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Danes se začenja volilna kampanja 
Natanko trideset dni nas še loči od letošnjih parlamentarnih volitev, 
Z današnjim dnem se začenja volilna kampanja. 

DANICA Z A V R I ŽUEBIR 

Kranj - Volitve v državni zbor 
bodo 2 1 . septembra, danes se 
je tudi uradno začela volilna 
kampanja, ki bo trajala do 
19. septembra opolnoči, ko 
bo nastopil volilni molk pred 
nedeljskim glasovanjem. 
Stranke pa so že vse poletje 
zelo aktivne: pripravljajo sre-
čanja, zborovanja, koncerte, 
se z avtobusi in vlaki vozijo 
med volivce, ta teden so že 
začele predstavljati tudi svoje 

kandidate. Liste kandidatov 
sicer povsod še niso dokonč-
ne, za to imajo stranke in vp-
livci še čas do prihodnjega 
tedna. 27. avgust je namreč 
rok, do katerega je treba pri 
volilnih komisi jah volilnih 
enot vložiti kandidature ozi-
roma liste kandidatov za po-
slance državnega zbora. 

Ta teden sta se na nacio-
nalni televiziji že pred za-
četkom voli lne kampanje 
soočila Janez Janša in Borut 
Pahor, prvaka strank S D S 

in SD, ki jima ankete javne-
ga mnenja izmenično kaže-
jo možnost za zmago na vo-
litvah. Takšnih in drugač-
nih volilnih soočenj in dru-
gih dogodkov, ki naj bi pre-
pričali volivce, bo v prihod-
njih tednih še več. Kandida-
ti za 9 0 poslanskih mest v 
državnem zboru se bodo 
skušali l judem predstaviti v 
naj lepši luči. T u d i na Go-
renjskem, v prvi volilni eno-
ti, kjer volimo v enajstih vo-
lilnih okrajih. 

Najboljši volilni rezultat na letošnjih volitvah pripisujejo strankama SDS Janeza Janše in 
SD Boruta Pahorja. 

POLETNI MENJALNIŠKI TEČAJI 

ZA HRVAŠKE KUNE 

O v akcijo! 

Zaplet pri gradnji na Pokljuki 
M A J A BERTONCELJ 

Kranj - Pred kratkim smo pi-
sali, da bodo na Pokljuki za-
čeli graditi Športno-rekreadj-
ski center. Vrednost projekta 
je ocenjena na deset milijo-
nov evrov, od tega so 6,5 mi-
lijona evrov dobili odobrenih 
na razpisu Ministrstva za 
šolstvo in šport. Montažni 
objekt so že podprli, za grad-
njo centra pa na razpisu iz-
brali podjetje Tehnik iz Škof-
je Loke. A dela se kljub temu 
očitno še ne bodo začela, "Na 
razpis smo prejeli pet popol-
nih prijav. Po kriteriju naj-
ugodnejšega ponudnika je 
bil izbran Tehnik Izbran je 
bil za vsa dela z izjemo stre-
lišča, torej tudi za zunanjo 
ureditev centra. Na odlofitev 

pa se je pritožilo Cestno pod-
jetje Kranj. Upamo, da se 
bomo v č im krajšem času 
skupaj dogovorili in da ne bo 
prišlo do revizijske komisije, 
saj bi to prestavilo začetek 
del za najmanj dva meseca, 
kar bi pomenilo, da tekme 
svetovnega pokala v biadonu 
Pokljuka sredi decembra ne 
bi mogla gostiti. Oktobra bo 
na Pokljuko prišla inšpekcija 
mednarodne biatlonske zve-
ze. Takrat bo že jasno, ali 
bomo lahko center uredili 
tako, da bo organizacija te-
kem svetovnega pokala mož-
na. Ostajamo optimisti," je 
povedal Borut Nunar, direk-
tor OK Pokljuka, ter dodal, 
da razmišljajo, da bi priprav-
ljalna dela začeli z neodvis-
nim izvajalcem. 

67 
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A K T U A L N O 

Pričakala ji bo 
topla malica 
Bliža se 1. september, ko morajo 
srednje šole zagotoviti svojim dija-
kom topel obrok, ki ga bo država sub-
vencionirala z evra. V veiini go-
renjskih $ol so že uredili primerne 
prostore za razdeljevanje toplih obro-
kov. 

R A Z G L E D I 

Kandidat je bojevnik 
za stranko in zase 
Marko Colobi i , tajnik državne volilne 
komisije, v pogovoru za Gorenjski 
glas pojasnjuje, kdaj je zadnji rok za 
vložitev kandidatur, kdo lahko kandi-
dira, kako bomo volili, kdaj bodo zna-
ni rezultati volitev... 

11, 16 

R A Z G L E D I 

Pustok>vščin jima res 
ni manjkalo 
Tina Rus z Bleda in Jošt GanUr iz Kra-
nja nista pričakovala, da se bo njuno 
potovanje v Gruzijo skoraj sprevrglo 
v pustolovščino. Ob vdoru ruskih vo-
jakov v Gruzijo sta bila v glavnem me-
stu Tbilisiju, ki sta ga potem morala 
na hitro zapustiti. 

1 2 , 1 3 

E K O N O M I J A 

Daljinsko do 
dejanske porabe 
Elektro Gorenjska je predstavil daljin-
sko odčitavanje porabe elektrike, 
vode in toplotne energije v stanovanj-
skem naselju v Struževem. V petih le-
tih naj bi klasične števce zamenjali s 
števci za daljinsko odčitavanje v vseh 
gorenjskih gospodinjstvih. 

V 

V R E M E 

Danes bo precg jasno. 

V soboto bo gutnj še sončno, 

čez danpa spremen^ivo 

oblačno s plohami. V neddjo 

bo pretdm oblačno. 
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Volitev se že veselijo 
DANICA ZAVKL ŽLEBIR 

Kranj - Stranka LDS v treh 
volilnih okrajih na območju 
Kranja za poslance kandidira 
dve ženski in moškega. T jaša 
Filipčič (Kranj I) je visokošol-
ska sodelavka na Pedagoški 
faloilteti v Ljubljani, n jena 

braževanja. Tretji kandidat je 
Dušan Vučko (Kranj III), ki 
je e n mandat že bil poslanec 
državnega zbora. Doma je v 
Bohin ju , odraščal pa je na 
kranjskem podeželju. Zavze-
m a l se bo za uresnifitev pro-
g r a m a LDS, ki mis l i na vse 
d l j e skupine, na Gorenjskem 

Katarina Kresai s kandidati kranjskih volilnih okrajev 

področja dela so specialna in 
rehabilitacijska pedagogika, 
didaktika, športne v ^ o j e , pri-
lagojena športna dejavnost. 
Podpira večjo zastopanost 
žensk v politiki in na delov-
nih mest ih , zavzema se za 
enakopravno vključenost lju-
di s p o s e b n i m i potrebami , 
enostarševskih družin in od-
visnikov. Darja Kovačič 
(Kranj II) je direktorica Ljud-
ske u n i v e r z e v Kran ju , kot 
sociologinja pa dobro pozna 
družbene probleme in se 
zavzema za njihovo reševa-
nje. V Kranju jih je kar nekaj: 
u m i r a n j e včasih u s p e š n i h 
podjetij, nedorečena skrb za 
starejše, zapostavljeno pode-
želje, potreba po razvoju izo-

pa še zlasti za razvoj turizma, 
varnost, obnovo državnih 
cest (zelo potrebna je Kranj-
Jezersko), za subvenci je za 
prevoze dijakov iz centrom 
bolj oddaljenih krajev ter za 
večjo proračunsko rezervo za 
pr imer naravnih nesreč. 
Predstavitve kandidatov se je 
udeleži la tudi predsednica 
stranke Katarina Kresai, ki je 
kranjski izbor ocenila kot od-
l ično kombinaci jo mladega 
in svežega, izkušenega in 
prekal jenega, m o š k e g a in 
Ženskega. Vsi skupaj se že ve-
selijo letošnjih volitev. Sicer 
pa pravi, da je prva izbira 
stranke LDS po volitvah koa-
licija z S D in Zares, nikakor 
pa n e Janševega SDS . 

RADOvgiCA, BLED, BOHINJ 

Volilni avtobus SDS 

Po občini Radovljica bo jutri, 23. avgusta, potoval volilni avto-
bus SDS. Na njegovih postankih se bo predstavljal Anton Po-
gačnik, ki je v radovljiškem volilnem okraju na letošnjih volit-
vah kandidat za poslanca SDS v državni zbor. Avtobus se bo 
predvidoma ustavil v Radovljici, Lescah, se nato popeljal po 
lipniški dolini in se ustavil v Kropi, nadaljeval skozi Podnart in 
zvečer pot zaključil v Ljubnem. Istega dne bo potoval tudi po 
občinah Bled, Gorje in Bohinj, kjer s e bo predstavila tudi kan-
didatka v tem volilnem okraju Marija Ogrin. D . Ž. 

MEDVODE 

Zaresova kolesarska patrulja 

Zares IVledvode d a n e s organizira Zaresovo zeleno kolesar-
sko patruljo. S tem eko dogodkom bodo pričeli uradno vo-
lilno kampanjo stranke Zares • nova politika v Medvodah 
oziroma v n . volilnem okraju. Kot so zapisali v vabilu, si 
bodo s kolesom odšli ogledat azbest na vrtičkih (stanovanj-
ska sbseska na Svetju), odpadke v jami na jeprci, otroško 
igrišče (stanovanjska soseska na Svetju) in bregove Sore v 
središču mesta. Zbrali se bodo ob i 6 . url na parkirišču pred 
medvoško knjižnico. M . B. 

urilo 
izžrchunctnu nuroCniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Knjigo prejme NEŽfl JANC iz Zgornje Besni«. 

Na Gorenjskem dva poslanca 
Na volilni konferenci stranke DeSUS za Gorenjsko so določili kandidate, ki se bodo potegovali za 
poslanska mesta na letošnjih parlamentarnih volitvah. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Naklo - Predsednik stranke 
Karel Erjavec je povedal, da 
raziskave javnega m n e n j a 
njihovi stranki napovedujejo 
četrto ali peto mesto na volit-
vah, računajo na osem d o de-
set poslancev, na dva tudi z 
Gorenjskega . Predsednik 
stranke D e S U S je še dejal, da 
je njen največji uspeh uskla-
jevanje pokojnin z bmto pla-
čami, v prihodnje pa se bodo 
zavzeli za ugodnejše usklaje-
vanje z neto plačami. Uvelja-
vili so seniorsko olajšavo, 
preprečili prodajo Telekoma 
in pri lastninjenju zavaroval-
nice Triglav dosegli, da se bo 
35-odstotni delež prenesel na 
pokojninsko blagajno. Na 
vprašanje, s k o m se bo De-
S U S po volitvah koalicijsko 
povezal, pa je za Goren jsk i 
glas dejal, da bodo vstopili v 
takšno vlado, v kateri j im bo 

Kari Erjavec je predstavil kandidate Desus-a na Gorenjskem. / foto: corazd kjv« 

mandatar lahko zagotovil, da 
se bodo pokojnine usklajeva-
le z neto plačami, da se kapi-
talska družba prenese nazaj v 
upravljanje zavoda za pokoj-
ninsko zavarovanje, da drža-
va ne bo brezglavo razproda-
jala svojega premoženja , da 

se bo ohranjalo javno zdrav-
stvo in da bodo vrednote 
NOE ohranile svojo veljavo. 

Kandidati stranke D e S U S 
na Gorenjskem pa so nasled-
nji: L jubomii Jasnič (Jeseni-
ce), Anton U r h (Radovljica I), 
Jožef Logar (Radovljica II), 

Andre jka Majhen (Kranj I), 
Dušan Rebolj (Kranj II), Mar-
gareta Benčič (Kranj III), An-
ton Kiamarič (Tržič), Dušan 
Krajnik (Škofja Loka I), Jože 
Novak (Škofja Loka II), An-
ton T o n e Smoln ikar (Kam-
nik) in Neda Pagon (Idrija). 

Povzpeli so se na Storžič 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Lom pod Storžičem - Kandi-
dat za poslanca v državnem 
zboru stranke Zares iz Trži-
ča, novinar Darko Koren se 
je v sredo javnosti predstavil 
na prav poseben način. Na 
tradicionalni pohod Kopri-
varjev (tržiškega kluba s tri-
desedetno tradicijo in tako 
znanimi člani, kot sta nekda-
nj i s m u č a r Bo jan Križaj in 
pevec J a n k o Ropret) na vrh 
Storžiča je povabil predsed-
nika stranke Zares Gregorja 
Golobiča in kolege kandidate 
iz drugih volilnih okrajev go-
renjske v o l i b e enote. Od teh 
se je vzpona udeležil le Jože 
Andre jaš i z Radovlj ice, od 
vidnejših članov stranke pa 
še Janez Kopač, sicer pa ka-
kih trideset Koprivarjev. Po-
tem ko so osvojili vrh, s o se 

Gregor Golobič z gorenjskimi kandidati Zares / foio: cotud kivm 

skupaj s še nekaterimi kan-
didati in vodstvom tržiškega 
lokalnega odbora Zares zbra-
li v d o m u pod Storžičem in 
se tudi uradno predstavil i 
javnosti . Prišli so še Vasi l i j 

Prešeren, dolgoletni pred-
sednik u p r a v e j e sen i škega 
Acronija, ki kandidira v jese-
n i š k e m vo l i lnem okraju , 
kandidatka iz Š k o f j e Loke 
T i n a Tržan , Sandi Urš i č iz 

Kamnika in Matjaž Erjavec z 
Bleda. Darko Koren je m e d 
drugim dejal, da si bo v pri-
m e r u izvolitve na poslanko 
mesto aktivno prizadeval, da 
se spremeni medijska zako-
nodaja, saj je to sedaj slabo 
u r e j e n o in medi j i n e pred-
stavljajo nadzora oblasti, kot 
bi ga morali . T e m u je pritrdil 
tudi predsednik stranke Gre-
gor Golobič, ki meni , da gre 
za ključna vprašanja avtono-
mi je medi jev in da je ome-
njena zakonodaja potrebna 
spremembe glede pravice do 
popravka, v času kapitalske 
koncentracije se kaže potre-
ba po ločitvi u r e d n i š k e in 
lastniške funkcije v medij ih, 
treba pa je k o n č n o urediti 
tudi položaj S lovenske ti-

. skovne agenci je . S icer pa 
Gregor Golobič na volitvah 
pričakuje takšen rezultat, ki 
bi dal stranki Zares J15 ali 1 6 
poslanskih mest v d r & v n e m 
zboru, dve tudi za gorenjske 
kandidate. 

KRANJ 

Župan Perne za poslanca 

Predsednik stranke Zares je tudi v Kranju predstavil kandidate 
za letošnje volitve. V četrtem okraju kandidira kranjski župan 
Damijan Perne, ki se je za kandidaturo odločil s ciljem Kranju 
dvigniti ugled in prepoznavnost ter z željo omogočiti boljšo 
kvaliteto življenja ljudem. V petem okraju kandidira Alojz Po-
točnik, občinski svetnik, kandidatka v šestem okraju pa je Alen-
ka Bratušek. D. Ž. 

BAŠEM 

Družinski pohod k bolnici Košuta 

Občinski odbor borcev za vrednote N O B Preddvor vabi na 
družinski pohod do bolnice Košuta, ki bo v nedeljo, 23. av-
gusta. Udeleženci se bodo zbrali ob 9. uri na zgornjem par-
kirišču nad Vaškarjem v Bašlju. D . Ž . 

ŽIRI 

Starman odhaja iz politike 

Bojan S t a r m a n , sedanji pos lanec S lovenske demokratske 
stranke (SDS) in župan, ki s o ga volivci štirikrat izbrali za vo-
denje Občine Žiri, je najavil odhod iz politike. Njegova SDS 
ga za letošnje volitve ni uvrstila za kandidatno listo, zato se 
je v preteklih dneh veliko ugibalo o njegovi kandidaturi za 
Krščansko demokratsko stranko in podpori pri njihovi ude-
ležbi na volitvah, h kandidaturi pa ga je nagovarjala tudi Slo-
venska ljudska stranka. Ta teden se je Starman odločil: "Od-
hajam iz politike, kar pomeni , da ne bom sodeloval z nobe-
no stranko in nikogar ne bom podprl." Znova ga vleče v go-
spodarstvo, vodenje občine pa naj bi š e naprej opravljal ne-
poklicno. Ali odhod iz politike pomeni , da ne bo kandidiral 
niti na prihodnjih lokalnih volitvah? "Nikoli ne reci nikoli, 
županski mandat bom zagotovo speljal do konca, potem 
bom začel razmišljati o upokojitvi," je odgovoril v Žireh pri-
ljubljeni Bojan Starman. B . B. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Pričakala jih bo topla malica 
v večini gorenjskih srednjih šol so že zagotovili prinnerne prostore za razdeljevanje toplih obrokov. 

MATEJA RA>IT 

Kranj - Bliža se 1. september, 
ko bodo morale šole vsem di-
jakom zagotoviti topel obrok, 
Id ga bo država subvencioni-
rala z 2 ,42 evra. V šolah so 
vse poletje pripravljali pri-
merne prostore, kjer bodo 
lahko dijakom postregli topli 
obrok, saj večina šol tega prej 
ni imela. Ravnatelje nekate-
rih gorenjskih srednjih šol 
pa kljub temu še vedno skr-
bi, kako bodo to izpeljali. Ra-
6inajo, da bo država prisluh-
nila njihovim težavam in jim 
pomagala najti kompromis-
no rešitev za neko prehodno 
obdobje. 

"Dijaki so večino dneva od 
doma, zato je zelo dobrodoš-
lo, da jim po novem zagotav-
ljajo topel obrok v šoli. Ven-
dar pa bi obenem morali šo-
lam zagotoviti prehodno ob-
dobje, da bi lahko uredile po-
goje za to," je poudarila rav-
nateljica jeseniške gimnazije 
Lidija Domig. Sami namreč 
ta čas še nimajo ustreznih 
prostorov, saj čakajo na do-
končanje ureditve podstrehe. 
Lidija Domig računa, da bi 
dijaki toplo malico lahko za-
čeli dobivati v začetku novega 
koledarskega leta. Do takrat 
pa upa, da jim bodo pri šol-
skem ministrstvu prisliohnili 
in bi jim v tem prehodnem 
obdobju omogočili razdelje-
vanje hladne malice po razre-
dih. V nič kaj prijetaem po-
ložaju ni niti pooblaščenec 

Na kranjski trgovski šoli še ne vedo, ali bodo imeli dijaki v tem prostoru zgolj hladno ali 
tudi toplo malico. / Foto: rma DOM 

ravnateljice Srednje trgovske 
šole Kranj Anton Žnidar, saj 
se bodo prihodnje leto selili 
na novo lokacijo, tako da se 
mu zdi naložba v opremlja-
nje jedilnice na obstoječi šoli 
nesmiselna. Zato si želi, da bi 
v tem letu dijakom lahko po-
nudili zgolj hladno malico. S 
ponudnikom, ki bo skrbel za 
tople obroke na kranjski eko-
nomski šoli, so se sicer po-
skuSali dogovoriti za pakira-
ne tople obroke, a bi bilo to 
precej dražje. Prav tako še ne 
vedo, kaj bodo storili v srednji 
lesarski šoli v Škofji Loki, saj 
v šoli na Trati nimajo ustrez-
ne jedilnice. "Upamo, da se 
bomo lahko dogovorili za 
hladno malico," pravi ravna-
telj Peter Žagar. Ne bodo pa 
imeli težav v šolskem centru 

v Škofji Loki, kjer bodo po be-
sedah ravnatelja škofjeloške 
gimnazije Marjana Luževiča 
po eno šolsko uro namenili 
za razdeljevanje tople malice 
tako dijakom njihove kot le-
sarske šole in šole za strojniš-
tvo. "Za pripravo toplih obro-
kov bodo poskrbeli v kuhinji 
dijaškega doma." 

Rešitev so med poletjem že 
našli tudi v kranjski gimnazi-
ji. "Ta čas urejamo jedilnico 
in razdelilnico, prilagodili 
bomo tudi pouk. Po novem 
glavnega odmora ne bo več, 
bodo pa imeli dijaki prosto 
eno šolsko uro za malico," je 
razložil ravnatelj Franc Roz-
man. Direktorica tehniškega 
šolskega centra v Kranju An-
dreja P < ^ č n i k pa je dejala, 
da imajo srečo, ^ so že lani 

uredili novo jedilnico z dve-
sto sedeži. "V šoli bomo ime-
li sicer ^ o l j razdelilnico, saj 
naša kuhinja ni usposobljena 
za pripravo hrane. Ponudni-
ka smo že izbrali." Nobenih 
težav pri zagotavljanju toplih 
obrokov za dijake ne bodo 
imeL tudi v srednji gostinski 
in turistični šoli v Radovljici. 
"Šolsko kuhinjo smo doslej 
oddajali. S 1 . septembrom pa 
bomo zaposlili nove ljudi in 
sami pripravljali maUco za 
dijake," je pojasnila ravnate-
ljica Marjana Potočnik. V 
Biotehniškem centru Naklo 
pa bodo pripravo toplih obro-
kov za dijake le nadaljevali, 
saj so to imeU že prej. "Iz-
boljševali bomo le še kako-
vost," je dodal v. d. direktorja 
Marjan Pc^čnik . 

Župani na zagovoru pri Dragu Kosu 
Ta teden so bili na zagovor pred protikorupcijsko komisijo povabljeni štirje župani gorenjskih občin. 

DANICA Z A V R I ŽLEBIR 

Kranj - Župani Franc Čebulj 
iz oTjčine Cerklje, Igor 
Draksler iz občine Škofja 
Loka, Mihael Prevc iz Želez-
nikov in Miro Koželj iz Šen-
čurja so bili na zagovor k 
predsedniku komisi je za 
preprečevanje korupcije po-
klicani zaradi izleta v Barce-
lono lanskega maja. Na izlet 
naj bi jih povabilo Cestno 
podjetje Kranj, organizator 
je bilo turistično podjetje In-
tegral iz Tržiča. Je bilo plač-
nik izleta Cestno podjetje, ki 
v omenjenih občinah veliko-
krat opravlja dela na cestni 
infrastrukturi? Zaradi suma 
kršenja zakona o prepreče-
vanju korupcije se je z zade-
vo začela ukvarjati Kosova 
komisija, preiskujejo pa jo 
tudi kriminalisti. Po zagovo-
ru pri protikompcijski komi-
siji smo tri župane (razen 
Mira Koželja, ki je zaradi do-

pusta odsoten) vprašali o 
spornem obisku Barcelone, 
kjer so si ogledali tudi nogo-
metno tekmo med tamkajš 
n j im moštvom in Getafe 
jem. Mihael Prevc, župan 
Železnikov, nam je povedal: 
"Očitki so povezani s tem 
da je ta izlet lahko komptiv 
no dejanje, češ da nam je žu 
panom Cestno podjetje 
Kranj plačalo stroške te eks-
kurzije. To pa ni res. Res je, 
da nas je povabilo v Barcelo-
no, organizator izleta pa je 
bil Integral. Plačal sem letal-
sko karto Trst-Barcelona, kar 
sem pred komisijo tudi do-
kazoval z računom. Drži pa, 
da s m o si v Barceloni ogle-
dali tudi nogometno tekmo. 
Ogleda pa n i smo plačali 
sami, temveč s m o dobili kar-
te od organizatorja, od vodi-
ča Integrala. Spomo (in ko-
mptivno) bi lahko bilo dej-
stvo, da smo karte za tekmo 
dobUi zastonj, ob tem pa je 

vrednost 63 evrov tista meja, 
do katere še smemo spreje-
mati darila. Če gre za višji 
znesek, mora tisti, Id poda-
rja, to prijaviti. Sam se ne 
počutim krivega, če m i je 
karto, ki bi jo sicer kupil 
sam, nekdo podaril." 

Prevc še dodaja, da so na 
izletu sicer vse plačevali z go-
tovino, z denarjem iz lastne-
ga .žepa in nikakor ne iz pro-
račtma občine. Tudi župan 
občine Cerklje Franc Čebulj 
zatrjuje, da je stroške izleta, 
ki se ga je udeležil skupaj z 
Ženo Tatjano, plačal sam. 
Anonimno prijavo protiko-
mpdjski komisiji pa pripisu-
je "političnemu nagajanju", 
ki naj bi ga doživljal zadnjih 
nekaj let. O vlogi Cestnega 
podjetja pa pravi, da lahko 
govori le o dobrem sodelova-
nju občin z njim, zanika pa, 
da bi imelo to podjetje pred-
nost pri izvajanju del na cest-
ni iriifrastrukturi v občinah. 

čeprav so slednje dehie so-
lastnice podjetja. "Seveda je 
tudi CP Kranj dostikrat izva-
jalec del v naši občini, kadar 
je pač izbrano na osnovi jav-
nih razpisov, kjer pa smo 
dolžni izbrati najugodnejše-
ga ponudnika. Tako smo de-
nimo za dela na cesti Grad-
Ravne izbrali drugega izva-
jalca, pri izbiri pa vselej tudi 
pričakujemo, da bo ta za pod-
izvajalce izbral podjetja iz 
domače občine," še dodaja 
Čebulj. O zagovom pri Dra-
gu Kosu pa je dejal, da je Slo 
za zelo korekten postopek in 
pričakuje, da bo na osnovi 
predloženih računov komisi-
ja v kratkem tudi sprejela 
svojo odločitev. O svojem za-
govom pred Kosovo komisi-
jo pa ni želel govoriti župan 
občine Škofja Loka Igor 
Diaksier, ki pravi, da bo več 
lahko povedal potem, ko bo 
omenjena komisija izdala 
svoje dokončno mnenje. 

Denar za telefonijo 
Veljavne zahtevke za vračilo vlaganj 
v telekomunikacijsko omrežje so vložile štiri 
krajevne skupnosti. Druge bodo to še storile. 

STOJAN S A J E 

Tržič - V občini Tržič so juli-
ja in avgusta sklicali vrsto se-
stankov, na katerih so sezna-
nili predsednike krajevnih 
skupnosti in odborov za 
gradnjo telefonskega omrež-
ja o postopkih za vračilo vla-
ganj. Državno pravobranil-
stvo je namreč poslalo občini 
predloge poravnav s posa-
meznimi krajevnimi skup-
nostmi, za nekatere pa je 
prosila za dopolnitev zahtev-
kov z dodatnimi listinami. 

Ocenjene vrednosti zahtev-
kov upravičencev so bile po-
večini višje od vsot, ki jih je 
pripravljena plačati država. 
Po predlogu poravnav naj za 
275 upravičencev v KS Kovor 
prejeli dobrih 1 6 6 tisoč ev-
rov. V KS Križe bi dobilo 4 0 0 
ljudi blizu 310 tisoč evrov. V 
KS Pristava je za 130 upravi-
čencev namenjenih prek 
77.800 evrov. Malo manj kot 
1 .900 evrov bi dali KS Ravne, 
kjer ni znano število prosil-
cev. V KS Senično je le 65 
upravičencev, ki naj bi si raz-
delili blizu 30 tisočakov. V 
mestu Tižič lahko pričakuje 

60 upravičencev malo manj 
kot 57.700 evrov. Za KS Tr-
žič mesto so na državno pra-
vobranilstvo že poslali podpi-
san predlog poravnave, saj se 
ob upoštevanju odbitkov vso-
ta ujema z zahtevkom. Dr-
žavno pravobranilstvo so tudi 
prosili, da pripravi skupni 
predlog poravnave za krajev-
ne skupnosti Kovor, Križe, 
Pristava in Senično. Tam so 
se strinjali z vrednostnimi 
predlogi pravobranilstva. Do-
govorili so se, da bodo skup-
no vračilo razdelili na upravi-
čence vseh štirih krajevnih 
skupnosti v enakem znesku 
na telefonski priključek. 
Obenem so pristali, da bodo 
deset odstotkov vrnjene vsote 
namenili za investicije v in-
frastrukturo na območjih, 
kjer so zbrali denar s samo-
prispevkom. Za KS Lom pod 
Storžičem so pojasnili, da za-
htevek za vračilo 87.904 evre 
upošteva zelo težavno traso 
in ohsežno sodelovanje kra-
janov pri gradnji. Druge kra-
jevne skupnosti hodo odgo-
vorile na vprašanja pravobra-
nilstva po sestankih v bližnji 
prihodnosti. 

SENIČNO 

Semenj v Seničnem 

V nedeljo bo od 9. do I4. ure v Seničnem n . vaški semenj. 
Predstavili bodo čebelarstvo In žganjekuho. Za otroke bodo 
pripravili delavnico, v kateri bodo ustvarjali risbe na temo če-
belarstva. Na stojnicah bodo ponujali čebelje izdelke. Izdelke 
domače obrti, zdravilne zeli, dobrote gospodinj . . . S . S . 
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Bohinjski 
občinski praznik 
PETRA LOTRIČ 

Bohinj - Občina Bohinj praz-
nuje v soboto občinski praz-
nik, s katerim se vsako leto 
spomni na prve štiri može, 
Bohinjce, ki so osvojili naj-
višji slovenski gorski vrh -
Triglav. Kot je v navadi že ne-
kaj let, bo program priredi-
tev trajal kar ves teden. Priče-
lo pa se bo danes ob 17. uri s 
proslavo pri spomeniku Šti-
rih srčnih mož na Ribčevem 
Lazu. V programu bodo po-
leg slavnostnih govornikov 
predsednika Planinskega 
društva Sredinja vas Janeza 
Korošca in Franca Ekarja iz 
Planinske zveze Slovenije 
sodelovali Lovski rogisti iz 
Bohinja, Pihalni orkester 
Godbe Bohinj, pevski zbor iz 
Gola ter pevd solisti. Pode-
ljene bodo tudi diplome in 
značke za opravljeno Bohinj-
sko planinsko pot, ki so jo 
lani ob tej priložnosti tudi 
odprli. 

V soboto bo ob 16 . uri v 
dvorani Kulturnega doma 
Joža Ažmana osrednja slo-

vesnost s podelitvijo občin-
skih priznanj in s kulturnim 
programom. Nato bo ob 17. 
uri sledil promenadni pri-
hod godbenikov pred kultur-
ni dom, s čimer se bo pričel 
prvi festival pihalnih orkes-
trov v Bohinju, kjer bodo na-
stopili Godba Gorje, Pihalni 
orkester Lesce, Pihalni orke-
ster Jesenice-Kranjska Gora 
z mažoretkami. Godba Lu-
kovica in Godba Laško. Ob 
17.30 bodo godbeniki v pro-
menadi odšli do dvorane Da-
nica, kjer bo predstavitev 
vsake od sodelujočih godb in 
nastop folklore iz Bohinja. 
Ob 20. uri pa bo sledil zabav-
ni program z ansamblom 
Igor in zlati zvoki. 

Nedelja bo športno obarva-
na, saj Odbojkarski klub Bo-
hinj ob 14. uri organizira na 
Veglu na odbojkarskem 
igrišču turnir veteranov v od-
bojki na mivki. Športen pa 
bo tudi ponedeljek, ko bodo 
dani Karate kluba Bohinj za-
interesiranim ob 17. uri 
predstavili orodja na trim 
stezi Kerglc na Poljah. 

