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Napetost pred volitvami se stopnjuje 
Parlamentarne volitve so vse bližje, poslance za državni zbor bomo volili 
že prihodnjo nedeljo. Volilna kampanja se stopnjuje, ena od predvolilnih 
tem pa je tudi afera, povezana z nakupom oklepnikov 8X8. 

DANICA Z A V R I Ž L E B I R 

Kranj - O tem je v torek na iz-
redni seji, ki je trajala domala 
dvanajst ur, razpravljal tudi 
dižavni zbor. Koalidja in opo-
zicija sta se medsebojno obto-
ževali, da sejo o nakupu 
oklepnikov iz finske Patrie iz-
rabljata za predvolilni obra-
čun, slišati pa je bilo tudi očit-
ke o umazani predvolilni 
kampanji, kakršne doslej še 
ni bilo. Predvolilna mrzlica se 
stopnjuje, stranke in kandida-
ti po vsej Sloveniji pa vabijo 
na prireditve, kjer z različni-
mi prijemi tekmujejo za na-
klonjenost volivk in volivcev. 

V tem tednu se je razpletla 
še ena zgodba, povezana z 
volitvami. Kot j e znano, je vo-
lilna komisija v prvi volilni 
enoti (v Kranju) zavrnila kan-
didatno listo Liste za čisto 
pitno vodo, ker nekateri od 
podpisnikov podpore niso 
imeli bivališča v tej volilni 
enoti. Vlagatelj se je pritožil 
na vrhovno sodišče, ki je pri-
tožbo zavrnilo in kazalo je, 
da lista v gorenjski volilni 
enoti ne bo nastopila na vo-
litvah. V torek pa je o tem od-
ločalo tudi ustavno sodišče 
in razveljavilo sodbo vrhov-
nega sodišča, kar pomeni, da 
je kandidatura liste v prvi vo-

lilni enoti potrjena. Državna 
volilna komisija pa mora to 
listo uvrstiti na zadnje (torej 
šestnajsto) mesto na sezna-
mu potrjenih kandidatnih 
list v prvi volilni enoti. 

Na Gorenjskem bomo 
tako sedaj v vseh enajstih vo-
lilnih okrajih volili 16 strank 
in list. Kako jim kaže, smo 
preverili z anketo po vseh 
okrajih. Ob rezultatih še po-
sebej bode v oči, da povsod 
občutno izstopata dve naj-
močnejši stranki. To so pred 
našo kazale tudi druge anke-
te, ki so jih pred volitvami za 
medijske hiše opravili razis-
kovalci javnega mnenja. 
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Afera Patria, za katero se je pred javnostjo zagovarjal tudi obrambni minister Kari Erjavec, 
se je razvila v osrednjo predvolilno temo. / Foio:Tma doI<i 
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Na Jesenicah odprli zbirni center 
URŠA PETERNEL 

Jesenice - Na Jesenicah so 
včeraj odprli zbirni center, ki 
je namenjen ločenemu zbi-
ranju odpadkov iz gospo-
dinjstev. Jeseniški in žirovni-
ški občani bodo od ponedelj-
ka naprej vanj lahko brez-
plačno pripeljali različne vr-
ste odpadkov, od papirja, ste-
kla, plastenk, odpadkov iz 
kovin, lesa, tekstila itd. do 
kosovnih odpadkov in zele-
nega odreza. Kot je na odprt-
ju dejal direktor Javnega ko-
munalnega podjetja JEKO- Zbirnl center na Prešernovi ulici na Jesenicah / FOM: Ani« BUIOV« 

IN Aleksander Kupljenik, 
bodo s tem zmanjšali količi-
no odpadkov, ki jih bodo še 
odvažali na Malo Mežaklo. 
Na leto naj bi v zbimem cen-
tru ločeno zbrali tisoč ton od-
padkov, ki jih bodo sortirali 
in pripravili za nadaljnjo pre-
delavo. Naložba je bila vred-
na 1,2 milijona evrov. Župan 
občine Jesenice Tomaž Tom 
Mencinger je napovedal, da 
bodo v dveh letih na Mali 
Mežakli uredili tudi sortimi-
co odpadkov, verjetno pa 
tudi center za mehansko-
biološko obdelavo. 

Mateji bronasta kolajna 
VILMA STANOVNIK 

Peki ng - Za olimpijskimi igra-
mi te dni v Pekingu potelajo 
tudi paraolimpijske igre. Na 
njih nastopa tudi trideset slo-
venskih športnikov invalidov, 
ki že imajo dve kolajni. Naj-
prej je bron osvojil strelec 
Fianc Pinter iz Slovenske Bis-
trice, v sredo pa je bronasto 
olimpijsko odličje dobila še 
namiznoteniška igralka Mate-
ja Pintar iz Praprotnega v Sel-
ški dolini. Mateja, ki je v Pe-
kingu branib naslov olimpij-
ske prvakinje, je imela t e ^ 
žreb in izgubila v polfinalu z 

Mateja Pintar /Foto:cotMd Kav«« 

olimpijsko prvakinjo, Kitajko 
Li Qian. V boju za bronasto 
kolajno pa je bila boljša od Ita-
lijanke Michele Brunelli. 
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Prvič so zapeli himno 
Letošnji praznik obiine Preddvor sta 
zaznamovali dve posebnosti: prvič so 
javno predvajali preddvorsko himno, 
z izbiro slavnostne govornice pa so 
dokazali svojo okoljsko ozavešče-
nost. Podelili so tudi obCInska prizna-
nja, veliki plaketi sta dobila Srečko 
Roblek in Peter Naglič. 

