometna zve-
za Slovenije in že nadednje leto 
1992 posJflb enakopravna Hani-
ca evropske (EHF) in medna-
rodne (IHF) rr^metne zveze. 

Že v tekmovalni sezoni 1991 
/92 je bilo odigrano prvo državno 
prvenstvo v samodejni Slovenci. 
Ustanovili smo tudi svoje držav-
ne reprezentance. Na evropskem 
rokomett\em prvenstvu v Španiji 
leta iggGje v moSti državni re-

prezentarM Slovenije igral tudi 

kluba Sergg' Sokdav. 
Ženska rokometna reprezen-

tanca je osvojila broriasto meda-
ljo na sred<šmiskih igrah 1997 
in še isto leto nastopila na sveto-
vnem prvenstvu v Nemčiji. 

Rokometna zveza Slovenye je 
leta 1999 praznovala svojo 50-
letnico obstoja. Ob tg priložnosti 
je $ko£cU^i klub - RD Termo 
prgd srebrno plaketo RZS, po-
samezni člani no&ga kluba -
Branko Celar, Jože Galof, Tone 
Kemperle, Igor Stupnišek in 

Jože Svdjšak so bili nagrajeni z 
zlatimi plaketami Rokometne 
zveze Slovenije, Jani fGemenčič 
pa z bronasto plaketo. 

Moška rokometna reprezen-
tanca, kije na evropskem prven-
stvu leta zooo osvojila peto me-
sto, se je kot prva in dosig tudi 
edirui med slovenskimi kolektiv-
nimi športi uvrstila na olimpij-

ske igre. Najvei^i medruirodni 
reprezentančni uspeh pa je Slo-
venija dose§a z moško rokomet-
no reprezentanco leta 2004 na 
evropskem rokometnem prven-
stvu v Celju in Ljubljani, ko je 
osvojila drugo mesto. Kapetan 
takratne reprezentance je bil da-
našnji igralec SufgeloŠke moške 
ekipe Bc^n Ficko. 

Sbvenska moška rdkometna 
rcprezentancaje na zadnjem ev-
ropskem prvenstvu 2008 na 
Norveškem zasedla deseto mesto. 

V Sloveniji trenutno deluje j j 
moških in 26 ženskih rokomet-
nih klubov v danski konkurend. 
Organizirana so tudi državna 
prvenstva v tekmovarij'.* mladih 
v konkurend mladiruev, kade-
tov, stargših dečkov in deklic A 
in B ter mlajših dečkov in dekUc 
A in B, med katerimi je bil poJv-
nalnih rezultatih ško£Md klub 
v letu 2008 najuspešngši v slo-
venskem merilu. 

mailto:vilnia.stanovnik@g-gUis.si
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Letos sem dokončno dozorel 
Tako svoj odličen nastop in deseto mesto na letošnji največji kolesarski dirki na svetu komentira 
Tadej Valjavec, ki priznava, da brez gorenj^l<e trme in pomoči vseh, ki ga imajo radi, ne bi šlo. 

VILMA STANOVNIK 

Zgornja Besnica - Komaj je 
za 31- letnim B e s n i ^ a n o m 
T a d e j e m Va l javcem trite-
densko vrtenje pedal na naj-
večji kolesarski dirki na sve-
tu, Tonr de France, ž e pakira 
kovčke z a nov p o m e m b e n 
nastop, ki ga že konec tedna 
čaka na olimpijskih igrah v 
Pekingu. 

Dirka, kot je bila minula po 
Francij i , od športnikov ne 
zahteva le dobre telesne pri-
prave, morda je ce lo po-
m e m b n e j e , kako se nan jo 
pripravite v mislih? 

"V prejšnjih letih s e m se 
precej pripravljal s pomočjo 
psihologov, v zadnj ih letih 
pa se že tako dobro poznam 
in i m a m toliko izkušenj, da 
to ni več potrebno. Najbolj 
p o m e m b n o se m i zdi , da 
imaš d o m a vse urejeno in da 
se dobro razumeš z družino 
ter da n a tako dolgo dirko, 
kot je T o u r , pr ideš spočit. 
Moj način dirkanja je, da si 
vsak dan sproti ogledam eta-
po, ne pa ^ bi si traso ogle-
doval z a teden ali v e č vna-
prej, Ce bi na primer po treh 
dneh začel gledati, ka j vse 
m e še čaka, bi bilo res težko 
vzdržati. Ž e pred dirko s e m 
si v glavi zadal, da bo to za-
dnja, ko bom res dal vse od 
sebe in priložnost s e m želel 
izkoristiti ne le sto, ampak ti-
sočodstotno. Tako n i s e m 
niti enkrat popustil in tega 
mi sedaj ni žal." 

Med tritedenskim naporom 
pa je treba biti pozoren na 

Tadej Valjavec je najbolj srečen v družbi najbližjih: žene Mateje in sina Erazma. / fou: nm 

marsikaj , od hrane, do pra-
vilne regeneracije in še česa. 
Kako vam uspeva? 

"Tudi pri t e m so seveda 
potrebne izkušnje, pa tudi so-
delovanje z najboljšimi stro-
kovnjaki. Tako je na pr imer 
pri hrani dobro vedeti, kaj po-
trebuješ. Veliko izbire pač ni, 
vsi pa vemo, da so "bencin" 
za kolesarje makaroni , r iž, 
krompir, pa tudi meso. Vsega 
tega je treba zaužiti č im več. 
Pomembno je tudi, da se za-
vedaš, da imamo vsi kdaj slab 
dan. Tega seveda navzven ne 
s m e š pokazati, sreča pa je, če 
slab d ^ pride na etapo, ki ni 
gorska, t ^ o da izgubiš č i m 
m a n j časa." 

Ravno gorske etape so vaša 
specialnost. Kako ste se po-

čutili, ko ste bili na najtežji 
etapi na čelu kolone? 

"Takrat o tem niti n isem 
razmišljal, saj sem bil stood-
stotno osredotočen na pravil-
no dihanje, na vožnjo. Res pa 
je, da m i je letos prvo leto 
uspelo, da sem na dirki ubral 
svoj r i tem tudi takrat, ko je 
bilo najtežje. Nisem se zaga-
njal za drugimi , n i s e m ob-
upoval, ko so m e prehitevali, 
ampak sem vztrajal v svojem 
ritmu in n isem popustil do 
dlja. Verjel sem vase in to m e 
je pripeljalo do uspeha. Zato 
lahko rečem, da s e m letos v 
kolesarstvu res dozorel." 

Ste p o vseh n a p o r i h kaj 
shujšal i? 

"Res malo, zgolj pol kilo-
grama. T o pa je dober poda-

tek in zame osebno potrdilo, 
da s e m "nare jen" za dal jše 
dirke, saj je zelo malo kole-
sar jev , ki n a k o n c u n i s o 
p o v s e m izčrpani." 

S e d a j vas č a k a nas top na 
o l i m p i j s k i h igrah, k je r pa 
b o dirka enodnevna . Kako 
s e v a m bo v n e k a j d n e h 
uspe lo spočiti in znova pri-
praviti za v rhunsk i nastop? 

"Na e n o d n e v n i dirki se 
tekmuje čisto drugače, veli-
k o bo odvisno tudi od sreče, 
čeprav je proga težka. Poleg 
tega je t reba računat i na 
težke v r e m e n s k e p o g o j e , 
zamik časa. V e n d a r prav v 
najtežjih pogojih z n a m do-
bro dirkati, saj tukaj pr ide 
do izraza tudi moja gorenj-
ska trma." 

Valjavcu čestitali tudi v Savi 
v družbi Sava so ponosni, da so kot dolgoletni sponzorji kranjskega kolesarskega kluba pripomogli 
k uspehom naših kolesarjev, tudi Tadeja Valjavca. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Ob nedavnem uspe-
hu, desetem mestu v skupni 
uvrstitvi na Tour de France, 
so prejšnji teden v kranjski 
družbi Sava pripravili spre-
jem za Tadeja Valjavca, ki je 
svojo kolesarsko kariero za-
čel v kranjskem kolesarskem 
klubu Sava. "V Savi s m o po-
nosni, da s m o kot dolgoletni 
sponzorj i kolesarskega klu-
ba pripomogli k razvoju ko-
lesarstva, pa tudi k u s p e h o m 
naših kolesarjev. V e r j a m e -
mo, da je tvoj vzgled dal nov 
zagon n o v e m u u s p e š n e m u 
rodu mladih kolesarjev," je 
ob srečanju s T a d e j e m Va-
ljavcem poudaril član uprave 
Save in hkrati predsednik 

Priznanje je Tadeju Valjavcu izročil predsednik uprave Save 
Janez Bohorič. 

K K Sava Vinko Perčič, pred-
sednik uprave Save J a n e z 
Bohorič pa je Tadeju izročil 
posebno priznanje za šport-

ne dosežke. "Čeprav si se z 
mnog imi vrhunskimi rezul-
tati in nedavnim dosežkom 
na T o u r de France zapisal v 

zgodovino slovenskega špor-
ta, ti priznanja in nagrade ne 
izročamo zgol j zaradi tek-
movalnih dosežkov, pač pa 
tudi zato, ker si s svojimi de-
janji dokazal, da nis i le vr-
himski športnik, temveč tudi 
velika osebnost. Najbolj spo-
štujemo tvojo pripravljenost 
pomagati mlad im in zavze-
manje za promodjo kolesar-
stva," je ob čestitkah Tadeju 
poudaril Janez Bohorič. 

Tadej, ki že v četrtek odha-
ja na o l impi j ske igre, s e je 
članom uprave Save zahvalil 
za nagrado in izkazano čast 
ter hkrati dodal , da se je v 
m a t i č n e m klubu nauči l 
predvsem kako je potrebno 
delati, da ti uspe priti tudi do 
velikih rezultatov. 

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

Iščejo se ženske 
Torkova srečanja Glasovih ko-

lesaijeu so že dohre Štiri mesece 
in še vedno med nami ni niti ene 
same koksarice! 

Pošastno! 
Vsak torek znova mifan^e 

postavljajo enako vprašanje: f j e 
so punce? Kljub temu da jim od-
govaijam, daje bolje, da jih ni, 
ker torek popManje edini dan v 
tednu, ko si lahko nekaj uricJan-
tini pričaramo samo zase. Pa-
meten in moder dovek bi dgal, 
da smo si m<^ zato izmislili re-
kreacijo vsaj enkrat na teden, da 
se "losamo" bob. 

Mar ni tako? 
Ni! 
Kdesaiji rabimo tudi kolesar-

ke. Pomidite, da smo priSi v to 
pzo, da mi zdaj dru^ Seda-
mo na tista dvaprijcUdja v naši 
skupini, ki si brijeta nogid. Ra-
zumete? Fanta sta se nam zale' 
la zddi zelo seksi in, ne vem za 
ostale, ampak meni nekje proti 
vrhu klancev vedno kot olajšava 
pridejo na misel gladke ženske 
no^, čeprav so moške. Ne vem, 
ali je to kriza srednjih let ali pa 
ženskarjenje, v obeh primerih je 
skupni imenovalec pomanjkanje 
žensk med moškimi. Moja ljubo-
sumna žena se je že javila in se 
nam bo pridružila brž, ko bo ne-
hala dt^ti. 

Groza... 
Občutek imam, da bom stak-

nil neozdravljivo poškodbo ko-
leni čc&ce in tako jo boste, dra-
gi moji, morali sami podušati 
vsak torek, mene boste mogoče 
srečali le ob kaki čašid pdit^v-
ca nekje na vrtu kak^a kranj-
sk^a bijga. Torg žen, soprog, 
nikar ne vabite v skupino! Zakaj 
ne? Po moje je razlaga nepotreb-
na. Vabite torg sosede, sodelav-
ke, prijate^ice, znanke, sošolke, 
vdove, flmske zvezde, ^ptizete 
... vse, samo žen ne, ker zna biti 
in sem skoraj prepričan, da ho 
vaša kolesarska usoda zapečate-
na prvič, ko bodo dišale, o čem se 
mi na takih turah pogovarjamo. 

Prgšt^ teden smo se o Va§av-
cu in njegovi ženi. Nekdo je de-

jal, da če se Tadg ne bi poročil z 

njo, bi vraga imd tako lepo ure-
jeno "vimbledonsko" zelenico 
okoli hiše. Potem je nekdo, ki ga 
bolje pozna izjavil, da bi ga ona 
ob malo resngšem treningu ča-
kala na vsakem vrhu Uanca. Če 
se prav spomnim njen^a videza 
moram prikimati in samo spra-
šujem se lahko, kakšen bo njun 
Erazem čez nekaj let? M bo iz-
vrsten kosec, ali pa ho na Touru 
izboljšal fotrovo deseto mesto. 
Potem je še boljši poznavalec 
Valjavčevih izjavil, da zna biti 
Erazem bolj premeten od staršev 
in bo okdi hiše položil a^t in 
tlakovce in bolj kot kolesarstvo 
raje bral strokovno literaturo, ki 
opisuje na primer strojništvo in 
oh sončnih nedeljah v Besnici ig-
ral tenis s kako pop zvezdnico... 

No, drage dame, take in po-
dobne teme imamo mi v mož-
ganskih silosih ob torkih, ko se 
vozimo s kolesi. Vas to utegne 
zanimati? Če je vaš odgovor pri-
trdilen, potem pridite danes ob 
17. uri pred prodajalno Aha na 
Gorenjesavsko cesto v Kranju. 
Če je vaš odgovor še vedno pritr-
dilen, potem ste krasna fecteor-
ka in enkratna persona za mi& 
družbo. Ne bojte se, daje z vami 
kaj narobe, če je vaš odgovor ne, 
bognedaj, še vedno ste odlična 
zapečkarska gospodinja, ki se ne 
more odločiti, ali bo s svojo ri^o 
rnigala samo okoli šporgeta ali 
tudi na sedežu kolesa. Vaš mož 

je fiisbaler in vas ne pusti na 
kolo? Nič hudega, eno živ^e>y-
sko napako (da ste izbralifusba-
leija za življenjskega sopotnika) 
vam bo vsevišnji oprostil, torg 
pridite. 

In ne samo, da obvladamo 
rumeni tidc, ampak smo izvrst-
ni poznavalci kolesarjenja in se-
veda kulture. Tudi poezije. Prgš-
nji teden je proti vrhu klanca na 
Rašici Bojan ob vseh mukah 
zredtiral: Obraz mili... tvoj po-
sili ... mi je vedno pred očmi; zdi-
hajoče, srce vroče vedno k tebi 
hrepeni. Če niste vedde,je tc na-
pisal tisti dolgolasec iz Vrbe 
doma. 

Vabljene n a ukaz! 

. . - f ^ v l 

iinU 

Današnja tura: Kranj-Naklo-Podbrezje-Tržič Senično-
Golnik-Goriče-Bela-Preddvor-Šenčur-Voglje-Trboje-
Valburga-Zbilje-Mavčiče-Kranj. 
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MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Bogati svet različnosti (1) 

T okrat vam pošiljam 
razmišljanje o vzgoji 
kar s plaže. Tukaj je 

obilo priložnosti za opazova-
nje svojih in tujih otrok. Vieč 
mi je količina brezskrbnega 
časa, ko ni nič nujno in nam 
aktivnosti določajo naše spro-
tne potrebe. Prav tako imam 
rada neobremenjenost, ko ni-
hče nikogar ne pozna, pa smo 
vseeno prijazni drug z dru-
gim. Odmik cd doma in od 
vsakdanjih obveznosti je res 
dobra priložnost, da pogleda-
mo na svet in tudi na svoje 
življenje z drugimi očtni. Ko 
tako primerjam družine iz 
različnih držav, vidim kar 
nekaj razlik. Skandinavci 
imajo izrazito samostojne 
otroke. Nisem še srečala nji-
hove mame, da bi otroka dr-
žala za roke, tudi najmlajših 
ne. Običajno skakljajo kje 
okrog njih, vedno pa pod nji-
hovim budnim očesom. Ven-
dar jih gledajo tako, da ima 
človek občutek, da jih prav nič 
ne skrbi. Na prvi vtis mogoče 
zgU da, kot da so otroci pov-
sem brez nadzora. Sami se 
tuširajo, pomivajo posodo, s 
koksom se vozijo okrog in 
okrog. Nimajo veliko igrač, se 
pa zelo znajo igrati. Napolni-

jo dve plastenki z vodo in jih 
ciljajo z žogo. Med skalami 
opazujejo rake m lovijo z 
mrežo neznane morske poša-
sti. Mame jih na plaži ne 
sprašujejo, ali so lačni ali žej-
ni in ali jim je vroče ... Vse je 
videti tako, kot da vsak ve, kje 

Je njegovo mesto in česa je spo-
soben. Prejšnji večerje skupi-
na nizozemskih otrok naredi-
la razstavo pobarvanih kam-
nov, ob poti na stari brisači. 
Barvali so jih kar sproti in se 
pri tem neznansko zabavali. 
Bili so stari od dveh pa do de-
setih let. Tudi v trgovini jih 
hitro prepoznaš. Z otroki se 
ne pogajajo za sladkarije. Ali 

jih kupijo ali pa ne. Ko otroci 
jokajo, jih potolažijo hitro in 
učinkovito. Čeprav ni razu-
mem njihovega jezika, sta mi 
najbolj všeč odločnost in lju-
beč odnos, ki zvenita iz njiho-
vega giasu. Všeč mi je njihova 
samozavest, ki jo prenašajo 
na svoje otroke. Mogoče 
imam srečo, pa vidim le zdra-
va družinska jedra njihove 
dežele. Vendar so mi v veselje 
in v spodbudo, da se od njih 
kaj naučim. Če ne drugega, le 
tega, da ne bodimo tako zelo 
navezani na svoje otroke in 

jim pustimo malo bolj dihati. 

Prisluhnite nam-
polepšali vam bomo 
dan. 
'^"91,0 MHz 
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Vsi slezenovci za vsa vnetja 
Slezenovec je simpatična rastlinica z vijoličastimi cvetovi, ki spominjajo na metuljeva krila. S slezenovčevim 
čajem blažimo vse vrste vnetij v celotnem prebavnem traktu, mehurju, v zgornjih dihalih in na koži. 

PAVLA K U N E R 

Gozdni in navadni 

V ljudski medicini so pri-
ljubljene različne vrste sle-
zenovcev, najpogosteje pa 
posegajo po gozdnem (Mal-
va sylvestris) in navadnem 
slezenovcu (Malva neglecta). 
Prvega srečujemo na pustih 
tleh, po zidovju, ob poteh, 
njivah in travnikih po celi 
državi. D r u g e m u najbolje 
godi močno gnojena zemlja, 
zato uspeva v bližini člove-
ških bivališč, ob poteh, po 
vrtovih, njivah in vinogra-
dih. Uporabni so tako sleze-
novčevi cvetovi kot tudi ze-
lišče. Tudi okrasni vrtni sle-
zenovci so primerni za do-
mačo uporabo. Če se boste 
podali na morje, pa boste na-
leteli na mavretanski sleze-
novec (Malva mauritiana), ki 
je na moč podoben gozdne-
m u , le da ima manjše in 
močneje obarvane cvetove. 
Tudi slednji je zelo zdravi-
len. Cvetove in liste nabira-
m o ob suhih poletnih dne-
vih in jih na hitro posušimo 
v senci. Pri dolgem sušenju 
dobijo umazano barvo in so 
tudi manj vredni. 

Tung kvej ce 

Slezenovec, ki m u ljudstvo 
pravi tudi črni klobuk, divji 
slez, divji papel, divja škuia, 
klobčičovje ..., je prastara 
zdravilna rasdina. Pri Kitaj-
cih jc bil že pred petimi tisoč-
letji pod imenom tung kvej 
ce zelo čislano zdravilo, ki je, 
kot bi trenil, odpravilo pre-
bavne motnje in zmehčalo 
sluzi Omenja ga celo Sveto 

pismo in sicer naj bi Mojzes 
dajal vročičnim jHti slezenov-
čev čaj. Pitagorejti so bili 
prepričani, da je sveta rastli-
na, saj se njegovi cvetovi ved-
no obračajo k soncu. Zanje 
so ti cvetovi predstavljali sim-
bol brzdanja strasti in 
skromnosti, brez katere ni 
mogoče doseči modrosti, 
svobode in zdravja. Pesnik 
Horac naj bi se hranil zgolj z 
olivami, potrošnikom in sle-
zenovcem. Dioskurid in Pli-
nij ga hvalita kot zelišče, ki 
pomirja draženje in mehča 
sluz. Sv. Hildegarda ga že v 
12. stoletju svetuje pri zaspa-
nosti, močnih glavobolih, 
ledvičnih boleznih, krvavit-
vah, zaprtju sečnih poti in 
pri zastrupitvi. V 16. stoletju 
je bil na višku slave, ko je nek 
pesnik zapisal: "Kdor spije 
zjutraj slezenovčev napitek, 
se mu za tisti dan ni treba 
bati bolezni." Ta trditev naj-
brž ne drži popolnoma, je pa 
res, da je slezenovec odlično 
zdravilo pri vseh boleznih, ki 
jih spremlja vnetje. 

Slezenovec je izjemno lepa rastlina. 

Slezenovec poživi vrt in 
poživi bolnike. 

Zdravi rano na želodcu 

Slezenovec je rastlina, ki 
vsebuje obilo sluzi in tako 
lajša težave pri vnetjih ustne 
votline in žrela, sluznice že-
lodca in črevesja ter mehur-
ja. Izkaže se tudi pri zdrav-
ljenju rane na želodcu. Pri-
meren je tudi za zdravljenje 
brouliitisa, asUne, luipavosli 
in pljučnega katarja. Lajša 
želodčne krče, boleče mo-
krenje in iztrebljanje. Rahlo 
tudi odvaja in tako čisti kri. 
Svoj čas so zelišče in koreni-
ne uporabljali za spodbuja-
nje izločanja mleka pri doje-
čih mamicah. Slezenovčev 
čaj zunanje uporabimo za 
blažitev vnetij kože, oči in za 
lajšanje težav s hemoroidi. 
Slezenovčeve kopeU poma-
gajo pri vnetju nohtne poste-
ljice ter pri kožnih izpušča 
jih, zlasti pri aknah, mozo-
ljih in starostnih ali sončnih 
kožnih pegah. Če ga grgra-
mo, umirjamo afte in druge 
spremembe na ustni sluzni-

ci. Pospešuje zorenje turov. 
Obnese se tudi pii negi do-
jenčkov in bolnikov. 

Čajni preliv 

Slezenovca ne smemo ne 
kuhati ne popariti. Če želi-
m o pripraviti čaj iz te nežne 
rožice, se odločimo za pre-
liv: dve žlički posušenih 
cvetov pre l i j emo s h ladno 
vodo in pustimo stati nekaj 
ur, lahko tudi čez noč. Spr-
va vijolično obarvan čaj hi-
tro izgubi barvo. Pred upo-
rabo čaj le rahlo segrejemo 
ali pa dodamo k topli čajni 
mešanici . Na ta način pri-
pravimo tudi čaj iz sleze-
novčevih listov. Slezenovec 
je zelo priporočljivo mešati 
tudi z drug imi zelišči. Pri 
prehladu in kašlju se obne-
se, če ga z m e š a m o s sle-
zom, komarčkom, janežem 
in trpotcem. Z a žejo pa je 
priljubljena čajna mešanica 
cvetov slezenovca in hibi-
skusa. 

Do golega 5 6 v R A K O V I H K L E Š Č A H 

MARJEIA SMOLNIKAR 

Zdrav Človek ima tisoč raz-
ličnih želja, bolan eno samo: 
ozdraveli. Kdo je to misel prvi 
izrekel, ne vem, vsekakor drži. 

