^ f j

Ipf

G o r e n j s k i ČASNIK OD LETA 1 9 4 7

I IC'^

PRVI PREDHODNIK TEDNIK GORINJEC LETA 1 9 0 0

Gorenjski Glas

PETEK, 29. AVGUSTA 2 0 0 8
Leto LXI. št. 69, cena 1,25

EUR,

19

HRK

^ ^ F

ODGOVORNA UREDNICA: M A R I J A V O I Č J A K

|

ČASOPIS IZHAJA OB TORKIH IN OB PETKIH

|

NAKIADA:

22.000

IZVODOV

WW.GOREN(SKIGIAS.SI

Temeljni kamen za novi Špik
H i t A l p i n e a v G o z d M a r t u l j k u gradi turistični c e n t e r s h o t e l o m , b a z e n i ,
c e n t r o m sprostitve, a p a r t m a j s k i m i h i š i c a m i , p r o s t o r o m z a a v t o d o m e ...
URŽA PETERNEL

Gozd Martuljek - Ob starem
hotelu Špik v Gozd Martuljku so že zabmeli gradbeni
stroji in pričeli so graditi nov
turistični center, ki naj bi zaživel že prihodnje leto. Direktor družbe Hit Alpinea
Aleš Topolšek in predsednik
uprave družbe Hit Niko
Trošt sta prejšnjo sredo s polaganjem temeljnega kamna
simbolično zaznamovala začetek glavnih gradbenih del.
Sodelovala sta tudi direktor
direktorata za turizem na
ministrstvu za gospodarstvo
Marjan Hribar in kranjsko-

gorski župan Jure Žerjav.
Kot je poudaril Aleš Topolšek, bodo celoten projekt
speljali v dveh delih. V prvem delu bodo zgradili nov
hotel s štirimi zvezdicami s
60 sobami, bazeni, savnami,
centrom sprostitve, zunanjimi športnimi objekti, restavracijo ... V drugem delu pa
bodo zgradili še 63 apartma jskih enot v 45 objektih, prostor za avtodome, trgovino,
gostinski lokal, prireditveni
prostor pod kozolcem, trg,
športne objekte... Prve goste
v hotelu naj bi sprejeli marca, v apartmajskem naselju
pa avgusta prihodnje leto.

Celotna naložba bo družbo
Hit Alpinea stala 13 milijonov evrov, pri čemer so pridobili 2.5 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev. V podjetju so prepričani, da bodo z zaokroženim
turističnim središčem Špik
Gozd Martuljku prinesli nov
razvoj, nova delovna mesta
in priložnost za podjetniške
zamisli domačinov. Kljub
temu pa del domačinov,
združenih v civilno iniciativo, še vedno nasprotuje gradnji apartmajev, saj jih skrbi,
da jih bodo na koncu razprodali. Žalosti pa jih tudi ukinitev kampa Spik.
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Letos dve novi telovadnici

Gorenjska ^ ^ Banka

Nova elektro povezava
URŠA PETERNEL

T e l o v a d n i c a v o s n o v n i šoli Jela j a n e ž i č a bo n a r e d s e p t e m b r a , š p o r t n a d v o r a n a n a Trati pa oktobra.
DANICA Z A V R I Ž L E B I R

Ško^a Loka • Največji naložbi v Sko^i Loki, povezani s
šolstvom, sta telovadnici pri
osnovni šoli Jela Janežiča in
športna dvorana pri šoli na
Trati. Ne ena ne druga pa ne
bosta dograjeni do prvega
šolskega dne. Za telovadnico
pri šoli Jela Janežiča, ki jo sofinancirajo vse štiri občine
na Škofjeloškem, vendarle
pričakujejo, da bo septembra
dokončana, dvorana na Trati
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Notranjost nove telovadnice v šoli jela Janežiča

AKTUALNO
Ostali brez krme
in pridelka
ToCa, kakrSne v Tunjicah in okolici
pomnijo, je poškodovala hiSe in un
fila letošnji pridelek. Po oceni kmeti
ske svetovalne službe je prizade
okoli petsto hektarjev zemljiSč. Str
ha osnovne šole v Tunjicah bi skora
da končala v dnevni sobi.

pa do konca koledarskega
leta, nam je povedal župan
IgOT Draksier. Na Trati se je
gradnja zavlekla zaradi spremembe pri dodatnih učilnicah v šoli. Šola Ivana Groharja pa potrebuje novo streho,
vendar se s tem letos ne
bodo ukvarjali, saj je za temeljit poseg do zime premalo časa. Streho lu šoU je ob
enem od letošnjih neurij odkrilo, nato so jo toliko obnovili, da bo zdržala do maja
prihodnje leto.

Kranjska Gora - Elektro Gorenjska je pripravila projekt
gradnje iio-kiovoltne povezave med Jesenicami in
Kranjsko Goro, ki naj bi jo
predvidoma zgradili do leta
2014. Projekt je kranjskogorskim občinskim svetnikom
na sredini seji občinskega
sveta podrobno predstavil
Marjan Jerele iz Elektra Gorenjska. Z dograditvijo te povezave naj bi bila dolgoročno
rešena dobava električne
energije v kranjskogorski občini. Poraba v občini namreč

v zadnjem času hitro narašča, zaradi česar zlasti v zimski turistični sezoni prihaja
tudi do motenj s preskrbo. V
Elektru Gorenjska so celotno
območje, na katerem bodo
postavili daljnovode, s pomočjo helikoptei^a podjetja
Flycom že lasersko skenirali
in pripravili računalniško simulacijo trase. Občinski
svetniki so z zanimanjem
prisluhnili predstavitvi, izrazUi pa so precej pomislekov
zlasti glede umestitve elektroenergetskih naprav v
prostor in ohranjanja trajnostnega razvoja.

EKONOMIJA

RAZGLEDI

VREME

Žeiezarji tožijo državo

Z dopusta na borzo dela

Gorenjska ima 154

jeseniška družba pooblaščenka Lamela je vložila tožbo zoper državo zaradi oškodovanja malih delničarjev za
devet milijonov evrov. Do oškodovanja naj bi prišlo zaradi spremembe
pri načinu privatizacije slovenskega
jeklarstva.

v torek je bil v I8l-ju zbor delavcev, na
katerem so jih seznanili s potekom
likvidacije podjetja in z motnostmi
zaposlitve. Likvidacijski upravitelj jim
je zagotovil, da je prennoženja dovolj
za vse upnike in da bodo najprej poplačali delavce.

Danes bojasno. V soboto bo
sončno, bo§ oblačno bo na
vzhodu Gorayske. V nedt^o
bo dopoldne medeno, popoldne
se bo ras^asnilo. HJfldnge bo.

GORENJSKA

kandidatov
v sredo se je iztekel rok za vložitev
kandidatur za letošnje volitve. Zdaj se
že ve. da na Gorenjskem za poslanca
državnega zbora kandidira 154 kandidatov na listah šestnajstih strank ali
list. Uradni seznam kandidatnih list
bo objavljen 6. septembra.
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VOLITVE 2008
KRAN)

Šest kandidatov SNS na Gorenjskem
Jelinčičeva SNS bo na volitvah na Gorenjskem nastopila s
šestimi kandidati, večina kandidira v po dveh volilnih okrajih. Andreja Kosem Dvoršak, profesorica tujih jezikov z Jesenic, kandidira v prvem volilnem okraju na Jesenicah. V drugem in tretjem okraju (Radovljica 1 in 2) kandidira Klemen
Ramui s Hrušice, v četrtem in petem kranjskem Bernarda
Eržen Kosmač iz Žabnice. V šestem in sedmem okraju se bo
za poslansko mesto potegoval Branko Terglav iz Krope.
Aleksander Ževart iz Žirov bo kandidat v obeh škofjeloških
okrajih, Nina Mavrin Iz Slovenj Gradca pa v desetem in
enajstem (Kamnik, Idrija). D. Ž .
RADOVLJICA

Pogovor s kandidatom
v Sindikalnem izobraževalnem centru v Radovljici bo danes,
29. avgusta, ob 16. uri zborovanje radovljiškega DeSUS-a. Dogodek je namenjen predstavitvi njihovega kandidata za volitve v državni zbor Jožefa Logarja in programa stranke. D. Ž .

urilo

izžrebanemu

naročniku

časopisa

Gorenjski Glas
Knjigo prejme UUDMILA SUŠNIK z Zg. Jezerskega.

Slovenska
demokratska
stranka vas vabi

SDS

v petek, 29. avgusta 2008, ob 19. uri
kribnikomŽeje v Bistrici pri Naklem,
kjer se bo predstavil kandidat SDS v 6. VO
za poslanca, mag. Branko Grims.
Gostje bodo: minister za razvoj dr. Žiga Turk,
nogometaš Miran Pavlin in ustanovni član
apsambla Gašperji Brane T i č a r

v soboto 30. avgusta 3008, ob 10. uri
na Glavni trg v Kranj, kjer se bosta predstavila
kandidatka SDS v 4. VO Darinka Rakovec
in kandidat SDS v 5. VO Bojan Homan.
Gosta bosta podpredsednik SDS d r Miha Brejc
in poslanec Mirko Zamemik. Zapel nam bo
Stane Vidmar. Sledilo bo presenečenje.

Vljudno vabljeni.

VOLITVE 2008

Zmagal bo z...
Kdo bo zmagal in s kakšnim odstotkom? Čaka vas lepa nagrada, najbolj natančen odgovor bomo nagradili z desetkrat
večjo vsoto evrov.

J-s
KUPON VOLITVE 2008
Kdo bo zmagal na letošnjih volitvah (napišite stranko ali
njenega predsednika)?

S kakšnih odstotkom bo zrnagal (napišete rezultat na
decimalko natačno)?
Vaše ime in priimek ter naslov;
J,

Izpolnjen kupon pošljite na dopisnici ali v pismu na naslov:
Gorenjski glas, Bleiv/eisova cesta 4, 4000 Kranj. Če bo točnih odgovorov več, bomo nagrajenca izžrebali. Upoštevali
bomo vse odgovore, ki jih bomo prejeli do volilnega molka,
torej do sobote, 20. septembra 2008. Zmagovalca nagradne
igre bomo razglasili po objavi uradnih volilnih rezultatov.

danicajzavrl@g-glas.si

Dama in trije župani
Tudi na zgornjem Gorenjskem so kandidati LDS spregovorili o svojih programih.
deljene na več razvojnih distriktov. Borut Sajovic, župan Tržiča in aktualni poslanec LDS v parlamentu, kandidira znova v domačem
(sedmem) volilnem okraju.
Kmetijstvo, okolje in prostor
ter lokalna samouprava so
teme, kd mu najbolj ležijo in
za katere se je zavzemal'v
tem mandatu, poudaril pa je
tudi več tržišl^ in gorenjskih tem, od poplavne varnosti do kvalitetnega javnega
zdravstva.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Radovljica - Najprej je o odlični ponudbi LDS na letošnjih volitvah spregovorila
predsednica stranke Katarina Klesal in dejala, da skupaj z zavezniki (SD in Zares)
računajo na 51 odstotkov glasov volivcev. Radovljici se
pozna, da že več nnandatov
ni imela poslanca, so zatrjevali kandidatka in kandidati.
Trije od njih so župani, ena
o b e s k a svetnica. V prvem
volilnem okraju kandidira
Jure Žerjav, sicer župan
Kranjske Gore, ki iz svojega
programa med drugim navaja skrb za ceste, nujno
gradnjo blejske obvoznice,
ceste proti Bohinju in v
Zgomjesavsko dolino ter
končanje avtoceste proti Radovljici. Korenitih sprememb pa je potrebno vzdrževanje vodotokov in hudournikov. V drugem okraju je
kandidatka Blejka Davorina

Od leve: Borut Sajovic, Katarina Kresal, Davorina Pire, jure
Žerjav in Janko S. Stušek
Pire, ki meni, da je zgolj lepota teh krajev premalo, potrebna je tudi izvirnost, če
želimo razvoj turizma. Ena
od temeljnih točk njenega
programa je tudi blagovna
znamka Dežela izpod Triglava, s tem ciljem pa naj se
poveže več gospodarskih pa-

nog. V tretjem okraju prav
tako kandidira župan, in sicer Janko S. Stušek iz Radovljice, ki je obsežno nanizal cilje, za katere se ho zavzemal kot poslanec. Eden od
njih so tudi pokrajine, ki naj
bi jih bilo manj od sedaj
predlaganih, lahko pa so raz-

Kot je že znano, v treh
kranjskih volilnih okrajih
kandidirajo Tjaša Filipčič,
Darja Kovačič in Dušan Vučko. V Ško^i Loki smo v tamkajšnjem osmem volilnem
okraju kot kandidata spoznali Branka Celarja, v devetem
okraju bo kandidiral Dušan
Marc, sicer podžupan v občini Gorenja vas Poljane. V
Kamniku je kandidat Brane
Golubovič, v Idriji pa zdravnica Emesta Eržen.

Urbane in Mencinger - kandidata NSi
Za stranko Nova Slovenija kandidirata Janez Urbane v Radovljici in Avgust Mencinger na Jesenicah.
URŠA PETERNEL

Lesce - Prejšnji torek se je v
Lescah predstavil kandidat
Nove Slovenije (NSi) za poslanca Janez Urbane, ki se bo
potegoval za glasove volivcev
v radovljiški občini. Dejal je,
da bo kot poslanec skušal rešiti predvsem tri najbolj žgoče radovljiške probleme - problem smetišča, zgodbo z letališčem, kjer se bo zavzel za
"krajinsko optimalno in ne
letalsko maksimalno stezo",
ter za zoranje kmalu opuščene glavne ceste južno od
Brezij. Prisluhnil bo tudi domačinom Upniške doline, ki
"imajo v srcu novo občino".
Elanu pa bo predal projekt

Janez Urbane in Avgust Mencinger
modulnih športnih dvoran,
ki je njegovo življenjsko delo.
"Elan bi s tem dobil nov raz-

vojni zagon, okolica pa prijazno in čisto proizvodnjo,"
je dejal. Janez Urbane ima

Predstavila seje ekipa Zares
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Brdo - Na Brdu je predsednik gorenjskega pokrajinskega odbora Zares Igor Velov
predstavil ekipo kandidatov
na letošnjih volitvah. Vasilij
Prešeren kandidira v jeseniškeni volilnem okraju, poznamo ga kot dolgoletnega
uspešnega direktorja Acronija, kot poslanec pa bi si prizadeval za to, da bi Slovenija
postala dežela z visoko dodano vrednostjo. V drugem volilnem okraju (občine Bled,

Bohinj, Gorje) je kandidat
Matjaž Erjavec. Za Gorenjsko in omenjene občine si
želi boljše ceste, večje možnosti, da dobijo državni in
evropski denar in ustreznejši
zakon o Triglavskem narodnem parku. Dokončanje avtoceste, ureditev problemov
z letališčem, težave s smetmi
bi bile hitreje rešljive, če bi
Radovljica imela poslanca v
državnem zboru, meni kandidat v tretjem (radovljiškem) okraju Jože Andrejaš.
V četrtem (Kranj) kandidira

kranjski župan Damijan Perne, ki je spoznal, da je pomembna povezava med državno in lokalno oblastjo, kot
poslanec pa bi rad dosegel,
da bi bili dobri gorenjski projekti prodomejši, uspešnejši
na razpisih. Gorenjska pa
spet vodilna pokrajina. V šesti volilni enoti v Kranju je
kandidat Alojz Potočnik
(brat evropskega komisarja
Janeza Potočnika), ki meni,
da se mora spremeniti dejstvo o odtujenosti politike od
ljudi. Alenka Bratušek (šesti

56 let, živi v Begunjah, dela v
lastnem podjetju, ima pa tri
otroke. Kandidaturo Janeza
Urbanca je pozdravil tudi
Avgust Mendnger, predsednik občinskega odbora NSi,
ki tudi sam kandidira za poslanca, in sicer na obmo^u
Jesenic, Žirovnice in Kranjske Gore. Mencinger ima 70
let in je upokojeni zdravnik,
dve desetletji je delal tudi kot
zdravnik državne smučarske
reprezentance in veslačev.
Kot poslanec se bo posebej
posvetil področju zdravstva,
sociale in športa. Šport po
njegovem mora postati eno
glavnih vzgojnih sredstev
mladih. Zavzel se bo tudi za
obnovo starih mestnih jeder.

volilni okraj) meni, da mora
država učinkoviteje porabljati svoj denar in da je treba razumneje skrbeti za državno
premoženje. Darko Koren
(Tržič) si bo prizadeval za
ustreznejšo medijsko zakonodajo. Tina Teržan je kandidatka v občini Škofja Loka,
kjer se ji zdi pomemben razvoj predšolskega varstva,
boljše cestne povezave z
Ljubljano in priložnost, da to
mesto postane eden od gorenjskih upravnih centrov. V
dolinah pa kandidira Karmen Klavžar, ki poudarja zlasti reševanje problemov mladih in starejših ter daje pomen izobraževanju.

AKTUALNO

irt/b@g-gbs.si

Ostali brez krme in pridelka
Toča, kakršne v Tunjicah in okolici ne pomnijo, je poškodovala hiše in uničila kmetijske površine
z letošnjim pridelkom.
JASNA P A I A D I N

Tunjice - Oceno škode, ki jo
je minulo soboto povzrofilo
neurje s točo in močnim vetrom, pristojna občinska komisija v teh dneh še pripravlja, krajani Tunjic in okoliških vasi pa so še vedno pretreseni nad vremenskini pojavom, ki ga v vasi - kolikor
nazaj seže ustno izročilo - ne
pomnijo.
Toča, ki je od Tunjic pa vse
do Kamnika, Mekinj, Godiča
in Stranj padala vsega deset
minut, je bila najdebelejša v
osrednjem delu vasi. Ponekod jo je padlo po nekaj deset
centimetrov, zaradi česar je
bila cesta povsem neprevozna, razmere pa takšne kot v
najhujših zimskih snežnih
metežih. "Toča je ob pomoči
močnega vetra naredila veliko škodo na fasadah, strešnih oknih, roletah ali šipah,
na avtomobilih ter seveda na
vseh vrtovih, sadovnjakih,
travnikih in poljih," je povedal Valentin Zabavnik, predsednik krajevne ski^nošti iri
predsednik Sadjarskožw vrtnarskega društva Tunjice,
znanega po vzgoji številnih
starih sadnih sort. "Žal lahko
rečemo, da so sadovnjaki v
celoti uničeni. Plodov ni več,
zagotovo jih ne bo tudi prihodnje leto, za naprej pa
bomo videli. Sadjarji se
name obračajo z vprašanji,
kaj storiti s poškodovanim
drevjem, da bi preprečili razvoj in širjenje bolezni, in

Peter Štele: "Čez dva tedna bi koruza dozorela, s tem pa si ne moremo dosti pomagati."
skupaj smo se odločili za
uporabo fitofarmacevtskega
sredstva, ki bo ublažilo posledice toče na drevju."
Peter Berlec, vodja kmetijske svetovalne službe v
Kamniku, je dejal, da sadnih
dreves ne bo treba žagati, da
pa je bilo močno prizadetih
okoli petsto hektarov kmetijskih površin, predvsem travnikov in polj s silažno koruzo. "Letošnje razmeroma
mokro leto je obetalo dober
pridelek in veliko krme, zato
bodo večji kmetje na tem območju gotovo prizadeti," je
še dodal.
Eden takšnih kmetov, ki je
v soboto le nemočno opazoval besnenje narave, je tudi
Peter Štele iz Tunjiške Mlake. "Pri nas imamo 18 glav

živine, 8 ha travnikov, silažno koruzo pa smo zasejali
na dobrem hektaru zemlje.
Vse je uničeno. Koruza še ni
dozorela, kar je ostalo, bo
verjetno splesnilo. Upamo,
da se bodo vsaj travniki v prihodnjih dveh mesecih, če bo
še toplo, za silo obrasli," je
povedal Peter Stele in dodal,
da take toče v Tunjicah gotovo ni bilo vsaj dvesto let. Njegova žena Marija je povedala: "Na naši kmetiji imamo
tudi okoli sto jablan, in če
nas ne bi prizadela tale toča,
bi gotovo tudi letos stisnili
okoli osem tisoč litrov jabolčnega soka. Se iz Ljubljane so hodili ponj, tako radi
ga ljudje kupujejo pri nas,
no, letos pa tako ne bo nič.
Včasih so rekli, da bo kmet
preživel, če ima vsaj fižol in
zelje, nam pa ni na vrtu ostal
niti peteršilj!"

Streha šole skoraj
končala v dnevni sobi

Podružnična šola bo novo streho dobila do začetka pouka.

Toča je močno poškodovala tudi nekaj stavb. Poleg mrliške vežice jo je najslabše
odnesla podružnična šola v
Tunjicah, ki ji je veter odpihnil streho, dogodka pa se bosta do konca življenja spominjala najbližja soseda, Tone
in Marjana Kancilija, ki sta
za las ušla pravi tragediji. "Z
ženo sva prišla domov le nekaj minut pred najhujšim, in

če bi bila le za rnalenkost počasnejša, bi naju streha šole
ubila na lasmem dvorišču.
Streho je namreč vrglo na cesto in pred našo hišo, kjer se
je k sreči zagozdila. Prav lahko bi končala v naši dnevni
sobi. Zidake dimnika je zmetalo dobrih sto metrov daleč
v gozd," sta povedala m pokazala poškodovano streho,
žleb, okna in vrt, kjer ni ostalo veliko zelenjave.
Sanacijo šole, ki jo bo v
večini financiralo ministrstvo za šolstvo, so začeli že v
ponedeljek, ob pregledu stavbe pa je bilo ugotovljeno, da
naj bi kritino, ki je bila v celoti zamenjana pred le dvema
letoma, odneslo zaradi dotrajanosti lesenega ostrešja. Kot
je v sredo popoldne za Gorenjski glas povedal ravnatelj
matične OŠ Frana Albrehta
Rafko Lah, bojazni, da se
pouk v ponedeljek v šoli ne
bi začel, ni več.
Nekaj škode so zaradi neurja zabeležili tudi v Zdravilnem gaju Timjice, kjer jim je
močan veter že pred dobrim
mesecem podrl nekaj dreves.
"V času neurja v gaju k sreči
ni bilo obiskovalcev, cesta pa
je bUa zaradi toče še nekaj
časa povsem neprevozna," je
povedala Katja Vrhovnik in
dodala, da pa so imeli precej
več škode na domači hiši,
kjer jim je toča povsem uničila sprednjo stran fesade.

Uničene vrtnine
CVETO Z A P L O T N I K

Kranj - Kmetijski svetovalci
in predstavniki kranjske izpostave republiške uprave za
zaščito in reševanje so že
pregledovali posledice toče.
V cerkljanski občini je po besedah kmetijske svetovalke
Mojce Povšnar toča povzročila največ škode v vaseh Poženik in Pšata, nekoliko
manj pa v drugih ravninskih
vaseh. Med vrtninami so najbolj prizadete zelje, repa, solata, buče ... Za repo se bo v
dveh tednih pokazalo, kaj bi
bilo najbolje ukreniti, nekateri razmišljajo celo o tem,
da bi jo "podorali". Za zelje,
ki je uničeno od 70 do 100
odstotkov in je že primemo
zrelo, je po mnenju kmetijske svetovalke najboljša rešitev spravilo. Koruza je močno okleščena, spravilo se bo
verjetno začelo prej kot običajno, pridelek bo manjši,
pri koruzi za zrnje bo slabša
tudi kvaliteta. Velika škoda je
na ajdi, sadje je obtolčeno,
veliko ga je tudi po tleh. "V
šenčurski občini je največ
škode v Voklem in Vogljah,"
ugotavlja kmetijski svetovalec Robert Gdc. "Največ je je
na vrtninah. Zelje je uničeno

do 70 odstotkov, solata, radič
in idiajsko zdije ponekod popolnoma. Od ajde je ponekod ostala le še slama, komza je poškodovana do 35 odstotkov, poškodbe so t u i na
rastlinjakih. Če je zelje poškodovano do 50-odstotno,
ga bo ob ugodnem vremenu
še možno rešiti z dognojevanjem." V tržiški občini je
toča najmočneje klestila v
Kovorju, Zvirčah, Križah in
Sebenjah, največ škode je na
zelenjavi, še zlasti na endiviji, radiču, zelju in pom. "Problem je v tem, da že malo poškodovana zelenjava ni več
primerna za proiijo," pravi
kmetijski svetovalec Matjaž
Meglič. V radovljiški obfini
je toča v desetkdlometrskem
pasu najbolj prizadela kmete
in vrtičkarje v vaseh Zgomja,
Srednja in Spodnja Dobrava,
Otoče, Dobro polje in Brezje.
Kot je povedal kmetijski svetovalec Andrej Vari, je največ
škode na vrtninah, ki so enako kot ajda ponekod popolnoma uničene. Koruza je poškodovana do 35 odstotkov,
sadje v kmečkih sadovnjakih
do 50 odstotkov, sadje v
enem od intenzivnih sadovnjakov pa bo primemo le še
za predelavo.

TRŽIČ

Škoda na cestah in poljih
Sobotno neurje je spet poškodovalo lokalne ceste v tržiški občini. Po grobih ocenah naj bi škoda na cestah znašala več kot
petdeset tisoč evrov. Najbolj nujna dela pri urejanju makadamskih cest že potekajo, večja popravila pa bodo trajala dalj
časa. Ob cesti Tržič-Križe se je sprožil manjši zemeljski plaz v
bližini plinske postaje pri Pristavi, ki bi utegnil ogroziti eno od
bližnjih hiš. Precej škode je tudi na kmetijskih površinah. S. S.
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Veliko škode tudi na avtomobilih
MATJAŽ G R I G O R I Č

Kamnik - Zadnja neurja so
predvsem v kamniški občini
zaradi toče in podrtega drevja
povzročila veliko škode na avtomobilih, ki jih lastniki niso
mogli pravočasno spraviti na
vamo. Ivan Sušnik iz predstavništva Zavarovalnice Tri-

glav v Kamniku je potrdil, da
so v zadnjih dneh obravnavali veliko škodnih primerov iz
naslova avtomobilskega kasko zavarovanja. Večino
strank napotijo v škodni center v Trzinu, ki je med tednom odprt do 19. ure, sicer
pa so imeli v zvezi s škodo na
avtomobilih tudi veliko tele-

fonskih klicev. Kljub povečanemu obsegu dela nimajo težav ali zamud pri administrativnih postopki in ocenjevanju škode. Povečan obisk
imajo zaradi posledic neurja
tudi avtokleparji. V Avtoservisu Pižem so povedali, da lahko dnevno sprejmejo dva do
tri poškodovane avtomobile,

čakalna doba za kleparsko
popravilo pa je trenutno približno en teden. Večje poškodbe oziroma vdolbine na
karoseriji popravljajo na klasičen način z ličanjem, manjše pa bodo lahko popravili s
tako imenovanim hladnim
postopkom oziroma vakumskim ravnanjem.
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Medeni dan v Bohinju
Kljub slabemu vremenu se je v soboto vabilu Čebelarskega
društva Bohinj, Čebelarske zveze Slovenije, Čebelarsko svetovalne službe in občine Bohinj na medeni dan na Senožetih v Srednji vasi odzvalo kar lepo število ljudi. Ti so lahko
pokusili različne vrste medu, medenih pijač in medenega
peciva iz bohinjskih krajev, na ogled je bila tudi razstava čebelarske opreme. Ob tej priložnosti je Čebelarska zveza
Zgornje Gorenjske podelila tudi Janšev čebelnjak za naj
čebelarja v letu 2007 Marjanu Novaku iz Škofje Loke. Obiskovalci pa so se lahko zavrteli tudi ob zvokih štajerskega
ansambla Modrijani. P. L

Marsikdo si je na stojnicah kupil vsaj kozarec domačega
medu. /Foto: Pctti LottiJ
BLED

Najprej se bo posvetil volitvam
ime odstavljenega direktorja blejske občinske uprave Matjaža Erjavca se v zadnjem času omenja kot možnega kandidata, ki bi prevzel vodenje občinske uprave v Bohinju. Kot nam
je pojasnil Erjavec, ga to mesto vsekakor zanima.."Bohinj.je
območje, ki se razvija, zato sem sprejel povabilo tamkajšnjega župana na razgovor," je razložil in dodal, da mu je ob
tem pojasnil tudi svoj zadržek, saj kandidira tudi za poslanca na bližnjih državnozborskih volitvah. "Zato se mi zdi nekorektno, da bi se pred volitvami še naprej pogovarjala o
tem." V vsakem primeru, je še dodal, pa bodo novega direktorja iskali prek razpisa, na katerega se bodo lahko prijavili
tudi drugi kandidati. M. R.

Železarji tožijo državo
jeseniška d r u ž b a pooblaščenka Lameta t o ž i d r ž a v o zaradi o š k o d o v a n j a m a l i h delničarjev v
v i š i n i devet m i l i j o n o v evrov.
URŠA PETERNEL

Jesenice - Vodstvo jeseniške
družbe pooblaščenka Lameta ja prejšnji mesec vendarle
vložilo večkrat napovedovano tožbo zoper državo. V
njej od Republike Slovenije
terjajo skoraj devet milijonov
evrov odškodnine zaradi
oškodovanja malih delničarjev, do katerega naj bi prišlo
zaradi spreminjanja koncepta privatizacije slovenskega
jeklarstva. V prid sanaciji takratnih Slovenskih železarn
so se namreč delavci odrekli
delu plač, mnogi pa so v železarne vložili tudi svoje certifikate. A kot kaže, bodo nazaj dobili bolj malo, država je
namreč Slovensko industrijo jekla privatizirala kot celoto (in ne po posameznih
družbah), večinski delež pa
poceni prodala ruskemu
kupcu. O vložitvi tožba sta
delničarja Lamate pred kratkim obvestila Ludvik Bergles
v imenu uprava in Marjan
Ravnik v imenu nadzornega
svata Lamate. Kot sta zapisa-

KRATKE NOVICE
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Ropotar ostaja
občinski svetnik
Občinski svet v Cerkljah je
obravnaval odstopno izjavo
svetnika Marjana Ropotarja
z liste Za vas. Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlagala, naj mu preneha
mandat, vendar so svetniki
s tajnim glasovanjem odločili drugače. Le dva od navzočih svetnikov sta glasovala za njegovo razrešitev,
tako da bo Ropotar še naprej ostal član občinskega
sveta. D. Ž.