DOMei 
We create motion 

Elektromotoni in gospodiniski aparati, d. d. 
Otoki 21, 4228 Železniki, Skivenija 
http://www.domel.com 
info@domel.com 

Domel je v izvoz usmeneno podjetje z 900 zaposlenimi. Pod našim okri^ 
jem deluje tudi pod je^ Tetitnica iz Železnikov. Naša glavna dejavnost je 
sesalni program, vzporedno pa še program za avtomobilsko industrijo, 
prezračevalno tehniko, laboratorijski in tehtalnl program. 

K sodekjvanju vabimo sodelavce (m/ž) za detovna mesta: 

1. SAMOSTOJNI KONSTRUKTER 
2. SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC 
z izobrazbo (za posamezno dak>vno mesto najmanD: 
1. univemtetni diplomirani inženir strojništva 
2. univerzitetni diplomirani inženir fizike, elektiotetinike ali strojništva 

Sptošne zahteve: 
- aktivno znanje angleškega in/ali nemškega jezika, 
- uporabniška računalniška znanja v okolju Windows, 
- samostojnost, kreativnost, samointeiativnost, 
-sposotKiosti zadeto v timu ter pozitivna naravnanost pri izvedbi nalog in 

doseganju zastavljenih ciljev 
- zaželene so izkušnje iz pr^jel^tnega vodenja 

Opis del oziroma dodatne zahteve: 
Podtočko 1: 
- konstruiranje elektronrotorjev in puhal 
- prednost prf Ebiri imajo kandidati, ki obvladajo programsko opremo 

ProENGlNEER 
- zaželeno poznavanje dekjvanja elektromotorjev in turbo strojev 
- izdelava tehnične dokumentgcije, sodekjvanje pri razvoju tehnoloških 

procesov ter^sodetovanje pri lanslranju izdelka v proizvodnjo 

Pod točko 2.: 
- raziskave na področju sistemov gorivnih celic, sistemski inženiring, 

uvajanje novih tehnologij, analiza obratovanja 
• prednost pri izt)iri imajo kandidati, ki poznajo tehnologijo gorivnih celic 
- zaželeno poznavanje varnostnih standardov 
- vključitev v projektno skupino z možnostjo podiptomskega študija. 

Bodoči sodelavci lahko pričakujejo dinamično in ustvarjalno okolje z 
možnostjo napredovanja in osebnega razvoja, stimulativno nagrajevanje. 
K sodelovanju vabimo tako izkušene kandidlate s prakso kakor fudi 
kandidate začetnike, ki so šele končali šolanje. 

Vašo pisno prijavo z življenjepisom pričakujemo v 15 dneh od objave na 
nask>v: OOMEL, Elektn^motorji in gospodinjski aparati, d. d. 

Otoki 21,4228 Železniki 
Ga. Meta Habjan 
Tel.: 04/51 17 140. fax: 04/51 17 122 
E-nastov: tr)eta.habjan@domel.com 

Največ 45 apartmajev 
v Martuljku bo največ 20 enostanovanjskih in 25 dvostanovanjskih apartmajev. 

MARJANA A H A Č I Č 

Gozd Martuljek - Hotel Špik 
v Gozdu Martuljku že vse 
poletje obnavljajo. Nekdanji 
kamp Špik pa je to sezono 
zapuščen, saj postopki inve-
stitorju še ne omogočajo 
začetka gradnje apartmaj-
skega naselja. Kranjskogor-
ski občinski svet je sicer na 
zadnji seji potrdili takšen 
predlog pogojev za gradnjo 
nastanitvenih objektov, ka-
kršnega je po usklajevanjih 
z investitorjem, podjetjem 
Hit Alpinea, predlagala kra-
jevna skupnost Rute Gozd 
Martuljek in Srednji vrh: 
občinski prostorski akti naj 
na območju kampa Špik 
dovolijo gradnjo skupaj 45 

Prenova hotela Špik je v polnem teku, nekdanji kamp je letos zapuščen. 

Trinajst milijonov evrov vreden projekt, za katerega je 
2,5 milijona evrov zagotovil sklad za regionalni razvoj, 
naj bi bil končan poleti 2009. 

objektov, in sicer 25 manj-
ših, s tiorisom do 50 kva-
dratnih metrov oziroma z 
do 75 metri bivalne površi-
ne v pritličju in mansardi, 
ter 2 0 tako imenovanih 
apartmajskih dvojčkov s 
skupaj do 75 metrov zazi-
dalne oziroma 140 kvadrat-
nih metrov bivalne površi-
ne. Prostorski dokument 
naj bi dovoljeval maksimal-

no sedem metrov visoke ob-
jekte brez kleti, s pritlično 
etažo in mansardo, vsak 
bungalov, ki bo moral biti 
zgrajen v predpisanem alp-
skem stilu, pa bo lahko imel 
le štiri ležišča. Da bi prepre-
čili kasnejšo razprodajo 
bungalovov, bo občina kot 
dodatno varovalko v doku-
ment vključila tudi določilo, 
da se gradbena parcela za 

celotno apartmajsko naselje 
ne sme deliti na manjše dele. 

Domačini opozarjajo, da 
mora biti investicija skrbno 
premišljena in ne predi-
menzionirana. "Anketa je 
pokazala, da domačini ne 
verjamejo v predlagani pro-
jekt, pa tudi sam zagovar-
jam uresničevanje ciljev, 
ki so zapisni v strategiji raz-
voja občine: naj se kamp 
v Martuljku ohrani ter pre-
novi in oživi vaški trg," me-
ni občinski svetnik Robert 
Plavčak. Predsednik KS Ru-
te Gozd Martuljek Srednji 
vrh Alojz Hlebanja pa je 
pojasnil, da so bili krajani 

sprva navdušeni nad projek-
tom, kakršnega jim je lani 
predstavil investitor, naspro-
tujejo pa investiciji, ki bi bila 
mnogo preobsežna za ob-
čudjivo vaško okolje. "Veseli 
smo prenove hotela Špik, ki 
bo velik korak naprej pri 
razvoju kraja. Opozarjamo 
pa tudi, da bi se ob polni 
zasedenosti hotelskih in 
apartmajskih kapacitet za 
več kot 50 odstotkov poveča-
lo število prebivalcev in da 
že tako slaba komunalna 
infrastruktura nikakor ne 
bi prenesla tako velikih do-
datnih obremenitev," je še 
opozoril Hlebanja. 

V Turistu restavracija, kmalu še pošta 
Dalj časa prazni prostori so oživeli z novo restavracijo, prihodnje leto prihaja še poslovalnica pošte. 

URŠA PETERNEL 

Slovenski Javornik - V Turi-
stu na Slovenskem Javomi-
ku so prvega avgusta odprli 
povsem prenovljeno restav-
racijo. Prostori, v katerih je 
v preteklosti že delovala re-
stavracija, so bili kar nekaj 
časa prazni. Občina Jeseni-
ce je novega najemnika 

iskala z razpisom in nato 
pred meseci izbrala edino 
ponudnico, Nevenko Kara-
hodžič. Podpisali so petlet-
no na jemno pogodbo z 
možnostjo podaljšanja. Kot 
je povedala Karahodžičeva, 
so prostore v celoti prenovi-
li ter v prenovo vložili okrog 
sto tisoč evrov. "Pri tem bi 
se posebej rada zahvalila 

županu in njegovim sode-
lavcem na Občini Jesenice 
za veliko razumevanje in 
pomoč," je poudarila Kara-
hodžičeva. V novi restavra-

t 
ciji Turist ponujajo pred-
v s e m malice, pa tudi jedi 
po naročilu. 

V zaenkrat prazne prosto-
re poleg restavracije pa bo 
Pošta Slovenije v prihodnje 

preselila poštno poslovalnico 
Slovenski Javomik. Kot je 
povedala Megi Jarc iz Pošte 
Slovenije, so že pričeli s pro-
jektiranjem in pridobiva-
njem dokumentacije, z ob-
novo prostorov bodo pričeli v 
začetlcu prihodnjega leta, 
pošta pa naj bi se preselila v 
drugem trimesečju prihod-
njega leta. 

BISTRICA 

Most bo kmalu odprt 

Obnova mostu nad Tržiš ko Bistrico na cesti Naklo-Pod-
brezje se približuje koncu, je povedal Ivan Fic iz uprave Ob-
čine Naklo. Most bodo odprli za promet do 15. septembra. 
Dela bodo končana v roku, žal pa izvajalcem ni uspelo ures-
ničiti napovedi o skrajšanju roka. Prihodnji teden bodo 
začeli asfaltirati vozišče na mostu, cesto na obeh straneh 
mostu in dovoze. Montirati morajo odbojno ograjo na eni 
strani mostu in protihrupno zaščito ob najbližji hiši na 
drugi strani (na sliki) ter urediti javno razsvetljavo. Ker je 
tam regionalna cesta, je naložbo financirala država. Občina 
je zagotovila 25 tisoč evrov za dopolnitev projekta s kolesar-
sko stezo in 1 20 tisoč evrov za komunalne napeljave. Čeprav 
naselja na desnem bregu reke še nimajo javne kanalizacije, 
so prek mosta napeljali glavni kanalizacijski vod. S . S . 

http://www.domel.com
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Vodnik po poti bratov Zois 
Planinska zveza Slovenije je te dni predstavila planinsko izletniški vodnik Pot Karla in Žige Zoisa. Pot, 
ki z Brda vodi prek gora v dolino Kokre, pa so simbolično odprli že spomladi ob dnevu zemlje. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Brdo - Posvetili so jo letoš-
njemu slovenskemu predse-
dovanju Evropski uniji. Z 
njo opozarjajo zlasti na bota-
nično dediščino, ki sta jo 
raziskovala brata Karel in 
Žiga Zois v Kamniško-Sa-
vinjskih Alpah v zaledju 
gradu Brdo, kjer sta živela 
pred dvema stoletjema. Ka-
rel Zois je na Storžiču našel 
zvončnico, ki so jo poime-
novali po njem in je na tej 
poti najbolj znamenita cve-
tlica. Planinska pot pa se za-
čenja na Brdu in poteka 
prek Preddvora do Gradišča 
nad Bašljem proti Kališču, 
preči Bašeljsko sedlo in vr-
hove Mali Grintovec, Sred-
nji vrh in Cjanovco ter se 
prek Javorovega vrha mimo 
Čemšenika spusti v dolino 
Kokre. Nato mimo Suhadol-
nikove domačije vodi do 
Zoisove koče na Kokrskem 
sedlu, se vzpne na Kalški 
greben in gre prek Zvoha na 
Krvavec do planinskega 

doma na Gospincu, od ko-
der znova sestopi v dolino 
Kokre. Na vseh planinskih 
postojankah bodo odslej 
table z napisom Pot Karla in 
Žige Zoisa, ki so jih pred-
stavniki matičnih planin-
skih društev v sredo na pre-
stavitvi poti že prevzeli. V 
teh kočah bo mogoče dobiti 
tudi žig. ki si ga bodo imet-
niki planinskega vodnika 
lahko odtisnili tudi vanj. 
Njegova žepna izdaja na-
mreč omogoča, da jo planin-
ci na svojih poteh lahko 
nosijo s seboj. 

Planinsko izletniški vod-
nik so na Brdu predstavili 
njegovi pobudniki in avtorji. 
Pobudnik botanične poti v 
loku od Storžiča do Krvavca 
je predsednik slovenskih 
planincev Franc Ekar, pro-
jekt je pri Planinski zvezi 
Slovenije vodil Milan Na-
prudnik, sodelovala je še 
poznavalka življenja in dela 
obeh bratov Zois Nada Pra-
protnik, pa strokovnjaki za-
voda za varstvo narave iz 

Urednica Ana Barbič s knjižico Pot Karla in Žige Zoisa, ki so 
jo izdali po odprtju te planinsko-botanične poti. / Fot<>: ti„> dcm 

Kranja, urednica vodnika pa 
je bila Ana Barbič, Id je deja-
la, da je knjižica namenjena 
vsem občudovalcem in lju-
biteljem narave in planin-
cem, ki spoštujejo naravno 
in kulturno dediščino ter s 
svojim ravnanjem prispeva-

jo k ohranjanju obeh. Re-
kord poti bratov Zois, ki jo 
opisuje vodnik, je osem ur, 
je dejala Rozalija Skube, na-
čelnica komisije za varstvo 
gorske narave, vendar pripo-
ročajo, da jo planinci raje 
prehodijo v več etapah. 

LESCE, BOHINJSKA BISTRICA 

V Lescah hrošči, v Bohinju fički 

VW hrošč klub Slovenija, ki združuje lastnike In ljubitelje 
VW hroščev ter ostalih zračno hlajenih vozil iz Slovenije in 
tujine, bo ta konec tedna pripravil na letališču v Lescah se-
demnajsto mednarodno srečanje zračno hlajenih Volks-
wagnovih vozil. Udeleženci so se zbrali v Lescah že včeraj, 
danes, v petek, se bodo odpeljali na izlet po Gorenjskem, 
jutri, v soboto, ob 13. uri bo paradna vožnja od Lesc do 
Radovljice in nazaj ter ob 16. uri ocenjevanje vozil in dru-
žabne igre, v nedeljo pa bo ob 9. uri paradna vožnja in ob 
14. uri podelitev pokalov in nagrad. Fičo klub Slovenija, ki 
združuje okoli osemdeset članov oz. lastnikov nekdaj zelo 
priljubljenega fička, bo jutri, v soboto, pripravil srečanje v 
Bohinju. Kot je povedal eden od ustanovnih članov kluba 
Rado Zakrajšek z Raven, pričakujejo okoli trideset fičkov, 
med njimi isodo tudi stari več kot štirideset let. Zbrali se 
bodo pred gostiščem Tripič v Bohinjski Bistrici, odtod pa 
bodo ob 10. uri krenili proti Jereki in po zgornji dolini 
do prireditvenega prostora Pod skalco na Ribčevem Lazu. 
Vozniki se bodo nato z ladjico odpeljali še na izlet po 
Bohinjskem jezeru. C. Z. 

TRŽIČ 

Dober obisk kopališča 
Mnogi domačini izkoristijo vroče poletje za obisk Letnega 
kopališča v Tržiču. Tako je bilo tudi minuli torek dopoldne, 
ko je v dveh bazenih uživala predvsem množica mladih. 
Upravitelj kopališča in lastnik lokala Picerija Bazenček 
Zoran Kabič je povedal, da je po treh slabih sezonah letos 
obisk spet boljši. Odkar so 20. junija odprli kopališče, je 
bilo 17 dni vreme neprimerno za kopanje, a so našteli več 
gostov ob sončnih dneh. Za vikende so imeli tudi do 450 
gostov na dan. Kot je dejal reševalec Alfonz, se mu takrat 
pridruži tudi Sašo. Oba skrbita, da se razigranost mladine 
ne sprevrže v nesrečo. Tržič radi obiskujejo tudi kopalci 
iz drugih gorenjskih krajev in tujci. Kopališče je sicer 
skromno opremljeno, ima pa ogrevano vodo In pestro 
gostinsko ponudbo. S. S. 

OD ČET., 21. 8. 2008 

www.lldi.si 

B B ^ S Električno strgalo 
• Hitro in enostavno odstranjevanje ostankov 

materiala • Menjava pribora brez orodja 
• Variabilna nastavitev števila udarcev 
• Nazivno žlevilo udarcev: 6.500 do 8.500 

na minuto 

Rogljički 
4 kosi 
predpečeni 
200 -g 
€ 3 . 4 5 . kg 

21.8. • 23, 8. 2008 

Pnevmatični vrtalnik 
• Idealen za klesanje, razbijanje, vrtanje in 

privijanje • Vrti se v levo/desno, pnedizbor 
števila vrtljajev in aretacija • S 1 3 mm 
»Rohm«-hitrovpenjalno glavo za svedre in 
dleto • Vklj. z bogatim priborom: 3 SDS 
svedri, 2 dletoma in 50 g posebnega 
maziva za nastavek za svedre • Integrirano 
varovalo za roke • S sklopko, ki $£itl pred 
preobremenitvijo 

- . , 4 - 3 6 % 

>3 8 2008 • 2 1 . 8 . 23. 8. 2008 

• PoSljile SMS s kljufno besedo IIDL piesletikom in svo|im slojanom na tel 5tevilKo 3131. Za sodetoanic v nagradni ijii je potrebna pravilno iitovana kliučna besida ter presledek med ključno besedo 
m vaSim sloganom (ptimer LIDL Rad nakupuiem pn Lidlui Podietie lidi d.o.o k.d. ne prevzema nobene odgovornosti a nepravilno poslana SMS sporoCila m ib SMS sporoiiila. poslana na napatno tel ileviiko 

• kdelki 50 (loluvliivi samo v onrieieiiih kolitmah. V pnmera. da bodo kl|ub skrbnemu natnovaniu zalos pn nepriEakovano velikemu povpraševaniu že prvi dan razprodam cenjene kupce prosimo za razumevanje Prodaja samo 
v koliiinah, obiSajnih za gospodinjstva. Slike so simboliine. Vse cene veljajo za iiilelke brez dekoralivniti elementov do razprodaje uloj Vse cene so v EUR s pripadaioCim OOV, Za tiskarske napate ne odgovarjamo. 

LidI d.o.o. k.d. 

http://www.lldi.si
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ŽELEZNIKI 

Kovaški vikend v Železnikih 

Danes, v petek, se v Kačjem gradu pred Špendalovo hišo v 
Železnikih pričenja Kovaški vikend, ki bo v organizaciji 
družbe za razvoj turizma Vigenjc potekal do nedelje. V 
Špendalovi hiši bo razstava kovaških izdelkov In pripomoč-
kov, ki si jo bo danes možno ogledati od 17. do 21. ure, v 
soboto in nedeljo pa od 9. do 21 . ure. V tem času bo odprt 
tudi Kačji grad. Na drugi strani trga na Logu bo v soboto ob 
16. uri in nedeljo ob 15. uri potekal prikaz kovanja, v kate-
rem se bodo lahko preizkusili tudi obiskovalci. Organiza-
torji vabijo tudi na voden ogled po fužinarsko-kovaški poti, 
ki bo v soboto in nedeljo ob 14. uri z začetkom na prvem 
racovniškem mostu. V nedeljo bo za prijetno razpoloženje 
pred Kačjim gradom skrbela instrumentalna zasedba Trio 
Kranjc. A. H. 

LUČINE 

Predšolski žur in šestdeset let lučinskih gasilcev 
V Lučinah ta vikend tradicionalno pripravljajo Predšolski 
žur, ki bo letos obogaten z dvodnevnim praznovanjem 60. 
obletnice ustanovitve Prostovoljnega gasilskega društva 
Lučine. V soboto bodo začeli ob 18. uri z občinsko vajo ga-
silcev, po njej pa prikazali zanimive gasilske igre in se za-
bavali ob zvokih ansambla Čeponi in Turbo Angels. V nede-
ljo, 24. avgusta, se bodo najprej odpravili k sveti maši, ob 
15. uri bo vrhniška godba skozi vas pospremila gasilsko pa-
rado, sledil bo predšolski žur. Organizatorji pripravljajo 
otroške igre z animatorji in čarovnikom Davidom, nastop 
Gorskih dečkov, v nadaljevanju pa koncert skupine Čuki. 
Gostja večera bo Jasna Kuljaj, manjkali ne bodo niti bogat 
srečelov niti nagradne igre. B. B. 

d.o.o., ikofja Loka 

Razvijajoče se in rastoče podjetje vabi v svoj tim motiviranega 
sodelavca (m/ž) za delo: 

1. MEHANIKA - SERVISERJA DIESEL MOTORJEV 
na kmetijski in gradbeni mehanizaciji ter industrijskih strojih 

2. MEHATRONIKA - SERVISERJA VILIČARJEV 
3. ELEKTRIKARJA ELEKTRONIKA - SERVISERJA 

VILIČARJEV 
Od kandidatov pričakujemo: 
• najmanj IV. stopnjo Izobrazbe strojne, avtomehanične ali 

elektro smeri. 
• zaželene izkušnje na področju servisiranja villčaijev, 

gradbene, transportne ali kmetijske mehanizacije, 
• pisno in govorno znanje angleškega jezika, 
• poznavanje osnovnih računalniških programov, 
• zanesljivost, samoiniciativnost, 
• vozniški Izpit B in C kategorije. 

Deloviio razmerje se sklene za nedoločen čas s šestmesečnim 
poskusnim delom. Ponujamo vam stimulativno nagrajevanje, 
strokovni razvoj ter izobraževanje doma in v tujini. 

Vabimo vas, da nam pisne ponudbe s priloženim življenjepisom, 
referencami in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljete do 1 5 . 
septembra 2008 na naslov: Tehnoservis, d. o. o., Suha 2 3 , 
4 2 2 0 Škoga Loka. ali pokličite na tel.: 0 4 / 5 0 2 21 00 . 

Blagoslovili obnovljeno cerkev 
Minulo nedeljo je kardinal Franc Rode blagoslovil obnovljeno župnijsko cerkev sv. Petra v Selcih. 

A N A H A R T M A N 

Selca • Minula nedelja je bila 
za župnijo v Seldli velik dan, 
saj so se veselili obnovljene 
cerkve sv. Petra, ki jo je bla-
goslovil kardinal Franc 
Rode. Obnova se je začela že 
lani z gradnjo novega opor-
nega zidu nad cerkvijo, na-
daljevala pa letos, ko so pri 
obnovi notranjosti cerkve 
odkrili poslikava iz druge 
polovice 18. stoletja. "Objekt 
smo statično sanirali, restav-
rirana je bila ena freska, šest 
je obnovljenih, tri pa so pov-
sem nove. Prebelili smo zu-
nanjost in notranjost cerkve, 
nazadnje pa smo uredili še 
kor in postavili nove orgle, 
izdelane v Škofijski orglarski 
delavnici Maribor, ki so za-
menjale dotrajane orgle, po-
stavljene med drugo sveto-
vno vojno," je pojasnil žup-
nik Damjan Prošt in dodal, 
da obnova s tem še ni pov-
sem zaključena, saj sta ta čas 
v restavratorski delavnici že 
dva stranska oltarja, glavni 
oltar pa nameravajo restavri-
rati pozimi. 

Kardinal Franc Rode z najbolj zaslužnimi obrtniki in domačini, k! so pomagali pri obnovi 
cerkve v Selcih. 

Nove orgle so velika pri-
dobitev za župnijo, nanje pa 
je med nedeljsko slovesno 
mašo z blagoslovom igral 
priznani organist Tone Po-
točnik, rojak, po rodu z Bu-
kovice. "Podelili smo tudi za-
hvale glavnim obrtnikom in 

domačinom, ki so opravili 
največ ur prostovoljnega 
dela," je dejal Prošt. Obnova, 
pri kateri so domačini sku-
paj opravili več kot dva tisoč 
prostovoljnih ur, bo vključno 
z restavriranjem oltarjev sta-
la prek pol milijona evrov. 

Kot je pojasnil Prošt, 45 tisoč 
evrov pričakujejo od ministr-
stva za kulturo, 20 tisoč ev-
rov jim je uspelo pridobiti na 
razpisu občine Železniki za 
obnovo sakralnih objektov, 
veliko pa so prispevali tudi 
verniki s svojimi darovi. 

Avtomatski defibrilator za gasilce 
BošrjAN BOGATAJ 

Žiri - Prostovoljno gasilsko 
društvo Dobračeva iz Žirov 
je največje in osrednje druš-
tvo v občini, pred kratkim pa 
so se razveselili donacije 
podjetja Ika Žiri - transport-
nega avtomatskega defibrila-
torja. "Veseli smo novosti, ki 
ni namenjena našim čla-
nom, pač pa vsem občanom 
Žirov, saj je najbližja reševal-
na enota oddaljena vsaj 20 
minut, vemo pa, da o življe-
nju včasih odločajo že se-

kunde," je ob prevzemu po-
vedal Sebastijan Pagon, po-
veljnik operativne enote. Do-
bračevsld gasilci iz leta v leto 
naŠtejejo več intervencij, kjer 
sta potrebna znanje in opre-
ma za prvo pomoč, sedaj pa 
bodo 1 ^ 0 pomagali še hi-
treje in učinkoviteje. Na sli-
ki: predstavitev in usposab-
ljanje za delo z avtomatskim 
transportnim defibrilator-
jem je vodil Anton Gros, 
udeležil pa se ga je tudi Lado 
Mrak, direktor žirovskega 
podjetja Ika. 

www.volksmî iu8l 

Nizka poraba. Nizke cene. 
LetoSoje poletje imate resnično veliko razlogov za veselje, saj Polo Style dobite iSe za 9.970 EUH, Golf Rabbit pa od 
14.990 EUR napiej! Oba sta tudi izjemno bogato opiemljena - s klimo, radijem z MP3 piedvajalnikom. daljinskim 
centralnim zaklepanjem, zavornim sistemom ABS, električnim pomikom stekel spredaj, deljivo zadnjo klopjo... 
Priti do svojega Volkswagna je sedaj Se posebej enostavno, saj vam družba Porsche Kredit in Leasing, SLO d.o.o., nudi 
i ^ n m o ugodno financiranje: Fepustli« se užiilnmi 

P O R S C H E 
KRKX>IT IN [£A5INC: 

Avtoh iša Vr tač , d.o.o. Kranj 
Delavska cesta 4 , 4 0 0 0 K R A N J 
tel.: 0 4 2 7 0 0 2 0 0 , faks: 0 4 2 7 0 0 2 2 2 
wwwavtohisavrtac .s i 

V \ \ 

o NOVA SEAT IBIZA. 
e « « KJER SE ZDRUŽITA LEPOTA IN TEHNOLOGIJA. 

AVTOHIŠA VRTAČ d.o.o. 
KRANJ, PE Prlmskovo. Ruilgajeva cesta lOa. 4000 Kran). 

Tel: 04/ 23 44 $99. Fax: 04/ 23 44 E-mail: vrtac.seat^siol.net 
P O R S C H E KREDIT IM 
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Dekleta ostala brez tekem 
Ta konec tedna se začenjajo tudi obračuni v najmočnejši slovenski ženski nogometni ligi, edina 
gorenjska ekipa iz Velesovega pa v njej ne bo več nastopala. 

VILMA STANOVNIK 

Vdesovo - "Dekleta smo res-
nidio razočarana. Ne le zatadi 
dejstva, da po letih treninga in 
lanskem odličnem tretjem 
mestu ostajamo brez tekem, 
ampak predvsem zaradi dej-
stva, da so n a m v klubu do 
z a d n j a skrivali, da so nas od-
javili iz ligažkega tekmovanja. 
Pravega vzroka vodstvo kluba 
za to ni imelo, na sestanku 
prejšnji teden nam niso znali 
pojasniti, zakaj. Izgovarjali so 
se na trenerja in pomanjkanje 
domačih deklet, čeprav s m o 
m e že julija sestavile ekipo in v 
začetku avgusta začele trenira-

ti za novo sezono," pravi Irena 
Ropret "Na cesti, v lokalih, 
povsod nas usta\djajo domači-
ni in naši navijafi ter sprašuje-
jo, če s m o se dekleta po lanski 
najbolj uspešni sezoni resnič-
no n a v e l i ^ igranja nc^ome-
ta. Zato želim pojasniti, da bi 
rade igrale, da pa te možnosti 
nimamo, saj nas je nova upra-
va kluba preprosto odjavila iz 
tekmovanja. Mi s m o želele na-
stopati, želele s m o biti zgled in 
spodbuda mlajši ekipi deklet, 
ki prav tako igrajo za naš klub 
in so se že veselile tdcem v naj-
močnejši slovenski ženski 
ligi," pojasnjuje Aleksandra 
Česen. 

"Prva leta večjih uspehov 
res ni bilo, nato pa smo bile 
vedno okoli četrtega mesta in 
v zadnji sezoni tretje. V naš 
klub so prišla dekleta iz okoli-
ških krajev, od Žirov do Trži-
ča, Bleda in imeli s m o res do-
bro gorenjsko eldpo. Vse s m o 
amaterke, nič n a m ne plaču-
jejo, treniramo in igramo za 
svoje veselje. Plačevale s m o 
članarino, imele s m o celo 
svojega sponzorja ekipe, zad-
nje čase pa smo m o r ^ e več-
krat poslušati, da s m o klubu 
zgolj v breme. Kl jub temu 
s m o se borile po svojih naj-
boljših močeh in vedno manj 
zaostale za najbol jš imi slo-

venskimi ekipami. Sedaj je 
vsega tega očitno konec," ra-
zočarani pravita Irena in 
Aleksandra. 

" R a z u m e m , da so dekleta 
užal jena in razočarana, ker 
s m o jih odjavili iz tekmova-
nja, toda na začetku sezone 
se je izkazalo, da jih ni zado-
sti, da bi jih morali iskati po 
drugih klubih in da bi morale 
tudi mlajše nastopati za člani-
ce. T o pa bi bil za dekleta, ki 
še hodijo v šolo. prevelik na-
por in zato s m o sklenili, da 
člansko ekipo odjavimo," je 
odločitev vodstva kluba pojas-
nil predsedrik N K Velesovo 
RudiPuhar . 
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Priborjeno v vocliy zapisano v srebrul 

Pokrovitelj srebrne šampionke Sare Isokovič 

Avtohiša 
IsaKovic ^ 
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VABILA, PRIREDITVE 

Nogometni spored - V1. SNL bo ekipa Domžal v nedeljo ob 19 . 
uri gostila Interblock, v 2. S N L pa v nedeljo ob 17 .30 v Kranj k 
Triglavu Gorenjski prihaja ekipa Krškega. V 3. SNL - zahod bo 
ekipa Save Kranj jutri, v soboto, v Stražišču ob 17.30 gostila eki-
po Slovana, Roltek Dob se bo v Dobu prav takrat pomeril z 
Adrio, KalcerVodoterm gostuje pri Tolminu, Kranj pri Krki, Ti-
nex Šenčur pri Jadranu v Dekanih, Kamnik pa vVipolžah pri Br-
dih. V. S. 

Mednarodni vaterpolski turnir Tristar - Od danes do nedelje bo 
na kranjskem letnem kopališču potekal mednarodni turnir Tri-
star, ki bo hkrati tudi eden od pripravljalnih turnirjev naše mla-
dinske reprezentance pred evropskim mladinskim prven-
stvom v Carigradu. Danes ob 19. uri se bosta najprej pomerili 
ekipi Slovaške in Izraela, ob 20 .30 pa se bo na tekmi proti Ka-
nadi predstavila naša reprezentanca. Jutri ob 19. uri bo tekma 
med ekipama Izraela in Kanade, ob 2 0 . 3 0 pa še med Sloveni-
jo in Slovaško. V nedeljo ob 9. uri dopoldne se bosta pomerili 
ekipi Slovaške in Kanade, za konec pa ob 10 .30 še ekipi Slove-
nije in Izraela. J. M . 

Tekmovanje na rolkah In rolerjih - Jutri, v soboto, bo v Sori pri 
Medvodah v sklopu prireditev Pomežik luni potekala pn/a tek-
ma poletnega pokala Cockta v teku na tekaških rolkah in rola-
njii. Start prve rolkarske tekme bo ob i 6 . uri. Organizator je ŠD 
ŠRC Preska. M. B . 

Kolesarska dirka na Osolnik - Š D Sora v soboto, 23. avgusta, 
organizira 5. kolesarsko dirko na Osolnik. Start bo ob 17. url pri 
Hiši kulinarike Jezeršek v Sori pri Medvodah. Informacije: Ga-
šper Kozjek (040 6 8 3 1 9 9 ) ali Miha Maletič (040 5 0 8 1 6 3 ) . Dir-
ka poteka v sklopu prireditve Pomežik luni. M. B. 