Četrtek, 21. junija 2007 

Pn-v. kar mi je po kemotera-
piji zadišalo, je bila kava, črna 
brozga, ki seji, vsaj za zdaj, še 
nisem odrekla. Pravzaprav je 
tako, da je kava še edini užitek, 
ki mi je od nekdanjih nezdra-
vih navad ostal (pri tem imam 
v mislih izključno cigarete) in 
upam, da mi iz prehranjevalne 
verige ne bo treba črtati tudi te. 

Proti večeru so me prišli obis-
kat ali, bolje rečeno, pregledat 
Andrej, Tina in Bojan. Niso 

mi ušli njihovi po^i, s kateri-
mi so preverjali, ali sem ostala 
po kemoterapiji cela ali mi 
morda kaj marjka. Recimo, 
desna roka in pol gJove. Kajpa-
da sem imela obe roki in celo 
glavo, kar je Tina navdušeno 
komentirala: "Joj, mami, saj 
dobesedno žariš od zadovolj-

•• stva."Ja, pošteno sem jih prese-
netila. In navdušila. 

Z velikim (mesarskim) ce-
karjem v roki me Je Tina spo-
minjala na Rdečo kapico. V 
cekaiju je imela zložene do-
brote, ki so jih skuhali Eva in 
Igor, sestra in svak, ter prijate-
ljica Mojca, sok pa je pripravi-
la sama. Hrane je bilo tako re-
koč za ves teden za vso sobo in 

za vse dnevne obroke, jaz pa 
grem jutri domov oziroma na 
moije. V prihodnjih petnajstih 
urah naj bi tako pojedla: pri-
bližno tri krožnike (odlične) 
zelenjavne juhe, veliko skledo 
stročjega Jižola, hlebec polno-
zmatsga doma pečenega kru-
ha, ocvrto zeleno, kunutrice v 
omaki, špinačno pito, tri soji-
ne jogurte z zmletimi lešniki, 
mandeljni in lanenim seme-
nom, dobro mero malin in bo-
rovnic, pet domačih jabolk. 
Več kot polovico so, se razume, 
odnesli nazaj domov. 

Dobri dve uri smo se spre-
hajali po urejenem in izjem-
no lepem bolnišničnem par-
ku, sedeli ob vodometu, se he-

cali in smejali, resda Tina 
bolj kislo, saj še vedno ne pre- ^ 
nese mojega črnega humorja 
in ga menda sploh nikdar ne 
namerava prenesti, nakar 
smo o<iSi vsak na svoj konec; 
Tina, Bojan in Andrej v Ljub-
ljano, jaz pa v jedilnico na 
oddelek 200 gledat televizijo. 

Zaspala sem kot ubita. 
Pred tem sem razmišljala o 
Radovljičanu Ivanu Vumiku 
in o njegovih arhitekturnih 
mojstrovinah, med katerimi 

je tudi bolnišnica Golnik. 

Petek, 22. junija 2007 

Ob dveh popoldne sem dobi-
la začasno odpustnico in bila 

sem svobodna. Do petka, ko 
me iz prvega cikla čaka še eno-
uma kemoterapija. Do takrat 
pa bom uživala na morju. 

Ob osmih zvečer že ležim v 
viseči mreži v kampu Tašale-
ra v Premanturi in uživam v 
tišini in miru zgodnjega pole-
tja. Trdno sklenem, da ne 
bom čakala, da mi zaradi ke-
moterapije odpadejo vsi lasje 
ali se mi vsaj pošteno razred-
čijo, pač pa bom prehitela na-
ravo oziroma kemijo in se 
bom do golega pobrila kar 
lepo sama. To bo hec. Da bo 
hec še večji, pa si bom dala 
obrito glavo še poslikati. Ha, 
ha, ha. 

(Se nadaljuje.) 

mailto:o@g-gJas.si


RADOSTI ŽIVLJENJA - ^ 1 3 

Korenje 
BORIS B E R G A N T 

Korenje je zelo stara rastlina, 
svoje čase je bU v Evropi pov-
sem eksotična zelenjava in 
sprva sploh niso vedeli, kaj 
bi z njim. Gospe so si z buj-
nim zelenjem lepšale klo-
buke, vrhove korenov pa so 
dajali v posodice z vodo, da 
so nežni listi odganjali v 
okrasne namene. Potem pa 
so ga dobili v roke Nizo-
zemci in ga dali tja, kamor 
spada. Naša korenčkova res-
ničnost je predvsem oranž-
na, redkeje rumena ali bel-
kasta, vendar v slednjih uži-
vajo predvsem pujsi. V Aziji 
je korenje najpogosteje vijo-
ličasto, pa tudi temno rdeče-
ga ne manjka. Korenje je 
verjetno najbolj hvaležna 
vrtna zelenjava, uporabna 
praktično skoraj za vse od 
solat, juh in prilog pa vse 
do sladic in sokov. Priprav-
ljamo ga lahko na zelo ne-
običajne načine, ga vlaga-
mo, dušimo, delamo iz nje-
ga marmelado, vino ali pa 
je glavna sestavina koren-
čkovega kolača. Pri nakupu 
ni potrebna posebna pazlji-
vost, saj videz ponavadi ne 
razočara, najboljše pa je ti-
sto bolj nepravilnih oblik, 
ker je ponavadi domače pri-
delave. V hladilniku se ko-
renje ohrani do enega ted-
na, za daljše shranjevanje 
predvsem domačega pridel-
ka pa je najbolj pr imemo 
zasipanje z mivko ali žaga-
njem in hranjenje nekje v 
hladni kleti. Pri zamrzova-
nju korenje ohrani le svoj 
okus, medtem ko povsem iz-
gubi svojo čvrstost in hrus-
tljavost, ga pa lahko precej 
uspešno naravno kisamo ka-
kor repo ali zelje. Korenček 
vsebuje zelo veliko karote-
nov, vitamina A in minera-
lov, vendar večino tik pod 
povrhnjico, zato ga ne lupi-

mo, ampak ga le dobro opere-
mo in po potrebi ostrgamo. 

Solata iz piščanca in 
korenja 

Z a 4 osebe potrebujemo: 50 
dag pečenega ali kuhanega piš-
čani^egafilga, 3 kuhane in na 
trakove narezane korenčke, 5 
kislih kumaric, 10 dag nastrga-
nega parmezana, sveže stis-
njen sok ene limone, 2 dl majo-
neze, sol in 1 žlico narezanega 
drobnjaka. 

Piščanca narežite na trako-
ve, dodajte korenje, na trako-
ve narezane kisle kumarice 
in parmezan. Majonezo 
zmešajte z limoninim so-
kom, soljo in drobnjakom. 
Tako pripravljen preliv pre-
lijte prek solate, narahlo pre-
inešajte in takoj postrezite. 

Korenčkova juha 
z luštrekom 

Za 5 oseb potrebujemo: 5 
dag masla, 2 čebuli, j o dag ko-
renja, 11 vode ali mesne juhe, 2 
žlici sesekljanega luštreka, sd, 
sveže mleti poper. 

V večji kozid stopite mas-
lo in na njem na majhnem 
ognju počasi prepražite se-
sekljani čebuli, da zarumeni-
ta. Dodajte očiščeno in na 
drobno naribano korenje ter 
zalijte z juho ali vodo in pu-
stite, da zavre. Dodajte 
luštrek, solite ter popoprajte 
po okusu in kuhajte približ-
no 20 minut, da se korenje 
zmehča. 

Puranje rezine s korenjem 
in porom 

Za 5 oseb potrebujemo: 80 
dagpuranjih prsi, 3 žlice dja, 
5 dag masla, 30 dag korenja, 
20 dag pora, 1 dl mesne juhe 
ali vode, 4 žlice kisle smetane, 1 
žlico drobno narezanega drob-
njaka, sd in sveže mlet poper. 

Puranje prsi narežite na 5 
centimetrov dolge trakove in 
jih posolite ter popoprajte. 
Na segretem olju jih hrus-
tljavo prepražite in jih stresi-
te na cedilo, da se olje odteče. 
V posodo dodajte maslo in 
očiščena ter na tanke trakove 
narezan por in korenje. Do-
bro prepražite, zalijte z mes-

no juho ali vodo, pokrijte in v 
nekaj minutah zdušite al 
dente. Primešajte kislo sme-
tano, puranje rezine, prevri-
te, potresite z drobnjakom in 
postrezite z dušenim rižem. 

Korenčkova torta 

Za 1 tortni model potrebuje-
mo: 5 jajc, 3 žlice sladkorja, 3 
žlice moke, 1 pecilni prašek, 10 
dag zmletih orehov ali man-
dljev, 30 dag drobne navihane-
ga korenja, 1 žlico dja, 10 dag 
sladkoija v prahu, 1 jajčni be-
ljak, sveže stisnjen sok ene li-
mona. 

Jajca in sladkor penasto 
umešajte, dodajte zmlete 
orehe, moko s pecilnim pra-
škom, olje in naribano kore-
nje. Vse skupaj narahlo pre-
mešajte in stresite v pomaš-
čen okrogel pekač ter pecite 
1 uro v na 170 stopinj C ogre-
ti pečici. Ko se ohladi, prelij-
te s prelivom, ki ga napravite 
tako, da zmešate skupaj 
sladkor v prahu, beljak in li-
monin sok. Ko se preliv str-
di, torto narežite in postrezi-
te s stepeno sladko smetano. 

KUHARSKI RECEPTI 
ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 
Nedelja - Kosilo: timijanova kremna juha, pečen svinjski vrat 
z gobovo omako, dušen riž, zelena solata s paradižnikom, 
skutna torta z jagodami in kivijem; Večerja: rezine pršuta in 
sira, melona, francoska štruca, sladoled. 
Ponedeljek - Kosilo: krompirjev golaž, hrenovke, zeljnata so-
lata s fižolom; Večerja: ajdov kruh z maslom in medom, 
sadni čaj. 
Torek - Kosilo: polnjena paprika v paradižnikovi omaki, pire 
krompir, mešana solata; Večerja: ocvrte sardele, bel kruh, 
kumarična solata s krompirjem. 
Sreda - Kosilo: kremna juha iz bučk, pečen piščanec z rož-
marinom, pečen krompir, mešana solata; Večerja: jetrna pa-
šteta, črn kruh, jogurt. 
Četrtek - Kosilo: polenta z vampi v paradižnikovi omaki, so-
lata iz stročjega fižola; Večerja: dušena blitva z jajci na oko, 
zrnat kruh. 
Petek - Kosilo: paradižnikov sok z začimbami, ocvrti kalama-
ri s tatarsko omako, bel kruh, paradižnik z zeleno papriko v 
solati; Večerja: marelični cmoki, kompot. 
Sobota - Kosilo: gobova kremna juha, mlada goveja jetra na 
žaru, pečen krompir, kumarična solata s kislo smetano, ja-
bolčni zavitek; Večerja: frtalja, čebulni kruh, jogurt. 

Skutna torta s kivijem in jagodami 

100 g margarine, 100 g skute, 1 rumenjak, 175 g moke, 2 žlici 
kisle smetane, 100 g kivija, 250 g jagod, j o g sladkorja, j o g 
sladkorja v prahu, 1 zavitek vanilin sladkorja, pomarančna lupi-
na. 

V posodo damo razmehčano margarino, dodamo rume-
njak, moko, sladkor v prahu in vanilin sladkor. Vse skupaj 
dobro zgnetemo, da nastane lepo, gladko testo. Testo pokri-
jemo in ga pustimo počivati približno 30 minut. Nato ga 
razvaljamo, položimo v pekač in razporedimo še po robu 
pekača. Pečico segrejemo na 175 stopinj Celzija in pečemo 
približno 2 0 minut. 
Medtem ko se testo peče, v posodi zmešamo skuto, slad-
kor, pomarančno lupinico in kislo smetano. To maso razpo-
redimo po ohlajenem pecivu. Jagode operemo in narežemo. 
Kivi olupimo in narežemo. Sadje razporedimo povrhu. 

Gornji recept smo vzeli iz velike knjige sladic "Po Božiču 
diši" Andreja Frica. 

G G naročnine 
04/20142 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 
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Riževa solata s tunino Lososov carpacio 

JANEZ ŠTRUKEL; 

Sestavine: 20 dag riža, ij 
dag tunine, 10 dag vloženih ša-
lotk, 2 Jileta vložene rdeče pa-
prike, nekaj vloženih šampi-
njonov, nekaj črnih oliv. 

Preliv ali dresing: 4 žlice ja-
bolčnega kisa, 2 žlici majone-
ze, 1 žlica kisle smetane, sol, 
poper, limonin sok, žličko na-
ribanega hrena. 

Priprava: Riž skuhamo 
oplaknemo in ohladimo 
Vse sestavine poljubno na 
režemo in zmešamo s pri 
pravljenim prelivom. Do 
bro ohlajeno solato ponudi 
mo z opečenim kruhom. 

Sestavine za 1 osebo: 8 dag 
prekajenega ali zamrznjenega 
lososa, 2 dag rukole, sol, poper, 
5 dag trdega ribanega sira par-
mezana ali kakšnega drugega 
pikantnega sira. 

Omaka: 2 žlici oljčnega olja, 
2 žlici balzamičnega kisa, ne-
kaj kapelj konjaka ali belega 
vina, ščep origana, sol, poper. 

Priprava: Prekajenega lo-
sosa damo na ohlajen krož-
nik, na sredino položimo 
dobro oprano in ohlajeno 
rukolo (lahko jo grobo nare-
žemo). Vse skupaj prelije-
mo s pripravljeno omako. 

potresemo z grobo nariba-
nim parmezaom in takoj 
postrežemo, da se jed pre-
več ne ogreje. Če vzamemo 
sveži oz. zamrznjeni losos, 
ga še zamrznjenega nareže-
mo na tanko in ravnamo ka-
kor pri prekajenem lososu. 

Carpacio iz avokada 

Sestavine: 1 srednje velik in 
zrd avokado, 2 paradižnika, j 
dag naribanegfl pikantneg^i sira. 

Omaka: 2 žlici djčnega olja, 
2 žlici balzamičnega kisa, 1 
ščep origana, sol, poper. 

Priprava: Avokado prere-
žemo na polovico in izkoš-

čičimo. Eno polovico olupi-
mo in narežemo na drobne 
kocke. Drugo polovico pa 
polqžimo na krožnik, ki ga 
obložimo s tanko nareza-
nim paradižnikom. Vse 
skupaj preli jemo z omako 
in potresemo z naribanim 
trdim sirom. Dobro ohlaje-
no ponudimo. 

Perutninska solata 
z gnjatjo in sirom 

Sestavine za 4 osebe: 4 sred-
nje velika jabdka, 2 dc^ keča-
pa, 14 dag piščancih prsi, j 
dag kuhane gnjati. 10 (iog sira, 
sd, poper, solatni preliv. 

Solatni preliv ali dresing: 4 
žlice hladno stiskanega djčnega 
dja, 4 žlice balzamičnega kisa, 
sol, poper, malo Umonirtega sd<a. 

Priprava: Jabolka operemo 
in olupimo ter narežemo na 
lističe ali kocke. Piščančje 
prsi skuhamo v osoljenem 
kropu. Kuhane odcedimo in 
ohladimo ter narežemo kot 
jabolka. Enako narežemo še 
gnjat in sir. Vse sestavine za-
činimo in prelijemo s pri-
pravljenim prelivom. 

Prdiv: Olje umešamo, do-
damo balzamični kis, soli-
mo, popramo, dodamo nare-
zan i o b n j a k in nekaj kapljic 
limoninega soka. 

mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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Z delom do dopusta ponudb za delo V S t r e ž b i 

Rok Dremelj Erika Kavčič 

Kristina Dobnikar 

Rok Dremelj. Kranj: "Vse 
leto po malo pomagam v tr-
govini s tehničnim blagom, 
med počitnicami pa delam 
še bolj pogosto kot sicer. De-
nar imam za sproti, nekaj 
porabim za žur, septembra 
pa načrtujem še dopust" 
Erika Kavčič, Šenčur: "Vsa-
ko leto delam med počitni-
cami. Na intemetu sem na-
šla delo v otroški trgovini, 
kjer svetujem strankam in 
polnim police. Denar bom 
porabila za morje in kakšne 
priboljške." 

Sara Kosirnik 

Kristina Dobnikar, Visoko: 
"Ukvarjam se s promocijo 
parfumov in delom v strež-
bi. Ne delam le v času počit-
nic, ampak tudi med študi-
jem. Ta čas delam, da si 
bom lahko privoščila počit-
nice v Egiptu." 
Sara Kosimik. Tržič: "V 
času počitnic delam še bolj 
pogosto kot med študijskim 
letom. Prodajani v knjigar-
ni, s prisluženim denarjem 
pa nameravam iti na morje, 
nekaj bo šlo za nova oblači-
la ..." 

Največ je povpraševanja za študenti, ki so pripravljeni delati v gostinstvu, v študentskih servisih pa te 
dni ponujajo tudi precej priložnostnih del. Urna postavka se giblje od tri do deset evrov. 

A N A H A B T M A N 

Poletne počitnice dijaki in 
študenti r a i izkoristijo tudi za 
počitniško delo, ki jim običjno 
omogoči dopust ali izpolnitev 
katere druge ždje. Nekateri si 
delo poiščejo v podjetjih, kjer 
so zaposleni starši, spet drugi 
prek študentskih servisov, kjer 
so te dni na oglasnih deskah 
najpogostejše ponudbe za 
delo v strežbi. Študentsko delo 
je vredno od tri do deset evrov 
na uro, odvisno od zahtevnos-
ti dela. 

E-$tudentski servis je v pe-
tek na območju Gorenjske 
imel okoU 750 ponudb za štu-
dentsko delo, od tega polovico 
za delo v strežbi. Slednje je po 
besedah Petre Kovač v zad-
njem času bolje plačano kot v 
preteklosti, saj gostinci vse 
težje dobijo mlade za delo za 
šankom in so tako prisiljeni 
povišati ume postavke, ki se 
začnejo približno pri 3,5 evra. 
"Ob strežbi imamo največ 

K R A N ) 

V spomin Franciju 
Zagoričniku 

Po razstavi, ki so jo preteklo 
sredo odprli v Cafe galeriji 
Pungert, se obeleževanje 75-
letnice rojstva pesnika in pu-
blicista Francija Zagoričnika 
nadaljuje z nizom razstav v 
drugih kranjskih razstaviščih. 
V četrtek, 7. avgusta, ob 19. 
url bo tako v Galeriji Prešer-
nove hiše na sporedu odprtje 
razstave literarnih plakatov 
Matjaža Hanžka. Avtorja bo 
predstavil dr. Denis Poniž. V 
nadaljevanju bo sledila še 
razstava Kvadrat elipse v Ste-
briščni dvorani Mestne hiše, 
predstavil pa jo bo dr. Damir 
Globočnik. I. K. 

R A D O V L J I C A 

Tri zgodbe Petre Bole 

v petek, 8. avgusta, ob 19. uri 
bo v Galeriji Šivčeva hiša od-
prtje razstave Izdelovalke 
umetniškega nakita Petre 
Bole. Ustvarjalko bo predsta-
vila umetnostna zgodovinar-
ka Maja Kržišnik. I. K. 

M O R A V Č E 

Razstava zdravilnih 
zelišč 

Zeliščarska sekcija Društva 
upokojencev Moravče konec 
tedna pripravlja razstavo 
zdravilnih zelišč, ki je že četr-
ta po vrsti. Odprli jo bodo v 
soboto, 9. avgusta, ob 9. uri v 
prostorih društ\'a, na ogled 
pa bo še v nedeljo, od 8. do 
20. ure. D . Ž. 

ponudb za priložnostna dela, 
kot so razkladanja, selitve, po-
moč v skladišču, dela hostes, 
deljenje letakov. Gre za krajša, 
a pra\iloma bolje plačana dela. 
Pri fentih jc največ povpraše-
vanja po fizičnih delih, pri dek-
letih pa po administrativnih 
delih. T ^ je nekoliko manj, 
saj med počitnkami v pod-
jetjih pogosto 'rekrutirajo* 
otroke zaposlenih," je 
povedala Kovačeva. Študentje 
lahko zaslužijo od treh pa vse 
do desetih evrov na uro; slabše 
so plačana dela v proizvodnji 
in recepdji, čiščenje in proda-
ja, boljše pa fizično delo in 
strokovno delo, kjer so potrd> 
na specifična znanja, na 
primer programiranje, delo v 
laboratoriju- Kovačeva še do-
daja, da se zaradi večjega 
povpraševanja in manjše 
ponudbe v času poletja ume 
postavke za študentsko delo 
zniža jo. za deset odstotkov. A 
to mladih, željnih zaslužka, 
očitno ne moti, saj mar-

V študentskih servisih mladim svetujejo, naj redno spremljajo 
ponudbo prostih del. Objavljena je tudi na intemetu. 

sikatero delo oddajo v pičlih 
desetih minutah. 

Podobne izkušnje imajo v 
Agenciji M Servis v Kranju. 
"Največ je ponudb za delo v 
gostinstvu, pa tudi za kratko-
trajna dela, selitve, promodje 
ter zaradi nadomeščanja red-
no zaposlenih delavcev za delo 
v proizvodnji in adminis-
traciji," pravi Ludja Liška. 

Najnižje ume postavke (od 3 
do 3.5 evra) so ponavadi pri 
deklariranju, zlaganju na po-
lice, pomoči v trgovinah in 
drugih nezahtevnih delih. 
"Fi^čno delo, strežba, selitve 
in kratkotrajna dela so plačana 
najmanj pet evrov na uro, delo 
v računalništvu, programiran-
je pa prinese tudi osem evrov 
na uro," je dodala. 

MojeDeloxom 
Izberi ijrihodnost 

MOjE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Podutiška 92.1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGUSOV (300 - 500) 

Pteskar m/ž (Kranj) 
Od kandiclata/-i<e se prtčakuje: osnovno pleskarsko znanje (iz-
ravnava in pleskanje sejemskih ambientov); cJetovne zkušnje na 
pock:bnem delovnem mestu; iznajdijvost; zaželena so tudi dru-
ga tehnična znaaija; zaželen Je v o z r ^ izpit kategorje C. EMS 
Se)ml. d. o. o.. Kranj, Savska c. 14. -MDOO Kranj, zDtramo 
do 23 .08 .2008 . Več nawww.moiedelo.com. 

Mizar m/ž (Kranj) 
Od kandidata/-ke se pričakuje: osnovno mizarsko znanje; 
d ^ n o iztaižnjo na podobnem delovnem mestu; inovativnoet, 
iznajdljA/ost; zaželena so tudi dniga tehnična znanja; zaželen je 
voznSki izpit l<3tego(|e C. EMS d. o. o.. Kranj, Savska c. 
14. 4000 Kranj, prjave zbiramo do 28. 08. 2008. Več na 
www.motedelo.com. 

Tehnični sodelavec v sektorju Gradnje za trg m/ž (škoQa 
Loka) 
Od vas prlčakujerrv}: un^rzltetno izobrazbo smeri anitektura ab 
dmge ustrezne tehnične smeri; odlične organizacijsi<e. komuni-
kadjske in pogajalske sposobnosti; vozniški czpit kz^egor^ B; 
dobro poznavanje dela na raCunajniKu; zazeieno je. oa imate ik 
oenco za nepremičninskega posrednika. SGP Tehnik, d. d.. 
Stara cesta 2. 4220 Skolja Loka, prijave zbiramo do 25. 08. 
2008. Več na www.mojedeto.com. 