GRAD

Podaljšana zapora
ceste

Skupaj smo
dosegli več.
SKB
Glavni poktovit«) ofimpliske reprezentanc«

Lepo vas
je videti.

injb@g-glas.si

V občini Cerklje letos obnavljajo lokalno cesto GradRavne, ki bo od križišča državne in lokalne ceste v Gradu do odcepa za Ambrož
pod Krvavcem na Ravnah
zaprta še do 20. septembra.
Popolna zapora od i. do 20.
septembra je predvidena
vsak dan, razen nedelje In
praznikov, med 8. in i6. uro,
od i6. do 8. ure pa bo delna
zapora, kar pomeni, da bo
promet potekal izmenično
enosmerno. Nemoten dostop do vasi na območju
Krvavca je v času rekonstrukcije mogoč iz kamniške smeri. D. Ž.

la v pismu delničarjem, dosledno spoštovanje zakonodaje in veljavnih dogovorov
kaže še na znatao večje
oškodovanja jeseniških delničarjev, kot Je prikazano v
tožbi.
Delničarjem sta tudi sporočila, da je na različnih račimih Lamete trenutno
okrog tri milijone evrov denarja. Skoraj dva milijona so
lani prejeli kot kupnino ruske družbe Dilon, ki je postala večinska lastnica Slovenske industrije jekla, milijon evrov pa so v preteklosti
iztržili s prodajo Energetike
in z naložbami v sklade.
Vendar pa tega denarja še
ne morejo izplačati malim
delničarjem, kajti na sodišče
je ena od malih delničark
vložila tožbo zoper sklepa
skupščina, na kateri so lani
odločali o prodaji delnic ruskemu Dilonu. Gre za malo
delničarko Milano Kos Celina, ki nam je povedala, da je
lani na skupščini prišlo do
številnih nepravilnosti. Prepričana ja, da so bili mali

Ludvik Bergles
delničarji v celotni zgodbi
kar nekajkrat ogoljufani,
zato bo izkoristila vsa pravna sredstva, da to dokaže.
Sodišče bo o tožbi odločalo
15. septembra. Po drugi strani pa v vodstvu Lamete trdijo, da ta tožba predstavlja
edino oviro za nadaljevanje
postopka razdelitve kupnine
med delničarja. V primeru,
da sodišče tožbo zavrže že
na prvem naroku, bi do izplačil lahko prišlo sredi pri-

hodnjega leta, sta napovedala Bergles in Ravnik. Tako
naj bi vsak delničar prejel po
2,5 evra na delnico oziroma
v povprečju 500 evrov vsak
delničar. V primeru, da bi
vodstvo Lamete uspelo še s
tožbo proti državi in prejelo
še 9 milijonov evrov, pa naj
bi vsak debiičar dobil še dodatnih 7,5 evra na delnico
oziroma v povprečju 1500
eviov, sta še zapisala Bergles
in Ravnik.

Praznovali visok jubilej
v nedeljo so v Prostovoljnem gasilskem društvu Zgornji Brnik ob stoti
obletnici delovanja prevzeli novo vozilo in prapor.

RENATA GLOBOČNIK

Zgornji Brnik - Ob jubileju
so v društvu izdali bilten, v
katerem so opisali zgodovino vasi in kroniko društva,
ter pripravili slovesno prireditev z gasilsko parado, ki so
se je poleg narodnih noš in
cerkljanskih gasilcev udeležili tudi člani sosednjih gasilskih zvez. Program so popestrili še člani Godbe Vodice in Komorni moški pevski
zbor Davorina Jenka Cerklje.
Gasilska zveza Slovenije je
društvu ob jubileju podelila

odlikovanje za posebne zasluge v gasilstvu. Prapor in
novo gasilsko vozilo so ob
blagoslovu cerkljanskega
župnika Staneta Gradiška
predali namenu.
"Gasilsko vozilo GVC
16/25 i i ^ vgrajeno visokotlačno črpalko, cisterno za
2500 litrov vode, rezervoar za
penilo in vso potrebno opremo za izvajanje tridelnih napadov," je o opremljenosti novega vozila povedal poveljnik
PGD Metod Kropar. Največ
denarja za nakup 175 tisoč evrov v r e d n ^ vozila je name-

Narodne noše ob novem vozilu društva

nila Občina Cerklje, preostalo
pa so prispevala tudi različna
podjetja in krajani. V društvu
imajo zdaj tri vozila - poleg
novega še vozilo za prevoz
moštva in vozilo iz leta 1977,
ki ga nameravajo prodati.
Brniško društvo danes
šteje 370 članov, od tega
dvesto operativnih in aktivnih. Zadnja njihova velika
intervencija je bila septembra lani v času poplav, kot
najbolj odmevno posredovanje v zgodovini društva
pa Metod Kropar označuje
požar na Krvavcu.

GORENJSKA

S parado počastili jubilej
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Potreba po večjem številu vrtcev
Občino Škofja Loka je ta teden obiskala generalna direktorica direktorata za vrtce in osnovne šole pri ministrstvu za
šolstvo in šport Mojca Škrinjar. Župan Igor Draksier s sodelavci ji je predstavil načrtovani projekt gradnje nadomestnega vrtca Najdihojca, za kar se je občina že prijavila
na razpis ministrstva, od koder pričakuje polovico denarja
za to naložbo. Potreba po večjem številu vrtcev v Škofji Loki
pa narekuje gradnjo še enega vrtca, in sicer ga nameravajo
graditi na območju nekdanje vojašnice. V zvezi s tem pričakujejo podporo ministrstva občini, ki si pri ministrstvu
za obrambo prizadeva za neodplačen prenos stavbnega
zemljišča v vojašnici. Če bi bilo to urejeno, bi lahko gradnjo
nove enote vrtca začeli že prihodnje leto. Letos se je
število otrok, ki bodo obiskovali vrtce v Škofji Loki, povečalo za sto (tudi po zaslugi vladnega ukrepa, ki predvideva
brezplačno varstvo za drugega otroka v družini), občina in
vodstvo vrtca pa sta poskrbela, da bo jeseni zagotovljeno
zadostno število prostih mest. D. Ž.

Lučinski gasilci so praznovali šest desetletij delovanja.
BOŠTJAN BOGATAJ

Lučine - Prostovoljno gasilsko društvo Lučine je eno
najmlajših gasilskih društev
v Gasilski zvezi Škofja Loka
in hkrati najstarejše društvo
v Krajevni skupnosti Lučine.
"Danes imamo aktivnih 40
do 50 članov, ki jim na prireditvah, kot je današnja, na
pomoč priskoči še veliko drugih domačinov. Med člani je
veliko mladih, naša želja pa
je, da spet privabimo tudii starejše," je ob jubileju povedal
predsednik Boris Jurjevič.
Društvo večjih težav pri opremi ne pozna, toliko bolj pa za
leto 2013 načrtujejo nakup
novega vozila. Sedanje vozilo
ni slabo, žal pa premore premajhen vodni rezervoar.
"Naj potrkam," na vprašanje o intervencijah pravi Jurjevič in nadaljuje: "Hujših
intervencij letos nismo imeli, tudi vreme brez hujših neurij nam gre na roko. Seveda
pa sodelujemo s sosednjimi
društvi in pomagamo po
svojih močeh." Dvodnevno
praznovanje je v soboto sicer

Na paradi ob 60-ietnici gasilskega društva Lučine je sodelovalo 94 gasilcev. / Foto: octb Boiovi«.:
skazilo vreme, a se domači
gasilci niso predali malodušju. PripraviU so sektorsko
vajo, ki se je je udeležilo 84
gasilcev, zabavo pa so morali odpovedati oziroma so del
programa prestavili na naslednji dan.
V nedeljo je bilo ob gasilski paradi s 17 prapori in
94 gasilci iz društev Gasil-

ske 2weze Skofja Loka in sosednjih društev sončno vreme. Ob velikem številu obiskovalcev so predstavili
tudi štiri ustanovitelje, na
katere so zelo ponosni.
Franc Martinčič, Jakob Košir, Filip Dolinar in Matko
Luznar so za svoj prispevek
k lučinskemu gasilstvu prejeli plakete. Sicer pa so ga-

silci pripravili tudi gasilske
igre s prvo brizgalno, kasneje pa so tudi otrokom v
predšolski pozdrav nastopili Čuki, z Jasno Kuljaj pa so
izbirali še naj mišičnjake.
Če jim je prireditev lepo
uspela (o tem pa ni dvomiti), bo društvo ob jubileju
svoje aktivne člane odpeljalo na tridnevni izlet.

Mojca Škrinjar med ogledom škofjeloškega vrtca Najdihojca
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Boljše razmere za pouk

Štirim občinska
priznanja

v o b n o v o devetih o s n o v n i h š o l je k r a n j s k a o b č i n a v l o ž i l a prek p o l m i l i j o n a evrov.

O b občinskem prazniku v Cerkljah bodo
podelili n a z i v č a s t n e g a o b č a n a , d v e veliki plaketi

MATEJA K A N T

in p r i z n a n j e o b č i n e .
nuj e stoletnico. Priznanje
občine Cerklje pa bo prejela
Anica Žura, upokojena medicinska sestra, za svoje humanitarno delo.
"Obžalujem, da predlogov ni več in da sem večino
nagrajencev
predlagal
sam," je ob odločanju o občinskih priznanjih dejal župan Franc Cebulj in dodal,
da bo praznino na slavnostnem odru skušal zapolniti
še z županovimi priznanji,
ki jih sicer tudi podeljujejo
ob praznični priložnosti.
Povabil je na praznovanje,
ki bo 20. septembra v parku
pomembnih cerkljanskih
mož, kjer bodo letos odkrili
doprsni kip Francu Kimovcu. Ob prazniku bo tudi odprtje letošnjih pridobitev,
denimo obnovljene ceste
Grad-Ravne. Praznik občine Cerklje je v spomin domačinu, velikemu igralcu
Ignaciju Borštniku. Kot zanimivost je Čebiilj še omenil, da se bo letos v Cerkljah
začelo "uvodno dejanje
Boršnikovega srečanja", saj
bo tu srečanje slovenskih
kulturnikov, ki bodo razpravljali o delu in življenju
Ignacija Borštnika.

DANICA Z A V R L Ž L E B I R

Cerklje - Iz Kulturnega druživa Pod lipo Adergas je prišel predlog, da njihovemu
od leta 1963 aktivnemu članu, dolgoletnemu režiserju
in scenografu Silvu Sircu
občina podeli naslov častnega občana. Silvo Sire je
društvo dve desetletji vodil
kot predsednik, do danes
pa so pod njegovim vodstvom na različnih odrih
odigrali že prek sto dramskih del, pripravili mnogo
razstav, predavanj in proslav ob različnih priložnostih. Dejavno sodeluje tudi
v krajevnem in župnijskem
življenju. Kulturno društvo
Pod hpo Adergas sicer deluje že 70 let in se lahko pohvali z izjemnimi dosežki,
zato ga je domačin iz Adergasa, župan Franc Čebulj,
predlagal za dobitnika velike plakete občine Cerklje.
Ob predlogu je župan povedal, da se bo s predstavo
Stari llija društvo udeležilo
tudi letošnjega Borštnikovega srečanja. Drugi dobitnik velike plakete je Prostovoljno gasilsko društvo
Zgornji Brnik, ki letos praz-

Kranj - V nekaterih osnovnih šolah je kranjska občina
pred začetkom šolskega leta
zagotovila boljše razmere za
pouk. Za naložbe in vzdrževalna dela v devetih osnovnih šolah so namreč namenili prek pol milijona evrov.
Največ denarja so odšteli za
zamenjavo strehe na osnovni šoli Predoslje in matični
šoli Simona Jenka, precejšen finančni zalogaj pa
je predstavljala tudi obnova
sanitarij v Osnovni šoli Staneta Žagarja.
"V Predosljah so moraU
dolgo čakati na novo streho.
Zdaj smo končno zamenjali
pribhžno 1750 kvadratnih
metrov azbestne kritine," je
poudaril župan Damijan
Peme. Del strehe, je pojas-

KRAN)

Ferjan v. d . d e k a n a F O V
Za vršilca dolžnosti dekana
Fakultete za organizacijske
vede Univerze v Mariboru je
bil na skupni predlog rednih
profesorjev FOV imenovan
prof. dr. Marko Ferjan. Imenovan je bil za šest mesecev
oz. do imenovanja novega
dekana. M. V.
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Kakršno koli tehnološko tiskonje
je perspektivna dejavnost in
bo po našem mnenju zaznamo valo tudi to tisočletje v njemu
primernih sektorjih, zato želimo
pridobiti nove sodelavce (m/j)
n a naslednjih področjih:

nil ravnatelj Tomo Balderman, so zamenjali že dve
leti nazaj, letos pa so obnovili preostali del strehe. V prihodnje jih na 35 let starem
objektu čakajo še številne
druge naložbe, med drugim
obnova trhlih lesenih delov.
Azbestno kritino so letos zamenjali tudi na matični šoli
Simona Jenka, 130 tisoč evV prvi razred kranjskih
osnovnih šol je letos
vpisanih 527 otrok, kar
je 6 6 več kot lani.

Milan Rogelj, ravnatelj Osnovne šole Jakoba Aljaža,
ob šolskem bazenu /Foio:TimDoki

rov pa je občina vložila še v
obnovo dotrajanih sanitarij
v Osnovni šoli Staneta Žagarja. Obenem so asfaltirali
ploščad pred šolo, do konca
koledarskega leta pa bodo

okrog šole namestili tudi
ograjo. Med večjimi naložbami je Peme omenil še zamenjavo tlakov in stropa v
telovadnici Osnovne šole
Matije Čopa, za kar so na-

L j u d s k a u n i v e r z a j e s e n i c e je p r i d o b i l a v e č kot 1,3 m i l i j o n a e v r o v d e n a r j a z a
d v a projekta v s e ž i v l j e n j s k e g a u č e n j a .
U R Š A PETERNEL

Jesenice - Ljudska univerza
Jesenice, ki že dalj časa
uspešno sodeluje na raznih
razpisih za pridobitev evropskega denarja, je uspela še
na enem razpisu. V okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, ki ga sofinancirata ministrstvo za šolstvo
in šport in Evropski socialni
sklad, je pridobila kar dva
projekta v skupni vrednosti
več kot 1,3 milijona evrov.
Prvi projekt je po besedah
direktorice Ljudske univerze
Jesenice Maje Radinovič
Hajdič projekt Center vse-

LIKOVNO
IZOBRAŽEVANJE
PUHART
• likovni tečaii zo otroke

-TBKARJE v ofset In flekso
tehniki z velikim veseOem za
tovrstna delo,

Z a č e t e k lečojev v sezoni

• šludijsko risanje

• tečaji grafike
• likovno šolo za odrasle
2 0 0 8 / 0 9 v 2 . tednu septembre.

-OPBZAIERJE-PROGRAMBtlE
z-veseljem d o IT tehnike in
programiranja - dovzetnost d o
aplikativnega razmišljanja,
- KADRE Z^PRWCirEV n a naši
strojni opremi, konvencionalna
izobraztra ni pogoj!

življenjskega učenja Gorenjska, v okviru katerega bo na
Gorenjskem s septembrom
zaživelo kar dvajset točk vseživljenjskega učenja. Obenem bodo uporabnikom
omogočih dostop do informacij in e-gradiv, na dvanajstih lokacijah pa dostop do
storitev svetovanja in informiranja za izobraževanje in
učenje. Vse aktivnosti bodo
za prebivalce brezplačne.
Drugi projekt pa se imenuje Stari starši in vnuki,
njegov cilj pa je razvoj digitalne pismenosti med ljudmi, starejšimi od 55 let.
Glavni ciljni skupini projekta sta dijaki srednjih šol v

Hiša ustvarjalnih dejavnosti
Tel.: 031/671 690
E-naslov: info@puhart.com
http: www.puhart.si

D

O

vlogi digitalnih mentorjev
("vnuki") in starejši odrasli
f stari starši") v vlogi udeležencev. "Vnuki" bodo "stare
starše" učili brskanja po intemetu in uporabe elektronske pošte ter drugih internetnih storitev (e-bančništvo, e-nakupovanje, e-uprava
...). Na Gorenjskem bo projekt potekal na Jesenicah in
v Kranju, sicer pa še v šestih
drugih slovenskih mestih.
Celotna vrednost tega projekta je 177 tisoč evrov, udeležba za "stare starše" pa bo
brezplačna, saj jih bodo poučevali dijaki v okviru svojih
obveznih izbirnih vsebin v
srednji šoli.

INFORMATIVNI DNEVI
Prvi teden septembre 2008:
• od ponedeljka do sobote od
10. do 12. in 17. do 19. ure
• v ateljejih na Dražgoški 8
(stavbo pošte, vhod nosproH
zavarovalnice Triglav)
• in na Tavčarjevi 10 v starein
Kranju

^

- infoSkro.si
fonucfb« spiojemomo Uo konca toptombta 20081

menili 95 tisoč evrov, v bazenu Osnovne šole Jakoba
Aljaža pa so zamenjali pod
in kupili novo opremo za
oživljanje.

"Vnuki" bodo učili "stare starše"

-VODJO ^ c r a u E v
(prirfobi^/anja, lisko izpisa, ekspedfto)
Primerna izobrazba, smisel zo
tehniko in know-how, variantne
rešitve, velika angažiranost,

Ponudbe pošljlle: • KRO d.o.o.
Barletova 4
1215 Medvode

I dinamičnih podatkov

info@g-^s.si

Naročniki
Gorenjskega glasa
in njihovi najožji sorodniki
imajo

S

za vse
tečaje
PuhortGlas
%
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Gorenjski

•• •• •• ••
•••••• •••••• •••••• ••••••
••
•• •• •••••• ••
••

!•

•••••• ••

•*••*• ••**••

•••••• ••

••

••••••
••••••

SS
••
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Turnir za uvod v sezono
Radovljiški r o k o m e t n i klub i m a o d t e g a t e d n a n o v o v o d s t v o na č e l u s p r e d s e d n i k o m P r i m o ž e m
J e g l i č e m , v s r e d o pa s o o b u v o d u v s e z o n o in o b č i n s k e m p r a z n i k u pripravili z a n i m i v turnir.
VILMA STANOVNIK

Radovljica - Radovljiški rokometni moški drugoligaši
so se priprav na letošnjo sezono lotili še bolj zavzeto
kot doslej, saj so si v klubu
pred novo sezono zastavili
ambiciozne dlje. "Naši rokometaši igrajo v drugi ligi,
naši cilj pa je, da bi se letos
ali vsaj v naslednji sezoni
uvrstili v finale, bili nato
uspešni v finalu ter se uvrstili v 1. B ligo. Veseli smo,
da nam je v klubu uspelo zadržati domače, perspektivne
fente, dobili smo tudi igralce
od drugod, ki so že v pretekli
sezoni igrali za Radovljico,
in nekaj novih. Tako se je
povečala zagretost za trening
in upamo na napredek ekipe. Poleg tega si želimo še
močnejšo mladinsko ekipo,
saj si želimo napredovati
predvsem z domačimi igralci," pravi novi predsednik
kluba Primož Jeg^č, ki skupaj z drugimi v klubu podpira tudi šolo mini rokometa,
kamor želijo pritegniti fantje
tudi z okoliških občin.

Na sliki stojijo od leve proti desni: župan Janko Sebastijan Stušek, predsednik kluba
Primož Jeglič, Domen Janež, David Leskovec, Marko Preradovič, Matic Primožič, Marko
Kraner, Andrej Peternel, Rok Krt, Jure Rebolj, športni direktor Anže Bagi; srednja vrsta od
leve proti desni: Matjaž Križaj, Gašper Vuzem, Domen Kunčič, Matevž Mohorič, Sašo
Poštrak Sofrinievski; sedijo od leve proti desni; Gašper Plrman, Rok Bombač, Bojan
Zabret, Valentin Batos, Miha Ratkovič, Jure Čebokli in trener Goran Debelak. /Foio Tin^oeki
V klubu so veseli tudi večje pozornosti na občini,
podporo rokometašem pa je
dokazal tudi domači župan
Janko S. Stušek, ki je na tradicionalnem turnirju pred
začetkom sezone vrgel uvo-

dno žogo, ekipam pa ob
koncu podelil pokale. Največjega za prvo mesto je zaslužilo moštvo Izole, ki je v
uvodni tekmi najprej premagalo domačo ekipo Radovljice s 23 :19 in bilo nato

boljše od ekipe Cerkelj s 27
: 17. Domača ekipa, ki jo je
vodil trener Goran DebeIjak, pa je po porazu z Izolo
v boju za drugo mesto nato
ugnala Cerklje s 25 : 19 in
osvojila drugo mesto.

Jubilej bodo proslavili s turnirjem
č l a n i C o l f & C o u n t r y kluba Kranj b o d o s t u r n i r j e m na Bledu jutri proslavili d e s e t l e t n i c o dela.
VILMA STANOVNIK

Kranj - Temelji za ustanovitev G&C kluba Kranj so nastajali hkrati z graditvijo golf
vadišča znotraj hipodroma
Brdo pred dobrimi desetimi
leti. IQub ima sedaj več kot
sto članov, od teh jih igra
golf več kot šestdeset. "V klubu se trudimo za pestro
klubsko življenje in hkrati
dokazujemo, da je golf igra,
dostopna vsem, ki si to zares
želijo. Od začetka nam pri

tem pomaga Dušan Jumian,
profesionalni učitelj golfa, z
mladimi pa dela njegov
mlajši kolega Aleš Gregorič.
Letošnje leto smo dva tečaja,
za otroke in odrasle, namesto na vadišču znotraj JGZ
Protokolarne storitve Brdo,
ki je bilo zaradi predsedovanja Slovenije EU do prvega
julija zaprto, imeli na vadišču v Dupljah. Septembra se
bodo z osnovami golfa na
Brdu spoprijeli novi člani, ki
so se odločili, da bodo del

svojega prostega časa namenili zdravi rekreaciji," pravi
predsednik kluba Slavko Erzar in dodaja, da posamezniki iz kluba igrajo v Gorenjski
ligi, moški in ženski seniorski ligi ter na različnih turnirjih. Prav te dni se mladi
člani udeležujejo enotedenskega golfskega tabora na
blejskem vadišču, kapetan
tekmovalne ekipe Viktor
Mohorič pa se je te dni vrnil
z evropskega prvenstva seniorjev na Irskem.

"Desetletnico našega kluba Golf&Country Kranj bomo proslavili jutri, v soboto,
ko bomo na Kraljevem golf
igrišču Bled pripravili drugi
turnir. Za tako imenovano
Odprto prvenstvo Kranja v
golfu vlada med amaterskimi igralci po vsej Sloveniji
veliko zanimanja," dodaja
Erzar. Lani so prvi prehodni
pokal osvojili člani GK Otočec, letos pa ga organizatorji želijo dobiti v svojo vitrino.

V A B I L A PRIREDrrVE
Nogometni spored - V Prvi ligi Telekom bo ekipa Domžal jutri, v soboto, ob 17. uri gostovala pri Kopru. V 2. SNL bo ekipa Triglava Gorenjske v nedeljo ob 17. uri gostovala pri
Olimpiji. Pari v 3. SNL - zahod: Tinex Šenčur - Sava Kranj
(danes ob 20. uri), Kamnik - Adria, Slovan • Roltek Dob,
Kranj - Tabor Sežana (vse jutri ob 17. uri), Kalcer Vodoterm
- Krka (nedelja ob 17. uri), jutri, v soboto, se začenja tudi tekmovanje v gorenjskih ligah. Pari 1. kroga v 1. gorenjski članski ligi: Bohinj - Ločan, Velesovo - Bled Hirter, Alpina Žiri Polet, Naklo - Niko Železniki, Visoko - Šobec Lesce, Kranjska Gora - Hrastje Šenčur. Vse tekme se začnejo ob 17. uri,
le Kranjska Gora - Hrastje pol ure kasneje. Pari 1. kroga v 2.
gorenjski članski ligi: Bitnje - Preddvor, Mimovrste Jesenice
- DLN, Kondor - Trboje, Britof - Podbrezje. Vse tekme se začnejo ob 17. uri. V. S.
Danes in jutri Šilčev rokometni memorial • V spomin na dolgoletnega rokonnetnega trenerja Jožeta Šllca bo danes in jutri v Škofji Loki in Ribnici potekal tradicionalni rokometni
turnir. Danes ob 16. uri se bosta v dvorani na Podnu najprej
pomerili ekipi Alplesa Železnikov in Krke, ob 18. uri bo tekma med ekipama Merkurja Škofje Loke in Alplesom, ob 20.
uri pa še med Merkurjem in Krko. V Ribnici bodo tekmovale ekipe Rika hiš Ribnice, Sevnice in Slovana. Finalni del bo
jutri v Škofji Loki, kjer se bosta ob 16. uri pomerili tretjeuvrščeni ekipi iz obeh današnjih turnirjev, ob i8. uri bo tekma
drugouvrščenih ekip za tretje mesto, ob 20. uri pa bo tekma
pn/ouvrščenih ekip za prvo mesto. V. S.
Norčičev in Janežičev pokal v smučarskih skokih - Ta konec
tedna bo živahno na novi kranjski skakalnici, kjer se bodo
mladinci, člani in dekleta jutri popoldne z začetkom ob i6.
uri najprej pomerili na Norčičevem memorialu, v nedeljo z
začetkom poskusne serije ob 9. uri pa bo še tekma za Janežičev memorial. Žal pa so morali pri SK Triglav odpovedati
FIS tekmo prihodnji konec tedna, saj niso dobili pričakovane denarne pomoči SZS. V. S.
4. Memorial Vojina Peroviča - ŠD Gorenjka Lesce vabi na četrti šahovski turnir v spomin na Vojina Peroviča. Tekmovanje
bo potekalo v Radovljici - v Šotoru pred hotelom Grajski dvor
to nedeljo, 31. avgusta, začetek bo ob lo. uri. Prijave sprejemajo do 9.45. Informacije: Janez Petrovič, telefon: 04/5314
657, GSM: 041/406 369, faks: 04/5300 949 ali na elektronski
naslov: ga.nota@siol.net. O. O.
Cestno DP za dečke - KK Sava Kranj na trasi Adergas-Češnjevek-Trata-Adergas v soboto, 30. avgusta, organizira DP
za dečke v cestni vožnji. Dirka bo štela tudi za Pokal Gorenjskega glasa. Kot prvi bodo ob 14. uri startali dečki C. M. B.
Teva triatlon jeklenih Bohinj - jutri se bo s startom ob 9.30
pri mostu pri cerkvi sv. Janeza v Bohinju začel Teva triatlon
jeklenih Bohinj. Tekmovalce najprej čaka 8 km veslanja,
nato i6 km kolesarjenja do parkirišča pod planino Konjščico, od tam pa še 8 km teka do Vodnikove koče. M. B.

Srednio šolo JeMnice

Ulko bratov Rupor 2

i l F ' 4270 Jtlenice

Svet Srednje šole Jesenice razpisuje prosto delovno mesto

RAVNATEUA
Z a ravnatelja z a v o d a je lahko imenovan, kdor:
• izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI (Ur. I. RS, št. 1 6 / 0 7 UPB5 in 3 6 / 0 8 ) ali

KOŠARKA

ŠAH

KRANJSKA GORA

LESCE

Po p o r a z u z a m e n j a l i trenerja

Z a d n j i turnir O r l o v i

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v prvi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v evropsko divFzijo A v Kranjski
Gori izgubila proti Nizozemski z 8i : 83 (28 :16, 23 : 21, 20
: 1 9 , 1 0 : 27). Naše so vse do začetka zadnje četrtine vodile,
nato pa so gostje s serijo trojk naredile zasuk in v dramatični končnici presenetljivo slavile. Po tekmi se je vodstvo Košarkarske zveze Slovenije sporazumno razšlo z dosedanjim
selektorjem Željkom Oglarjem, novi selektor pa bo vsaj do
konca letošnjega ciklusa kvalifikacij Ciglarjev dosedanji pomočnik Goran Jovanovič, ki mu bosta ob strani stala direktor izbrane vrste Sergej Ravnikar ter novi asistent Damlr
Grglč. Naše bodo v drugem krogu jutri gostovale na Irskem.
V. S.

V turističnem kampu Šobec so odigrali še zadnji, osmi turnir
ciklusa šahovskih turnirjev Šobec 2008, ki jih je organiziralo
ŠD Gorenjka. Zasluženo je zmagala škofjeloška FM Simona
Orel (ŠS Tomo Zupan Kranj), ki je nanizala šest zaporednih
zmag. Tudi v zadnjem srečanju je bila pred zmago, vendar jo
je spregled stal točke. Na drugo mesto se je presenetljivo uvrstil njen 16-letni klubski kolega Mitja Rozman (najboljši mladinec). Tretje mesto je zasedel Marjan Uižnik (ŠD Jesenice),
ki je osvojil 5,5 točke in je v zadnjem krogu premagal Orlovo.
Najboljši senior je bil 76-letni Romuald Jovan, ki je bil sedmi
z osvojenimi 5 točkami. Skupno zmago za največje število
osvojenih točk na vseh osmih turnirjih je spet osvojil Dušan
Zorko, drugi je bil Drago Rabk, tretji pa Marjan Lužnik. V. S.