Tek na Dražgoško goro - Gorenjski pokal v rekreativnih tekih se 
bo v nedeljo nadaljeval s 4 Tekom na Dražgoško goro. Start 
bo ob 10 . uri v Rudnem pri Železnikih. Organizator teka je Š D 
Dražgoše. Informacije: Marjan Kavčič (040/529-227). M . B . 

KOLESARSTVO 

KRANj 

Pestro dogajanje ob zaključku Rekreatura 

Z 22 km dolgim prologom s e je včeraj v Beli krajini začel le-
tošnji Rekreatur, ekipno kolesarjenje po Sloveniji. Danes kole-
sarje čaka 1 . etapa od Črnomlja do Podčetrtka ( 120 km), ju-
trišnja etapa jih bo vodila od Podčetrtka do Žalca ( 1 14 km), 
Rekreatur pa se bo z zadnjo etapo od Žalca do Kranja ( 1 16 
km) zaključil v nedeljo. Prihod prvih ekip na Glavnem trgu v 
Kranju pričakujejo ob 15. url. Organizator Studio Oreh skupaj 
s Klubom študentov Kranj in Zavodom za turizem Kranj pri-
pravlja zanimiv program. Ob 1 1 . uri s e bo začel kolesarski 
bolšji sejem, ob 13. uri bodo sledile navijaške delavnice, do-
brodelni srečelov, prodaja izdelkov Rekreatur ter promocija 
mesta Kranja. Za razpoloženje bo skrbel ansambel Suha špa-
ga. Uradni zaključek tekmovanja, ki združuje rekreacijo in tu-
rizem, bo nekaj po 17. uri z razglasitvijo rezultatov in s pode-
litvijo oranžne majice zmagovalni ekipi. M . B. 

Iskra 
Iskra MIS 

Podjetje Iskra MIS, tovarna merilnih inslrumentov In jtlkal, vabi k 
sodelovanju nove sodelavceA^ za naslednja prosta delovna mesta: 

1. PROJEKTANT 
VII. stopnja izobrazbe elekiro smeri In strokovni Izph Iz elektro stroke 

2. UREJEVALEC 
IV. stopnja Izobrazbe strojne smeri 

3. ORODJAR 
IV. stopnja Izobrazbe strojne smeri 

Novemu sod«lavcu/ki ponujamo: 
• dobre delome njzmere in urejeno delovno okolje, 
• možnost osabnego razvoja, 
• stimulafivno pločib za dosežene rezultate, 
• zaposlitev zo dok>čen čas, z možnostjo kasnejše zaposlitve za 

nedok>£en 5as. 

Če želite nadaljevati svojo poklicno pot v našem pošljite 
svojo ponudbo z življenjepisom, opisom delovnih izkušenj in 
dokazik>m o izobrazil po objavi v 15 dneh na naslov Iskro MIS, 
ci. d., LjubJjaitsku c. 24 a, 4000 Kruiij. Zo VMI dodulno infmniuufo 
smo vam na voljo na telefonski številki 04/237 2294,04/237 2291. 

mailto:vUma.stanomik@g-glas.si
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KRIMINAL 

ŠKOFJA LOKA 

Izginila izravnalna plošča 

Neznanec je v noči na torek z gradbišča pri telovadnici ob 
osnovni šoli na Podnu vzel izravnalno ploščo in lastnika 
oškodoval za približno l o . o o o evrov. Zoper neznanega 
storilca bo podana kazenska ovadba na tožilstvo. 

RETEČE 

Po očala in telefon 

Nepridiprav je v sredo v večernih urah vlomil v osebni 
avtomobil in iz njega vzel mobilni telefon, sončna očala in 
štiri zgoščenke. Policisti bodo neznanca naznanili tožilstvu. 

J E S E N I C E 

Našli tatove pnevmatik 

Policisti Policijske postaje Jesenice so uspešno raziskali 
dve tatvini pnevmatik, ki sta bili storjeni prejšnji mesec. 
Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da so i8-letni 
Jeseničan In njegovi trije mladoletni prijatelji v mesecu iz 
podjetja na območju Jesenic odnesli večjo količino avto-
mobilskih platišč s pnevmatikami, ki so jih nato skrili v 
kolesarnici enega izmed stanovanjskih blokov. Policisti 
so vse pnevmatike, ki so jih našli pri osumljencih, zasegli in 
jih bodo vrnili lastniku, mlade tatove pa čaka kazenska 
ovadba. M. G . 

NESREČE 

K R A N J 

Hud padec kolesarke 

v ponedeljek ob 14. uri se Je n-letna Kranjčanka peljala s ko-
lesom po Delavskem mostu v smeri Škofje Loke. Pri tem je 
zapeljala na rob steze, kjer je izgubila ravnotežje In padla ter 
se hudo ranila. Reševalci so jo odpeljali v ljubljanski klinični 
center. 

RATITOVEC 

Planinki odpovedalo srce 

Nekaj sto metrov pred kočo na Ratitovcu je v torek dopol-
dne obnemogla planinka. Na pomoč so jI pohiteli gorski 
reševalci iz Škofje Loke in vojaški helikopter z ekipo nujne 
medicinske pomoči, vendar ji niso mogli več pomagati In so 
jo mrtvo odpeljali v dolino. M. C. 

Klimo vam podarimo. 
Volicsvvagen Transporter Iceman. 

Za prijeuo otilaienc dni vam ob nakupu katei 
ali Multivan d̂ohcno UimatAo napravo.* 

li model« VWTran»porter. CanveUr 

' Atntt Ttitt M ntaU t nttn iiMi»<i)lni kflnilih Mprtim. M ipotMh t <pat<B« •'nniiito mpiav* a 
timivativrritMlftDvctidaMdraCMMivmnaaollaM^ PiiMMftMinVn«v|MiHva»ma 

A v t o h i š a Vrtač, d.0.0. Kranj 
Delavska cesta 4 , 4 0 0 0 KRANJ 
tel.: 0 4 27 0 0 200, fa lu: 04 27 0 0 222 
w w w . a v t o h i f a v r t a c . s t 

Transporter 

Tajna policista Andrej in Pave 
sta bila dobri stranki 
Na kranjskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem prič nadaljevalo sojenje Miranu Anžiču 
in Mariji Studen, ki sta obtožena trgovanja z ljudmi in organiziranja prostitucije. 

MATJAŽ GREGORIČ 

Kranj - Kot je znano, sta 51-
letni Miran Anžič in njegova 
74-letna mati Marija Studen 
obtožena domnevne trgovi-
ne z ljudmi in organizacije 
prostitucije v nočnem lokalu 
X 0 v Čirčah pri Kranju, za-
radi česar jima grozi do de-
set let zapora, oba pa sta v 
preiskavi in na prvi obravna-
vi očitana dejanja zanikala. 
Sojenje se je včeraj nadalje-
valo z zaslišanjem deklet, ki 
so v baru od poletja leta 
2 0 0 6 do konca lanskega 
leta, ko je v lokal vdrla polici-
ja, delale kot plesalke. 

Najprej je pred sodni se-
nat stopila zdaj 24-letna Ko-
lumbijka Emerita Ramirez 
Meija z umetniškim ime-
nom Erica in še pred začet-
kom obravnave povzročila 
manjši zaplet, saj se ni mo-
gla sprijazniti, da so v sodni 
dvorani tudi novinarski foto-
aparati, ki bi jo z dovolje-
njem sodišča lahko ovekoVe-
čili za objavo v medijih, in 
se umirila šele na poziv 
sodnice Andreje Ravnikar, 
da jo lahko kaznuje. 

V skoraj dve uri in ]K>1 dol-
gem zaslišanju, med kate-
rim je bilo treba angažirati 
sodnega tolmača za španski 
jezik, je priča, ki trdi, da se 
ne počuti oškodovano, izpo-
vedala popobioma drugačno 
zgodbo, kot je bila zabeleže-
na v policijskih poročilih, ki 
sta jih spisala tajna policijska 
sodelavca. Iz zapisov namreč 

izhaja, da sta Erika in njena 
kolegica Mayra Alejandra 
Pareder Gonzalez z imenom 
Shiriy v lokalu X 0 po nalogu 
svojih delodajalcev Anžiča 
in Studnove ponujali tudi 
spolne storitve za plačilo. Ob 
tem naj bi bilo treba dvajset 
tisoč takratnih tolarjev izro-
čiti Mariji Studen, nato pa 
v sobi nad prostori lokala 
še enkrat toliko. Obe dekleti 
naj bi tajnima policijskima 
sodelavcema, za katera je 
Erika povedala, da se je eden 
predstavljal z imenom Pavel, 
drugi pa Andrej, sami pred-
lagah spolne odnose in ko 
naj bi se to zgodilo, je v lo-
kal vdrla policija in priprla 
obtožena. 

Na vprašanje Anžičevega 
zagovornika Antona Šubica, 
ali držijo navedbe v policij-
skih poročilih, ki sta jih tajna 
poUdsta spisala med okto-
brom in decembrom predla-
ni, je Hrica odločno odgovo-
rila, da ne in da med njenim 
delom v lokalu, ko je bila 
tako kot druga dekleta zapo-
slena kot plesalka, ni bilo ni-
kakršnih pobud za spolne 
odnose. Prav nasprotno, ko 
ji jc lajni policist Pavel na 
enem od obiskov v lokalu 
predlagal spolne odnose in ji 
celo ponujal denar, je to za-
vrnila, saj bi ob privolitvi iz-
gubila dobro stranko. Ome-
nila je namreč, da sta bila 
tajna polidsta dobri stranki, 
ker sta naročevala veliko 
šampanjca, od vsake butelj-
ke, ki je stala 15 tolarskih ti-

"No publika," je ob vstopu na sodišče glasno govorila 
Emerita Ramirez Meija, ki si je obraz zakrila s torbico. 

sočakov, pa sta dekleti dobi-
vali po 20 odstotkov provizi-
je. Pavel in Andrej naj bi 
zase naročevala vodko ali 
viski v kombinaciji z ener-
getskim napitkom, vendar 
ni imela nikoli vtisa, da bi 
bila vinjena. Kolumbijka je 
tudi potrdila, da sta bih s 
kolegico in obema tajnima 
policijskima sodelavcema na 
kosilu v eni od kranjskih 
restavracij, kjer so se pogo-
varjali o nepomembnih stva-
reh, ko pa sta jih moška 
hotela kupiti, da bi jih spravi-
la kam drugam in jima zago-
tovila Ijoljše delo, sta to zavr-

nili in prosili, če jih odpelje-
ta domov. Na izrecno vpraša-
nje zagovornika, ali se je pri-
pravljena .soočiti s tajnima 
policijskima sodelavcema, 
je odločno odgovorila, da je 
to pripravljena storiti. Sodiš-
če ima sicer Se precej dolg 
seznam prič, med njimi so 
še tri dekleta iz Kolumbije, 
dve Moldavki in pa Slavko 
Konc, ki naj bi kar osem-
najstkrat spal z eno od njih, 
za spolne storitve pa naj 
bi odšteval po štirideset tisoč 
tolarjev. Sojenje se bo z za-
slišanjem prič nadaljevalo 
25. septembra. 

Denar Sta strpala v torbo 
Policija išče mlajša moška, ki sta v ponedeljek popoldne oropala blejski Hotel Savica. 

MATJAŽ GKEGORIČ 

Bled - V ponedeljek nekaj 
pred tretjo uro popoldne sta 
dva mlajša moška oropala 
poslopje Hotela Savica z 
apartmaji na Bledu. K sreči 
pri ropu ni bil nihče od 
uslužbencev ranjen, ne-
znanca pa sta s kraja odnesla 
še neugotovljeno vsoto de-
narja. 

Kot so sporočili s kranj-
ske policijske uprave, sta 
bila roparja domnevno 
mlajša moška, visoka okoli 
175 centimetrov, srednje 
postave, na glavah sta nosi-
la športna klobučka, eden 
svetlejše rjave, eden modro-

rdeče barve, obraza sta ime-
la prekrita s temno sivima 
rutama. Oba sta bila obleče-
na v trenirki modre barve z 
zgornjima deloma z dolgi-
mi rokavi, obuta pa v tem-
nejše športne copate. S se-
boj sta nosila ve^^o športno 
torbo z naramnico temno 
modre barve z rdečim napi-
som. Policisti so po obvesti-
lu o ropu blokirali več oko-
liških cest, vendar storilcev 
za zdaj niso našli. Vse, ki bi 
karkoli vedeli o neznanih 
storilcih, policija naproša, 
da pokličejo najbližjo poli-
cijsko postajo, številko 1 13 
ali pa anonimni telefon po-
licije, št. 080- 1200 . 

Policisti so po ropu preiskali okolico In blokirali bližnje 
ceste, a roparjev niso izsledili./Foto:ccrazdKiv<ii 

http://www.avtohifavrtac.st
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"Študentje 
piloti, ki skupaj 

živimo v 
vojaški bazi na 
Danskem, smo 

prav zaradi 
Sare vstajali 

vsak dan zjutraj 
ob štirih in 

gledali njene 
nastope." 

PRILOGA GORENJSKEGA 

Pravijo, da so nekateri športniki rojeni šampioni in jim je bilo nekaj več kot drugim položeno že v zibelko. Večina 
strokovnjakov pa se vendarle strinja, da velike športnike odlikuje predvsem trdo delo, športno življenje in velika 
volja postati najboljši. 

Naši olimoi ski unak 
VILMA STANOVNIK 

"Nad olimpijskimi zmago-
valci so še samo bogovi. In 
leteti tako blizu njih, je res 
fantastično," je olimpijskega 
prvaka Primoža Kozmusa ob 
prihodu iz Kitajske v Sloveni-
jo nagovoril podpredsednik 
našega olimpijskega komite-
ja Leo Kremžar. Njegove be-
sede SO bile morda malce ev-
forične, toda v trenutkih po-
nosa nad kar petimi olimpij-
skimi kolajnami naSlh Šport-
nikov in bleščečim zlatom 
brežiškega metalca kladiva v 
tistem trenutku ni bilo niko-
gar, ki bi m u jih oporekal. 

Da pa vendarle nismo na 
nebu, nas je hitro opomnil 
Primožev trener Vladimir 
Kevo, ki je brez zadrege izdal 
"čudežni" recept šampiona. 
"Petnajst let s m o trdo garali, 
Primož je živel za šport, tre-
niral in si želel biti najboljši, 
olimpijski zmagovalec in ne-
koč tudi svetovni rekorder," 
je povedal trener Kevo. Pri-
mož, ki ima raje dejanja kot 
besede, pa je ob slovesnem 
trenutku, ko je odličje poka-
zal svojim domačim in navi-

jačem, priznal: "Že med tek-
m o se mi je ob dobrih nasto-
pih odvalil kamen od srca. 
Vedel sem, da bo kolajna, za-
dovoljen bi bil tudi z brona-
sto. Toda poslušati slovensko 
himno na olimpijskem odru 
za zmagovalce, je res nekaj 
izjemnega." 

Sarina zgodba 

Nekaj izjemnega pa se je v 
Pekingu zgodilo tudi mladi 
gorenjski plavalki Sari Isako-
vič, ki je utrip olimpijskih 
iger prvič začutila pri komaj 
šestnajstih letih, ko je nasto-
pila v Atenah. Letos je bila 
Sara štiri leta starejša, z obili-
co izkušenj z največjih tek-
movanj, z zvenečim naslo-
vom evropske prvakinje, 
predvsem pa z veliko ljubez-
nijo do športa, do plavanja. 
Veliko življenjsko energijo 
smo pri njej občudovali vse 
od prvih plavalnih zamahov 
v kranjskem bazenu do zad-
njih v radovljiškem, kjer je v 
vodi preživela ure in ure. Go-
tovo bi bilo težje, če se v njej 
ne bi pretakala kri mami Re-
beke, tudi nekdaj odlične pla-

Olimpijski prvak Primož Ko2mus je do zvenečega naslova in zlate kolajne prišel predvsem 
s trdim delom. / f«« comd icvcit 

valke, pa tudi podpora in lju-
bezen očeta Nenada in brata 
Gala, ki sta si za polet v nebo 
raje izbrala jeklena krila. 

Brat dvojček Gal, ki je bil 
do lani prav tako plavalec, se 
je namreč po končani gim-
naziji raje odločil za očetovo 
pot in na Danskem študira 

za pilota, Sara pa se je v 
predolimpijski sezoni odloči-
la, da se posveti samo plava-
nju, študij pa je za eno leto 
počakal. "Študentje piloti, ki 
skupaj živimo v vojaški bazi 
na Danskem, smo prav zara-
di Sare vstajali vsak dan zju-
traj ob štirih in gledali njene 

Plavalka Sara Isakovič te dni uživa v krogu svojih najbližjih: brata dvojčka Gala, mami Rebeke in očeta Nenada. / Fot»: c c ^ k«« 

nastope. V noči pred velikim 
finalom pa nisem mogel niti 
zaspati, ostal sem pokonci 
kar do žtirih zjutraj in takrat 
so se mi pridružili drugi. 
Srce mi je močno razbijalo, 
in ko je Sara dobila kolajno, 
so m e prijatelji začeli obje-
mati, mi čestitali. Bilo je res 
noro in nepozabno. Ko sem 
naslednji dan šel vprašat, ali 
bi lahko dobil nekaj dni po-
čitnic, da bi doma ob priho-
du pričakal Saro, so mi jih ta-
koj odobrili in danes s e m 
presrečen, da bomo vsaj tri 
dni skupaj z vso družino in 
da mi bo Sara povedala vse, 
kar se je zgodilo," je povedal 
Gal , potem ko je na brni-
škem letališču v torek zvečer 
vendarle ponosno objel 
sestro Saro in ji še bolj kot za 
srebrno kolajno čestital za 
res izjemen rezultat. 

"Saj nisem mogel verjeti, 
ko sem videl, kje so se ustavi-
le ure, ko sem videl rezultat 
pod 1.55," je poznavalsko po-
vedal Gal, z njim pa je mne-
nje delila tudi mami Rebeka. 
"Mnogi, ki so si ogledali Sa-
rin nastop v finalu, so bili ob 
pogledu na njen presenečen 
obraz prepričani, da je bila 
presenečena, ker ji je uspelo 
dobiti kolajno. To pa ni res, 
veliko bolj je bila preseneče-



ŠPORT Razgledi 

"Vsak 
trenutek 

sem skušala 
čim bolje 

izkoristiti, 
v Pekingu bi 

prav lahko 
ostala še nekaj 

dni, vendar 
potem ne bi 

ujela letala za 
Ameriko, 

kamor na študij 
in treninge 

odhajam že v 
nedeljo." 

na, ko je na zaslonu zagleda-
la tako čas Pellegrinijeve kot 
svoj čas, ki je bil res fantasti-
čen, precej boljši od svetov-
nega rekorda v disciplini 
2 0 0 metrov prosto. Tudi 
zato je bUa ta tekma nekaj 
posebnega," je dodala mami 
Rebeka, ki je za Saro na tri-
buni v vodni kocki v Pekingu 
navijala skupaj z možem Ne-
nadom, ki je ponosno 
spremljal hčerkine nastope. 

"Po tekmi smo odprli 
šampanjec, prišla sta Sara in 
trener Miha, pa Mankoči, 
skratka proslavili smo v 
ožjem krogu. Sara je bila 
srečna, midva tudi in to nam 
je povsem zadoščalo. Na-
slednji dan smo si malce 
ogledali mesto, sicer pa so 
Saro čakale obveznosti. Tako 
bo tudi te dni doma, nato pa 
že v nedeljo odhaja v Ameri-
ko. Ima srečo, ker bo potova-
la skupaj z Jernejem God-
cem in Damirjem Dugonji-
čem, tako da bo imela druž-
bo že na letalu. Na Kitaj-
skem smo spoznali tudi nje-
no bodočo trenerko. Kaže, 
da je zelo prijazna, prijetna 
in z možem imava dober ob-
čutek," je 5e povedala skrbna 
mami Rebeki, medtem ko je 
Sara odgovarjala na vpraša-
nja novinarjev, se slikala z 
navijači in nasmejana kazala 
kolajno. 

Uživala je vsak trenutek 

"Sedaj, ko sem doma, se 
res dobro počutim, čeprav 
sem v Pekingu uživala tako 
na nastopih kot nato na po-
delitvi in tudi potem, ko je 
bilo tudi nekaj časa za oglede 
in druženje s prijatelji. Ogle-
dali smo si prepovedano me-
sto, malo manj časa je bilo 
za nakupe, sem pa vseeno 
nakupila darila za najbližje, 
p>osebno za brata Gala. Vsak 
trenutek sem skušala čim 
bolje izkoristiti, v Pekingu bi 

prav lahko ostala še nekaj 
dni, vendar potem ne bi uje-
la letala za Ameriko, kamor 
na študij in treninge odha-
jam že v nedeljo," je poveda-
la Sara, ki se je že veselila 
tudi jutrišnje slovesnosti ob 
radovljiškem bazenu. 

"Upam, da bom imela čas 
spakirati vse potrebno za 
pot. Najbolj pa se veselim, 
ker smo se za tri dni zbrali 
vsi domači in upam, da 
bomo uživali. Nato pa m e 
čaka študij, novi treningi in 
tekme, pa tudi novi rekordi. 
Morda že prihodnje leto v 
Rimu. Upam, da bom tako 
napredovala kot do sedaj, 
vem, da imam še veliko re-
zerve. V Ameriki bom zago-
tovo imela odlične razmere, 
saj bom imela dobre sparing 
partnerice tudi na trerungu, 
kar mi bo omogočilo še bolj-
še rezultate. Prav tako se ve-
selim študija na priznani 
univerzi, kot je Berkeley, in 
sem zelo počaščena, da sem 
tam dobila tudi štipendijo. 
Zagotovo prihaja novo obdo-
bje, nove izkušnje in mis-
lim, da je vsaka sprememba 
dobra," je še povedala Sara, 
ki je tako bližnji kot-trenerjif^ 
in navijači ne poznajo le po 

Trener Miha Potočnik je Saro spremljal na vseh največjih tekmovanjih, tudi po Sarinem 
odhodu v Ameriko pa mu dela v domačem klubu ne bo zmanjkalo. / fo»: cof«d k>v« 

stopom so naši apetiti rasli 
in Sara je na koncu v finalu 
naredila res fantastičen re-
zultat. Če povem fisto poš-

širokem nasmehu, ampak ^ teno, pa sem bil kar malo ža-
tudi po trdem delu. 

Trenerju Mihu dela ne 
bo zmanjkalo 

Sara pa se za p o m ^ tudi 
ni pozabila zahvaliti trenerju 
Mihu Potočniku, s katerim 
je zadnja leta preživela res 
veliko časa. "Čeprav je Sara 
že v Dubrovniku mesec dni 
pred olimpijskimi igrami 
odplavala odličen rezultat, je 
bil pred nastopi v Pekingu 
naš osnoven d l j uvrstitev v 
finale. Vedeli smo, da je kon-
kurenca zelo močna in 

."zgoščena", da bo za finale 
treba plavati rekorde. Z vsa-
k im Sarinim izvrstnim na-

losten, ker ni zmagala. Po-
sebno zato, ker takoj na cilju 
nisem vedel, katera je bila 
prva, potem pa sem na se-
maforju videl, da je s tako 
fantastičnim plavanjem dru-
ga," je povedal trener Miha 
Potočnik, ki mu, čeprav Sara 
odhaja prek luže v Ameriko, 
v domačem radovljiškem 
klubu ne bo zmanjkalo dela. 

"Plavalcev je v klubu kar 
precej, vendar pa smo dogo-
vorjeni, da se 2. septembra 
zberemo na sestanku, in če 
ne bo dramatičnih spre-
memb, me čaka delo z Anjo 
Klinar in Lukom Turkom. 
Anja je sicer na olimpijskih 
igrah osvojila "samo" 16 . 

Veslači, ki se tokrat sicer domov niso vrnili z odličji, so na sredinem sprejemu na Bledu 
dobili številne čestitke za pogumen boj, razveselili pa so se tudi pogodbe o sofinanciranju 
projekta gradnje veslaškega centra, ki sta jo podpisala minister Milan Zver in blejski župan 
Janez Fajfar. / Foto: cotajd Kinij 

mesto, vendar je nastopila 
vrhunsko in dosegla osebni 
rekord. Če bo pokazala Se 
malo več želje po dobrih re-
zultatih, bi se tudi ona lahko 
večkrat uvrščala v finala ev-
ropskih in svetovnih prven-
stev, tako kot se je v mladin-
ski kategoriji. Žal je imel 
Luka v tem letu precej smo-
le s poškodbami, zadnja je 
bila le pika na i. Ker pa ver-
jamem, da je vsaka stvar za 
nekaj dobra, in ker je Luka 
še mlad tekmovalec, pa 
misl im, da še lahko priča-
kujemo njegove dobre re-
zultate, če se bo le odločil, 
da mu to nekaj pomeni. Se-
veda pa je v klubu še veliko 
odličnih mlajših tekmoval-
cev in dela nam ne bo 
zmanjkalo," je dodal trener 
Miha Potočnik. 

Tudi veslačem dobrih 
obetov ne manjka 

In medtem ko so dobitniki 
olimpijskih kolajn zadnje 
dneve slavili, ko so se poleg 
olimpijskega prvaka Primo-
ža Kozmusa in podprvakinje 
Sare Isakovič zasluženih od-
ličij veselili tudi srebrni ja-
dralec Vasilij Žbc^ar, brona-
sta judoistka Ludja Polavder 
in bronasti strelec Rajmond 
Debevec, so se blejski veslači 
bolj potiho, nekateri pa tudi 
naglas, hudovali nad srečo, 
ki tokrat ni bila čisto na nji-
hovi strani. Šesto mesto Iz-
toka Čopa in Luka Špika v 
dvojnem dvojcu ter četrto 
mesto bratov Miha in Toma-
ža Piriha, Roka Rozmana in 
Roka Kolandra je bilo manj, 
kot so si želeli po uspešnih 
uvodnih nastopih v Pekingu. 

"Nesrečno" četrto mesto 
četverca je še najbolje opisal 

najbolj izkušen med vsemi 
Miha Pirih. "Spomnim se, 
da sem večkrat videl tako 
naše kot druge čolne, ki so 
se v finalu največjih tekmo-
vanj uvrščaU na četrto me-
sto. Vedno sem si rekel, kaj 
neki so tako slabe volje, saj 
je četrto mesto vendar odli-
čen rezultat. Tudi jaz bi bil 
enkrat rad četrti! Toda sedaj 

•vem, zakaj so se tako poču-
tili," je ob slovesnem spreje-
mu v sredo zvečer na Bledu 
razmišljal Miha, najmlajši v 
čolnu Rok Rozman, pa je 
dodal: "Res smo si ob odho-
du na Kitajsko želeli nasto-
pa v finalu, ko s m o se tja 
uvrstili, pa smo si želeli tudi 
kolajno, in ko je ni bilo, ko 
smo bih četrti, sem najprej 
{»mislil , da je vseeno, tudi 
če bi bili peti, šesti ali celo 
slabši. Ko pa sem vse to pre-
spal, ko smo doma, najprej 
na Brniku, nato v Smokuču 
in sedaj še tu, na Bledu do-
živeli res prisrčen sprejem, 
pa vse bolj ugotavljam, da 
smo dostojno dirkali in da 
moramo biti veseli. Še bo 
priložnosti za dokazovanje, 
velik cilj nam je tudi doma-
če svetovno prvenstvo, ki bo 
na Bledu že leta 2011." 

In res so do svetovnega 
prvenstva na Bledu le še pič-
la tri leta. Da se velika prire-
ditev bliža, pa je dokaz tudi 
pogodba o sofinanciranju 
projekta gradnje Veslaškega 
centra in ciljne regate Zaka 
iz sredstev Evropskega skla-
da za regionalni razvoj. 
Tega denarja je nekaj več 
kot 3,5 milijona, pogodbo pa 
sta ob sredini slovesnosti na 
Bledu podpisala minister za 
šolstvo in šport Milan Zver 
in župan domače občine Ja-
nez Fajtar. 



POGOVOR Razgledi 

Na septembrskih volitvah bo imelo pravico glasovati 1 .692.000 volivk in volivcev v Sloveniji in okrog 48 tisoč 
slovenskih državljanov na tujem. 

Kandidat e bo evnik za stranko in zase 
MARKO GOLOBIČ, TAJNIK DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE 

JOŽE KOŠNJEK 

Volitve 
v državni zbor 
21. septembra 

bodo 
predvidoma 

stale nekaj čez 
štiri milijone 

evrov ali od 2,5 
do 3 evre na 

volivca. V vsoti 
so upoštevani 

vsi stroški 
volitev, 

od volilnega 
gradiva in 

javnih objav 
do obvestil 

volivkam in 
volivcem, 

pri katerih je 
največji strošek 

poštnina. 

Predsednik republike Dani-
lo Tiirk je 16. junija podpi-
sal odlok o razpisu rednih 
volitev v državni zbor, v ka-
terem je tudi določeno, da 
so se morala 30. junija za-
četi volilna opravila. Kako je 
sedaj z njimi? 

"V prvi polovid avgusta so 
politične stranke predvsem 
določale liste kandidatov, dr-
žavni organi pa so na sede-
žih upravnih enot razgrnili 
volilne imenike, da lahko 
vsak volivec preveri, ali je vpi-
san v volilni imenik ali ni. Po 
občinah potekajo opravila, ki 
so zapisana v zakonu o volil-
ni in referendumski kampa-
nji, ki m e d drugim določa, 
da mora lokalna skupnost 
najkasneje 6 0 dni pred gla-
sovanjem javno objaviti po-
goje za pridobitev pravice do 
uporabe plakatnih mesL Vo-
lilna gradiva pa tudi že preje-
majo tudi naši izsel jena na 
celinah zunaj E\Tope." 

Kdaj je zadnji rok za vloži-
tev kandidatur? 

"Zadnj i rok za vložitev 
kandidatur je 27 . avgust 
opolnoči na sedežih volilnih 
enot. Ta datum je najpo-
membnejši za vse, ki name-
ravajo kandidirati. Karkoli bo 
vloženo kasneje, bo avtoma-
tično zavrnjeno. Potem se bo 
začel običajni postopek od 
preizkusa zakonitosti vlože-
nih kandidatnih list in žreba-
nja vrstnega reda na glasov-
nicah do javne objave kandi-
datnih list, kar bomo storili 
6. septembra. Za volivke in 
volivce je pomemben tudi 
22. avgust (danaSnji dan - op. 
p.), ko je treba okrajnim volil-
nim komisijam sporočiti za-
htevo po glasovanju na dm-
gih voliščih, bodisi v tujini, 
če bodo takrat tam, ali v dru-
gih krajih Slovenije, če bodo 
morda tam na dopustu ali na 
obisku." 