KRONIKA 

Benedičičevi spet 
"doma" 
šestčlanska družina Benedičič, ki so 
jo zaradi neporavnanih posojil deloži-
rali iz hiše v PSevem, se je po tednu 
dni vrnila nazaj. "Hiša nam je bila 
vzeta po krivici,* zatrjuje Peter, ki so 
ga policisti le pregovorili, da je spet 
zapustil svojo nekdanjo hišo. g 

RAZGLEDI 

Volilna napoved 
za Gorenjsko 
Pred volitvami poslancev državnega 
zbora smo opravili javnomnenjsko 
raziskavo v prvi volilni enoti, rezultate 
predstavljamo za vseh enajst volilnih 
okrajev. Objavljamo tudi zemljevid, 
kandidatne liste in vpogled v zapleten 
volilni sistem. 
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EKONOMIJA 

Priložnost 
v novem programu 
Žirovsko podjetje Mlxi foto video Mi-
haela Kavčič je ena od petih gazel v 
gorenjskem izboru za najhitreje ra-
stoča podjetja, v letu 2001 so zapo-
slovali tri ljudi, zdaj jih devetnajsL Le-
tos so prodajni program obogatili z 
opremo za kampiranje. 
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VREME 

Danes ho sprnnenJjivo oblačno 
s krajevnimi ploham. Jutri 
bo obiačno s padavinami in 
hladneje. V ned^b bo oblačno 
inšehladnge. 
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jutri: oblačno s padavinami 
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PogšiCA 

S kolesom tokrat po Gorenjski 

V okviru kolesarske akcije SDS s kolesom po Sloveniji je 
predsednik stranke Janez Janša tokrat kolesaril po Gorenj-
skem. V sredo popoldne je skupaj s člani in simpatizerji 
stranke ter kandidatoma za poslanko in poslanca na tem 
območju, Marijo Ogrin in Antonom Pogačnikonn, kole-
sarsko pot začel na Poljšici. Odpeljali so se proti Podhomu, 
Zasipu in Bledu, v Lesce in po Upniški dolini v Kamno Gori-
co, Kropo in Rovte nad Podnartom. Kolesarsko ekipo je 
spremljala tudi mobilna kavarna SDS. D. Ž. 

Slovenska pamet In 
gorenjska trma - • 
zmagovita I 
kombinacija! I 

n} 

lil LDS . Dušan Vučko 

Izberi LDS. Obkroži išt@ 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
I Knjigo prejme ANTON BULOVEC iz Žirovnice. 

VOLITVE 2008 

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

KUPON VOLITVE 2008 

Kdo bo zmagal na letošnjih volitvah (napišite stranko ali 
njenega predsednika)? 

S kakšnih odstotkom bo zmagal (napišete rezultat na 
decimalko natačno)? 

Vaše ime in priimek ter naslov: 

Izpolnjen kupon pošljite na dopisnici aH v pismu na naslov: 
Gorenjski glas, Bleivveisova cesta 4, 4000 Kranj. Če bo toč-
nih 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. 

Na izredni seji o aferi Patria 
Tik pred koncem mandata je državni zbor na izredni seji razpravljal o aferi Patria. Sklic so zahtevali 
poslanci koalicijskih strank zaradi obtožb, da je pri tem poslu prišlo do podkupovanja, v katero naj bi 
bil vpleten tudi predsednik vlade. 

D A N I C A ZAVHL Ž L E B I R 

Ljubljana - Da je posel s fin-
sko Patrio nepregleden in da 
je šlo pri tem za podkupova-
nje, se v javnosti govori že 
nekaj časa, za to pa se je do-
slej v javnosti zagovarjal 
predvsem obrambni mini -
ster Kari Erjavec. Po oddaji 
Resnica o Patrii na finski jav-
ni televiziji pa je zavrelo, kaj-
ti pojavile so se obtožbe, da je 
podlcupnino prejel sam 
predsednik vlade Janez Jan-
ša. Koalicijske stranke so za-
htevale izredno sejo, na kate-
r i naj se "absurdne obtožbe, 
k i imajo cilj na volitvah 
onemogočiti Janeza Janšo", 
razčistijo. Predlaganih je bilo 
več sklepov, k i j ih je parla-
mentarna večina po dolgo-
trajni žolčni razpravi v torek 
malo pred polnočjo vse spre-
jela. S sklepi so ugotovili, da 
je ministrstvo za obrambo 
ravnalo pravilno, ko je izve-
dlo mednarodni razpis za 
nakup osemkolesnikov, izre-
klo je podporo državnemu 
tožilstvu in policiji, da sklad-
no s svojimi pooblastili in v 
sodelovanju z mednarodni-
m i institucijami nadaljujeta 
intenzivno preiskavo more-
bitnih sumov kompcije. Mi-
nistrstvu za obrambo so na-
ložili, da v primeru potrjene-

Premier Janez Janša je na izredni seji zavrnil obtožbe 
o podkupovanju v poslu s Patrio. /Foto T,„>00« 

ga suma korupcije nemudo-
ma uporabi konkurenčno 
klavzulo in razveljavi pogod-
bo o nakupu oklepnikov, vla-
da pa naj državnemu zboru 
posreduje poročila o preiska-
vi, ki j ih je zahtevala od poli-
cije in tožilstva. 