• izpolnjuje pogoje po 1 4 5 . členu Z O F V I {Ur. I. RS, št. 1 6 / 0 7 •
UPB5 In 3 6 / 0 8 ) ,
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kol šest mesecev,
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno d o b o 5 let.
Kandidati morajo k vlogi priložili program vodenja zavedo.
Kandidati naj vloge z dokazili o Izpolnjevanju pogojev, vključno
z izpisom dejstev iz kazenske evidence, pošljejo v zaprti ovojnici
Z oznako "Razpis z a rovnotelja' in pošljejo n a noslov Srednja šola
Jesenice, Ulica bratov Rupar 2 , 4 2 7 0 Jesenice v roku 1 5 dni od
dneva objave tega razpisa.
Vloga bo štela z a pravočasno, č e bo zadnji dan roka s priporočeno
pošiljko oddana na pošto.
O Izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 4 mesecev od dneva objave
razpisa.

s
NESREČE
BLED

Neprevidno s parkirišča
V ponedeljek nekaj pred šesto zvečer se je na Ljubljanski
cesti zgodila prometna nesreča, zaradi nepravilnega premika z vozilom. 82-letni voznik z Bleda je zapeljal s parkirnega
prostora pred poslovnim objektom na površino, ki je namenjena za pešce, da bi se vključil v promet na regionalno
cesto, pri tem pa je z zadnjim desnim kolesom zapeljal čez
stopalo noge 64-letni peški. Pri tenn je bila hudo ranjena in
so jo z reševalnim vozilom odpeljaii v jeseniško bolnišnico,
policisti pa bodo za voznika spisali kazensko ovadbo.
KRVAVEC

Kolesar obtičal pod cesto
V nedeljo ob poldrugi popoldne je kolesar, ki se je spuščal v
dolino po cesti s Krvavca proti Gradu, zapeljal s ceste in
obtičal 15 metrov pod njo. Na pomoč so mu prišli reševalci
in kranjski poklicni gasilci, ki so ga dvignili nazaj na cesto in
predali v oskrbo.
jESENICE

Alarm je bil k sreči lažen
Jeseniški gasilci so v petek zvečer nekaj pred deseto zvečer
odhiteli na Delavsko ulico, kjer se je v kletnih oziroma
garažnih prostorih aktiviral alarm, ki zaznava prisotnost
ogljikovega monoksida. Gasilci so pregledali prostore In
opravili meritve plina ter ugotovili, da ni nevarnosti. Objekt
so prezračili in ponastavill alarmno napravo. M. G.

KRIMINAL
KRANJSKA G O R A

Tatinski ljubitelj starin
Očitni ljubitelj starinskih predmetov je v času med prejšnjim torkom in nedeljo vlomil v stanovanjsko hišo in iz nje
odnesel dve sliki, dva gobelina, glasbilo citre v kovčku in še
nekaj drugih starinskih predmetov. Plen naj bi bil vreden tri
tisoč evrov, policisti bodo neznanca naznanili tožilstvu.
ŠKOFJA LOKA

Izginila električna
omarica

. www.gorenjskiglaš.si

Neznanec je v ponedeljek v
dopoldanskem času z gradbišča v Hafnerjevem naselju
vzel električno omarico,
vredno približno dvesto evrov. Policisti bodo zoper neznanega "električarja" napisali kazensko ovadbo. M. C .

H ^ K B K d.0.0.. ikirfja Loiu
Razvijajoče se in rastoče podjetje vabi v svoj tim motiviranega
sodelavca (m/ž) za delo:

simon.subic@g-glas.si

Kolesarji je razbil šipo
Mladi domačinki z Beice je kolesar razbil avtomobilsko steklo, ker je domov peljala po edini dovozni
poti, ki je hkrati kolesarska steza.
URŠA PETERNEL

Belca - Prejšnji četrtek popoldne se je dvajsetletna
Monika Rampre z avtom
peljala domov, do domače
kmetije Gregorijevih na
Belci v kranjskogorski občini. Do hiše pelje ozka pot,
po delu ceste pa so pred leti
speljali tudi kolesarsko stezo. V četrtek popoldne sta
ravno na delu ceste, ki je
hkrati tudi kolesarska steza, počivala dva kolesarja,
moški in ženska. Monika
pripoveduje: "Prosila sem
ju, če se lahko umakneta,
da bom zapeljala mimo.
Moški se je začel razburjati,
kaj počnem z avtom na kolesarski stezi. Povedala sem
mu, da moram domov, pa
se je le še bolj razburil, češ
da njega to nič ne briga, da
je tO kolesarska steza in
pika. Potem me je poslal v
p... m... in nenadoma z
neko rečjo udaril v leva vrata in mi razbil steklo. Nato
sta se odpeljala ..." Šokirana Monika, ki ji je drobec

stekla poškodoval oko
(oskrbeli so ji ga pri dežurnem zdravniku), je poklicala očeta, ki je skušal ujeti
kolesarja, a zaman. Ta je že
izginil. O tem, kaj se je zgodilo, so obvestili tudi policijo, a upanja, da bi kolesarja
- po Monikinem pripovedovanju naj bi imel okrog petdeset let - našli, je bolj
malo. Monika pravi, da se s
podobnimi grožnjami kolesarjev srečujejo malodane
vsak dan. "Skoraj vsak dan
nam kažejo pesti., vpijejo,
da nas bodo prijavili, grozijo. A mi moramo priti domov. Ko so delali kolesarsko stezo, nas ni nihče
vprašal, kako bomo vozili
proti hiši. A to je edina dovozna pot in štiristo, petsto
let, odkar je kmetija, je bila
to naša pot."
Za pomoč so se obrnili
tudi na Občino Kranjska
Gora, kjer pa naj bi jim
dejali, da je kolesarska steza državna in občina nima
pri tem nič. To je tudi nam
potrdil direktor občinske

Drobci razbitega stekla v notranjosti avtomobila, en drobec
je ranil tudi Moniko v oko.
uprave Občine Kranjska
Gora Rajko Puš, kd je pojasnil, da je ta odcep ceste del
državne daljinske kolesarske poti. Država ga je uredila in asfaltirala, je pa v mešani rabi, torej je domači-

nom dovoljena tudi vožnja
z motornimi vozili do njihovih hiš. Edina rešitev je
tako v večji strpnosti in počasnejši vožnji tako kolesarjev kot avtomobilistov
po tej poti.

Varno po šolskih poteh
v ponedeljek se pričenja novo šolsko leto, tudi za varnost gorenjskih šolarjev bo poskrbljeno
MATEJA RANT

Kranj - Na občini so se skupaj s kranjsko policijsko postajo in svetom za preventivo in vzgojo tudi letos posebej pripravili na prvi šolski
dan. Za večjo varnost šolarjev bodo med drugim poskrbeli s štirimi elektronskimi prikazovalniki hitrosti, ki jih bodo namestili v
bližini osnovnih šol v Predosljah, Mavčičah, Besnici

in Goričah. "Prve dni šolskega pouka bomo še posebno skrbno varovali otroke na poti v šolo, že ob koncu preteklega šolskega leta
pa smo ugotovili najbolj
kritične odseke, kjer bomo
pogosteje nadzirali promet," je pojasnil pomočnik
komandirja pri Policijski
postaji Kranj Damjan Bertoncelj in dodal, da bodo
preventivno dejavnost opravljali tudi med šolskim le-

tom, in sicer bodo po šolah
otrokom predstavili nevarnosti, ki nanje prežijo v
prometu.
Za varno pot v šolo bodo prve dni pouka skrbeli
tudi prostovoljci sveta za
preventivo in vzgojo v cest
nem prometu ter člani
kranjskega združenja šo
ferjev in avtomehanikov
"Prvošolcem bomo razdeU
h knjižico Prvi koraki v pro
metu, s plakati in čezcestni

mi transparenti pa voznike
opozarjali na to, da se je
znova začela šola in je zato
na cesti več otrok," je razložil predsednik sveta za preventivo in vzgojo Ivan Hočevar. Šolam, je še dodal
Hočevar, bodo zagotovili
tudi dodatne rumene rutice, če jih nimajo dovolj.
"Premalo se namreč poudarja, da je nošenje mmene rutice obvezno tudi za
učence drugega razreda."

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 viličaijev,
gradbene, transportne ali kmetijske mehanizacije,
• pisno in govorno znanje angleškega jezika,
• poznavanje osnovnih računalniških programov,
• zanesljivost, samoiniciativnost,
• vozniški izpit B in C kategorije.
Delovno 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 15.
septembra 2008 na naslov: Tehnoservls, d. o. o., Suha 23,
4220 Skofla Loka, ali pokličite na tel.: 04/502 21 00

Kozjek pogrešan, Miškovič rešen
Na 7284 metrov visoki gori Mustagh Tov/er v Pakistanu je tik pod vrhom zdrsnil v globino alpinist
Pavle Kozjek. Njegovega soplezalca Dejana Miškoviča so rešili.
STOJAN S A J E

Kranj - Na začetku tega tedna je Slovenijo pretresla tragična vest o alpinistični nesreči v Pakistanu. V gori
Mustagh Tower sta Pavle
Kozjek in Dejan Miškovič
preplezala 2200 metrov visoko severno steno. Pod vrhom sta se razvezala in iirejala bivak. Pavle je stopil na
grebensko opast, ki se je

pod njim vdrla. To je Miškovič sporočil po telefonu
tretjemu članu odprave
Gregorju Kresalu, ki se je
zaradi zdravstvenih težav
predčasno vrnil domov. On
je sprožil reševalno akdjo, v
kateri so prvi pohiteli na pomoč trije člani slovenske
odprave na K7, med njimi
tudi Aleš in Nejc Česen iz
Kranja. Iz domovine sta poletela v Pakistan alpinista

Tomaž Humar in Aleš Koželj. Helikoptersko reševanje Miškoviča, ki je sestopil
na drugo stran gore do višine 5400 metrov, v sredo ni
bilo možno zaradi sneženja. Včeraj so Dejana le rešili in ga prepeljali na varno.
Pavle Kozjek se je rodil
leta 1959 v Setnid pri Polhovem Gradcu. Plezati je začel
leta 1978. Pet let pozneje je

prvič odšel v Himalajo z odpravo na Gangapumo. Med
17 odpravami je stopil na štiri osemtisočake, tri sedemtisočake in vrsto nižjih gora.
Leta 1997 se je kot prvi Slovenec vzpel na Mt. Everest
brez dodatnega kisika. Med
okrog 1100 vzponi je opravil
vrsto prvenstvenih. Gora
Mustagh Tower ga je privlačila zaradi lepote, a je bila,
kot kaže, zanj usodna.

EKONOMIJA

stefan.zargi(g)g-glas.si

Z dopusta na borzo dela
Delavce kranjskega IBI-ja so obvestili, da bodo v nekaj dneh dobili odločbe o odpovedi delovnega
razmerja.
gradnja prestižne stanovanjske soseske in celo gradnja
petzvezdičnega hotela.

ŠTEFAN ŽARGI

Kranj - V torek je bU v IBI-ju
zadnji zbor delavcev, na katerem so jih obvestili o poteku
likvidacije podjetja. Kot smo
poročali, je bil sklep o tem
sprejet na soglasni predlog
nadzornega sveta (za predlog
je glasoval tudi predstavnik
delavcev) na skupščini družbe 4. avgusta, priglasitev postopka likvidacije pa je že
bila vpisana v sodni register.
Kot je tedaj razložil direktor
podjetja Anton Ahac, ki postopek likvidacije sedaj vodi
kot likvidacijski upravitelj, je
letošnje poslovanje prinašalo
veliko izgubo - približno dvesto tisoč evrov na mesec, ta
pa je presegala tudi vrednost
amortizacije in s tem zajedala v premoženje družbe.
Podjetje IBI je po njegovih
besedah poslovalo z izgubo
že od leta 2005, nabralo se je
je že za okoli sedem milijonov evrov, samo lani je znašala 2,8 milijona evrov, poravnana pa je bila s prodajo
premoženja.

Ob delo 122 delavcev

nove objekte ter obnovo starih, devet desetin IBI-ja pa so
bile tkanine za vzmetnice, po
katerih je povpraševanje občutno upadlo.

deset milijonov evrov in več.
V premoženjski bilanci IBIja je tudi 16 stanovanj.

Koliko je vredno zemljišče

Kolikšna je prava vrednost
premoŽenja, bodo po Ahačevem mnenju pokazale uradZačetek redne likvidacije ne cenitve, pri čemer je posepodjetja pomeni, da je začel bej zanimivo tudi vprašanje
teči 30-diievni rok od objave sredstev - gre za okoli tristo
sklepa o likvidaciji, v kate- tisoč evrov, ki jih je IBI prirem morajo upniki prijaviti dobil za nove stroje (in te
svoje terjatve. Vsi upniki - tudi kupil) iz skladov Evrof>IBI je žrtev razmer
med njimi so seveda tudi de- ske skupnosti. Ne samo
na globalnem trgu
lavci - imajo enakopraven vprašanje, koliko so ti tkalski
Po mnenju Ahaca so vzrok položaj (prioriteto), da jim iz- stroji po nekaj mesecih vredza neuspešno poslovanje plačajo dolžne zneske z obres- ni, če jih bo mogoče prodati,
razmere na svetovnem trgu tmi, preostanek premoženja pač pa tudi vprašanje, ali bo
in dodaja, da so samo v Evro- pa se razdeli med lastnike. treba pridobljena evropska
pi letos zaprla svoja vrata že Koliko premoženja ima IBI, sredstva vrniti. Na obeh pritri velika tekstilna podjetja. Anton Ahac ni želel ocenje- stojnih ministrstvih (minisVzrok za poslabšanje poslo- vati, prepričan pa je, da bo trstvo za regionalni razvoj ter
vanja IBI-ja je bila letos tudi več kot 2ad6st0Yal0 za popla- ministrstvo za gospodarstvo)
velika - približno 30-odstotna čilo vseh upnikov. Ocenil je, so prepričani, da lx) vložena
odvisnost od britanskega da ima IBI za pribUžno tri evropska sredstva v likvidatrga, tečaj funta do evra pa je milijone evrov obveznosti do cijskem postopku mogoče
v enem letu padel za 20 od- dobaviteljev in bank. V pri- iztirjati. Anton Ahac o tem ni
stotkov, česar se ne da popra- meru, da ne bi mogel popla- želel govoriti, niti o tem, za
viti z nobeno produktivnost- čati vseh upnikov (torej tudi kaj oziroma komu naj bi projo. Ko so želeli povišati cene, obveznosti do delavcev), je dali največ vredno zemljišče,
je britanski kupec začel tka- na vrsti stečaj. V javnosti je o ki je po prepričanju mnogih
nine kupovati v Turčiji. Po- premoŽenju IBI-ja sicer veli- tudi ^avni vzrok - glavni momemben vzrok za težave v ko ugibanj, zlasti zaradi pre- tiv velike špekulacije z IBIprodaji tiči tudi v vse bolj raz- cejšnje vrednosti 45 tisoč jem, ki je tudi zapečatila usoširjeni nepremičninski krizi, kvadratnih metrov velikega do tega kranjskega in celo juki se je začela v ZDA. Ta je zemljišča sredi Kranja, oce- goslovanskega ponosa teknamreč zavrla investicije v ne pa se gibljejo celo okoli stilne industrije. Omenja se

Premoženja dovolj
za vse upnike

Po uradnih podatkih je
bilo na dan, ko je bil sprejet
sklep o likvidaciji IBI-ja, tam
122 zaposlenih, katerih velika večina (okoli sto) se je
udeležila torkovega zadnjega
zbora delavcev. O likvidaciji
je spregovoril likvidacijski
upravitelj Anton Ahac in jih
obvestil, da bodo v nekaj
dneh, takoj po seji nadzornega sveta, dobili odločbe o odpovedi delovnega razmerja.
Sledil bo 30-dnevni odpovedni rok. Zagotovil je, da
bodo najprej poplačali delavce. kar pomeni, da bodo dobili plače, regres in odpravnine, ki naj bi znašale, odvisno
od trajanja zaposlitve, do deset tisoč evrov. Šele nato naj
bi poplačali upnike - dobavitelje in banke, nazadnje - v
približno pol leta pa naj bi
likvidacijo zaključili tui s
poplačilom lastnikov.
Delavcem so na zboru
spregovorili tudi predsednik
Sveta gorenjskih sindikatov
Rajko Bakovnik, ki naj bi v
likvidacijskem postopku zastopal interese delavcev, ter
Dragica Ribnikar iz kranjske
območne enote Zavoda za
zaposlovanje. Slednja je delavce pomirila, da so na Gorenjskem dobre možnosti za
zaposlitev, saj so samo letos
delodajalci iskali kar osem tisoč delavcev. Da je res tako,
potrjujejo tudi obvestila kar
devetih podjetij, izobešena
na oglasni deski ob vhodu v
tovarno, ki vabijo k zaposlitvi. Kljub vsemu so delavci iz
zbora odhajali jezni, slabe
volje, apatični in vdani v usodo. K boljšemu razpoloženju
ni prispevalo niti vabilo na
jutrišnji zadnji piknik sindikata IBI s pripisom: za hrano in pijačo poskrbljeno...

DrŽava vzela dobiček Elektru Gorenjske
v nasprotju s prvotnim predlogom si je država na skupščini družbe pridobila tretjino lanskega dobička.
ob koncu leta znašal 1,04 mi- z predlaganimi nagradami za
Lijona evrov in v nasprotju s upravo in nadzorni svet v višiKranj - V torek je bila na sede- predlogom uprave ter nadzor- ni 50 tisoč evrov. Delničarji so
žu Elektra Gorenjska 12. red- nega sveta, ki so predlagali, da potrdili tudi spremembe in
na seja skupščine tega podjet- se dobiček nameni za nadalj- dopolnitve dejavnosti družbe
ja za distribucijo električne nji razvoj, odlofili, da se dobra zaradi uskladitve standardne
energije, na kateri so se delni- tretjina - 347 tisoč evrov ali po Masifikadje dejavnosti ter počarji - z dobrimi 80 odstotki je 2 centa na deklico - nameni oblastili upravo za sklenitev
glavni delničar država, sezna- za dividende. Skupščina je si- pogodbe o udeležbi delavcev
nili z letnim poročilom o po- cer potrdila delo uprave in pri dobičku.
slovanju v lanskem letu. Del- nadzornega sveta ter jim za
Sicer pa so na Elektro Goničarji so sklepali tudi o upo- lansko poslovno leto podelila renjska potrdili, da so prejeli
rabi bilančnega dobička, ki je razrešnico, niso pa se strinjali od Urada za varstvo konkuŠTEFAN ŽARGI

rence obvestila o prekršku na
osnovi odločbe o usklajenem
delovanju pri dvigu cen električne energije v začetku leta.
Kot smo že poročali, so se na
Elektro Gorenjska že odločili
za vložitev tožbe na vrhovno
sodišče. Kolikšna je določena
globa za prekršek, ni znano
(zagrožena je celo v višini desetine letnih prihodkov), vsekakor pa je znano, kdo jo bo
plačal.

LJUBLJANA

Predor Šentvid zopet odprt
Kot so sporočili z ministrstva za promet, se je v sredo pozno popoldne minister Radovan Žerjav odločil, da podpiše
dovoljenje za obratovanje dvocevnega avtocestnega predora Šentvid. Tako so vzdrževalci DARS po treh tednih včeraj
ponoči odprli predor v obe smeri. Odprtje pa je bilo pogojeno z neposrednim obveščanjem in alarmiranjem odgovornih na prometnicah, ter Gimnazije Šentvid, ki ima nad galerijo športno dvorano. V predoru je hitrost poslej omejena na
80 kilometrov na uro ter s prometnimi znaki zahtevana stometrska razdalja pred in za tovornjaki. Š. Ž.
LJUBMANA

KD Holding prodal kinematogra^ke družbe,
tudi Kinopodjetje Kranj
V ponedeljek je bila podpisana pogodba o prodaji lastniških
deležev v družbah kinematografske in zabaviščne dejavnosti v dosedanji lasti KD Holdinga, med njimi tudi Kinopodjetja Kranj. Celotna kupnina je znašala dobrih 11 milijonov
evrov, kupd deležev pa so podjetja X6D Limited, Auctor,
Zabavna znanost in Hypo Real. Š. Ž.

LEKARNA V

BOROVLJAH

LEKARNA

ADLER APOTHEKE
MAG. PHARM. JUTTA ROSIAN

BOROVLJE - FERLACH, Hauptplatz 16
tel. 0043/4227/2225, faks 0043/4227/2572
e-pošta: adler@apothekeferlach.at
vvvvw.apothekeferlach.at

Naročila za zdravila s p r e j e m a m o
tudi po telefonu in faksu!
Zdravila iz N E M Č I J E v a m b o m o
preskrbeli v roku e n e g a d n e v a !
BACHOVI CVETNI
PRIPRAVKI
cvetno zdravljenje

SCHUSSLERJEVE SOLI
solna terapija
(Dr. VVIIhelm Schussler)

POKLIČITE NAS,

1

GOVORIMO SLOVENSKO!

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju
"vihamika", ki ga je življenje premetavalo in utrdilo.
Zeb zanimiva knjiga
za Gorenjce,
saj se največ dogaja prav
v naših krajih.
Prvi Slovenec,
ki je bil dvakrat zaprt
na Golem otoku.

»AOOVANIOMST

VIHARNIK

KA KAzroTJiH ČASA

Cena za bralce,
Gorenjskega glasa z

20% popustom
samo
2 3 , 2

EUR

+ poitnina

Gorenjski Glas
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Podelili zadružna priznanja
Iz Gorenjske so priznanje prejeli Danilo Benedik,
Janez Burja in KGZ M Sora Žiri..
CVETO ZAPLOTNIK

Gornja Radgona • Zadružna
zveza Slovenije je v sredo v
okviru dneva zadružnikov
na kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni podelila priznanje enaindvajsetim
zaslužnim zadružnikom in
šestim zadrugam, ki praznujejo jubileje. Z Gorenjskega so priznanje prejeli Danilo Benedik na predlog Kmetijsko gozdarske zadruge
Škofja Loka, Janez Burja na
predlog Kmetijske zadruge
Cerklje in Kmetijsko gozdarska zadruga M Sora Žiri ob
60-letnid delovanja. Danilo
Benedik se bo letos upokojil,
vseskozi pa je delal v škoi^eloški kmetijski zadrugi. Leta
1968 se je zaposlil kot kontrolor mleka, že naslednje
leto je postal poslovodja zadružnega okoliša Selca, po
organizacijskih spremembah pa je bil od leta 1998 poslovodja zadružne trgovine.

Kmet Janez Burja iz Goričice pri Moravčah je bil deset
let predsednik Kmetijske zadruge Moravče, vseskozi je
podpiral sodelovanje med
zadrugami, podprl pa je tudi
združitev moravške zadruge
S cerkljansko, s čimer je odločilno prispeval k nadaljevanju zadružne dejavnosti
na območju Moravč. Zdaj je
član upravnega odbora cerkljanske zadruge. Žirovski
kmetje so zadrugo ustanovili pred šestdesetimi leti, a so
že kmalu ugotovili, da so
možnosti za razvoj kmetijstva omejene, in so svojo dejavnost razširili tudi na druge dejavnosti, povezane z
lesno obrtjo. M Sora je danes po prometu drugo največje podjetje v Žireh, po
številu zaposlenih pa četrto v
občini. Z zadružništvom
ustvarijo osem odstotkov
prihodkov, drugo pa z liiizarstvom in drugimi dejavnostmi.

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Gorenjska ostaja na vrhu
Gorenjska še naprej ostaja vodilna goved o rej s ka pokrajina v Sloveniji. Število prvih osemenitev je
dokaj stabilno in se že več let giblje okrog 22 tisoč, povprečna mlečnost na kmetijah in farmah pa je
lani znašala 6.873 kilogramov in je bila nad slovenskim povprečjem.
CVETO ZAPLOTNIK

Kranj - "Gorenjska je edina
regija v Sloveniji, kjer se število prvih osemenitev ne
zmanjšuje," ugotavlja Igor
Stanonik, vodja oddelka za
živinorejo v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj, in
navaja podatke, da se je to
število v obdobju 1990-2000
povečalo z 18.388 na 22.445,
zdaj pa se že več let giblje
okrog meje 22 tisoč. Predlani
je bilo prvih osemenitev
21.784 in lani celo nekaj več,
21.911. Gorenjski delež v številu prvih osemenitev v Sloveniji se je v zadnjih treh letih povečal za eno odstotno
točko, z 11,93
12,92 odstotka. "Čeprav na manjših
kmetijah opuščajo kmetova-

Igor Stanonik
nje oz. rejo goved, večji rejd
povečujejo stalež, tako da se
te spremembe ne odražajo v
skupnem številu prvih osemenitev," pravi Stanonik in

dodaja, da pa podatki o
osemenitvah kažejo na spremembe v pasemski sestavi
gorenjske črede. Število
osemenitev z biki lisaste pasme se še naprej zmanjšuje, v
obdobju 1990-2007 je upadlo s 13.556 na 10.066, in se
je že dokaj izenačilo s številom osemenitev z biki črno
bele pasme, kjer pa so v enakem obdobju beležili povečanje s 4.594 na 9.614. "Rast je
posledica še močnejše usmeritve gorenjske govedoreje v
prirejo mleka," pojasnjuje
Stanonik. Povečuje se tudi
število osemenitev z biki
mesne pasme, osemenitev z
biki rjave in dkaste pasme pa
je malo in predstavljajo v
skupnem številu zanemarljiv
delež.

LOŠKI ODER
ŠKOFJA LOKA

ABONMA
SEZONA 2008/2009
LOŠKI ODER
Branislav Nušič
SUMLJIVA OSEBA (komedija)
Režija: Matjaž Šmalc
Igrajo: Jože Drabik, Juša Berce, Petra Malovrh,
Bojan Trampuš, Matjaž Eržen, Miha Kalan, Janez Debeljak,
Matej Čujovič, Iztok Drabik, Blaž Vehar,
Irena Kožuh in Igor Jelene

SLG CELJE
Avtorski projekt igralcev SLG Celje in Željka Vukmirice
BORZA SLOVENSKIH KARAKTERJEV (komedija)
Režija: Željko Vukmirica
Igrajo: Kristijan Guček, Minca Lorenci, Barbara Medvešček,
Damjan M. Trbovc in Barbara VidoviC

SNG NOVA GORICA
Hristo Bojčev
ORKESTER T I T A N K (komedija o iluzijah in iluzionizmu)
Režija: Matjaž Latin
Igrajo: Iztok Mlakar, Gorazd Jakomini, Branko Ličen,
Mira Lampe Vujičič, Primož Pimat in Bine Matoh

MG PTUJ
Jordi GalcerSn
GRONHOLMOVA METODA (slovenska praizvedba)
Režija: Nenni Delmestre
Igrajo: Alenka Tetičkovič, Vladimir Jure, Kristijan Ostanek
in Aljoša Temovšek

GLEDALIŠČE KOPER
Desa Muck
SELMA IN LOJZKA (romantična komedija)
Režija: Katja Pegan
Igrajo: Ljerka Belak, Desa Muck, Vesna Maher,
Vojko Belšak in Siniša Bukinac
CENA ABONMAJA
ODRASLI
62 EUR
UPOKOIENCI
60 EUR
"ŠTUDENTI IN DUAKI
52 EUR
Možnost plačila v dveh obrokih.
VPIS
Dosedanji abonenti:
1. in 2. september
Novi abonenti:
3. in 4. september
V pisarni gledališča od 10. do 12. ure in od 14. do 18. ure.
TELEFON: 04/51 20 850, GSM: 041/730-982

Gorenjska po mlečnosti močno presega slovensko povprečje.

Na Gorenjskem se povečuje tudi število čred in krav v
mlečni kontroli, ki rejcem in
strokovnim službam daje koristne podatke za strokovno,
gospodamo prirejo mleka.
Leta 2000 je bilo v kontroli
374 čred s 7.774 kravami, lani
je bilo v kontrolo vključenih
410 čred oz. 10.231 krav, med
katerimi je bilo 5.821 čmo belih, 4.027 lisastih, 330 križank in 53 krav rjave pasme.
Povprečna mlečnost kontrolilanfli krav v standardni laktaciji (305 dni) na gorenjskih
kmetijah se povečuje, v obdobju 1990-2000 se je povečala
s 4.509 na 5.921 kilogramov,
lansko povprečje je bilo že
6.753 kilogramov, ob upoštevanju farm je še nekoliko večje - 6.873 kilogramov. Slovensko povprečje je bilo precej
nižje, na kmetijah 5.957 kilogramov, na kmetijah in farmah skupaj pa 6.016 kilogramov. Pri čmo belih kravah, ki
so izrazito mlečni "tip", je
bilo gorenjsko povprečje za
kmetije 7.519 kilogramov,
slovensko pa 7.178. "Visoka
mlečnost je predvsem posledica boljšega znanja rejcev o
prehrani in oskrbi krav pa
tudi strokovnega dela kmetijskih služb," pravi Igor Stanonik in poudarja, da ni pomembna le visoka mlečnost,
ampak tudi odpornost živali
na bolezni, dolgoživost in življenjska mlečnost

Oceno prepuščajo kmetom
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok jarc je predstavil delo ministrstva v zadnjih
štirih letih, pri tem pa je oceno o uspešnosti prepustil kmetom in potrošnikom.
CvEto ZAPLOTNIK

Ljubljana - Minister je kot
enega najpomembnejših dosežkov izpostavil vključitev
slovenskega kmetijstva v
skupno kmetijsko politiko
Evropske vmije in izpolnitev
zaveze, po kateri je država iz
proračuna zagotavljala denar za doplačilo pri neposrednih plačilih, s čimer je
slovenskim kmetom omogočila prejemanje enako visokih plačil, kot jih dobivajo
njihovi kolegi v razvitih državah (EU-15). Slovenija je
bila po ministrovi oceni
uspešna tudi pri koriščenju
evropskega denarja, Z lansko reformo neposrednih
plačil je uvedla enotno regionalno plačilo na površino,
hkrati pa je ohranila nekatera proizvodno vezana pla6la, s čimer je preprečila večje

pretrese na intenzivnih govedorejskih kmetijah. Približno 62 tisoč kmetom je z
manjšim zamikom izplačala
134,4 milijona evrov denarja.

dala prednost naložbam, ki
pomenijo prilagajanje tovrstnim spremembam. V
zadnjih štirih letih so izvedli
komasacije na 4.500 hektar-

V Sindikatu kmetov Slovenije ocenjujejo, da se delovanje ministrstva v zadnjem mandatu ni bistveno
spremenilo od ustaljenega načina dela. Ministrstvo in
njegovi organi, še zlasti agencija za kmetijske trge,
niso zmanjšali birokracije v kmetijstvu in odnosa do
kmetov. Lani se je tudi prvič zgodilo, da kmetje decembra še niso prejeli niti evra "subvencij"; izplačila
pa tudi letos zamujajo za roki, kot jih je predstavilo
ministrstvo.
V okviru prilagajanja na
podnebne spremembe je
predlani prvič sofinancirala
zavarovalne premije (prihodnje leto bo stopnjo zvišala na 50 odstotkov) in v programu razvoja podeželja

jih kmetijskih zemljišč, kar
je tisoč hektarjev več kot prej
v desetih letih. Na področju
gozdarstva in lovstva so višinskim in gorskim kmetijam omogočili pridobitev
koncesij za izkoriščanje dr-

žavnih gozdov in podeljevanje koncesij lovskim družinam uskladili z odločbo
ustavnega sodišča. Zagotovili so sledljivost v prehranski
verigi, uvedli sheme kakovosti (na državni ravni so doslej zaščitili 34 kmetijskih
pridelkov), omogočili kmetom neposredno prodajo
končnemu potrošniku ali lokalnim maloprodajnim podjetjem in dobavo pridelkov
(prek javnih naročil) vrtcem,
šolam, domovom za ostarele
in dmgim javnim zavodom.
Odpravili so nekatere veterinarske nadstandarde, uvedli
elektronsko izpolnjevanje
vlog za neposredna plačila,
zvišali "prag" za obvezni
članstvo v kmetijsko gozdarski zbornici, znižali davčno
osnovo kmetom za leto
2007 in skupaj z vlado ukrepali ob naravnih nesrečah.