Zobozdravnik - zobozdravnica (šholja Loka) 
Zaracfi širitve dejavnosti nudimo zaposlitev zobcadravnilai/-lci za 
potni delovni čas. Pričakujemo strokovno in predano delo kandi-
data/-tke. Nudimo: urejeno delovno okolje s sodobnliii aparatu-
rami n sodobnimi rnateriali; riKižnost nadaljnjega strokovnega iz-
obraževanja: deto v uigranem teamj v prenovljenih prostorih. 
RAN. d. o. o.. Stara cesta 10. 422C ŠkoQa Loka. pdjave zbira-
mo do 28. 08. 200e. Več na www.moiedek>.com. 

Sodelavec za opravljanje del v žMnoreJI In poljedelstvu m/ž 
(Oepala vas, Vodtee) 
Pričakujemo: osnovrošoteko eobrazbo (H. stopf)}a); detovne a-
kušn;e so zaželene, niso pa pogoj, deto nucSmo tuH začetni-
kom. ki imajo veselje do dela v kmetijstvu In predvsem občutek 
za deto z živino. Nudmo: redno z^xislitev za nedok:čen ali do-
točen čas s poskusno dobo 2 mesecev; mesečno piačito: po 
dog<wonj (od 500 EUR netto): moiioet bivanja v samskih so-
bah. Nastop dela t a ^ . Agroemona, d. o. o.. Levstikova 39. 
1 230 Domžale, prijave zbiramo do 28. 08. 2008. Več na 
wvvwmojedeto.com. 

Vzdrževalec vozli in voznih sredstev m/ž (Jesenice) 
Od kandidatov pričakujemo: izobrazbo IV. ali V. stopnje (avtome-
hanfl< ali druga ustrezna smer); samostc^no izvajanje popravfl vo-
zil in voznih sredstev; samointotativnost, komunikat^nost; čut od-
govornosti za opravijsnje navedenih del. Nudimo: službeni mobt-
tel; nagrajevanje uspešnega dela; možnost nap-edovanja. 
ST££LTRANS. d. 0.0. . Jesentoe, uesta železanev 8. 4270 
Jesenice, prijave zbiramo do 26. 08. 2008, Več na 
wwwmojedeto.com. 

Prodajalec m/ž (Kranj) 
Smo švioaroko podjoljo z dolgototno tradteijo v prodaji obutve 
(www.voegele.com). Ponujamo obutev za vso dnižno (lastne 
znanrke in priznane znamke). Zaposleno novega prodajatoaZ-ko 
za delni dekwil čas 20 ur na teden, za deto v naši pcstovalnid v 
Kranju (center Olandla), Cesta 1. maja 77 ,4000 Krsr̂ j. Iščemo 
osebo, ki Je komunikativna, ima veselje do dela. je vztrajna, na-

tančna. samostojna. Voegele Shoes, d. o. o . Dunajska 159. 
1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 2 1 . 08. 2008. Več na 
www.mojedeto.com. 

Tehnok>g - konstrukter m/ž (Medvdde) 
zaposlimo tehnotoge, konstruktorje m/ž za deto na tehnično 
tehnološkem področju v podjetju. Potret>a izvira iz širitve obsega 
proizvodnje izdelave avtomobilskAi filtrov in rnontaže dodatnh 
proizvodnih lin( ter strojev in opreme v proizvodni proces. Soge-
fi Rltratton. d. c. o.. Udja 1 1 . 1 2 1 5 Medvode, prijave zbiramo cb 
20. 08. 2008. Vo6 rKi VAVw.mojodok>.oom. 

Prodajalec m/ž (Kranj) 
Podjetje Stov r̂atch, d. o. o., je zastopnik za uro prestižnih blago-
vnih znamk. IšcenKjkandkJata za delovno mesto prodajatea m/ž 
za postovaJnlco v Kranju. Pričaki^emo: ustrezix> izobrazbo; an>-
t)totoznost pri svojem delu; najmij 2 leti detovT^ izkušenj. De-
lovno razmer^ bomo skJenili za določen čas z nožnostjo kasnem 
še zaposlitve za nedotočen čas. Slowatch, d. o. o., GosposveS-
skaS. lOOOLjubljana. prijave 2biramo do 19.08.2008. Več na 
www.mojedeto.com. 

Spletni programer/razvijalec m/ž (Šenčur) 
Podjetje CREATIM Ržišnik Pere. d. o. o,, v svci kolektiv vabi no-
vega sodelavca: spletni programer/razvijalec m/ž. Pričakujemo: 
3 leta i z k u s i pri razvoju s spletnimi tehnotogjami; poznavanja 
PHP (objektnol, MySOL, KTVU CSS. JavaScript: sposobnost 
zasnove in načrtovanja spletnih aplikacij; odgovornost, natanč-
nost in iznajdlJKt̂ st pri reševanju problemov; veselje do timskega 
dela. Ržišnik Pere skupina. Delavska cesta 24. 4208 Šenčur, 
pf^avezbiramc do 17. 08. 2008. Več nawwwmojedeto.com. 

Knjigovodja m/i (Šenčur) 
Pričakujemo: V. aK VI. stopnjo zobrazbe ekonomske smeri; po-
znavar\je stovertskih računovodskih in davčnih predpisov; zaže-
leno je 5 let detovnih izkušenj v računovodstvu; prednost je po-
znavanje programa Pantheon. <er se vsakodnevno srečujemo z 
nov*« izzM »n oalogami. tudi cd novih sodelaNcev pričujemo 
dotočena predznanja ter ž e ^ po pridobivanju novih izkušenj ^ 
vofto za učenje. Naše deto poteka timsko. Ržišnik Pere skupina. 
Delavska cesta 24. 4208 Šenčur, prtiave zbiiarrK) do 14. 0£. 
2008. Več na www.mojedeto.com. 

Terenski prodajalec m/ž (Kranj) 
BkKlelli. s. p., vabi k sodetovanju osebo za deto prodajatea na 
terenu m/ž. Pričakujemo: vozniški izpit; osnovna znanje urejevst-
nika beseda in dela s preglednicami; veselje do dela z ljudmi; ko-
munikativnost. točnost, natančrtost in organsadiske soosobno-
sti; sposobnost vodenja manjše skupine (judi. Nudimo: izobraže-
vanje; od 3 0 % proviz^ napr^, odvisno od prometa zastopoika; 
stimulacije in nerade. BknielfiSebastjan Semč. s. p.. SF^nJa 
Duplje 16a, 4203 Duplje, prijav« zbiramo do 14 .08.2008. Več 
na www.moje<teto.com. 

Delavec v telefonskem centiu m/Ž (Kranj) 
BioKieifi, s. p.. )/3bl k sodetovanju osebo za delo t e l e f o r ^ m/ž. 
Pričakujemo: osnovno znanje Word«. Exce^«: veselje do dela z 
ljudmi; komuni<ativnost, točnost, natančnost n organizacijske 
sposobnosti; sposobr>ost vodenja manjše skupine. Nudiniu; U-
ot)raževanje; od 10 EUR naprej, odvisno od fjridobljenih termi-
nov na dan, ne glede na prodejo artikla; stimut̂ K^^ in nagrade; 
možnost zaposlitve za nedotočen čas. Bio-dolfi Settastjan Se-
mič. s. p.. Sfjodnje Duplje 16a. 4203 Duplje, prijave zbiramo do 
14. 08. 2008. Več nawww.moiedeto.com. 

http://www.moiedelo.com
http://www.motedelo.com
http://www.mojedeto.com
http://www.voegele.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedeto.com
http://www.mojedeto.com
http://www.moiedeto.com


ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PflOSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

DELAVEC BBE2 POKUCA 
rokoo 17.08.08; KARIEBA. D.O.O., DUNAJSKA 
C 2i,UUBUANA 
lOk <S0 16.08.08. KBEK. RIBNO. D.O.O.. 
SAVSKA C. 35. BLED 
rok 00 17.06.08, OGHEX, 0.0.0., POOflECA 5. 
MAVČIČE 
rok do 09.0a 08: PROJ MATEVZ, 0 . 0 . 0 . 
ZBIUE 4 C. MEDVODE 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
rok do OA.OA.08; ADECCO H.R., D O.O, 
ZOISOVAUL_ I.KRANJ 
rok do OS.08.08: AGENCUA M SERVIS. 
D O.O.. IGRIŠKA UL 14. UUBUANA 
rok do 21.08.08: ANDREJA PODPEČAN S .P . 
UL LOJZETA HROVATA 9. KRANJ 
rok do 09.08.08; AT>RO TRADE, D.O.O., C. 
ŽELEZARIEV 9 . JESENICE 
rok do 11.08.08; DOM UPOKOJENCEV POD-
BRDO. ENOTA PETROVO BRDO. PETROVO 
BRDO R, 5243 PODBRDO 
rok do 24.Oe.OS; DRAGICA HORVAT S.P. NASE-
U E SLAVKA CERNETA 33, KRANJSKA GORA 
rok do 30.09.08; HIT ALPINEA. D.O , BOROV-
SKA C, 99. KHANJSKA GORA 
rok do 05.08.08; HOTEL SLON, 0.0. , SLOVEN-
SKA C. 34. LJUBLJANA 
rok 00 10.08.08: INES. O.O.O.. KRIŽNA GORA 
8.ŠK.L0KA 
lOk 00 10 0a.06: JAGODIC BARBARA S P OB 
ŠOU3.VDD)CE 
rok do 06 06.08: KARIERA. O.O.O,. DUNAJ-
SKA C. 21. UUBUANA 
rok do 13.08.08; MIU, O.O.O.. ZASREZNICA 7 
H.ŽIROVNICA 
rok do 11.08.08; MIROSUV BENEOClČ S.P. 
RACOVNO<S.2a£ZNIKI 
rok do 21.08 08; BORUT JURKOVlC S.P. 
RIBCEV LAZ 50. BOHINJSKO JEZERO 
rok do 12.08.08; PAPIR SERVIS. D.O.. POD 
JEŽAMI 3. LJUBLJANA 
rok do 09.08.08: JOŽE KOTNIK S P. BOBOV-
ŠKA C. 75. KRANJSKA GORA 
rok do 15.08.0«; RINAINVEHT. D.O.O SUVNA 
2.VACE 
rokdo06.08 Oe:SIOTAL. 0 0.. LITOSTOOJSKA 
C. 38. UUBUANA 
rok do 20.10.08: VOLENIK. 0.0.0. CELCvSKA 
C. 170. UU8LJANA 
rak dO 13.06.08: MANPOVVER, D 0 .0. CESTA 
MARŠALA TITA 8. JESENICE 
OBDELOVALEC KOVIN rok do 17.08.08. 
LITOSTROJ PTS. D.O.O.. UTOSTROJSKA C. 
.42. LJUBUANA 
UPRAVUALEC GRADBENE MEHANIZACUE. 
rok do 06.08.08. RASIM SUUKANOVIČ S.P.. 
JAVORNISKI ROVR 3 5 C. JESENICE 
VOZNIK VIUČARJA: rok do 15.06 08, LEPEN-
KA. D.O . SLAP 8. TBŽIČ 
KUHARSKI POMOČNIK 
rok do 10.08.08; SLOREST 0 0 0 . UKOZAR-
JEVAUL.3.UUBLJANA 
rok 0010.08,08: SOOEXO, d.o.o ZELEZNA C. 
16. UUBUANA 
NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO 2 LED. 
rok do 14.08.06. AIREST 0.0 O.. ZG BRNIK 
130A. BRNIK-AERODROM 

PISUONOŠA 
rok do 06.08.08: POŠTA SLOVENUE, D.O O., 
PE POŠTA 4101 KRANJ, DRAŽGOŠKA UL. 6. 
KRANJ 
BOLHICAR, rok do 09,08.08: DOM UPOKO-
JENCEVKRANJ, C. 1 MIUA59, KRANJ 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA <DO 3 LED 
rok do 04.09.08: KARIERA, 0 , 0 , 0 . . DUNAJ-
SKA C, 21, UUBUANA 
rok do 06.06,06; ODEJA, O.O.. KIDRIČEVA C 
80. SK LOKA 
CVETLIČAR: >ok do 10.08.06; MARJAN 
PLANINŠEK S.P.. VALVAZORJEV TRG 17,1270 
LITUA 
PEK: rok do 06.08.08. VLOGE NA: ENGRO-
TUŠ. D. 0.. KADROVSKA SLUŽBA. C. V 
THNOVUE 10 A. 3000 CEUE, ZA NOVO PE 
PtANET KRANJ 
SLAŠČIČAR 
rok do 11,08,06: METROPOL GROUP 0.0,. 
OBAIA 77. PORTOROŽ 
rok do 17.08.08; OGREX. D.O.O.. POORE<iA 5. 
MAVČIČE 
rok do 08.08.06: SAVA HOTEU BLED. d.d . 
CANKARJEVA C. 6. 8LE0 
MIZAR 
rok do 06.06.08; JELOVICA. 0.0. SPE HIŠE. 
HRIB 1. PREDDVOR 
rak do 06.08,08; JELOVICA. 0,D„ KIDRIČEVA 
C, 58. ŠK, LOKA 
rok do 31 06,06; it, del. meS: 2: UP. D.O.O.. 
UTOSTROJSKA C. 50. UU8LJANA 
rDkdo2l.08.08: EDVARD BIZJAK S.P. MAVČI-
ČE 26. MAVČIČE 
KUUČAVNIČAR. rok do 24.08,06: del 
mest 15; SIFLEKS, 0,0,0„ TRŠKA C. 5. POD-
ČETRTEK 
OBUKOVALEC KOVIN 
rok do 19.08,06: ISKRA ISO - PLAST. d o.o.. 
SAVSKA LOKA 4. KRANJ 
rok do 16.08.06: NIKO. O.D.. OTOKI 16. 
ŽELEZNIKI 
STRUGAR. rok do 07.08.06; BVQ. D.O.O.. 
SAVSKAC. 16. KRANJ 
ORODJAR: lOk dO 21.06.08; ISKRA MIS. D.O., 
LJUBLJANSKA C. 24 A. KRANJ 
STAVBNI KLEPAR: rok do 31.08.08; MUNO-
STROJ, D D .ŠTUDLJANSKAC, 5. DOMŽALE 
AVTOKl£PAB. rok do OS .08 08: AVTOTEHNA 
VB. D.O.O.. GRENC 37. ŠK. UOKA 
MOHTER VODOVODNIH NAPRAV 
lok do 31 08.08. tIP, 0.0.0,. LtTOSTTlOJSKA 
C. 50, LJUBLJANA 
rok dO 06.08.08: VLOGE NA SLOVENUALES, 
0,0 . SEKTOR ZA KADROVSKO OBGANEAGU-
SKE IN SPLOŠNE ZADEVE. DUNAJSKA C. 22. 
1511 UUBUANA 
STTKJJNIK: rok do 12,08,08; KROIS in sinovi, 
d,oo„ARJAVAS 102, PETROVČE 
STROJNI MEHANIK: roh do 20.08.08; MU-
NOSTBOJ. D,D„ ŠTUDLJANSKA C, 5, DOM-
ŽALE 
MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN 
NAPRAV: rok do 31,06,08: TOSAMA, D.D,. 
ŠARANOVKJEVA C. 35. DOMŽALE 
AVTOMEHANIK 
pok do 31,08,08, CP KRANJ, 0,0 , JEZERSKA 
C, 20. KRANJ 
rok do 05,06,08, 10 SISTEMI. 0,0,0,. TO-
MINČEVA C S2. KIWU 
rok do 06 08.0«; STEELTRANS. D.O.O.. C. 
ŽELEZARJEV 8. JESENCE 

AVTOELEKTRIKAR: rok do 06.08.08. CP 
KRANJ, O.D., JEZERSKA C, 20, KRAMJ 
ELEKTHOMEHANIK; rok do 02.09,06: THVS-
SENKRUPP DVG DVIGALA. 0,0,0,, ŠPRUHA 
19. TRZIN 
KONFEKCIONAR TEKSTILU, rok dO 11,06.06: 
SVILANIT, D.D., KOVINARSKA C. 4. KAMNIK 
GRAFIČAR. tok dO 09.08 08: ETIKETA. O.D.. 
INDUSTRIJSKA UL 6, ŽIRI 
SLIKOPLESKAR 
rok do 15.06.08: OAMUAN ROZMAN S.P.. KI-
DRIČEVA C 18. KRANJ 
rok do 31.08.08: RESPECT. O.O.O.. APAČE 
179. LOVRENC NA DRAVSKEM POUU 
AVTOUČAR: rol« do 23 09.08; KOZAMERNIK 
STANKO S.P. TOMSICEVA UL 2. KOPER 
FRIZER 
rok do 24.08 09; DRAGICA HORVAT S.P., NA-
SEUE SLAVKA ČERNETA 33. KRANJSKA 
GORA 
nok do 31.08 08: KARIERA: 0.0.0.. DUNAJSKA 
C. 21. LJUBLJANA 
rok dO 06.08,08; LASSANA, D,D,. CANKARJE-
VA C 3. UUBUANA 
GRADBENIK, rok do 11.08,06: IZOLACUA -
KERN, O 0,0,. HUJSKA C. 16, RAOOMUE 
TESAR 
rok do 31,08,08: RESPECT. D.O.O.. APAČE 
179, LOVRENC NA DRAVSKEM POUU 
nok do 31,06.08: ROMAN RANGERC S.P.. BU-
KOVCA PRI VOOK»H 18 A. VODICE 
REŠEVALEC IZ VODE: rok do 06.06 06: SAVA 
HOIEU BLED. d.d , CANKARJEVA C. 6. SLED 
VOZNIK 
rok do 06.06.08: RASIM SUUKANOVIČ S.P.. 
JAVORNIŠKI ROVr 35 C. JESENK^E 
lok do 17.06.08: TR-TEAM. 0,0.0,. C, JAKA 
PLATIŠE 21. KRANJ 
PRODAJALEC 
nok do 06,08,08: VU3GE NA ENGROTUS. O, 
D.. KADROVSKA SLUŽBA. C, V THNOVUE 10 
A. CEUE, ZA NOVO PE PLANET KRANJ 
re* do 13.06,08; HERVIS, 0,0 0 PE JESENI-
CE, FUŽINSKA C 8, JESENICE 
rok do 09.08.08; KIK TEXTIUEN UND NON-
FOOD, 0,0,0., RUSKA UL 6. MARIBOR 
tok do 06,06,08: LEONAROO. D.O.O,. CELJE. 
GOSPOSKA UL 27. CELJE 
rok dO 09.08,08: UON STVLE. D.O.O , STELE-
T0VAC,8, 1241 KAMNIK 
tok do 24.08.08: MAK PRAPRCTOIK. D.O.O.. 
ŠKOFJELOŠKA C. 20. KRANJ 
rok do 07.08.08: PROeVODNOA OBUTVE MM 
STVLE. O.O.O.. SENICNO 53, KRIŽE 
KUHAR 
rok do 31.06.08; SIMON ZGONC S.P.. ŠLAJ-
MERJEVAUL t A. UUBUAMA 
tok do 30.09.08; HIT ALPINEA, O D,. BOROV-
ŠKA C, 99, KRANJSKA GORA 
tok do 05,08,08: HOTEL SLON, OD,. SLOVEN-
SKA C. 34. UUBUANA 
rok do 0708.06: INTERTREND. 0.0,0,. HOTE-
MAŽE50,PREOOVOR 
tok do 21,06,08: LUŠINA, 0.0,0,. ČEŠNJICA 
54. ŽELEZNIKI 
rok do 07,08,08; MILENKO GREGORIČ, S,P.. 
BEGUNJE 160. BEGUNJE 
rok do 21,06,06. SAMARIN. 0,0,0,. KbČEVJE 
10 C. ČRNOMEU 
rokdo 10,08,06: SOOEXO,d.o.o„2ELEZNAC, 
16. LJUBLJANA 
NATAKAR 
tok do 06,08.08: AGENCUA M SEFMS, 
D O O . IGRIŠKA UL 14. LJUBLJANA 

rok do 30.09.08; MT ALPINEA, D.O.. BOROV-
ŠKAC. 99, KRANJSKA GORA 
rokdo 05.08.06; HOTEL SLON, 0 0 , SLOVEN-
SKA C, 34, UUBLIANA 
rokdo 21,08,08: SAMARIN. 0,0,0. KOČEVJE 
lOC.eflNOMEU 
rok do 13.06.08: HOTEL JELOVKV* BLED. 
D.O O , C SVOBODE 6. BLED 
BOLNIČAR-NEGOVALEC. tok do 31,08.08: 
ZORA PlUS, 0,0,0 . ZEMUEMERSKAUL 10. 

SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA 
rokdo 15.08 08: ACRONI, D,0.0,. C, BORISA 
KIDRICA 44, JESENICE 
tok do 05.06.06: AGEMCUA M SERVIS, 
D,0,0., KBfitŠKA UL 14. LHJBLIANA 
rok do 14,08,08: AIREST. D.0,0,. ZG BRNIK 
130A. BRNIK-AERODROM 
tok do 10.08.08: ATAMA. D.O.O,. SLOVENSKA 
C. 55 C. LJUBLJANA 
rok do 28.08.06: DEJAN FRANTAR S.P, C. STE 
MARIE AUX MINEŠ 15, TRŽIČ 
rok do 18.08.08: ISKRA PRO KRAMJ. O.O.O.. 
SAVSKA LOKA 4. KRANJ 
rokdo 31.08.08: KARIERA. D.O.O,. DUNAJSKA 
C. 21, LJUBLJANA 
tok do 10,08,08: MANPOVVER. D.O.O.. KORO-
ŠKA C, 14, KRANJ 
rok do 06,06,06: RATRONIK, 0,0,0,, POOMIL-
ŠiAKOVA UL 34, UUBLIANA 
rok dO 31.06.08: RESPECT. 0.0,0.. APAČE 
179. LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU 
tok da 06,06,06: SPAR SLOVENIJA, 0,0,0,. 
PE SPAR RADOVUK», GRAONIKOVA C, 1 B, 
RAOOMJCA 
tok do 24,08.06: ZZ MONTAŽA, d.o.o.. RO-
G0ZNISKAC.33.PIUJ 
KMETIJSKI TEHNIK: rok do 07.06.06; KZ KRIŽE 
Z.0.0., C: KOKRŠKEGA OOflEDA 24, KRIŽE 
LESARSKI TEHNIK, rok do 06 08 06: JELOVI-
CA. D. O.. KIDRIČEVA C. 58. ŠK. LOKA 
STROJNI TEHNIK 
tok do 06.06 09; KtApiVAR ŽlRl, O,D., INOU-
STRUSKAUL2.ŽIRI 
rok do 22,08,06: PLEVNIK. 0.0.0,. POD-
SMREKA 24. DOBROVA 
tokdo 14.06.08; SEKSUM, 0,0.0..TEHNOLO-
ŠKI PARK 21. LJUBLJANA 
tokdo 06.08,08: TOKOS, D O.O., CANKARJE-
VA C. 9. TRŽit 
ELEKTROTEHNIK 
tok do 04,09.06: A88. D.O.O , KOPRSKA UL 
92, LJUBLJANA 
tok do 17,08,08: EL TRGOVINA, D,0.0„ OBRT-
NIŠKA UL 1, PTUJ 
rok do 28,06,08; KAC, D.O.O, ŽIROVNICA, 
MOSTE 77. ŽIROVNICA 
tokdo 13 09,06; THVSSENKRUPP DVG DVIGA-
LA, D,0,0,. ŠPRUHA 19. TRZIN 
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK: tok do 
05,06.06: AGENCUA M SERVIS. D.O.O.. IGRI-
ŠKA UL 14. LJUBUANA 
RAČUNALNIŠKI TEHNIK 
rok do 09 08.06; AERODROM UUBUANA, 
D.D.,ZG. BRNIK 130A, BRNIK-AERODROM 
nok <»0 05.08.08, AGEMCUA M SERVIS. 
D.O.O,, KiRiŠKAUL 14, UUBUANA 
GRADBENI TEHNIK, tok do 15,06,06: ČAR-
MAN. 0,0,0,, C. SVOBODE 37, BLED 
PROMETNI TEHNIK: rok do 09,06,06: ABS, 
0.0,0 , KRANJSKA C, 4, RADOVUlCA 
TRGOVINSKI POSLOVODJA 
rokdo 09.06.06: KGZZO.O. KJORIČEVAC. 63 
A.ŠK LOKA 

rok do 06.06.08: LEONAROO. O.O.O.. GO-
SPOSKA UL 27. CEUE 
lURISTK^I TEHNIK; tok do 13,08,06: SMR » 
CO. D O.O.. RETEČE 164. ŠK LOKA 
EKONOMSKI TEHNIK 
tok do 30.09,06: ADECCO H.R,. D,0,0,. BRN-
ČIČeVA UL 15 8. LJU8UANA- ČRNUČE 
tok do 05.08.08: AGENCUA M SERVIS. 
D.O.O,. KjHISKAUL 14. UUBUANA 
tok do 06,06.06; VLOGE NA- ENGROTUŠ. O 
D . KADROVSKA SLUŽBA. C. V TRNOVLJE 10 
A. 3000 CELJE. ZA NOVO PE PLANET KRANJ 
rok do 23,10,08; MERKUR ZAVAROVALNICA, 
0 0,. DUNAJSKA C. 58. LJUBLJANA 
tokdo 19,06.06; PLEVNIK, 0,0,0,. POOSMRE-
KAS4. 1356 00BJ!0VA 
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK: tok do 
04.09.06: KARIEFIA. O.O.O.. DUNAJSKA C- 21. 
UUBLIANA 
KOMERCIALIST 
rok do 25.08.08: IG.D.O.O . ŠTIHOVAUL 25. 
UUBLJANA 
rokdo 19.06.08: PLEVNIK. D.O.O., PODSMRE-
KA 24. 1358 DOBROVA 
V2G0JITEU PREDŠOLSKIH OTROK; tok do 
06,06,08: OŠ POLDETA STRAŽIŠARJA JESE-
NICE. UL VIKTORJA KEJŽARJA 35, JESENICE 
ZDRAVSTVENI TEHNIK 
rak do 08,08,08; MEOIM, 0,0.0.. RETECE 
154. ŠK. UOKA 
rok do 14.06,06: ZAVOD JANEZA LEVCA. KAR-
LOVŠKAC, 18. UUBLIANA 
SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠNA IZOB-
RAZBA 
rok do 31.08,06: ADECCO H,R.. D O.O.. BRN-
CICEVAUL 168, UUBUANA-CRNUCE 
rok do 06.08,06: BOHINJ. D.O.O.. TRK5LAV-
SKA C. 17. BOHINJSKA BISTRICA 
rokdo 31.08,08; KARIERA, 0,0,0,. DUNAJSKA 
C. 21. UUBUANA 
rok do 15.09.08: MERKUR ZAVAROVALNICA, 
D.D,, DUNAJSKA C, 56. LJUBLJANA 
tok do 09.08.08: SINTAL 0,0,. LITOSTFIOJSKA 
C. 38. UUBUANA 
rok do 13,08,08: HOTEL JELOVKiV BLED. 
D.0,0,. C. SVOBODE 6. BLEO , 
INt STROJNIŠTVA 
rok do 22.06.08: PLEVNIK. 0,0.0.. POD-
SMRe<A24. 1356 DOBROVA 
EKONOMIST ZA ANAUZE IN PLANIRANJE: 
rok do 06.08.06: TRIfTO. D.O.O,. LJUBLJAN-
SKA C. 86. DOMŽALE 
KOMERCIALIST (VSŠ); tok do 12.06.06; KRO-
IS iti sinovi. d.o.o.. ARJA VAS 102. PETROVČE 
RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE. SA-
MOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE (VS$); 
rok do 11.06.08. LEA. O.O.O.. RNŽGAfUEVA 
UL 1 A, LESCE 
POSLOVNI SEKRETAR: rok do 09.08.08: OŠ 
POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE. UL VIK-
TORJA KEJŽARJA 35. JESENICE 
UNIV. DIPL INŽ. STROJNIŠTVA, rok do 
18.08.08; PLEVNIK. O.O.O.. POOŠMREKA 4«. 
1356 DOBROVA 
DIPL INŽ. STROJNIŠTVA (VS); rok do 
06.08.08: TŠC KRANJ, KIDRIČEVA C. 55, 
KRANJ 
UNIV. DIPL INŽ. ELEKTROTEHNIKE ZA 
ENERGETIKO: rok do 21.08,08: ISKRA MIS, 
0,0,, UUBUANSKA C, 24 A. KRANJ 
UNIV. DIPL I N l KEMUSKE TEHNOLOGUE. 
rok do 06.08.08: MANPOVVER. 0.0.0.. DU-
NAJSKA C. 49. UUBUANA 

DIPL INŽ KONFEKCUSKE TEHNOLOGUE 
(VS); rak dO 09.0B.G8; SANOT. D.O.O., GRE-
GORČIČEVA UL 11. UUBUANA 
DIPL INŽ. GRADBENIŠTVA (VSI: rok do 
21.06,08: DEMIT. D.O.O., SP. REČICA 77. 
LAŠKO 
UNIV. DIPL EKONOMIST: rok do 31.06.06; 
ADECCO H.R.. 0,0.0.. BRNČIČEVA UL 15 
B. UUBUANA-CRNUCE 
DIPL. EKONOMIST ZA MARKETING (VS); 
rok do 12 08.08: CONNEKS MARKETING. 
d.o.0,. DUNAJSKA C, 123, LJUBUANA 
PROF. DEFEKTOLOGUE ZA DUŠEVNO MO-
TENE; tokdo 14.08,06; ZAVOD JANEZA LEV-
CA. KARLOVŠKAC. 16. UUBLJANA 
DR. MEDICINE 
rok do 17X)8,08: ZDRAV, DOM BOHINJ, MLA-
DINSKA C I.BLED 
tok do 1708.08; ZDRAV DOM JESENICE. C. 
MARŠALA TTTA 78. JESENICE 
tok do 17.08.06: ZDRAV. DOM JESENCE, C, 
MARŠALA TITA 78, JESENICE 
tok do 17.08.06; ZDRAV DOM KRANJ. GO-
SPOSVETSKA UL 10. KRANJ 
rok do 20.08,08: ZDRAV DOM šK. LOKA. STA-
RA C. 10. ŠK. LOKA 
rok do 0708,08: ZDRAV DOM NOVO MESTO. 
KANOUSKAC, 4. NOVO MESTO 
Da OENTALNE MEOiaNE; lok dO 28.08,08; 
ZDRAV. DOM TRŽIČ, BLEJSKA C. 10. TRŽiC 
DR. MEDICINE SPECIAUST SPLOŠNE ME-
DICINE 
tokdo 17.08.08: ZORAV. DOM BOHINJ. MLA-
DINSKA. C. l.BLEO 
rok do 20.08.08: ZORAV. DOM ŠK LOKA. 
STARA C. 10. ŠK. LOKA 
tok do 07.08.08: ZORAV. DOM NOVO ME-
STO. KANOOSKA C. 4. NOVO MESTO 
DIPL SOCIALNI DELAVEC, nok do 09.06 08. 
CENTER ZA SOCIALNO DELO JESENICE.. C. 
MARŠALA TTTA 65. JESENICE 
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA 
tok do 06.08.06; FINPRO C. 0.0.0., SLAM-
NIKARSKAC. 3. DOMŽALE 
rok do 06.08.08: G7. 0.0 O.. ŠPRUHA 33. 
TRZIN 
tok do 1008.08: MOJ PROFTT. D.O.O.. TRIN-
KOVA UL 6. IZOLA 
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA 
tokdo 17.06.08: SEPTUM. O.O.O . JURČIČE-
VA C. 21. ŠMARJE-SAP 
rok do 17.08.08; SEFTUM. O.O.O,, JURČIČE-
VAC.21 . 1293 ŠMARJE - SAP 
NPK VARNOSTNIK: rok do 04,09,08: lA 
AGENT, JOVIČ IN PARTNER, D.N.O.. SAVSKA 
C. 34. KRANJ 

Prosta delovna mesta objavljamo po poda-
tkih Zavoda RS za zaposlovanje. Zaradi po-
manjkanja prostora niso objavljena vsa. Prav 
tako zaradi preglednosti objsv Izpuičamo po-
goje, M jih postavljajo dekxla|ak:l (delo za do-
ločen £as, zahtevane delovne Izkušnje, po-
sebno znanje In morebitne druge zahteve). 
Vsi navedeni In manjkajoči podatki so do-
stopni: 
- na oglasnih deskah obmoCnih skižb in ura-
dov za dek> zavoda: 
- na domači strani Zavoda RS za zaposlova-
nje: http://vvwvr.ess.gov.8i; 
• prideiodajakih 
Sratee opozarjamo; da so morebitne napake 
pri objavi mogoče. 

S M R O V A E M K R A T M A 
V I T A I W I I i S K A 

SAMO V TOREK 5.8, 

VSAKA IZBIRA, 
SVEŽA IZBIRA! 

VSAKA IZBIRA, 
SVEŽA IZBIRA! 

Grozdje belo 
poreklo Italija 1,09 

Paradižnik pelati 

0,89 
S R A R I N T E R S R A R m 
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Popestritev poletja 
pod Krvavcem 
T u r i s t i č n o d r u š t v o Cerk l j e j e l e t o s prvič pr iprav i lo 

pr i reditev Po le t je p o d K r v a v c e m . 

S I M O N Š U B I C 

Cerklje - Turistično društvo 
Cerklje je minuli konec ted-
na s prireditvijo Poletje pod 
Krvavcem popestrilo tukajš-
nji poletni utrip. Pod Jenko-
vo lipo so tako v petek zve-
čer pripravili zabavo s sku-
pino Apostoli, naslednji 
dan pa so lahko obiskovalci 
na tržnici Pod Jenkovo lipo 
kupili izdelke domače in 
umetnostne obrti, čebelar-
ske, zeliščne in druge izdel-
ke. Za dodatno popestritev 
so se obiskovalci lahko po-
peljali 2 zapravljivčki do 
Dvora Jezeršek na Zgor-
njem Brniku, sobotno po-
poldne je z nastopotna fol-
klorne in dramske skupine 
popestrilo domače društvo 
upokojencev, zvečer pa je 
sledila še zabava s skupino 
Bandera band, ki pa jo je 
nekoliko skazil dež. 

"Poletje pod Krvavcem 
smo letos organizirali prvič, 
verjetno pa bomo z njo na-

daljevali tudi v prihodnjih 
letih. Poskušali jo bomo 
nadgraditi in razširiti, saj si 
želimo, da bi postala tradi-
cionalna. Veseli smo tudi 
sodelovanja članic Društva 
kmečkih žena, pododbora 
Cerklje, ki so pripravile de-
gustacijo domačega peciva 
in potic," je povedal pred-
s c i i i k turističnega društva 
Darko Kovačič. 

Edina pomanjkljivost pri-
reditve, za katero pa so 
še najmanj krivi v turistič-
nem društvu, je bil slab od-
ziv domačinov. Upajmo, da 
se bodo množičneje odzvali 
na desetdnevni festival Sa-
nje pod Krvavcem, ki ga bo 
od 22. do 30. avgusta v Cer-
kljah s pomočjo domačega 
društva Igrišče organiziral 
Klub študentov Kranj. Naj-
manj težav z obiskom bodo 
Pod Jenkovo lipo verjetno 
imeli že ta konec tedna, ko 
bodo tam nastopili ansam-
bli Štajerskih 7, Mitja kvin-
tet, Monroe band in Čuki. 

Sobotno popoldne Pod Jenkovo lipo so s skečem in 
folklornimi plesi popestrili tudi cerkljanski upokojenci. 

P I A N I N S K I K O T I Č E K : P L A N I N A B L A T O ( 1 0 8 8 M) - P L A N I N A K R S T E N I C A ( 1 6 7 0 M) - P L A N I N A LAZ ( 1 5 6 0 M) 
P L A N I N A PRI J E Z E R U ( 1 4 5 3 M), II. DEL 

Svet tradicije planšarstva 
T r i g l a v s k o p r e d g o r j e j e g o s t o l j u b e n svet , k a m o r s e j e č l o v e k za teka l ž e pred t i soč le t j i . O t e m pr iča jo 

tudi š t e v i l n e a r h e o l o š k e n a j d b e v v i s o k o g o r j u . F u ž i n s k e p l a n i n e v B o h i n j u s o svet , k jer s e t rad ic i j a 

s r e č u j e s s e d a n j o s t j o . 

JELENA JUOTN 

Prejšnji teden smo skupaj 
obiskali venček Fužinskih 
planin v Bohinju, in vsaj dve 
sta nam ostali še za danes. 
Sicer lahko turo prejšnjega 
tedna združite z današnjo. V 
tem primeru računajte s pri-
bližno 9 ur dolgo turo, kar je 
kar precej. Zato vam raje 
svetujem, da svet planšarij 
obiščete vsaj dvakrat in pla-
nine obhodite v dveh etapah. 
Tole je naša druga etapa. 

Tako kot zadnjič je tudi da-
nes izhodišče Planina Blato, 
do katere se preko Stare Fu-
žine lahko zapeljemo z avto-
mobilom. Tik pred mostom 
zavijete ostro levo, strmo v 
klanec. Na koncu vasi pobi-
rajo parkirnino. Finančne 
prispevke namenjajo vzdrže-
vanju ceste, ki je v precej 
boljšem stanju kot leta na-
zaj. Tik pred Planino Blato je 
parkirišče, kjer pustite avto. 
Danes se bomo odpravili 
najprej proti Krstenici. 

Z Blata na Krstenico vodi 
lovska pot, ki ni označena. S 
parkirišča se odpravite po 
gozdni cesti mimo Planine 
Blato, ki je na vaši levi strani. 
Na desni strani boste zagle-
dali kolovoz, ki je precej 
strm. Pot pod noge in zagri-
zite v strmino. Po približno 
20 minutah hoje, tik preden 
se pot položi, boste na levi 
strani opazili drobno stezico, 
ki se vzpenja skozi travnato 
"šavje". A le nekaj metrov, 
nato se komaj vidna stezica 
spremeni v dobro vidno in 
izrazito lovsko stezo, ki se 
mestoma strmo, v ukljukili 
dviguje skozi gozd. Občasno 
vas bo morda zbegala še 
kakšna potka, a v nekaj me-
trih se vsaka priključi naši 
poti, ki vas bo pripeljala na 
Krstenico. Po 6 0 minutah 
strmega vzpona skozi gozd 

boste prišli do lične lovske 
koče, ki stoji skoraj na skal-
nem robu. Od lovske koče 
nadaljujete kar po pod na-
prej, ki vas najprej pripelje 
na prvi travnik, kjer se vam z 
desne strani priključi kolo-
vozna pot, s katere se skreni-
li. Nad seboj boste lahko že 
zagledali strehe prvih stanov 
na Krstenid. Tik pod vrhom 
planine se bo z leve strani 
priključila še pot, po kateri 
boste kasneje odšli do Plani-
ne Laz. Krstenica je verjetno 
ena najlepših, zaradi odprte 
lege pa najbolj razgledna 
planina nad Bohinjem. Lič-
no urejeni stanovi, nekateri 
še močno s pridihom stare-
ga, dihajo zrak neokrnjene 
narave, kamor ne zahajajo 
ravno trume planincev. Nad 
Krstenico se dviguje Mali oz. 
Krsteniški Stog, za njim je 
Jezerski Stog. Glede na obli-
ko omenjenih dveh gora sta 
gori planšarje verjetno spo-
minjaU na seneni stog, ka-
kor v Bohinju imenujejo ko-
pice sena. Priznam, da me je 
presenetilo, da na planini si-
cer ni bilo goveda, ki bi se 
paslo, temveč trije prikupni 
pujski, ki so se radovedno 
sprehajali po planini in valja-
li po blatu. Razgled je lep; ce-
lotna veriga spodnjebohinj-
skih gora. Ogradi, Krsteniški 
Stog, Tošc, kjer se lepo vidi 
nedavni podor, Vemar, Vi-
ševnik, Ablanca, dolina Voje, 
Uskovnica itd. 

S Krstenice krenete nav-
zdol po poti prihoda in na-
mesto, da zavijete proti lov-
ski koči, nadaljujete kar po 
uliojeni poti naravnost. Če 
boste imeli oči na pecljih, 
boste morda celo opazili sta-
re, obledele markacije, ki 
vas bodo pripeljale do Plani-
ne v Lazu, še ene lepe bo-
hinjske planine, ki sicer leži 
v kotanji in nad katero do-

Razgledna planina Krstenica 

Na planini Krstenica se sprehajajo tudi domači pujski. 

minira veljak Fužinskih 
gora Debeli '/rh. Poti ne mo-
rete zgrešiti, ker je le ena, in 
v uri in pol boste v Lazu. Pot 
se rahlo spušča, pa spet 
vzpenja, teče pa pod Ogradi, 
tako da boste nad seboj lah-
ko opazovali strme stene in 
travnata pobočja. Če boste 
imeli srečo, boste v Lazu 
laliko dobili tudi kislo mle-
ko, skuto in svež domači sir. 
Z Laza se lahko v eni uri 
spustite nazaj do jeklenega 
konjička pri Planini Blato. 
Pot je kamnita, strma, me-
stoma zoprna in neprijetna, 
zato vam predlagam, da z 

Laza raje nadaljujete do do-
bro znane Planine Jezero. 
Do tja je pribhžno ena ura 
hoje, s Planine Jezero pa se 
spustite do Planine Blato, 
kar vam bo vzelo 45 minut. 
Današnja tura je malenkost 
zahtevnejša od tiste pretekli 
teden, saj se do planine Kr-
stenica gibljete po neozna-
čenem terenu. V vsakem 
primeru boste na poti uživa-
li. Prepričana sem! 

Nadmorska višina: 1670 m 
Trajanje: 5 ur 
Višinska razlika: $82 m 
Zahtevnost 3 zvezdice 

NAJ BAZEN GORENJSKA 2008 Gorenjskiaas S Š 5 1 | i € ; « r e i y s l 5 ? 
Skrirmmitma im Upa. 

Naj bazen Gorenjske 2008 je Letno kopališče Kranj • w 

Poletje se preveša v svojo drugo polovico. Letna 
kopališka bodo svoja vrata zaprla v prvih dneh 
septembra, le bo vreme naklonjeno, pa kakšen 
teden pozneje. Naša akdja Naj bazen Gorenjske za 
leto 2008, t i poteka četrtič zapored, se tudi počasi 
zaključuje. Akdja se je dobro prijela med ljudmi, 
saj od vas dobivamo povratne informacije, kaj bl 
bilo potrebno še postoriti, da bi se gostje na letnih 
kopališčih še bolje počutili. 
Letos smo prejeli veliko vaših glasovnic, ki so odločile 
letošnjega zmagovalca. Izmed sodelujočih šestih 

kopališč in sicer Kranj, Tržič, Jesenice, Kropa, Kamnik 
in Radovljica ste odločili, da naziv Naj bazen 
Gorenjske 2008 prejme Letno kopališče Kranj, ki 
ga upravlja 2avod za šport Kranj. Za njim sta se 
razvrstila Letno kopališče Radovljica in Kropa. 
Akcija Naj bazen Gorenjske, kije potekala s pomočjo 
medijskega sponzorja Gorenjskega glasa, bo še 
naprej tradidonalna. Na Gorenjski turističri zvezi se 
zahvaljujemo vsem, ki ste sodelovali, in vam želimo 
lep, predvsem pa topel konec poletja in še kar nekaj 
kopalnih dni na enem od gorenjskih letnih kopališč. 

Izžrebanci akdje 
Naj bazen Gorenjske 2008 so: 
1. nagrado prejme Veronika Glavač, Mavčiče 
1 nagrado prejiie Marinka <ufar, Jesenice 
3. nagrado prejTie Boris Žnidar, Kranj 

Nagrajenci prevzamejo nagrado na naslovu Gorenj-
ska turistična zveza, Koroška c. 27, Kranj, med 
5. in 8. septembrom med 9. in 15. uro. Lahko pa 
pokličete na telefonsko številko 20 10 500 ali na 
mobitel 041/381410. 

mailto:info@g-glas.si
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Primanjkljaj vzbuja resne skrbi 
Podatki o julijski inflaciji š e ne potrjujejo umirjanja rasti cen, umirja s e g o s p o d a r s k a rast in s t rmo 
raste primanjkljaj v plačilni bilanci države. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - D r u g o polovico 
julija so na področju ekono-
mije zagotovo zaznamovale 
objave aktualnih podatkov in 
analiz tekočih gospodarskih 
gibanj, svoje poglede so pri-
spevali tudi ministri, ki so v 
preteklem tednu, ob izteka-
nju mandata sedanje vlade, 
predstavili svoj pogled na 
opravljeno štiriletno delo. Ju-
tri bo natanko eno leto, odkar 
s m o na tej strani objavili po-
ročilo s tiskovne konference 
Urada za makroekonomske 
raziskave in razvoj (UMAR) 
pod naslovom "Ne gremo po 
poteh Portugalske" , ko so 
vladni ekonomisti visoko in-
flacijo pripisovali predvsem 
pospešenemu približevanju 
Slovenije najbolj razvitim dr-
žavam in n e makroekonom-
skim neravnoves jem, ki bi 
nas morala skrbeti. 

Portugalski ali irski 
scenarij 

Pravega odgovora na vpra-
šanje, ali gremo po poti nad-
vse uspešne Irske, ki je znala 
izredno dobro izkoristiti 
vključitev v Evropsko uni jo 
in se v nekaj letih prebiti iz 
precej zaostale m e d najrazvi-
tejše države, ali pa Portugal-
ske, ki je po prevzemu evra 
zaradi neučinkovitih investi-
cij zašla v stanje visoke stag-
fladje (inflacije in stagnacije) 
s hudimi socialnimi p o s l e i -
cami, pravzaprav še ni. Lan-
ska rekordna gospodarska 
rast je bila seveda ohrabrujo-
ča, pa čeprav je kar precejšnji 

^ del s lonel na investici jah v 
infrastrukturo in zadolževa-
nju v tujini. 

Usoden primanjkljaj 

Prvi so se z opozorilom na 
zaskrbljujoče stanje pretekli 
m e s e c oglasil i e k o n o m s k i 
strokovnjaki E k o n o m s k e g a 
inštituta Pravne fakultete 
(EIPF), ki so v julijski številki 

R A S T C E N V E V R S K E M O B M O Č J U 
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rednega biltena Gospodar-
ska gibanja v prispevku "Pri-
manjkljaj, kot ga še ni bilo" 
zapisali : "Gospodarska rast 
in in f lad ja s e bosta umiri l i ; 
leto 2 0 0 8 bo (če začasni po-
datki držijo) m n o g o bolj za-
znamoval primanjkljaj na te-
kočem računu, ki ga je pov-
zročila rekordna rast investi-
d j , in ki bo usodno vplival na 
gospodarstvo in živl jenjsko 
raven v prihodnjih letih." Ob 
tem opozarjajo, da d o m a č e 
povpraševanje poganja jo 
predvsem investici je (pred-
vsem v gradbeništvu), izvoz 
stagnira, rast uvoza pa pove-
čuje trgovinski primanjkljaj. 
V petih m e s e c i h znaša že 
milijardo evrov, čeprav se je 
razlika m e d prej hitre jšo 
rastjo uvoznih kot izvoznih 
cen zmanjšala. 