V finski oddaji o Patrii, za 
katero so koalicijski poslanci 
trdili, da gre za konstrukt s 
koreninami v Sloveniji, so 
nastopili tudi poslanec S D 
Milan M. Cvikl, nekdanji 
svetovalec predsednika drža-
ve Bojan Potočnik in pred-
sednik protikorupcijske ko-

misije Drago Kos. Koalicija 
oddaji pripisuje, da je z ob-
tožbami najvišjih predstavni-
kov naše države, tudi premi-
era Janeza Janše, oblatila Slo-
venijo in j ih brez vsakršnih 
dokazov obtožila ravnanja, 
škodljivega za slovenske dav-
koplačevalce, in za prejema-
nje podkupnin pri poslu z 
nakupom oklepnikov 8X8. 
Ljudje, ki so v finski oddaji 
obtoževali državo, so po 
mnenju koalicijskih poslan-
cev povezani s Sistemsko 
tehniko, ki n i bila sprejeta v 
poslu z oklepniki. V ozadju 

zgodbe pa naj bi bila sloven-
ska levica, ki naj bi umazane 
obtožbe uporabila zato, da v 
predvolilnem času onemo-
goči Janeza Janšo. Predsed-
nik vlade je na izredni seji 
ostro zavrnil obtožbe o vple-
tenosti v korupcijo in dejal, 
da je pripravljen sprejeti vso 
odgovornost, če se pojavi 
kakšen dokaz za te "nesmi-
selne trditve". Poudaril je 
tudi, da gre za temo, ki se 
zlorablja v predvolilni tekmi, 
o čemer so ves čas govorili 
tudi drugi razpravljavci na 
seji, koalicijski in opozicijski. 
Stranka Zares je že na začet-
ku seje napovedala, da v raz-
pravi ne bo sodelovala, drugi 
pa so zahtevali dokaze o po-
slu s Patrio. Zelo oster je bil 
v razpravi poslanec S D 
Miran Potrč, ki je zavrnil 
obtožbe s strani desnice, češ 
da gre za predvolilno zaroto, 
ki jo je sprožila njihova 
stranka. Zarote j ih obtožuje-
jo, ker niso več prepričani o 
zmagi na volitvah. Na izred-
ni seji je med drugimi govor-
niki nastopil tudi obrambni 
minister Kari Erjavec, k i je 
znova zagotovil, da so bili 
posh s Patrio najbolj pre-
gledni doslej, da n i bilo ugo-
tovljenih nepravilnosti in da 
so v postopkih sodelovali 
tudi pravosodni organi. 

Politika se začne za štedilnil(om 
Darinka Rakovec kandidira za poslanko SDS. Da gre v politiko, je odločila vožnja skozi šentviški predor. 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - Darinka Rakovec, 
doma je v Rakovid pri Kra-
nju, kandidira za poslanko 
na listi SDS. "Z leti ugoto-
viš, da se brez politike tvoj 
glas ne sliši. Ženske so de-
setletja odvračali od politike, 
s sloganom, da je politika 
k.... Vendar se politika za-
čne že za štedilnikom, ko 
razmišljaš, kaj daš v lonec, 
i n pomembno vpliva na vse 
plati življenja. Bila sem v 
Skandinaviji, kjer je običaj-
no, da politiko sooblikujejo 
ženske, in vsi vemo, da so to 
urejene, neagresivne drža-

Darinka Rakovec 

ve. Ne moreš se' znebiti vti-
sa, da so ljudje tam srečni, 
zanesljivi, urejeni," je pove-

dala Darinka Rakovec, ki 
kandidira v volilni enoti 1 ,4 . 
okraju. Povedala je še: "SDS 
me je povabil na listo; ni-
sem sicer njihova članica, 
sem pa simpatizerka. Seda-
nja vlada je zelo delovna, 
sama pa kot zasebnica tudi 
dobro vem, da se rezultati 
dosežejo le s trdim delom. 
In kateri je bil tisti odločilni 
trenutek, da sem šla v kan-
didaturo? Ko sem se peljala 
skozi šentviški predor i n si 
rekla, sedanja vlada je pa res 
dosegla, da nas cestni lobi 
več ne nadvladuje." 

Darinka Rakovec že šest-
indvajset let dela v gradbe-

ništvu. Je direktorica Višje 
strokovne šole E D C Kranj. 
"EDC Kranj sem ustanovila 
praktično iz nič, le na osnovi 
pravilne odločitve, da Go-
renjska potrebuje usposob-
ljene gradbenike," je pove-
dala Rakovčeva, k i živi na 
očetovi domačiji na Rakovi-
d, svojo mladost pa je preži-
vela v Ljutomem. Ima sina 
in osemletno vnučko Emo. 
V prostem času Darinka Ra-
kovec rada opazuje vodne 
ptice. "Načrtujem razstavo 
fotografij vodnih ptic. Moja 
največja vrednota je svobo-
da, ptica pa je simbol svobo-
de," je še povedala. 