Kdo lahko kandidira? 
"Ustava določa, da ima 

pravico voliti in biti izvoljen 
za poslanca državnega zbora 
državljanka ali državljan Slo-
venije, ki je na dan glasova-
nja dopolnil 18 let starosti. 
Po noveli zakona o volitvah v 
držami zbor nima volilne 
pravice samo tisti posamez-
nik, ki m u je bila poslovna 
sposobnbst popolnoma od-

vzeta zaradi duSevne bolez-
ni, zaostalosti ali prizadetosti 
ali mu je bila p o ^ j š a n a ro-
diteljska pravica staršev ali 
drugih oseb čez njegovo pol-
noletnost ter ni sposoben ra-
zumeti pomena, namena in 
učinkov volitev. Kandidate 
lahko predlagajo politične 
stranke in volivci z listami 
kandidatov, ki morajo biti 
potrjene po postopkih, ki jih 
je za to določila stranka. Za 
vsako kandidatiuo je predpi-
sana določena podpora, ki 
naj bi zagotavljala minimal-
no možnost vstopa v parla-
ment. Politična stranka lah-
ko vloži listo kandidatov v 
vseh osmih volilnih enotah, 
če jo podpišejo najmanj trije 
poslanci iz sedanje sestave 
državnega zbora, v posamez-
ni volilni enoti pa pod pogo-
jem, če jo podprejo člani 
stranke, Id imajo stalno pre-
bivališče in volilno pravico v 
enoti in podpiše najmanj 50 
volivk in volivcev iz enote ali 
če jo podpiše najmanj sto vo-
livk in volivcev s stalnim pre-
bivališčem v volilni enoti." 

Ali lahko kandidira tudi po-
sameznik? 

"Lahko. Posameznik, civil-
no družbeno gibanje ali kate-
rakoli druga organizacija ci-
vilne družbe, vendar so po-
goji ostrejši, saj morajo za 
kandidiranje v eni volilni 
enoti zbrati tisoč podpisov 
podpore, za kandidiranje v 
vseh osmih enotah pa še do-
datnih sedem tisoč podpisov 
v teh enotah. To je kar za-
htevna naloga. Kandidat bi 
moral biti zelo znan in bi 
moral za dosego štiriodstot-
nega praga za vstop v držav-
ni zbor, Id ga določa ustava, 
zbrati v svoji volilni enoti 
okrog 32 odstotkov veljavnih 
glasov. Seveda so lahko izje-
me, ki potrjujejo pravilo." 

Za letošnje volitve veljajo 
strožja pravila glede enako-
pravne zastopanosti obeh 
spolov oziroma žensk. 

"Letos velja pri zagotavlja-
nju enakopravne zastopano-
sti spolov 25-odstotna klavzu-
la, ki pomeni, da mora biti 
med štirimi kandidati na listi 
ena ženska, med osmimi pa 
dve. Ali obratno.' 

Sme posameznik kandidi-
rati le v eni volilni enoti ali 
lahko tudi v dveh? 

Marko Golobič 

Vsak volivec bo prejel obvestilo o volitvah. Držav-
na volilna komisija priporoča, naj ga predvsem 
zaradi lažjega iskanja našega imena v volilnem 
imeniku prinesemo s seboj na volišče. Praviloma 
mora imeti volivec, ki želi glasovati, s seboj oseb-
ni dokument, s katerim se ugotavlja identiteta. Če 
ga nima, lahko voMIni odbor potrdi njegovo isto-
vetnost z ugotovitvijo, da je "osebno poznan", v 
primeru dvoma pa lahko zahteva osebni doku-
ment ali potrditev identitete s pričami. 

"Zakon o volitvah v držav-
ni zbor pravi, da vsakdo lah-
ko kandidira samo v eni vo-
lilni enoti in samo na eni listi 
kandidatov, lahko pa v dveh 
okrajih ene volilne enote, na 
primer v volilnem okraju na 
Jesenicah in v enem od dveh 
volilnih okrajev v Škofji Loki. 
V vsakem okraju bo lahko na 
listi največ enajst kandida-
tov, kolikor se iz\'oli poslan-
cev v vsaki volilni enoti, ali 
najmanj šest, če bi jih na pri-
mer pet kandidiralo v dveh 
okrajih." 

Pred letošnjimi volitvami je 
bilo veliko razprave o izbolj-
šanju razmer za volitve in-
validov oziroma ljudi s po-

sebnimi potrebami, še po-
sebej o dostopnosti volišč in 
uva janju elektronskih gla-
sovalnih naprav. 

"Te razprave so vzbudile v 
javnosti in medijih veliko po-
zornosti, čeprav je zakon že 
leta 2 0 0 6 predpisal ureditev 
volišč za ljudi s posebnimi 
potrebami. Oseba, ki potre-
buje ponioč pri glasovanju, 
lahko pripelje s seboj neko-
ga, ki ji bo na volišču ali pred 
njim, če zanjo ni dostopno, 
pomagal pri izpolnjevanju 
glasovnice. Čeprav invalidov 
in drugih oseb s posebnimi 
potrebami ne želimo izločati 
z rednih volišč, bo v vsakem 
volilnem okraju skladno z 
zakonom zanje pripravljeno 

posebno lahko dostopno vo-
lišče, opremljeno z večjim 
naborom črk, povečevalnim 
steklom in drugimi pomaga-
li. Za voUšča, na katerih bo 
želelo glasovati največ invali-
dov, bomo zagotovili tudi 
elektronsko glasovalno na-
pravo. Na lanskih predsedni-
ških volitvah se je za glasova-
nje na takih voliščih prijavilo 
4 8 oseb." 

Bo s m d volivec, ki zaradi 
bolezni ne bo int^el na vo-
lišče, glasovati doma? 

"Da. Glasovanje na domu 
bo mogoče, vendar je treba 
željo sporočiti okrajni volilni 
komisiji. V prvi volilni enoti, 
ki obsega Gorenjsko s Kam-
nikom, Idrijo in Cerknim, so 
sedeži okrajnih volibiih ko-
misij na Jesenicah, v Radov-
ljici, v Kranju, v Tržiču, v 
Škofji Loki, v Kamniku in v 
Idriji. Na letošnjih volitvah 
bo še ena novost. Če bo na 
primer volivec iz Kranja 21 . 
septembra v Ljubljani ali v 
katerem drugem sloven-
skem kraju in bo želel tam 
tudi glasovati, mora to do 18. 
septembra sporočiti okrajni 
volilni komisiji v Kranju. Ta-
kih primerov je bilo na zad-
njih predsedniških volitvah 
kar tri tisoč, od tega 1 4 0 0 v 
Ljubljani." 

Tekma za stranko in zase 

Kako bomo volili? Koliko 
kandidatov bo na glasovni-
cah. Ali veljajo tudi za volit-
ve v državni zbor, tako kot 
za lokalne in evropske, 
"preferenčni glasovi"? 

"Tako imenovani prefe-
renčni ^ s , ki smo ga na lo-
kalnih in evropskih volitvah 
lahko dali kandidatu, za kate-
rega smo posebej želeli, da bi 
bil izvoljen, na volitvah v dr-
žavni zbor ne velja. Na teh 
volitvah izbiramo med lista-
m i kandidatov. Glas volivca 
se upošteva dvakrat Prvič pri 
uspešnosti list v volilni enoti, 
od katere je odvisno število 
mandatov, drugič pa pri ugo-
tavljanju, kateri od kandida-
tov z liste so bili najuspešnej-
ši v posameznih okrajih v vo-
lilni enoti in bodo Msedli po-
slanske sedeže, ki jih bo do-
bila lista. Če povem prepros-
to: najprej bomo izračunali, 
koliko sedežev je lista kot 

• 16. stran 



POGOVOR Razgledi 

Tina Rus in Jošt Gantar sta vdor ruskih vojakov v Gruzijo pričakala v Tbilisiju. Kot pravita, sta razočarana 
nad odzivom slovenskega ministrstva za zunanje zadeve, ki je bilo zelo skopo z napotki, kako naj zapustita državo. 
Več pohvalnih besed najdeta za letalsko družbo, ki jima je že naslednji dan po izbruhu spopadov v Gruziji 
organizirala let iz Armenije! 

V V * 

uslo ovscin ima res m man Ka o 
MATEJA RANT 

Gruzijo sta si 
kot eno 

od nekdanjih 
sovjetskih 

republik 
predstavljala 

veliko bolj 
temačno in 

zaostalo, tako 
da sta bila 

nadvse 
presenečena 

nad njeno 
razgibanostjo 

in prijaznostjo 
domačinov. 

Tina Rus z Bleda in Jošt 
Gantar iz Kranja sta si letos 
med počitnicami zaželela ne-
koliko več pustolovščin, še 
zdaleč pa nista pričakovala, 
da se bo njuno naključno iz-
brano potovanje v Gruzijo 
sprevr^o v skoraj adrenalin-
sko izkušnjo. Ob vdoru ru-
skih vojakov v Gruzijo sta 
bila namreč v tamlajšnjem 
glavnem mestu Tbilisiju, ki 
sta ga potem morala na hitro 
zapustiti 

"Za potovanje v Gruzijo 
sva se odločila povsem po na-
ključju, ko sva razmišljala, 
kaj bi počela čez poletje. Jošt 
je namreč gledal dokumen-
tarec o Gruziji," je njuno od-
ločitev za obisk Gruzije po-
jasnila Tina. "Pa sva si rekla, 
zakaj ne bi šla tja, v lov za no-
vimi pustolovščinami," jo je 
dopolnil Jošt. Poleg Gruzije 
sta načrtovala še ogled Arme-
nije in Azerbejdžana. Vseka-
kor sta si za popotniški dl j 
želela izbrati laaje, pravi 
Tina, v katerih bi bila kot tu-
rista v manjšini. "Ko sva do-
mačim in kolegom povedala, 
kam greva, so naju vsi začu-
deno spraševali, kako sva iz-

brala ravno te države. V res-
nici pa so to tako lepi kraji, 
da se ni treba spraševati, za-
kaj." Čeprav, priznava Jošt, v 
začetku tudi sama nista ve-
dela, kaj naj pričakujeta. "Šla 
sva v neznano, vnaprej sva si 
priskrbela le vizo za Azer-
bajdžan in letalsko karto do 
Tbilisija." Kot pravita, sta si 
to državo kot eno od nekda-
njih sovjetskih republik 
predstavljala veliko bolj te-
mačno in zaostalo, tako da 
sta bila nadvse presenečena 
nad njeno razgibanostjo in 
prijaznostjo domačinov. 
"Skoraj nihče ne govori an-
gleško, tako da sva se spora-
zumevala bolj v ruščini. 
Kljub temu sva hitro naveza-
la stike z domačini. Tudi to 
naju je presenetilo, vsi so bili 
zelo prijazni in so naju zelo 
toplo sprejeli tudi v svoj 
dom," je pojasnila Tina, Jošt 
pa je dodal, da je ta regija 
znana po tem, da so gosti za-
nje blagoslov, ne le neki tuj-
ci. "To se pozna že ob spreje-
mu, saj je miza takoj polna. 
Poleg tega je tam zelo malo 
prenočitvenih zmogljivosti, 
tako da sva večinoma bivala 
pri družinah. Zgodilo se je, 
da se je vsa družina gnetla v 

eni sobi, ker so nama odsto-
pili skoraj pol hiše." 

Čeprav sta se na pot odpra-
vila željna pustolovščin, pa 
izbruha vojne vendarle nista 
pričakovala. "Preden sva šla, 
so nekateri dogodki, redmo 
preleti ruskih letal v gruzij-
skem zračnem prostoru, na-
kazovali, da bi se lahko kaj 

zgodilo. Zato so nama znan-
ci odsvetovali to pot," je raz-
ložil Jošt, Tina pa ga je dopol-
nila, da je zato tudi sama 
podvomila, ali je res odgo-
vorno, da se podajata v to. 
"Vendar niti pomislila nisva, 
da bodo Rusi vdrli v Gruzijo, 
saj tudi domačini niso dajali 
takega vtisa." Zaradi omenje-

nih dogodkov zato sprva niti 
nista nameravala na sever dr-
žave, ki meji na Osetijo. A sta 
potem srečala druge popo-
tnike, ki so te kraje že obiska-
li, tako da sta se tudi sama 
odpravila tja. "Če imaš rad 
hribe, je to najlepši del Kav-
kaza," je pojasnila Tina, Jošt 
pa je dodal: "Voznik taksija 

Tina Rus in jošt Gantar / foio: corud icivci 

Igrajte šah z računalnikom i o ^ 
R A Č U N A L N I K I N ) A Z 

ROBERT GUŠHN 

Leta iy6gje bil skonstruiran 
prvi šahovski stroj za zabavo 
avstrijske kraljice Marije Tere-
zije. Stroj je bil mehanski, v 
njem seje skrival Človek, veSč 
šaha, kije prek vzvodov premi-
kal lutko in tako premikal figu-
re. Prvi šahovski stroj z vgraje-
nim algoritmom za računanje 
potez je nastal leta igi2. To je 
bil mehanski stroj, kije s po-
md^o elektromagnetov popol-
noma avtomatsko premikal tri 
šahovske figure. 

Med drugo svetovrw vojno so 
v ZDA zgradili ogromen labo-
ratorij za razvoj atomskega 
oro^a. Za to pa so potrebovali 
veliko število izračunov. Leta 
1950 je bil izdelan gromozanski 
računalnik, imenovan MANI-
AC. Zmožen je bil izračunati 
deset tisoč operacij na sekundo 
in dalo se ga je programirati. 
Vendar znanstveniki niso takoj 
začeli atomskih izračunov, pač 
pa je bila ena prvih stvari, ki so 

jo sprogramirali, igranje šaha. 
Stroj je potreboval dvanajst mi-
nut za potezo pri globini štirih 
pdpotez. Sredi petdesetih lei se 

je prvič zgodilo, da je računal-
nik premagal človeka v intelek-
tualni ^msobnosti. 

Glavni problem pri šahov-
skem programiranju je veliko 
število izračunov. V povprečni 
šahovski igri je okoli 40 potez. 
Pri odgovoru na vsako od teh 
potez dobimo 1.600 razporedi-
tev. To pomeni, da po vst^i dru-
gi polpotezi, ki se obravnava kot 
ena poteza v šahu, število raz-
poreditev naraste za 1.600. Po 
dveh potezah je število že 2,5 
milijona in po treh 4,1 milijar-
de. Če povprečna šahovska igra 
traja 40 potez, to pomeni 10.128 
na 128. potenco razporeditev. 
Zgpdnji računalniki so bili spo-
sobni izračunati okoli petsto 
razporeditev na sekundo ali de-
vetdeset tisoč v treh minutah, ki 
so na voljo v tumirski igri. 

Leta 1958 so razvili algori-
tem a^a-beta, s katerim se da 
izogniti velikemu številu izra-
čunov, ne da bi to vplivalo na 
končni rezultat. Gre za čisto 
matematično tehniko, ki deluje 
brez uporabe kakršn^akdi do-
datnega šahovskega znanja. 
Deloval je tako, da kakor hitro 
naslednji izračun pokaže niijo 
vrednost od prgšnje poteze, pro-
gram prekine njeno računanje. 
Ni pomembno, če je poteza 
slabša, program se bo vedno 
odločil za potezo z najvd!jo 
vrednostjo. 

Na tej osnovi so razvili raču-
nalnik, sestavljen iz več tisoč či-
pov. Računalnik so imenovali 
Belle in bil je sposoben igranja 
šaha. Računal je lahko okoli 
180 tisoč razporeditev na se-
kundo. Z njim je bilo onu^oče-
no igranje na mojstrski ravni. 

Sredi osemdesetih let je bil 
sestavljen hardverski šahovski 
računalnik, imenovan HiTech. 

S 64 vzporednimi čipi je bil Hi-
Tech med boljšimi šahovskimi 
računalniki. Kmalu zatem so 
razvili račurmlnik, imenovan 
ChipTest, in kasnge Deep Tho-
ught, kije lahko izračunaval 
petsto tisoč razporeditev na 
sekundo. 

Sledil je Deep Blue, s katerim 
je leta 1997 svetovni šahovski 
prvak Gari Kasparov izgubil z 
rezultatom 2,4:3,5. Deep Blue 
ima vgrajerio ogromno število 
namenskih čipov, ki omogočajo 
hitre izračune. Vsak čip je spo-
soben računanja dva do tri mi-
lijone razporeditev na sekundo. 

Seveda je pri igralni moči po-
membna tudi kvaliteta progra-
miranja. Današnji najboljši 
programi za osebne računalni-
ke, kot sta Fritz in Junior, sta 
sposobna izračuna petsto tisoč 
in več razporeditev na sekundo. 
Kljubuje jim lahko le sto naj-
boljših šahovskih igralcev na 
svetu. V pospešenem šahu so 

jima kos le nekateri, v petmi-
nutni igri pa verjetno le dva ali 
trije igralci na svetu. 

Pomembno iAogo v moči ra-
čunalnikov ima knjižnica otvo-
ritev in končnic. Zbrano zna-
nje in izkušnje več generacij člo-
veških šahovskih velemojstrov je 
preprosto shraniti na trdi disk 
in tako dostopati do nje v otvo-
ritveni ali zaključni fazi šahov-
ske igre. Programi za osebne 
računalnike poznajo desetine 
milijonov otvoritvenih razpore-
ditev in končnic ter imajo do-
stop do statistik za vsako od 
njih. Pogosto bo program odig-
ral petnajst ali dvajset potez, 
preden začne izračunavati 
razporeditev. Brez te knjižnice 
s človeškim znanjem hi bili pro-
grami občutno slabši. 

Kdaj natančno se bo to zgo-
dilo, da bo računalnik prema-
gal svetovnega šahovskega pr-
vaka v regularnem dvoboju? 
Lahko že kaj kmalu. 



POGOVOR Razgledi 

na|u je odpeljal celo do 
rusko-gruzijske meje, ki je 
sicer zaprta, ob njej sameva-
jo m p a d a j o f i objekti. Obču-
tek je bil kar strašljiv, saj ne 
veš, od kod te kdo gleda ..." 
Še najbliže ruskim vojakom, 
sta dodala, sta bila v bližini 
Abhazije. "A ko smo se z nji-
hovim minibusom, ki m u 
pravijo maršrutka, pripeljali 
so nadzome točke, so nas vo-
jaki samo pogledali in dvig-
nili zapornice." Malce bolj 
negotovo, pravita, sta se po-
6itila le v mestu Zugdidi, ka-
mor je pribežalo ogromno 
beguncev iz Abhazije. 

Pred izbruhom spopadov 
v Gruzi j i sta obiskala š e 
Azerbajdžan, nato pa sta se 
vrnila v Tbilisi, saj sta imela 
od tam 11. avgusta rezerviran 
let domov. "Ob prihodu v 
Tbilisi pa sta nama dva nem-
ška turista povedala, da so se 
zadeve v Južni Osetiji zaple-
tle in da naj si pogledava no-
vice. V starem delu mesta 
sva že videla prižgane televi-
zorje, ulice so bile povsem 
prazne. Ob istem času so 
prenašali tudi začetek olim-
pijskih iger, a takrat tam to 
ni nikogar zanimalo. Kljub 
temu so bili ljudje še vedno 
prepričani, da ne bo nič." 
Resno pa ju je začelo skrbeti, 
ko sta izvedela, da so Rusi 
napadli Gori. "Zato sva klica-
la domov, naj spremljajo, kaj 
se dogaja. Klicak sva tudi na 
slovensko ministrstvo za zu-
nanje zadeve, a nama niso 
vedeli svetovati, kaj naj nare-
diva. Najprej sva dobila od; 
govor, naj počakava pol ure. 
Potem so nama sporočili, da 
za zdaj ni treba posredovati. 

a naj bova pozorna. Po drugi 
strani so nama popotniki, s 
katerimi sva bila v stiku, re-
kli, da so j im, recimo, na 
poljskem veleposlaništvu re-
kli, da n i več pametno biti v 
tej državi in da naj mesto za-
pustijo naslednje popoldne, 
saj zjutraj ni najbolj varno," 
je razložil Jošt. V hotelu, kjer 
sta prebivala, je bilo takrat 
okrog 15 turistov in polovica 
se jih je že prvi dan spopa-
dov odločila zapustiti Gruzi-
jo in oditi v Armenijo. "Mid-
va pa sva imela 1 1 . avgusta 
rezervirano letalo iz Tbilisi-
ja. A so počasi začeli odpove-
dovati lete, Armeni ja pa je 
bila dve uri vožnje stran. 
Tako sva se znašla v prece-
pu, kaj storiti," pravi Jošt. 
Jošt je bil bolj naklonjen 
temu, da gresta v Armenijo, 
Tina pa je želela počakati v 
Tbilisiju, saj, kot pravi, nista 
imela občutka, da bi se tam 
lahko kaj zgodilo. "Čeprav so 
v novicah govorili o bombar-
diranju Gorija, je popotnica, 
ki je prišla od tam, povedala, 
da ni bilo nič takega, da je le 
nekaj priletelo v tamkajšnji 

Tina na osrednjem trgu v Coriju dva tedna, preden so tam izbruhnili spopadi 
z rusko VOjskO./>^°«>: osebni athiv |o!la CanUt/i 

bolje zapustiti državo. "A ob 
tem niso dali nobenih napo-
tkov, kako to storiti, na koga 
naj se obrneva ... Znajdi se 

Tina in Jošt pravita, da se bosta v Gruzijo, čeprav 
sta jo že dodobra spoznala, zagotovo še vrnila. 
"A zdaj greva najprej v Irak," je povsem suvereno 
zagotovil Jošt, Tina pa ga je odločno zavrnila: 
"V Irak pa še dolgo ne!" 

park. Zato je tudi v hotelu 
zvečer prevladalo bolj spro-
ščeno vzdušje." 

Potem pa so j ima tudi s 
slovenskega zunanjega mi-
nistrstva sporočili, da bi bilo 

sam." je ogorčen Jošt. Raz-
mere v Gruziji so se namreč 
vse bolj zapletale, saj sta 
vmes dobila novice, da naj bi 
cesto do letališča v Tbilisiju 
bombardirali in je zato ne-

prevozna. "Sama sva se mo-
rala odločiti, kaj storiti." Tako 
sta se že naslednji dan. 9. av-
gusta, odpravila v Ajmenijo. 
Letalska dmžba, pri kateri 
sta imela rezerviran let iz 
Tbilisija, jima je namreč za-
gotovila brezplačne letalske 
vozovnice iz Erevana. "To 
naju je prijetno presenetilo, 
saj sva pričakovala, da bova 
morala na to čakati vsaj kak-
šen teden." Ko sta se odpravi-
la na pot, nista vedela, ali je 
meja z Armenijo sploh odpr-
ta. "Pričakovala sva, da bomo 
deležni cestnih kontrol, da 
bo na meji gneča ... Potem 
pa na cesti sploh ni bilo opa-
ziti, da se kaj dogaja, s r e ^ 

"Tako 
preprosto je 
bilo. Le štiri ure 
vožnje stran je 
bilo letališče, na 
katerem rii bilo 
nobenih težav, 
le v taksi 
se je bilo treba 
usesti." 

s m o le nekaj vojakov, za ka-
tere s m o vedeli, da se od-
pravljajo na sever." Še bolj 
presenečena sta bila na meji, 
kjer je bilo le nekaj turistov, 
nobenih kolon, nobenega 
občutka, da l judje bežijo ... 
"Zato se mi je situacija, da 
naj bi dve Slovenki ostali uje-
ti v Tbilisiju, zazdela že sko-
raj smešna. Tako preprosto 
je bilo. Le štiri ure vožnje 
stran je bilo letališče, na kate-
rem ni bilo nobenih težav, le 
v taksi se je bilo treba usesti." 
Zato sta še toliko bolj razoča-
rana nad odzivom zunanjega 
ministrstva, prijetno pa so ju 
presenetili pri letalski družbi 
iz sosednje Avstrije. 

Trubarjev cerkveni red 150 I Z S T A R I H Č A S O V 

M I H A NAGUČ 

Vas zanima, kakšen je bil 
Tmbarjev cerkveni red in v 
čem se razlikuje od današ-
njega? Ohranil se je doku-
ment iz junija ali julija leta 
1553: "Gospoda Pr imoža 
Trubarja, pastorja in župni-
ka v Kemptenu, tukajšnje-
m u častitemu svetu izroče-
ni cerkveni red, ki se v glav-
nih točkah in členih glasi, 
kakor sledi". Prva točka go-
vori: O nauku: "Naša pridi-
ga ali nauk, namreč o bož-
jem bistvu in volji, o posta-
vi, grehu, veri, našem opra-
vičenju pred Bogom, o do-
brih delih, molitvi in pravi 
prošnji, o križu, pravi rabi 
in už ivanju svetih zakra-
mentov, o prihodnjem več-
n e m živ l jenju itd., naj se 
jeml je iz svetega božjega 
pisma i n izpričuje z jasni-
mi, razumljivimi izreki Kri-
sta, našega Gospoda, prero-
kov in apostolov, a v smislu. 

kakor so jo prva stara kr-
ščanska cerkev pred pape-
štvom in prvi 4 koncili (v 
Nicej i 325, Car igradu 38 1 , 
E f e z u 431 , Kalcedonu 451) 
razumeli in učili, tudi po iz-
kazu in vsebini augsburške, 
prav tako saške in wurttem-
berške veroizpovedi, ki so 
bile izročene najprej držav-
n e m u z b o m v Augsburgu, 
nato pa zadnjemu koncilu v 
Tridentu. Od tega nauka i n 
izpovedi naj vas, če Bog 
hoče, ne odvrnejo ne nesre-
če ne uboštvo ne preganja-
nje , tudi peklenska vrata 
ne." O zakramentu in dru-
gih obredih: "Pri krstu. Go-
spodovi večerj i , o prazni-
kih, kako zakonce oznanjati 
in blagoslavljati, bokdke ob-
iskovati in mrliče pokopava-
ti, se je treba ravnati pov-
s e m in v obliki, kakor je v 
zgoraj omenjenem wiirttem-
berškem redu določeno. V 

Vinjeta iz slovenskega protestantskega tiska 

vseh teh členih s e precej 
u j ema jo tudi redi drugih 
cerkva." Kako ravnati ob ne-
deljah in praznikih zjutraj, 
opoldne in pri večemicah. 
V nedeljo zjutraj, kadar ni 
obhajancev, naj se ljudstvo 
ob navadnem času zbere v 
župnijski cerkvi pa naj za-
čne peti po nemško vero ali 
očenaš ali kak psalm. Takoj 
nato naj dva ali trije šolarji 
razumlj ivo najprej pojo 
n e m š k e litanije, drugi šo-
larji z vsem l judstvom naj 
odgovarjajo. Po končanih li-
tanijah naj pomočnik moli 
kratko molitev ter naznani 
praznike, novoporočence 

ah kar je drugega, kar sodi 
na prižnico. Opoldne naj s 
petjem in pridigo ravna, ka-
kor je doslej bilo v navadi." 
Branje o vsakršnem pokli-
cu: "Prav tako naj tudi eden 
izmed pridigarjev vsak me-
sec enkrat jasno in razum-
ljivo prebere , kako se vsi 
stanovi, vsak v svojem po-
klicu, imajo ravnati po uka-
zu Boga in njegovih aposto-
lov, kakor je v zgoraj ome-
n j e n e m wi i r t temberškem 
redu prav i n dobro sestav-
ljeno. Na to naj se poje 'Pri-
di Sveti Duh" in naj s ledi 
običajna pridiga in sklep." 
Večera ice : "Večernice je 

treba začeti z n e m š k i m ali 
latinskim psalmom in nato 
prebrati l judstvu poglavje 
ali odlomek iz stare zaveze 
s kratko razlago ali povzet-
ki. Nato naj sledi katekizem 
z izpraševanjem otrok. Po 
katekizmu naj se poje Mag-
nifikat po nemško ali latin-
sko ali kaka d m g a krščan-
ska pesem; sklene pa naj se 
s kako molitvijo in blagoslo-
vom." Ob delavnikih: "Med 
tednom naj se v torek in če-
trtek pridiguje po redu, 
kakor je bUo doslej. V pone-
deljek, sredo, petek in so-
boto zjutraj naj s e najprej 
poje psa lm, nato moli za 
vse stanove in za vse zadeve 
vse krščanske cerkve ter pre-
berejo poglavje ali odlomek 
iz pisem in eno iz evangeli-
stov z njihovimi kratkimi 
razlagami ter sklene z molit-
vijo in blagoslovom." Naj-
bolj zanimivo pa sledi. 



USODE Razgledi 

Zgodba o Olgi, ki je še zmeraj tujka v lastnem domu 

Proti "utrišnemu dnevu 

Medčloveški 
odnosi so 

včasih silno 
zapleteni. 

Četudi se na 
prvi pogled zdi, 

da je vse lepo 
in prav, pa v 

zakulisju 
velikokrat vre. 

M I I E N A MIKIAVČIČ 

"Moj polbrat je moral nuj-
no na neko operacijo in v 
bolnišnici so zahtevali, da 
mora priti podpisat dovolje-
nje za poseg tudi oče..." 

Medčloveški odnosi so 
včasih silno zapleteni. Četu-
di se na prvi pogled zdi, da 
je vse lepo in prav, pa v za-
kul is ju velikokrat vre. In 
samo vprašanje časa je, kdaj 
bo dvignilo pokrovko in pre-
kipelo. 

Olgjn glas se je tiho zaple-
tel v pajčevine, ki so čemele v 
kotu, sedela s e m m i m o in 
nepremično, ker s e m se 
bala, da bi kakršnakoh na-
pačna kretnja prekinila tok 
njenih misli. 

S solzami v očeh je pripo-
vedovala, kako je bila pori-
njena v kot, ko je oče k hiši 
pripeljal svojega sina. Nihče, 
niti mama, tega ni mogel 
preprečiti. 

"Sa j fant ni bil kriv. Od 
m e n e je bil starejši le kakš-
no leto ali dve, toda bil je ve-
liko bolj negotov in plašen 
kot jaz. S e m in tja sem uje-
la govorice, da ga je oče vzel 
k sebi zato, da ga njegova 
mati ne bo skvarila. Malo pa 
tudi zato, da bo poleg njega 
vsaj kakšen dedec pri hiši. 

Sosedje so se vedno bolj 
zgražali , na skrivaj pa se 
tudi norčevali iz m a m e in 
njenih sanj, saj so vsi vede-
li, da je želela postati zdrav-
nica. Mogoče so ji celo pri-
voščili, da je trdo padla na 
realna tla, ne vem. Ž e pred 
tem je bilo v naši hiši kriča-
nja več kot lepih besed, po-
tem pa se je turobno vzduš-
je še stopnjevalo. Le televi-
zija je bila noč in dan pri-
žgana, kajti Matevž, tako je 
bilo fantu ime. je bil nava-
jen, da je neprestano buljil 
vanjo. Še tiste njive, kar 
s m o jih nekoč sami obdelo-
vali, smo dali v najem bliž-
nj im sosedom. Oče je ved-
no bolj pritiskal na mamo, 
naj naredi kaj, da bo kmeti-
jo prepisala nanj. Govoril ji 
je, da jaz itak nisem primer-
na za garaška dela, da se 
bom gotovo kam primožila 
in potem bo grunt prišel v 
tuje roke. Ne vem, kaj se je 
m a m i motalo po glavi, ne-
kega lepega dne ga je ubo-
gala in naredila, kar ji je 
ukazal . Žal pa za ta korak 
nisem vedela, še sanjalo se 
m i ni. Bila s e m prepričana, 
da bo nekoč vse moje , da 
bom staro hišo preuredila v 
turistično kmeti jo, gojila 
bio zelenjavo in te reči, o ka-

terih smo se že učili tudi v 
šoli. Prišel je dan, ko s e m se 
poročila, mož je pustil služ-
bo in z vso zagnanostjo sva 
se lotila prenove hiše. Imela 
s e m srečo, da je v stari hiši 
ostalo še večino starega po-
hištva, hvala bogu se je oče-
tu in mami zdelo nevredno, 
da bi ga prodala. Položnice, 
ki so bile še zmeraj naslov-

l jene na m a m o , s e m pre-
vzela jaz. Mož je iz prihran-
kov kupil čredo koz, želel je 
namreč izdelovati sir in ga 
prodajati b l ižnj im gostiš-
čem. Še danes mi ni jasno, 
kako to, da je bil oče ves čas 
tiho, niti z besedico ni ome-
nil , da de lam račime brez 
krčmarja. Matevž je večino 
časa bival v Ljubljani in Ma-

riboru, kjer je študiral. Po-
tem se m u je zalomilo, čez 
noč se je moral poročiti. Ne-
koč, bila s e m ravno noseča 
in sem počivala, vidim, da 
po poti iz gozda prihaja to-
vornjak, do vrha naložen s 
hlodi. Sprva n i sem mogla 
dojeti, da prav vidim, potem 
pa le stopim ven in poma-
h a m Matevžu, ki je sedel 
zraven šoferja, naj ustavi." 