Zaskrbljeni 
v Banki Slovenije 

Svojo zaskrbljenost so pre-
tekli teden izrazili tudi v Ban-
ki Slovenije, kjer ugotavljajo, 
da je imela Slovenija v prvih 
štirih mesec ih letos za 7 2 8 
milijonov evrov primanjklja-
ja, kar je za približno dvakrat 
več kot v e n a k e m obdobju 
lani in je presegel 7, 1 odstot-
ka B D P , kar je največ v sa-
mosto jn i Sloveni j i . Ocenil i 
so, da so k t e m u povečanju 
primanjkljaja največ prispe-

vala plačila obresti z a posoji-
la, najeta v tujini, za slabo po-
lovico se je podvojil primanj-
kljaj pri transferjih, m e d ka-
terimi je najpomembnejš i ti-
sti m e d slovenskim proraču-
n o m in proračunom EU. 

Krivi slabši pogoji 
menjave 

Nekoliko drugačni pogled 
na vzroke za visok primanj-
kljaj ima jo v v l a d n e m 
UMAR-ju , kjer meni jo, da je 
k pr imanjk l ja ju na jveč pri-
speval trgovinski pr imanj -
kljaj. V petih mesecih je bil 
n a m r e č izvoz na medletn i 
ravni nominalno višji za 7,4 
odstotka, uvoz pa za 11 , 1 od-
stotka. Ocenjujejo, da so kar 
tri četrtine poslabšanja trgo-
vinske bilance posledica višje 
neto vrednosti uvoza nafte in 
derivatov, na sp lošno pa to 
p o m e n i precej hitrejšo rast 
cen uvoženega blaga od cen 
izvoženega. Rast pr imanj -
kljaja k sreči blaži (edini) po-
zitivni saldo pri storitvah. 

Inflacijo omilile 
razprodaje 

Kljub ugodnemu podatku 
o ničelni povprečni rasti cen 
življenjskih potrebščin v juli-
ju pa se medletna inf ladja v 
Sloveniji ohranja na relativno 
visoki ravni (6,9 odstotka). V 

P O S L A B Š A N J E T E K O Č E G A R A Č U N A P L A Č I L N E B I L A N C E 
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U M A R - j u ocenjujejo, da s o 
jul i jsko g ibanje cen zazna-
movale predvsem cene, ki 
imajo močan sezonski zna-
čaj, in sicer nižje cene obleke 
in obutve ter višje cene počit-
nic in hrane. Poleg tega se je 
v primerjavi s predhodnimi 
m e s e d občutno zmanjšal pri-
spevek cen tekočih goriv k in-
f ladj i . Na medletni ravni pa 
je, podobno kot v drugih čla-
nicah evrskega območja , 
ohranjanje visoke inf ladje še 
naprej v veliki meri posledica 
višj ih cen naftnih derivatov, 
k i so k inflacij i Sloveniji v 
zadnjem letu prispevale slabi 
2 o. L, in višjih cen hrane, k i 
s o prispevale nekaj več kot 2 
o. t Poleg tega pa je k dvigu 
inf ladje prispevala tudi viso-
ka gospodarska rast, ki ostaja 
več kot dvakrat višja od pov-
prečja evrskega območja. 

Nižja konkurenčnost 

Skoraj pregovorno je po-
stalo dejstvo, da imajo tudi 
najuglednejši slovenski eko-
n o m s k i strokovnjaki o go-
spodarskih gibanjih običajno 
zelo različne poglede in raz-
lage. Če sta v tem predvolil-
n e m času oba pristojna mi-
nistra - min is ter za gospo-
darstvo Andre j Vizjak in fi-
nančni minister Andrej Ba-
juk, nadvse zadovoljna s svo-
j im delom in posledično eko-
n o m s k i m i gibanj i v državi, 
pri tem je visoka inf ladja le 
moteč , o z i r o m a edini s lab 
statistični podatek, pa so naj-
vidnejši ekonomist i Pravne 
in Ekonomske fakultete bolj 
zaskrbl jeni . Podatki o t e m , 
da se je delež javne porabe v 
us tvar jenem bruto d o m a -
č e m proizvodu zmanjšal, da 
bo državni proračun ustvaril 
rekorden presežek, so ugod-
ni, vendar dvakrat višja infla-
d j a in rast surovin zmanjšu-
je jo s lovensko konkurenč-
nost, to pa vodi v nadal jnje 
povečevanje primanjkljaja, ta 
pa utegne zavreti, ali še huje, 
obrniti v negativno smer go-
spodarsko r a s t 

Sava dobila nov nadzorni svet 
ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - V četrtek je bila na se-
dežu družbe prva seja četrte-
ga sestava nadzornega sveta 
de ln iške družbe Sava. 
Osrednja točka konstitutiv-
ne seje je bila izvolitev pred-
sednika in namestnika pred-
sednika nadzornega sveta 
Save, d. d. Nov nadzorni svet 
Save je nastopil štiri letni 
mandat z 28. jun i jem letos 
in i m a enako kot v prejš-
n j e m sestavu devet članov, 
od tega šest predstavnikov 
delničarjev, trije člani pa so 
predstavniki zaposlenih. Kot 
predstavniki delničar jev so 
bili na 1 4 . skupšč in i delni-
čarjev Save, 4. junija 2 0 0 8 , 
izvoljeni: Miran Kalčič, Jan-
ko Kastelic, Jože Obersnel , 
Marko Pogačnik, T o m a ž To-
plak in Staii islav Valant . 

Predstavniki zaposlenih, ki 
so bili izvoljeni na 2. redni 
se j i sveta delavcev, 8. maja 
2 0 0 8 , pa so: J a n e z Justin, 
Boštjan Luznar in Miha Res-
m a n . Člani novega nadzor-
nega sveta so na konstitutiv-
ni seji izvolili predsednika in 
namestnika nadzomega sve-
ta. Z a predsednika nadzor-
nega sveta Save, d. d „ je iz-
vol jen Miran Kalčič, za na-
m e s t n i k a predsednika pa 
M a r k o Pogačnik . Nadzorni 
svet je dal pobudo za ažuri-
ranje poslovnika nadzome-
ga sveta in spre je l o k v i m i 
koledar sej v prvem letu de-
lovanja. Z ak lamadjo je pod-
prl tudi izhodišča za delova-
n j e n a d z o m e g a sveta v no-
v e m m a n d a t n e m obdobju, 
ki jih je predstavil novi pred-
s e d n i k n a d z o m e g a sveta 
Miran Kalčič. 

LJUBLJANA 

Mercator odločno zavrača očitke Bajuka 

Iz Mercatorja s o sporočili, da odločno zavračajo očitke, ki 
jih je v sredo na tiskovni konferenci o delu ministrstva v Iz-
tekajočem se mandatu izrekel minister za f inance Andrej 
Bajuk. Ocenil je namreč, da je "inflacija v Sloveniji v štirih 
petinah posledica povišanja cen naftnih derivatov in hrane 
na globalni ravni In več kot 50-odstotnega zvišanja marž slo-
venskih trgovskih podjeti j" . V Mercatorju znova odločno 
zavračajo vsakršne očitke in namigovanja o višanju svojih 
marž. Dobiček družbe Mercator j e že v prvem kvartalu 2 0 0 8 
v primerjavi z enakim obdobjem lani manjši zaradi inflacije 
in nižjih marž. Rast dobička skupine Mercator pa je pred-
vsem posledica boljšega poslovanja Mercatorjeve trgovske 
dejavnosti v tujini, sa j je družba Mercator, d. d., v Sloveniji 
v prvem četrtletju leta 2 0 0 8 dosegla za približno 2 odstotka 
nižji čisti dobiček kot v enakem obdobju preteklega leta. Z 
vso odgovornostjo trdijo, da s o z zniževanjem marž omilili 
podražitve v dobro kupcev, ob vsaki napovedani podražitvi 
dobaviteljev pa s o se trdo pogajali , za številne izdelke dnev-
ne rabe in p o m e m b n e blagovne skupine s o znižali lastne 
marže, številnim izdelkom s o kljub podražitvam obdržali 
nespremenjeno maloprodajno ceno, poleg vrste akcij ugod-
nih nakupov in popustov s o več kot šeststo izdelkom za-
mrznili cene za obdobje šestih mesecev . Na podlagi javno 
objavljenih podatkov za Mercator za prvo četrtletje ugotav-
ljajo, da je glede na enako obdobje lani v Mercatorju marža 
nižja za 2,2 odstotka. Š . Ž. 

Novi vodniki 
po naravi • H o v o « 

256do320 
Strani, 

1800 do 2200 
f o t f ^ a i l j 

Cena za posamezni vodnik: 1 9 , 9 0 € 
(za naročnike Gorenjskega glasa 20% popust) 

Cena za komplet: 79,60 € 
(za naročnike Gorenjskega glasa: 6 9 , 6 9 € ) 
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DrŽava pomaga rejcem 
prašičev in čebelarjem 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Kmetijsko ministr-
stvo se je odzvalo na slabša-
nje ekonomskih razmer v 
prašičereji in na nenadne po-
more čebel. V petek je objavi-
lo javni razpis, s katerim je 
za ohranitev plemenske čre-
de v prašičereji namenilo do 
1,4 milijone evrov pomoči in 
za pomoč čebelarjem do 50 
tisoč evrov. Prašičereja bodo 
upravičeni do 2 0 8 evrov po-
moči na plemenskega praši-
ča po staležu na dan 1. marca 
letos, čebelarji pa do 50 evrov 
na vsako čebeljo družino, kot 
jih je bilo na dan pomora na-
vedenih v zapisniku Nacio-
nalnega veterinarskega insti-
tuta oz. kolikor je registrira-
nih v centralnem registru če-
belnjakov. Za pridobitev po-
moči v prašičereji je pogoj, 
da je kmetija oddala vlogo za 
letošnje ukrepe kmetijske 
politike in da ima najmanj 
enega plemenskega prašiča. 
Čebelarji lahko uveljavljajo 
podporo le za nenadne po-
more čebel v obdobju od le-

tošnjega 1. aprila do 31. julija, 
vendar največ za toliko dru-
žin, kolikor jih je pred škod-
nim dogodkom izkazoval 
centralni register. 

Kmetijsko ministrstvo bo 
predvidoma jeseni objavilo 
javni razpis za naložbe v 
prašičereji. Evropska komi-
sija tudi s(^;laša s sloven-
skim predlc^m, da bi v le-
tih 2009 in 2010 pr<^[iam 
čebelarstva razširili še z 
ukrepom zatiranja varoje 

Prašičereja je v hudih teža-
vah. Medtem ko so se odkup-
ne cene praSičev v Evropski 
uniji v zadnjem letu znižale 
za sedem odstotkov, v Slove-
niji pa še malo več, so stroški 
prireje zaradi podražitve žita-
ric občutno porasli. Pri pita-
nju s popolnimi krmnimi 
mešanicami so stroški prire-
je med lanskim in letošnjim 
januarjem porasli za 24 od-
stotkov, pri kombiniranem 
krmljenju pa za i i odstotkov. 

KRAN) 

Lastniki naj poskrbijo za hišne ljubljence 

Iz generalne policijske uprave opozarjajo lastnike psov, 
mačk in drugih hišnih ljubljencev, da v času poletnih dopu-
stov in visokih temperatur poskrbijo za živali. Če jih ne vza-
mejo s sabo na dopust, naj jim doma zagotovijo primeren 
prubtur v senčni legi, po možnosti v hladnih probtorlh, ler 
svežo pitno vodo. V primeru, da gredo z njimi na pot, mo-
rajo spoštovati zakon o zaščiti živali, po katerem je živalim 
med prevozom treba zagotoviti ustrezno zračenje, tempera-
turo in zadostne količine vode. Kršitev teh določb pri prevo-
zu in pri vsakdanjem ravnanju se šteje za mučenje živali, kar 
je prekršek in v hujših oblikah tudi kaznivo dejanje. C Z. 

Roclio Tri9lciy 
G o r e n j s k a 9 6 MHz 
R A D I O Z A r a d o v e d n e 

Lastniki že pospravljajo 
poškodovano drevje 
Zavod za gozdove je lastnikom poškodovanih go7dov na območju kamniške krajevne enote izdal 
generalno odločbo, po kateri morajo v julijskem neurju polomljeno in izruvano drevje pospraviti do 
sredine marca prihodnje leto. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kamnik - "Če bomo samo 
razmišljali o posledicah, ne 
bo zmage," pravi vodja kam-
niške krajevne enote zavoda 
za gozdove Miha Zabret, ki 
ob tem zadovoljen ugotavlja, 
da so se lastniki, potem ko 
so poskrbeli za strehe hiš in. 
gospodarskih stavb, lotili že 
tudi spravila polomije v goz-
dovih. Dela j im še ne bo 
tako kmalu zmanjkalo, saj je 
neurje z močnim vetrom 
povsem imičilo 1 70 hektar-
jev in poškodovalo 2 .400 
hektarjev gozdov. Na ob-
močju krajevne enote, ki ob-
sega tri gozdnogospodarske 
enote - Kamnik, Tuhinj-
Motnik in Kamniška Bistri-
ca, je "padlo" 98 tisoč kubič-
nih metrov drevja, od tega 
95 tisoč v kamniški in tri ti-
soč v komendski občini, še 

"V ujmi ni bilo človeških 
žrtev in poškodb, želimo 
si, da jih ne bi bilo tudi pri 
spravilu poškodovanega 
drevja. Varnost je od v s ^ 
najpomembnejša," opoza-
rja Miha Zabret in po-
udarja, da so v zadnjih le-
tih beležili na njihovem 
območju pri delu v gozdo-
vih tudi tragične primere. 

tisoč ali dva tisoč "kubikov" 
pa bo treba verjetno poseka-
ti za izravnavo gozdnih ro-
bov ter za potrebe gozdnih 
cest, vlak, začasnih skladišč 
lesa in stojišč za gozdne žič-. 
niče. Kako velika je škoda, 
dovolj pove podatek, da je 
veter "posekal" dobra dva 
letna etata v krajevni enoti, v 
najbolj prizadetem revirju 
Čma kar desetletnega, v re-
virju Sela pa približno pet-
letnega. Najbolj so poškodo-
vani sestoji, v katerili prevla-
dujejo iglavci (smreka in 
rdeči bor). Večina drevja je 
polomljenega, le na ravnin-
skem predelu v občini Ko-
menda je tudi precej izruva-
nega, zato bo škoda zaradi 
slabšega izkoristka takšnega 
lesa še večja. Kar 98 odstot-
kov poškodovanih gozdov je 
v zasebni lasti, posledice ne-
urja je občutilo čez petsto 
lastnikov ali ena petina vseh 
v krajevni enoti. Brez gozda 
je ostalo petnajst lastnikov, 
med njimi so tudi takšni z 
več kot desetimi hektarji 
gozda. 

.m 
i ^ 

Gozdarji iz krajevne enote Kamnik: (od leve proti desni) 
Rastko Skledar, gozdar v revirju Črna, Jože Kozjek, začasno 
gozdar v revirju Sela, in Miha Zabret, vodja krajevne enote 

Škodo prijavilo tristo 
lastnikov 

U j m a z močnim vetrom 
je gozdarjem v kamniški 
enoti prekrižala letošnje de-
lovne načrte, vodja krajevne 
enote Miha Zabret se je z 
dopusta "vrnil" v razdejane 
gozdove. "Najprej smo oce-
nili površino prizadetili goz-
dov, količino poškodovane-

Pri spravilu bodo dali 
prednost iglavcem 

v ljubljanski območni eno-
ti zavoda za gozdove, kamor 
sodi tudi kamniška krajevna 
enota, pripravljajo načrt za 
sanacijo poškodovanih goz-
dov, lastnikom gozdov v ka-
tastrskih občinah Gozd, Me-
kinje, Črna, Godič, Znojile, 
Tučna, Nevlje, Podhruška, 

darja, se m u po ujmi očitno 
ne bodo mogli izogniti, saj 
iglavd predstavljajo kar štiri 
petine vsega poškodovanega 
drevja. "Sanacija bo trajala 
več let Najprej bomo leto dni 
pospravljali polomijo in 
ustvarjali gozdni red, nato 
dve leti "zdravili" gozdove od 
napada lubadarja, potem bo 
sledila obnova, pri kateri pa 
bomo dali prednost naravne-
m u pomlajevanju," pravi 
Miha Zabret in opozarja, da 
bo spravilo polomije in obno-
vo gozdov ovirala tudi velika 
lastniška razdrobljenost Ve-
liko je majhnih lastnikov in 
primerov solastništva, tudi v 
kanmiški enoti pa so lastniki, 
ki ne vedo. kje imajo gozdno 
posest. 

Cena polovico nižja 
od običajne 

Kmetje so že začeli po-
spravljati poškodovano drev-
je, najprej v bližini naselij in 
ob gozdnih cestah. Po oceni 
gozdarjev se bo približno 
tretjino poškodovanih goz-
dov dalo pospraviti s strojem 

V poškodovanih gozdovih je veliko več polomljenega kot izruvanega drevja ter več iglavcev 
kot listavcev. / foto: CorHd Kave« 

ga drevja ter stanje gozdnih 
cest in vlak, nato smo lastni-
kom pomagali pri oceni in 
prijavi škode, ki jo s pomoč-
jo občin pripravlja republi-
ška uprava za zaščito in re-
ševanje. Doslej je škodo pri-
javilo okrog tristo lastnikov 
gozdov," pravi Miha Zabret 
in dodaja, da lastnikom tudi 
svetujejo pri načinu spravi-
la, j im dajejo informacije o 
možnih izvajalcih gozdnih 
del in odkupovalcih lesa. Da 
bi jih opozorili na pasti, ki 
jih "skriva" polomija, so v 
vasi Smrečje pripravili tečaj 
vamega dela v izrednih raz-
merah. 

Gozdarji svetujejo lastni-
kom gozdov, da spravilo 
poškodovan j drevja za-
upajo za to usposobljenim 
izvajalcem in da posek po-
gojujejo tudi z odkupom 
lesa. 

Loke, Županje njive, Palovče 
in Volčji Potok pa so že izda 
li generahio odločbo, po kate 
ri morajo najkasneje do 15 
marca prihodnje leto pospra 
viti iglavce in urediti sečišča 
Čeprav je bilo doslej v kamni 
ški enoti tudi zaradi geograf 
skih razmer bolj malo luba 

(harvesterjem), v drugih bo 
možno le klasično spravilo, 
to je posek z motorno žago 
ter vleka lesa s traktorjem in 
gozdno žičnico. Ker je na ob-
močju enote zelo malo last-
nikov, ki so finančno odvisni 
od gozda in tudi ustrezno 
opremljeni za delo v nevar-
nih razmerah, jim v zavodu 
za gozdove svetujejo, da se 
odločajo za to usposobljene 
izvajalce, ki so les pripravlje-
ni tudi odkupiti. Iztržek bo 
bolj skromen, saj je cena 
lesa iz poškodovanih gozdov 
približno polovico nižja od 
običajne, stroški spravila pa 
so višji. 
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Znižali davke in javno porabo 
Na ministrstvu za finance štejejo za največje dosežke tega mandata uvedbo evra, davčno reformo in 
znižanje javne porabe. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Ljubljana - Minister za finan-
ce Andrej Bajuk je skupaj z 
državnim sekretarjem Žigo 
Lavričem v sredo predstavil 
dosežke ministrstva v man-
datu, ki se končuje. Kot glav-
ne dosežke je izpostavil 
uvedbo evra, uspešno pred-
sedovanje Evropski uniji , 
davčno reformo, zmanjšanje 
davčnih zaostankov na drugi 
stopnji, znižanje javne pora-
be, racionalno upravljanje z 
javnim dolgom, sprejetje za-
kona o udeležbi delavcev pri 
dobičku, financiranje občin, 
privatizacijo Nove K B M in 
uvedbo portala javnih naro-
čil. Kar zadeva uvedbo evra, 
je minister poudaril odlično 
sodelovanje vlade. Banke 
Slovenije, bank. Zveze po-
trošnikov Slovenije in drugih 
ustanov. "V tem mandatu 
smo javno porabo znižali za 
skoraj enkrat več, kot smo se 
zavezali v koalicijski pogod-

Mlnister za finance 
Andrej Bajuk 

bi," se je pohvalil Bajuk in 
navedel nekaj podatkov. Pri-
manjkljaj države (po meto-
dologiji ESA 95), kd je v obdo-
bju 2 0 0 2 - 2 0 0 4 predstavljal 
od 2,25 do 2 4 9 bruto druž-
benega proizvoda (BDP), je v 
letu 2005 znašal 1 ,46 odstot-
ka, predlani 1 ,24, lani 0 ,07 

TRŽIČ 

Dvema naj bi podelili razrešnico, enemu pa ne 

Delničarji družbe Integral APTržič bodo na skupščini 27. av-
gusta sklepali o pokrivanju lanske bilančne izgube, spre-
membi statuta družbe in o novem nadzornem svetu, sezna-
nili pa naj bi se tudi z ugotovitvami posebne revizije za leto 
2007. Družba je ob koncu lanskega leta imela 271.968 evrov 
bilančne izgube, od katere je bilo 190 .406 evrov čiste izgu-
be lanskega poslovnega leta in 81.562 evrov prenesene izgu-
be iz prejšnjih let; Izgubo naj bi pokrili iz kapitalskih rezerv. 
Delničarjem tudi predlagajo, da Dragu Crilu za čas opravlja-
nja funkcije direktorja v letu 2007 ne bi podelili razrešnice, 
podelili pa naj bi jo direktorjema Igorju Hustiču in Borisu 
Malenšku. V nadzorni svet naj bi imenovali Ivanko Zupan-
čič Gaber, Majdo Maček Jančič in Sonjo Zore. Kar zadeva 
ugotovitve posebne revizije za leto 2007, predlagajo sprejet-
je sklepa, s katerim bi zadolžili upravo, da najkasneje v pol 
leta od skupščine zagotovi povračilo povzročene škode aH v 
tem obdobju začne sodne postopke za povrnitev škode, kot 
jo je pokazala posebna revizija. C. Z . 

LJUBLJANA 

Delnice Triglava do konca septembra na borzi 

Zavarovalnica Triglav je v sredo prejela odločbo agencije za 
trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta za uvrstitev 
22.735. 148 navadnih kosovnih delnic z oznako ZVTG na 
Ljubljansko borzo. Točen datum začetka trgovanja z delni-
cami na borzi še ni znan, predvidoma se bo to zgodilo do 
konca septembra letos. Zavarovalnica mora najprej na bor-
zo vložiti zahtevo za uvrstitev delnic v borzno kotacijo, bor-
za pa ima potem trideset dni časa, da odloči o zahtevi. 
Zavarovalnica Triglav je objavila tudi ponudbo za odkup del-
nic finančne družbe Triglav Naložbe po ceni 2,4 evra za delni-
co, s katero želi povečati lastniški delež na več kot 75 odstot-
kov. Ponudba bo "odprta" do 12. septembra. Zavarovalnica je 
pred dobrimi štirimi leti prvič objavila prevzemno ponudbo, 
takrat je pridobila dobrih 38 odstotkov delnic In delež poveča-
la na dobrih 61 odstotkov, ob koncu prvega polletja pa je bilo 
v njeni lasti že nekaj več kot 74 odstotkov delnic. C. Z. 