LESCE 

V Lescah kandidati NSi 

Stranka Nova Slovenija (NSi) je v sredo v Lescah na konven-
ciji predstavila kandidate iz prve volilne enote. To so: Avgust 
Mencinger, Marija Rogar, Janez Urbane, Valerij Grašič, Ire-
na Ahčin, Vlasta Sagadin, Slavko Bohinc, Anton Kokalj, Ja-
nez Hrovat, Matej Tonin in Ivan Skrt. Zbrane je ob tej prilož-
nosti nagovoril tudi predsednik stranke Andrej Bajuk. V kul-
turnem programu je nastopila Manca Izmajlova. D. Ž. 

KRANJ 

Zares za prizadete v neurjih 

Stranka Zares je pretežni del denarja, ki bi ga sicer plačali za 
televizijske oglase, namenila pomoči prizadetim v nedavnih 
neurjih na Ptuju in v Pomurju. Denar bo šel za obnovo dveh 
streh, pomoči deležni pa bodo izbrani po nasvetu Rdečega 
križa. Tako je stranka televizijski spot objavila le enkrat, in 
sicer minulo nedeljo, sporoča Andrej Novak iz gorenjskega 
odbora Zares. D. Ž. 
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Prinaša pozitivno energijo 
občine Bled, Gorje in Bohinj po mnenju Eve Štravs Podlogar potrebujejo svoj glas v državnem zboru. 

MATEJA RANT 

Bled - "Za kandidaturo na le-
tošnjih državnozborskih vo-
litvah sem se odločila, ker 
sem prepričana, da potrebu-
jemo svoj glas v državnem 
zboru - da se bo o Bledu, Bo-
hinju in Gorjah slišalo tudi 
takrat, ko se bo na državni 
ravni odločalo o razvoju, na-
ložbah v prepotrebno pro-
metno infrastrukturo, o bolj-
ših razmerah za stabilno go-
spodarsko rast in možnostih 
za zaposlitev ter sonaravnem 
razvoju turizma kot dejavni-
ku povezovanja zelo različnih 
gospodarskih dejavnosti na 
našem območju," pojasnjuje 

Eva Štravs Podlogar 

Eva Stravs Podlogar, ki kandi-
dira v drugem volilnem okra-
ju (Radovljica) na listi SD. 

Pobuda za njeno kandida-
turo je prišla s strani stranke. 

BLED, RADOVL)ICA 

Jutri predstavitvi Ogrinove in Pogačnika 

Kandidatka za poslanko SOS Marija Ogrin bo jutri, 13. sep-
tembra, ob 12. uri v zdraviliškem parku na Bledu predstavi-
la svoj program. Njen gost bo minister za javno upravo Gre-
gor Virant, prireditev bosta obogatila kulturni program in 
srečelov. Minister Virant pa bo tudi gost srečanja, ki ga prav 
tako v soboto ob 17. uri v športnem parku v Radovljici 
prireja kandidat SDS Anton Pogačnik. D. Ž. 

GORENJA VAS 

Pogovor o prihodnosti 

Drevi ob 19. uri bo v gostilni Pr' sedmič v Gorenji vasi pogo-
vor o prihodnosti, programu in novi politiki za Slovenijo. V 
njem bodo sodelovali Karmen Ktavžar, kandidatka za po-
slanko stranke Zares v devetem volilnem okraju (Poljanska 
in Selška dolina), sedanji poslanec stranke Pavel Gantar in 
pisateljica Nina Kokelj. D. Ž. 

ŠKOFJA LOKA 

Kandidatka na predstavitvi na tržnici 

Kandidatka skupne liste SLS in SMS v osmem volilnem okraju 
(Škofja Loka) Valentina Nastran se je volivkam in voiivcenn 
predstavila v sredo dopoldne na tržnici v nekdanji škofjeloški 
vojašnici. Sodeloval je tudi loški župan Igor Draksier. D. Ž. 

KRANJ 

NSi podpira družinsko podjetništvo 

Prejšnji četrtek so si poslanec Anton Kokalj in gorenjski kan-
didati NSi skupaj s podpredsednico stranke Ljudmilo Novak 
ogledali kranjsko podjetje Le-tehnika. Podjetje je zgled 
uspešnega družinskega podjetja, ki je prisotno na svetovnih 
trgih. Najbolj zanimiv del ogleda je bila predstavitev nove 
serije miniaturnih hladilnikov za letalske sisteme. Obisk so 
sklenili z mislijo, da je treba še naprej podpirati podjetništvo 
in tehniko, tudi že v osnovni šoli. 

ŠKOFJA LOKA 

Povabilo mladim na volitve 

Ulična akcija SuperDružba, ki jo po Sloveniji pripravlja Mla-
di forum SD, je v sredo spet gostovala v Škofji Loki. Tokrat 
so spodbujali mlade, naj se 21. septembra udeležijo volitev. 
Kar 20 tisoč mladih bo Imelo prvič pravico voliti. D. Ž. 