"Pojdi mi s poti, da te ne 
povozimo," je ta zabevskal 
nanjo, vendar je Olga videla, 
da m u je bilo silno nerodno. 

Olga se je tresla kot šiba 
na vodi. Ko je za hišo napo-
sled našla očeta, ga je s U^eso-
č im glasom vprašala, kaj se 
dogaja, da ona za to ne ve. 

"Oče, pomisli , lastni oče 
m e je pogledal v obraz in mi 
dejal, da se že dolgo šopirim 
na tujem. Da ni nič moje. Da 
je on celo posestvo prepisal 
na sina, da se to spodobi in 
da bi se pokojni v grobu ob-
račali, če bi vedeU, da je 
grunt dobila ena baba. Samo 
strmela s e m vanj in nisem 
mogla dojeti besed, ki so 
udarjale na moja ušesa. Zde-
lo se mi je, da me tiačijo noč-
ne more in da se bom nena-
4oma prebudila in bo spet 
vse tako, kot mora biti. Žal 
se mi želja ni uresničila ..." 

Med sosedi 1 0 4 S L O V E N C I V Z A M E J S T V U 

JOŽE KOŠNJEK 

Koroški Slovenec dr. Igor 
Roblek iz Sel na KoroSkem, 
star JI let, po poklitu geograf, 

je kot predstavnik Avstrije že 
peto leto Član stalr^ga sekre-
tariata Alpske konvencije, ki 
si na čezmejni ravni ob upoš-
tevanju okoljske, gospodarske 
in družbene razsežnosti pri-
zadeva za varovanje, ohra-
njanje in trajnosini razvoj 
Alp kot pomembne gorske re-
gije, na območju katere živi 
skoraj u milijonov ljudi in jo 
letno obišče okrog 120 milijo-
nov ljudi. Stalni sdcretariat s 
sedmimi zaposlenimi ima se-
dež v Innsbrucku v Avstriji, 
na tako imenovanem oddalje-
nem sedežu v Bolzanu v Ita-
liji pa delajo trije ljudje. Dr. 
Igor Roblek je bil pred odho-
dom v Jnnsbruck eden prvih 
Slovencev iz zamejstva, ki so 
nabirali delovne izkušnje v 
Sloveniji. Skoraj dve leti je bil 
zaposlen na ministrstvu za 

kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano. 

"V sekretariatu sem pristo-
jen za organizacijska vpraSa-
nja, za projekte in za partner-
stva ter za izdajanje publika-
cij, pripravljam pa tudi seje 
organov Alpske konvencije: 
alpske konference, ki jo sestav-
ljajo ministrice in ministri za 
okolje iz držav pogodbenic, 
stalnega odbora, odbora za 
preveijanje in delovnih sku-
pin. Naš sekretariat je medna-
rodna ekipa, v katerem so tako 
kot v celotni Alpski konvenciji 
štirje uradni jeziki: nemščina, 

francoščina, italijanščina in 
slovertščina. V sekretariatu si-
cer zastopam Avstrijo, vendar 
imam kot pripadnik narod-
nostne manjšine do nekaterih 
problemov in do države, iz ka-
tere prihajam, drugačen, tudi 
bolj občuten odnos. Prepričan 
sem, da mi je pripadnost slo-
venski manjšini v Avstriji in z 

njo povezana dvojezičnost po-
leg strokovnega znanja poma-
gala pri sprejemu na delo v 
stalnem sekretariatu. Moje de-
lovanje v Alpski konvenciji je 
tudi afirmacija Slovencev na 
KoroSkem," je povedal dr. Igor 
Koblek. 

Alpska konvencija je med-
narodni sporazum, ki ga je 
podpisalo osem držav z ob-
moi^a Alp: Avstrija, Francija, 
Italija, Liechtenstein, Mona-
ko, Nemčija, Švica in Sloveni-

ja. Njim se je pridružila tudi 
Evropska unija. Slovenija je 
konvencijo ratificirala leta 
2004 in se s trem obvezala, da 
jo bo spoštovala v svojem prav-
nem redu. V obmoi^e konven-
cije je vključena dobra tretjina 
Slovenije: Goriška Brda, Poso-
de, Gorenjska, del Štajerske, 
Koroška in Pohorje. Za osem 
od dvariajstih področij, na ka-
terih deluje Alpska konvencija, 
so bili že sprejeti posebni proto-

Dr. Igor Roblek 

koli. Sprgeti so bilizaurganje 
prostora in trajnostni razvoj, 
za hribovsko kmetijstvo, za 
varstvo narave in urejanje kra-

jine, za gorski gozd, za pro-
met, za turizem, za varstvo tal 
in za ener^jo. 

"Javnost premalo ve, da fi-
nancira Evropska unija šte-

vilne projekte z naštetih po-
dročij prav na pobudo Alp-
ske konvencije. Mi želimo ob 
nacionalni ravni vključiti v 
njeno uresničevanje tudi regi-
onalno in lokalno raven. 
Ustanovili smo omrežje občin 
z imenom Povezanost v Al-
pah, v katerem je že nad 280 
občin iz vseh držav pogodbe-
nic. ki so se zavezale, da bodo 
pri svojem delovanju upošte-
vale program Alpske konven-
cije. Nam gre za to, da dobi 
alpsko obrno^e čin veiji delež 
denarja, ki ga namenja Ev-
ropska unija za podeželje, in 
daje ta denar čim bolj korist-
no uporabljen za trajnostni 
razvoj ter boljše življenje lju-
di. S številnimi projekti, v Slo-
veniji na primer v Logarski 
dolini, dokazujemo, da je 
tudi varovano obmoi^e tržno 
zanimivo in da zagotavlja 
prebivalcem dostojno preži-
vetje in razvoj." 



EVROPSKI DENAR Razgledi 

Bomo v Sloveniji počrpali zagotovljeni denar iz evropskega proračuna? V podjetjih so zaskrbljeni, saj jih razpisi 
ministrstev zaradi slabih pogojev in pravno-formalne latovščine prej odvmejo kot navdušijo za sodelovanje. 

Vloae zavračao tudi zaradi ve ic 
BOŠTJAN BOGATAJ 

"Ambicija Slovenije je, da 
bi ba denar iz Evropske unije 
maksimalno dostopen, ven-
dar se pri tem podjetja srefti-
jcjo s Številnimi težavami. 
Kaj narediti, da bi bili bolj 
uspešni," je ob začetku okro-
gle mize o (Ne)črpanju sred-
stev iz EU proračuna v orga-
nizaciji Gospodarske zborni-
ce Slovenije vprašal njen ge-
neralni direktor Samo Hribar 
Milič. Razmišljanja predstav-
nikov gospodarstva so zgo-
vorna sama zase. 

"Subvencije so za podjetja 
zelo dobrodošle, saj lahko, 
projekte v opremo in delo iz-
peljemo bolje, predvsem pa 
bistveno hitreje," meni Miloš 
Šturm iz Hidrie, vendar: 
"Neprijetno pa je, da ne mo-
remo planirati" dela, ker ni 
razpisov ozirOma kasneje 
dolgo ni rezultatov. Bojimo 
se zapletov pri administraci-
ji, namesto da bi nas zani-
mala zgolj vsebina." Navede 

škega velikana. Tudi on opa-
ža priložnosti za izboljšave: 
"Vsaj polovico denarja bi 
morali nameniti za znanje in 
ne le za nepremičnine." 
Iskratel je pred kratkim od-
stopil od sodelovanja na raz-
pisu za sofinanciranje grad-
nje tehnoloških parkov v 
sklopu gospodarskih središč 
(na Gorenjskem Gre.Gor) 
prav iz razloga, ker ne želijo 
vlagati v nepremičnine, am-
pak v razvoj. 

"Velik problem je adminis-
triranje," pravi Tomaž Sav-
šek iz TPV Novo mesto: "Na-
mesto da bi nas uradniki 
zgolj usmerjali, vse skupaj še 
zajrfetajo s-pravno-formalni-
mi pogoji, vsebini pa se ne 
daje poudarka." V njihovem 
podjetju so razmišljali, da bi 
projekt pripravili zgolj pra-
vnild, ki znajo pripraviti pra-
vilno formo. "Rezultat takš-
nega načina je znan: na raz-
pis gospodarskega ministr-
stva je bilo prijav manj, kot 
imamo prstov na eni roki! 

podjetje poleg infrastrukture 
pridobilo. "Želimo se vključi-
ti, saj je vlaganje v znanje, 
ust\'arjanje no\'ih strokovnja-
kov, sodelovanje z instituci-
jami znanja povod za razvoj -
pa vendar, brez vsebine ne 
gre," pojasnjuje Kuselj. 

Bojazen, da dejanski 
izkupiček ne bo pravi 

Tako pravi glas gospodar-
stva, v podporrih inštitudjah 
pa razmišljajo, da bi morala 
biti podpora namenjena raz-
iskavam in razvojem, znanju, 
inovativnosti, torej vsem, kar 
lahko prispeva k dvigu slo-
venskega gospodarstva. Letos 
je razpisanih sredstev, name-
njenih gospodarstvu, bistve-
no več kot lani, lani 74 milijo-
nov, letos 332 milijonov ev-
rov. "Razpisane vsebine pa so 
manj optimistične, saj gre ve-
lik del denarja za gradnjo teh-
nične infrastrukture, manjši 
pa v podporo znanju," pojas-
njuje Mateja Čepin iz GZS-

smo se pogajali v skupini de-
setih novih članic, med kate-
rimi smo bili najbolj razviti. 
Tudi zato smo bili na leto 
upravičeni le do 150 milijo-
nov evrov na področju kohe-
zije in jih tudi dobro počrpa-
li, čeprav bodo rezultati zna-
ni šele prihodnje leto. Denar-
ja je bilo relativno malo, kako 
bo v finančni perspektivi 
2007-2013, ko je na voljo 3,7 
milijarde evrov iz evropskega 
proračuna oziroma okoli 550 
milijonov na leto, pa je drugo 
vprašanje. 

Profesor največ problemov 
vidi pri vzpostaviti mehaniz-
ma za dobro črpanje. Leta 
2007, v prvem letu perspek-
tive, je bilo logično, da se de 
nar še ni črpal, po letu in pol 
pa so zadeve, po njegovem, 
že problematične. "Hudo je, 
ker vlada planira v proraču-
nu določena sredstva za čr-
panje iz evropskega proraču-
na, dejansko pa temu ne sle-
di. Vedeti moramo, da so 
naša vplačila v proračun EU 

pokazalo kot boljše, na sred-
nji rok pa bo to velik pro-
blem, saj bo Slovenija v želji 
črpanja predvidenega denar-
ja potrebovala dodaten de-
nar. To pa v situadji, ko go-
spodarstvu ne sijcjo svetle 
zvezde, ne bo lahko, je za-
ključil dr. Mojmir Mrak. 

Minister ni zadovoljen 
z administracijo 

Okrogle mize se je udeležil 
minister brez listnice Ivan 
Žagar, ki vodi Službo vlade 
za lokalno samoupravo in re-
gionalni razvoj in bedi nad 
evropskim denarjem. Pri-
znal je, da je veliko možnosti 
za izboljšave, saj je adminis-
tracije še vedno preveč: "Ni 
pa bojazni, da denarja do leta 
2015 ne bi počrpali, saj smo v 
prvih dveh letih razpisali za 
milijardo kohezijskih evrov 
težke razpise. Trenutno vse 
teče normalno in sem opti-
mist" Na račun boja admini-
stracije in vsebine je povedal. 

"Zakaj se 
moramo 

raziskovalci 
ukvarjati z 

administracijo, 
zaradi katere 
mi pade vsa 

volja, na koncu 
pa me še 
v upravi 

sprašujejo, 
zakaj sem 

porabil toliko 
dela brez prave 

vsebine." 

Roman Kužnar 

ludi konkreten primer: delo 
njihovih mladih raziskoval-
cev se soBnandra prek razpi-
sa EU. V naslednjih dveh, 
treh letih morajo doktorirati, 
za zadovoljitev birokracije pa 
morajo znanstveniki vsake 
tri mesece pisati poročilo. V 
Hidrii se sprašujejo, kdo p]^-
bira dvocentimetrska poro^-
la in kateri uradnik jih je spo-
soben razumeti. 

V Iskratelu ocenjujejo, da 
je glavna dodana vrednost 
njihovega dosedanjega sode-
lovanja na evropskih razpi-
sih sodelovanje z drugimi 
podjetji in institucijami zna-
nja. "V letu 2004 je bil glav-
ni poudarek razpisa birokrat-
ski opis projekta, danes pa, 
zahtevajo kazalce, kako 
bomo s tem denarjem ravna-
li in kaj bomo naredili," pra-
vi Roman Kužnar iz kranj-
skega informacijsko tehnolo-

Borls Kuselj 

Ocenjuje se izključno for-
malni vidik, če manjka vejica 
ali priloga priloge, je vsega 
konec, pa čeprav za to pora-
bimo nekaj sto dni. Na kon-
cu niti ne izvemo, ali je pro-
jekt dober." 

"Postopki so preveč kom-
plicirani," meni Boris Kuselj 
iz Poslovne skupine Sava, 
kjer imajo sicer pozitivne iz-
kušnje z dosedanjimi razpi-
si. Povedal je, da jih uprava 
redno sprašuje, zakaj je treba 
vložiti toliko dela v pripravo 
projekta, torej admiiiistrira-
nje. "Predlagamo odprte raz-
pise, kjer bi imeli več časa za 
vsebino in se ne bi zadnji 
mesec ukvarjali zgolj s papir-
ji." Če so v Iskratelu zavrnili 
možnost kandidiranja na 
prej omenjenem razpisu, so 
se v Savi tako odločili že pred 
letom, ko razvojniki upravi 
niso znali razložiti, kaj bo 

Mojmir Mrak 

jevega Centra za konkurenč-
nost in dodaja: "Gre za velik 
korak stran od ciljev v strate-
ških dokumentih, še huje, 
odmik od dejanskih potreb 
gospodarstva. Podjetja potre-
bujejo podporo pri vlaganjih 
v znanje, saj je povpraševanja 
po nepovratnih sredstvih v ta 
namen bistveno več od razpi-
sanih." 

Profesor ljubljanske eko-
nomske fakultete dr. Mojmir 
Mrak v precep postavlja za-
gotovljeni denar iz Evropske 
unije, predvidena plačila iz 
evropskega proračuna in nje-
govo dejansko črpanje. Naj-
prej jjogled v prejšnjo finanč-
no perspektivo, ki se ji je Slo-
venija priključila z vstopom v 
Evropsko unijo. "Za denar v 
obdobju 2004 do 2006 , ko 
se je končala prejšnja finanč-
na perspektiva, smo bili v 
zelo slabem položaju, saj 

I v a n Ž a g a r / FMO: Corazd KavU 

fiksna, prilivi iz njega pa so 
fleksibilni oziroma pogojeva-
ni. Dobiš jih, če narediš do-
mačo nalogo. Letos je predvi-
den velik priliv iz Evrope, de-
janske številke pa kažejo na 
minus," meni Mrak in se 
vpraša, zakaj je črpanje veli-
ko manjše od planiranega, 
saj ga je planirala vlada. Je 
bila preveč ambiciozna? 

Slabše črpanje iz evropske-
ga proračuna po njegovem 
mnenju predstavlja tudi t\'e-
ganje za javne finance v pri-
hodnjih letih. "Slabše č^a-
nje na kratek rok lahko celo 
izboljša javnofinančni po-
ložaj v Sloveniji v letih 2007 
in 2008, saj so bili izdatki 
nižji, posledično pa tudi pri-
hodki. Če bi počrpali planira-
ni znesek, bi bil saldo javnih 
fmanc celo še bolj negati-
ven," trdi Mrak. Tako se je 
slabše črpanje na kratki rok 

da je slednja izrednega po-
mena, saj smo v Sloveniji na 
ta račun tudi izpogajali evrop-
ski denar, vendar brez admi-
nistracije ne gre. "Da bi zara-
di vejice padel projekt, še ni-
sem slišal in se to tudi ne bi 
smelo dogajati. Pomembno 
je, da storimo velik sistemski 
korak naprej, ko bi imple-
mentacijo evropskega denar-
ja vodili z enega mesta, na 
primer, s finančnega ministr-
stva," je še povedal minister. 
Vprašanje, ki ga.je postavil 
sodelavec Borisa Kuselja iz 
Save, pa je ostalo neodgovor-
jeno: "Razvojne spodbude 
naj bi bile namenjene hitrej-
šemu razvoju. Zakaj se mora-
mo raziskovalci ukvarjati z 
administracijo, zaradi katere 
mi pade še volja, na koncu pa 
me Se v upravi sprašujejo, za-
kaj sem porabil toliko dela 
brez prave vsebine." 
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POGOVOR Razgledi 

Na izvolitev 
za poslanke 
in poslance 
državnega 

zbora bo upalo 
okrog tisoč 

kandidatk in 
kandidatov. 

O njih bomo 
glasovali na 
3350 rednih 

voliščih 
v Sloveniji 

in na okrog 
štiristo 

posebnih 
voliščih, 

med katerimi 
jih bo 34 na 

slovenskih 
ambasadah po 

svetu. 

4 11. stran 

moštvo dobila v volilni enoti, 
nato pa ugotavljali uspeš-
nost njenih kandidatov v po-
sameznih volilnih okrajih. 
Uspešnejši bo kandidat, več-
ji odstotek glasov bo dobila 
lista in večje bodo možnosti 
kandidatov za izvolitev. Na 
listi kandidatov bo lahko naj-
več toliko kandidatov, koli-
kor pKJslancev se voli v volilni 
enoti. Ker se jih voli 11, bo na 
posamezni listi lahko največ 
11 kandidatov, ki jih bo stran-
ka po svoji oceni možne 
uspešnosti razdelila po okra-
jih. Z vsake liste bo tako na 
glasovnici v posameznem 
volilnem okraju po en kandi-
dat Če bo na primer v volil-
ni enoti kandidiralo deset 
list, bo v vsakem volilnem 
okraju na glasovnici po en 
kandidat z vsake liste." 

V Sloveniji volimo poslance 
državnega zbora po propor-
cionalnem oziroma soraz-
mernem sistemu, ki smo 
ga leta 2000 zapisali tudi v 
ustavo. Ugotavljanje volil-
nih izidov je zelo zaplete-
no. Kako poteka? 

"Sistem bom poskušal po-
jasniti čim bolj razumljivo. 
V vsald od osmih volilnih 
enot bo izvoljenih po 11 po-
slancev, skupaj torej 88, dva 
pa bodo izvolili pripadniki 
italijanske in madžarske na-
rodne skupnosti v Sloveniji. 
Po zaprtju volišč bomo 21. 
septembra najprej ugotavlja-
li, katera lista je doMa na dr-
žavni ravni štiri odstotke gla-
sov in s tem dosegla prag za 
vstop v državni zbor. Po ugo-
tovitvi tega podatka bomo 
sporočili v volilne enote, ka-
tere liste so ostale v igri za 

Za volitve v državni zbor je Slovenija razdeljena 
na deset volilnih enot. Osem jih obsega območ-
je več občin. Vsaka od teh enot je razdeljena na 
11 okrajev. Za občine, kjer živita italijanska in 
madžarska narodna skupnost, pa sta določeni 
dve posebni enoti, v katerih bo izvoljen f)o en po-
slanec italijanske in madžarske skupnosti. Prva 
volilna enota obsega območje Gorenjske vključ-
no s Kamnikom, Idrijo in Cerknim. V prvem vo-
lilnem okraju s sedežem na Jesenicah so občine 
Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Drugi vo-
lilni okraj s sedežem v Radovljici obsega občine 
Bohinj, Bled in Gorje, tretji volilni okraj s sede-
žem v Radovljici pa obsega Radovljico, Lesce, 
Upniško dolino s Kropo ter Kamno Gorico in 
Begunje. Četrti volilni okraj s sedežem v Kranju 
obsega večinoma mesto Kranj do Predoselj, Ko-
krice in Britofa, peti okraj (sedež Kranj) pa Plani-
no, Huje, Gorenjo Savo, Zlato polje, Struževo, 
Stražišče, Besnico, Žabnico, Mavčiče, Orehek in 
Drulovko. Tudi sedež šestega okraja je v Kranju, 
vanj pa so vključene občine Naklo, Cerklje, Šen-
čur, Jezersko in Preddvor ter del občine Kranj 
proti Golniku, Goričam in Trsteniku. Sedmi 
okraj obsega občino Tržič, kjer je tudi njegov se-
dež. Osmi okraj obsega območje občine Škofja 
Loka, deveti okraj pa območje občin Gorenja vas-
Poljane, Železniki in ŽirL Sedež obeh okrajev je 
v Škofji Loki. Deseti okraj sestavljata območji ob-
čin Kamnik, kjer je sedež volilnega okraja, in Ko-
menda, v enajstem volilnem okraju pa sta občini 
Cerkno in Idrija. 

delitev mandatov in katere 
so odpadle. Nato bodo po vo-
lilnih enotah po Droopovem 
količniku, ki ga v Sloveniji 
ob d'Hondtovem sistemu 
uporabljamo za izračun izi-
dov volitev v državni zbor, 
ugotavljali uspešnost posa-

meznih list. Če bo na primer 
za listo glasovalo 8,5 odstot-
ka volivcev v volilni enoti, ki 
so veljavno glasovali, bo do-
bila ta en mandat v držav-
nem zboru. Tako imenovani 
ostanki glasov, ki niso dose-
gli količnika za direktni 

mandat, se bodo upoštevali 
pri delitvi na državni ravni in 
bodo razdeljeni listam glede 
na uspešnost v volilnih eno-
tah. Ko bodo sedeži oziroma 
mandati v volilni enoti raz-
deljeni, bomo ugotavljali, 
kdo jih bo zasedel. Tu bo od-
ločala uspešnost kandidatov 
v okrajih. Če je na primer 
dobila lista A v volilni enoti 
pet mandatov, bodo ti pode-
ljeni kandidatom, ki so dobi-
li v volilnih okrajih, v katerih 
so kandidirali, najvišji odsto-
tek veljavnih glasov. Odloča 
torej odstotek veljavnih gla-
sov in ne število. Volilni 
okraji nimajo enakega števi-
lo volivk in volivcev in bi ti-
soč glasov v večjem okraju 
pomenilo manjši odstotek 
kot pa v manjšem. Uspeš-
nost kandidatov v okrajih je 
merilo, komu bodo podelje-
ni poslanski mandati." 

Kako bodo volili slovenski 
državljani na tujem? Glede 
tega se je vnel oster politič-
ni prepir. 

"Razvrščeni so v dve kate-
goriji. Skupno jih je okrog 
48 tisoč. Izseljencem zunaj 
Evrope smo že poslaU 
12.200 obvestil o volitvah in 
njihovi pravid, da kandidira-
jo na volitvah, ter uradno 
prazno glasovnico, našim 
državljanom v Evropi pa 
bomo po 6. septembru po-
slali že pravo glasovnico. 
Okrog sedemsto naših dr-
žavljanov, ki so zaposleni na 
naših diplomatskih in kon-
zularnih predstavništvih po 
Evropi, šhidentov, delavcev 
in turistov, pa je že zaprosilo 
za možnost glasovanja po 
pošti ali na naših diplomat-
skih in konzularnih pred-
stavništvih." 

Kdaj bodo znani rezultati 
volitev? 

"Neuradni rezultati bodo 
znani kmalu, uradni pa 29. 
septembra, ko bomo na dr-
žavni volilni komisiji dobili 
in prešteli glasove iz tujine. 
Nanje moramo čakati osem 
dni." 

Država bo najuspešnejšim 
na volitvam povrnila del 
stroškov volilne kampanje. 
Koliko smejo znašati? 

"Zakon o volilni in referen-
dumski kampanji določa, da 
lahko liste porabijo 40 centov 
na volivca. Če bo lista kandi-
dirala samo v eni volilni eno-
ti, bodo njena sredstva za 
kampanjo omejena s števi-
lom volivk in volivcev v enoti, 
če pa bo sodelovala na volit-
vah v vseh osmih enotah, je 
po podatkih ministrstva za 
notranje zadeve poraba ome-
jena na 1.692.000 volivk in 
volivcev oziroma na dobrih 
676 tisoč evrov. Listam, ki se 
bodo uvrstile v državni zbor, 
bo država povrnila 33 centov 
za dobljeni glas. Po 17 centov 
za dobljeni glas pa bodo dobi-
li tisti organizatorji volilne 
kampanje, katerih lista kandi-
datov je dobila najmanj 6 od-
stotkov od skupnega števila 
oddanih glasov v volilni enoti 
ali 2 odstotka od skupnega 
števila oddanih glasov v vsej 
državi. Pri vseh upravičencih 
do delnega povračila stroškov 
volilne kampanje mora ra-
čunsko sodišče opraviti revi-
zijo. Vsi organizatorji volilne 
kampanje so morali do 8. av-
gusta odpreti transakdjske 
račune, do 27. avgusta, ko je 
zadnji rok vložitev kandida-
tur, pa nam morajo posredo-
vati potrdila o odprtju raču-
nov in druge podatke." 
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MARJETA SMOLNIKAR 

Začdo se je davne^ leta 1912 
v Stockhdmu. Sabljač Rudolf 
Cvetko je hU prvi Slovenec, kije 
na letnih olimpijskih igrah osvo-

jil medaljo. In petem se je usulo: 
Leon Štukelj, Josip Primožič, 
Stane Der^nc, Miro Cemr, Ivo 
Daneu, Aljoša Žorga, Aknka 
Cuderman, Rolando Pušnik, 
Sadik Mujldč in Bojan Prešem, 
Jure Zdovc, Pokma Domik, spet 
Rolando Pušnik in Iztok Puc, 
Iztok Čop in Denis Žv^j, Mi-
lan Janša, spet Sadik Mujkič, 
Jani Klemenčič in Sašo Mirja-
nič, Brigita Bukovec, Andraž 
Vehovar, Rajmond Debevec, 
spet Iztok Čop in Luka Špik, Va-
silij Žbi^r in Jolanda Čeplak. 
K tem štirUndvcgsetim imenom 
in priimkom je treba dodati še 
pefeinfike junake: Saro Isakovič, 

Lucyo Pclavder, še enkrat Vasili-
ja Žboffiija, Primoža Kozmusa 
in še enkrat Riymonda Debevca. 
Nikogar ne hom posebg izpo-
stavijala, scg so vsi le^nde. Vsem 
drugim soddujoSm športnikom 
pa vsa čast, da so v reprezentan-
co ̂ )loh pridi in napeli vse sile, 
da dosežgo rezultat. V 
sv^em imenu in v imenu svoje 
diiave; športniki na tako spd:ta-
kulami prireditvi, kot so olimpij-
ske igre, so za prepoznavnost dr-
žave nedvomno ambasadorji šte-
vilka ena. 

Narava stvari je talina, da 
javnost vidi (in si zapomni) 
samo rezultate, ne pa tudi za-
kulisa teh rezultatov. Namreč, 
za vsakim Hspe/tom stojijo jasen 
cilj, jeklena volja, odrekanje, 
vztrajnost, pogum in vse drugo 

in, ne nazadnje, za vsakim veli-
kim usp^m stojijo vzponi in 
padci. Pravi vzdržijo, drugi vr-
žgo puško v koruzo ob prvem 
neuspehu. 

Enako navdušujoče je dtjstvo, 
daje na letošnjih olimpyskih ig-
rah v kitcyski prestolnici po ž t e v i -

lu medalj na prebivalca Sloveni-
ja na samem vrhu. N^X)znava-
lec razmer bi brez zadržka pritr-
dil, da sta Slovencem šport in re-
kreacija položena v zibelko. 

Žal je olimpijska zgodba o 
uspehu le erta stran medalje. 
Druga stran medalje so denimo 
otroci, ki ure in ure, leta in leta 
prečepijo pred računalnikom, se 
bašgo z nezdravo prehraru) in 
se, posledično, nenormalno redi-

jo. Varovalke za to, bom rekla, 
kar katastrofo pa ni nobene. AH 

je vsaj zdo šibka. Pred kratkim 
sem opazovala ve^o skupino 
osem- morda devetlOnikov, ki so 
telovadili; deMi so prevale, ska-
kali čez kozo, v da^ino in čez ko-
lebnico in še nekaj drugih telo-
vadnih elementov. Resnično me 

je zaskrbelo, saj večina ni bila 
vešča niti poskakovanja na me-
stu, kaj šdepre^iakovanja koleb-
nice ali prevala. 

V prvi vrsti so za telesno stanje 
in zdravje, kajpada, o^ovomi, 
da ne rečem krivi starši. (Ti naj 
pomislijo, kdaj sije r^ihov otrck 
ruizadrijestrffjl hlače ruidnevesu 
onroma ali sijih je sploh kdaj.) 
Preostanek krivde nosyo šolniki 
(z ministrom na čelu, da se ra-
zumemo) in njihov učni pro-
gram. Drži, daje šola, od naj-
niže do najviše stoprije, v prvi 

vrsti namenjena izobraževanju. 
Drži pa tudi, da bo vrhunsko iz-
obražen i3ovek težko dal vse od 
sebe, če zaradi telesnih bolečin 
ali degeneraaje ne bo mogel sede-
ti več kot dve uri skupo/. 

In še nekoga je mogoče brez 
zadržka okriviti za katastrofal-
no telesno aktivnost slovenskih 
otrok: arhitekte in župane. Ar-
hitekte zato, ker načrtujgo sta-
novanjska tuisdja brez otroških 
igrišč, župane pa zato, ker (v 
veliki večini) f svojem kraju ne 
poskrbijo za veliko in z igrali 
domiselno urgeno otr(^ igra-
če. Že res, da je, vzemimo, Ljub-
ljana Ljubljana, Kropa pa Kro-
pa. Velikost kraja pri tem ni po-
membna. Pomembno je, da 
tako v Ljubljani kot v Kropi ži-
vijo otroci. 