MEDVODE 

V Coričanah ne bodo delili dobička 

Družba Goričane, tovarna papirja Medvode, je ob koncu 
lanskega leta Imela 5,56 milijona evrov bilančnega dobička. 
Uprava in nadzorni svet predlagata, da bi dobiček ostal ne-
razporejen In da bi o njem odločili v naslednjih letih. Delni-
čarji bodo o tem odločali na skupščini 26. avgusta. C. Z. 

odstotka, letos pa bo predvi-
doma 0 ,08 odstotka. Vlada 
je od nastopa mandata do 
konca minulega leta znižala 
odhodke države za 3,6 od-
stotne točke, letos naj bi zna-
šali 42,7 odstotka BDP-ja. Le-
tošnji proračunski presežek 
ne bo 70 milijonov evrov, kot 
so napovedali ob sprejetju re-
balansa proračuna, ampak 
bo glede na najnovejše poda-
tke davčne uprave o dohod-
nini in davku od dohodkov 
pravnih oseb znašal 240 mi-
lijonov evrov. 

Eden najpomembnejš ih 
dosežkov tega mandata je po 
oceni ministra davčna refor-
ma, s katero so uvedli po-
enostavitve v davčnem po-
stopku, zvišali splošno olaj-
šavo pri dohodnini in 
zmanjšali progresivnost do-
hodninske lestvice, znižali 
davčno obremenitev za fizič-
ne in pravne osebe, uvedli 
regijsko davčno olajšavo za 
raziskave in razvoj ter po-

stopno zniževali davek na iz-
plačane plače, ki ga bodo pri-
hodnje leto dokončno ukini-
li. Delež davčnih prihodkov 
v konsolidirani bi land se bo 
zaradi reforme v obdobju 
2 0 0 6 - 2 0 0 9 znižal za 1 ,9 od-
stotne točke. Pri povprečni 
plači bo letos dohodnina za 
28 odstotkov nižja kot v letu 
2 0 0 4 , povprečna realna 
neto plača se je zato v tem 
obdobju zvišala za okoli se-
dem odstotkov. Pri mini-
malni plači se je dohodnina 
znižala za več kot 9 0 odstot-
kov, plača pa se je zaradi 
tega zvišala za 12,2 odstotka. 

Kar zadeva inflacijo, je mi-
nister Bajuk dejal, da je ta 
predvsem posledica zvišane 
cene nafte in hrane. Pri ce-
nah hrane je izpostavil ne-
konkurenčnost slovenskega 
trga. Medtem ko so drugod 
trgovci znižali marže in tako 
ublažili zvišanje proizvodnih 
cen hrane, naj bi jih v Slove-
niji še zvišali. 

LJUBLJANA 

Petrol s tretjino višjim čistim dobičkom 

Skupina Petrol je v letošnjem prvem polletju s prodajo 
ustvarila 1 , 4 milijarde evrov čistih prihodkov, to je dobro 
polovico več kot v enakem lanskem obdobju. In dosegla 
30,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 33 odstotkov več 
kot v lanski prvi polovici leta. Vodilna družba skupine, delni-
ška družba Petrol, je Imela v prvem polletju 23,3 milijona ev-
rov čistega dobička ali 18 odstotkov več kot v primerljivem 
lanskem obdobju. C. Z. 

Tečaji na Ljubljanski 
borzi še rahlo navzgor 
CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Minuli teden je doga-
janje na Ljubljanski borzi 
zaznamovalo rahlo zvišanje 
dekliških tečajev. Slovenski 
borzni indeks SBI 2 0 se je 
zvišal za 1,4 odstotka, indeks 
na jpomembnejš ih delnic 
SBI TOP pa za 1,8 odstotka. 
Delnica Save je pridobila na 
vrednosti devet odstotkov, 
"skok" pa bi bU še višji, če se 
v petek ne bi njen tečaj zni-
žal za 3,38 odstotka. Enotni 

tečaj Krke se je zvišal za 2,2 
odstotka, na kar so vplivali 
tudi dobri polletni rezultati, 
ki jih je družba objavila mi-
nuli teden. Skupina Krka je 
namreč v prvi polovici leta 
ustvarila 78,4 mil i jona ev-
rov čistega dobička ali 15 
odstotkov več kot v primer-
l j ivem l a n s k e m obdobju. 
Med delnicami, ki so minu-
h teden izgubile na vred-
nost, je faila tudi Petrolova, 
njen tečaj se je znižal za 1,7 
odstotka. 

Delnica Enotni tečaj (v evrih) 
1. 8. 2 0 0 7 25.7, 2008 1 . 8 . 2 0 0 8 

Gk)renje Velenje 40.57 30,50 30.93 
Intereuropa Koper 49 .39 25,03 25,61 
Krka Novo mesto 104 ,6 1 91 .74 93,81 
Luka Koper 10 1 ,94 56,14 57.82 
Mercator Ljubljana 398.97 225,76 228,82 
Petrol Ljubljana 951 . 12 541 .09 532,08 
Telekom Slovenije 498 , 12 240 ,08 
239 ,96 
Aerodrom Ljubljana 93.35 «3 ,6 1 85,00 
Istrabenz Koper 126,54 79 , 18 80,87 
Nova KBM - 26,89 27,10 
Pivovarna Laško 93, 10 79 , 16 79.50 
Sava Kranj 476 ,04 394,05 429,58 
Pozavarovalnica Sava - 27,64 27 ,90 
Žito 349.62 198.47 
Infond ID 1 6 ,97 6 ,27 6 ,40 
Infond ID 13.12 1 1 ,60 1 1 ,70 
I D K D 14.17 8,98 9.63 
N F D i 2,77 1.83 1.83 
Krona Senior 10 ,67 - 8.45 
Zvon Ena ID 21 ,36 16 ,86 17.25 

SBI 20 11.536.27 7-^)5-39 7-743'50 
SBI TOP 2.513,82 1.737,72 
BIO 116,74 116,33 116,1Q 

t U S Postanite del družine Tuš 

Skupina Tuš je iz majhnega lokalnega trgovca postala edini slovenski veliki 
trgovec v svoji panogi. Poleg Slovenije smo dejavni še v Srbiji, Bosni in 
Hercegovini ter Makedoniji. Zaposlitev nudinfio preko 3900 ljudem, na več 
kot 100.000 m^ prodajnih površin pa deluje 232 poslovnih enot. 

V kolektiv našega supermarketa v Planetu v Kranju vabimo: 

• Kandidate za poslovodje (nn/ž) 
• Prodajalce blagajnike (m/ž) 
• Prodajalce mesarje (m/ž) 
• Peke (m/ž) 

Poleg tega, da imate ustrezno izobrazbo (kandidat za poslovodjo 5. stopnja 
ekonomske, komercialne ali druge smeri; prodajalec blagajnik, prodajalec 
mesar in pek 4. stopnja katerekoli smeri), da ste državljan-ka Republike 
Slovenije ter da imate potrdilo o nekaznovanosti, od vas pričakujemo 
predvsem, da ste učinkoviti, ambiciozni in prijazni. 

Ponujamo: 
• stimulativno plačilo, odvisno od uspešnosti dela 
• plačilo dodatnega pokojninskega zavarovanja 
• redno usposabljanje in možnost napredovanja 

Delovno razmerje z izbranimi kandidati bomo najprej sklenili za določen čas 
treh mesecev, z možnostjo kasnejše sklenitve pogodbe za nedoločen čas. 

Vse, ki v a m de lo pri nas preds tav l j a izziv, v a b i m o , da v roku 15 dni od ob jave 
oglasa poš l j e te p i sne v l o g e z dokazil i o izpolnjevanju p o g o j e v na nas lov : 
Engrotuš d.d. , Kadrovska s lužba . Cesta v Trnovl je lOa, 3 0 0 0 Cel je , s pr ip isom: 
"za P lanet Kranj" ali na e lektronski naslov a lenka . skobrne(atus . s i . 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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V Adergasu sklenili 
praznovanje 
v Adergasu s o minulo soboto z gala koncertom 
Slovenskega okteta s l o v e s n o sklenili praznovanje 
70-letnice ustanovitve Kulturno umetniškega 
društva Pod lipo Adergas . 

S I M O N Š U B I C 

Adergas - Letošnje prazno-
vanje 70-lemice ustanovitve 
Kulturno umetniškega druš-
tva Pod lipo Adergas ( K U D 
sovpada tudi s 150-letnico 
rojstva znanega rojaka, veli-
kega igralca in dramatika Ig-

ja 1 9 3 8 , ko s o se v župni j i 
Velesovo pripravljali na praz-
novanje 700- letn ice bož je 
poti in ustanovitve samosta-
na. Praznovali s o z uprizorit-
vijo igre S l A e m i k , ki si jo je 
menda vsakič ogledalo po tri 
tisoč gledalcev. V e n e m letu 
so v samostanskih kleteh pri-

v,-

s sobotnim koncertom Slovenskega okteta so v Adergasu 
sklenili praznovanje 70-letnice delovanja kulturnega društva. 

nacija Borštnika ter 770-let-
nico božje poti in ustanovit-
ve velesovskega samostana. 
Zaradi slabega v r e m e n a s o 
moral i sk lepno prireditev, 
gala koncert Slovenskega ok-
teta izvesti v notranjosti žup-
ni jske cerkve Mari j inega 
oznanjenja in ne na prostem 
na cerkvenem stopnišču, kot 
so sprva načrtovali, k l jub 
temu pa je sobotni večer mi-
nil v i z jemnem vzdušju. Do-
bro razpoloženi so bili tudi 
dani Slovenskega okteta, saj 
so za zakl juček zapeli tudi 
pred cerkvijo. M e d koncer-
tom so se v sl i ld in besedi 
sprehodili še skozi zgodovi-
no društva, podeli l i pa so 
tudi priznanja članom, ki so 
društvu zvesti že trideset let. 

Kulturna dejavnost je bila 
v Adergasu, Velesovem, Tra-
ti in Praprotni P o l i d živahna 
že pred ustanovitvijo kultur-
nega društva, saj so na večjih 
skednjih pogosto uprizarjali 
predstave, ki so odmevale 
tudi v širši okolici. Kulturno 
društvo so ustanovili na ob-
čnem zboru krajanov 31. juli-

dobili tudi svojo kul turno 
dvorano. M e d 2 . svetovno 
vojno društvo ni delovalo, po 
njej pa so ga preimenovali v 
K U D Borec Velesovo. Pod 
sedanjim i m e n o m K U D Pod 
lipo Adergas je bilo registri-
rano leta 1 9 9 7 . 

"Društvo je bi lo vsa leta 
zelo aktivno, v n j e m se je 
zvrstilo kar nekaj generacij , 
ki so v sedemdeset ih letih 
uprizori le 1 4 8 razl ičnih 
dramskih del, pripravile šte-
vilne koncerte, zabave, plese 
in predavanja," je pojasnil 
Silvo Sire, deveti režiser v 
zgodovini društva. V vseh le-
tih je v društvu delovab sko-
raj dvesto aktivnih članov, da-
nes pa je v n jem 150 članov. 
Jubi le jno leto so v društvu 
konec junija počastili že z 
uprizoritvijo igre Stari Ilija 
na stopnišču pred župnijsko 
cerkvijo, letošnje leto pa si 
bodo zapomnili tudi po tem, 
da je njihova članica Veroni-
ka Sire na 11. festivalu gorenj-
skih komedi jantov prejela 
posebno priznanje za glavno 
žensko vlogo v igri Učiteljica. 

RIBČEV LAZ 

Prva revija narodnozabavnih ansamblov 

v petek bo ob 20 . uri na prireditvenem prostoru Pod Skalco 
potekala prva revija gorenjskih narodnozabavnih a n s a m -
blov, ki jo skupaj organizirata g lasbeno prireditvena agenci-
ja Antolin Team in Turistično društvo Bohinj. Revija bo v 
sklopu dvodnevnega programa bohinjske Kresne noči. Na-
stopili bodo štirje ansambli , Gorenjski kvintet, Karavanke, 
Ejga in Savica. Vsak ansambel se bo predstavil v skoraj eno-
urnem nastopu, v katerem bo obvezno moral izvajati melo-
dijo iz Bohinja in š e d v e melodiji z določenega s e z n a m a 
Avsenikovih melodij, ki v besedilih opisujejo Bohinj z okoli-
co in Gorenjsko, saj bo prireditev v znamenju 55-letnice Av-
senikovne glasbe v kvintetovski zasedbi s pevskim duetom. 
P. L. 

Vrtičkarji, sprehajalci in psi 
š e m n o g o bolj p o g o s t o kot zaradi napadov in ugrizov s e ljudje na obč inske redarje obračajo 
zaradi pasjih iztrebkov. 

NL\RJANA AHAČIČ 

Radovljica, Bled - Po poda-
tkih občinske inšpekcije je ne-
daven napad rotvajlerke n a 
sprehajalca že tretji tovrsten 
primer v radovljiški občini le-
tos. Prvi se je zgodil v vasi Mi-
šače, ko je pes prosto tekal na-
okrog ter lajal in skakal na mi-
moidoče, drugi pa je znani 
primer iz Lesc, ko so trije psi 
napadli gospo pred župniš-
čem. "Obakrat s m o ukrepali 
in dosegli, da jc prvi pes zaprt 
v takšni ogradi, iz katere ni 
mogoče uiti, v drugem prime-
ru pa je lastnik lahko obdržal 
le še dva psa od treh," pojas-
njuje Marijan Ješe, radovljiški 
občinski inšpektor. Radovlji-
ški občinski odlok o javnem 
redu in miru je dokaj preci-
zen: prepovedano je spuščati 
psa z vrvice na kmetijske povr-
šine v času vegetacije, jih vodi-
ti na pokopališča, otroška in 
športna igrišča ter javne usta-

nove. V ožjem središču mest 
in vasi ni dovoljeno imeti več 
kot dva psa in dve mački v 
enem gospodinjstvu. .Skrbnik 
mora poskrbeti za odstranje-
vanje živalskih iztrebkov ter v 
ožjih središčih vasi in m e s t 
psa voditi na vrvici. Tisti, ki 
imajo pse na verigi, morajo 
mimoidoče opozoriti m nje-
govo prisotnost z napisom 
"pozor, pes" in zagotoviti, da 
se pes javni poti ne približa na 
več kot tri metre. Ob varnih 
šolskih poteh morajo biti psi 
nameščeni za ograjo, spušče-
nim mladičem pa je treba pre-
prečiti nenadzorovano prosto 
gibanje po javnih površinah. 
"Redarji opozarjamo, da mo-
rajo biti v naseljih psi na vrvi-
ci, kontrolirano, če lastniki .<; 
seboj nosijo vrečke za iztreb-
ke," pojasnjuje stanje m tere-
nu Ješe. "Sicer pa imamo dos-
je "vrtičkarji na mestnem pol-
ju" v Radovljici odprt že pet 
let Pred leti smo imeli več te-

"Dosje vrtičkarji na mestnem polju" pod Radovljico - ne le 
psi, tudi hrup moti sprehajalce in bližnje stanovalce. 

V Kranjski Gori so se nesnage na pločnikih lotili tudi z 
novimi koši za smeti, ki so opremljeni z vrečkami za pasje 
iztrebke. 

žav s tistimi v okolid Lesc, kjer 
je bilo tudi več psov v ogradah 
- na radovljiškem sta le dva, 
morda trije. Več preglavic pa 
predvsem kmetom delajo 
sprehajala psov iz Radovljice 
in Lesc. Če greste spomladi na 
Sobec, ob poti dobesedno 
smrdi od pasjih iztrebkov. A 
težava na tem območju niso le 
psi: občinska inšpekdja je do-
bila kar nekaj prijav zaradi 
hrupa, Id ga povzročajo avto-
mobili. Kar blizu trideset se 
jih je ob neki priložnosti že na-
bralo ob enem tal^nih vrtič-
karskih posestev." 

Da so predvsem pasji iztreb-
ki velik problem v mestnem 
in obmestnem okolju, SP stri-
nja tudi vodja občinskih redar-
jev na Bledu Boris Sodja. 
"Novi zakon o zaščiti živali v 
nasprotju s starim ne določa, 
da problematiko v zvezi s psi 
urejajo občine. Država je sicer 
določila, da mora jo občine 
urediti skrb za potepuške pse -
na vsakih osemsto psov je po-
trebno imeti zagotovljen e n 

boks v zavetišču, kar za občino 
predstavlja velik strošek. Ena-
ko je tudi s potepuškimi mač-
kami." Pasji kakec pa - pravi 
Sodja • v zakonu ni nikjer 
omenjen. "Občine zato pro-
blematiko največkrat urejajo v 
okviru odlokov o javnem redu 
in miru. Na Bledu tega sicer 
n i m a m o v odloku, a vseeno 
tudi redarji opozarjamo, da je 
potirebno pospraviti iztrebke 
pasjih ljubljencev. A stanje - s 
tem misl im na zavest ljudi o 
tem, da je potrebno imeti pse 
na vrvicah in pospraviti za nji-
mi - se vendarle iz leta v leto iz-
boljšuje," opaža Sodja. Opoza-
rja, da so prav na Bledu pred 
leti po vzoru skandinavskih 
držav pripravili predlog celovi-
tejšega urejanja težav s pasji-
mi iztrebki, ki kot eno od reši-
tev predlaga urejena, ograjena 
grmišča - pasja stranišča, ki bi 
jih lahko čistili in vzdrževali in 
bi zmanjšala število neprijet-
nih kupčkov na p l o č n i k in 
"zaznamovanih" h išnih vo-
galov. 

Blizu petdeset otrok na oratoriju 
JANEZ PORENTA 

Suha pri Škofji Loki - Malo-
številna ekipa an imator jev 
župnije Suha pri Škofj i lx)ki 
je jul i ja pripravila za pred-
šolske in osnovm.ošolske 
otroke razl idco tridnevnega 
ž iva lskega oratori ja. Bogat 
p r o g r a m je pr ivabi l b l i zu 
petdeset otrok, ki so lahko 
uživali v posrečeni m e š a n i d 
vzgojnih in zabavnih vsebin. 
Nekaterim malčkom bo naj-
bolj ostal v s p o m i n u obisk 
živalskega vrta (kače verjet-
no n i m a š vsak d a n za vra-
tom) in vodnega m e s t a 
Atlantis , d r u g i m delo p o 
skupinah in številne delavni-
ce z razstavo izdelkov, ki so 
si jo s tarš i in d r u g i lahko 
ogledal i pr i zak l jučni sveti 
maši , tretjim štafetne, šport-

ne in vodne igre, spet dru-
g im morda pesmi, igre in ri-
sanka. Najpogostejše vpraša-

nje otrok ob slovesu je bilo: 
"Kdaj bo pa prihodnji orato-
rij?" T o je dober znak, da so 

otrod uživali in se navduše-
vali nad novimi izkušnjami 
in znanstvi. 
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Štirje tedni pasjih dni 
Ko govorimo o pasjih dnevih, imamo navadno v mislih peklensko vroče 
poletne dni, ko ljudje radi tarnajo, da je pasje vroče. 

PAVIA K U K E R 

A uradno za pasje dni ve-
ljajo dnevi od 23. julija do 23. 
avgusta. Ko g l e ^ pes v prati-
ki desno, se začno, ko pa v 
levo, se končajo. In tako 
sploh ni nujno, da v pasj ih 
dneh udari pasja vročina. 
Kot kaže je tudi letos ne bo, 
ali pač.> 

Pasji dnevi so se letos bolj 
klavrno začeli. Ž e nekaj dni 
n a m n i treba skakati od sen-
ce do sence in s e držati 
doma. Od kod sploh izvira to 
nenavadno po imenovan je? 
Po 2 0 . juliju začne vzhajati 
na jutranjem nebu s soncem 
vred zvezda Sirij (Siiius). Ž e 
Rimljaiu so verjeli, da naj bi 
ta zvezda prinašala nesrečo 
l judem, živalim in posev-
kom. Štirje tedni pasj ih dni 
so svoj čas veljali za sila ne-
srečno obdobje - tako zelo, da 
niti službe božje niso obhaja-
li. Zvezdo Sirij so imenovali 
tudi pasja zvezda, ker naj bi 
imel i v t istem času m o č 
p s o m podobni demoni , ki 
naj bi škodovali v semu življu 
na zemlji. Neka druga teorija 
pa pravi, da naj bi bil to čas 
podzemeljske boginje Neha-
lenije, ki so ji žrtvovali pse, da 
bi naklonila dobro letino. 
Upodabljali so jo s psom. 

No, sitnosti, ki ljudi muči-
jo v pasjih dneh, lahko razlo-
ž imo tudi bolj naravno. 
Huda vročina je zdravju ne-

varna in mimogrede te napa-
de kakšna bolezen. Še pose-
bej, če se vroč koplješ ali če 
razgret piješ mrzlo vodo ali 
če premalo piješ. Naši pred-
niki so, da bi se izognili bo-
leznim in drugim tegobam, 
sestavili s e z n a m prepovedi 
za pasje dni. S e m sodijo de-
nimo prepoved pitja iz odpr-
tih voda, prepoved kopanja 
in umivanja las in - sila zani-
miva - prepoved sklepanja 
zakona v pasjih dnevih. Sled-
nja svari, naj se zakonca (ali 
koruznika) odpovesta tele-
s n e m u stiku, da ne bo nepri-
jetnih posledic na potomcih. 
Modrost, ki iz tega sledi, je 
znana še danes in jo moški 
radi uporabijo - julij, avgust 
vino (ali tudi pivo) pij in žen-
ske pust. V pasjih dneh tudi 
ne puščaj žile in ne sekaj ne 
lesa ne zelja. 

Ko pasja zvezda na svoji 
n e b e s n i poti v z p o r e d n o s 
S o n c e m Spet zatone, je pas-
j ih d n i konec . Z n j i m i pa 
tud strahov in panike, ki so 
jo v zvezi s temi dnevi čuti-
li naši predniki. Ljudje so v 
p r a t i k a h v e d n o gledal i , 
kako sta psa obrn jena . C e 
sta bila obrnjena drug proti 
d r u g e m u , so sklepali, da bo 
pretila huda ura s točo. Č e 
pa sta bila oba psa obrnjena 
v isto s m e r , n e v a m o s t neu-
rja ni bila velika. Zakl juči-
m o pa s pas j imi rekir če je 
začetek pas j ih d n i m o k e r , 
bo k o n e c s u h . Č e je prvi 
dan pas j ih dni dež, bo deže-
valo štirinajst dni. Če bo v 
pasj ih dneh res pas je vroče, 
poskrbite tudi za vaše zve-
ste p a s j e pri jatel je . V e d n o 
naj i m a j o v bližini posodico 
vode. 

KRANJ 

Pasje vročine verjetno 
ne bo 

Meteorolog Branko Gregor-
čič iz Agenc i j e Republ ike 
Slovenije za okolje pravi, da 
v prvi polovici avgusta ni 
pričakovati prave pasje vro-
čine. Če g r e verjeti Evrop-
skemu centru za srednjeroč-
no napoved , b o m o imeli 
vsaj do srede avgusta zmer-
no poletje s temperaturami 
blizu 3 0 s topinj Celzija, je 
dejal. "Za izrazit vročinski 
val s temperaturami nad 35 
stopinj Celzija zaenkrat ni 
veliko ver jetnost i . Vročina 
se sicer zna stopnjevati prve 
dni a v g u s t a , potem pa bo 
najver jetneje prev ladovalo 
zmerno poletno vreme. Po-
javljale se bodo lahko lokal-
ne nevihte," n a p o v e d u j e 
Gregorč ič . P o v s e m dru-
gačen pa je bil julij, sa j je 
prinesel veliko več svež ine 
in padavin, kot je za sedmi 
mesec običajno. 
Z a naslednje tr imesečje si-
cer meteorologi napovedu-
jejo za eno stopinjo Celzija 
višje temperature, kot znaša 
povprečje preteklih let. "Ker 
se vreme nekoliko spremi-
nja, pa bo ta temperatura še 
vedno za pol stopinje Celzi-
ja nižja od povpreč ja zad-
njih d e s e t let, ko s o bile 
temperature za dve stopinji 
v i š j e od povpreč ja v refe-
renčnem obdobju med leto-
ma 1961 in 1 9 9 0 . Čeprav se 
nam ne zdi posebej vroče, je 
torej letošnje poletje še ved-
no toplejše od povprečnega 
poletja v obdobju med 1 9 6 1 
in 1990 , res pa je hladnejše 
od povpreč ja zadnjih de-
setih let. S . Š . 