JESENICE 

Predvolilno srečanje za vse generacije 

V nedeljo, 14. septembra, bo od i8. ure naprej na Čufarje-
vem trgu na Jesenicah DeSUS-ova predvolilna zabava za vse 
generacije. Nastopili bodo Nuša Derenda, Tereza Kesovija 
In Halid Bešlič s svojim orkestrom. Prišla bosta Kari Erjavec, 
predsednik stranke DeSUS, in kandidat za poslanca Ljubo 
lasnič. Prireditev bo povezoval Vinko ŠImek, znan kot Jaka 
Šraufciger. D. Ž. 

katere Članica je že od njene 
ustanovitve. "To sem spreje-
la, ker menim, da je ta čas 
ozračje v Sloveniji premalo 
perspektivno. S pozitivno 
energijo pa skupaj lahko kaj 
naredimo. Sama po mojem 
premorem dovolj te pozitivne 
energije," pravi Eva Štravs 
Podlogar. Prepričana je, da 
kot stranka predstavljajo do-
bro ekipo. "Nihče ni popoln, 
skupaj pa smo lahko." Kot di-
plomirana ekonomistka več-
ino časa dela v turizmu, ta čas 
kot direktorica zavoda za po-
speševanje turizma Turizem 
Bled, ki po njenem predstav-
lja eno najve^ih dolgoročnih 
razvojnih perspektiv v Slove-

niji. "Turizem je tudi najpo-
membnejši dejavnik nadalj-
njega razvoja občin Bled, Bo-
hinj in Gorje." Seveda, ob 
tem opozarja Eva Štravs Pod-
logar, bo breba rešiti tudi žgoč 
problem obvoznice, o kateri 
se govori že trideset let, saj je 
s težkimi tovomjaki na ce-
stah težko razvijati turizem. 

"To priložnost bi rada iz-
koristila tudi za opravičilo 
vsem volivcem na Bledu, v 
Gorjah in Bohinju za napako 
v predvolilnem letaku, ki so 
ga prejeli. Ob moji fotografi-
ji je bil namreč po pomoti 
objavljen življenjepis druge 
kandidatke," je še dodala Eva 
Štravs Podlogar. 

ŠKOFJA LOKA 

Dušan Krajnik vabi na predvolilni golaž 

Dušan Krajnik, kandidat stranke DeSUS v Škofji Loki, vabi v 
soboto, 13. septembra, od i i . ure naprej na družabno 
srečanje z bogatim kulturnim programom, predvolilnim 
golažem, pristno domačo kapljico, petjem in plesom. 
Slavnostni govornik bo predsednik stranke DeSUS in 
obrambni minister Kari Erjavec. Srečanje bo pod šotorom 
na prostoru nekdanje vojašnice v Škofji Loki, v vsakem vre-
menu. D. Ž. 

BREZJE, LESCE 

Okrogli mizi Marjete Smolnikar 

Kandidatka za poslanko v državnem zboru SLS in SMS v tret-
jem volilnem okraju v Radovljici Marjeta Smolnikar vabi 
danes, 12. septembra, ob 19. uri na okroglo mizo z 
naslovom: Vpliv sodobnega načina življenja na okolje. 
Okrogla miza bo v kulturnem domu na Brezjah (zraven 
Gasilskega doma). V ponedeljek, 15. septembra, pa ob 19. uri 
v gostilni Center v Lescah prireja okroglo mizo z naslovom: 
Prihodnost je v povezanosti kmetijstva in turizma. D. Ž. 

LOM POD STORŽIČEM 

DeSUS vabi na srečanje v Lom 

Občinski odbor DeSUS-a Tržič vabi na družabno srečanje, ki 
bo v soboto, 13. septembra, ob 19. uri v Domu krajanov v 
Lomu pod Storžičem. Predstavili bodo svojega kandidata za 
poslanca v državni zbor Antona Kramariča in akcijo zbiran-
ja denarja za nov gasilski avto za gasilsko društvo Lom pod 
Storžičem. Računajo na solidarno pomoč župana občine 
Tržič Boruta Sajovica in ministra za obrambo Karla Erjavca, 
ki bosta svojo namero o pokritju dela sredstev v soboto tudi 
potrdila. Pred srečanjem ob 17. url si bodo gostje lahko pod 
vodstvom župnika Silva Novaka ogledali središče vasi, gasil-
ci pa pokazali svoje prostore in gasilsko opremo. D. Ž. 

KRANJ 

NSi vabi na volilno zborovanje 
Kandidata NSi za poslanca Valerij Crašič in Irena Ahčin 
vabita v ponedeljek, 15. septembra, ob 19. uri v avlo mestne 
občine Kranj na volilno zborovanje s kulturnim programom. 
Nastopili bodo: skupina Osem prijateljev in Neža Lunar iz 
Besnice ter Mojca in Kaličopko. Gostja bo podpredsednica 
stranke In evropska poslanka Ljudmila Novak. D. Ž. 

KRANJ 

V Kranju Zaresov vrtec 

Mestni odbor stranke Zares iz Kranja vabi v soboto, 13. sep-
tembra, med od 9.30 do 12.30 na prireditev Zaresov vrtec 
pred pionirsko knjižnico, kjer bodo potekale animacije In 
ustvarjalne delavnice. Na Maistrovem trgu bo prav tako v 
soboto postavljena promocijska stojnica, kjer se bodo 
predstavili kandidati Alenka Bratušek, Lojz Potočnik in 
Damijan Perne. D. Ž. 