MARJETA SMOLNIKAR BO NA DRŽAVNOZBORSKIH VOLITVAH KANDIDIRALA ZA POSLANKO NA LISTI S L S IN S M S 
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Daljinsko do dejanske porabe 
Družba Elektro Gorenjska je predstavila projekt daljinskega odčitavanja porabe energentov in vode v 
stanovanjskem naselju v Struževem. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Kranj - Na Elektro Gorenjska 
(EG) so v sredo, predstavili 
svoj projekt razvoja daljin-
skega nadzora nad porabo 
energentov Ln vode. Prebival-
ci večstanovanjskih objektov 
v Struževem pri Kranju na-
mreč že uporabljajo nove, di-
gitalne števce za odčitavanje 
porabe elektrike, vode in to-
plote, zaradi česar so njihove 
mesečne položnice usklaje-
ne z dejansko porabo, ne da 
bi morali vsak mesec sporo-
čati stanje števca. Gre za pi-
lotni razvojni projekt, katere-
ga slovenska in tudi medna-
rodna posebnost je ravno v 
dejstvu, da ne vključuje le da-
ljinskega odčitavanja števcev 
porabe elektrike, pač pa tudi 
drugih energentov in vode. V 
obnovljenih večstanovanj-
skih objektih, katerih investi-
tor in upravnik je podjetje 
Domplan, ki se je tvorno 
vključil v ta pilotski projekt, 
je v nekaj več kot 60 stanova-
njih nameščenih skupno 
245 števcev za daljinsko odči-
tavanje porabe elektrike, 
vode in toplotne energije za 
ogrevanje stanovanj, ter odči-
tavanje porabe zemeljskega 
plina v skupni kotlovnici. 

Kot je povedal vodja pro-
jekta mag. Bojan Luskovec, 
svetovalec uprave EG za teh-
nične zadeve in strategijo, si-

Projekt daljinskega odčitavanja so predstavili (z leve): 
predsednik uprave Elektro Gorenjska mag. jože Knavs, 
vodja projekta mag. Bojan Luskovec in direktorica 
Domplana Kranj Vera Zevnik. 

stem daljinskega odčitava-
nja uspešno deluje od vselit-
ve prvih stanovalcev v aprilu 
letos. EG vse podatke 
spremlja v svojem nadzor-
nem centru in jih obdeluje 
za potrebe obračunavanja 
porabe električne energije, 
predvsem pa zaradi lažjega 
načrtovanja distribucije 
električne energije. Podatke 
o uporabi drugih energentov 
posreduje upravniku objekta 
Domplanu Kranj. Za uprav-
ljanje s števd distributer in 
upravnik potrebujeta bistve-
no manj človeških virov kot 
v primeru navadnih "klasič-
nih" števcev, kar se lahko ob 
množičnejši uporabi odrazi 
tudi na ceni storitve. 

Števce za električno ener-
gijo je razvil Iskraemeco, ki 
je s svojimi razvojnimi stro-
kovnjaki tudi vneto sodeloval 
pri projektu na terenu. Pre-
ostale števce - vodomere za 
hladno in toplo vodo ter kalo-
rimetre za merjenje toplotne 
energije za ogrevanje stano-
vanj, je razvilo mednarodno 
podjetje Actaris, ki ga na slo-
venskem trgu zastopa pod-
jetje Enerkon iz Kamnika. 
Kot zanimivost naj omeni-
mo, da za prenos podatkov 
uporabljajo v tem primeru 
omrežje za preskrbo z elek-
trično energijo. Sistem omo-
goča tudi daljinsko krmilje-
nje, ugotavljanje izgub, kraj, 
goljufij, odkrivanje napak. 

Novi elektronski števci za 
daljinsko odčitavanje 
porabe, ki jih je izdelal 
Iskraemeco. 

napovedovanje porabe, upo-
rabnike, ki ne bodo plačevali 
računov, pa bodo tudi daljin-
sko izključili. Sprotni poda-
tki o porabi pa odjemalcem 
omogočajo tudi varčevanje. 

Na EG sicer še analizirajo 
ekonomske učinke tega pi-
lotskega projekta. Izvedeli 
smo, da zamenjava klasične-
ga števca s števcem za daljin-
sko odčitavanje stane približ-
no 250 evrov, kar pomeni, 
da bi zamenjava v vseh go-
spodinjstvih zahtevala nekaj 
r a j o n o v evrov. Na EG se že 
pripravljajo tudi na kandidi-
ranje za evropski denar, za-
menjavo v vseh gospodinj-
stvih pa naj bi izvedli v pri-
bližno petih letih. 

Tudi Elektro Gorenjska s tožbo 
na Vrhovno sodišče 
Na Elektro Gorenjska so prepričani, da je odločba Urada za varstvo konkurence o usklajenem 
delovanju elektrodistributerjev neutemeljena. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj • Na sredini tiskovni 
konferenci Elektro Gorenj-
ska se niso mogli izogniti 
zelo aktualnemu vprašanju 
cen električne energije, saj je 
znano, da je Urad za varstvo 
konkurence (UVK) pred do-
brimi štirinajstimi dnevi iz-
dal odločbo, s katero je iigo-
tovil, da so slovenska elektro-
distribudjska podjetja ob ja-
nuarski podražitvi električne 
energije za šest odstotkov 
ravnala usklajeno in s tem v 
bistvu kartelnim dogovorom 
prekršila pravila svobodne 
konkurence, ki da so bila 
prav na trgu z električno 
energijo za gospodinjstva 
uveljavljena lani. Odločbe 
UVK po objavi niso bili pri-
pravljeni komentirati, tokrat 
pa je predsednik uprave 
Elektro Gorenjska mag. Jože 

Knavs novinarjem prebral iz-
javo o tem. 

V Elektro Gorenjska bodo 
v zvezi z nedavno odločbo 
UVK v zakonsko dovoljenem 
roku vložili tožbo na Vrhov-
nem sodišču, saj ugotovitve 
UVK zaradi nepopolne in 
nepravibie ugotovitve dejan-
skega stanja, nepravilne upo-
rabe materialnega prava in 
nepravilne uporabe postop-
kovnih določb odločno zavra-
čajo kot neutemeljene. V 
času do nadaljevanja tožbe-
nega postopka bo Elektro 
Gorenjska sodišče zaprosil 
za izdajo začasne odredbe, ki 
bo zadržala izvajanje odločbe 
U V K 

K temu je Jože Knavs do-
dal dejstva, da je Elektro Go-
renjska letos na področju 
prodaje električne energije 
gospodinjskim odjemalcem 
do konca maja ustvaril za več 

kot 1,3 milijona evrov izgube, 
rast cene za gospodinjske od-
jemalce pa je tudi v nesoraz-
merju z rastjo cen električne 
energije na svetovnih bor 
zah. Primerjave kažejo, da 
slovenska gospodinjstva pla-
čujejo eno nižjih cen elek-
trične energije v EU. Elektro 
Gorenjska, tako kot tudi dru-
ga elektrodistribudjska pod-
jetja v primerjavi z drugimi 
akterji (proizvajald in proda-
jald električne energije) v 
energetski branži izkazuje 
bistveno nižjo donosnost ka-
pitala in višino dobička. To 
pa vpliva na razvoj, zapira 
možnosti razrvoja in&astruk-
ture in novih storitev, kar bi 
dejansko lahko prispevalo k 
sprostitvi trga in dvignilo za-
nimivost elektrodistributer-
jev za vlagatelje. Trg električ-
ne energije po Knavsovem 
mnenju zahteva pregledno 

reguladjo, morda po zgledu 
trga z naftnimi derivati. 

In kaj tO pomeni za uporab-
nike? Predvsem to, da se čas 
poračuna cenovne razlike, saj 
je UVK januarsko podražitev 
z omenjeno odločbo razvelja-
vil, odmika vse do tedaj, ko 
bodo sodni mlini opravili svo-
je delo. Ker je plačilo električ-
ne energije le del računa, ki 
ga plačujemo za elektriko, se-
veda ne smemo pričakovati, 
da bo razlika znašala celih 
šest odstotkov, na Elektro Go-
renjska so izračunali, da ta 
razlika v povprečju za gospo-
dinjstvo znaša en evro na me-
sec. Napovedi, ki jo je pred-
sednik Knavs izrekel za Go-
renjski glas konec maja, da 
bodo v primem razveljavitve 
januarskih cen v Elektro Go-
renjska uveljavili svojo višjo 
"nekartelno" podražitev, to-
krat ni želel potrditi. 

Elan se še pogaja z bankami 
ŠTEFAN ŽARGI 

Begunje - Kot nam je povedal 
vršilec dolžnosti predsednika 
uprave Elan Group Ivan Štr-
lekar, pogajanja z bankami še 
niso zaključena, pričakuje pa, 
da jih bodo končali do konca 
meseca. Elan Group, kot se 
po novem imenuje Skupina 
Skimar, je v težkem likvid-
nostnem položaju, saj so last-
niki postavili kot pogoj za iz-
vršitev dokapitalizadje v viši-
ni deset milijonov evrov, ki so 
jo potrdili na julijski skupšči-
ni, prav dogovor o reprogra-
miranju dolgov z bankami. 
Ker dogovor še ni bil dose-
žen, lastniki v 30-dnevneni 

roku, ki se je iztekel 11 . avgu-
sta, denarja v okviru dokapi-
talizadje še niso nakazali. Na 
paradržavni Kapitalski druž-
bi (KAD), ki je največja lastni-
ca, zagotavljajo, da imajo de-
nar pripravljen. Predsednik 
Štrlekar nam je še dejal, da 
jim je uspelo rešiti problem 
izplačila plač. 

Kot poroča STA, pa Še ni 
jasno, kako bo s prihodnjim 
lastništvom Elana, saj vod-
stvo KAD-a še ni pripravilo 
strategije upravljanja s to na-
ložbo, kot je zahteval nadzor-
ni svet. Najverjemeje bo 
končna odločitev odvisna od 
tega, kaj se bo zgodilo z do-
kapitalizadjo. 

LguBgANA 

Obrtno podjetniška zbornica kliče na pomoč 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, katere člani so tudi 
kleparji, krovci in tesarji, je v torek pozvala svoje člane obrt-
nike, ki lahko kakorkoli pomagajo pri odpravljanju posledic 
uničujoče ujme pretekli teden, naj, če se le da, prednostno 
rešujejo v neurju najbolj prizadete. To pomeni, da naj že 
prej dogovorjena dela odložijo In se posvetijo tistim, ki ta 
trenutek njihovo delo najbolj potrebujejo. Miran Bogataj, 
poveljnik Civilne zaščite RS, je na današnjem sestanku s 
predsedniki območnih obrtnih zbornic izpostavil izredne 
razmere v jugovzhodni in vzhodni Sloveniji, še posebej, ker 
primanjkuje obrtnikov, ki bi se lahko nemudoma spoprijeli 
z obnovo uničenih poslopij. Priporočil jim je, naj se obrtni-
ki nemudoma povežejo z občinami, ki tudi že Imajo zago-
tovljena sredstva za obnovo. Š. Ž. 

privoščite VI sanjski dopust 

M HRANIINICA i O N 
04 28 00 7 / / 
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UUDSKA UNIVERZA KRANJ 
Center za Izobraževanje In kulturo 

vaJb/ k vpisu v Izobraževalne programe 
za šolsko leto 2008/09 

IZREDNI ŠTUDIJ 
^ DODIPLOMSKI ŠTUDU 

• Ekonomska fakulteta Ljubljana 
VISOKA POSLOVNA ŠOLA-
EpUlS - evropski standard kvalitete 
informativni dan: 9.9.2008 ob 17. uri 

• Fakulteta za strojništvo Maribor 
Visok strokovni študij stn^nlštva 

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDU 
• Izobraževalni zavod HERA Ljubljana 

Programj RA!^NOVODJA 
(za n a j n ^ 20 Ikandidatov) 

SREDNJEŠOLSRfPROGRAMI 
• Bolničar - negovalec 
• Trgovec 

• Ekonomski telinik • PTl 

>^NPK Socialni oskrbovalec -NOVO 

>• Osnovna šola za mladostnike in odrasle 
& In 9. razred - BREZPLAČNO 

informacije: 928048 00 
www.iunlverza^ 
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P R E D D V O R , Š K O F J A L O K A 

Vabijo na ogled radgonskega sejma 

Jutri, v soboto, se bo v Gornji Radgoni začel 46. mednarod-
ni kmetijsko živilski se;em, na katerem pričakujejo tudi 
obiskovalce iz Gorenjske. Iz Občine Preddvor so sporočili, 
da skupaj z odborom za kmetijstvo in gozdarstvo organizi-
rajo ogled sejma v četrtek, 28. avgusta, avtobus bo krenil na 
pot ob pol sedmih zjutraj izpred stavbe občine. Prijave z 
vplačili sprejemajo do torka v sprejemni pisarni občine, 
informacije pa dajejo na telefonski številki 04/275 10 00. 
Škofjeloško govedorejsko društvo, kmetijska svetovalna 
služba in kmetijsko gozdarska zadruga vabijo na ogled sej-
ma v sredo, ko bo na sejmu dan zadružnikov, poljedelcev, 
prašičerejcev in rejcev drobnice. Avtobus bo odpeljal iz Že-
leznikov ob pol šestih zjutraj in se nato ustavljal na vseh 
postajah v Selški dolini, iz Škofje Loke (izpred Tehnika) pa 
bo krenil ob šestih. Če bo dovolj prijav, bo avtobus odpeljal 
tudi iz Trebije. Za člane govedorejskega društva je cena, ki 
vključuje prevoz, malico in vstopnino, 15 evrov, za preosta-
le pa i8 evrov. Prijave zbirajo v tajništvu zadruge na tele-
fonski številki 51 30 300 do ponedeljka oz. do zasedenosti 
avtobusa. C . Z . 

BAŠEL) 

Predstavili bodo čebelarstvo 
Turistično društvo Bašelj bo v nedeljo z začetkom ob dveh 
popoldne pripravilo v športno rekreacijskem parku Belica 
tradicionalni Kmečki praznik pod Storžičem. Prireditev ima 
dolgo tradicijo, letos bo že triindvajseta po vrsti. Ekipa, ki jo 
pripravlja, je že dobro "uigrana", največja neznanka je ved-
no vreme, s katerim pa so doslej imeli kar srečo. Upajo, da 
bo tako tudi tokrat. Obiskovalcem bodo predstavili čebelar-
stvo ter nekaj primerkov starih strojev in orodja, poskrbeli 
pa bodo tudi za kulturni program in zabavo. Glavni sponzor 
prireditve je Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj. C . Z . 

A REMONT KRANJ 
A l ' DEMOOT KAANJ lmwitKI|itii upin^lnl«. d.ao. 

A l - REMONT KRANJ D.O.O. 
U U B U A N S K A CESTA 2 2 
4000 KRANJ 

Iščemo sodelavca (M/Ž) za določen čas - 1 2 mesecev 
(z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas) za delovno mesto 

KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 

Pogoji: 
- V. stopnja izobrazbe tehniške smeri 
- najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj s področja 

avtomobilizma 
- poskusno delo 3 mesece 

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom 
dosedanjih delovnih izkušenj pošljite v roku 8 dni po objavi na 
naslov: Al - Remont Kranj, d. o. o.. Ljubljanska cesta 22, 
4000 Kranj. 

U i ^ fVIITF S E Z A D N J V A l 
p o r » L I S T O V d o 3 1 . a v g u s t a 

5-dnevni paket s a m o 194 EUR 
• 7-dnevnl pal<et s amo 271 EUR 

otroci do 6. leta brezplačno bivanje 
en otrok do 14 . leta v sobi z eno ali dvema odraslima 
osebama ima brezplačno bivanje (nočitev & zajtrk) 
1 0 % popusta za upokojence 

Dobrodošli! 
Tel.: 0 3 / 896 3 1 0 0 in 06 
E-naslov: info@t-topolsica.si 
http://www.terme-topolsica.si 

Srna dala 102 toni mleka 
Zgodba o kravi Srni z Mešanove kmetije v Bašlju je vesela in hkrati žalostna. Vesela zato, ker je krava 
za časa življenja dala 102 toni mleka, in žalostna, ker je v nedeljo zvečer v hlevu nenadoma poginila. 

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

Bašelj - V Sloveniji ni veliko 
krav, ki bi za časa življenja 
dale več kot sto tisoč kilogra-
mov mleka. Po podatkih go-
vedorejskih strokovnih služb 
je bilo takšnih do lanskega 
junija le devetindvajset, po-
tlej so to mejo presegle še ne-
katere, med njimi tudi črno 
bela krava Srna z Mešanove 
kmetije v Bašlju. Srna, po-
tomka krave iz domačega 
hleva in bika slovenskega iz-
vora, je začela slabo in v prvi 

"Za rejce, ki se ukvarjajo s 
prirejo mleka, je bilo pred 
leti dohodkovno boljše, 
kot je zdaj, ko rast odkup-
ne cene ne sledi občutnim 
podražitvam gnojil, krmil 
in nafte," pravi Slavko Ro-
blek in se sprašuje: "Ne 
vem, koliko bomo v pri-
hodnje še gnojili, če bo 
cena gnojil res po en evro 
za kilc^ram." 

laktaciji (mlečnostnem obdo-
bju) dala vsega 6 6 0 0 kilo-
gramov mleka, v šesti je bila 
najboljša, z 11.300 kilogrami 
mleka, v zadnji, deseti lakta-
ciji je bila glede na starost 
spet odlična in je dala deset 
tisoč kilogramov mleka. Živ-
ljenjsko mlečnost sto ton je 
presegla maja letos, v nasled-

Cospodar Slavko s sinovoma Urbanom in janom ob zdaj že poginuli kravi Srni 

njih mesecih je dala še pri-
bližno dve toni mleka, skup-
no torej okrog 1 0 2 toni. 
"Takšno kravo si vsak rejec v 
svojem hlevu lahko le želi. 
Bila je odlična mlekarica in 
vseskozi tudi zelo zdrava," je 
dejal Slavko Roblek, gospo-
dar na Mešanovi kmetiji, in 
dodal: "Veterinar jo je prvič 
"piknil" z injekcijsko iglo 
šele mesec po zadnji telitvi, 
ko ji je dal vitamine, sicer ni 
imela nobenih težav - ne z 
vnetjem vimena ne s parklji. 
Zadnje čase je malo težje 

hodila in je raje ostajala v 
hlevu. Ko sem v nedeljo zve-
čer odgnal krave na pašo in 
sem potlej pogledal še v 
hlev, je negibno ležala za kr-
milno mizo. Verjetno jo je 
zadela kap." Srna je poginila 
le nekaj dni pred "rojstnim 
dnem" in po tem, ko je bila 
že skoraj pet mesecev breja. 
Veljala je za zelo plodno kra-
vo, devetkrat je ostala breja 
že po prvi osemenitvi. V de-
setih telitvah je dala skupno 
enajst telet (enkrat je imela 
dvojčke), od njenih potomk 

sta v domačem hlevu dve, 
ena je prvesnica, druga še 
telica. 

Na Mešanovi kmetiji ob-
delujejo 35 hektarjev lastne 
in najete kmetijske zemlje, 
redijo od 35 do 6 0 krav in 
imajo za prodajo kvoto 4 2 0 
tisoč kilogramov mleka. Pri 
kravah dosegajo povprečno 
mlečnost 8 . 100 kilogramov, 
zadnjih pet let števila krav 
zaradi prostorske omejeno-
sti hleva in razpoložljivih 
zemljišč ne morejo več pove-
čevati. 

Kmečke žene na Nanosu 
članice Društva kmečkih žena Kranj so bile na planinskem izletu na Nanosu. 

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

Kranj - V društvu vsako leto 
pripravijo na veliki šmaren 
dvodnevni planinski izlet. 
Letošnji je bil že sedemnajsti 
po vrsti, tokrat so se odločili 
za vzpon na Nanos. Dvajset 
kmeddh žena (in nekaj mož 
med njimi) se je z avtobu-
som odpeljalo do Podkraja in 
naprej do gozdarske Cetino-
ve koče na Nanosu, kjer so 
jih pričakali vodič Dušan 
Plesničar, njegova starša in 
še nekateri drugi člani Pla-
ninskega društva Križna 
Gora. Primorci so bili odlični 
gostitelji in so jim za dobro-
došlico priredili pravi piknik 
ter jih zatem še z avtomobili 
peljali po gozdni poti. Nato 
so kmečke žene laenile peš 
na 1 .31} metrov Suhi vrh, 
najvišji vrh Nanosa, in se 
spustile do Vojkove koče, 
kjer so prenočile. Naslednji 
dan so se ob močnem piha-

Kmečke žene In možje na Nanosu 

nju burje spustile v dolino, 
kjer jih je že čakal avtobus in 
jih odpeljal na planoto Gora. 
Na Predmeji so si ogledale 
visokogorsko kmetijo, ki se 
ukvarja s predelavo mleka v 
sir, skuto in namaze, pa tudi 
spomenik izumitelju ladij-

skega vijaka Josefii Resslu in 
še nekatere druge krajevne 
znamenitosti. 

Na vsakem planinskem 
izletu se dogovorijo za cilj 
naslednjega pohoda, letos pa 
se v društvu zaradi številnih 
predlogov še niso odločili. 

Š K O F ) A L O K A 

Naravoslovni dan za 
učitelje in vzgojitelje 

Razvojna agencija Sora bo v 
torek pripravila naravoslov-
ni dan, na katerem želi uči-
telje in vzgojitelje seznaniti 
z nekaterimi izleti in progra-
mi, ki jih na Škofjeloškem 
pripravljajo za otroke. Ude-

.ležencl se bodo zbrali v 
Škofjl Loki, odkoder bodo 
nadaljevali pot proti Zamu-
dovi kmetiji v Dolenčicah 
pri Poljanah, kjer se bodo 
sprehodili po sadovnjaku in 
zelenjavnem vrtu, pripravili 
sadje za sušenje in se preiz-
kusili s peko kruha v krušni 
peči. Popoldne bodo preži-
veli na Podmlačanovi kmeti-
ji v Jarčjem Brdu, kjer si 
bodo ogledali postopek ku-
hanja oglja, izdelovali draž-
goške kruhke in se popeljali 
s kmečkim vozom. Nara-
voslovni dan bo trajal ves 
dan, od 8. do 18. ure, in bo 
za vse udeležence brezpla-
čen. Razvojna agencija Sora 
sprejema prijave še danes, v 
petek, in v ponedeljek na te-
lefonski številki 04/50 6 0 
225. C. Z. 

mailto:cueto.zaplotnik@g-glas.si
mailto:info@t-topolsica.si
http://www.terme-topolsica.si
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Najboljša kranjska klobasa 
v Hiši kulinarike Jezeršek so izbirali najboljše kranjske klobase. Strokovna komisija je zlato medaljo 
podelila Mesariji Arvaj in Pomurki. Ljubiteljski ocenjevalci so za najboljšo izbrali kranjsko klobaso 
Mesarstva Podobnik. 

MAJA BERTONCELJ 

Sora - Hiša kulinarike Jezer-
šek in Biotehnična fakulteta 
iz Ljubljane, oddelek za živil-
stvo, sta v sredo v Sori pri-
pravili peto državno tekmo-
vanje v izdelavi najboljše 
kranjske klobase, ki je zašči-
tena slovenska jed. Na oce-
njevanju so bile kranjske 
klobase 11 proizvajalcev. 
Ocenili so jih strokovna ko-
misija in tudi ljubiteljski 
ocenjevalci. 

Strokovna komisija je za 
najboljši izbrala dve. Zlato 
medaljo sta osvojili Mesarija 
Arvaj in Pomurka. "V pri-
merjavi z minulimi leti so 
kranjske klobase kvalitetnej-
še. So boljše, kot sem priča-
kovala. Kljub temu pa med 
njimi so razlike," je pojasni-
la mag. Marlena Skvarča, 
vodja petčlanske strokovne 
komisije, ki je pri ocenjeva-
nju upoštevala videz, sestavo 
in barvo prereza, teksturo, 
vonj in olcus. Kranjske klo-

base so morale biti izdelane 
po pravilniku o zašfiti kranj-
ske klobase, ki je bil sprejet 
letos. "Letos so vzord zelo iz-
enačeni, vidi se dvig kakovo-
sti, kar pripisujem predvsem 
dejstvu, da se prvič ocenjuje-
jo samo klobase, ki so bile 
narejene po pravilniku," je 
povedal prof. dr. Janez Boga-
taj, idejni vodja tekmovanja 
in predsednik ljubiteljskega 
ocenjevanja. 

Ljubiteljski ocenjevalci, 
bilo jih je okrog 130, so letos 
ocenili drugače kot strokovna 
komisija. Za najboljšo so iz-
brali branjsko klobaso Me-
sarstva Podobnik. Druga je 
bila Arvajeva, tretja pa kranj-
ska klobasa Mesnin dežele 
Kranjske. Veliko zadovoljstva 
je bilo tudi tokrat pri Arvaje-
vih, katerih kranjska klobasa 
je bila najboljša že lani. "Za-
nimanje za našo kranjsko 
klobaso se je od lani povečalo 
za trikrat. Nekaj zanimanja 
zanjo je tudi v tujini. Sicer pa 
so bile klobase na današnjem 

Ivica in Anton Arvaj z nagrajeno kranjsko klobaso 

ocenjevanju zelo izenačene. 
Vse so dobre, nekatere pa se-
veda malce izstopajo, so bolj-
še," je dejal Anton Arvaj. Naj-

boljše kranjske klobase bodo 
jutri v Sori stregli na priredit-
vi Pomežik luni, na prazniku 
kranjske klobase. 

SREDNJA VAS 

Medeni dan v Bohinju 
čebelarsko društvo Bohinj v sodelovanju s Čebelarsko zvezo 
Slovenije, Čebelarsko svetovalno službo in občino Bohinj 
organizira medeni dan, ki bo jutri s pričetkom ob 16. uri na 
Senožetih v Srednji vasi. Obiskovalci prireditve bodo imeli 
možnost pokusiti različne vrste medu, medenih pijač in 
medenega peciva na stojnicah čebelarjev iz domačega kraja. 
Možen bo nakup čebeljih pridelkov. Na ogled bo tudi razsta-
va čebelarske opreme. Za dobro razpoloženje bo poskrbel 
ansambel Modrijani. Podelili pa bodo tudi Janšev čebelnjak 
za naj čebelarja Čebelarske zveze Zgornje Gorenjske za lani. 
Že danes pa bosta ob 18. uri v KD joža Ažmana v Bohinjski 
Bistrici o apiterapiji predavala Franc Grošelj, dr. med., in 
čebelarski mojster Tone Tome. P. L 

SORA 

V Sori bodo pomežiknili luni 
V Sori pri Medvodah bo v soboto na prireditvenem prosto-
ru pri Hiši kulinarike jezeršek potekala prireditev Pomežik 
luni, praznik kranjske klobase. V sklopu prireditve bosta 
potekala dva športna dogodka: tekma na tekaških rolkah in 
rolerjih in kolesarska dirka na Osolnik, ob 17. uri se bo 
začela brezplačna predstava za otroke Obuti maček, od 19. 
ure dalje pa zabava z ansamblom Čuki s plesalci Plesnega 
mesta. Program bodo popestrili velenjski trubači Fešta 
band. Organizator prireditve je Športno društvo Sora. M. B. 

SNOVIK 

Etnološka prireditev v Termah Snovik 
Turistično društvo Tuhinjska dolina ta konec tedna že tretje 
leto zapored pripravlja etnološko prireditev, ki bo letos traja-
la kar tri dni, poimenovali pa so jo Bilo je nekoč. V Bizjako-
vih dolinah pri Termah Snovik bodo danes gostili igralce iz 
KD Srednja vas s komedijo Dva para se ženita, jutri se bodo 
na ploščadi pred termami odvijale ustvarjalne etnološke 
delavnice, v nedeljo pa pripravljajo prireditev Bilo je nekoč 
s prikazom starih kmečkih običajev, opravil In orodij. J. P. 

/ f l H V ^ •v 

Živimo ceneje 
Ponudba velja od 13. 8. do 3. 9. 2008 

JESENICE Ulica Maršala Tita 53, pon.-pet.: 8.00 - 20.00, sob.: 8.00 - 15.00 
RADOVUlCA Gorenjska cesta 33, pon.-pet.: 8.00-20.00, sob.: 8.00-15.00 

Namizna svetilka 
modra, oranžna 
ali srebrna barva 

v Set 

C Q Q 1 P''*^""* 
barv 

9r 
Jrtom! ( 1 1 , 9 y 

mailto:info@g-glas.si
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Republika Slovenija 

UPRAVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA 
Poljanska cesta 2 , 4 2 2 1 Škofja Loka 

http://upravneenote.gov.sl/skofia_loka/ 
p. p. 664, e-pošta: ue.skofjaloka@gov.si 

tel.: (04) 5 1 1 2 4 00, fex: (04) 5 1 2 44 2 3 

Upravna encjta Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka, 
objavlja prosto uradniško delovno mesto: 

SVETOVALEC (m/ž) 
na Oddelku za občo upravo In skupne zadeve 

Kandidatom sporočamo, da si lahko natančno vsebino Javnega 
natečaja ogledajo na: 
•spletni strani Upravne enote Škofja Loka, 

http;//up^avneenote.gov^skofla_kJk£^/ 
•spletni strani Zavoda za zaposlovanje, 

httpy/vwiw.es8.gov.s</sk)/lskanje<ielV. 
•spletni strani Ministrstva za Javno upravo, 

http;//www.mJu.gov.sl. 

Rok za prijavo Je 8 dni in teče od sobote, 23. avgusta, 
do ponedeljka, 1 . septembra 2008. 

W W W . C O R E N J S K I C L A S . S I 

BSintai 
r T W % K o N C E R N 

Smo skupina hitro rastočih podjetij. Naš mladi kolektiv šteje 
že več kot 1700 sodelavcev. Imamo izdelano strategijo z jasnim 
ciljem ostati vodilni v dejavnosti varovanja in širitve na področje 
upravljanja zgradb. V naš dinamičen tim vabimo večje število 

VARNOSTNIKOV / VARNOSTNIC 
za delo na območju Gorenjske. 

Pogoji: 
- najmanj osnovnošolska izobrazba 
- splošna zdravstvena zmožnost 
- znanje slovenskega Jezika 
- nekaznovanost 

Ponujamo možnost dodatnega zaslužka in napredovanja ter 
nagrajevanje za uspešno delo. 
Vloge kandidatov sprejemamo v kadrovski službi Sintala, 
Utostrojska cesta 38, Ljubljana, e-pošta: kadFovska@sintal.si, 
do 15 dni po objavi. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Nvoaio u objiTO spttjNiumi) po Idrfonu 04/301-4240, fiku 04/20 M2-I3 ili adm na BIcivnIitni cnti 4, 

v Kranju oi. popoili - do ponnMjIu In {imb do 11.00 uni («u oglsovin ponudb v nMr M o ugoAu. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240 
RADOVgiCA, TEL: 04/5315 249, FAX: 04/53 04 230 

MADŽARSKE TOPUCE: 28. 8. -31.8.. i. 9. - 7. 9-; PEgEŽAC 

15. 9. - 22. 9., 22. 9. - 29. 9.; KOPALNI IZLET IZOLA: 25.8.; C O U 

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 

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

PRIREDITVE 

Srečanje ljudskih pevcev in godcev 
Naklo - Kulturno društvo Dobrava Naklo in Godci iz Nakle-
ga prirejajo Prvo srečanje ljudskih pevcev in godcev, ki bo v 
nedeljo, 24. avgusta, ob 14. uri na Okroglem pri Domu 
počitka zveze slepih in slabovidnih. 

Kulturni večer 
Kranj • jezikovna šola, Švicarska šola. Pot v Bitnje Kranj 16, 
vabi v torek, 26. avgusta, ob 19. uri na kulturni večer. Predhod-
ne prijave sprejemajo po tel.: 04/23 12 520 ali 041/440 793. 