ZANIMIVOSTI

info@g-^s.si
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Enkrat je bilo dovolj

DOBRA IN ZDRAVA
ZELENJAVA

Zakonca Korbar s Kokrice sta sredi avgusta praznovala zlato poroko.

CENA:

MATEJA R A N T

Kranj - Petdesetletnico zakona sta se Milka in Jože
Korbar odloČila praznovati
na Rogli v krogu najožjih
družinskih članov. "Vse skupaj naj bi bilo bolj 'hribovsko', a so nama pripravili
res pravo presenečenje. Iz
omare so naskrivaj vzeli najini obleki, kupili nova prstana in Šopek, nato pa so nama
pripravili pravo poroko. Svoje zaobljube sva morala ponoviti pred vnukom Juretom, vnukinji pa sta bili najini priči," sta se ob spominu
na provizorično poroko, ki so
jima jo pripravili na Rogli,
nasmejala Milka in Jože Korbar.
Čeprav sta se na svoji "poroki" na Rogli zelo zabavala,
pa pravita, da pred pravega
matičarja ne bosta še enkrat
stopila. "Enkrat je bilo pov-

sem dovolj," sta pripomnila v
smehu. Ker se poznata že od
otroštva, kakšnih posebnih
potrdil o svoji zvestobi niti ne
potrebujeta. Milka, rojena
BoUca, in Jože Korbar sta namreč skupaj odraščala v vasi
Glinje pod Krvavcem. Ob izhajata iz številnih družin.
Milka se je rodila kot drugi
od 13 otrok, Jože pa zadnji od
sedmih otrok. Družila sta se
že kot otroka, iskrica pa je
preskočila po končanem šolanju. Milka je obiskovala
učiteljišče v Ljubljani, Jože
pa se je v Mengšu izučil za
mizarja. Že pred poroko sta
začela graditi hišo na Kokrid, v katero sta se vselila 1961.
leta. V zakonu sta se jima rodili hčerki Zdenka in Miijana, ki sta si prav tako ustvariU svoji družini, tako da sta
ponosna tudi na svoje vnuke
Jureta, Tjašo, Vanjo in Moniko. "Vsi z zetoma vred so

Kranj • Na kuharsko olimpijado, ki bo letos od 19. do 22.
oktobra v Erfurtu, na njej pa

za

vrtičkaijs

3.70 €
Gorenjskega glasa
20% popusta

Milka in jože Korbar sta praznovala zlato poroko.
moji zlati otrod," je poudarila Milka Korbar in dodala, da
ni lepa samo mladost, ampak tudi starost, če jo znaš
uživati. Tako še vedno rada

člani slovenske kuharske reprezentance bodo na kuharski olimpijadi, ki bo
oktobra v Erfurtu v Nemčiji, kuhali v povsem novi posodi.
bodo sodelovali kuhaiji iz 51
držav, se pripravljajo tudi člani slovenske kuharske reprezentance. Slovenske barve
na olimpijadi bodo zastopali

msv^

Za naročnike

Pripravljajo se na olimpijado
MATEFARANT

Pmktičm

Alenka Kodele, Borut Jakič,
Danijel Kožar, Igor Jagodic,
Matjaž Cotič in Janez Dolšak.
Ta teden se je nekaj članov
slovenske ekipe zbralo na

Članom kuharske reprezentanc« so za nastop na olimpijadi podarili novo posodo, /fom Timooki

hodita na sprehode, rešujeta
križanke in bereta časopise,
med katerimi je tudi Gorenjski glas, na katerega sta naročena že 54 let.

Orehku pri Kranju, kjer jim je
fxxljetje Humer podarilo posodo proizvajalca AMT iz
Nemčije, ki je predpisana za
l^šnje tekmovanje.
Ekipa slovenske kuharske
reprezentance sodeluje že
osmo leto. "Za njimi je osem
let trdega dela, neprespanih
noči in na tisoče prevoženih
kilometrov," je dejal njihov
organizacijski vodja Srečko
Koklič. Na zadnjem nastopu
v Stuttgartu so osvojili srebrno medaljo, ekipno drugo
mesto v seštevku točk ter posamično zlato in srebrno medaljo. Ta čas pa se že intenzivno pripravljajo tudi na kuharsko olimpijado. "Za vsako
olimpijado se sicer pripravljaš vsa štiri leta. Najprej se
oblikujejo ideje, iz česar potem počasi sestavimo celoten
meni," je pojasnil vodja ekipe
Janez Dolšak. Ekipa se sestaja redno enkrat mesečno na
srednji gostinski šoli v Ljubljani, delo v nadonalni kuharski ekipi pa je povsem prostovoljno, je še dodal Dolšak.

Za vas že 60 let beležimo čas

Gorenjski Glas

89.8 91.1 96.3

Gorenjski prijatelj
Radio Sora d.0.0..
Kapucinski trg 4 , 4 2 2 0 Škofja Loka,
tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60,

RADIO SORA

e-mail: info@Tadio-sora.si

Novi vodniki
o naravi

Prenovljeno znamenje
IGOR KVAČIČ

Kranj - Znamenje z motivom
brezjanske Marije Pomagaj,
ki že več kot 150 let stoji ob
stari cesti med Kranjem in
Ljubljano, je minuli teden
zasijalo v prenovljeni podobi.
"Večkrat se peljem mimo in
srce me je bolelo, ko sem videla, da znamenje propada,
zato sem dala pobudo za njegovo obnovo" je povedala

Majda Ankele Samaluk. K
sodelovanju je povabila priznanega restavratorja Tiborja Partelija in slikarja Braneta Škofica. Obnovitvena dela
so potekala v avgustu, poleg
motiva Marije z Jezusom pa
so obnovili tudi omet, prebarvali zaščitao ograjo in „
uredili okolico. Minuli četr- |
tek je znamenje blagoslovil |
duhovnik iz Horjula Vidko ^
Podržaj.
£

asedosso

strani,
iSOO do 2200
fotografij
Cena za posamezni vodnik: 1 9 , 9 0 €
(za naročnike Gorenjskega glasa 2 0 % popust)
Cena za komplet: 7 9 , 6 0 €
(za naročnike Gorenjskega glasa: 8 9 , S 8 € )
Gorenjski Glas
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HALO-HALO, KAŽIPOT
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
fazpisuje v Ško^i Loki
dodiplomske in podiplomske ^dijske programe

Dodiplomski študij:

l.jild<k:i I ni\i'r/3
M,ci(j:i I lika
l>mlliilm'il. 1»
Skorja i.oka
U'l.: 114/511(1 l.tOII
04;?i: lis KK

vpisujemo v L letnik visokc^lskega strokovnega
študijskega programa Managemenl;
kandidatom za univerzitetni študij, ki zanj
izpolnjujejo vpisni pogoj, pripotc^amo,
da se vpi&jo v visokošolski strokovni program,
ker se bodo po zakljuženem 2. letniku lahko
prepisali na univerzitetni program.
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik - pokličite in
poSljemo vam informativno brošuro.

Podiplomski študig:
Se zadnjič vpisujemo v specialistični študijski
program Management (sm^: Splošni
management, Management kadrov in
Management informacijskib sistemov),
ki je enakovreden 1. letniku znanstvenega
magistrskega programa; diplomanti
specialističnega programa bodo imeli možnost
vpisa v 2. letnik znanstvenega m^stiskega
programa.
Vse programe izvajamo kot iziedu študy in so
zato prilagojeni zaposlenim študentom.
INFORMATIVNI DAN:
četrtek. 4. septembra, ob 17. uri v prostorih
ljudske univme ŠkoQa Loka, Partizanska cesta 1,
Školja Loka (nekdanja vojašnica).

Informacije: 04/50613 70 ali 04/506 13 03
www.fm-kp.si,www.lu-sko5aloka.si

HALO - HALO GORENJSKI GLAS

telefon: 04 201 42 00

Vabi Društvo upokojencev Tržič

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240
RADOVgiCA, TEL: 04/53 '5 249. FA*: «4/53 <>4 230
MADŽARSKE TOPLICE: 28. 8. -31. 8., 1. 9. - 7. 9, 9 . 1 0 -12.10.;
PEgeŠAC 15. 9. - 22. 9., 22. 9. - 29. 9.; KOPALNI IZLET IZOLA: i. 9.
KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER ŠKOFJA LOKA, SPODNJI
TRC 14, 4220 ŠKOFJA LOKA
Loški oder vabi k vpisu abonmaja; i, 9, od io, do 12. ure in od 14.
do 18. ure vpis abonmaja - dosedanji abonenti; 2. 9. od 10. do 12.
ure in od 14. do 18. ure vpis abonmaja - dosedanji abonenti; 3. 9.
od 10. do 12. ure in od 14. do 18. ure vpis abonmaja - novi abonenti;
4.9. od 10. do 12. ure in od 14. do 18. ure vpis abonmaja - novi abonenti
OSVESTITJ^ O DOGODKIH

O B J A V L J A M O V RUBRIKI

KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO

GLASOV

ENKRAT.

PRIREDITVE
Naaaj dan v Predosljah
Predoslje - Letošnji Naaaj dan s številnimi nastopajočimi,
zabavnimi prireditvami in številnimi prikazi bo v Predosljah
potekal jutri, v soboto, 30. avgusta. Prireditev se bo začela
ob 12. uri.

Zaključni turnir odbojke
Koroška Bela - Mladinska točka Slovenski Javornik-Koroška
Bela v sodelovanju s Centrom za pomoč žrtvam kaznivih dejanj vabi na igranje odbojke na igrišču T V D Partizana na Koroški Beli. Igra je namenjena predvsem druženju in zabavi.
Prireditev bo jutri, v soboto, 30. avgusta, ob 18. uri na igrišču pri T V D Partizan.

II. Kimavčev medicinski tek

Občina Tržič in Občina Borovlje organizirata šesto prireditev
EU ples brez meja, ki bo jutri, 30. avgusta, ob 10.30 na starem prelazu Ljubelj. Začela se bo z dvojezično gorsko mašo
in kulturnim programom. Druženje prebivalcev z obeh strani Karavank se bo nadaljevalo s sejmom, nned katerim se
bodo zabavali ob plesu in petju. Pokušali bodo tudi pivo in
cviček ter jedi slovenskih in avstrijskih gostincev. S. S.
DOVJE

Aljaževi dnevi z opereto v Vratih
Na Dovjem in v Vratih so se včeraj pričeli 17. Aljaževi dnevi,
ki bodo trajali do nedelje. Pripravlja jih Odbor za pripravo
Aljaževih dni pod okriljem Kulturnega umetniškega društva
Jaka Rabič Dovje-Mojstrana z denarno pomočjo O b č i n e
Kranjska Gora in sponzorjev. Letošnje prireditve bodo potekale v znamenju 80-letnice domačega planinskega društva
in drugih planinskih obletnic. Obiskovalce pa čaka tudi
edinstven dogodek, saj bo Gledališče Toneta Čufarja z Jesenic najnovejšo opereto Planinska roža odigralo v dolini Vrat,
in sicer v nedeljo ob 13. uri. U. P.
RADOVLJICA

Dnevi večno mladih fentov
Danes se v Radovljici začenjajo Dnevi večno mladih fantov,
ki bodo trajali do nedelje. Drevi pripravljajo program pred
hotelom Grajski dvor mladi. Jutri, v soboto, je na vrsti 34. pohod na Stol s spremljajočim programom in s popoldanskim
sprevodom po ulicah Radovljice. Zvečer pa bo koncert pihalnih orkestrov v šotoru in veselico 2 ansamblom Gorenjski
kvintet. O b 23. uri bo na vrsti še ognjemet. V nedeljo bodo
dneve zaključili z mednarodnim šahovskim turnirjem. U. P.

Rodio Triolor
Gorenjska
R A D I O

GG

96

MHz

R A D O V E D N E

naročnine
04/20142 41, e-pošta: naroaiine@g-glas.si
vmrw.gorenjskiglas.si

men.rucigaj@gmail.com, stanko.dolensek@gmail.com,
SMS na telefon: Klemen 051/693 294, Stanko 040/206 164.

N«o(iloa(itilivo5(Kej«iMmopowie(Miu04/20H2-(IO. 6ksu 04/201-42-13 ali ostbno M BlfiwtiS0Yi c«ti 4, Tržič - Društvo upokojencev Tržič vabi septembra na nasledv Kranju 01 po poili - <fo pofi«W)la in iBnka do 1 t.OOOTICeia oglasm m poniKlb vrobnld:Intiliio ugodiu.nje izlete in prireditve: 2. in 16. septembra bo kopalni izlet v

TRŽIČ

Ples brez meja

~

Kokrica - II. Kimavčev medicinski tek po Udin Borštu na Kokrici pri Kranju bo v soboto, 6. septembra, s startom ob 10.
uri. Dolžina tekmovalnih prog 10,7 km in 4,7 km, tekmovanje pa bo ob vsakem vremenu.

Tekmovanje v agilityju
Selca - Športno kinološko društvo Škofja Loka-Železniki,
vabi jutri, v soboto, 30. avgusta, vse ljubitelje štirinožnih prijateljev na ogled 9. tekme državnega prvenstva v agilityju, ki
bo v Selcih na športnem parku Rovn. Tekmovanja se bodo
udeležili vsi najboljši slovenski tekmovalci, vključno s člani
državne reprezentance ter tekmovalci iz Italije in Hrvaške,
zato se obetajo atraktivni teki in obilo zabave. Potekalo bo
od 9. do 17. ure. Ogled prireditve je brezplačen.

Prireditve ob krajevnem prazniku
Slovenski Javornik - Krajevna skupnost Slovenski JavornikKoroška Bela vabi na prireditve ob krajevnem prazniku: v
petek, 5. septembra, bo ob 9. uri turnir v namiznem tenisu,
ob 17. uri komemoracija v Parku talcev, ob i8. uri pa razstava fotografij avtorja Francija Črva v Kulturnem domu - D P D
Svoboda na Slovenskem Javorniku; v soboto, 6. septembra,
bo ob 16. uri sprejem za starejše krajane v D o m u upokojencev na Javorniku; v nedeljo, 7. septembra, bo ob 9. uri pohod
na Pristavo z zborom pohodnikov pred sedežem krajevne
skupnosti na Slovenskem Javorniku, ob n . uri bo z istega
mesta organiziran prevoz, sledile bodo prireditve na Pristavi: športne prireditve, gasilska mokra vaja in družabno srečanje. Če bo deževalo, pohod in prireditev na Pristavi odpadeta.

Breze, morje in neskončno
Škoija Loka - V soboto, 30. avgusta bo ob 20. uri na Mestnem trgu pred koncertom Darje Švajger projekcija igranodokumentarnega filma Breze, morje in neskončno - zgodba
fotografa Avgusta Bertholda.

IZLETI
Na Kočno
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj obvešča, da bo v soboto, 30. avgusta, namesto na Mangart (ferata "via Italiana"
namreč še ni obnovljena) izvedena nadomestna tura na
Kočno. Tura je zelo zahtevna in mestoma izpostavljena,
zato zahteva izurjenega in spretnega planinca s čisto glavo
(odsotnost vrtoglavice) in dobro kondicijo. Odhod z osebnim prevozom izpred Creine v Kranju bo ob 4. uri. Informacije in prijave z vplačilom pri vodnikih, pisne prijave kle-

Izolo, 4. septembra vabijo na udeležbo na srečanju upokojencev Gorenjske, 9. septembra bo planinski pohod na Ajdno, 19. septembra bo v Osnovni šoli Križe praznovanje 6oletnice delovanja društva, 27. septembra pa vabijo na trgatev v Slovenske gorice.

Na Ratitovec
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, n .
septembra, na pohod na Ratitovec. Odhod posebnega avtobusa bo ob 8. uri izpred Creine. Hoje bo za 4 do 5 ur. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 8.
septembra.

Po Hanzovi poti na Mojstrovko
Radovljica • Planinsko društvo Radovljica organizira v soboto, 6. septembra, vzpon na Mojstrovko po Hanzovi poti. Pot
je zahtevna, hoje bo za 6 ur. Prijave sprejemajo po tel.: Jana
Remic 041/421 643, Franci Golmajer 041/540 042 ali v pisarni po tel.: 031/345 209, 53155 44.

Na Štefanjo goro
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane
na meddruštveni pohod na Štefanjo goro, ki ga organizira
Društvo upokojencev Cerklje in bo v torek, 2. septembra.
Člani Društva upokojencev Preddvor naj se zberejo v Tupaličah "pod češnjami", odhod bo ob 9. uri. Svojo udeležbo
sporočite do nedelje zvečer Anici po tel.: 040/245 330.

Izleti Planinskega društva Tržič
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v soboto, 30. septembra, na Turško goro (2.251 m) skozi Turški
žleb, v sredo, 3. septembra, na Malo, Veliko in Zadnjo Mojstrovko, v soboto, 6. septembra, na Svete Višarje (1.766 m)
in Kamniti Lovec (2.071 m). Odhod za vse izlete je ob 6. uri
izpred O Š Tržič. Informacije in prijave po tel. 5971 536 do zasedbe mest.

Kolesarski izlet
Kranj - Kulturno društvo Kranjčani materam organizira kolesarski izlet v soboto, 30. avgusta. Zbor bo ob 10. uri pred O Š
Orehek. Proga Orehek-Škofja Loka-Crngrob-Orehek je nezahtevna, dolga 20 kilometrov. Večina trase poteka izven prometnih cest.

Iz Lepene do Krnskega jezera
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica vabi v torek, 2.
septembra, na planinski pohod iz Lepene do Krnskega jezera (1393 m). Odhod avtobusa (če bo dovolj prijav) bo ob 6.
uri z avtobusne postaje Rodine in bo ustavljal na vseh postajah do Most. Nezahtevne hoje bo za približno 5 ur. Informacije in prijave do nedelje zvečer po tel.: 5801 469 ali G S M
031/535 799 - Drago Kajdiž.

PREDAVANJA
Neverbalna komunikacija
Kranj - H u m a n a , združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi na predavanje in pogovor na temo Neverbalna
komunikacija. Predavanje bo vodila samostojna svetovalka
Marta Hain, dipl. socialna delavka. Predavanje bo v torek, 2.
septembra, ob 16. uri v prostorih društvene pisarne v Kranju. Informacije po tel.: 0 4 / 2 0 117 20.

OBVESTILA
jesenski tečaj šolanja psov
Jesenice - KinoioSko društvo Jesenice vabi na jesenski tečaj
šolanja psov. Prvi sestanek bo 2. septembra ob 18. uri v
prostorih KD Jesenice na Blejski Dobravi i6o. Vse dodatne
informacije dobite pri vodji šolanja Branetu Pircu, tel.:
041/666 187.
Naklo - Kinološko društvo Naklo vpisuje v tečaje šolanja
psov po programih male šole, A in BBH. Vpis in informativni dan bo v ponedeljek, 1. septembra, ob 17. uri na starem
vadbišču (ob glavni cesti Kranj-Naklo).

Tečaj konzerviranja sadja in vrtnin
Naklo - Biotehniški center Naklo organizira Tečaj konzerviranja sadja in vrtnin. Potekal bo 9. in i o . septembra od 16.
do 20. ure. Informacije in prijave prejmete na številki (04)
277 21 2 0 oz. 041/499 934 do četrtka, 4. septembra.

KAŽIPOT, MALI OGLASI
ITD NEPREMIČNINE, d.0.0.

KONCERTI

M

Koncert v Trgovskem centru Bled
Bled - N a z g o r n j i p l o š č a d i T r g o v s k e g a centra Bled se bo jutri, v s o b o t o , o b 21. uri z a č e l k o n c e r t s k u p i n e Blue A n g e l
Gange.

Zoran Predin in Cypsy swing band
Kranjska G o r a - V šotoru A r e n a se bo d a n e s , v petekt 2 8 . avgusta, o b 21. uri začel k o n c e r t Z o r a n a Predina z G y p s y s w i n g
b a n d o m ! V s t o p je prost.

RAZSTAVE
Govorica lesa
Š e n č u r - V m u z e j u O b č i n e Šenčur b o v torek, 2 . s e p t e m b r a ,
ob 1 9 . uri o d p r t j e r a z s t a v e skuiptur v lesu a v t o r j a M a r i j a n a
Vodnika^z n a s l o v o m G o v o r i c a lesa. Razstava bo o d p r t a d o
2 1 . s e p t e m b r a , ob t o r k i h in petkih o d 1 7 . d o i g . ure, o b nedeljah o d l o . d o 1 2 . ure.

KRČNE ŽILE, ODPRTE RANL>
JaNK ZIUMUMA»<M. et, MtO.

CMTA 67.6000 Ko«t

MAISTROV TRG 7.
4000 KRANJ
TEL: 04/23-81 -120.
04/23-66-670
041/755-296, 040/204.661,
041/900-009
e-poSta: Hd.nepremknine^sral. net
www.rtd-plus.si

Kranj, Planina ti. 1,5$$, 53,27 m2.
2./i, obnovljeno 2003, vsi priključki,
sončna lokacija, ZK urejena, vredno
ogleda. Cena 97.500 EUR. več na
www.itd-plus.si
Kranj, Planina III, nadstandardno
2.5SS, 80,56 mž, i./io, vsi priključki,
balkon, popolnoma obnovl|eno
2006, moderno opremljeno, ZK urejena, takoj vseljivo. Cena 145.000
EUR, več na w\A'w.itd-plus.si
Triič, mestno jedro, iss, 29 m2, i./2,
v večstanovanjski hi$i, popolnoma
obnovljeno 2004, vseljivo po dogovoru. Cena 46.000 EUR, več na
www.itd-plus.si
BHnje, pol stan. hi$e, stara 30 let, I.
2005 popolnoma prenovljena, 147
m2 stan. površine. 300 m2 zennljišča. Cena zelo ugodna. Več na
www.itd-plus.si

05/640 02 33
WWW.CORENJSKICLAS.SI

TrentaArs 2008
T r e n t a - A k a d e m s k i slikarji Z v e s t A p o l l o n i o , V a l e n t i n O m a n ,
Fulvia Z u d i č in T i l e n Ž b o n a so v letošnji 2 . likovni delavnici
T r e n t a A r s 2 0 0 8 sredi T r i g l a v s k e g a n a r o d n e g a p a r k a v T r e n ti ustvarili n e p o n o v l j i v a likovna dela. jutri, v s o b o t o , 3 0 . avg u s t a , b o d o o b 1 4 . uri v I n f o r m a c i j s k e m s r e d i š č u T N P v
D o m u T r e n t a o d p r l i r a z s t a v o n j i h o v i h stvaritev in predstavitev kataloga T r e n t a A r s 2 0 0 8 .

PREDSTAVE
Lumpacivagabund
P r e d o s l j e - G l e d a l i š k a p r e d s t a v a na p r o s t e m

Lumpacivaga-

b u n d K U D a Predoslje b o na ž u p n i j s k e m posestvu v PredosIjah pri Kranju danes, v petek, 2 9 . avgusta, o b 2 0 . uri, ponovitev predstave bo v nedeljo, 3 1 . avgusta, prav tako o b 2 0 . uri.

Življenje v času mamuta
Kokrica - T u r i s t i č n o d r u š t v o Kokrica v a b i na prireditev Življenje v času m a m u t a , ki j e z a r a d i s l a b e g a v r e m e n a ž e dvakrat
o d p a d l a . T o k r a t bo p r e d s t a v a jutri, v s o b o t o , 3 0 . a v g u s t a , o b
1 5 . uri na n o g o m e t n e m igrišču pri Č u k o v i j a m i .

ZA

POPOLN

PREGLED

SI

OGLEJTE

WWW.G0REN)SKIGLAS.S|/KAZIP0T

LOTO
Rezultati 6 9 . kroga - 2 7 . a v g u s t a 2 0 0 8
6, 9 - 1 7 . 2 4 . 25, 32. 3S i n

H

Lotko: 9 5 6 9 S 5
L o t o PLUS: 4 , 1 2 , i 6 . 1 9 . 2 1 , 33, 3 7 i n 2 3
P r e d v i d e n i sklad 7 0 . k r o g a za S e d m i c o : 3 6 0 . 0 0 0 EUR
P r e d v i d e n i s k l a d 7 0 . k r o g a za L o t k a : 5 0 . 0 0 0 EUR
Garantirani d o b i t e k PLUS: 2 0 . 0 0 0 EUR

NEPREMIČNINE
REAL ESTATE

SVET RE d.0.0.
Enota Kranj
Nazorjeva ulica 3
4000 Kranj
tel.: 04/2SU-000
fax; 04/2026-459

Email: kranj®>svet-nepremicnine.$i
http://www.svet-nepremicrtine.si
ZAPOSLIMO NEPREMIČNINSKEGA POSREDNIKA (CO) Z MINIMALNO VI. STOPNjO IZOBRAZBE
IN Z VESEgEM DO DELA S STRANKAMI.
V naselju Rakovka 2 km iz Kranja v
smeri proti Besnici je v letu 2008 zaključena adaptacija 6 stanovanjskih
enot. Dve enoti sta že prodani, naprodaj je Se:
- HIŠA; 6nostanovanjska, ki predstavlja skupno 109.9
stanovanjske povrSine ter dodatno teraso, balkon in parcelo, veliko 173 m2, cena
150.000 EUR.
- i-sobno stanovanje v mansardi,
51,67 m2 stanovanjske povrSine, balkon, zelo svetlo stanovanje, cena
100.000 EUR.
- pritlično 2-sobno stanovanje, primerno tudi za invalide, 43.19 nn2 +
42,41 m2 parcele, cena 100.000
EUR,
• 2-sobno dupleks stanovanje v nadstropju, 75,05 m2 (57m2 upor. povr.)
+ 36,42 m2 parcele, cena 107.000
EUR. Stanovanja so etažno ločena in
še nikoli vseljena
Žiri, 1 km izven, 3 parcele, delno
stavbno delno kmetijske v velikosti
1044-1093 m2. Cena ene parcele od
32.812,00 do 36.840,00 EUR, sončna
lega, voda lastno zajetje, urejen dostop
Kranj, Gorenja Sava; 61.30 m2. iss
predelano v 2ss, adaptirano I. 2001,
okna PVC, i- nad, balkon, 2x klet, vrt,
uporaba garaže, vredno ogEeda,
cena: 92.000 EUR
Kranj Planina I, 2ss, ok. 56 m j biv.
povrSine. 1.1950, adap. 1994, pritličje, balkon, klel, lastna CK, delno
opremljeno, cena 87.000 EUR
www.$vet- neprcmicninc.si

Izžrebanci nagradne križanke KARUN so: 1. nagrada - bon v
vrednosti 4 2 EUR: V a l e r i j a P e t e m d , Poljane, 2 . nagrada - bon v
vrednosti 3 0 EUR: Ž i g a Ž n i d a r š i č , Kranj, 3. nagrada • bon v
vrednosti 2 1 EUR: Katja Aljančič, Naklo. Tri nagrade podeli
Gorenjski glas, prejmejo jih: N i n a M r g o l e , Jesenice, D r a g i c a
Bogataj, Škofja Loka, J u r e Pogačnik, Radovljica. V s e m nagrajencem iskrene čestitke!
Nagrajenci nagradne igre Koliko medalj bodo osvojili gorenjski
športniki?, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu dne 8. avgusta, so: • majico Gorenjskega glasa in priročnik Pozdravljene
gore prejmejo: E v a T e k a v č i č , Grosuplje; M a r i j a Jenkole, Kranj;

Liljana Veber Gros, Kranj; Helena Freiih, Železniki; Boris
Ž n i d a r , Kranj; - majico Gorenjskega glasa pa prejmejo: L i n d a
S i g m u n d , Mavčiče; V e r o n i k a Kapler, Kranj; V i d a D o b r i n , Tržič;
M a r i j a L o v i š č e k , Nova Gorica; N a d a Z u p a n , Žirovnica; A l j a ž
Rudolf, Cerkno; j a n e ž Kuralt, Kranj; T o n e H a f n e r , Škofja Loka;

Stanka Zupan, Kranj; Marija Martinjak, Cerklje; Vida Bobnar,
Cerklje; A l o j z K o b i j , Selca; M a i j a n Š a v n i k , Bled; B e r n a r d a Brvar, Kranj; S t a n e jarc, Škofja Loka; A n a Renko, Kranj; A n g e l c a
Kokalj, Selca.