JESENICE, KRANJ 

Shodi socialnih demokratov 

Predvolilni shod socialnih demokratov bo v soboto, 13. sep-
tembra, ob io. uri na Trgu Toneta Čufarja na Jesenicah. 
Predstavili se bodo vsi kandidati in kandidatke SD iz 1. volil-
ne enote. Osrednji gost in govornik bo Borut Pahor. Nasto-
pila bosta tudi Sašo Hribar in skupina Mambo Kings. V Kra-
nju pa bo prav tako v soboto dopoldne na Maistrovem trgu 
Stojnica Mladega foruma SD. V ponedeljek, 15. septembra, 
pa bodo ob 13. uri v Kranju ponovili akcijo SuperDružba, s 
katero bo Mladi forum že drugič obkrožil Slovenijo. Tokrat 
nagovarja mlade volivce, da se udeležijo volitev in prevza-
mejo odgovornost za svojo prihodnost. D. Ž. 

Vljudno Vas vabimo na 

Predvolilni shod 
Socialnih demokratov 
na Jesenicah 
v soboto, 13. septembra 2008 ob 10. uri na Trgu 
Toneta Čufarja na Jesenicah. 

Z nami bosta Sašo Hribar in skupina Mambo Kings. 
Na predvolilnem shodu se bodo predstavili vsi 
kandidati in kandidatke SD iz 1. volilne enote. 

Osrednji gost in govornik bo Borut Pahor, 
predsednik Socialnih demokratov. 

Se vidimo na Jesenicah! 

^ Odgovornost za spremembe! 
wvvw.socialnidemokrati.si 
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Uiža Petemel, Mateja Rant, Stojan Saje, Vilma Stanovnik, Simon Šubic, 

Cveto Zapkjtnik, Danica ZavH Žlebir, Štefen Žargi; 
stalni sodelavci: 

Marjana Aha6«, Maja Bertoncelj, Matjaž C regorič, Ana Hartman, Jože Košnjek, 
Milena MikiavOč, MIha Naglič, Jasna Paladin, Maijeta Smolnikar, Ana Vol^ak 

OBUKOV^NA ZASNOVA 
Jernej Stritar, Tridkel 

TEHNIČNI UREDNIK 
Cnega Flajnik 

FOTOGRAFIJA 
Tina DoH, Gorazd Kavfič, Gorazd Šinik 

LEKTORICA 
Marjeta Vozlif 

VOD)A OGLASNEGA TRŽENJA 
Mat^a Žvižaj 

GORENJSKI GLAS je registrirana blagovna in storitvena znamica pod St. 9771961 pri 
Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj izdajatetj; Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / 
Direktorica: Marija Volfjak / Naslov. Blelwe<sova cesta 4000 Kranj / Tel; 04/201 42 00, 
fiuc 04/201 42 13. e-mail: infoig}g.glas.si: mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 (spre-
jem na avtomatskem odzivniku 24 ur dnevno}: uradne ure: vsak delovni dan od 8. do 19. ure / 
Gorenjski glas je pohednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 23.000 izvodov / Redne 
priloge: Moja Gorenjska. Letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Ttsk: 
SET. d.d.. Ljubljana / Naroinina: tel.: 04/201 42 4< / Cena izvoda; >,25 EUR. letna naročni-
na: 131.25 EUR: Redni platniki imajo 10 % popusta, pollelni 20% popusta, letni 25 % popu-
sta; v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 % ; naročnina se upoSteva od 
tekoče itevilke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega 
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku: oglasno trienje: tel.: 04/ 301 43 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si


AKTUALNO info@g-^as.si 

Opozicija želi izredno sejo 
Tržiški občinski svet bo imel izredno sejo 
19. septembra. Župan Borut Sajovic je zavrnil 
vse očitke opozicije. 

STOJAN SA(E 

Tržič - Skupina enajstih čla-
nov tržiškega občinskega 
sveta iz vrst SDS, NSi, SLS, 
Mladih in Športnikov Tržiča, 
v kateri je prvi podpisan Pa-
vel Rupar, je zahtevala sklic 
izredne seje. Občina naj bi 
brez odobritve izdala katalog 
Poti razvoja Tržič 2006 -
2008. ki je po njihovih trdit-
vah le predvolilna propagan-
da. Zahtevajo revizijo s strani 
računskega sodišča RS i n 
nadzornega odbora občine 
ter prijavo župana in podžu-
pana državnemu tožilstvu. 
Pod drugo točko želijo obra-
vnavo o ogrožanju vamosti 
otrok in drugih udeležencev 
v prometu. Zahtevajo popra-
vilo pločnika na Mlaki in ta-
kojšen začetek gradnje ploč-
nikov Zvirče-Kovor in Križe-
Snakovo. Tretja in četrta toč-
ka zadevata Komunalno pod-
jetje Tržič. Slednje sumijo 
neupravičene porabe denar-
ja, ki ga je dobilo za odpadke 

iz drugih občin. Zahtevajo 
tudi odpoklic domnevno ne-
zakonito imenovanega v. d. 
direktorja podjetja in objavo 
jamega natečaja. 