V Trgovskem centru Bled 
Bled - Na zgornji ploščadi Trgovskega centra Bled bodo v 
prihodnjih dneh naslednje prireditve: danes, v petek, 22, av-
gusta, bo ob 20. uri cocktail večer z barmanom Mladenom 
Bobrašem - party music DJ gaj, jutri, v soboto, bo ob 21. uri 
koncert K3 + I (jazz, pop, ljudska glasba), v torek, 26. av-
gusta, pa bo ob 21. uri koncert jazz station quarteta. 

Srečanje upokojencev Gorenjske 
Kranj - Iz Društva upokojencev Kranj vabijo na i8. srečanje 
upokojencev Gorenjske, ki bo v četrtek, 4. septembra, na pros-
toru Konjeniškega kluba na Breznici v občini Žirovnica. 
Odhod posebnega avtobusa izpred Creine bo ob 8. uri. Prijave 
sprejemajo na sedežu društva do zasedbe mest v avtobusu. 

Gorenja vas - Društvo upokojencev za Poljansko dolino 
Gorenja vas vabi upokojence na 18. srečanje upokojencev 
Gorenjske, ki bo v četrtek, 4. septembra, ob 10. uri v Brezni-
ci pri Žirovnici. Organiziran bo avtobusni prevoz. Prijave 
zbirajo poverjeniki do 28. avgusta. 

Vabi Mladinski center Jesenice 
jesenice - Iz Mladinskega centra Jesenice vabijo prihodnji 
teden, v četrtek, 28. avgusta, ob i6 . uri v Športni park 
Podmežakla, kjer bo potekal zaključek Inline poletne lige s čis-
to drugačnim družabnim mixom, v sob>oto, 30. avgusta, pa bo 
ob 18. uri na igrišču pri TVD Partizanu na Koroški Beli potekal 
turnir v odbojki, in sicer v sodelovanju s Centrom za pomoč 
žrtvam kaznivih dejanj. 

Večer z altistko Mirjam Kalin 
Kranj - Novi kulturni center na Sejmišču 2 v Kranju bo 15. sep-
tembra odprl svoja vrata. Dogodki pa ne morejo čakati, zato vas 
že v sredo, 27. avgusta, ob 19. uri vabijo v družbo z altistko Mir-
jam Kalin, ki vam bo povedala marsikaj, karo njej še niste vedeli. 

IZLETI 

Na Olševo 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur v soboto, j o . avgusta, 
vabi na planinski izlet na Olševo z ogledom Potočke zijalke 
in multivizije o njej. Skupne zmerne hoje bo okoli pet ur. 
Odhod avtobusa bo ob 6. uri izpred pošte Šenčur. Informa-
cije in prijave zbira do četrtka, 28. avgusta, Franci Erzin, tel. 
041/875 812. 

Na svetovni dan praženega krompirja 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur v soboto, 6. septembra, 
vabi v Črno na Koroškem na svetovni dan praženega krom-
pirja. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred pošte Šenčur. In-
formacije in prijave zbira do srede, 3. septembra, Franci 
Erzin, tel. 041/875 812. 

Po hmeljski poti 
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v soboto, 30. 
avgusta, na pohod po hmeljski poti, to je od Žalca do Šem-
petra in nazaj. Pot je nezahtevna, po ravnem, trajala bo 
okoli štiri ure. Odhod posebnega avtobusa izpred Creine bo 
ob 7. uri. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni. 

Večer na vasi 
Selo pri Bledu - Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno vabi 
v soboto, 23. avgusta, ob 20. uri na Selo pri Bledu na prire-
ditev Večer na vasi. 

Kopalni iziet 
Kranj - Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča člane, 
da že sprejema prijave za enodnevni kopalni izlet v Istarske 
Toplice-Buzet-grad Socerb, ki bo v petek, 19. septembra, in 
za enodnevni izlet v lendavske toplice in Lenti. Uradne ure 
društva so vsak ponedeljek od 9, do n , ure in v torek ter 
četrtek od 15. do 17. ure, tel.: 202 34 33. 

Corjanci-Metlika 
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje Stražišče vabi 
v sredo, 17. septembra, na izlet na Gorjance in v Metliko. 
Odhod avtobusa bo ob 7. uri z avtobusnih postaj od Žab-
niče do Kranja. Prijave sprejemajo v času uradnih ur, ki so 
na obeh lokacijah od 9. do n . ure, v ponedeljek, i . septem-
bra, v društveni pisarni v Spodnjih Bitnjah i o in v 
Šmartinskem domu v Stražišču v sredo, 3. septembra. 

Letovanje v Izoli 
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje Stražišče ob-
vešča člane društva, da je še nekaj prostih mest za letovanje 
v Izoli v terminu 19. do 22. septembra. Prijavite se lahko v 
društveni pisarni v Spodnjih Bitnjah vsak ponedeljek od 9. 
do n . ure, v sredo, 3. septembra, v Šmartinskem domu, 
prav tako od 9. do 12. ure. Lahko jih pokličete tudi po tel.: 
041/706 673 ali 2310 o6i (Marija Bogataj) do zasedbe avto-
busa. 

Kolesarski izlet 
Kranj - Kolesarji kranjskih upokojencev vabijo v torek, 2. sep-
tembra, na kolesarjenje na relaciji Kranj-Tupaliče-Kanonir-
Jezersko {je2ero)-Kranj. Odhod bo ob 8. uri izpred društva. 
Vožnje bo za 1 0 ur, proga je težka in je primerna za kolesarje 
s kondicijo. Če bo vreme slabo, bo izlet naslednji teden. 

RAZSTAVE 

Razstava Černigojevih grafik 
Lipica - V počastitev 110-letnice rojstva grafika in slikarja Av-
gusta Černigoja bodo v četrtek, 21. avgusta, ob 19. uri na 
grajskem dvorišču v Lipici, nasproti Galerije Avgusta 
Černigoja, odprli razstavo Černigojevih de! in sicer štirideset 
grafik stiliziranih, večina ženskih figur iz obdobja od 1950 do 
1975-

OBVESTILA 

Delavnica oblikovanja nakita 
Radovljica - Delavnica oblikovanja nakita s Petro Bole bo v 
ponedeljek, 25. avgusta, potekala v Galeriji Šivčeva hiša. 

Vox carniolus vabi nove pevce in pevke 
jesenice - Komorni zbor VOX CARNIOLUS z Jesenic vabi 
nove pevce in pevke. Pridružite se jim na prvi skupni vaji, ki 
bo v torek, 9. septembra, ob 20. uri v Kulturnem domu na 
Blejski Dobravi. Avdicije po dogovoru z dirigentom, Več in-
formacij dobite tudi na : vox.carniolus@gmail.com ali 
040/283 723 (Maja), 031/330 461 (Boštjan). 

mailto:info@g-glas.si
http://upravneenote.gov.sl/skofia_loka/
mailto:ue.skofjaloka@gov.si
http://www.mJu.gov.sl
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
mailto:kadFovska@sintal.si
mailto:vox.carniolus@gmail.com
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Zapora ceste 
Medvode - ŠD ŠRC Preska-Medvode obvešča udeležence v 
prometu, da bo zaradi športne prireditve Pokal Cockta v teku 
na tekaških rolkah 23. avgusta od i6. do 16.25 od 17.15 do 
17.45 kratkotrajna popolna, do 30-niinutna zapora občinske 
ceste Sora-Topol/Katarina. Prosijo za razumevanje. 

PREDSTAVE 

Lumpacivagabund 
Predoslje - KUD Predoslje vabi na ogled predstave na 
prostem - burke v šestih slikah Lumpacivagabund. Predsta-
vo si lahko ogledate danes, v petek, 22., ter jutri, v soboto, 
23. avgusta, obakrat ob 20. uri pred župnijskim posestvom 
v Predosljah. 

Življenje v času mamuta 
Kokrica - Turistično društvo Kokrica vabi na tradicionalno 
prireditev, igrico Življenje v času mamuta, ki bo v soboto, 
23. avgusta, ob i6. uri na nogometnem igrišču ob Čukovi 
jami. V primeru slabega vremena bo predstava v nedeljo, 24. 
avgusta, ob 16. uri. 

Z a POPOLN PREGLED SI OGLE)TE 
W W W . C O R E N J S K I C L A S . S I / K A Z I P O T 

® 

Roclio Tri9lQy 
G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

LOTO 
Rezultati 67. kroga • 20. avgusta 2008 

2. 3. 5. 14.19. 30. 34 in 26 
Lotko: 8 4 3 5 4 7 

Loto Plus: 9, 21. 22, 27, 2S. 34, 37 in 39 

Predvideni sklad 68. kroga za Sedmico: 230.000 EUR 
Predvideni sklad 68. kroga za Lotka: 770.000 EUR 

Garantirani dobitek 7 PLUS: 20.000 EUR 

KtKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 1 2 .4000 Kranj 
Tel. 04/202 13 53,202 25 66 

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

POSLOVNI PROSTORI: 
Prodamo: 
Kranj, v tovarniškem objektu proda-
mo skladiščne prostore v izmeri 630 
m2 v pritličju, obnova pred 15 leti, 
cena 750 EUR/jn2 
Oddamo: 
Kranj, v novem objektu v 1. nadstrop-
ju oddajo poslovni prostor v izmeri 
612 m2 2 lastnim vhodom, tovorno 
dvigalo, lastna parkirišča, primerno 
tudi za težke stroje, cena je 6 
EUR/mz 
Kranj, prostor v izmeri 78 mz in 230 
m2 v 1. nadstropju za pisarne, servis-
no dejavnost, obnova 94, cena )e 11 
EUR/m2 
HISE: 
Prodamo: 
Radovljica, Lancovo, novogradnja • 
na mirni lokadli 7 stan. hi$, od tega 2 
dvojčka in 1 trojček v 3. podaljšani 
gradbeni fazi. stan. povrSine 191 mz, 
na zemljišču od 180332 mi. cena je 
od 224.000 do 238.000 EUR, last K 3 
KERN d.o.o.. možnost menjave z 
drugo nepremičnino z doplačilom 
Gorenja vas (3 km iz Hotavelj), večja 
kmečka hi§a, povrSine 300 mz. iz I. 
1890. obnovljena in primerna tudi za 
bivanje, v okolici večje zemljiSČ. od 
tega: 8.185 mz zazidljivo, 141.000 mz 
kmetijsko in 645.000 mz gozda. Po-
sebnost je termalni vrelec na tem 
zemljiSču, prodaja se za 1.300.000 
EUR 
Javorje v Pol)anski dolini, začeta 
gradnja stan. hiSe predvidene površi-
ne 280 m2, klet in prva ploSča, rem-
IjiSče je 856 mz. prodaja v tem stanju 
za 85.000 EUR. 

Kranj, v bližini centra, poslovno-stan. 
hiša iz 1.1940, skupne površine 648 
mz, od tega v pritličju in 1. nadstrop-
ju 2$o mz, kasneje prenovljeno za 
poslovne prostore (trgovina v obra-
tovaniu). v eorniem nadstropiu na-

menjeno za stanovanja, po številu 7 
skupaj 368 m2, cena 430.000 EUR 
Bela pri Preddvoru, na mirnem pre-
delu s pogledom na hribe lahko do-
bite stanovanjsko hišo ok. loo mz v 
etaži (klet, pritličje in mansarda), 
parcela 1.116 m2, letnik 1979, cena 
230.000.00 EUR 

Besnka, stanovanjska hi^, površine 
250 m2. klet, pritličje, nadstropje in 
mansarda, zgrajena 1970, obnova 
94, parcela 500 mz, lahko tudi dvo-
družinska, cena 215.000 EUR 
Tržič, ob centru, vrstna stanovanjska 
hiša z garažo, stara 50 let. ok. 86 mz. 
garaža 15 mz in dn/amica, zemljišče 
na uporabo, cena 105.000,00 EUR. 
takoj na voljo 
ZEMLJIŠČA: 
Prodanno: 

Ambrož pod Krvavcem, več stavb, 
parcel od 422-677 m2 po 70 EUR/m2 
Apno pod Krvavcem, parcela 886 m2 
v bližini zazidljivega, pogled na doli-
no po 60 EUR/mz 
Podljubeij, stavb, parcela 631 mz po 
75 EUR/mz v nižinskem delu 
Zalog pri CeHdjah, stavb, parcela 482 
mz ali 509 mz po izo EUR/mz 
STANOVANJA: 
Prodamo: 

Jesenice, 1 SS 42,80 mz v 3. nad. od 
12, letnik 1989, cena 70.000 EUR 
Jesenice, 2 SS 49,00 mz v 7. nad. od 
12, letnik 1981, cena 63.000 EUR 
Kranj, Planina Ij 3 SS 80 mz v 7. nad., 
letnik 1974, cena 115.000 EUR 
Kranj, Huje, 4 SS 92 mz v pritličju, 
letnik 1945, neobnovljeno, cena 
100.000 EUR 
Kranj (center), 1 SS 48,20 mz v 2. 
nad. od 3, letnik 1989. letnik zoo4. 
staromeSčanski stil, vsa oprema, 
cena 91.900 EUR 
Bled (Ribno), 4 SS 91,38 mz duplex v 
večstanovanjski hiši. v 1. nadstropju 
(kuhinja z dnevno sobo in izhodom 
na balkon, 2 sobi, kopalnica, garde-
roba) rn mansardi (soba in galerija), 
dodatno parkirišče, vpisana etažna 
lastnina v ZK, cena 198.000 EUR 
Kamna Gorica, 3 SS 164 mz, v pritlič-
ju hiše in 1. nadstropju, L1952, obno-
va 2001, etažna CK, cena 98.000 
EUR 

'.k3-kerra.sl 
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STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp, dvosobno v 
II. nadst. izmere 61,29 mz, 1. gr. 
1966. delno obnovljeno-kopalnica in 
okna 1.2004. cena 104.000,00 EUR, 
možnost vselitve junij 1.2009 
Kranj, Planina lil, enosobno v III. 
nadstr. izmere 33,zo mz, I. tzgr. 
1988. nizek objekt, še ni vpisano v 
ZK. cena 78.500,00 EUR 
Kranj, ^rlijevo naselje, v novem ob-
jektu dve trisobni v pritličju z atrijem, 
povezava s kletjo, kjer sta še dve sobi 
in shramba, v izmeri 140,00 mz in 
dve štirisobni v I. nadstr. z stopnica-
mi v mansardo in kletno shrambo v 
izmeri 181,00 mz, I. gr. 2008, nad-
standardna oprema: masažna kad in 
prha, talno ogrevanje, električne ža-
luzije, bambusov parket, vsi lastni 
priključki, ogrevanje na plin. vsako 
stanovanje dve paridmi mesti, cena: 
stanovanje v prit. 300.000,00 EUR, v 
nadstr. 330.000,cx> EUR 
Kranj, ^ i j e v o naselje, enosobno v 

II. nadst izmere 36,79 mz, I. gr. 1971. 
potrebno obnove, cena 78.000,00 
EUR 
Kranj, Zlato polje, v mansardi objek-
U novo zgrajeno dvosobno stanova-
nje + kabinet v izmeri 56,83 mz, I. 
grad. objekta 1953, I. gradnje stano-
vanja zoo8, CK na plin, vsi priključki, 
tlaki laminat, klima, cena 97.000,00 
EUR 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v 
III. nadstr. izmere 73.80 mz, I. gr. 
1965. obnovljeno zoos, kopalnica. 
WC. centralna na plin, vselitev po do-
govoru, cena 130.000,00 EUR 
Kranj, Zlato pot}e, trisobno, visoko 
pritličje v izmeri 66,8z mz, delno ob-
novljeno v letih 2000 in 2003 (kopal-
nica in okna) I. gr. 1961, CK. telefon, 
kabel, tv, balkona ni, cena 114.755,00 
EUR 
Tržič, mestno jecJro, 3 dvosobna sta-
novanja v3-nadstropni hiši, velikosti 
od 61 m2-83,oo mz, leto gr. 1957. v 
celoti prenovljena leta zooo (tlaki, 
instalacije, kopalnica, CK, telefon, 
dvigalo) balkona ni, cena 1290 
EUR/mz za manjše stanov, in 1230 
EUR za večje stanov., vpisana v ZK, 
vseljiva takoj. 
HISE - PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnica, visokopritličr»a, 
tlorisa izo m2 na parceli velikosti 
549 m2, CK na olje, tel. garaža, dve 
parkirni mesti, sončna lega, hiša je 
lepo vzdrževana. I. grad. 1981, cena 
320.000.00 EUR 

Križe, Gorenjska, enonadstropna' 
dvostanovanjska, tlorisa 75 mz v vsa-
ki etaži na parceli velikosti 222 mz. I. 

f . 1936, popolnoma prenovljena od 
2004-2006, CK na plin, tel., vse in-

stalacije v vsaki etaži ločene, tri par-
kirišča, cena 194.000.00 EUR 
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v 
najem 
Kranj, Stražišče, pritličje v izmeri 110 
mz, primerno za pisarne ali podo-
bno mirno dejavnost, samostojen 
vhod, višji stropi, zajamčena tri par-
kirna mesta, I. gr. I937, delno obnov-
ljeno I. 2004, cena 580,00 EUR me-
sečno -I- stroški, plačilo po možnosti 
za tri mesece naprej, možnost upo-
rabe takoj 
Nakte, I. nadstr. v izmeri 50 mz, pri-
merno za pisarne, I. gr. 1970. pre-
novljeno I. 2004, CK, internet, tele-
fon, samostojen vhod, parkirna me-
sta zagotovljena, cena 400,00 
EUR/mesečno + stroški ok. 120.00 
EUR skupaj z ogrevanjem 
Industrijska cona Šenčur, novograd-
nja. 400 mz v prKličju, višina stropa 
4,zo m, cena 9,00 EUR/mz meseč-
no •»• stroški in 300 m2 v I. nadstrop-
ju, višina stropa 3,80 m. cena 8,00 
EUR/m2 mesečno + stroški • tovor-
no d^galo, primemo za skladišče ali 
proizvodno halo 
GARAŽA. PRODAMO 
Kranj, Planina II, v novem objektu na 
Ul. Tuga Vidmarja v podzemni gara-
ži parki mo mesto, I. gr. Z007. cena 
8.000,00 EUR 
PARCELA-PRODAMO 
Javomiški Rovt nad Jesenicami v iz-
meri 759 mz, na parceli elektrika in 
telefon, sončna, dostop z glavne ce-
ste, geodetsko odmerjena, celotna 
zazidljiva, 6 km od avtoceste, cena 
45.540.00 EUR 

Srednja vai v Bohinju v izmeri 929 
mz, sončna lega, 2/3 parcele je bolj 
strme, od Bohinjskega jezera je od-
daljena 5 km, cena 230,00 EUR/m2 

WWW.CORENjSKICLAS,SI 

SVfT RE d.o.o. 
Enota Kranj 
Nazorjeva ulica 3 
4000 Kranj 

r^EPREMIČNINE 0A 2̂̂ ^̂ •000 
REAICSTATE f«: 04/2026-459 
Email: kranj®>svet-neprenfiicnine.st 
http://www.svet-nepremi<nine.si 

ZAPOSUMO NEPREMIČNINSKEGA 
POSREDNIKA(CO) Z VSAJ VI. STOP-
NJO IZOBRAZBE IN Z VESELJEM DO 
DELA S STRANKAMI. 

V naselju Rakovica, 2 km iz Kranja v 
smeri proti Besnici je v letu 2008 zaldju-
Čena adaptacija 6 stanovanjskih enot 
Dve enoti sta že prodani, napfodaj je Se: 
- HIŠA, enostanovanjsb, ki inna skup-
no 109,9 stanovanjske površine tef 
dodatno teraso, balkon in parcelo, veli-
ko 173 ma; cena 150.000 EUR, 
- 1 sobno stanovanje, v mansardi, 51.67 
mz stanovanjske p ^ i n e , balkon, zelo 
svetk) stanovanje; cena 100.000 EUR, 
• pritlično 2-sobno stanovanje, primer-
no tudi za invalide 43,19 mz -f 4241 m2 
parcele; cena loo.ooo EUR, 
- 2*sobno dupleks stanovanje v nad-
stn^u, 75,05 m2 (57 m2 upor. povr.) •»• 
36,42 mz parcele. Cena 107.000 EUR. 
Stanovanja so etažno k)Čena in še niko-
li vseljena. 
Žri, 1 km izven, prodamo 3 parcete, delno 
stalno delno kmetijsko zemrjiSče, v veli-
kosti od 1044 ^ ^ 0̂93 m2. Cena ene 
parcele od 32.812,00 EUR do 36.840,00 
EUR So na hribdoi, sončna k ^ . Voda je 
lastno zaje^ dostop je u r ^ . 
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Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax: 201 42 13 
e-mail: malloglasi@g-glas.si 

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

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

MALO GARSONJERO na lepem 
sončnem kraju v Radovljici, s parkinim 
prostoronn, ugodno, ® 041/602-395 

ENOSOBNO stanovanje, 37 m2. no-
vogradna. Vodovodni stolp, takoj vseljl« 
vo, vsi priključki. IT 04/202-10^8 

ODDAM 

OPREMUENO sobo v Kranju oddam 
prijaznemu Slovencu, tr 041/947-
585 

doo5ei9 

STANOVANJE v starejši hiši. ® 
04/57-43-294. 041/607-430 

NAJAMEM 

ENOSOBNO stanovanje v okoifci Trif-
ca. U s c . Radovljice. « 031 /357-
991 8006768 

DVO- ALI TRISOBONO stanovanje na 
Kokfici pri Kranju, tr 040/698-086 

8005816 

HIŠE 
PRODAM 

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

doosrss 

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

8005726 

V PODREČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo. tr 051/388-822 

ODDAM 

NA BLEDU za dve leti oddamo manjšo 
stanovanjsko hišo. najttolj pnmema za 
dve starejši osebi ali upokojenski par. 
ogled mcjžen po predhodnem tel. po-
govoru, tr 041/631-975 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

BrHof 79A. 4000 Kranj 
info-oep@9ekkopfojefct.si 

www.9ckkopro)ekt.sJ 

04 2341 999 
031 67 40 33 

m 
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UNIVERZA V UUBUANI 
FAKULTETA ZA UPRAVO 

razpisuje v ŠkoQi Loki 
izredni študij 

visok(^lskega strokonega programa 
L stopile UPRAVA 

ter 

magistrskega študijskega programa 
n. stopile UPRAVA. 

Informativni dan 
bo v sredo, 3 .9 .2008, ob 17. uri, 
v učilnici Ljudske univeize Školja Loka, 
P ^ z a n s k a 1, 

Informacije: 04/506 13 80 
www.fu.uni-lj.si 
www.lu-skoQaloka.si 

GG narocmm 

04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

POSESTI 
PflODAM 

PARCELO PARCELO - Travnik in sa-
dovnlak 1542 m2 ob potoku In gozdu, 
ob asfaltni cesti v Virmašah ob novem 
naselju, cena 65 EUR/m2. n 
041/36&-993 8005711 

PARCELO PARCELO z gradbenim do-
voljenjem. za gradnjo stanovanjskega 
dvojčka, Naklo pri Kranju, t t 
051/388-622 8oo6?27 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

POSLOVNI PROSTOR 130+60 m2 v 
centru Kranja za kinom Center z večji 
Število lastnih p ^ r i š č . paildmi prosto-
ri tudi posamezno v mesečni zakup, ts* 
040/495-941 eoo58i8 

POSLOVNI PROSTOR 130 + 60 m2 v 
centru Kranja za kinom Center z večjim 
štev)kMn lastnih parkirišč. ParkimI pros-
tori tudi posamezno v mesečni zakup, 
o 040/495-941 doosrte 

POSLOVNI PROSTOR Kranj. Tavčar-
jeva ul. 7. 35 m2. v pritličju, t t 
04/201-20-74. 041/205-192 

60056S4 

GARAŽE 
PRODAM 

GARAŽO ob bk>ku na Kebetovi 20, O 
051/302-049 B005744 

ODDAM 

V MESEČNI zakup oddamo parkirna 
mesta za kinom Center, tr 040/495-
9 4 1 6006817 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP. PRODAJA. PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo. Avto Kranj. d. 
o. o., Kranj. Savska 34, Kranj. « 
04/20-11-413. 041/707-145. 0 3 1 / 
231-358 8005421 

CITROEN Saxo 1.1,1. 01-02, 84.000 
km moder. 1. lastnik, odlično ohranjen. 
I t 031/506-673 8oo676e 

AVTOMAŠi 
ČEŠNjEVEK 22, CERKUE 

RENAULT TWINCO. L 94, RENA-
ULT CLIO. I. 98. RENAULT SCENIC 
I. 00. FIAT PUNTO, I. 02. FIAT SIE-
CENTO, I. 99, RENAULT KANGOO. 
I. 99, SEAT IBIZA I. 01. CITOREN 
SAXO. 1.00. CITROEN XSARA. 1.00. 
FORD FOCUS, I. 99, VW GOLF KA-
RAVAN. I. 00, DAEWOO lANOS, L 
99. PEUGEOT 2061.00. $KODA FA-
BIA I. 00, FORD CELAXY, I. 00, 
HONDA CMC. L 99. RENAULT ME-
CANE, 1.98. PEUGEOT 107.1.06. 

K R E D I T N A P O L O Ž N I C E 

Garancija 
TEL : 031/490 012 

DAIHATSU CharaddTS 1.0.1. 91 38 
kW. reg. do 1/09. cena ugodna, tr 
041/722-625 

HONDA Crvic 1.4. L 98. 105.000 km 
servo voian, CZ. el. pomik steki, odlič-
no ohranjen. 041/523-791 

8005812 

MITSUBISHI PIK-UP 2.5, diesel, I. 00 
vsa oprema, kot nov. 9 041 /227 -
338 8006747 

ODKUP - PRODAJA rabljenih vozil, 
uredimo prepis, konkurenčne cene, 
Mepax, d.o.o.. Planina 5. Kranj, 9 
041/773-772 80052*0 

KUPIM 

MANJŠI avto. do 5 let starosti. 1. last-
nik, V 04/250-32-04 8006/76 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

MOTOR CAGIVA. Canyon, 500 c.e. 1. 
07, 7.700 km . 29 KW. sfet>m. servisi-
ran, z opremo, cena 3.800 EUR v 
031/668-463 80M736 

AVTODELIIH OPREMA 
PRODAM 

4 NOVE gume, 16 col M+S na platiš-
čih za Uda niva. tt 04/51-22-654 

80C^2l 

STROJI 
IN ORODJA 
KUPIM 

STOJEČ vrtalni stroj - MK 3. tr 
041/503-776 800583? 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

SMREKOVE colarice. ugodno, tr 
041/722-573 8005787 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

RABUENA, fornirana vrata UP Bled, 
6 kom za 100 EUR. dobro ohran}ena. 
tr 04/23-^2-013.031/203-998 

8006737 

KUPIM 

VHODNA vrata, lahko brez podboja in 
rabljen betonski mešalec, tr 0 3 1 / 
301-993 6005768 

PODARIM 

OKENSKA krila, 6 kom, dinn 110x110 
cm, dvojna zasteklitev in vrata 2 kom. 
dostavim, tr 040/431-634 

800675» 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA melrska ali razžagana. možna 
dostava, tr 041/718-019 

800S374 

DRVA. bukova, metrska, cena 50 
EUR/m3. tr 031 /351 - 172 8005034 

http://www.corenjskiclas.si/kazipot
http://www.svet-nepremicninc.si
mailto:malloglasi@g-glas.si
mailto:info-oep@9ekkopfojefct.si
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DRVA suha. meiana. v 041/848^ 
5 3 9 6005740 

LESNE biikete za kurjavo, ugodno, tr 
04/533-15^8. 040/887-425 

eoossd? 

SUHA, mešana drva, možnost razreza 
in dostave, rt 041/368-998 

800574» 

SUHA. mešana drva (bukev - hrast), 
cena 40 EUR/m3. « 031/280-774 

SUHA. bukova drva. 25 m3. cena 55 
EUR/m3. g 041 /607-376 800576i 

SUHA brezova drva. « 040/651-199 
000576? 

SUHA. bukova drva, cena 50 
EUR/m3. « 041/608-642 

6005763 

SUHA bukova drva, možnost dostave, 
in hladilni bazen za mleko 1000 I. 9 
040/356-676 eoo677i 

SUHA. bukova drva. možen razrez in 
dostava. In pajek 4-vretenskj. traktor 
T V 3 1 . t r 031/378-946 

80067®! 

SUHA, bukova drva. 45 EUR/m3. 
možna dostava, « 051/625-270 

SUHA, metrska, bukova, gabrova in 
hrastova drva. okolica Šk. Loke, tr 
041/257-215 8005811 

SUHA bukova drva. možna dostava. 
« 0 3 1 / 8 6 4 - 1 4 5 

6006639 

KUPIM 

VEČJO količino lepih, bukovih drv in 
prodam razžagana z dostavo, tr 
041/758-958. Sk. Loka 

6006625 

SUROVINE 
KUPIM 

HLODOVINO, smreke. ^Ike in sušice. 
tr 041/442-151 80062I1 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

RAZTEOUlV kavč v posteljo 
170x190 cm, tr 04/25-31-759,041/ 
315-619 6005816 

STAREJŠO spalnico iz masivnega 
lesa. ugodno, t r 031/543-565 

PODARIM 

ŠIPADOVO pohištvo za dnevno sobo, 
2 kavča, 2 omari in 2 stola.tr 
041/582-166 6005770 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

PRALNI stroj in hladilnik Gorenje, tr 
041/878-494 6005786 

PRALNO - SUŠILNI stroj Candy za 75 
EUR in pralni stroj Gorenje za 50 EUR, 
tr 04/252-29-10 

8005750 

STEKLOKERAMIČNI štedilnik z venti-
lacijsko pečico Gorenje rn napo te po-
mivalni stroj Elektrolu*. « 041/219-
7 9 9 8005728 

ŠTEDILNIK Iskra, 3x plin. 1x elektrika 
• jeklenka, tr 04/574-41-08 

KUPIM 

ZAMRZOVALNO skrinjo 220 I. tr 
031/287-725 8005835 

PODARIM 

PRALNI stroj Gorenje, Hafner, Zlato 
polje 1 / a . « 04/202-63-39 

800S819 

VRTNA OPREMA 
PRODAM 

MASIVNO vrtno garnituro iz n^cesna 
dol 2 m. klopi z nastonom. cena 290 
EUR. tr 040/747-801 eoo«29 

GLASBILA 
UUBITEUi klavirske harmonike! Želi-
te spoznati in igrati Instrument, pokliči-
te. 9 051 /426-669 80057S3 

TURIZEM 
APARTMA za 4-5 oseb v Červarju pri 
Poreču. pritličje s teraso, tr 041/725-
2 2 5 8005838 

NA KRKU oddam apartma. 9 
0590/12-905. 041/390422 

800S&39 

SEPTEMBRA oddam apartma za 4 
oset>e, blizu morja, v Novem gradu, 
cena 30 EUR na dan. TT 040/554-
1 0 0 6006807 

TROGIR. Marina oddamo 4 apartmaje. 
30 m od morja, klima, žar, TV, tr 
00385/98/241-262.00385/21/889-
361 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
PRODAM 

SOBNO stranišče, cena po dogovoru, 
tr 04/574-77-60. 051/303-281 

6005748 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

CIPRESE smaragd v k>nčkih, 50 cm 4 
EUR. 80 cm 8 EUR, možnost dostave, 
tr 040/578-587 

80057M 

VSAK DAN sveže rezano cvetje gladi-
ol. prodam tudi svežo peso. Smole), 
Luže 22a, tr 041/789-608. 0 5 1 / 
365-533 8005424 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

iZKOPALNIK krompirja in zgrabljalnik 
za seno SIP. tr 051/673-752 

800S816 

PLUG fn- ali dvobrazdni. dobro otira-
njen. 9 031 /67&-23S eoo5828 

ROTACIJSKO kosilnico Vikon165. 9 
041/655-969 600675? 