IKcte nov dom ali kupca za svo^
nepremičnino^ Oddajate ati najemate sta.novanj«, hijo aii posk>vn» prostor?
reSitev
na enem mestu. Za vas delamo

Aktivno - JasrK> - Preudarno
^
AJPd.o.o. Kranj

J

Koroška cesta 2,
4000 Kranj
gsm: 031/330 • 040
td.: 04/20 28 223,
e-po$ta: infb^ajp.si

ZEMgiŠČE
Trstenik, 714 m2, stavbno, kom.
opremljeno 107.100 EUR
POSLOVNI PROSTOR PRODAM
Kranj, Savska loka, 630 m2 v visokem pritli^^u. primemo za proizvodnjo ali skladišče z souporabo nakladalne rampe v stavbi iz 1.1960, razpoložljivo takoj. Možen tudi nakup
manjšega deta ok. 200 m2. cena
690,00 EUR/m2
Druge informacije o ponudbi in povpraševanju najdete na

info@g-^s.si
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Srednješolski programi poklicnega, strokovnega
in poklicno tehniškega izobraževanja za naziv:
V Z G O J U E U / I C A P R E D Š O L S K I H OTROK

N E P R E M I Č N I N E
Maistrov trg 12,4000 Kranj
Tel. 04/20213 53.202 25 66
GSM osi/320 700. Email: info®k3-kem.s
POSLOVNI PROSTORI:
Prodamo:
Kranj, v tovarniškem objektu
skladiščne prostore v izmeri 630 m2 v
prit^u. obnova pred 15 leti, cena 750
EUR/nn2
"
Oddamo:
Kranj, v novem objektu v 1. nadstropju
oddajo poslovni prostor v izmeri 612
m2, z lastnim vhodom, tovorno dvigalo. lastna parkirišča, primemo tudi
za težke stroje, cena je 6 EUR/m2
Kranj, oddajo pisarne VI. nadstropjuv
izmeri 125 m2, 3 manjše pisarne,
parkirišče, obnova pred 8 teti. delna
oprema, cena lo EUR/m2
HIŠE:
Prodamo:

Radovljica, Lancovo: novogradnja - na
mirni lokaciji 7 stan. hiš. od tega 2
dvojčka in 1 trojček v 3. podaljšani
gradbeni faz], stan. površine 191 m2,
na zemljišču od 180-332 m2, cena je
od 224.000 do 238.000 EUR, last K 3
KERN. d. o. o., možnost menjave z
drugo nepremičnino z dcplačitem
Gorenja vas (3 km iz Hotavelj), ve^a
kmečka hiša površine 300 m2, iz I.
1890, obnovljena in primerna tudi za
bivanje, v okolici vež^e zemljišče, od
tega: 8.185 m2 zazidljivo. 141.000 m2
kmetijsko in 645.000 m2 gozda.
Posebnost je tenmalni vrelec na tem
zemljižču, prodaja se za 1.300.000
EUR
Orehek pri Kranju, krajna atrijska vrstna hiša na zemljišču 613 m2, dnevna
soba ima izhod na teraso (klet, pritličje In neizdelano podstrešje), stara 38
let, cena 245.000,00 EUR, na voljo po
dogovoru
Kranj, v bližini centra, poslovno-stan.
hiša iz 1.1940, skupne površine 648
m2, od tega v pritii^u In 1. nadstropju
280 m2, kasneje prenovljeno za
poslovne prostore (trgovina v obratovanju). v gornjem nadstropju namenjeno za stanovanja, po številu 7 skupaj
368 m2, cena 430.000 EUR
Bela pri Preddvoru, na mirnem predelu s pogledom na hribe lahko dobite stanovanjsko hišo ok. 100 mz v
etaži (klet. pritličje In mansarda),
parcela 1.116 mz, letnik 1979, cena
230.000,00 EUR
Besnka, stanovanjska hiša. površine
250 m2, klet, pritličje, nadstropje in
mansarda. zgrajena 1970. obnova 94.
parcela 500 m2. lahko tudi dvodnjžinska, cena 215.000 EUR
Tržič, ob centru: vrstna stanovanjska
hiša z garažo, stara 50 let, ok. 86 m2.
garaža 15 mz in drvarnica, zemljišče
na uporabo, cena 105.000.00 EUR.
takoj na voljo
ZEMLJIŠČA:
Prodamo:
Ambrož pod Krvavcem, več stavb,
parcela od 422-677 m2 po 70
EUR/m2
Apno pod Krvavcem, parcela 886 m2
v bližini zazidljivega, pogled na dolino
po 60 EUR/m2
Podljubelj, stavb, parcela 631 m2 po
75 EUR/m2 v nižinskem delu
Zak>g pri C e r k ^ , stavb, parcela 482
m2 ali 509 m2 po 120 EUR/m2
STANOVANJA:
Prodamo:
Jesenice, iss 42,80 m2 v^. nad. od 12.
letnik 1989, cena 70.000 EUR
Kianj, Zlato polje, 2 SS 50,63 mz v 2.
nad. od 4, obnova 2002. cena 94.000
EUR
Kranj, Vodovodni stolp, 3SS 72,19 m2
v 1. nadstropju, vsi priključki, delno
obnovljeno pred 10 leti, cena 125.000
EUR
Kranj, Dnjiovka: 2ss 74 m2 v 1. nadstropju v vrstni hiši, balkon 10 m2 in
klet 6 m2, letnik 1991, cena 125.000
EUR
Kranj, Zlato polje: 2 SS 66 m2 + 2.05
m2 klet, visoko pritličje, letnik 75. cena
»102.000 EUR,
Kranj, Huje. 4-sobno stanovanje v visokem pritličju 92 m2, letnik 1945.
plin pred vrati, prazno, takoj na voljo,
cena 100.000 EUR
K/anj, Planina I, jss 80 m2 v 7. nad.,
letnik 1974, cena 115.000 EUR
Bied (Ribno), 4ss 91,38 mz duplex v
večstanovanjski hiši, v 1. nadstropju
(kuhinja z dnevno sobo in izhodom
na balkon, 2 sobi, kopalnica, garderoba) in mansardi (soba in galerija),
dodatno parkirišče, vpisana etažna
lastnina v ZK. cena 198.000 EUR
Kamna gorica: 3 SS 164 m2, v
pritličju hiše in 1. nadstropju, I.1952,
obnova 2001, etažna CK, cena
98.000 EUR
Tržič, Ravne, iss 35,18 m2 v pritličju,
letnik 1986, cena 63.000 EUR
rww.k3-kerTi.si

EKONOMSKI TEHNIK
(4 leta a l i 2 l e d - P T I )
GAOTIONOMSKO - TURISTIČNI T E H N I K
PRODAJALEC
BOLNIČAR - NEGOVALEC
ADMINISTRATOR

l.jiidsl%:i t i>i>cT^u

Slšolj» l.nk»

Vpisujemo (udi v program za pridobitev
nacionalne poklicne kvalifikacije
Socialni oskrbmalec na domu ter v brezplačni

422» Skorja l ok«

program Osnovne šole za odrasle.
t e l . : 0 4 / 5 0 6 1.1 IMI
f a \ : 0 4 / 5 1 2 OK K«

Informativni dan za navedene programe bo
8. septembra 2008> ob 16. uri v Šolskem centru
naPodnu.
Vpisni pogoj za program FTI je končana šola za
prodajalca ali administratoija, za ostale f^ograme
k(Mičana OŠ ali nedokončana katerakoli irilema
aii ^ e m a šola. K vpisu vabimo tudi vse, ki se
želijo prekvalificirali v navedene poklice.
Prekvalifikacija v prod^alca tr^ya samo osem
mesece>'.
Informacije;
04/506 13 60 in www.Iu-skoQaIoka.si

n

domplan
drulbaza intonklng, nepramiMno,
urtMfiteom in onorglMfko. d.d.
bMsveisova 14
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0^1/647*433

STANOVANJE PRODAMO
Kran), Vodovodni stolp, dvosobno v II.
nadst izmere6i.29 mz, I. gr. 1966, delno obnovljeno • kopalnica In okna I.
2004. cena 104.000.00 EUR. možnost
vselitve junij 2009
Preddvor, enosobno-mansardno v
dvonadstr. hiši izmefe 48,00 mz. hiia
zgrajena 1.1960, stanovanje 1.1991.
cena 83.000.00 EUR
Kran), Planina III., enosobno v III. nadstr. Izmere 3J.20 mz, I izgr. 1988, nizek
objekt, Se ni vpisano v ZK, cena
78.500,00 EUR
Kranj, Šofiijevo r>aselje, v novem objektu d\« trisobni v pritli^u z atrijem, povezava s Ide^o, kjer sta še dve sobi in
shramba v izmeri 140,00 m2, in dve
Stirisobni v I. nadstr. z stopnicami v
mansardo in kletr)o shrambo, v tzmeri
181,00 m2,1. gr. 2008, nadstandardna
oprema: m a ^ n a kad In prha, talno
ogrevanje, elektrid^ žaluzije, bambusov parl^ vsi lastni priključki, ogrevanje na plin, vsako stanovanje dve parkirni mesti, cena: stanovanje v prit.
300.000,00 EUR. v nadstr. 330.
000.00 EUR
Kran), Šorlijevo naselje, enosobno v II.
nadst izmere 36,79 m2,1. gr. 1971, potrebno obnove, cena 78.000.00 EUR
Kranj, Zlato poQc, v mansardi ob|ekta
novo zgrajeno dvosobno stanovanje +
kabinet v izmeri 56.83 mz, L grad. objekta 1953.1. gradnje stanovanja 2008,
CK na (^in, vsi priidjudd, tlaki laminat,
klima, cena 97.000,00 EUR
Kran), Vodovodni stolp, trisobno v III.
nadstr. izmere 73,80 m2,1. gr. 1965, obnovljeno 2005. kopalnica. WC, centralna na plin, v^ftev po dogovoru, cena
130.000,00 EUR
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko prit l i ^ v Izmeri 6^.82 nr«, delno obnovljeno v letih 2000 in 2003 (kopalnica in
okna) I. gr. 1961. CK. tetefbn, kabel. TV.
balkona nI, cena 114.755,00 EUR
TrSč, mestno jedro. 3 dvosobna stanovanja v 3-nadstropni hiit, velikosti od
6i m2-83.oo m2, leto gr. 1957, v cekrti
prenovljena leta 2000 (dajd, instalacije,
kopalnica, CK, telefon, d^^galo) balkona ni, cena 1290 EUR/m2 ^09.155,60
SIT/m2) za manjše stanov, in 1230
EUR (294.757,20 SIT) za veije stanov.,
vpisana v ZK, vseljiva takoj
HiSE-PRODAMO
Kranj, Sp. Besnica. visokopritlična. tk>
risa 120 m2 na parceli velikosti 549 m2,
CK na olje, td. garaža, dva parkirna mesta. son6i3 le^, hiSa je lepo vzdrževana, I. grad. 1981, cena 320.000,00 EUR
Križe, Gorenjska, enonadstropna - dvostanovanjska, tlorisa 75 m2 v vsaki etaži na parceli velikosti 222 m2, I. gr.
1936, popolnoma prenovljena od I.
2004-2006, CK na plin, tel., vse instalacije v vsaki etaži ločene, tri parkiriSČa,
cena 194.000,00 EUR
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v
najem
Kran), StražiSče, pritličje v izmeri 110
rh2. primemo 22 pisarne aii podobno
mimo dejavnost, samostojni vhod, viS«
ji stropi, zagotovljena tri parkirna mesta. I. gr. 1937. delno obnovljeno I.
2004. cena 580.00 EUR mesečno +
stroSki, pla6k> po motnosti za tri me-

sece naprej, možnost uporabe takoj
Nakk), I. nadstr. v izmeri 50 mz, pri*
memo za pisame, I. gr. 1970, prenovljeno 1.2004, CK, internet, teleifbn, samostojen vhod, parkirna mesta zagotovljena, cena 400.00 EUR/mesečno -f
stroški ok. 120.00 EUR skupaj z ogrevanjem
tndustiijska cona Šenčur, novogradnja,
400 m2 v pritličju, višina stropa 4,20
m. cena 9,00 EUR/mi mesečno +
stroški, in 300 m2 v I. nadstropju, višina stropa 3.80 m, cena 8,00 EUR/m2
mesečno + stroški • tovorno dvigalo,
primemo za skladišče ali proizvodno
hak)
GARAŽA .PRODAMO
Kranj, Planina II., v novem objektu na
Ul. Tuga Vidmarja v podzemni garaži
parkirno mesto, I. gr. 2007, cena
8.000.00 EUR
PARCELA-PRODAMO
lavomtšld Rovt nad jesenkami v izmeri
759 mz, na parceli elektrib in telefon,
sončna, dostop z glavne ceste, geodetsko odmerjena, celotna zazidljiva, 6
km od avtoceste, cena 45.540.00 EUR.

NEPREMIČNINE
R E A L E STATE

SVET RE d.0.0.
Enota Kranj
Nazorjeva ulica 3
4000 Kranj
tel.: 04/2811-000
fax: 04/2026*459

Email: kranj^svet-nepremicnine.si
http://wvvw.svet-nepremicnine.si
ZAPOSLIMO NEPREMIČNINSKEGA POSREDNIKA (CO) Z MINIMALNO VI. STOPNjO IZOBRAZBE
IN Z VESELJEM DO DELA S STRANKAMI.
V naselju Rakovica 2 km iz Kranja v
smeri proti Besnici je v letu 2008 zaključena adaptacija 6 stanovanjskih
enot. Dve enoti sta že prodani, naprodaj je še:
• HIŠA; enostanovanjska. ki predstavlja skupno 109.9
stanovanjske površine ter d ^ a t n o teraso, balkon in parcelo, veliko 173 m2, cena
150.000 EUR,
- 1-sobno stanovanje v mansardi,
51.67 m2 stanovanjske površine, balkon, zelo svetlo stanovanje, cena
100.000 EUR,
- pritlično 2-sobno stanovanje, primemo tudi za invalide, 43,19 mz
42.41 m2 parcele, cena 100.000
EUR,
• 2-sobno dupleks stanovanje v nadstropju, 75,05 m2 (57m2 upor. povr.)
+ 36,42 m2 parcele, cena 107.000
EUR. Stanovanja so etažno ločena in
še nikoli vseljena
Žiri, 1 km izven, 3 parcele, delno
stavbno delno kmetijske v velikosti
1044-1093 m2. Cena ene parcele od
32.812,00 do 36.840,00 EUR. sončna
tega. voda lastno zajetje, urejen dostop
Kr?ni, Gorenja Sava; 61,30 m2, iss
predelano v 2ss. adaptirano I. 2001,
okna PVC, 1. nad, balkon, 2x klet, vrt,
uporaba garaže, vredno ogleda,
cena: 92.000 EUR
Kranj Planina 1, 2ss, ok. 56 m2 biv.
površine, 1.1950, adap. 1994, pritličje, balkon, klet, lastna CK, delno
opremljeno, cena 87.000 EUR
wvirw.svet-neprei

MALI OGLASI

H

UNIVERZA V UUBUANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

SMREKOVE drogove za gradbeni
oder, krojeno po naročilu, tr
041/448-149

razpisuje v Škofji Loki •
izredni študij

SUH rezan les, hruška, brast, jelša, tr
031/756-759
e0O59O5

info@g-glas,si

Zaposlimo kvalificirane

PODARIM
MLADO lepo muco. tr 041/672-096
8006987

KUPIM

visokošolskega strokovnega programa
L stopile UPRAVA

ODKUPUJOMO hlodovino, lubadarke,
sušice. cena 5 5 do 6 5 EUR. tr
041/584-233

ter
l.jiidskii I iiniT/ii
s u r j u t oka
1'otiiiiiitiik lu
4;>>U Skofjii j.dk;!
Iti.: 04/5(1^
00
IH\: 04/512 0X X.S
n\\M.lii-skurj;ilnk;i.si

6006978

SMREKOVE plohe 5 cm In cotarice,
suhe, i r 041/760-791
sooeeai

magistrskega štud^skega programa
n.stopi\je UPRAVA.

KURIVO

Zaželeno je osnovno znanje nemščine.

KMETIJSTVO

Kontakt v nemščini: Floortec Austiia Itd.
A-9020 Celovec/Klagenfurt Akazienhofstr. 46
tel. 0043/463/416470. lnfo@fIoortec.info

KMETIJSKI STROJI
PRODAM
ROTACIJSKO kosilnico SIP 1 6 5 in
tračni obračalnik šir. 2 , 2 0 m. tr
041/285-856
8006902

TELETA simentalca. starega 3 mesece, IT 0 4 1 / 9 2 6 - 2 6 9
8005Wa

KUPIM

TELICO sin^entalko, brejo 8 mesecev,
9 04/514-61-50. 0 5 1 / 2 3 6 - 3 3 0

Informativni dan
bo v sredo, 3.9.2008, ob 17. uri,
v učilnici Ljudske univetTc Ško^a Loka,
Partizanska 1, Ško^a Loka.

DRVA metrska ali raziagana, možna
dostava, tr 0 4 1 / 7 1 8 - 0 1 9

8006624

TRAKTOR IMT S 3 3 aH 539, B
041/680*684
80065S6

8006374

1 0 M suhih drv, cena 30 EUR/m3 In 4
mesece starega bikca, cena 4 5 0
EUR, tr 031 / 5 5 4 ^ 0 0
eoosflse
LESNE brikete za kurjavo, ugodno, tr
04/53-31-648, 040/88-74-25
80059te

MEŠANA drva. tt 0 3 1 / 8 1 7 - 7 6 8

TRAKTOR Zetor, Univerzal, Štore ali
IMT, lahko tudi v slabšem stanju, plačilo takoj, tr 041 /849-876
eo(»9v

PRIDELKI

tel.: 2 0 1 4 2 4 7
fax: 2 0 1 4 2 1 3
e-mail: malioglasi@g-glas.si
Male oglase sprejemamo: za objavo
v petek - v sredo do 13 J O in za
objavo v torek do petka do

AUDI A4 2.0, TDIDPF. L 5 / 0 8 . 4 . 5 0 0
km. krem siv, cor»: 32.500.00 EUR.
tr 0 3 1 / 2 2 5 - 8 7 0
8006«3

3 HAsilažne konjze, tr 0 4 1 / 3 8 6 - 8 1 0

ODKUP - PRODAJA rabljenih vozil,
uredimo prepis, konkurenčne cene,
Mepax. d.o.o.. Planina 5. Kranj, tr
041/773-772
mmsm
PEUGEOT 406, I. 98 klima, ABS. 1.
lastnik, servisiran, tr 0 4 1 / 6 7 9 - 5 1 0
80058^

petka neprekinjeno od 8. - 1 9 . ure.

SEAT Cordoba Vario 1.9 SDi. 1.01 odlična, 1. lastnik, klima, cena:
4.850,00 EUR. tr 041/819-642

NEPREMIČNINE

VW Bora 1.9 TDi, I. 05. 66.000 km.
tr 0 3 1 / 8 6 2 - 7 1 9
80069»2

STANOVANJA

DRUGA VOZILA

PRODAM

PRODAM

DVOSOBNO, novo. opremljeno stanovanje v Gorenji vasi. t r 041/624-164

BRAKO
prikolico,
031/626/835

ODDAM

POČITNIŠKO PRIKOLICO i. 80 dol
3,80 m, zelo dobro ohranjena, možen
prevoz s tretjo tablico, tr 0 3 1 / 6 2 6 -

14.00! Delovni čas: od ponedeljka do

8005982

ENO&OBNO. opremljeno stanovanje v
Ljubnem, samski osebi z enoletnim
predplačHom. tP 0 4 0 / 3 8 9 ^ 1 8 eoosais

gekkoprojekt
nepremičnine

Britof79A,4000Kf3nJ
info-nep#gčkkoprq)ektsi
www.geM(oprojekt.$(

04 2341 999
031 67 40 33
TRISOBNO stanovanje pri Vodovodnem stolpu za trgovino, o- 0 4 / 2 3 2 82-05< 0 3 1 / 7 1 7 - 7 6 9
NAJAMEM
DVO-AU TRJSOBONO sJax>wanje na Kokffci pri Kranju. •»040/e9&086 aooseie

HIŠE
PRODAM
C E R K U E . 145 m2. dvojček, zgr. 08.
200 m2 zemljišč. V. gr. faza. zeleno
okolje ob potoku v bližini gora. pogled
na Krvavec, cena 229.000 EUR. Sk>
venska hisa. t r 0 5 1 / 3 7 1 - 1 1 2 8CK»»*9
DVOJČEKvZatogu-CerkSe, 115m2. parcela 280 m2, p o d a ^ HI. faza, pričelek
gradnja 2 0 0 8 . « 041/220656 8oo5«4
ENODRUŽINSKO hišo. mirna lokacija
v centru Škofje Loke. parcela 756 m2,
t r 041 /468-687
6006926
STAREJŠO, dvostanovanjsko hišo s
parcelo na podeželju, lepa lokacija, o
041/209^366

POSESTI
KUPIM
KMETIJSKO zemljišče ali zapuščeno
kmetijo v občini Radovljica s širio oko»co. I t 0 3 1 / 7 2 7 - 0 3 5
eoosg«

I.

tr

80,

838

POSLOVNI PROSTORI
GOSTINSKI LOKAL na Drulovki poleg
Mercatoiia. v6l. 139 nl2 Ift 40 ffi2 terase. « 0 3 1 / 6 3 1 - 9 8 0
8005890

MOTORNA
VOZILA

HEKTAR konjze cisko za silažo, Sp.
Bitnje, i r 0 4 0 / 1 7 3 - 9 2 8

SUHA, bukova drva, Pšata 12, tr
04/252-<30-14
eoo6945
SUHA bukova in brezova drva. možnost dostave, v 0 3 1 / 8 6 4 - 1 4 5
800S952

SUHA bukova drva, cena 5 0
EUR/m3, t t 041 /608-642
6006969
SUHA drva od 3 5 do 45 EUR/m3. tr
031/209-606
800M72
SUHA bukova drva. cena 45
EUR/m3. 9 0 4 / 5 1 8 - 8 1 - 6 6 , 0 3 1 /
344-159
8005973
SUHA. b i J k o v a drva. možna dostava In
1 0 0 0 I hledilnl bazen za mleko, tr
040/356-676
8006990

STANOVANJSKA
OPREMA

MOTORNA KOLESA
PRODAM

TELIČKO simentalko, stans 10 dni, tr
041/838-860

8006901

T E U Č K O simentalko, staro 1 4 dni, tr
04/51-33-281
TELIČKO LS, Staro 3 mesece, tr
04/510-16-90, 031/574-606
VEČ T E U C , starih od 14 dni do enega
leta, Č B In lisate pasme v A-kontroli.
9 031/489-666
VISOKO brejo kravo, v 9 mes. In bikca
simentalca. starega en teden, tr
051/203-863
800S877

J E Č M E N in rdeči jedilni krompir, tr
041/347-507
BOO6932

KUPIM

800&8»4

KRMILNI krompir, -nr 041/860-207
6005936

BIKCA simentalca.
tr 031/756-759

do 10 dni,
8005904

BIKCA simentalca. starega do 10 dni.
«031/687-062
8006942

V E Č SIMENTALCEV od 200 do 3 0 0
kg. t r 0 4 / 2 5 2 - 1 6 - 9 5

KRMILNI krompir, tr 0 4 1 / 2 5 2 - 1 8 3

8006956

OSTALO
KROMPIR za krmo. tr 031 / 2 5 9 - 3 6 0
8006914

KROMPIR za krmo, cena 0,08 EUR.
okolica Šenčurja, tr 041 / 5 3 4 - 6 9 5 "
RDEČO peso. papriko in peteršilj, tr
041/517-561

ZAPOSLITEV dobita picopek in natakarica. dobro plačilo. Klub Kovač.
Glavna cesta 1, Naklo, 9 0 3 1 / 3 3 9 003

PRODAM
GUMIVOZ. 15 col, dobro ohranjen.tr
01/36-11-132
8006976

L E S E N E stebra za
04/250-11-71

kozolec.

9

6006900

8006919

ZARAOi širitve poslovanja iščemo komercialista za območje Gorenjske,
delo z znanimi in novimi kupci, službeno vozite In pomoč mentorja. Matmar
line d.o.o., Bmčičeva 13. Ljubljana, 9
041/742-667
8006940

8006974

ZAJKLE za zakol ali nadaljnjo rejo, tr
040/23&<365
eoosoez

KRMILNI krompir, tr 041/503-690

6006769

8006909

HRUŠKE viljamovke In deske 2 5 mm,
Matijovc-Jeglič, Podbrezje 192, tr
04/533-11-44

KRMILNI krompir, ugodno, tr 0 4 /
231-23-75
8005801

ZAPOSLIMO, v prijetnem delovnem
okolju 2 delavca za strežbo, redna zaposlitev, 2A d.o.o., Zg. Bitnje 32. Žabnica.tr 0 4 1 / 7 5 - 1 1 - 6 6

ZAPOSLIMO voznika C, 8 In E kategorije in voznika kombija za EU. Gabrovšek Transport, d.o.o., Malaul. 10,
1354 Horjul,. 0 1 / 7 5 0 0 1 5 2
8006799

ZAPOSLIMO voznika C-kategorije za
mednarodnbl transport. Baland d.o.o..
Kapucinski trg 7. škofja Loka. tr
04/51-50410, 041/784-142
8005941

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo zastopnike za terensko prodajo artiklov
za varovanje zdravja. Oglejte si
vvww.sjnkopa.sl. SInkopa, d.o.o., Žirovnica 87. Žirovnica, tr 0 4 1 / 7 9 3 367
8006795

RAČUNOVODSKI servis Finančnik
Petač d.o.o., Pangršica 14, Golnik, zaposli delavko za 1 / 2 del. čas (14 dni
na mesec) z možnostjo kasnejše polne
zaposlitve. .Zaželeno poznavanje Vasco programa GK. t r 04/25-65-410
6006921

ZAPOSLIMO samostojnega računovodje m/ž. 5 let delovnih izkušenj. Korotan d.o.o., Struževo 20. Kranj, tr
04/236-87-12. 0 3 1 / 2 7 7 - 8 0 4
8006985

MOTOR Kawasaki KMX 125,1. 99. tt
031/528-774
8O05971
KUPIM
PONYEXPRES ali star moped Tofnos,
lahko v okvari, tr 0 4 1 / 6 8 1 - 0 5 8

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

V E Č silažnih bal In več ton sena in otave, balirano v kocke, tr 040/951-707

POHIŠTVO
PRODAM

800694«

KAVČ s posteljo, ohranjen, za slmt>ollčno ceno, tr 0 4 / 2 5 - 3 1 - 7 5 9 , 0 4 1 / 8005939

OGREVANJE,
HLAJENJE

CITROEN, rabljeni rezervni deli, odkup avtomobilov, tr 04/50-50-500
0006887

LETNE gume z jeklenimi platišči, Continental 2 2 5 / 7 0 / 1 5 , 7 mm profila, I.
04, ohranjene, t r 040/232-287

8005892

R A B U E N E avtomobilske dele - luči,
vrata, odbijače,« 0 4 1 / 5 2 1 - 3 3 8

KORUZNO sHažo v oklici Visokega, tr
041/503-690
8006803

GOSTILNA Pri Slavki, v Podbrezjah
36, Naklo, zaposli kuharico ali kuharja,
nedelje, ponedeljek prosto, t r 0 4 / 5 3 06-444. 041 / 6 2 1 - 1 1 1
aoo58«7

B R E J E ovce, tr 0 4 / 5 1 4 - 1 2 - 2 7 , zvečer

8006907

Č B BIKCA, starega 2 5 dni. ugodno,
tr 0 3 1 / 4 3 2 - 2 9 9
800S9«8
Č B BIKCA, starega en teden, tr
041/342-350
eoo592o

VRTNA OPREMA
PRODAM

PRTLJAŽNIK za karavana . cena 80
EUR. tr 040/168-941
d006880

NUDIM

PRODAM

NOV RADIATOR šir. 100 cm. vtš. 60
cm, desno vratno knlo viš. 197 cm, šir.
7 5 cm, tr 04/513-75-41

NOVO hrastovo garnituro za vrl ali teraso. klopi z nask>nom. cena 3 5 0 EUR,
V 04/513-20.55
eoo6953

Č B BIKCA starega 7 dni. 9
01-375

STROJI
IN ORODJA

U U B i T E U I klavirske harmonikel Želite spoznati in igrati irvštrument. pokličite. « 0 5 1 / 4 2 6 - 6 6 9
8006733

PRODAM
ELEKTROMOTOR 14 KW.
obratov. 9 0 4 1 / 6 3 7 - 1 0 0

1400
8005910

OPREMA
PRODAM

IŠČEMO pomoč v kuhinji na lokaciji
Kamnik. Možna je tudi zaposlitev za 4
ure v dopoldanskem času. Prošnje pošljite v 8 dneh na: REINA, d.d.. Savska
loka 1. Kranj, i r 0 4 / 2 3 - 7 5 - 5 4 6

Č B BIKCA, starega 14 dni za simbolično ceno. « 040/128-893

TETNICE s krožno skalo 200 In 5 0 0
kg ter tehtnico s pomično utežjo 3 0 0
kg, tr 041/639-994
8006»44

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

PRODAM

D E S K E deb. 20 mm In terarij
90x60x60 cm. tr 0 3 1 / 3 2 5 - 1 1 6
8005976

PESEK hlevit, 1 m3. tr 04/518-14-47
8006928

DVA BIKCA simentalca. Suha 14. tr
04/253-60^0
8005933
DVA Č B bikca, stara 14 dni, tr
041/254-711
6005935

PRODAM
KAJAK, poliester, primeren za otroke
In začetnike, na rekah In jezerih, dobro
ohranjen, tr 041/356-007

KRAVO simentalko. brejo 6 mesecev.
In telico brejo 7 mesecev, cena po dogovoru. tr 040/827-776
8006802

8006030

TURIZEM
ODDAM apartma z vrtom In lepim razgledom na morje, Portorož - Lucija in
apartma v Novem gradu, bližina moda,
«041/685470
Btxm6

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM
MLADIČE nemških ovčaoev z rodovnikom. t r 0 3 1 / 6 1 & < I 4 5
8006981
CIPRESE smaragd v lončkih, 50 cm 4
EUR, 80 cm 8 EUR. možnost dostave,
« 040/578-587

IŠČEM žer^sko za dek> v kuhinji, informacije vsak dan razen ponedeljka.
GTT J O Š T d.o.o., Sv. Jošt nad Kr^
njem 2. Kranj, tr 0 4 / 2 0 1 - 2 1 - 2 8

8006947

J A R K i C E rjave, črne, grahaste, plemenske peteline, Hraše 5. Smlednik,
tr 01/36-27-029

ELEKTRIČNO prekucno ponev. 8 0 I
in gretec krožnikov. 9 0 3 1 / 8 3 5 - 7 5 5

www.ms-kranj.si

04/25-

ENOLETNE kokoši za zakol ali nadaljnjo rejo. tr 041/758-644
doosgro

ŠPORT,
REKREACIJA

Iščeš delo?