POLETjE V OBJEMU 
ZELENIH G O Z D O V 

WWW.CORENJSKIGLAS.SI 

Na bohinjski plaži 
Bohinj tudi v tem poletju privabljata mnoge 
obiskovalce in turiste. Nočitvene zmogljivosti 
so polne, prav tako bele sipine na jezerski obali. 

PETRA LOTRIČ 

Poletje se je prevesilo v dru-
go polovico, za nami je nekaj 
tednov lepega vremena, ki je 
poskrbelo, da sta zrak in 
voda v jezeru v Bohin ju to-
pla, tudi v večernih urah. 
Najlepši dnevi so toiej že kar 
lep čas tu. Vsaka ura, prebita 
v stanovanju, apartmaju, 
sobi ali hiši, je zapravljena. 
Več ina turistov s e zato že 
zgodaj odpravi na plažo in 
tam o b vodi, ki i m a že kar 
nekaj n a d 2 0 stopinj Celzija, 
preživi jo ves dan. Nekateri 
pričakajo celo sončni zahod, 
šele takrat se pravzaprav do-
ga jan je na j ezeru začne 
umirjati . Ko pa je tu konec 
tedna, se število kopalcev za-
gotovo podvoji, če n e kar po-
troji ali početveri. 

Občutek, ki ga daje povečan 
promet na cestah v Bohinju, 
da je turistov skoraj več kot 
Bohinjcev, je kar pravi, saj so 
pri Lokalni turistični organi-
zaciji povedali, da je bilo go-
stov v drugi polovid julija več 
kot v prvi in da pričakujejo v 
avgustu še za deset odstotkov 
več turistov. Številke pa so 
zelo podobne lanskim, torej v 
juliju od 77 tisoč do 8 0 tisoč 
nočitev, točnih podatkov še ni-
majo, dobijo jih konec meseca 
za prejšnji mesec. Med gosti 
je največ Slovencev, skoraj 
tretjina, sledijo pa N e m d , An-
gleži, Nizozemd, Čehi in Itali-
jani, čeprav se v prometu sre-
čuje tudi veliko belgijskih in 
kar nekaj danskih avtomobi-
lov, pa tudi kakšen Španec, 
Portugalec in Latvijec se najde 

med njimi. V Bohinju ostane-
jo v povprečju tri dni in poL 

Čeprav so v hotelih zabele-
žili povečano število nočitev 
in nekoliko manj še v k a m -
pUi, so slednji kar dobro za-
sedeni. Tako je bilo v K a m p u 
Danica v Bohinjski Bistrici v 
juliju skoraj 1 2 . 8 0 0 gostov, v 
avgustu pa jih pričakujejo 
približno 14 tisoč, koliko se 
jih bo zares zamenja lo , je 
zelo odvisno od vremena. T o 
j e za Bohinj zelo pomemb-
no, saj je znano, da se gosti, 
še posebej iz kampov, kaj hi-
tro odpravijo, če se začne 
pravo bohin j sko vreme, ki 
opraviči reklo, da ima v Bohi-
nju dež mlade. Da se povrne-
m o h K a m p u Danica. Obis-
kujejo ga največ Nizozemd, 
N e m d in Belgi jd, ki ostanejo 
približno štiri, Nizozemd pa 
približno šest dni. Gostje so 
ze lo navdušeni nad ureje-
nost jo k a m p a in naravnim 
okol jem Bohinja. V k a m p u 
pa se tudi veliko dogaja, saj 
vsak dan v tednu ponuja 
neko aktivnost ali dogajanje, 
bodisi jutranjo alternativno 
telovadbo, otroške delavnice, 
glasbene večere ali folklorne 
nastope. Za vsakogar neka j 
torej. 

Tudi drugače v Bohin ju 
gostom in obiskovalcem za-
gotovo ni dolgčas, saj se sko-
raj vsak večer nekje nekaj do-
gaja. Čez dan pa, kot že reče-
no, plavanje in ležanje na pla-
ži. No, zagotovo pa se v tej vro-
čini najde tudi kdo, ki se od-
pravi v hribe in na planine, 
kjer ni tako vroče, je pa prav 
•tako lepo in poži\4jajoče. 

t ; 

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

5-dnevni paket samo 194 EUR po osebi, pol penzion 
7-dnevni paket samo 271 EUR po osebi, pol penzion 

• otroci d o 6. leta brezplačno bivanje 

- en otrok d o 14 . leta v sobi z dvema odrasl ima 

osebama ima brezplačno bivanje (nočitev & zajtrk) 

1 0 % p o p u s t a z a u p o k o j e n c e 

: »zaradi velikega zanimanja 

jtudi v avgustu in septembru 

nadal ju jemo z 

M0TERAP1 |0 p o metodi 

Zdenka Domarrčfča 

DofcirodoSlI! 

^ (^rme (^opolšica 

Rezervacije, informacije: 
(03) 896 31 06 ali 00 

E.po$ta: info@t-topolsica.si 
http://www.terme-topolsica.si 

http://WWW.CORENJSKIGLAS.SI
mailto:info@t-topolsica.si
http://www.terme-topolsica.si
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Gorenjski glas vabi svoje naročnike na nov izlet. Ker nam je že 
pošteno vroče, smo vas sklenili povprašati, ali se morda želite 
osvežiti s kopanjem. V sredo, 13. avgusta, bi se skupaj odpravili 
na kopalni izlet v Medijske toplice v osrčju Slovenije - od Kran-

ja so oddaljene le 73 kilometrov oziroma uro vožnje. 
Na pot bi se odpravili ob g. uri zjutraj z avtobusne postaje v 
Kranju. Kratek postanek temo naredili na Trojanah, kjer si 
boste lahko privoščili debel krof. Ko bomo prispeli v toplice, 
nam bodo v hotelu najprej postregli s kavo oziroma "Valva-
sorjevim šlukom" in "funštercem", tipično zagorsko jedjo 
zagorskih rudarjev. Ogledali si bomo tudi Valvasorjev izvir 
termalne vode iz leta 1877. Preden se bomo podali v bazene, 
vam b o m o razdelili še hladno malico. 
Nato b o m o plavali, čofotali in se namakali v termalni vodi s 
temperaturo 25 stopinj Celzija, ki je tudi priznano zdravilno 
sredstvo. Ob 15. uri bomo imeli kosilo v restavraciji, izbirali 
boste lahko med vegetarijanskim in mesnim obrokom. Po 
kosilu pa se bomo odpravili proti domu. V Kranj se bomo 
vrnili okoli 19 . ure. 

Cena izleta je zelo ugodna, le 29 EUR. Cena za otroke 
do 15. leta je 15 EUR. V ceno so vključeni prevoz, malica, 
kopanje in kosilo; organizacija TCT Odisej. 

Prijave zbiramo na Gorenjskem glasu, Zoisova 1, Kranj, po 
tel. š t : 04/201 4 2 41 ali po e-pošti: narocnine(g)g-glas.si. 
Pridružite se nam, lepo se bomo imeli! 

Gorenjski Glas Za vas beležimo čas 

Marijin vrtec Cerklje razpisuje prosto delovno m e s t o 

VZGOJITELJICE/LJA P R E D Š O L S K I H O T R O K 

Nastop dela 1. 9. 2 0 0 8 za določen čas z možnost jo 
podaljšanja. 

Pogoji: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, oprav-
ljen strokovni izpit, zaželene izkušnje s samostojnim 
vodenjem skupine in krščanskimi etičnimi vrednotami. 

Rok za oddajo prošenj je 8 dni po objavi razpisa. 
Prošnje z življenjepisom pošljite na naslov: 
Marijin vrtec Cerklje, Trg Davorina jenka 1 4 , 4 2 0 7 CeHdje 
na Gorenjskem. 

Nagrajenci nagradne igre Avsenikov 
Festival, kije bila objavljena v 
Gorenjskem glasu 25. 7. 2008, so: 

- Mila juraja, Ško^a Loka 
- Venceslav Langerholc, 

Skofja Loka 
- jožica Bogataj, Lesce 
- Nevenka Košir, 

Cozd Martuljk 
- Angelca Kopač, Kranj 
- Marija Likar, Školja Loka 
- Nik Prešeren, Boh. Bistrica 
- Drago Antolič, Naklo 
- Helena Juvan, Domžale 
- janež Hašaj, Škofla Loka 
- Marinka Čufar, Jesenice 
- Marija Naglič, Cerklje 
- Jože Pungerčar, Begunje 
- Jožica Šumeč, Jesenice 
- Anton Roblek, Kranj 
- Vlado Coltez, Tržič 

Marija Kuntcij, Medvode 
- Jožica Beznik, Bled 
- Janez Martinjak, Cerklje 
- Janez Gruden, Medvode 
- Brigita Lužar, Skofja Loka 
• Francka KavCiC. Kranj 
- Tončka Benedik, Selca 
• Albin Rozman, Kranj 
• Franc Sumeč, Jesenice 

- Milena Janša, Kanina Gorica 
- Šalih Omanovič, Hrušica 
- Ani Fajon, Cerklje 
- Marija Bešter, Škofja Loka 
- Fanika Kuselj, Visoko 
- Petra Špom, Blejska Dobrava 
- Marija Poličar, Naklo 
- Milko Rozman, Radovljica 
- Franc Kne, Cerklje 
- Sonja Šlibar, Begunje 
- Vida Rozman, Podnart 
- Francka Cros, Kranj 
- Pavla Trček, Gorenja vas 
- Zdrafko Šturm, Ljubljana 
- Vida Dobrin, Tržič 
- Marija Burja, Bled 
- Boris Benedičič', Železniki 
- Janez Švegelj, Golnik 
- Urška Kožnik, Kranj 
- Janez Sušnik, Zg. Besnica 
• Brigita Langerholc, Kranj 
• FranJiška Šmid, Selca 
- Francka Korošec, Sp. Gorje 
• Anica Čimžar, Cerklje 
- Tatjana Kajin, Ljubljana 
Nagrajenci bodo vstopnks 
p r ^ po pošti. Iskren« čestitke 

Kaj imajo 
skupnega vlada 
RS, Zois in Stalin 

Nimajo strojevodje. Pa o 
tem ne bi preveč na široko. 
Raje na globoko. 

Vlada je z novimi pogoji za 
Zoisovo štipendiranje okrog 
prinesla lep del generacije, ki 
letos prehaja na fakultete. S 
spremembo pravilnika so podr-
li njihove načrte, po katerih so 
študirali, in s tem marsikomu 
vsaj zelo priprti vrata pri bodo-
čem šolanju. 

Zavod za zaposlovanje RS 
se izmika, češ da je štipendi-
stom posredoval temeljito in-

formacijo (skoraj leto dni po 
sprejemu zakona s silnimi 
spremembami!). Torej s tem 
ni nič narobe? Napaka pri 
Zoisovih štipendijah je prav v 
tem, da napake ni! Gre spet 
samo za potegavščino oblasti, 
da bo (če bo sploh še lahko) 
spet enkrat lahko govorila o 
"zmanjšanju proračun.':ke po-
rabe". Podobno počnejo tudi v 
drugih sferah: v zdravstvu z 
nedokončanimi investicijami, 
v kulturi z na poi ilegalno iz-

peljanimi razpisi (da jim po-
tem ni treba razdditi toliko de-
narja), ... 

MZoisovihštiperulijahsoz 
ustvarjanjem zmede (s preno-
som pooblastil), s temeljito 
medlim obveščanjem (za take 
drastične spremembe bi se 
spodobila vsaj ena krepka na-
cionalna PR/ADPRO kam-
panja) in predvsem z zviša-
njem kriterijev za pridobitev 
(in obdržanje) Zoisove štipen-
dije (upam. da nenamerno) 
marsikateremu nadarjencu 
okrnili možnosti, da se med 
študijem brez silnega dodatne-
ga študentskega dda res posve-
ča študiju in ne golemu preži-
vela. 

Zadeva v celotnem paketu z 
"gospodarsko ras^o" in drugi-
mi pokazatelji na "zlato dobo, 
v kateri živimo", niti ne bi bila 
tako resna, saj odraža le od-
nos aktualne oblasti do upo-
rabljanja pooblastil za 
upravljanje države. Vse sku-
paj zasmrdi do neba v tistem 
trenutku, ko novi sistem šti-
pendiranja nadarjenih pogle-
damo v dru^ luči • z vidika 
dolgoročnih posledic teh ukre-
pov. Te pa so žal take, da 
bomo mimogrede izgubili 

prenekaterega nadarjenca z 
nižjim povprei^em od predpi-
sanega (4,1 ali 8,^). Te "na-
daijence nižjega ranga" nam 
bodo potem pobrale svetovrte 
korporacije, ki imajo "lovce 
na glave" po celem svetu in 

jih odvlekle v tujino skupaj z 
vso dodano vrednostjo vred, 
ki jo bodo dobili v našem šol-
skem sistemu in jih tam izcu-
zali do konca njihovih karier. 
Kdo ho potem delal za pokoj-
nine prihodnjih generacij. 
Rokodelci? Industrija? Lepo 
vos prosim! 

Vse skupaj me spominja na 
vic iz rdečega obdobja, v kate-
rem so v vagonu sedeli Lenin, 
Stalin in Brežnjev. (Ja, v vi-
cih je tako kot v pravljicah 
možno vse.) In ko so tako se-
deli kakšno urico, vlak pa se 
ni nikamor premaknil, ker 
strojevodji in njegovemu na-
kladaču še niso pripeljali pre-

moga, je vstal Lenin, šel do 
strojevodje in ga ideološko pre-
priM naj požene. Zadovoljen 
seje vrnil v kupe in rekel: "No. 
tovariša, zdaj pa bo!"" 

Ker se v naslednji uri še nič 
ni zgodilo, je vstal Stalin, 
ustrelil strojevodjo, se vrnil v 
kupe in rekel: "No, tovariša, 
zdaj pa bo!" 

Po uri bolščanja skozi okrw 
na peron moskovske železniške 
postaje je vstal Brežnjev, zagr-
nil zavese v kupgu in rekel: 
"No, tovariša, zdaj pa bo!" 

Končno se bomo tudi mi 
morali vprašali, kdo ne da pre-
moga, kdo naklada (ne pre-
moga), kdo pobija strojevodje 
in kdo si zatiska oči. 

Vsaj tako jaz mislim. 

A N D R E J KOKOT, 

Radovljica 
www.pTes.s-radovljica.si 

G G naročnine 
04/201 42 41, e- fošta: narocnme@g-glas.si 
wwiV.gorenjskiglas.si 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Naroiilo zj objjvo spî enunio po Iflefonu M/201-«-00,6ksu 04/20M2-13 lU osrtoo pa BItmtisovI c«Ii 
v Kranju 0L|» poSli - do pooedt ja in <«ilka <)o 1 ).C0 utei Ctiu ogl»ov U ponudb«tubriki: Mno ugodni. 

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

RADOVgiCA, TEL: 04/531$ Z49> EAX: 04/53 <>4 230 

MADŽARSKE TOPUCE: 7 .8. -10.8., 2 1 .8. - 24. 8., 1. 9 - 7. 9.; 

PEgEŠAO 15. 9. - 22. 9., 22. 9. - 29. 9.; KOPALNI IZLET IZOLA: 

11. 8.; GOU OTOK: 26. 8. 

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

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

IZLETI 

v Izolo 
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče vabi 
na kopalni izlet v Izolo v ponedeljek, 1 1 . avgusta. Odhod av-
t o b u s a bo ob 6 . 30 z vseh posta ja l i šč od Ž a b n i c e proti 
Stražišču. Prijave po tel.: 0 4 1 / 7 0 6 673 in 2 3 1 0 o6 i - Marija 
Bogataj. 

Na Triglav 
i e n č u r - Turistično društvo Šenčur organizira v nedeljo, 17., 
in v ponedeljek, i8 . avgusta, dvodnevni planinski izlet na 
Triglav. Pot je zelo zahtevna in zahteva tudi kondici jsko 
pripravljenost. Odhod avtobusa bo ob 5. uri izpred pošte 
Šenčur. V primeru s labega vremena bodo turo prestavili. In-
formaci je in prijave zbira d o nedelje, 1 0 . avgusta , Franci 
Erzin, tel. 041/875-812 . 

Z ladjo od Poreča do Umskega kanala 
Žabnlca - Društvo upokojencev Žabnica vabi v ponedeljek, 
25. avgusta, na izlet z ladjo na relaciji Poreč-Rovinj-Limski 
kanal. Odhod bo ob 5.30 izpred vseh avtobusnih postaj od 
Kranja proti Trati. Vpisovati bodo začeli v torek, 5. avgusta, 
od 14. do 1 6 . ure d o z a s e d b e m e s t po telefonu 2 3 1 1 - 9 3 2 
Mara Pečnik. Rok plačila je najkasneje do 8. avgusta zaradi 
rezervacije ladje. 

Pohod na Svete VIšarje in Kamnitega lovca 
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na pohod na 
Svete Višarje ( 1790 m) in Kamnitega lovca (2071 m) in sicer 
v sredo, 27. avgusta, z odhodom ob 6.30 izpred avtobusnih 
postaj od Sv. Duha do Stražišča. Prijave in plačila sprejema 
Lojzka Dolenc po telefonu 2 3 1 1 - 7 1 5 od 18 . d o 22. avgusta 
med 13. in 15. uro. 

Na Mangart 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi v soboto, 9. avgusta, na 
izlet na Mangart . Odhod ob 6. uri izpred centra Mercator na 
Primskovem. Pot je dobro zavarovana, vendar strma in iz-
postavljena, zato ni primerna za ljudi z vrtoglavico. Obvezni 
s o dobri planinski čevlji in čelada. Prijave v pisarni PD d o 7. 
avgusta. 

Na Bašeljski vrh 
Kokrica - Društvo upokojencev Kokrica vabi v soboto, 9. av-
gusta , na Bašeljski vrh na Kališčem. Ob 8. bo zbor pred Do 
m o m krajanov na Kokrici. Hoje bo za 5 do 6 ur, zato opozar-
jajo na ustrezno kondicijo in primerno opremo. 

Vogel iz planine Razor 
Kranj • Planinsko društvo Kranj vabi v soboto, 16. avgusta, 
na planinski izlet na Vogel iz Planine Razor. Odhod ob 6. uri 
odhod izpred Mercatorja na Primskovem. Prijave v pisarni 
Planinskega društva Kranj do četrtka, 14. avgusta. 

KONCERTI 

Koncert jodlarske kraljice Brigite 
S t u d e n e c - Društvo upokojencev Žabnica vabi na ogled kon-
certa jodlarske kraljice Brigite z glasbenimi gosti Slovenije ir 
Avstrije, ki bo v soboto, 6. septembra, ob 19 .30 v Letnem 
gledališču Studenec. Odhod avtobusa bo ob 18. uri izprec 
vseh postaj od Virmaš proti Kranju. Prijave zbirajo v torek, 5. 
avgusta , od 13 . do 15. ure po telefonu 51 32 841 - Jerica 
Kraševec. Rok plačila je 7- avgusta, lahko tudi pri Anki Hafner. 

RAZSTAVE 

Utrinki Galerije Avsenik 
Begunje - V Galeriji Avsenik je od 1. avgusta do 31. oktobra 
na ogled razstava Utrinki Galerije Avsenik. 

LOTO 

Rezultati 62. kroga - 3. avgust 2008 

4. n , 13, 17. 21 , 23, 39 in 25 

Lotko: 9,6,8.3,0,1 

Predvideni sklad 63. kroga za Sedmico: 160 .000 EUR 
Predvideni sklad 63. kroga za Lotka: 530.000 EUR 

http://www.pTes.s-radovljica.si
mailto:narocnme@g-glas.si
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Ekskluzivno na Gorenjskem glasu 
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju 
"vihamika", ki gaje življenje premetavalo in utrdib. 

Zelo zanimiva knjiga 
za Gorenjce, 
saj se največ dogaja prav 
v naših krajih. 

Prvi Slovenec, 
kije bil dvakrat zaprt 
na Golem otoku. 