SEKALNIK z lastnim motorjem, tr 
031/487-854 800&765 

SILOKOMBAJN Pottinger mex ok. tr 
041 /875^12 8006637 

UNIVERZALNI mlin za Koruzo in zmje, 
uporaba tudi kot reporeznica. tr 
04/57-40-119 8006751 

ŽITNO sejalnico. delovne šir. 3m z 
dod. dvigom sejal - hidravlični, cena 
1.200 EUR. tr 041/315-454 

KUPIM 

PUHALNIK tajfun In mlin za žito Šmtar. 
tr 040/531-667 8006822 

SILOKOMBAJN za koruzo SIP in ktper 
prikolkso, tr 041/539-440 

8005814 

SILOREZNICO Epple z motofjem ali 
bfBZ. 9 041/952-618 8OO6833 

STROJ za skoblanje lesa, debelinko 
poravnalko, Sir. 40-60 cm, 9 041/ 
608-765 8006790 

TRAKTOR Ursus. 9 051/639-777 
6006S24 

TRAKTOR tMT 533 ali 539, tr 
041/680-684 soosszs 

PRIDELKI 
PRODAM 

JABOLKA, HRUŠKE, SUVE. zgod-
nje. domače, ugodno. Kmetija Princ. 
Hudo 1 (pri Kovorju). Tržič, tr 
041/747-623 8006773 

JEČMEN in pšenico, t r 04/23-12-
237.041 /260^91 800677« 

JEČMEN, rdeči Krompir In gumi voz 
16 col. i r 041 /347-507 800S7W 

KRMILNI krompir, tr 040/497-331 

KROMPIR, jedilni, beli in drobni za 
krmo. 9 041/72&092 8006631 

SENO v okroglih balah, druga košnja, 
tr 031 /823-560 

8005780 

SILAŽNO koruzo. 9 041/896-712 
8005734 

SiLAŽNO koruzo, dva hektarja, tr 
041/620-824 8005736 

KUPIH 

0.5 HA silažne konjze r^ relaciji Pod-
brezie-Kranj. 9 041/271-294 

8005823 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA križanca LS/ČB, starega 10 
dni. t r 041/582-168 8005736 

BIKCA slmentatoa, starega 2 meseca, 
tr 041 /483-807 

8005764 

BIKCA simentalca. starega 3 tedne, 
tr 041 /293-776 8005783 

BIKCA sivca. starega 5 tednov, tn ČB 
bikca, starega 14 dni, ter nove špirov-
ce za ostrešje, tr 041 /820-»87 

6005626 

BURSKE KOZE cel trop: 2 kozi z ro-
dovnikom. 3 mladice. 6 mes.. kozel 3 
leta. 9 04/514-11-11 ,031/866-426 

ČB BIKCA, starega 20 dni, tr 
031/432-299 8005739 

ČB BIKCA, tr 031/235-118 B005766 

ČB BIKCA, starega 14 dni, tr 
031/307-178 6005806 

DVE mladi kozi. tr 04/57-43-294. 
041/607-430 8005765 

NESNtCE rjave, grahaste, črne tik 
pred nesnostjo, brezplačna dostava na 
dom, Vzreja nesnic Tibaot. tr 
02/582-14-01 

6005606 

PAŠNO kravo in telico simentalko, tr 
031/653-175 8005742 

TEUCO simentalko v 8. mesecu bre-
josti, tr 04/512-27-75 800574g 

TEUCO simentalko tik pred telitvijo ali 
kravo molznico, tr 04/25-22-670 

8005824 

TELIČKO simentalko, staro 10 dni. 
Žabnfca 61, tr 041/378-911 

ZAJCA lisca za pleme. 
656 

041 /776-
8005827 

KUPIH 

BIKCA simentajca, 
tr 031/245-415 

do 15 dni. 
8005789 

BIKCE in teličke od 14 dni do 150 kg 
ter kravo za pteme. tr 051/372-468 

8005792 

OSTALO 
PRODAM 

GAJBICE za krompir ali jabolka, Višel-
nica 13, Gorje, tr 04/572-52-51 

8005820 

GNEZDA za kokoši nesnice v prosti 
reji, Rajgelj Anton. Kropa 2a. tr 
041/642-184 6006060 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

GOSPO za čiščenje gostinskega loka-
ta zaposlim. Pjcerija Pod gradom. Ko-
roška c. 26, Tržič, tr 031/571-781 

HONORARNO zaposlim dekle za dek) 
v strežbi. Kmečki turizem Anica Pavlin 
s.p.. Šenturška Gora 23 a. Cerklje. 
ir04/25-22-083 e006e70 

IŠČEM natakarico v popldar^skem 
času, nedelje In prazniki proste. Go-
stinstvo Edin Smajlovič s.p., Šuceva 
23, Kranj, tr 040/70-33-33 

IŠČEM žensko za delo v kuhinji, vsak 
dan razen ponedeljka. GTT JOŠT 
d.0.0., Sv. Jošt nad Kranjem 2, Kranj, 
tr 04/201-21-28 »005782 

IŠČEM pomoč za deto v šanku. Panter 
bar Marjeta Žanko s.p. Hrast je 52. 
Kranj, tr 040/244-335, Meta 

NATAKARJA za honorarno delo ob v^ 
kendih iščem. Vila Bella d.o.o.. Sred-
nja Bela 1b, Pmddvor, 9 041/686-
802 aoo$d7» 

NATAKARJA/ICO, picopeka in ^ferja 
za razvoz hrane, zaposlimo v novi pice-
riji v Tržiču, Boštjan Trampuž s.p., C. 
Janeza Finžgarja 9, Jesenice, tr 
040/661-984 8005787 

PICOPEKA z izkušnjami zaposlim v 
redno delovno razmerje ali za oi>časno 
pomoč in še enega picopeka. Picerija 
Pod gradom. Koroška c. 26. Tržič, tr 
031/571-781 

80057B7 

POMOČNIKA ali kuharia/ico takoj za-
poslimo. Gostilna Pri Btejaku, Zg. Bela 
20. Preddvor, tr 031/640-930 

8005746 

ZA DELO v strežbi iščemo natakaije. 
Benz, d.o.o.. Glavna cesta 43, Naklo, 
tr O40/312-440 8005576 

ZAPOSLIM dekle - del. čas 6 - 13 In 
13-19 oz. po dogovoru; iščem dekle 
2-3x tedensko od 18. ure dalje ter de-
kle za delo ob vikendih, drugo po do-
govoru, Šipec Monika s.p., Velesovo 
56a. CerWje, 9 040/33^0-60 

8005622 

ZAPOSUM dekle ali gospo za strežbo 
v gostinskem lokalu, leta niso po-
membna. zahtevamo delovne izkušnje, 
prijaznost In osebno urejenost, in še 
ono dekle, Pic:erija Pod gradom. Koro-
ška C. 26, Tržfč, 9 031/571-781 

800679« 

ZAPOSUMO prijazno in komunikativ-
no dekle za delo v recepciji v Weliness 
centru na Bledu. Prošnje pošljite na 
nastov Linea AJpe, d.o.o., Betonova 2. 
Kranj 6005672 

Frikus GmbH. Industiiestrasse 30, 
8141 Zettling, Avstrija 

Išče šoferje za PREVOZ ŽMH ŽIVALI 
Potreben je izpit iz kategorij C in E, najmanj 1 leto 
delovnih izkušenj, dovoljenje za prevoz živih živali ter 
znanje nemškega jezika. Če kandidati nimajo delovnega 
dovoljenja za Avstrijo, ga lahko priskrbi delodajalec. 

Kontaktna oseba je ga. Karmen Barabaš na 
tel. št.: 0043 31355 00 163. 

ZAPOSLIMO, v prijetnem delovnem 
okolju 2 delavca za strežbo, redna za-
poslitev, 2A d.o.o.. Zg. Bitnje 32, Žat> 
nica. t r 041/75-11-66 800678» 

ZAPOSUMO voznika C. B in E kate-
gorije in voznika kombija za EU. Ga-
bn>všekTransport, d.o.o., Malaul. 10. 
1354 Horjul,« 01/75-00-152 

600570» 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravja. Oglejte si 
www.5lnkopa.si, Sinkopa. d.o.o.. Ži-
rovnica 87. Žirovnica. i r 041/793-
3 6 7 6OO570& 

Iščeš delo? 
www.ms-kranj.si 

POGODBENO delo za pobiranje par-
kirnine, 4 ure dnevno, ponujamo v 
centai Kranja. Ponudbe: Parking G o 
renc, Mladinska ul. 2. Kranj, 9 
040/495-941 eoo5772 

STAVBNEGA kleparja in krovca z iz-
kušnjami zaposlimo za nedok>aen čas, 
ST Sodnik d.o.o.. Breg 14, Komenda. 
« 0 4 1 / 7 1 1 - 0 9 9 

8006836 

ZAPOSLIMO dva delavca v gradbeni-
štvu za nedoločen čas, Djakovič Stan-
ko s.p., J. Platiše 1. Kranj. 9 
041/688-244 8006743 

ZAPOSLIMO več delavk v montaži 
elektromehanskih komponent. Pisme-
ne vloge pošljite na rtas naslov aJi pokli-
čite po telefonu. Rodex d.o.o., Ljut>-
Ijanska 24a, 4000 Kranj, tr 04/280-
98-80 8006840 

IMAd POKUC frizerî e, delovne izKuS-
nje ter želiš delati v novem salonu blizu 
Kranja ? Obmi se na telefon 041 /555-
371 JAN.MIL d.o.o., Ul. bratov Učakar. 
90, Ljubljana 

8006642 

KV ŠIVILJO za šivanje v proizvodnji, 
možnost redne zaposlitve. AUSA 
d.o.o.. Žabnica 4, 4209 Žabnica, 9 
04/231-44-00 8005803 

ZAPOSUM slikopleskaria za pleskar-
ska dela oz. pomoč pri slikopleskar-
skih delih. Alojz Čibej s.p.. Blegoška 
24. Gorenja vas. 9 041/462-940 

8005685 

REDNO zaposlimo dve terapevtki s 
končano srednjo šolo za delo v mla-
dem, urejenem in dinamičnem kolekti-
vu sajona Linea Snella®-Šenčur. Po-
nudbe: Andreja Širca Čampa s.p. Tra-
ta 1b, Radomlje. 9 051/351-811 

8005841 

IŠČEM 

IŠČEM delo voznika do C kat. po SLO. 
kvalHetno za pošteno plačilo. 9 
04/595-81-49. zvečer 

INŠTRUKTOR MATEMATIKE išče 
deto: pomoč pri učenju, tr 040/381-
2 9 5 8005778 

ONE MAN BAND išče delo z igranjem 
in petjem na obletnicah, rojstnih dne-
vih. zabavah. 9 031/442-424 

8005755 

ONE MAN BAND igranje na obletni-
cah in zabavah, 9 031/595-163 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI D 0 1 0 LET ZA VSE 
ZAP^TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOJENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

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

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

Maribor, telefon: 
02/252-4S-26,041/750560. 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnje od terr̂ elja 
dO Strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite šKarpe. urejanje in Uakovanje 
dvorišč, z našim ali vaSm materialom. 
SGP Bytyqi d.n.o., Struževo 3a, Kranj, 
« 0 4 1 / 2 2 2 - 7 4 1 8004681 

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tla-
ĵ ovanje dvorišča, ograje, kamnite 
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in 
poceni, SGP Beni, Struževo 7, Kranj, 
tr 041/561-838 8006200 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, parkirišč, potag. robnikov, 
pralnih plošč. izd. betonskih in kamni-
tih ikarp. Adrovto & Co, d.n.o., Jetov-
škova 10, Kamnik, 9 01/839-46-14, 
041/680-751 «004712 

0 3 1 / 6 8 3 a s e 
Boštjan 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p., Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170. 041/733-709; žaluzi^. roloji, ro-
lete. lamelne zavese, piise zavese, ko-
mamiki. markize. wvw/.asteriks.net 

BELJENJE notranjih prostorov, krtanje 
sten in stropov, odstranjevanje tapet, 
barvanje vseh vrst fasad, premazi 
oken, vrat in napuščev. Pavec Ivo s.p.. 
Podbrezje 179. Naklo. 9 031 /392-
909 6006222 

ČISTIMO stanovanje, hiše. apartmaje, 
urejamo okolico hiš, likamo,, pomoč 
starejšim osebam. Brun Mateja. Delav-
ska 34, Mojstrana, 9 040/751-798 

800S800 

DELAMO vsa zidarska dela, notranje 
omete In fasade z naiim aji vašim ma* 
terialom, Arjaniti, d.o.o., Žabnica 47, 
Žabnica. tr 041/878^86 8006422 

vv vv.poj;reb n i k.(t»m 

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

GRADBENIK REXHO d.n.o., Adergas 
13, Cerklje, izvaja od temeljev do stre-
he. notranji ometi, vse vrste fasad, 
kamnKe škarpe. adaptacije, urejanje 
in tlakovanje dvorišč, tr 041/589-
996 

sooseoi 

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

aoo4dt7 

KVALITETNA pleskarska dela vam 
nudi Bizant Gorazd s.p., Britof 9, 
4000 Kranj, tr 041/514-547 

800»74 

PREVZAMEM vsa gradbena dela z 
materialom ali brez, David Gjini s.p., 
Žebljarska pot 3, Kamnik, 9 
031/425-610. 040/363^56 

SLO-DOM zaključna dela: knauf. amv 
strong. spuščeni stropi, predel, stene, 
okna, vrata, streš. okra velux, pleskar-
ska in druga vzdrževalna dela, Slavko 
Markotič s.p., Suška c. 28, Škofja 
Loka. tr 041/806-751 

8006311 

liČEM 

IŠČEM delavca za pomoč na kmetiji, 
zaželen izpit 6 kat., tr 040/80-30-
66 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PROFESIONALNE instrukcije Iz nem-
ščine. angleščine In francoščine. 
Ugodne cene in kakovosti ŠVICAR-
SKA ŠOLA, Pot v Bitnje 16, KR, i r 
04/23-12-520, 041/440-793, www. 
svicarska-sola.gajba. net 

8006800 

l i Č E M 

POTREBUJEM inštn^kcije iz predmeta 
Osnove krmilne tehnike. (Prof. Kariž) 
(FS), tr 031/772-131 

8006802 

ZASEBNI STIKI 
35.000 POSREDOVANJ, 11.000 po-
znanstev v pretekjem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vseiSto, 9 03/57-26-319. 031/505-
495. 031/83&<378 

600000« 

39-LETNI moški z otrokom hrepeni po 
iskreni ljubezni, tr 041/959-192 

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

eooooos 

RAZOČARAN, preprost fant si želi 
spoznati preprosto, iskreno dekle, s 
katero bi delil življenje, tr 031/807-
376 

8006716 

RAZNO 
PRODAM 

KOSTANJEVE kole In vrtno klop ter 
kupim manjše nakovalo, tr 04/514-
12-97. 051/392-628 

8006762 

STARINSKE radie, televizijo Blau-
punkt, Univel blagajno, računalnik s 
programom za gostinstvo, tr 
041/214-262 

8006774 

SUHA, mešana drva In ovčje kože. 9 
04/25-51-385 

800S781 

ZAHVALA 

V 88. letu nas je zapustila draga mama, stara mama, tašča, sestra 
in teta 

M I R A D O L E N C 
roj. Štalec 

Zahvaljujemo se sosedom, sorodnikom, sodelavcem, prijateljem 
in znancem za vso pomoč, izraze sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče in maše ter spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala dr. Za-
manovi za vsa leta zdravljenja. Posebna zahvala župniku g. Dam-
janu Proštu za obiske na domu, darovano mašo in lep pogrebni 
obred. Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala. 

Vsi njeni 
Praprotno, Dol, Milje, Gabrk 

mailto:info@g-glas.si
http://www.5lnkopa.si
http://www.ms-kranj.si
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Z A H V A L A 

Ob smrti moža , očeta in staiega očeta 

RADETA PETROVIČA 
se zahval jujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za pomoč, izrečeno sožalje ter 

darovano cvetje in sveče. Zahvala gre tudi zdravnikom, zdravstvenemu osebju i n patronažni 
službi v Kranju in na Jesenicah ter pogrebnemu podjetju Navček. 

Žalujoča družina 
Tenetiše, 22 . avgusta 2 0 0 8 

O S M R T N I C A 

Sporočamo, da nas je v 97 . letu starosti zapustOa dobra in cenjena gospa 

ŠTEFKA JAKŠE 
t 

Na zadnjo pot s m o jo pospremil i 1 9 . avgusta 2 0 0 8 na pokopališču Dobrava. 

Njene prijateljice 

Z A H V A L A 

V 85. letu starosti nas je zapustila naša m a m a 

CILKA ŠMID 
roj. Čemažar iz Železnikov, Češnjica $3 

Zahva l ju jemo se vsem sorodnikom, sosedom, pri jatel jem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje. Zah-
val jujemo s e dr. Habjanu in patronažnima sestrama ge. Franc-
ki in ge. Minki . Hvala vsem, ki ste se zadnjič poslovili od nje in 
jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vs i njeni 

Srce nam žalost je ranila, 
ker te več med nami ni. 
Čeprav te zemlja je pokrila, 
duh tvof z nami še živi. 

Z A H V A I A 

V 77 . letu starosti nas je zapusti la n a š a draga m a m a , stara 
m a m a , sestra in teta 

JUSTINA BIRK 
roj. Jerše i z Stražišča, J emejeva ulica 17 . 

Iskreno se zahval jujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče ter 
spremstvo na njeni zadnji poti. Zahvala tudi kolektivu Elektro 
Goren j ska Kranj , g o s p o d u župniku Bo janu Likar ju za lepo 
opravl jen p o g r e b n i obred , pevcem, trobentaču i n pogrebni 
službi Komunale Kranj. 
Posebna zahvala gre sosedoma Gorjanc in Benedik ter svaku 
Jožu Derlinku. 

V s e m imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Ž A L U J O Č I V S I N J E N I 
Stiažiiče, 1 9 . avgusta 2 0 0 8 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi drage žene, m a m e , sestre in tete 

TEREZIJE ERŽEN 
Sveti Duh 133 

se iskreno zahval jujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na zadnjo 
pot Zahval jujemo se osebju z oddelka 3 0 0 na Golniku, posebej 
dr. Petru Kopaču. Zahval jujemo se tudi dr. Demšarjevi za dolgo-
letno zdravljenje. Najlepša hvala g. župniku in pogrebni službi 
Akris za lep pogrebni obred, hvala tudi pevcem za lepo petje. Hva-
la vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči; m o ž Tine, hči Bernarda in s in Primož 

Bolečina, ki nam v srai tli, 
levživl/etyevečneobudi. 

Z A H V A L A 

V 6 2 . letu nas je m n o g o prezgodaj zapustila naSa draga žena, mami , 
mama, tašča, sestra in teta 

MARIJA FRANTAR 
Baronova Marinka 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za ustno in pisno izraženo sožalje, darovano cvetje, sveče in dar za sv. 
maše. Š e posebej se zahvaljujemo družini Ajdovec, Metki, sodelavcem 
Okrajnega sodišča v Škofji Loki in sodelavcem razvoja Iskraemecau Zahva-
ljujemo se g. župniku Juhantu, Šenturškim pevcem in pogrebni službi Je-
rič za lep pogrebni obred. Se enkrat iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi 
in jo boste ohranili v lepem spominiju 

ŽahijočL mož Martin, hčeiki Martina in O ^ z družinama, vnuki Anže, Anila, 
Ijaša, Jul^ana in T^da, biata Aridrej in Ivan z dnižinarna, nečaki in nečakinje 
^ j n o , Šenčur, Grad, Vasca, 9. avgusta 2 0 0 8 

Pride čas, ko si izmučeno O S M R T N I C A 
sree želi le spati, 
v sen večni potovati, 
ko življenje Je zaključeno: V 73 . lehi starosti nas je po hudi bolezni zapustil naš dragi m o ž . 

oče, dedek in brat 

ANDREJ JENKO 
z Godešiča 1 0 1 

Od njega se b o m o poslovili jutri, v soboto, 23. avgusta 2 0 0 8 . 
Žara bo na dan pogreba od 10 . u re dalje v reteški cerkvi. Pogreb 
s sveto mašo bo ob 16 . uri v Retečah. 

Na žel jo pokojnika namesto cvetja darujte za godeško cerkev. 

Žalujoči vsi njegovi 

Z A H V A L A 

Mirvč in spokojno si zaspal, 
v večni sen od nas odpotoval. 
Naj bos srečno tvoje potovanje 
in pogosto vrača se nam v sanje. 

Ob boleči izgubi dragega sina, brata, strica, nečaka in bratranca 

RAFAELA PEZDIRCA 
iz Kodjanove ulice 2 6 , StiažiSCe 

se iskreno zahval jujemo sorodnikom, sosedom, njegovim do-
b r i m in iskrenim prijateljem, znancem, nekdanj im sošolcem in 
nekdanj im sodelavcem za izrečeno sožalje, vsestransko pomoč, 
darovano cvetje i n sveče. Iskreno se zahval jujemo za nesebično 
pomoč ob njegovi težki bolezni, ge. Heleni Zaletel in podjetju 
Svepo, d. o. o., Trž ič za izkazano pomoč ob boleči izgubi. Zahva-
l ju jemo se g. župniku Bojanu Likarju za lep pogrebni obred in 
pogrebni službi Komunalnega podjetja Kranj za lepo priprav-
l jen zadnji počitek. Zahvalo izrekamo tudi zdravstvenemu oseb-
ju oddelka C I I , onkološkega initituta Ljubljana in dr. Benediku 
za v s o pomoč, podporo ter lajšanje bolečin v zadnjih dneh. 
Našo bolečino ob izgubi n a m lajša zavest, da ste ga imeli radi vsi, 
ki ste ga poznali, ter ga tako množično pospremili na zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi 

Ni ve^e bolečim, 
kot v dneh žalosti 
nositi 1; srcu 
srečnih dni spomijte. 

(DanU) 

Z A H V A I A 

V 7 9 . letu starosti nas je zapustil dragi mož , oče in stari ata 

JOŽE BOŽIČ 
Iskreno se zahval jujemo sorodnikom, prijateljem in znancem 
za ustno in pisno sožalje, darovano cve^e, sveče in darove v do-
brodelne namene . 
Posebno se zahval jujemo g. župniku za besede tolažbe, lep ob-
red in molitve, L D Begunjščica in govorniku g. Andreju Avsene-
ku za lepe besede slovesa, P G D Podgora in g . Andreju Bernar-
du za govor in spremstvo, g. Janezu Jancu za lepe besede v ime-
nu krajanov in Zveze borcev, pevcem iz Zabreznice, vsem zasta-
vonošem ter rogistu in trobentaču in vsem, ki ste ga pospremi-
li na njegovi zadnji poti. 
Zahval jujemo se vsem, ki ste ga obiskovali, š e posebej Joštovim 
za b e s e d e tolažbe in vse , kar so dobrega štor ih, s e s t r a m in 
zdravnikom Z D Radovljica za vso pomoč, ge. Francki Pretnar in 
ge. Ireni Legat ter Pogrebnim storitvam Novak. 

V s e m in vsakomur posebej iskrena hvala 

Žalujoča njegova družina 
Srednja vas, 1 9 . avgusta 2 0 0 8 
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ANKETA 

Ponosni na 
naše olimpijce 
VILMA STANOVNIK 

V nedeljo se končujejo olim-
pijske igre, naši tekmovalci 
pa so se s kolajnami že vrni-
li domov. Ker so bile tekme 
na Kitajskem, si je večina 
njihove nastope ogledala po 
televiziji. Mnogi so jih po-
zdravili že na letališču. 
Foto: Corud KavtK 

Maruša Mrdjenovl& 
"Ogledala sem si nastope 
naših športnikov, pesti pa 
sem držala za vse. Še po-
sebno sem bila vesela kolaj-
ne Sare Isakovič, ki je bila 
izvrstna. Vsa čast ji, saj je še 
mlada, pa že tako dobra!" 

Mina Kašča: 
"Med olimpijskimi igrami 
sem spremljala predvsem 
nastope plavalcev, saj sem 
tudi sama plavalka. Navijala 
sem za Saro In ostale naše, 
tudi jaz si nekoč želim biti 
tako dobra športnica." 

Aleš Fisten 
"Zame so bili prenosi iz Pe-
kinga prezgodaj, vseeno pa 
sem spremljal nastope na-
ših. Ponosen sem nanje in 
na to, da je Slovenija baje, 
glede na število prebivalcev, 
po kolajnah prva na svetu." 

Marko Možina: 
"Navijal sem za veslače, ki 
jih večinoma dobro poz-
nam. Nisem bil razočaran, 
saj vem, da se res trudijo in 
trdo trenirajo, ne morejo pa 
vedno le zmagovati. Sara pa 
je bila enkratna!" 

Maruša Šolar: 
: "Doma smo vstajali ob šti-
: rih zjutraj, spremljali naše 
i plavalce in vse ostale ter na-
: vijali. Vedeli smo, da je Sara 
i dobro pripravljena, in ob 
i kolajni nismo bili presene-
: čeni, bili pa smo presrečni." 

Praznik Avsenikove glasbe 
v sredo se je začel Festival Avsenik. Na prvem večeru je bilo tudi 50 naročnikov Gorenjskega glasa. 

JOŽE KOŠNJEK 

Begunje - S pozdravom in 
željo Sla>to Avsenika, da bi 
bratovo in njegovo glasbo ig-
rali še najmanj prihodnjih 
petdeset let, ter z nagovorom 
radovljiškega župana Janka 
S. Stuška, se je v sredo zve-
čer v Begunjah začel Festival 
Avsenik 2008, ki bo z večer-
nimi koncerti in drugimi 
prireditvami trajal do nede-
lje zvečer. Med občinstvom, 
ki je napolnilo velik šotor na-
sproti gostilne Avsenik in je 
stoje, z dolgimi aplavzi sko-
raj do polnoči nagrajevalo 
nastopajoče, je bilo tudi 50 

naročnikov Gorenjskega gla-
sa. Po sredinem večem so-
deč bo festival resničen praz-
nik Avsenikove glasbe in 
njenih oboževalcev iz Slove-
nije in tujine. Na njem bo ig-
ralo okrog 1 0 0 0 glasbenic in 
glasbenikov, zaigranih pa bo 
nad 2 0 0 najbolj znanih Av-
senikovih viž, od ponedeljka 
do srede pa je potekala četrta 
mednarodna Avsenikova 
glasbena delavnica, na kateri 
so sodelovali mladi glasbeni-
ki iz sedmih držav. Pobud-
nik in glavni organizator fe-
stivala je Slavkov sin G r ^ o r 
Avsenik, ki je našel v begunj-
skih društvih in organizaci-

jah izvrstne sodelavce in po-
močnike. 

Na sredinem koncertu z 
imenoma Prelepa Gorenj-
ska so nastopili pritrkovald 
iz Lesc, pihalni godbi iz Go-
rij in iz Lesc, citrar Tomaž 
Plahutnik, pevci Danilo Lu-
kan in brata Braco in Damir 
Koren, Gašperji, folklorna 
skupina Bohinj iz Bohinjske 
Bistrice, Hišni Ansambel 
Avsenik, Gorenjski kvintet, 
humorist Klemen Košir, an-
sambel Karavanke, oktet Lip 
Bled in Alpski kvintet ter po-
vezovalci programa Betka 
Suhel, ki se je na odru izka-
zala tudi kot odlična pevka, 

Jure Sešek ter Hubi in Sepp, 
ki povezujeta nastope Alp-
skega kvinteta in Gašperjev v 
tujini. 

Včerajšnji program z na-
slovom Prijatelji, ostanimo 
prijatelji je bil namenjen 
predvsem mladim glasbe-
nikom, Id doživljajo in po-
sredujejo Avsenikovo glas-
bo na svoj način. Današnja 
večerna prireditev se bo 
imenovala Na avtocesti, ju-
trišnja pa Lepo je biti mu-
zikant. Festival bo končan 
v nedeljo, ko se bo koncert 
z naslovom Slovenija, od-
kod lepote tvoje, začel že ob 
17. uri. 

V sredo zvečer je v Begunjah igral tudi Alpski kvintet/Foto AjiiuBuiov«: 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna 
megla. V soboto bo zjutraj še sončno, čez dan pa spremenljivo 
do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. V nedeljo bo 
pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe. Hladneje bo. 

Agencija RS za okolje, Ufad za Meteoriogijo 

PETEK 

14/26°C 

SOBOTA 

15/22°C 

N E D E L J A 

14/20°C 

. . »/17 "C 
/ SlftadM li) 

OCetarec 
27/15-C 

Z a ^ 
o ai/iz-e 

POSTOJNA 

Težko pričakovani Jakob Naglič 

V sredo, 20. avgusta, ob 16.13 je na svet prijokal Jakob Na-
glič, ki je pravi korenjak, saj je ob rojstvu tehtal 3,8 kilogra-
ma in meril 54 centimetrov. Mamica Olga Vončina in očka 
Miha Naglič ne moreta skriti veselja, saj sta ga zlasti v 
zadnjih dneh nestrpno pričakovala, Jakobovo rojstvo so 
namreč zdravniki napovedali že za 8. avgust. Jakob se je 
rodil v postojnski porodnišnici, saj je od Žirov do Postojne 
prav toliko vožnje kot do Kranja. Nagličevi družini želimo 
veliko zdravja in sreče, prepričani smo, da tudi v vašem ime-
nu, spoštovane bralke in bralci, saj je Miha Naglič že vrsto 
let naš sodelavec in mnogi radi berete njegove članke. M. V. 

KRANJ 

Bron za mladega geografa Mateja Razpotnika 

N a 7. geografski olimpijadi, svetovnem tekmovanju mladih 
iz znanja geografije, je blestel tudi Slovenec Matej Razpot-
nik iz srednješolskega centra Rudolfa Maistra iz Kamnika. 
Osvojil je namreč bronasto medaljo. Poleg njega so Sloveni-
jo dostojno zastopali še Matic Horvat in Martin Mikelj iz 
škofijske klasične gimnazije v Ljubljani in Vid Eržen iz gim-
nazije Škofja Loka. M. R. 

Mladoporočenci 

Na Bledu so se 16. avgusta poročili Mihael Mikek in Maja 
Drolec, Tomaž Hlebec in Klavdija Novinec, Andrej Gorenc in 
Maja Volaj, Matej Škrlep in Jana Berlec, v Radovljici Mitja Ben-
sa in Marija Ribič Turk, V Kranju pa Milan Kajnih in Urška 
Lopatič ter Tomaž Lojk in Nataša Živanič. Mladoporočencem 
podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 
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www.raclio-kranj.si 

R A D I O K R A N J cl.P.O, 
Slritaijova ul. 6. K R A N J 
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