6006992

80069S6

GLASBILA

ZAPOSLITVE (m/ž)

KUPIM

VZREJNE ŽIVALI

PRODAM

AVTOMOBILI
ODKUP, PRODAJA, PREPIS rdt)§enih vozi, gotoMnsko plačio, Avto Kranj, d- O. 0.,
Kranj. Savska 34. Kranj, i t 04/20-11413,041/707-145.031/ 231-358aoo64?i

SUHA drva. možen razrez in dostava.
tr 0 5 1 / 6 2 5 - 8 7 7
«)0569S

8005807

8006928

PRODAM

8006884

SUHA, jesenova drva, t r 0 5 1 / 4 4 1 737
Boosdit

T E L I C O Simentalko, staro en teden.
tr 041/660-207
6005937

8006903

3 HA silažne koruze, krmilni krompir,
frezo 2 m, dvobrazdni ot)račalni plug.
t r 041/760-801
80059I3

MEŠANA drva, « 0 5 1 / 4 1 2 - 1 6 5

6005672

8006924

PRODAM

8006883

Mali oglasi

ZAPOSLIMO prijazno in komunikativno dekle za delo v recepciji v VVellness
centru na Bledu. Prošnje pošljite na
naslov Unea Alpe, d.o.o., Betonova 2.
Kranj

TRAKTOR Ursus, tr 0 5 1 / 6 3 9 - 7 7 7

PRODAM

Informacije: 04/506 13 80
www.fu.uni-lj.si
www.lu-sko5aloka.si

sodelavce m/ž oz. delovne skupine za
polaganje estriha

KRAVO simentalko, staro 9 let s teletom, dobra mlekarvca, cena po dogovoru,tr 0 3 1 / 7 8 5 - 5 7 2
80069??

MESNICE rjave, grahaste, črne tik
p/ed nesnostlo, brezplačna dostava rva
dom, Vzreja nesnlc Tll>aot, tr
02/582-14-01
PIŠČANCE pitance, stare 4 tedne za
nadaljnjo rejo. 9 0 4 1 / 2 0 3 - 5 6 4
8005934

PIŠČANCE bele za nadaljnjo rejo. Matuš, Suhadole 6S. Komenda, n
01/83-41-953, 041/281-919
8006988

PRAŠIČE do 60 kg, t r 040/779-850

6005922

NATAKARJA/ICO. plcopeka in šoferja
za razvoz hrane, zaposlimo v novi p k ^
fiji v Tržiču, Boštjan Trampuž s.p., C.
Janeza Finžgarja 9, Jesenice. 9
040/661-984
eoosTo?
REDNO zaposlitev dobi fant ali dekle
za delo v strežbi. Gostilna Logar, Hotemnaže 3a, Preddvor, tr 0 4 1 / 3 8 9 051
V REDNO delovno razmerje ali honorarno vzamemo trgovko živilske stroke
aH priučeno, delikatesa, blagajna, po
možnosti znanje dela na ručunalniku.
Ponudl>e na naslov: Center Zorman,
^ l l j e 20c. 1 2 1 5 Medvode
6005870

ZA DELO v strežbi Iščemo natakarje,
Benz. d.o.o.. Glavna cesta 43, Naklo,
tr 0 4 0 / 3 1 2 - 4 4 0
8005676

ZAPOSLIM dekle - del. čas 6 - 1 3 In
1 3 - 1 9 oz. po dogovoru; iščem dekle
2-3x tedensko od 18. ure dalje ter dekle za delo ob vikendih, drugo po dogovoru, Šip>ec Monika s.p., Veiesovo
56a. Cerklje, tr 0 4 0 / 3 3 0 0 - 6 0
ZAPOSLIM žensko ali moškega za pomoč v strežbi. Sirena pub , Kidričeva
67, Šk. Loka, tr 0 4 1 / 7 1 9 - 0 1 8

DELAVCA za pomoč v mizarski delavnici redno zaposlimo. Leska d.o.o..
Žeje pri Komendi 118, Komenda, tr
041/333-110
8005993
DEUO na kmetiji v Krizah. Zelenjavarstvo Teran, Hladnlkova 3 3 , Križe, tr
041/648-543
MIZARJA za delo na terenu in v delavnici zaposlimo. Leska d.o.o.. Žeje pri
Komendi 118, Komenda, tr 0 4 1 / 3 3 3 110

6005994

TAKOJ zaposlim mehanika za sen/islranje kmetijske mehanizacije, pogoj
vozniški izpit, Branko Vrhovnik s.p.,
ŠteJetova 15, Kranj, tr 041/641-862.
031/641-662
6005986
V KOVINSKI pre)izvodnji nedno zaposlimo strugaria In brusilca. Ugodne delovne raznfiere, Ana Zatetel s.p., Prušnikova 118, Lj. Šentvid, tr 0 3 1 / 4 3 3 555

8006676

ZAPOSUMO dva delavca v gradbeništvu za nedok>čen čas, Djakovič Stanko s.p., J. Platiše 1, Kranj, tr
041 /688-244
80O6743
ZAPOSLIMO odpremnega delavca.
Prijave z dokazili: LE-TEHNIKA d.o.o.,
Šuceva 27, Kranj
6005950

Z A P O S U M O delavca za montažo
oken in vrat iz Kranja, zažeijeno znanje
manjših zaključnih del z mavčnimi ploščami In vozniški izpit B kat., starost 20
- 4 5 let. LA d.o.o.. Ljubljanska 34 a,
Kranj, tr 0 4 1 / 6 5 3 - 2 0 3
IMAŠ P O K U C frizerke, delovne izkušnje ter želiš delati v novem salonu blizu
Kranja 7 Obrni se na telefon 041 / 5 5 5 371 JAN.MIL d.o.o., Ul. bratov Učakar
90. LJubljana
6006842

LIČEM
ONE MAN BAND igranje na obletnicah in zabavah, 9 0 3 1 / 5 9 5 - 1 6 3

8006871

8006878

RJAVE jarkice in bele piščance za dopltanje, Stanonik, Log 9, ŠkoQa Loka.
t r 04/51-85-546
800690«

DAELAVCA za pomoč v kovinski proizvodnji honorarno ali redno zaposlimo.
EKi Kranj. Eržen iztok s.p., Zabukovje
7 . 2 g . Besnica, t r 0 4 1 / 6 2 ^ ^ 0 1
eoosarr

ZAPOSLIM kuhana-pfeopeka in natakarico, Picerija Silvester, C. talcev 41,
Kranj, tr 040/307-404
6006989

WWW.CORENjSKIGLAS.SI

MALI OGLASI, ZAHVALE
POSLOVNE
PRILOŽNOSTI

STORITVE

s FRAJTONARICO &čem klarinetista,
kitarista za trio. lahko starejši, okolica
Krar>)a. tr 031/79&004
eoo&aei

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
SGP Bytyqi d.n.o., Struzevo 3a, Kranj,
tr 041/222-741
8004881

NUDIM

FESST d.0.0.. Koroška c. 2, Kranj
Nudimo vse vrste P9Sojil,
ugodne obresti

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti. parkirišč, pclag. robnikov,
pralnih plošč. izd. betoriskih In kamnitih škarp. Adrovic & Co. d.n.o., Jelovškova 10. Kamnik, tr 01/839-46-14.
041/680-751
8004712

04/236-73-75
KREDITI DO lO 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 položnice: Pridemo tudi na dom.

NUMERO UNO Robert
Kukovec s. p., Mlinska uL 22|
Maribor, telefon:
02/252-4&.26,041/750560.

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter. s.
p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-170,
041/733-709; žaJuzije, rotoji, rolete, lamelne zavese, plise zavese, komanniki,
markize. wwy/.astefiks.r>et
8005<20
BARVANJE fasad In napuščev. beljenje notranjih prostorov, ^ n in stropov,
premazi oken in vrat. dekorativni ometi
in opleski, Pavec Ivan s.p.. Podbrezje
179. Naklo. V 031/39-29-09 aoo5957
DELAMO vsa zidarska deta, notrar^ omete infasadeznašimafi vašim materialom, Arjaniti. d.o.o., Žabnka 47, 2abnica,tr
041 / 2 8 & 4 7 3 , 0 4 1 / 8 7 8 ^
0006*22

FLORIJANI. d.0.0.. C. na Brdo 41.
Kranj izvaja vsa gradbdr\a dela od temeljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakovanje dvorišč, tr 041/557-671
800&208
GRADBENIK REXHO d.n.o., Adergas
13. Cerklje, izvaja od temeljev do strehe. notranji ometi, vse vrste fasad,
kamnite škarpe, adaptacije, urejanje in
tlakovanje dvorišč. V 041/589-996
800«d01
IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravila starih, nudimo dimne obloge, dimne
kape. Novak & Co. d.n.o.. Ljubljanska
89. Domžale. » 031/422-800
aoo4di7
KVALITETNA pleskarska deta vam
nudi Bizant Gorazd s.p., Britof 9.
4000 Kranj, tr 041/514-547
OBŽAGOVANJE In podiranje težje dostopnih dreves. Aljoša Svab s.p..
Spodnje Vetrno 9, Križe, tr 051 / 2 2 5 590

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

info@g-^s.si
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LIČEM
IŠČEM delavca za pomoč na kmetiji,
zaželen izpit B kat.tr 040/8l>30^6
800&S90

naročnine

04/20142 41, e-[)0§ta: narocnine@g-glas.si

NUJNO iščem žensko za pomoč invalidni osebi, zagotovljeno do julija
2009, tr 041 /723-772
8005S9i
RAZOČARAN, preprost fant si želi
spoznati preprosto, iskreno dekle, s
katero bi delil življenje, tr 031/807-

ZASEBNI STIKI

376

35.000 POSREDOVANJ. 11.000 poznanstev v preteklem letu je karakteristika ženitne posredovalnice Zaupanje
za vse generacije, ki posreduje po
vsej Slo. tr 03/57-26-319. 031/505495, 031 /836-378
8ooooo4

OVČJE kože, tr 051/a80<329

RAZNO
PRODAM

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

8005930

800571 s

OPRAVLJAMO notranja beljenja prostorov, LA d.o.o., Ljubljanska 34a,
Kranj, tr 041 /653-203
800597«

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz
vse države, tr 031/836-378 eooooo6

6005716

GOSPODINJSKE pripomočke, gospodarska orodja, preprogo, smuči,
obleke in druge razne predmete, tr
04/204-68^4
8005879

BRUNARICO 4x4 m z 2 m nadstreška, primemo za vikend ali vrtno uto,
tr 041/615-139
aoosees

PLASTIČNO cisterno s kovinskim
ogrodjem, 1000 I. cena 60 EUR, tr
041/352-392
6005907

WWW.CORENJSKlCLAS.SI
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V SPOMIN

SPOROČILO O SMRTI

Imel si pridne roke in zlato srce.
Srce je tvoje dalo vse, kar je imelo,
nobetie bilke zase ni poželo.
Spomini nate še živijo in solze tvoj grob rosijo.

Umrla je naša nekdanja sodelavka

MARINKA ERŽEN
Od nje smo se poslovili v ponedeljek, 2$. avgusta 2008, na pokopališču v Radovljici.
Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Danes mineva žalostno leto, odkar nas je zapustil naš dragi mož,
očka. dedi, brat i n stric

SLAVKO K L E M E N Č I Č

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Hvala za prižgane svečke, podarjeno cvetje in vsem, ki ga nosite v srdh.
POGREŠAMO TE!
ZAHVALA

Kogar imaš rad.
nikdar m umre,
le zelo daleč je ...

Vsi, ki smo ga imeli radi

Ob boleči izgubi našega dragega sina, brata, vnuka, nečaka

BORUTA F R L I C A
iz SuSe, roj. 13. novembra 1988

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in
znancem za izrečeno sožalje, izraženo sočutje, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo
na njegovi zadnji poti. Hvala gospodu župniku, pevcem in pogrebni službi Hipnos.
Prav tako hvala kolektivom Marmor Hotavlje, Zavarovalnici Triglav, Etiketi.
Vsem Še enkrat iskrena hvala.

Kako prazen je dom
ZAHVALA
in naše oko zaman te išče, ..
-J
ni več tvojeea smehljaja
^^
našel svoj mir naS dragi mož. ata. stan ata,
le trud in L tvojih rok praded, tast, brat. stric in svak

ZAVEDNONA^OS^/A

RAZIMIR VRHOVNIK
5, marec 1 9 2 7 - 1 9 . avgust 2 0 0 8

Prisrčna hvala vsem sosedom, nosačem, sorodnikom, prijateljem in
znancem za ustno in pisno izraženo sožaije, darovano cvetje i n sveče
ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebno zahvalo smo dolžni
njegovi osebni zdravnid dr. Jožefi Jeraj, osebju Bolnišnice Gokiik,
patronažni službi ZD Kranj in sosedi Barbari za vse, kar so v času
nj^ove bolezni storili za n a š ^ ata. Iskrena hvala gospodu župniku
Janezu Savsu za lep obred, pevcem Zupan, trobentaču, pogrebni
službi Navček, pogrebniku g. Ferdinandu Stenovcu in vsem, ki ste
upoštevali našo željo ter darovali denar za Bolnišnico Golnik
Hvala tudi LF3M, Vmces, d o. o., Simobil, d d. in PGD Mavfiče.
Hvala vsem. Id ste ga v zadnjih dneh obiskovali in m u krajšali čas.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat prisrčna H V A L A

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 86. letu je tiho odšla naša draga mama

G A B R I J E L A MARKOVEC

Vsi njegovi
Praše, 21. avgusta 2008

iz Žej
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaSčanom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožaije, podarjeno cvetje in sveče. Iskrena
hvala sosedi Ivanki in Sabini ter Grosovi mami za molitve. Za
lep pogrebni obred zahvala g. župniku, pevcem i n vsem, ki ste
jo pospremili na njeni zadnji poti.

Ob smrti očeta, dedka, moža, brata i n strica

Sestranska vas

ZAHVALA

Po hudi bolezni nas je v 57. letu starosti zapustil naš dragi sin,
mož, oče, stari oČe, brat, stric in tast

S T A N E JELOVČAN
p. d. Mlačanov Stane z Loga
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za vso pomoč, izraze sožaija, podarjeno cvetje, sve^e,
maše ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala župniku g. Jožetu Stržaju za obiske na domu in lep pogrebni obred.
Vsem imenovanim in neimenovanim Še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

IVANA PETROVČIČA

Žalujoči vsi njeni
Žeje, 24. avgusta 2008

Pošle so Ti moči,
zaprl si oči,
zdaj boš mimo spal,
a v naših srcih za vedno boš ostal.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč jc...

Gorenja vas

Po hudi bolezni je tiho odšel naŠ Ivo. V tej težld preizkušnji ste
nam stali ob strani. Zahvaljujemo se dr. Sliojanu, dr. Zakotnik u i n vsem medicinskim sestram H-oddelka Onkološkega inštituta v Ljubljani, dr. Perdanovi, dr. Subičevi, dr. Koprivcu i n sestri
Idi iz Z D Gorenja vas za vso pomoč v Času njegove bolezni.
Zahvaljujemo se za izrečeno sožalje, svečke, cvetje i n spremstvo
na zadnji poti; Bolnišnici Golnik, Airest, d. o. o.. Vrtcu Zala i n
OŠ Gorenja vas, Občini Gorenja vas-Poljane, Nogometnemu
klubu Alpina Žiri.
Posebna zahvala Društvu Partizan Gorenja vas - Katjuši, Braneta, Izidorju, zastavonošam i n Janiju za organizacijo njegovega
slovesnega odhoda.
Posebna zahvala gre Dragu in njegovi družini, m a m i Nežki,
Cveti, Zvezdani, Anici in sosedom, Id so nam pomagali tudi v
Času njegove bolezni.
Hvala tudi vsem prijateljem, znancem, pevcem, trobentaču in
pogrebnemu zavodu Hipnos.
Vsi Ivotovi najdražji

GG
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Strah naj bo
vlomilce
SUZANA P. KOVAČIČ

Kranj - Konec julija in avgusta je policija poročala o povečanem številu vlomov v
stanovanjske hiše v Kranju,
še največ na Primskovem,
pa tudi v Šenčurju. Kaj pa vi,
se doma počutite varni?

Aleksander Čutir

Dušan Lončan

Suzana Mesesnel:

Leon B«vc:

Petra Berglez:

"Doma se počutim še kar
varnega, poskrbel sem tudi
za zaščito doma pred vlomilci. Kar se tiče zadnjih
vlomov v Kranju, pa lahko
samo rečem, da je to grozno."

"Doma se počutim varnega,
saj stanujem poleg ambasade. Na splošno se mi zdi,
da je premalo medsosedske
pomoči. Dokler se tebi ne
zgodi kaj takega, si do tega
problema ravnodušen."

"Za zdaj me še ni strah
vlomilcev, poskrbela sem
za osnovno zaščito doma.
Čedalje več vlomov je odraz
današnjega časa, v katerem je vse več socialnih
razlik."

"Ne bojim se vlomilcev,
strah pa naj bo vlomilca, ki
bi poskušal vdreti v moj
dom. Da je vse več kaznivih
dejanj, je kriv tudi sistem
države, saj se slabšajo socialne razmere."

"Dokler se tebi ali tvojim
bližnjim ne zgodi nič takega, nimaš tega strahu.
Doma smo poskrbeli za varnost, vedno je tudi nekdo
doma. Več vlomov je posledica vse večje revščine."

Radovljiški gasilci v Ameriki
š t i r j e člani Prostovoljnega gasilskega društva Radovljica so se udeležili t e k m o v a n j a ameriških gasilcev.
CVETO ZAPLOTNIK

Radovljica - V radovljiškem
društvu so že nekaj časa
razmišljali o organizaciji
tekmovanja, na katerem bi
operativni gasilci lahJco pokazali svoje znanje, moč in
voljo. Predsednik društva
Igor Marijan je navezal stike z organizatorji gasilskega tekmovanja v ZDA, ki so
jih tudi povabili na ogled.
V društvu so se povabilu
odzvali in na pot v Boston so
odpotovali Anže Habjan,
Renato Flego, Mihael Tavčar in predsednik društva
Igor Marijan, v lastni režiji
pa so z njimi še fotograf
Branko Habjan ter Vesna
Goričan, Špela Legat in
Maja Kunšič. Habjan in Flego sta tudi nastopila na tekmovanju in se v konkurenci
102 gasilcev iz ZDA, Kanade, Avstralije in Nove Zelandije uvrstila na 75. oz. 91.
mesto, v rezanju z motorno
žago pa sta bila Habjan in
Tavčar deseta med devetnaj-

stimi ekipami. Tekmovanje,
ki velja za eno najtežjih na
svetu, je bilo res naporno.
Gasilec je v polni, 25 kilogramov težki operativni opremi
(z zaščitno opremo in dihalnim aparatom) in z 20 kilogram zvite cevi moral teči
po stopnišču v tretje nadstropje, tam je cev odložil in
po vrvi potegnil 30 kilogramov težko utež dvanajst metrov visoko. Nato se je spustil do poligona, kjer so ga
čakale nove naloge, med
drugim je moral vleči 80 kilogramov težkega ponesrečenca dvajset metrov daleč.
Predsednik društva Igor
Marijan se je z ustanoviteljem tekmovanja Paulom O.
Davisom dogovarjal za pridobitev licence, ki bi omogočila izvedbo takšnega tekmovanja tudi v Sloveniji. "Zdaj
smo naredili prvi korak, čaka
nas še nekaj dela, nato pa
bomo tekmovanje lahko
organizirali tudi v Sloveniji.
Upam, da bo to že prihodnje
leto."

ŽELEZNIKI

Sanacija brežine pod Zijavko
Pred kratkim se je v Železnikih začela sanacija brežine pod
Zijavko nad kulturnim domom, s katere se je na cesto valilo
kamenje, ki je ogrožalo vozila in pešce. Kot so pojasnili na
direkciji za ceste, bo sanacija brežine v dolžini 150 metrov
obsegala namestitev težkih mrež in palisad, pozidavo
manjših previsov in čiščenje materiala, ki bi lahko padlo na
vozišče. Investicijo, vredno skoraj dvesto tisoč evrov, naj bi
končali do sredine oktobra. A. H.
PREDOSgE

Krajevni praznik v Predosljah
Krajevni praznik v Predosljah, ki so ga poimenovali Naaaj
dan, bo jutri od i2. ure dalje. Na prireditvenem prostoru ob
kulturnem domu se bodo predstavila domača društva, policijske in gasilske enote, na sporedu bo tekmovanje za najmočnejšega fanta Gorenjske, z otroškim programom bo nastopil Čarovnik Grega, nastopili bodo tudi Turbo Angeis, Veseli svatje in DJ Seba. Ob polnoči bo veliki ognjemet. Vstop
je prost. Naaaj dan sovpada s Zoisovimi kulturnimi dnevi, ki
potekajo prvič v dneh od 29. avgusta do 14. septembra. S. K.
KRAN)

Sejem rabljenih šolskih potrebščin
Društvo prijateljev mladine in Center za socialno delo Kranj
pripravljata sejem rabljenih šolskih knjig in drugih potrebščin.
Prvi sejem bo že jutri, 30. avgusta, od 9. do 13. ure na radijskem vrtu (pri stavbi Radia Kranj na Stritarjevi 6) ali v primeru slabega vremena v avli Mestne občine na Slovenskem trgu
1. Sejem bo tudi prihodnjo soboto, 6. septembra. D. Ž.

Mladoporočenci

Ameriško tekmovanje gasilcev je eno najtežjih na svetu.

KRAN)

TRŽIČ

Danes pokojnina in še draginjski dodatek

Slovesnost v Vadičah

Upokojenci, katerih pokojnina ne presega petsto evrov,
bodo danes skupaj s pokojnino prejeli še draginjski dodatek
v znesku od 80 do 150 evrov. Dodatek naj bi prejelo 253
tisoč slovenskih upokojencev. C . Z.

V nedeljo ob 11. uri bo v središču vasi Vadiče slovesnost ob
odprtju obnovljene ceste med naseljema Popovo in Vadiče.
Občina Tržič in krajani pripravljajo kulturni program, cesto
pa bo blagoslovil župnik Ivan Potrebuješ iz Kovorja. S. S.

Na Bledu sta se 22. avgusta poročila Igor Glavač in Nina
Kočevar, 23. avgusta pa na Bledu Mihael Prydz Leif in Edit
Botos, na Bohinjskem jezeru Robert Vončina in Ines Trček,
v Škofji Loki Boštjan Benedičič in Lea NVeithauser, Tomaž
Mrgole in Ana Lah ter Matija Zabret in Mirjam Pire, v Kranju
Matjaž IHafnar in Danijela jezeraškič, Aleš Brejc in Anemari
Uranker, Bojan Zalokar in Jasmina Lipovac, na Zgornji Beli
Klemen Arh in Tjaša Mezga, na Brdu pri Kranju Peter Semo|ič in Lidija Bozovičar, na gradu Strmol Tomaž Ledinek in
Anita Rus, na Jesenicah Darko Čorkovič in Petra Kejžar, v
Kranju pa sta se 27. avgusta poročila Rok Demšar in Andreja Buh. Mladoporočencem čestitamo in jim podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas.

vremenska napoved
Slritarjeva ui. 6. K R A N J

Danes bo jasno. V gorah bo nekaj kopaste oblačnosti. V soboto bo sončno, bolj oblačno bo na vzhodu Gorenjske. V nedeljo bo v višjih legah jasno, drugod zjutraj in dopoldne oblačno ali megleno, popoldne se bo razjasnilo. Hladneje bo.
Agendia RS za okolje. Urad za meteorologijo 30/16•6
PETEK

SOBOTA

RADIO KRANJ d.o.o.
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v sredo opolnoči se je iztekel rok za vložitev kandidatur za letošnje volitve na sedežih volilnih komisij. Sedaj se že
ve, da na Gorenjskem za poslance državnega zbora kandidira 154 ljudi na listah 16 strank ali list.

Goren'ska ima 154 kandidatov

DANICA ZAVHL ŽLEBIR

Kot so nam včeraj zjutraj
povedali na sedežu volilne
komisije prve volilne enote,
je na Gorenjskem pravočasno vložilo kandidature 16
političnih strank in list, od
tega je devet parlamentarnih in sedem drugih. Na
njih skupaj kandidira 154
kandidatk in kandidatov, po
vrsti pa so svoje kandidature vložile naslednje: Lipa,
Lista za čisto pitno vodo
(LZČPV), Stranka slovenskega naroda (SSN), Slovenska ljudska stranka in
Stranka mladih Slovenije
(SLS in SMS), Demokratična stranka upokojencev
(DeSUS), Slovenska nacionalna stranka (SNS), Slovenska demokratska stranka (SDS), Zelena koalicija

(Zelena stranka in Zeleni pravilnost vloženih kandiprogres), Zares - nova poli- datur, nato bodo izžrebali
tika, Nova Slovenija - kr- vrstni red kandidatnih list,
ščanska ljudska stranka 6. septembra pa bo državna
(NSi), Liberalna demokraci- volilna komisija objavila
ja Slovenije (LDS), Socialni seznam kandidatur.
demokrati (SD), Lista za
Vsa imena nam za sedaj
pravičnost in razvoj (LPR), še niso znana, zato tokrat
Krščansko demokratska objavljamo le tista, ki so
stranka (KDS), Naprej Slo- nam jih sporočiU iz političvenija (NPS) in Zeleni Slo- nih strank. Na Gorenjskem,
venije. Dvanajst list ima po v prvi volilni enoti (od osenajst kandidatov, torej v mih v vsej Sloveniji) s svojivsakem od volilnih okrajev mi listami nastopa devet
svojega, štiri pa manj. parlamentarnih strank in
Stranka slovenskega naroda sedem drugih. Volili jih
ima denimo sedem kandi-^;v.,i>o'mo v enajstijb volilnih
datov, SNS šest, Zelena ko- okrajih. Prvi volilni okraj
alicija deset, KDS šest in ima sedež na Jesenicah, obNaprej Slovenija štiri. To so sega pa občine Kranjska
vsi podatki, ki so nam jih Gora, Jesenice in Žirovnica.
bili pripravljeni povedati pri Drugi okraj s sedežem v Ravolilni komisiji, kajti do pri- dovljici obsega občine Bled,
hodnjega tedna morajo vo- Bohinj in Gorje, tretji okraj
lilne komisije še preveriti s sedežem v Radovljici zaje-

VOLILNA ENOTA l(GORENJSKA)

ma občino Radovljica. Četrti
volilni okraj s sedežem v
Kranju zajema del mestne
občine Kranj na levem bregu Save, peti volilni okraj
del mestne občine Kranj na
desnem bregu Save, šesti
prav tako s sedežem v Kranju pa občine Naklo, Cerklje, Šenčur, Jezersko, Preddvor in del občine Kranj
proti Golniku, Goričam in
Trsteniku. Sedmi okraj s sedežem v Tržiču obsega občino Tržič. Osmi okraj ima sedež v Škofii Loki, zajema pa
občino Škofja Loka, deveti
okraj zajema območje občin
Gorenja vas-Poljane, Žiri in
Železniki, sedež pa ima
prav tako v Ško^i Loki. H
gorenjski volilni enoti sodijo tudi Kamnik s Komendo
(deseti volilni okraj s sedežem v Kamniku) in Cerkno

ter Idrija (enajsti volilni
okraj). Danes objavljamo
zemljevid prve volilne enote
z vsemi občinami, ki sodijo
vanjo.
Volitve bodo v nedeljo, 21.
septembra. V osmih volilnih enotah volimo 88 poslancev v državni zbor, dva
pa sta poslanca italijanske
in madžarske narodnosti.
Gorenjska jih bo torej dobila enajst. Na parlamentarnih volitvah leta 2004 smo
Gorenjci največ glasov namenili stranki SDS, ki je
dobila pet poslanskih mest,
LDS, ki je imela tri poslance, SLS, SD in NSi pa so
imele po enega. Razmerje
sil se bo letos najverjetneje
spremenilo, poznavalci pravijo, da se bosta za prevlado
borili dve trenutno najmočnejši stranki, SDS in SD.

Prvi volilni okraj

1 - Kranjska Gora
2 - Jesenice
3 - Žirovnica

Drugi volilni okraj (Radovljica i)
4 - Bohinj
5 - Bled

6 - Gorje
Tretji volilni okraj (Radovljica 2)

V osmih
volilnih enotah
po Sloveniji
volimo
88 poslancev
v državni zbor,
dva pa sta
poslanca
italijanske in
madžarske
narodnosti.
Gorenjska jih
bo torej dobila
enajst.

7 - Radovljica

Četrti volilni okraj (Kranj 1)
8 - Kranj (levi breg Save)

Peti volilni okraj

8 - Kranj (desni breg Save)

Šesti volilni okraj

8 - Kranj (del občine proti
Golniku, Goričam, Trsteniku)
9 - Naklo
10 - Cerklje
n - Šenčur
12 - Jezersko
13 - Preddvor

Sedmi volilni okraj
14 - Tržič

Osmi volilni okraj
15 - Škofja Loka

Deveti volilni okraj

16 - Gorenja vas-Poljane
17 • Železniki
18 - Žiri

Deseti volilni okraj

19 - Kamnik
20 - Komenda

Enajsti volilni okraj

21 - Cerkno
22 -

Idrija

i8

VOLITVE 2008

Razgledi

Kandidature za letošnje volitve so vložene, imena kandidatov večinoma znana, volilna kampanja poteka, kandidati
že nagovarjajo volivke in volivce, čez dobre tri tedne pa bodo ravno ti odločili, kdo nam bo prihodnja štiri leta kot
poslanec v diiavnem zboru krojil zakone. Karte so razdeljene, igra se lahko začne.

Volilne karte so že razdel ene
K D O S O K A N D I D A T I Z A Č E S T I T K E ( K O T POJE Z O R A N P R E D I N ) N A G O R E N J S K E M ?

DANICA ZAVRL Ž U B I R

Med kandidati
je devet
županov.
Preizkušena
metoda stranke
SLS, ki ima v
slovenskem
parlamentu
najvišje število
županov, je
očitno postala
tudi model za
druge stranke
in kandidate,
ki bi se radi
preizkusili
v obeh vlogah
in tako svoji
občini
v Ljubljani
izposlovali
kako prednost.