Cena za bra/ce 

Corenjskego glasa z ; , 

2 0 % popustom 

samo 

2 3 , 2 EUR 

+ poitnina 

Gorenjski Glas 

MOOVAN HRAST 

VIHARNIK 
N A R A Z T O T J I H C A S A 

SUROVINE 
K U P I M 

Za vai beležimo čps 

FESST, A o. o., 
nepremičninska 
družba, 
Koroška c 2, Kranj, 
Telefon: 236 73 73 

Fax;236 73 70 
E-pošta: 
info(g)lesst.si 
Internet 
www.fesstsi 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ • Planina I, garsonjera, 26,63 
ni2, 4./7, I. izgr. 1978, 66.000,00 
EUR. 
£K0F|A LOKA - Groharjevo naselje, 
garsonjera, 23 mi, P/4,1. izgr. 1968, 
59.000,00 EUR. 
KRANJ - Planiria I, enosobno, 43,oS 
m2, 9./12, I. izgr. 1974, obnovljeno 
2006, 89.000,00 EUR. 
T R Ž i t - Ravne, enosobno, 33.70 ni2, 
1. Izgr. 1950, popolnoma obnovljeno 
200S, 55.000,00 EUR. 
TRŽIČ • Ravne, enosobno, 38 1712, 
2./3,1. izgr. 1985,70.000,00 EUR. 
KRANJ - Vodovodni stolp, dvosobno. 
57,io m2, 4-/4, I. izgr. 1964. 
93.500,00 EUR. 
TR2IČ • Deteljica, dvosobno z atri-
jem, 65,17 m2. P/s, I. izgr. 1982, 
106.000.00 EUR. 
KRANJ - Zlato polje, 44,73 mz, eno-
sobno z balkonom, shrambo in par-
kirnim mestom v garaži, 2./4,1. izgr. 
2008, 115.000,00 EUR, NOVO-
GRADNJA. 

www.fess l .s i 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax: 201 42 13 
e m a i l : maliogla5i@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 (ias: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8.-19. ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
P R O D A M 

BLED-ZASIP, ob vodi v Iristanovanjski 
hiši. S S m2 stanovanje, s 400 m2 ze-
lenice. drvarnica, klet, sončno, vseljivo 
takoj, cena; 75.000,00 EUR. « 
041/648-173 

80054ST 

O D D A M 

OPREMLJENO, dvosobno stanovanje 
v Kranju, Zoisova ul., cena 450 EUR + 
stroški, « 0 3 1 / 3 0 1 - 1 3 9 

dOOS443 

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

4000 KRANI 
TEL : 04/23-S1-I20, 

04/23-66-670 
041/755-296, 040/204-661, 

041/900-009 
e-pošta: itd.nepremicnine^siol.net 

www.itd-plus.si 

iu j 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
P R O D A M 

KURIVO 
P R O D A M 

HLODOVINO, smreke, )elke in sušice, 
t r 0 4 1 / 4 4 2 - 1 5 1 eooMii 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
P R O D A M 

S E D E Ž N O garnituro s loteljem, vel. 
3x2,60 m. skoraj nova. cena 2 5 0 
EUR, Radovljica. Triglavska 8, « 
031/300-093. 051 /395-398 

800S428 

P O D A R I M 

KsKERNi 
N E P R E M I Č N I N E 

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

GSM 051/320700. Email: info@k3-kern.si 

N A J A M E M 

DVO A U TRISOBNO stanovanje na 
Kokrici pri Kraniu. TT 040/698086 

8004362 

HISE 
PRODAM 
C E R K U E , 145 ni2. dvojček, zgr. 08. 
250 m2 zemljišča. V. gr. faza, zeleno 
okolje ob potočku v liližinl gora, pogled 
na Krvavec, cena 229.000 EUR, Slo-
venska hiša, IT 0 5 1 / 3 7 1 - 1 1 2 0005437 

HIŠO z zemljiščem in gradbeno parce-
lo v Poreču. U 041 /626-154 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

DNEVNO NOČNI BAR v okolici Kra-
nja, na odlični lokaciji, zelo dobro vpe-
ljan z velikim letnim vrtom, popolnoma 
opremljen In vzdrževan, i r 0 4 0 / 3 2 1 -
001 8006M3 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
P R O D A M 

OPEL Astra C L 1 . 7 diesel, 1.03 1. last-
nica. brezhiben, garažiran, servisiran, 
klima. » 041/741 -430 

8005442 

AVTODELI IN OPREMA 
P R O D A M 

AVTO GUME 1 9 5 / 6 5 / 1 5 - 4 3 0 7 izde-
lane. 8 mm profila Continental s platiš-
či za jeklena, n 051 /435-699 

8005438 

STROJI 
IN ORODJA 
P R O D A M 

VILIČAR Indos 2t diesel. « 041/878-
507 80QM30 

RABLJEN kavč, dostava na vaš dom. 
» 0 4 1 / 9 0 3 - 4 1 2 , Pavle «*»43s 

SlPADOVO pohištvo za dnevno sobo. 
2 kavča, 2 omari in 2 stola, V 
0 4 1 / 5 8 2 - 1 6 6 8005438 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
P R O D A M 

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

6006289 

OSTALO 
P R O D A M 

KOTNO tuš kabino, še zapakirano 
dim. 76x76x180. sleklo, « 04/257-
501 8005439 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

VSAK DAN sveže rezano cvetje gladh-
ol, prodam tudi svežo peso. Smolej, 
Luže 2 2 a , tt 041 /789-608, 0 5 1 / 
3 6 5 - 5 3 3 8005424 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
P R O D A M 

TRAKTOR Same Eksplorar 11/80 top, 
I. 2004, klimo, prednjo hidravliko in 
kardanom, široke pnevmatike, 1600 
del. ur, zelo primeren za strme terene, 
kot nov, ugodno, « 0 5 1 / 3 1 3 - 7 3 2 

e00544S 

K U P I M 

BAURKO za okrogle bale, manjšo In 
manjši traktor, lahko v okvari, t r 
031/604-918 8005440 

PRIDELKI 
P R O D A M 

OSTALO 
P R O D A M 

DIMNIK Schidel fi 25, opreko 4 kn 6, 
cementne cevi li 10. 15. 20. It 
051/684-167 «005432 

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

DRVA možnost razreza in dostave, lir 
0 5 1 / 3 7 7 - 7 2 3 aoo544i 

sodečo 
Z a p o s l i m o : 

KUHARJE in 
POMOČNIKE (m/ž) 
za delo v Kranju, Ško^i Loki, 

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

Ugoden delovni čas 
in plai i lo . 

Prijave: 
S O D E X O Prehrana in 

storitve, d. o. o., 
Kadrovska s lužba. Železna 
cesta i 6 , l o o o Ljubljana. 

ZAPOSLIM voznika C kat.. v doma-
čem prometu. Bemik Anton s.p., Sp. 
Luša 19, Selca, •o- 0 3 1 / 6 2 8 - 4 5 5 

8005452 

IŠČEMO izkušene prodajalce v direk-
tnem marketingu, lahko mlajSI upoko-
jenec/ka. Zora Klampfer s.p.. Visoko 
49, Visoko, t r 031 /868-993 «1053« 

KOVINARJA vzdrževalca takoj redno 
zaposlimo, delo je Kranju, samo do-
poldan. Besco. d.o.o.. Nova vas 12, 
Zg. Besnica, i r 04/25-06-147BOO54M 

ZAPOSLIMO inštalaterja vodovodnih 
in ogrevalnih inštalacij. Inštalaterstvo 
Pogačnik. Spicarjeva 11, Radovljica, 
t r 031 /69-28-27 000542; 

ASTEBIKS S E N Č I U Rozman Peler, s. 
p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170, 
041 /733-709; žaluzije, rotoji, rolete, la-
melne zavese, plise zavese, komamiki, 
markize, www.asteriks.net 900M20 

B E U E N J E notranjih prostorov, kitanje 
Sten in stropov, odstranjevanje tapet, bar-
vanje vseh vrst fasad, premazi oken, vrat 
in rvapuščev, Ravec Ivo s.p., Podbnszje 
179, Nakto. t r 031/392-909 

L I Č E M 

PICOPEKA z izkušnjami zaposlim v 
redno detovno razmerje ali za občasno 
pomoč. Picerija Pod gradom, KorošKa 
C. 28. Tržič, t r 0 3 1 / 5 7 1 - 7 8 1 soosaae 

ZAPOSLIM natakarja-ico In kuharja-
ico. zaželene izkušnje, vozniški izpit. 
Gostišče Češnar, Slovenska c. 39 , 
Cerklje na Gorenjskem, t r 0 5 1 / 6 5 5 -
5 0 5 

800532? 

ZAPOSLIM prijazno in komunikativno 
dekle za delo v recepciji v Wellness 
centru na Bledu. Prošnje pošljite na 
rtaslov LInea Alpe. d.o.o.. Betonova 2 , 
Kranj 8005301 

ZAPOSLIM dekle ali gospo za strežbo 
v gostinskem lokalu, leta niso po-
membna, zahtevamo delovne izkušnje, 
prijaznost in osebno urejenost, Picerija 
Pod gradom. Koroška c. 26. Tržič. S 
0 3 1 / 5 7 1 - 7 8 1 . 600S36S 

ZAPOSLIM natakarja/ico v Restavra-
ciji Mona Lisa, J. Platiše 17, Kranj, ne-
delje in prazniki prosto, zelo dobro pla-
čilo, t r 031/33-9&-48 

ZAPOSUMO mesarja prodajalca. Mat-
jaž Krč s.p.. Huje 9, Kranj, tT 
041/767-339 8005380 

VOZNIKA kamtona za mednarodni 
transport zaposlim, C In E Kat. - prevo-
zi v EU, Zaje Transport, d.o.o., Valbur-
ga 15, Smlednik, t t 0 4 1 / 6 2 2 - 5 2 9 

800S328 

ZAPOSUM voznika C in E » 
Tadej Frakelj s.p., Studeno 2 4 , ; 
niki, » 0 4 1 / 7 6 7 - 3 5 5 8005361 

ZAPOSLIM delavca za delo na kiper 
vlačilcu v notranjem prometu In tudi 
dela z gradbeno mehanizacijo, pogoj 
slovensko državljanstvo ter izpit C (E) 
kat. Jaka Ovijač s.p.. Polje 23. Vodice, 
tr 041/688-757 8005428 

1£ČEM DELO. krojaška In šiviljska po-
pravila, t r 041 /317 -349 8005428 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI D 0 1 0 LET Z A VSE 
ZAP., TUDI Z A DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOJENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

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

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

Maribor, telefon: 
02/252-48-26,04i/750-s6a 

STORITVE 
N U D I M 

4-URNO varstvo za vašega malčka, v 
dop. času na mojem domu. Angela 
Petran. Šorlijeva 33. Kranj, t r 
0 4 1 / 5 3 2 - 8 2 6 soossss 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe. urejanje In tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
S G P Byty<)i d.n.o., Struževo 3a, 
Kranj,« 041 /222 -741 800488i 

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela. no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tla-
kovanje dvorišča, ograjo, kamnite 
škarpe In dimnike, kvalitetno, hitro in 
poceni, S G P Beni. Stmževo 7, Ktanj, 
IT 0 4 1 / 5 6 1 - 8 3 8 8005209 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih plošč. Izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovic & Co, d.n.o.. Jelov-
škova 10, Kamnik, t r 01 /839-46-14, 
041/680-751 «0047(2 

DELAMO vsa zklanska dela, notranje 
omete in fasade z našim ali vašim ma-
terialom, Arjaniti. d.o.o., Žabnica 47, 
Žabnica,tr 041/878-386 8005422 

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, t r 041 /557 -871 800SI28 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje, 
zidava, montaža novih, popravila sta-
rih. nudimo dimne obloge, dimne 
kape. Novak & Co, d.n.o.. Ljubljanska 
89, Domžale, t r 031/422-8OO8004917 

PREKRIVANJE STREH od 3,5 EUR/ 
m2, možna dobava 3 0 % cenejše kritine. 
Marko Deriink s.p.. Glavna cesta 12, Na-
kkj, tr 040/484-118 S005449 

SLO-DOM zaključna dela: knauf, amv 
strong, spuščeni stropi, predel, stene, 
okna, vrata, streš. okna volux. pleskar-
ska in druga vzdrževalna dela, Slavko 
Markotič s.p., Suška c. 28, Skofja 
Loka, t r 041/806-751 eoo«ii 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena tes-
nia do 30 % privanka pri ogrevanju. Prepi-
ha in pcaliu ni veči Zmanišan hup. 10 let 
garancfle. BE & MA, d.o.o., Eksietjeva 6, 
Kamnl<, t r 01/83-15057,041/694-229 

8005447 

UČENJE PLAVANJA. Individualno za dio-
ke od 4. leta napdej in tudi odiasle, izkušen 
učiBf, Aleš Rateks.p.. Kočna 9a, B I E ^ 
Dobrava, t r 041/860-251 6oos3so 

ZASEBNI STIKI 
35.000 POSREDOVANJ, 11.000 poznan-
stev v preteklem letu je karakteristika žoAie 
posiedovalnice Z a u p ^ za v«e generac^, 
ki posreduje po vsej Sto, «03/57-26519. 
031 /506-»95.031 /836578 sooooo. 

58-LETNl , izobražen, postaven po-
slovnež želi spoznati iskreno življenjsko 
sopotnteo. » 041/229-649 eooMio 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
lante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države, t r 0 3 1 / 8 3 8 5 7 8 eooooos 

MLAD. uspešen, preprost moški z 
otrokom hrepeni po iskreni zvesti part-
nerici. t r 041 / 9 5 9 - 1 9 2 8005417 

w\\ iv.piitiroliiiik.com 

BOROVNICE vsak dan sveže nabrane 
na Pokljuki, cena 6 EUR dober liter, t r 
0 3 1 / 6 2 1 - 8 5 8 

V2REJNE ŽIVALI 
P R O D A M 

BIKCA simentalca. starega 4 mesece, 
t r 041 /410 -272 8005434 

TELICO slmentalko v 9. mesecu bre-
josti, t r 0 3 1 / 3 4 6 - 7 2 9 

B005450 

ZAJCE, francoski srebrec. t r 0 4 / 2 3 -
11-907, Mravlje 8005448 

OSMRTNICA 

V neizmerni žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem, da n a s je v 6 1 . letu starosti za vedno zapustila naSa draga 

MARIJA CEJ 
Pogreba d r a g e pokojnice n e bo. 
N a lastno že l jo je svo je te lo podari la v r a z i s k o v a l n e n a m e n e 
Medic inski falculteti v L jubl jani - Inštitutu za anatomi jo . 
Cvetje in sveče hvaležno odklanjamo v korist Onkološkega inštituta. 

Žalujoči : hči Nevenka z G i n o m , vniiki iqi T e a in Zo ja i n 
prijatelj Edgar 

GNEZDA za kokoši nesnice v prosti 
reji. Rajgelj Anton, Kropa 2a. i r 
041/642-184 8005089 

ZAPOSLITVE Im/ž) 
N U D I M 

DNEVNI bar v okolici Kranja honorar-
no zaposli osebo za 4x tedensko čiš-
čenje lokala, Aldera, d.o.o.. Partizan-
ska u. 34. Šenčur, t r 040/321 -001 

8005345 

DOBRO vpeljan dnevni bar v okolici 
Kranja redno zaposli osebo za delo v 
šanku. Aldera. d.o.o.. Partizanska u. 
34, Šenčur, t r 040/321 -001 

NATAKARJA/ICO, žensko za pomoč v 
kuhinji, zaposlimo v novi pteeriji v Trži-
ču, Boštjan Trampuž s.p., C. Janeza 
Finžgarja 9, Jesenice, t r 040/661 -
984 8005431 

OSEBO za dostavo hrane na dom za-
poslim v redno delovno razmerje ali za 
otičasno pomoč. Picerija Pod gradom. 
Koroška c. 26, T r ž i č , » 031 / 5 7 1 - 7 8 1 

8006387 

Z A H V A L A 

V 67. letu starosti nas je nenadoma zapustil dragi brat, stric in svak 

JOŽE ŠTERN 
IZ S rednje vas i 1 2 8 , po d o m a č e Mati jev J o ž a 

Iskreno se zahval ju jemo sorodnikom, s o s e d o m , sovaščanom, ne-
kdanj im sodelavcem IBI Kranj , pri jateljem in z n a n c e m z a izreče-
na sožalja in besede tolažbe, podarjeno cvetje, sveče in darovane 
sv. maše . Zahva la v s e m , ki ste ga v ve l ikem številu pospremil i na 
njegovi zadnj i poti. Posebna zahvala Davidu S t r a j h ^ u in dežur-
n i ekipi prve pomoči z dr. M o h o r j e m . Hvala župniku g. U r b a n u 
Kokalju za lepo opravljen obred, praporščakom, p e v c e m Kranj-
skega kvinteta, nosačem, gas i lcem in Štefki Svetelj za lepe poslo-
vilne besede, zvonar jem, pogrebni službi Navček in gospe Mihe-
1 1 Zahva l ju jemo se tudi Društvu upokojencev Šenčur. V s e m ime-
novanim in n e i m e n o v a n i m še enlaat i skrena hvala. 

V s i njegovi 

mailto:info@g-glas.si
http://www.fesstsi
http://www.fessl.si
mailto:maliogla5i@g-glas.si
http://www.itd-plus.si
mailto:info@k3-kern.si
http://www.asteriks.net
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Vozijo počasi, 
celo prepočasi 
SIMON ŠUBIC 

Minili so trije meseci, odkar 
je začel veljati nov in pred-
vsem strožji prometni za-
kon. Resorna ministra ugo-
tavljata, da je zakon takoj 
vnesel več reda na naše ce-
ste. Kaj pa menite vi? 

Foto: Corazd Kavii< 

Aleš Križnar, Ško^a Loka: 

"Razmere na cestah so za-
radi novega zakona še slab-
še, saj jih sedaj ogromno 
vozi krepko pod dovoljeno 
mejo, ker ne vedo, kakšne 
so omejitve, in se bojijo, da 
ne bodo strogo kaznovani." 

Ana Mubi, Kranj: 

"Po uveljavitvi novega in 
strožjega zakona ugotav-
ljam, da mnogi vozijo počas-
neje, kot bi smeli. Včasih 
imam občutek, kot da neka-
teri vozijo enako hitro po av-
tocestah in lokalnih cestah." 

Alojz Švigelj, Kranj: 

"Po moje je sedaj na cestah 
precej več reda. Manj je no-
rega divjanja, saj se omejit-
ve hitrosti veliko bolj spo-
štujejo. K temu so zagotovo 
pripomogle tudi precej viso-
ke kazni." 

Franci Zelnik, Predoslje: 

"Mislim, da je v zadnjih me-
secih na naših cestah več 
reda kot prej. Manj je pro-
metnih nesreč, saj vozniki 
bolj upoštevajo predpise. 
Verjetno so k temu največ 
pripomogle visoke kazni." 

Dušica Makivid, Medvode: 

"Ne bi rekla, da je kaj več 
reda na cestah, opažam pa, 
da več voznikov kot prej vozi 
počasneje, kot je dovoljeno. 
K temu verjetno največ pri-
spevajo visoke kazni in ne-
poznavanje predpisov." 

Nihče ni prišel brez kolajne 
Naši padalci so na pravkar minulem svetovnem prvenstvu na Slovaškem povsem zasenčili konkurente, 
poleg ekipne zmage pa so osvojili še pet posamičnih odličij. 

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

Lesce • "Ko so nam tekmeci 
iz drugih držav čestitali za 
ekipno in posamične kolaj-
ne, se kar niso mogli načudi-
ti, zakaj smo toliko boljši od 
vseli. Kot bi priSll z drugega 
planeta," je v soboto popol-
dne ob vrnitvi domov razla-
gal Domen Vodišek, vmes 
pa je sprejemal čestitke do-
mačih, prijateljev in radovlji-
škega župana Janka S. Stu-
ška. Vsi skupaj so sc namreč 
zbrali pred gostiščem na le-
škem letališču, da nazdravijo 
junakom letošnjega sveto-
vnega prvenstva v klasičnih 
padalskih disciplinah. "Tež-
ko razložim, zakaj smo toli-
ko boljši od drugih, najbrž 
pa je vzrok, da smo vsi dani 
ekipe dobro osvojili tehniko, 
ki jo zagovarja naš trener 
Drago Bimčič, tako da tudi 
sedaj, ko se je ničla zmanjša-
la na dva centimetra, nima-
mo težav," je dodal vedno 
zgovorni Domen, ki se je ko-
nec tedna veselil svoje tretje 
ekipne zlate kolajne s sveto-
vnih prvenstev in prve srebr-
ne kolajne v posamični kon-
kurenci skokov na cilj. 

Kar dve zlati odličji, eno za 
ekipno zmago in eno za 
zmago v posamični konku-
renci, pa je imel za vratom 
nov svetovni prvak v skokih 
na dl j Senad SaUdč. "Potrdi-

Prav vsi reprezentantje so se s svetovnega prvenstva domov na Gorenjsko vrnili z odličji. 

li smo, da smo kot ekipa naj-
boljši na .svetu, meni pa je 
uspelo, da sem po kolajni na 
svetovnem vojaškem prven-
stvu osvojil želeno zlato še 
na civilnem svetovnem pr-
venstvu. V pravem trenutku 
sem bil v pravi formi," je za-
dovoljen povedal dvakratni 
svetovni prvak SaUdč. 

Prav tako dve zlati odličji 
pa sta se bleščali na prsih 
svetovne prvakinje v figiua-
tivnih skokih in kombinaciji 

Irene Avbdj. "Letos sem bila 
pred tekmovanjem malce 
skeptična, nisem bila prepri-
čana, če smo dovolj trenirali, 
predvsem pa nisem vedela, 
kako so trenirale konkurent-
ke. Sedaj sem presrečna," je 
povedala Irena, ki komaj 
sproti šteje odličja. 

Prvo svojo kolajno iz sve-
tovnega prvenstva, bronasto 
iz skokov na dlj, pa je v sobo-
to s Slovaškega prmesla 
Kranjčanka Maja Sajovic. 

"Že doma sem se odločila, 
da bom dobro skakala, "na-
špičiia" sem se na nulo, na 
tekmi pa sem iz skoka v skok 
postajala bolj samozavestna 
ter se na koncu veselila tret-
jega mesta," je bila nasmeja-
na Maja, ki se je z ostalimi 
dani zlate ekipe Romanom 
Kaninom, Urošem Banom 
in Borutom Erjavcem ter tre-
nerjem Dragom Bunčičem 
veselila velikega uspeha cele 
naše reprezentance. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 
Danes, v torek, bo zmerno do pretežno oblačno, občasno 
bo deževalo, vmes bo tudi kakšna nevihta. V sredo bo delno, 
v četrtek pa pretežno jasno in topleje. 

Agencija RS za okolje, Urad za Meteoftogijo 

TOREK 

TTTT 

16/25°C 

SREDA 

17/28°C 

ČETRTEK 

17/29''C 

26/17-C f 

MiirsteSobolini 

31/22-C 

KRANJ 

Laško se je podražilo 
Pivovarna l aško je v petek svoje i7delke podražila od tri do 
pet odstotkov, kar je po predlanskem oktobru in uvedbi evra 
drugo zvišanje cen, prvo je bilo maja letos. Kot poudarjajo v 
pivovarni, je razlog za zvišanje cen podražitev vhodnih suro-
vin, energije, embalaže in storitev. Hmelj se je v zadnjem 
letu podražil več kot petkratno, slad za 70 odstotkov, etikete 
za 88 odstotkov, PVC materiali za 2 0 odstotkov, steklenice za 
osem in pločevinke za šest odstotkov, na končno ceno pa so 
vplivale tudi višje cene naftnih derivatov in ostalih erergen-
tov. V pivovarni s številkami dokazujejo, da s podražitvami 
ne sledijo inflaciji. Medtem ko je bila Inflacija v obdobju 2003 
- 2 0 0 7 19,6-odstotna, se je grosistična cena steklenice piva 
Zlatorog v tem času zvišala le za 9,6 odstotka. C. Z . 

K A M N I K 

Pomoč bodo razdelili čim prej 

Na seji komisije za dodeljevanje pomoči prizadetim 
občanom občine Kamnik v nedavni ujmi, ki jo je v četrtek 
sklical župan Tone Smolnikar, so se predstavniki Centra za 
socialno delo Kamnik, Rdečega križa in Slovenske karitas do-
govorili, da bodo nemudoma in v polnem obsegu zastavili 
delo na terenu in zbrali podatke, potrebne za delitev pomoči. 
"Načelno stališče vseh prisotnih je bilo, da mora biti prizade-
tim Iz različnih virov zbrana pomoč razdeljena čim prej In po 
načelu pravičnosti, saj so nekateri že dobili pomoč tako v 
denarju kot v materialu. Naš cilj je, da vsem poškodovanim 
hišam še pred zimo zagotovimo novo streho in poskrbimo 
za ustrezno prezimovanje živine," je še poudaril župan. J. P. 

Mladoporočenci 
V Kranju so se 26. julija poročili Uroš Brus in Ana Kavčič ter 
Dejan Hervol in Monika Pavlin, v Preddvoru pa Boris Oso-
lln in Katarina Špenko, Marko Šoštarko In Tjaša Štrukelj ter 
Damir Kovačevič in Suzana Petrušič. V Školji Loki so se 2. 
avgusta poročili Jože Oblak in Natalija Tavčar ter Jurij Štu-
cln In Urška Martinfič. Mladoporočencem čestitamo In jim 
podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 

Novorojenčki 
Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 38 novorojenčkov, 
od tega v Kranju 31, na Jesenicah pa 7. V Kranju je prvič zajo-
kalo 18 deklic in 13 dečkov. Najtežji deček je tehtal 4.420, naj-
lažja deklica pa 2.590 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 5 
dečkov in 2 deklici. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 3 .010 
gramov, najtežji pa je tehtnica pokazala 4.020 gramov. 
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RADIO KRANJ d.o.o. 
Stritarjeva ul. 8. KRANJ 

TSIEPON: 
(04) 281-2220 munait 
<04) 281-222-1 miBuc 
<(M) 2022-222 »«»«• 
(051) 303-50S KmuuoM, 

FAX: 
<04) 281-2229 >i»Km« 
(04) 281-222« iKiZKjt 

E-poSto: 
radlokranJOradlo-kranl.sl 

www.radio-kranj.si 

http://www.radio-kranj.si