'Izredna seja bo 19. sep-
tembra zvečer. Upam, da se 
bo opozidja te seje udeležila. 
Prav je, da razčistimo nejas-
na vprašanja. Menim, da so 
vsi očitki neutemeljeni, To 
velja tudi za zloženko Na 
poti razvoja, ki obvešča pre-
bivalce o uresničevanju inve-
sticij v skladu s pogodbo. 
Prejšnji župan je plačal po-
dobno zloženko kar z denar-
jem za lokalne volitve," je 
ugotovil tižiški župan Borut 
Sajovic Kot je dejal Sefaasti-
jan Zupane, ga je za v. d. di-
rektorja J P Komunala Tržič 
lani in letos imenovala skup>-
ščina lastnikov. Konec junija 
lani je imelo podjetje 378 
tisoč evrov izgube, letos v 
tem času pa dobrih 515 tisoč 
evrov dobička. Pojasnil je 
še druge uspehe, o čemer 
bomo pisali prihodnjič. 

ČEŠNJICA 

Odprli nov most 

V prihodnjih dneh bo minilo leto dni od ujme, ki je v 
nekaterih gorenjskih občinah pustila pravo razdejanje. V 
njej narasli potok Suha je spodjedal most, prek katerega 
vodi cesta iz Češnjice čez Senožeta na Brod v Spodnji 
Bohinjski dolini, ob njej pa je veliko kmetijskih zemljišč. 
Strokovna služba je takrat ugotovila, da bo treba most 
na novo zgraditi. V soboto so novi most odprli in predali 
v uporabo. Investicija je znašala 54 tisoč evrov, ki jih je 
občina vzela Iz vsote 430 tisoč evrov, ki jih je država pred 
poletjem zagotovila za odpravljanje posledic neurja. Grad-
njo je izvedio Gozdno gospodarstvo Bled. P. L. 

Gorenjci niso zadovoljni 
Vladna služba za regionalno politiko je predstavila čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija, s pogoji 
pa potencialni gorenjski prijavitelji niso zadovoljni. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Rezanje traku je župan Kramar prepustil najmlajšim. 

Preddvor: Služba vlade za 
lokalno samoupravo in regi-
onalno politiko (SVLR), ki jo 
vodi minister Ivan Žagar, je 
sredi poletja objavila težko 
pričakovani razpis za čez-
mejno sodelovanje Slovenija 
- Avstrija, prejšnji teden pa 
predstavitveno delavnico v 
sklopu prvega razpisa za čez-
mejni program Slovenija-
Avstrija. Predstavili so raz-
pisno dokumentacijo, držav-
ne pomoči, javna naročila, 
revizijsko sled in upravičene 
izdatke. Na naša vprašanja 
sodelujoči v Preddvoru niso 
želeli odgovoriti, ampak so 
nas napotili na službo za od-
nose z javnostjo. 

Po informacijah, ki smo 
j ih pridobili s strani udele-
žencev delavnice, se tudi na 
lokalni ravni v sklopu posa-
meznih občin, lokalnih turi-
stičnih organizacij, podjetij, 
medijev razvijajo nekateri 
manjši čezmejni projekti. 
Interes je velik, potencialni 
prijavitelji pa so pred oddajo 
želeli pridobiti povratne in-
formacije glede nekaterih 

odprtih vprašanj. Tudi zato 
nas je zanimalo, zakaj je bil, 
po mnenju številnih, razpis 
objavljen pozno, med dopu-
sti, pogoji sodelovanja na 
razpisu naj bi se razlikovali 
od najav (bistvena spremem-
ba je uvedba dokumentov 
identifikacije investicijskega 
projekta - DIIP-ov, česar av-
strijskim partnerjem ni tre-
ba pripraviti in bodo morda 
odpovedali dogovorjeno so-
delovanje) in !:akaj ne more 
Regionalna razvojna agenci-
ja Gorenjske voditi čezmej-
nih projektov za vseh 18 go-
renjskih občin skupaj. 

"Več kot dve leti pripravlja-
mo osem strateških čezmej-
nih projektov, v katere smo 
vključili skoraj vse gorenjske 
občine. Žel imo nastopati v 
njunih imenih, z enim pro-
jektom, vendar kaže, da to 
ne bo mogoče," je povedala 
Edita Granatir Lapuh iz Re-
gionalne razvojne agencije 
Gorenjske. Na SVLR pojas-
njujejo, da je bil razpis objav-
ljen dovolj zgodaj in bo od-
prt skoraj dva meseca in pol, 
kar da zadostuje za pripravo 
čezmejnega projekte tudi v 

Ivan Žagar 1 FOM: Conzd Kavtie 

primeru, da prej ni bil pri-
pravljen niti osnutek projek-
ta. Razpisni pogoji se niso 
spreminjali od prej najavlje-
nih, saj da pred objavo niso 
ničesar najavili. 

O problemu priprave 
DIIP-pov v SVLR pojasnjuje-
jo, da je treba upoštevati na-
cionalno zakonodajo, o mo-
rebitnem odpovedovanju av-
strijskih partnerjev pa ne za-
pišejo nobene. Tudi na ugo-
tovitev, da bi bilo lažje in pre-
prosteje voditi regionalne 
projekte v sklopu razvojne 

Ponekod še prosta mesta 
Tržiški vrtci imajo še prosta mesta. V Naklem je vrtec zaseden. 