Med kandidati je devet županov: Milan Cadež (Gorenja vas-Poljane), Tomaž
Tom Mencinger (Jesenice)^
Jure Žerjav (Kranjska Gora),
Janko S. Stušek (Radovljica),
Borut Sajovic (Tržič), Damijan Peme (Kranj), Franc Čebulj (Cerklje), Mihael Prevc
(Železniki) in Anton Tone
Smolnikar (Kamnik). Preizkušena metoda stranke SLS,
ki ima v slovenskem parlamentu najvišje število županov, je očitno postala tudi
model za druge stranke in
kandidate, ki bi se radi preizkusili v obeh vlogah in tako
svoji občini v Ljubljani izposlovali kako prednost. Kandidira tudi več podžupanov,
najbolj zanimiva pa je slika
iz občine Gorenja vas-Poljane, kjer kandidira ves občinski vrh: župan in oba
podžupana, Dušan Marc in
Janez Hrovat. Med kandidati je tudi minister Janez Podobnik, ki kandidira v enajstem volilnem okraju (Idrija), kar še vedno sodi v prvo
volilno enoto na Gorenjskem. Na Gorenjskem pa ne
bo kandidiral obrambni minister Kari Erjavec, sicer šef
stranke DeSUS, čigar volilni
okraj bo tokrat Žalec.
Kandidira tudi večina aktualnih poslancev: Bojan
Homan, Branko Grims, Mi-

lenko Ziherl, Rudi Veršnik,
Darja Lavtižar Betler, Samo
Bevk, Borut Sajovic, Mihael
Prevc in Anton Kokalj. Ni pa
med njimi več Pavla Ruparja, ki je bil za poslanca izvoljen pred štirimi leti. Med
gorenjskimi kandidati ni več
Mateja Lahovnika iz Velenja,
ki sedaj kandidira doma, in
tudi ne več Bojana Starmana, ki ga je stranka SDS na
njegovem območju zamenjala z drugim kandidatom,
on pa se je odločil za umik iz
državne politike.

Udarne dvojice in trojke
Kalcšna bo volilna tekma v
posameznih volilnih okrajih? V pirem okraju, na Jesenicah, kjer ljudje že tradicionalno volijo levico, imajo
ravno tri levosredinske
stranke najmočnejše kandidate. SD na kandidatni listi
zastopa Tomaž Tom Mencinger, župan občine Jesenice, LDS župan sosednje občine Jure Žerjav, Zares pa
nekdanji uspešni direktor
Acronija Vasilij Prešeren.
Na desnici so jim nasprotniki Boris Kitek (SDS), sicer
Mencingerjev podžupan.
Marko Zupančič (SLS) in
Avgust Mencinger (NSi),
DeSUSov kandidat je Ljubo
lasnič, SNS in Lipo pa zastopata politično manj znani
dami, Andreja Kosem Dvor-

žak in Monja Bolte. Marija
Ogrin (SDS), Eva Štravs
Podlogar (SD), Davorina
Pire (LDS), Matjaž Erjavec
(Zares), Janez Sušnik (SLS),
Marija
(NSi), Klemen
Ramuš (SNS), Edvard Paviovič (Lipa) in Anton Urh (DeSUS) SO konkurenti v drugem volilnem okraju, v občinah Bled, Bohinj in Gorje.
Prepoznavnejši med njimi
so zlasti Eva Stravs Podlogar,
ki jo poznamo iz turistične
dejavnosti, Davorina Pire, ki
se je potegovala za mesto županje v občini Bled, Matjaž
Erjavec, direktor občinske
uprave na Bledu, ki so ga
pravkar odstavili, in Janez
Sušnik, v prejšnjem manda-.
tu predsednik državnega
sveta, v tretjem okraju (Radovljica) pa se merijo Anton
Pogačnik (SDS), Mariana
Rebemik (SD), Janko S. Stušek (LDS), Jože Andrejaš
(Zares), Marjeta Smolnikar
(SLS), Janez Urbane (NSi),
Klemen Ramuš (SNS), Dušan Jovanovič (Lipa) in Jožef
logu (DeSUS). Poleg radovljiškega župana je znan tudi
Jože Andrejaš, gostilničar in
lanski kandidat za predsednika države, zanimivi pa sta
tudi dve novinarski imeni,
Marjeta Smolnikar in Jože
Logar. Četrti volilni okraj
(občina Kranj na levem bregu Save) ponuja naslednja
imena: Darinka Rakovec

Rezultati volitev 2004
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Takle je bil rezultat volitev leU 2004, kako se bodo stranke odrezale letos?

(SDS), Darja Lavtižar Bebler
(SD), Tjaša Filipčič (LDS),
Damijan Peme (Zares),
Miha Palovšnik (SLS), Valerij Grašič (NSi), Bernarda
Eiien Kosmač (SNS), Dejan
Kaloh (Upa) in Andrejka
Majhen (DeSUS). Poleg župana sta zanimivi vsaj še dve
ženski imeni: Darja Lavtižar
Bebler, ki je v štirih letih zamenjala dvoje: stranko in volilni okraj. Prej je kot kandidatka LDS kandidirala v domači Kranjski Gori, sedaj
kot članica SD v Kranju.
Druga je Bernarda Eržen
Kosmač, v politiki manj, v siceršnjem življenju pa bolj
znana. Zaposleno na upravni enoti v Kranju ji je teiinji
načelnik Metod Ferbar mizo
iz pisarne preselil na hodnik, spor pa je pozneje na sodišču dobila. Kosmačeva
kandidira tudi v petem okraju, tam pa se za mesto poslanca potegujejo še: Bojan
Homan (SDS), Aleksander
Ravnikar (SD), Darja Kovačič (LDS), Alojzij Potočnik
(Zares), Franci Rozman
(SLS), Irena Ahčin (NSi),
Primož Krašna (Lipa) in Dušan Rebolj (DeSUS). Slednji
je prvi mož sindikata Pergam, med drugimi kandidati pa so kar štirje občinski
svetniki v mestni občini
Kranj. Branko Grims (SDS),
Ivan Grginič (SD), Dušan
Vučko (LDS), Alenka Bratušek (Zares), Frane Čebulj
(SLS), Vlasta Sagadin (NSi),
Branko Terglav (SNS), Vida
Knific (Lipa) in Margareta
Benčič (DeSUS) so kandidati na šestem okraju, na
kranjskem podeželju. Poznavalci napovedujejo oster
boj med Brankom Grimsom
in županom Cerkelj Francem Cebuljem. Pred štirimi
leti ga je v enaki konkurenci
dobil Grims. Zanimiv je še
kandidat Dušan Vučko,
doma iz Bohinja. Odraščal je
sicer na Golniku, je poudaril
ob svoji predstavitvi. Tudi
poslanec je že bil. V sedmem volilnem okraj Tržič
na volitvah nastopajo: Vida
Raztresen (SDS), Jure Meglič (SD), Borut Sajovic
(LDS), Darko Koren (Zares),
Ivanka Valjavec (SLS), Slavko Bohinc (NSi), znova
Branko Terglav (SNS), An-

drej Kumar (Lipa) in Anton
Kramarič (DeSUS). Slednji
je bil poslanec že v prvem sestavu slovenskega parlamenta. Zanimivo je, da sta si
konkurenta za poslansko
mesto v Tržiču župan in
podžupan, Sajovic in Meglič.
Na Škofjeloškem pa v osmi
volilni enoti (občina Skofja
Loka) nastopajo: Milenko Ziherl (SDS), Lidija Goljat
(SD), Branko Celar (LDS),
Trna Teržan (Zares), Valentina Nastran (SLS), Anton
Kokalj (NSi), Aldcsander Ževart (SNS), Dušica Boštjančič (lipa) in D u ^ Krajnik
(DeSUS). Najbolj opazen je
ravno slednji, ki je kandidiral tudi za župana občine
Škofja Loka in izgubil za las,
zaradi njegove pritožbe pa
so morali volitve na treh voliščih v občini ponoviti. Deveti volilni okraj (Poljanska
in Selška dolina) ima naslednje kandidate: Milan
Čadež (SDS), Jurij Krvina
(SD), Dušan Marc (LDS),
Karmen Klavžar (Zares),
Mihael Prevc (SLS), Janez
Hrovat (NSi), znova Aleksander Ževart (SNS), Samo
Dover (lipa) in Jože Novak
(DeSUS). Tu sta v igri dva
župana, Čadež in Prevc, ki
sicer prijateljsko sodelujeta
v skupini 4 + 4 = 6 (štirje župani in štirje poslanci, kar je
šest ljudi na Sko^eloškem).
V desetem, kamniškem
okraju pa gredo na volitve:
Rudi Veršnik (SDS). Julijana Bizjak Mlakar (SD), Brane Golubovič (LDS), Sandi
Uršič (Zares), Franc Grešnik (SLS),. Matej Tonin,
(NSi), Nina Mavrin (SNS),
Djordje Perič (Lipa), in Anton Tone Smolnikar (DeSUS). Najmočnejša nasprotnika sta po mnenju poznavalcev Veršnik in župan
Smolnikar. V enajstem
okraju v Idriji pa nastopajo:
Lado Likar (SDS), Samo
Bevk (SD), EmesU Eržen
(LDS), Marijan Groff (Zares), Janez Podobnik (SLS),
Ivan Skrt (NSi), znova Nina
Mavrin (SNS), Maksimiljan
Mohorič (Lipa) in Neda Pagon (DeSUS). Najmočnejša
nasprotnika sta si tu že dosedanji poslanec Samo Bevk
in aktualni minister za okolje Janez Podobnik.

POGOVOR

Razgledi

Za velikimi uspehi športnikov navadno stojijo vsa družina, trener, klub in še kdo, ki na koncu doda piko na i.
Z a našimi plavalci, predvsem za Saro, je bil zadnje čase pranoterapevt Brane Skubic z Zgornjega B r ^ a , ki jo
je spremljal tudi na olimpijsldh. igrah v Pekingu.

Sarina kola na aa ni oresenetila
V I L M A STANOVNIK

ob velikih uspehih naših
plavalcev, predvsem Sare
Isakovič, se zadnji dve leti
vedno pojavlja tudi vaše
ime. Kakšna je vaša vloga v
reprezentanci?
"Delam tako rekoč z vsemi
našimi plavalci razen s Petrom Mankočem, ki ima svojo ekipo spremljevalcev, od
trenerja do psihologov. Za
večino drugih plavalcev, zlasti za te z gorenjskega konca,
pa pomagam skrbeti jaz. Gre
predvsem za sprostitev, za
pomoč pri enostavnih bolečinah mišic in poškodbah."
Kakšno je vaše delo s Saro
Isakovič?
"S Saro sva redno delala od
evropskega prvenstva leta
2006 v Budimpešti. Kadarkoli je bila Sara doma, na Gorenjskem, sva se m terapijah
srečevala enkrat tedensko.
Terapija je navadno pomenila, da je povedala, s kakšnimi
težavami se srečuje, kje ima
bolečine, in skušala sva to
odpraviti. Bistvo te terapije
je, da je lahko nemoteno trenirala, da je šla naslednje dni
na trening brez bolečin, tako
rekoč v počutju top-fit, ne pa
z zategnjenimi mišicami ali
celo bolečninami. Le v tem
primeru športnik lahko normalno opravi trening. Športniki namreč za dobro počutje izkoriščajo rasdične možnosti, nekateri celo doping,
mi pa smo delali s sprostitvenimi tehnikami."

Pri športnikih
je trener tako
imenovani
"bič božji". Jaz
pogladim,
pobožam in vse
skupaj spravim
v ravnotežje.

Priprave na tekmo, posebno na najpomembnejše, so
gotovo še posebno zahtevne. Kakšne so?
"Seveda pred tekmami delamo posebne vaje, tako imenovano vizualizadjo. To pomeni, da podoživiš trening
oziroma tekmo ter najdeš,
kakšne napake si naredil. V
naslednjem koraku te napake popraviš in nato lahko
opraviš nov optimalen trening ali tekmo. Takšnega
nato spraviš v podzavesti. Če
to "banalno" primerjam s
pisanjem članka, pomeni, da
napišeš tekst, ga še enkrat
prebereš, kar ti ni všeč, popraviš, ga daš lektorirat in
takšnega shraniš. Ko ga potrebuješ, dobiš tekst v popravljeni obliki. Podobno je z
vizualizadjami."

Sara Isakovič in pranoterapevt Brane Skubic sta znala najti pravo formulo za uspeh./ Foto:corud Kaveie
Kako sta se pripravila na finale v Pekingu?
"Pred tekmo sva delala vizualizadjo in prišel sem do
rezultata 1:55:1. Naprej ga nisem upal spuščati, saj sva
imela nekakšen pravi občutek, rezultat blizu tistega, kar
si je želela in nato tudi odplavala. Vendar pa to lahko delaš le z nekom, s komer imaš
urejene odnose. S Saro se
dobro poznava, skupaj sva
delala že več kot dve leti,
imela sva pošten odnos,
predvsem pa sva ugotovila,
da se drug na drugega lahko
zaneseva. Za tekmovalca je
občutek, da se na nekoga lahko zanese, res pomemben."
Kako bosta sodelovala sedaj, ko je Sara odšla v Ameriko?
"Ko bo v Sloveniji, bova še
vedno sodelovala. To pa bo
pred velikimi tekmami, saj
se je ravno sedaj izkazalo, da
je takšen pristop pred tekmami še kako pomemben. Tudi
Primož Kozmus je imel s seboj zdravilca oziroma bioterapevta iz Brežic Marjana
Ogorevca. Seveda ne trdim.

da sta športnika dobila kolajni zaradi naju, da je Sara
tako dobro plavala zaradi
mene. Mogoče pa je bilo ravno tega pol odstotka med
vsemi drugimi faktorji odločilnega za tako dober rezultat Mogoče ..., čeprav je dejstvo, da se takšnega načina
priprave lahko lotiš z nekom,
ki že vse zna. Najprej je treba
biti vrhunski tekmovalec,
takšna pomoč pa je le pikica
na i. Ne moreš se dela lotiti z
nekom, ki na primer pride z
otrokom in mi reče, naj poskrbim, da bo dobil kolajno.
Tako ne gre."

pravila, in po terapiji bo
spet dobro psihofizično pripravljena. Vendar pa je dejstvo, da na koncu, ko pride
tekma, ko stopi na odrivni
kamen, tekmovalec ostane
sam. Ni več ne staršev ne
trenerja ne psihologa. Ostane sam, in če tisto, kar zna,
opravi optimalno, rezultat
ne more izostati. Mene Sarina kolajna ni presenetila.
Pri sebi sem vedel, da jo bo
dobila, vprašanje je bilo le,
katero. So pa takšne napovedi zelo nehvaležne. Čeprav zame ne toliko kot za
trenerja in tekmovalca."

Ko sva se o Sari pogovarjala
po uspehu na letošnjem
evropskem prvenstvu, ste
dejali, da brez zadovoljstva
z delom, ki ga opravljaš,
velikih rezultatov ne more
biti. Olimpijska kolajna to
najbrž potrjuje?
"Zagotovo. Še vedno
imam enako mnenje. Sara
je zadovoljna s seboj, vedela
pa je tudi, da bo v primeru,
če bo imela težave, pri meni
vedno dobila pomoč. Če jo
bo nekaj bolelo, bova to od-

Kakšne pa so reladje tekmovalec-trener-pranoterapevt?
"Odnos med nama s trenerjem je bil ves čas dober.
In le tale odnos trener-tekmovalec in še nekdo zraven,
ki je z njima kompatibilen, je
zmagovita kombinacija. In
mi trije smo bili ekipa. Bili
smo ekipa na pripravah, na
tekmovanjih, kar veliko časa
samo prebili skupaj."
Boste sedaj, ko je odšla čez
lužo, Saro kaj pogrešali?

"Vedno pogrešaš nekoga,
ki ti je drag. In meni je Sara
postala draga. Takšen odnos,
kot ga imava midva, ostane za
vedno. Z nekom, ki nimaš nikakršnih razprtij, ki se dobro
razumeš, se lahko tudi začasno razideš, vendar nisi razočaran. Življenje gre naprej."
Saro poznamo kot dekle, ki
ni nikoli slabe volje, s katero se sploh ni mogoče spreti. Sta se vidva kdaj?
"Jaz se s Saro nisem nikoli
skregal. Ni mi bilo treba. Pri
športnikih je trener tako
imenovani "bič božji". Jaz
pogladim, pobožam in vse
skupaj spravim v ravnotežje.
Ravno zato trener ne more
biti s tekmovalcem v takšnem odnosu kot sem jaz.
Trener mora od tekmovalca
zahtevati izvajanje programa
in Sarin trener Miha Potočnik se je odločil za "zmagoviti" program. Svojo vlogo je
opravil z odliko. Prav tako
tudi klub in z:veza, ki sta
omogočila optimalne priprave. Stvari so se pač odvile v
pravi smeri in to je bil pogoj
za uspeh."

NEPREMIČNINE

Razgledi

Cene nepremi6iin na Gorenjskem padajo. To je danes dejstvo, razlogov pa ne gre iskati v večji ponudbi, pač pa
v zaostrenih kreditnih pogojih in slabšem življenjskem standardu.

aaec cen se se m zaK uc

v*

že zgolj s časom, saj je cena v
zadnjih letih rasla iz meseca
"Nekateri prodajalci cene v mesec zaradi premajhne
svojih nepremi&iin še vedno ponudbe. Takšnih špekulanzadržujejo na ravni iz prejš- tov danes ni več, saj cene panjega leta, saj menijo, da jih dajo in lahko nepremičnine
bodo vseeno lahko prodali,, izgubijo vrednost
vendar drži - cene nepremičnin na Gorenjskem padajo,"
Na Škofjeloškem cene
pravi Ihomas Kidj iz nepre- ne padajo
mičninskega podjetja Fesst
Razlogov za preobrat je več:
V nasprotju s preostalo
od padca plaSlne sposobno- Gorenjsko pa cene v škofjesti kupcev in posledično loški regiji, predvsem v Škofmanjše kreditne sposobno- ji Loki ne padajo. "Upada
sti; napoveduje se večja po- cen ne zaznavamo, drži pa,
nudba novih stanovanj, zato da drugače od prejšnjih let
številni čakajo na objavo cen, ne rastejo več," na vprašanje
starejšim pa naj bi cene pa- o upadanju cen odgovarja
dle še bolj; povečali so se živ- Ivan Faj&r iz agendje Loka
ljenjski stroški, zato potenci- nepremičnine. Razlog je prealni kupd manj privarčujejo. prost, v Škofji Loki ni niti ve"Glavni razlog pa so bile likega povpraševanja po neprecenjene nepremičnine, ki premičninah, na drugi strani
so bile posledica velikega šte- pa tudi prave ponudbe ni.
Novih stanovanj že nekaj
vila investicij in ogromnih
donosov na borzi. Na ta na- časa ni na spregled (trenutno
čin se je na trg nepremičnin jih gradijo v Virmašah), na
zlivalo veliko gotovine, pov- voljo je le nekaj novih drupraševanje je bilo večje, ..., žinskih hiš, ki pa zaradi visosedaj se je stanje obrnilo. kih cen ostajajo neprodane.
Vlagatelji na borzi izgubljajo, Le pri prometu z zemljišči
gotovine na trgu praktično Fajfer opaža, da cena nekolini," pojasnjuje Krelj in doda- ko narašča, vendar ne tako
ja, da ni več špekulantov, ki kot v prejšnjih letih: "Kmalu
so. na primer, kupili starejše naj ti se sprostila nova zemstanovanje, ga obnovili in ljišča, kar končno pomeni
dražje prodali. Zaslužili so večjo ponudbo, več gradenj,
BOŠTJAN BOGATAJ

Raven cen
nepremičnin je
previsoka. Cene
manjših
stanovanj
so v Bad
Kleinkirchheimu nižje kot v
Kranjski Gori,
zato se pri nas
ne prodajajo,
za tujce niso
zanimive.

Na Škofjeloškem cene nepremičnin vztrajajo na okopih, čeprav se novogradnje ne

prodajajo zlahka. / fmo: conid KIVM
z novo ponudbo pa bodo padle tudi cene."
"V Kranjski Gori cene zanesljivo padajo za veČ deset
odstotikov, v nekoliko manjši
meri pa tudi na Jesenicah in
okolid, drugod pa so se ustalile," pojasnjuje Olivera Kostič iz podjetja Nepremičnine
Smuk. Tako naj bi po izkušnjah podjetja Smuk zemljišča v Kranjski Gori padle za
neverjetnih 42 odstotkov, na
Jesenicah pa so pred pol leta

Spamje lahko tudi nevaren 1 1 0

ROBERT G u š n N

Nezaidena delctrondca poita
je vdika nadleg pri komuniciranju s pomoto elektronske pošte. Slovensko Ji prcwimo feidi eslama, predvsem pajo poznamo
pod imenom "spam". Veijetno
vsi uporabniki dektronske pcSte
poznate n^lednjo zgodbo. Ko
odprete elektronski poštni nabiralnik, vas v njem čaka cela kopica dektron^cih sporočil. Vdiko
jih dobite od oseb, kijih sploh ne
poznate. Ponujajo vam nakup
zdravil, pripomočkov, celo denar vam pmujajo. V prvi vrsti
so ta sporočila reklamne vrste,
precepa je tudi takšnih, ki želijo vos in vaše ime zgolj zlorabiti.
Za tovrstnimi sporočili običajno
stoji cd sistem. Iger vos ^euSajo
ali pretentati ali pa vas prepričati o nečem, kar ni dobro, oziroma 1» nakup stvari, ki je sploh
ne potrebujete.
Snovalci takšnih sporočil so
ljudje, prodajalci, lahko pa

tudi kriminalne zdruibe, ki se
želijo zgolj dokopati od vaših
osebnih podatkov in številk
transakcijskih računov. Zato je
najbolje, da takšna sporočila
takoj zbrišete in jih ne prebirate, saj lahko poleg vsebine vsebujgo tudi virus, ki lahko napade vaš računalniški sistem.
Previdno torg in pamet v g/avo. Če je izplen le nekajodstoten.je dobiček na dru^ strani
lahko že izredno vdik, če pretentajo le nekaj ljudi, je Škoda
lahko ogromna. Še najmanj je,
da izdelka, ki ste ga naročili in
plačali, ne dobite. Stvari so že
mnogo bolj komplicirane, ko
vant izpraznijo bančni račun,
sploh pa je tragično, ko nekdo
prevzame vašo identiteto in jo
zlorablja pri poslovanju.
Za pošiljanje teh sporočil se
običajno uporabljajo posebni
roboti, programi, ki samodgno
pošiljajo sporočila na milijone

različnih elektronskih naslovov. Elektronske naslove ti sistemi pridobijo tako, da pregledujgo internet in od tam le pobirajo vaše javno objavljene
elektronske naslove. Zato je
najbolje, da so vaši elektronski
riaslovi na intemetu objavljeni
kot slikovrte datoteke in ne kot
besedilo. Tako jih roboti ne
zanjo prebrati in ste vami pred
nezaželeno elektronsko pošto.
Eden od najuspešngših programov nove generacije za zlorabe prek spleta je program z
imenom Storm. Deluje tako
na spletnih straneh kot tudi
prek elektronske pošte, zato je
njegova učinkovitost še ve^o.
Skupajje Storm okužil že okoli petdeset milijonov osebnih
računalnikov po vsem svetu,
višek pa je dosegd julija 2007,
ko je bilo hkrati okuženih kar
1,4 milijona osebnih računalnikov. Pojavil seje leta 2007,

dvosobno stanovanje s 53
kvadratnimi metri površine
prodali za osemdeset tisoč evrov, pred dnevi za sedemdeset tisoč evrov. "Danes kupd
težje najamejo kredit, skoraj
vsi kupujejo s hipotekamim
kreditom. Po drugi strani
prodajald še vedno vztrajajo
pri visokih cenah, čeprav nepremičnine ne prodajo," pojasnjuje Kostičeva, ki pro^jalcem po več mesecih prodaje svetuje znižanje cen. Neka-

teri nepremičninsko posrednico upoštevajo, drugi vztrajajo in upajo na boljše čase.

Predrago tudi za tujce
Zanimivo je, da na Gorenjskem padajo praktično vse
cene nepremičnin, razen na
najboljših lokacijah v turističnih biserih. Pa tudi tam
večjega povpraševanja tujcev, Id so v preteklih letih zaznamovali nepremičninski

R A Č U N A L N I K IN JAZ
uporabiti pa ga je mogoče za
različne rutčine zlorab. Od
"phishinga" ali kraje osebnih
podatkov, pošiljanja nezaželene
elektronske pošte, zlorabe spletnih dnemikov ali blogov, pa vse
do vdorov v sporočilne sisteme,
kot sta SkYpe in Instant
Messenger. Storm je izredno trdoživ, ima pa tudi napreden sistem razšiijanja. Ko ga namestimo na računalnik, se namreč
razpošlje na več naslovov. Najbolj učinkovit je na Microsoftovem operacijskem sistemu, kije
tudi najbolj ranljiv.
Storm je sposoben na okuženem računalniku v eni sami uri
poslati do štirideset tisoč nezaždenih elektronskih sporočil. V
času viška je proizvedd dvajset
odstotkov vsega svetovn^a "spama". Storm se je izkazal kot
ru^bolj učinkovit program za
izvajanje različnih nezaželenih
operacij, saj se namesti hitro,

zelo hitro "poskrbi za svoje potomce", hkrati pa gaje zaradi
različnih tehnik, ki jih uporablja, zelo težko odkriti.
Glavni namen Storma ni
računalnikom po svetu povzročati škodo, pač pa priMivati
premoženjsko korist. Zaslužek
prinaša prek "phishing" strani
ter prek prodaje farmacevtskih
izdelkov. Program namreč promovira spletru) stran, ki prodaja cenene ponaredke zdravil iz
Kitajske in Indije.
Nezaželena pošta v mojem
ruibiralniku so poleg položnic
tudi reklame, najbolj nezaželerta elektronska pošta pa je tista,
ki mi želi povzročiti Škodo in
me oropati identitete. Če se nevarnosti zavedamo in vemo
zanjo, se je lahko uspešno
obranimo ter tako preprečimo
vso škodo, ki bi nam lahko bila
povzročena. Čim manj "spama"vam ždim.

NEPREMIČNINE
trg na Bledu, Kranjski Gori in
v Bohinju, ni več. "Raven cen
je previsoka. Cene manjših
stanovanj so v Bad Kleinkirchheimu nižje kot v Kranjski Gori, zato se pri nas ne
prodajajo, za tujce niso zanimive," pojasnjuje Thomas
Krelj. Te cene lahko padejo do
30 odstotkov, kar na primer v
Kranju (kd je po cenah nepremičnin takoj za gorenjskimi
turističnimi sredkči) ni mogoče, saj bi cene padle pod
mejo sprejemljivih stroškov
gradnje.
V Kranjski Gori in na Bledu
so pretiravali s cenami, zato te
cene lahko padejo, vendar ne
na najboljših lokadjah. "Tudi
v centru Ljubljane so cene visoke pa vendar ne bodo padle,
saj je meščanskih stanovanj
malo, premožnih pa še vedno
dovolj," pojasnjuje Krelj in
nadaljuje: "Enako bo v Kranjski Gori za nepremičnine, s
katerih se lahko peš podaš na
smučišče, in na Bledu ob jezeru ali v neposredni bližini."
V Bohinju naj bi bilo drugače,
saj so le določene nepremičnine precenjene, sicer pa je
turizem v pohiem razmahu
in bodo cene še rasle. Krelj
potrdi, da je Bohinj trenutno
ena boljših nepremičninskih
naložb.
In tujci? "Tujd na cene nepremičnin ne vplivajo več. Ob
našem obisku na nepremičninskem sejmu v Londonu so
nam dejali, da naše nepremičnine previsoko vrednotimo, zato pa so se usmerili v
Romunijo in Bolgarijo," pojasnjuje Krelj. Na Zgornjem
Gorenjskem gredo nepremičnine različno v promet, med

njimi večinoma ni več tujcev.
"Še največje povpraševanje
trenutno velja po starejših hišah, ki jih je mc^oče obnoviti,
žal pa je takšne ponudbe premalo. Maloštevilni tujd bi
tako radi kupili hišo v Mojstrani ali na Dovjem, v Kranjski Gori, Bohinju in na Bledu," pravi Olivera Kostič".
Na Škofjeloškem tujd niti
v preteklih letih niso pokazali
veliko navdušenja za nakup
nepremičnin. Je zato več povpraševanja "tujcev" iz Ljubljane? "Ne, vzrok pa je slaba
prometaa povezava, čeprav
so pred leti kar veliko spraševali po naši ponudbi tudi
kupd iz prestolnice," pravi
Ivan Fajfar. Ško^a Loka je v
enakem primežu ponudbe in
povpraševanja, kot je bila v
preteklih letih. Če se v Kranju
zaradi novogradenj pozna
znižanje cen starejši nepremičnin, v Ško^i Loki ni tako.
Cene so bile že do sedaj nizke, zato tudi težje padajo,
marsikje se prodajalec in kupec sama dogovorita, zato
cene niso rasle kot drugod.

Cene starejših in novih
stanovanj preblizu
"Na Jesenicah je treba za
novo stanovanje odšteti 1500
evrov za kvadratni meter,
vendar jih ne ponujamo v
našem podjetju," o trenutni
ceni pravi Olivera Kostič.
Takšna cena je morda primerna, zato pa preseneča
cena starejših stanovanj - od
1200 do 1400 evrov za kvadratni meter. Vsekakor pa je
cena novogradnje močno odvisna od kvalitete gradnje.

Razgledi

V Kranjski Cori je cena zemljišča drastično padla, za koliko, pa je težko ugotoviti, saj je prodaja
(skoraj) popolnoma zastala. Oglaševalne cene (še) ne določajo vrednosti zemljišč. /Foto^AnkjSuiov«
"Kupd nikakor niso pripravljeni plačati enake cene za
starejše stanovanje kot za novogradnjo, zato je nerazumljivo vztrajanje prodajalcev
pri visokih cenah," pojasnjujejo v nepremičninah Smuk.
Komunalno neopremljena
zemljišča na Jesenicah so od
90 do 120 evrov za kvadratni
meter, opremljena pa še nekoliko diažia.
V Skofji Loki je treba za 55
kvadratnih metrov veliko stanovanje odšteti med sto in
sto deset tisoč evrov. "To pomeni, da se cene gibljejo okoli dva tisoč evrov za kvadratni
meter, kar je toliko, kot naj bi
v Kranju o^teli za novogradnje. Zato trg miruje, tako prodaje kot nakupov je malo,"
pojasnjuje Fajfar. Komional-

no opremljena zenJjišča prodajala vrednotijo po 220 do
2}o evrov na kvadratni meter, komunalno neopremljena zazidljiva zemljišča pa so
od 110 do 120 evrov. Cene v
dolinah padajo, v Gorenji vasi
velja cena po 80 evrov za kvadratni meter, v Žireh in Železnikih pa po največ 50 evrov
za kvadratni meter zemljišča,
velikokrat še manj.
"V Kranjski Gori je bilo treba odšteti po tisoč evrov za
kvadratni meter zemljišča,
cena pa je v zadnjih mesecih
zelo padla. Koliko, je težko
oceniti, saj prometa ni, kar
pomeni, da je cena previsoka
ali pa je zemljišče slabo," pojasnjuje Thomas Krelj. Oglaševalne cene tako ali tako niso
merilo za vrednost zemljišča.

Kadar so ohhajanci pričujoči

MIHA NAGUČ

Ko je postal župnik v Kemptnu, je Trubar postavil nov
cerkveni red. Že zadnjič smo
videli, da se je pri njegovih obredih veliko bralo iz Svetega
pisma. "In pri tem naj vaša
častita modrost ve, da bo redno
branje po^vja
za poglavjem
iz Biblije v cerkvi pri preprostem dovdcu, ki ne zna brati,
in pri marljivih poslušalcih gotovo rodilo in zbudilo veliko
razumevanje Svetega pisma,
korist in sad, kakor bom to ob
času z več besedami razložil.
Zato so stari kristjani to dobro
navado začeli in se je do nas
ohranila, toda papež ji je vzel
dober sloves s svojim breviijem
in mašno knjigo, ker je iz branja napravil zaslužno dganje,
s katerim naj bi se doseglo odpuščanje grehov itd."
Trubar nato posebej razloži, kako ravnati, kadar so ohhajanci pričujoči? "Kadar je
sveta večerja Gospoda Kristu-

sa (kar naj bi se, če bo Bog hotel, v prihodnje pogosteje dogajalo), naj pridejo vsi, ki hočejo
pristopiti h Gospodovi mizi, v
soboto zvečer kfari k večemicam; tu se bo namesto poglavja prebral nauk svetega Pavla
o večerji in na kratko razložil.
In čeprav bi bilo dobro in koristno, ko bi po rabi starih in
mnogih sedanjih cerkva vsakega posebej izprašali, poiuHli
in od grehov odvezali, vendar
se tukajšnji ljudje, kakor so mi
povedali in deloma sam opažam, brez razprtije ne bi mogli tako kmalu pripraviti do
tega; zato naj vsi obhajanci
takoj po večemicah
stopijo
pred oltar ali v kor. Poleg njih
morajo biti cerkveni služabniki, učitelji, cerkveni starešine
in drugi pobožni vrli možje, ki
jim je delno znana vera, življenje, vedenje in poklic obhajancev. Le-ti naj
obhajance
drugega za drugim
skrbno
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kljub temu pa so nekatere
cene odločno previsoke. Na
Bledu v bližini jezera ponujajo zemljišče po 380 evrov za
kvadratni meter, nekoliko dlje
po 300 in pri Ribnem po 225
evrov za kvadratni meter. V
Srednji vasi v Bohinju prodajajo zemljišče na strmi parceli po 230 evrov za kvadratni
meter. V Kranju dobrih zemljišč praktično ni več, vendar
bo kmalu sprejet nov prostorski plan in bo ponudba
ogromna (za več kot petsto individualnih gradenj), s tem pa
naj bi padla tudi cena. Še primerjava s sosednjim Celovcem. Kvadratni meter komunalno opremljenega zemljišča na ravni legi in kvadratnih
oblik bo kupca stal od osemdeset do sto evrov.

IZ S T A R I H

ČASOV

Vinjeta iz slovenskega protestantskega tiska
presedajo in preštejejo in če bi
bile med njimi mlade neprimeme osebe, o katerih je
dvom, ali znajo in razumejo
katekizem, ali če bi bil morda
eden ali več takih, ki bi jim bili
očitani in dokazani hudi grehi, kakor bogokle^e, čarovnija,
dolgotrajno sovraštvo ali zavist

Na Jesenicah
je treba za novo
stanovanje
odšteti po 1.500
evrov za
kvadratni
meter, za
starejša
stanovanja po
od 1.200 do
1 4 0 0 evrov za
kvadratni
meter. To je
nerazumljivo!

proti bližnjemu,
kurbarija,
prešuštvo, oderuštvo, požrešnost in podobne javne grehote,
naj te skupaj z mladino cerkveni služabnik posebej izpraša, pouči in opomni na pravo
pokoro, pa naj jih glede na primer pripusti ali za nekaj časa
izključi."

Sledi poduk staršem o tem,
kakšna je njihova vloga v poučevanju otrok. "Če pa storJi
vidijo in opazijo, da njih mladi domači v veri niso prav poučeni ali se sicer nekrščansko
vedejo proti Bogu in ljudem,
tedaj naj jih pošljejo nam, cerkvenim služabnikom, dan ali
dva, preden gredo k zakramentu. Če pa so straši pri tem
zanikrni, bodo o tem dali račun na sodni dan. In ko so obhajanci pregledani, prešteti in
tisti, ki so potrebni, posebej poučeni, jih je treba skupno zvesto opomniti na resen sklep,
naj svoje življenje poslej poboljšajo, na javno
priznanje
prave vere, na krščansko ljubezen in potrpežljivost in moliti
očitno izpoved ter jih odvezati
od grehov."
Vir: Jože Rajhman,
Pisma
Primoža Trubarja,
Ijubljarui

1986.

USODE

Razgledi

Stopinje skozi preteklost

Mo stari oče Luka
MILENA MIKIACČIČ

Odkar pišem
Usode, so mi
mnogi
namignili, da bi
bil že čas, da
vsaj enkrat
pometem še
pred svojim
pragom. Pa da
ne bi slučajno
kdo mislil,
da me to ni
še nikoli
zamikalo! O je,
pa še kako!

Moj stari oče, na primer,
je bil - vsaj po literarni plati
- pravi izziv, navsezadnje o
njem še danes, ko je od njegove smrti minilo že skoraj
štirideset let, kroži nešteto
pikantnih in zanimivih
zgodbic. Nekatere med
njimi mi je uspelo ujeti in
upam, da bodo všeč tudi
vam.
O njem še danes kroži na
desetine zgodbic, ki so vsaj nekatere - že skoraj ponarodele in se težko loči
zmo od plev.
Umrl je takrat, ko sem
bila v prvem letniku srednje šole. Spominjam se, da
mi za njegovo smrt ni nihče povedal, da je nekaj narobe, sem izvedela od sošolke Mojce. Bila sem šokirana in pretreslo me je, konec koncev je bil le moj stari oče in pokopali so ga
brez mene. Zadnje minute
svojega življenja je bila z
njim sestra Andreja. Kako
in zakaj, ttidi ona ne ve.
Verjetno zato, ker sta šla
mama in ata popoldne v
službo, Luka pa je bil zaradi injekcije, ki jo je dobil, že
zelo slab in je pač nekdo
moral paziti nanj.

Andreja se spominja {bilo
ji je 13 let), da jo je močno
prijel za roko, se nekajkrat
zvil, potem pa obmiroval.
Nagonsko je vedela, da je
nekaj hudo narote, vso pot
do Alpine je tekla, tam pa,
še zmeraj v šoku, rekla
vratarju, naj pokliče koga
od staršev, češ da je Luka
mrtev.
Ko se je pri vratarnici prikazal ata Franc, je samo
prikimal, takoj je vedel, kaj
se je zgodilo.
Jaz pa sem prva naletela
na mrtvo staro mamo Franco.
Zjutraj sem zmeraj najprej tekla k Pivku, tako se
je pri starih starših reklo
po domače, ne vem zakaj,
ampak tako je bilo. Čudno
se mi je zdelo, da so bila
"ta mala vrata" še zmeraj
zapahnjena. Nič hudega
sluteč, sem se obrnila na
glavni vhod, potem pa sto-
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Med sosedi

JOŽE KOŠNJEK

V Avstriji bodo 28. septembra predčasne volitve v
zvezni parlament na Dunaja Vla^joči koalicijski socialdemokratska in ljudska
stranka sta ugotovili, da bi
bilo njuno nadaljnje vztrajanje v koaliciji zaradi velikih
razlik v povedih na razvoj
države nesmiselno in sta
zato sami predlagali predčasne volitve.
Med kandidati za zveznega
poslanca je tudi koroški Slovenec Rudi Vouk, znani odvetnik, ki na avstrijskem
ustavnem sodišču že nekaj
let uspeva s pritožbami zaradi neupoštevanja določil o
postavitvi dvojezičnih krajevnih tabel. Zaradi tega ga je
deželni glavar Jorg Haider
razglasil za enega svojih največjih sovražnikov in izdajalca Koroške. Voukova kandidatura je za obe narodni
skupnosti na Koroškem, za

pila skozi dolgo vežo. Ko
odprem vrata v hišo, zagledam sestrično Bredo, takrat
ji je bilo komaj kakšnih pet
let, božala je mamo po
laseh, in ko me je zagledala, je rekla, da je lačna,
mama pa še spi in ji noče
dati jesti.
V paniki in strahu sem jo
zagrabila in stekla iz hiše,
kot bi mi gorelo za petami.
Vem pa, da sem se še na
pogrebu jokala kot dež,
vendar največ zato, ker me
je bilo še zmeraj groza zaradi soočanja s smrtjo.
Mogoče pa sem celo slutila, da poslej ne bo več jajčka, če bom pridna, ne bo
več odpiranja omare v kam-

večinsko nemško in manjšinsko slovensko, znak za
spoštovanje pravne države in
razumno politiko. Rudi
Vouk bo kandidiral na listi
Liberabiega foruma (UF), ki
je sklenil z Enotno listo (EL),
edino politično stranko Slovencev na Koroškem, politično zavezništvo. Na koroški
deželni listi Liberalnega fomma je odvetnik Vouk, ki mu
pogodba o sodelovanju med
UF in EL zagotavlja popolno
avtonomijo in odločanje po
svoji vesti in skladno z usmeritvijo Enotne liste, na prvem
mestu, predsednik EnotaeJiste Vladimir Smrtnik pa na
tretjem. Na zvezni listi je na
tretjem mestu, za ustanoviteljico foruma Heide Schmidt
in poslancem Alexandrom
Zachom. Če bo dobil Liberalni forum na volitvah 28. septembra nad štiri odstotke glasov vseh volivcev ali pa dovolj

ri, kjer je hnela stara mama
shranjene obleke z bleščicami okoli vratu, ne bo več
posedanja na skrinjah z žitom v izbah pod streho,
kjer je zmeraj tako lepo dišalo in kjer sem lahko dolge popoldneve brskala po
tisti skrinji, v kateri so bile
shranjene knjige pa različne Ustine, in brala.
To se je potem, žal, tudi
uresničilo.
Da Pivkova domačija ni
bila prazna, se je v naslednjih letih vselilo več družin.
Ko so naredili lastno hišo, so
prišli drugi, dokler stric Frido hiše ni preuredil in adaptiral za svoje lastne potrebe.
Spominjam pa se fantov.

SLOVENCI V ZAMEJSTVU

Rudi Vouk, ki se je doslej zavzemal za spoštovanje pravic
manjšin po pravni poti in dobil sedemnajst tožb na ustavnem
sodišču, namerava svoje delo nadaljevati tudi politično v
zveznem parlamentu. y Foto: lote Kosnjck
glasov za osnovni mandat v
eni od zveznih dežel, bo
Rudi Vouk poslanec avstrijskega parlamenta. Liberalni
forum in Enotna lista sta v
preteklosti že uspešno sodelovala. Zaradi partnerstva

eni so jim rekli hlapci, vendar so bili pri Pivku v glavnem le na stanovanju. Stara mama jih je na svoj način tudi razvajala, oni pa so
poprijeli za kakšno delo, ki
ga sama ni 2mogla.
Meni so ostah v spominu
zato, ker so na skednju pogosto kadili, tam so si naredili nekakšne bunkerje,
mene pa je bilo zmeraj groza, da se bo seno vžgalo.
Nemalokrat so mojo namero, da bi še sama zlezla tja
gor, preprečili z besedami,
da so "ravnokar videli podlasico, ki mi bo spila kri".
Po ženini prezgodnji
smrti je bil Luka nekaj časa
zelo potrt in izgubljen. Nikoli mu ni padlo na pamet,
da bo ona odšla pred njim.
Čeprav sta se nenehno prepirala zaradi tistih reči, jo je
spoštoval in zelo cenil njeno gospodarsko mnenje. Postal je še bolj siten in razdražljiv, trmast in svojeglav. Moja starša sta mu pomagala v toliko, da je še naprej obdržal dve kravi, kajti
nadvse je imel rad mleko.
Tega je tudi prodajal, navsezadnje je moral od nečesa živeti, kajti ni imel niti
pokojnine niti nobenih
dragih dohodkov.

med EL in LIF je bil leta
1998 in 1999 državni poslanec Karel Smolle. LIF je imel
po letu 1995 dvakrat svoje
poslance na Dunaju. Na volitvah leta 1995 je dobil celo
deset mandatov, leta 200S

pa so bili njegovi poslanci izvoljeni v parlament na listi
sodalnih demokratov. Letos
je Liberalni forum, večino
stroškov volilnega boja bo pokril znani koroški podjetnik
Hans Peter Hasel Steiner
(Strabag), ocenil, da je sposoben za samostojni nastop na
volitvah. Rudi Vouk, ki v Liberalnem forumu prevzema
odgovomost za pravna vprašanja, je v pojasnjevanju svoje kandidature povedal, da
želi pomagati pri oblikovanju
take vladne koalidje, v kateri
ne bo skrajno desnih strank.
Taka koalidja bo lahko rešila
vsa vprašanja, povezana z narodnostnimi skupinami, od
krajevnih napisov in uradnega jezika do povišanja denarnih podpor manjšinskim
ustanovam. Enotna lista in
Liberalni forum sta se dogovorili za nadaljevanje sodelovanja tudi po volitvah.

JUBILEJI

Razgledi

Konec avgusta je Triglavu spet posvečene še več slovenske pozornosti kot sicer. Proslavljamo že 2 3 0 let od dne,
ko je štirim srčnim možem uspel prvi vzpon na slovensko goro vseh gora. Kar trideset let pa je že minilo, odkar
je takrat še T V Ljubljana uspel prvi neposredni televizijski prenos z vrha Triglava.

viteeviziski Drenoszvrha riaava
J A N E Z KAVAR

Ce nam je danes že povsem samoumevna neposredna prisotnost televizije
na vseh, tudi najbolj nedostopnih koncih domovine
in sveta, je bil pred tridesetimi leti triglavski TV prenos kar zahteven in zavidljiv dosežek. Še zlasti ob
tehničnih zmogljivostih takrat še edine televizije na
Slovenskem.
Vseslovenski proslavitvi
prvega pristopa na Triglav
se je avgusta 1978 hotela
dostojno pridružiti tudi slovenska televizija. Programski projekt Triglavski TV teden naj bi svoj vrh doživel z
neposrednim prenosom
priložnostne proslave na samem triglavskem vrhu na
soboto, 26. avgusta 1978.
Projekt je ob marsikaterem
pomisleku zorel kar nekaj
mesecev, programsko je
nad njim bedel Beno Hvala.
Pol leta pred predvidenim

prenosom je vendarle padla
smela odločitev in po prvem evrovizijskem prenosu
iz Planice leta 1960 so v
ljubljanski TV tehniki dobili v realizacijo do tedaj nemara najbolj zahtevno nalogo. Potem ko je dozorel
programski koncept prenosa s prizorišči vrh Triglava,
na Kredarici in v Bohinju,
se je pričelo skrbno tehnično načrtovanje. Temeljni
problem je predstavljalo pomanjkanje listrezne, dovolj
robustne in zanesljive, a
vendarle fizično čim lažje
tehnične opreme, zlasti kamer in visokofrekvenčnih
zvez. Za prenos z vrha in
Kredarice sta bili na razpolago le po ena kamera, brez
vsakršne rezerve, prav tako
tudi kompleta zvez. Breme
s tveganj enn tehnične zanesljivosti prenosa je bilo
veliJco, a ravno tako velik je
bil tudi zanos in srčna želja
vseh sodelujočih realizirati
izzivalno nalogo.

Petindvajsetim
fantom
ljubljanske TV
vse čestitke iz
vsega srca.
Uspel jim je
podvig, ki bi
mu v Evropi
skoraj ne našli Tehnični poskusi na Kredarici, 24. avgusta 1978
para.
Neposreden
prenos s
samega vrha
Triglava je
biser, katerega
si lahko naši
televizija
z zlatimi
črkami zapišejo
v svoje anale.
STOP, avgusta |
m

1978, Triglavski J
TV biser TV reporter na Triglavu - Jože Hudeček, 25. avgusta 1978

Triglavska TV ekipa na Kredarici, avgusta 1978
Sama tehnična zasnova
prenosa je bila dokaj preprosta. Kameri 2 mikrofoni
z vrha in s Kredarice sta bili
vsaka posebej prek brezžične linkovske zveze direktno
povezani z reportažnim avtomobilom v Bohinju, kjer
je bil programski in tehnični center prenosov. Iz Bohinja pa je TV signal prek Vogla in Krvavca potoval v
ljubljanski TV center. Izumiti je bilo treba sistem
brezžičnih
pogovornih
zvez, prek katerih bo režiser iz Bohinja lahko usmerjal kamermana na Triglavu
in Kredarici ob sočasni nemoteni tehnični koordinaciji od Triglava do Bohinja
in Ljubljane. Mnogo večji
od tehničnega je bil logistični problem realizacije prenosov. Vse potrebne opreme za prenos se je nabralo
kar za šeststo kilogramov,
od tega za na sam vrh okoli
sto petdeset kilogramov. V
Sloveniji smo leta 1978 razpolagali zgolj z malim helikopterjem Milice AB-206.
Takratna JLA za slovenske
televizijce na Triglavu ni
pokazala prav nobenega posluha. Nekaj manj občutljivih delov opreme je na Kredarico prišlo na hrbtih pridnih Lipovčevih konjičev iz
Krme, nekaj v nahrbtnikih
petindvajsetčlanske ekipe, v
kateri sta bili tudi skupini
gorskih reševalcev iz Mojstrane in Tržiča. Za transport ključne opreme za pre-

nos pa je bil potreben transport s helikopterjem ob vsej
negotovosti z vremenskimi
razmerami za letenje. Vendarle je šlo vreme televizijcem na roko in pilot Andoljšek je z nekaj zaporednimi leti spravil 23. avgusta
vse potrebno na Kredarico,
nato pa je še z mojstrskim
letom ponesel del opreme
pod sam vrh Triglava.
Izza kamer pri televiziji
nikoli ne gre vse po načrtih,
česar gledalci večinoma
sploh ne opazijo. Transport
in nočna vlaga sta na Kredarici opravila svoje, izpadlo je
nekaj pomembnih naprav, a
tveganje še ni bilo kritično.
Zamenjava naprav zaradi
slabega vremena ni bila mogoča. Po prvih tehničnih poizkusih 24. avgusta in z deževnim vklopom v TV
Dnevnik s Kredarice je šlo v
petek, 25. avgusta, že povsem zares. V lepem vremenu, točno ob enajstih dopoldne, je iz kamere v rokah
Franja Megliča namesto
testnega signala prišla v
ljubljanski TV center živa
slika z vrha Triglava. Kratko
iskreno veselje stotnije ertevejevcev od Triglava do Ljubljane in prvo poročilo TV reporterja na vrhu Jožeta Hudečka. Z večerno oddajo z
naslovom Borba za Triglav
je že vse teklo, kot je treba,
generalka za prenos slovesnega dne je povsem uspela.
Šestindvajseti avgust 1978
je bil vseslovenski triglavski

praznik. Spanec triglavskih
televizijcev ni bil najbolj trden. Vreme zgodnjega sobotnega jutra okoli Triglava
ni bilo najboljše. Dobri dve
uri pred začetkom je bilo na
vrhu Triglava že vse nared
za prenos. Iz TV centra v
Ljubljani pa je prišlo zlovešče sporočilo Hidrometeorološkega zavoda o nevarni
nevihti, Id se je vila ob Soči
in po dolini Zadnjice proti
Triglavu. Kaj bi se lahko
zgodilo ob nevihti, pri desetinah metrov kablov in aparatur ter stotniji prisotnih
na vrhu, nihče raje ni niti
pomislil. Programsko vodstvo v Ljubljani je predlagalo začetek prenosa pol ure
prej. Legendarni predsednik Planinske zveze Slovenije Miha Potočnik, ki je bil
z gosti že tudi ob Aljaževem
stolpu, je pomirljivo menil,
da bo vreme do opoldneva
zdržalo. In je res! Oči tisočev Slovencev so se prek
malih ekranov z vrha Triglava zazrle "do meja, kjer
živi slovenski človek". Oblaki so se ra^rtrgali. Godba z
Gorij je veselo zaigrala. Zupanovi iz Tržiča so zapeli
najlepšo Aljaževo pesem,
posvečeno Triglavu. Smrčarjev Miha je govoril zaneseno in s ponosom. Kakšno
čudovito slavje. Veseli obrazi televizijcev so izkazovali

najbolj iskreno veselje nad

uspešno opravljenim delom. Prvič je vedno le enkrat v zgodovini!

POGOVOR

Razgledi

ozaDiie na DravianaesKi ca
v

Britanec Fred Murphy je v Slovenijo prvič prišel pred dvaindvajsetimi leti, v Radovljico se vrača vsako poletje.
Kaj bi priporodfi prijateljeni, ki
OIHŠČ^ Sbvenijo?
"Vsekakor vsaj eno od majhnih starih mest - Rado\4jka je
vsaj tako lepa kot katerokoli
drugo podobno v Sloveniji.
Prav gotovo ne bi bili razočarani nad kraji, ki sem jih obiskal
prav danes: Mojstrano in Gozd
Martuljek. Pojdite Ija in hodite,
bi jim rekel. Razgledi, ki se
vam ponujajo, jemljejo dihi"

MARJANA AHAČIČ

Se še spomnite, kako ste pivič
piM v Slovenijo?
"Seveda se spomnim. S kolegom lanom Connolyjem
sem bil m takrat zelo popularnih Vougotoursovih kombiniranih pofitnicah. En teden Dubrovnika v času festivala in teden dni v Kranjski Gori na aktivnih počitnicah."
Je bik) po {Hičakovanjih?
"Pravzaprav nisem ničesar
pričakoval, ker še nikoli nisem
bil v Alpah. Moja izkušnja z gorami je bila omejena na pohode v Lake district lqer ne boste
našili ničesar višjega od tisoč
Fred Murph)r že vse življenje živi in dela v Londonu. Veliko
metrov."

"Popolnoma
iz sebe smo
bili ob pogledu
na slovenske
kozolce, ki jih
ne vidiš nikjer
na svetu."

V naslednjih ledh ste vedcrat
obiskali Slovenijo kot turist,
kasneje ste začdU prihajati k
(Hijateljem v Radovijk». Ste se
kdaj zaradi kulturnih razlik počutili nelč^pdnoi'
"Kje pa, vsi so bili prijazni in
vedno smo komtmidrali brez
večjih težav: v angleščini, nemščini ali preprosto s slovarjem v
rokL"
Česa se najbdj spomnite s svojih prvih obiskov?
"Glede vizuabega vtisa bom
odgovoril s kiišejem: popolnoma iz sebe smo bili ob p^edu
na slovenske kozolce, ki jih ne
vidiš nikjer na svetu. Druga
stvar, ki se je dobro spomnim,

potuje, kot učitelj na londonskem Institute of Educatlon pa
se srečuje s študenti z vsega sveta.
pa je, da smo v vseh hotelih,
kjer smo stanovali, za poobedek dobili kompot..."
In kaj se je v teh dv^ desdletjih najbdj spremenilo?
"Ljubljana je postala bolj podobna drugim evropskim prestolnicam, v mestu najdeš
enake trgovine kot kjerkoli
drugje po svetu. K sreči je še
ohranila precej svoje stare
identitete. Pa velikih Mercatorjev in Sparov takrat še ni bilo."
Kaj vas poieg piijatdjev še vsako leto vleče na obi^ v Skivenijo?

Polna ušesa spakovanja

MARJETA SMOLNIKAR

"Festival Radovljica je vsekakor zelo privlačen, zato se
trudim, da mu prilagodim
svoj obisk tukaj. Izjenmo
všeč mi je razpoloženje in
dejstvo, da privablja toliko
različnih ljudi. Če bi šel na
podoben koncert v London,
bi bil verjetno med mlajšimi
obiskovalci, sem pa prihajajo
cele družine, ljudje od blizu
in daleč. Pa narava in harmonična pokrajina 2 malce staromodnimi vasmi, v katerih
je še vedno v središču cerkev,
ne tako kot pri nas, Jcjer v središčih dominirajo komercialni centri."
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Piran in obiskal Koper, o katerem sem bral, a ga še nisem videl, in se spet vrnil v dolino, ki
sem jo obiskal danes. Tamkajšnja pokrajina je nekaj najbolj osupljivega, kir sem vidd
v življenja"

Kaj vas je pri nas najbdj presenetife?
"S prijatelji se pogosto pego
varjamo o zame osupljivem fenomenu polne lune, ki mu na
Vam je všeč skivenska hrana?
moje veliko začudenje v teh
"Nisem ravno pravi naslov
kiajih pripisujete tako velik poza takšno vprašanje... \^eč mi men. Presenečen sem bil, ko
je, ker je vsepovsod na voljo
sem prvič videl koledar z vrisasveža zelenjava in sadje, pa slo- nimi luninimi menami! Movensko vino, seveda. Morda je goče je moj vtis napačen, toda
hrana v restavracijah za moj
zdi se mi, da se, vsaj med staokus malo pretežka..."
rejšo generacijo, ljudje še vedno delijo na "čme" in "rdeče",
pa presenečen sem nad splošJe v sknensldh kavarnah monim nezaupanjem vpolitiko in
goče dobiti ]»avi angjkški čaj?
"Oh, zares an^eško priprav- politike. Tudi Britand znamo
ljen čaj je težko dobiti lqeikoli! biti zelo kritični in skeptični do
V Ljubljani poznam dve kavar- r ^ , ne maramo, da nenadoni, kjer imajo dober čaj, ampak ma obogatijo, in ne odpuščaše vedno ni takšen, kot ga pije- mo napak, toda ne bi rekel, da
mo doma. Angležem bi sveto- menimo, da so politiki v osnovi pokvarjeni in slabi. Slovend,
val, naj zunaj Velike Britanije
ki niso veliko potovali, bodo
pozabijo na čaj in se držijo
kave, ki je tu bistveno boljša kot morda presenečeni nad mojim vtisom, da je dežela izjemkjerkoli pri nas."
no homogena v primerjavi z
Katere kraje boste cinskali, ko okoljem, v katerem živim jaz.
Ko se peljem z avtobusom, se
naslednjič pridete v Slovenijo?
"Ogledal bi si predstavo 1jub- p<^ostD zgodi - kar več kot poIjanste Opere in baleta in kot zdraNijam, da ne bo pomote vedno obiskal stara mesta. Nič da sem edini belopolti potnik
ne bi imel proti tretjemu obis- in da se ob tem počutim popolnoma običajno."
ku Škocjanskih jam. Šel bi v

SEDMiCA

Zadnjič sem na tržnici pri- ne preseneča, saj imamo v last- ali sodnik ali volivec. Se pravi, nikakor pa rte v nagovoru polsluškovala (oja, vem, da to ni nih vrstah ljudi, ki matemega volivec in volivka je že spako- noletnih Slovencev oziroma
lepo) pogovoru med prodajal- jezika ne znajo uporabljati do vanje. Primer še ve^ega spako- državljanov, ki naj se na volitkofrancoskihsirov in stranko, konca svojih dni. Govorijo že, vanja, da ne rečem absurda pa vah odločijo za to ali ono polifino damo srednjih let z Irske. govorijo, ampak ne pravilno. je mogoče najti v registru po- tično opcijo. In prav to delajo
Govorili sta angleško, ker
Pri čemer, da se razumemo, klicev, kjer sta na področju vsi sedanji in pretekli kandidastranka ni znala slovensko. V nikakor ne mislim narečij. Ne najstargše ljudske obrti nave- ti za poslansko, predsedniško
Sloveniji menda živi že enajst nazadnje poznajo tudi nareč- dena oba spola, se pravi: pro- ali katero drugo politično
let, pa se našega, kot je rekla ja, denimo, dvojino.
stitutka, prostitutek. Samo lo-fiinkcijo.
izjemno težkega jezika v vsem
Vendar. Nimam v mislih bista ni nikjer v registru, amBom razložila. S tem ko
tem času ni bila v stanju na- dvojine ali katere druge poseb- pak to je čisto druga tema.
kandidati (če sem aktualna)
učiti. Mimogrede naj spom- nosti slovenščine, pač pa upo- In ko sem ravno omenila vo- za poslance v državnem zboru
nim, da imamo Slovenci po- rabo spolov. Dejstvo je, pa naj livce in ker smo ravno v pred- polnoletne državljane nagovodobne izkušnje iz nekega dru- bo to feministkam ali komur volilnem času, želim razčistiti rijo z: drogi volivci (drage vogega zgodovinskega obdobja in koli drugemu všeč ali ne, daje še naslednje. Termin volivec je livke) ali spoštovani volivci
nekega drugega političnega moška samostalniška oblika v za moj okus in za moje po^- (spoštovane volivke), zreduciokolja in te izkušnje se še kar slovenščini univerzalna, po- de na družbeno dogajanje lo- rajo nagovoijenega na raven
vlečejo.
meni, uporabna tako za mo- gično uporabljati v statistiki, sredstva za dosego lastrt^a poKakor koli že, praksa kaže, Sk^a kot za žensko. Recimo, recimo, petinsedemdeset od- litičnega cilja. Namreč, družda se tujci naš^a jezika težko dovolj in pravilnoje, če rečemo stotkov volivcev seje na refe- beni odnosi so zapleteni in prenaučijo. Po svoje me to sploh samo Slovenec ali državljan rendumu odločilo za to in to. pleteni, zato človek v teh druž-

benih odnosih nikdar ne nastopa v eni sami vlogi. Recimo,
v vlogi volivca. Povedano drugače, predvolilni nagovor polnoletnih Slovence oziroma državljanov z volivci je enako
spako vanje kot nenehna uporaba moške in ženske samostalniSke oblike. In tega spakovanja imamo v predvolilnem
času in v predvolilni tekmi polna ušesa.
V tem smislu je čas, da se
streznimo in se začnemo vesti
naravno. Ali vsaj čim bolj naravno. In, kajpada • v odnosu
do matemega jezika • čim bolj
pravilno. Tudi ali predvsem
zaradi zavarovanja slovenske
identitete in narodove samobitnosti.

MARJETA S M O L N I K A R BO NA D R Ž A V N O Z B O R S K I H V O L I T V A H K A N D I D I R A L A ZA P O S L A N K O NA LISTI S L S I N S M S