STOJAN SAJE 

Tržič, Naklo - Vzgojno var-
stveni zavod Tržič je sprejel 
vse vpisane otroke v vrtce in 
po dolgih letih spet presegel 
številko štiristo. V primerjavi 
z lani je več otrok do treh let 
starosti. Novost je oddelek za 
starejše otroke v Osnovni 
šoli Tržič. "Letos imamo 414 
otrok v 23 oddelkih. Od tega 
i imla po osem oddelkov vrt-
ca Palček v Tržiču in Detelji-
ca v Bistrici, pet oddelkov vr-
tec Križe in en oddelek vrtec 
Lom pod Storžičem. Med 
vsemi vpisanimi je 47 dru-

žin, iz katerih sta vključena v 
varstvo vsaj dva otroka ali 
več. Sterši so vpisali otroke 
že pred spremembo zakona, 
zato je gotovo edini razlog 
jjotreba po varstvu in vzgoji 
otrok," je povedala ravnatelji-
ca Ana Jerman. Dodala je, da 
imajo trenutno še trinajst 
prostih mest v vrtdh. Zato ni 
čakanja za sprejem. 

Večji vpis v vrtce je bil tudi 
v Osnovni šoli Naklo. Zmog-
ljivosti njenega vrtca Rožle v 
Naklem so popolnoma zase-
dene. Kot je pojasnila vodja 
vrtca Vlasta Pipan, imajo 118 
otrok v dveh oddelkih prvega 

starostnega obdobja in štirih 
skupinah drugega obdobja. 
Vrtec Duplje je sprejel 38 
otrok v kombiniranem od-
delku in oddelku drugega 
starostnega obdobja. V vsa-
kem od nj ih je še po eno 
prosto mesto, a le za otroke 
od dveh let starosti dalje. V 
Naklem trenutno čakate dva 
prosilca za sprejem otroka v 
prvem sterostnem obdobju. 
Zaradi povečanega interesa 
za vpis v vrtec o sprejernu 
odloča komisija na podlagi 
točkovanja, pri čemer največ 
točk prinaša stalno bivališče 
v občini Naklo. 

agendje, rezultete projektov 
pa bi upravljale in vzdrževale 
občine, na SVLR (med dru-
gim) odgovarjajo: "Partnerji 
sami izberejo, kako bodo za-
stJ(vili partnerstvo in kakšne 
naloge bo prevzel posamez-
ni partner." Na delavnid je 
odmevala tudi informadja, 
da čezmejnega Sklada za 
male projekte med Slovenijo 
in avstrijsko Koroško, ki naj 
bi ga upravljali decentralizi-
rano, ne bo. O tej temi na 
SVLR niso želeli govoriti, češ 
da gre za poslovno skrivnost 

SPODNJE DUPLJE 

Igrišče je varnejše 

Vodstvo Osnovne šole Na-
klo je že nekaj časa ugotav-
ljalo, da je športno Igrišče ob 
podružnični šoli Duplje ne-
varno zaradi dotrajane ogra-
je In slabo pritrjenih golov. 
Občina Naklo je med pole-
tnimi počitnicami poskrbela 
za odpravo teh pomanjklji-
vosti. Obenem so postavili 
nove rokometne gole In ta-
ble za koše. Delavci Cestne-
ga podjetja Kranj so začetek 
septembra obnovili še nad-
strešek za rezervne igralce In 
dokončno uredili ograjo. 
Okrog sedem tisoč evrov 
vredna naložba je pomemb-
na za kraj, saj igrišče upo-
rabljajo poleg šolarjev tudi 
rokometaši in društva za 
razne prireditve. S. S. 
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NAKLO 

Seja po telefonu in v živo 

župan Občine Naklo Janez Štular je 4. septembra želel zbrati 
glasove občinskih svetnikov za dopolnitev načrta prodaje 
občinskih zemljišč. Ob sprejemu proračuna za leto 2008 so 
predvideli prodajo dveh zemljišč v naselju Gobovce, kjer je 
predvidena stanovanjska gradnja. Pozneje so ugotovili, da je 
tam še občinska pot v velikosti 664 kvadratnih metrov, ki je 
v naravi opuščena. Predlagali so, da to zemljišče izvzamejo 
Iz javne rabe. Glasovanje po telefonu nI uspelo, ker sta dva 
svetnika predlogu nasprotovala. Glasovanje so ponovili na 
Izredni seji 9. septembra. Takrat je večina svetnikov potrdila 
predlog župana. Kot je dejal, bo ta sklep pomemben tudi 
za druge naložbe. Kmet Iz Podbrezij bo dobil zemljišče v 
Gobovcah v zameno za zemljo, ki jo potrebujejo za do-
končanje lokalne ceste Zgornje Duplje-Trnovc-Podbrezje. S. S. 

http://www.slol.net
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Prvič so zapeli himno 
Letošnji praznik občine Preddvor sta zaznamovali dve posebnosti: ob tej priložnosti so prvič javno 
predvajali novo preddvorsko himno, z izbiro slavnostne govornice pa so dokazali svojo okoljsko 
ozaveščenost. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Preddvor - Na slovesni aka-
demiji ob občinskem praz-
niku je namreč klimatologi-
nja dr. Lučka Kajfež Boga-
taj, sodobitnica skupne No-
belove nagrade, spregovori-
la o okoljskih problemih, k i 
j ih povzročajo podnebne 
spremembe. Danes smo 
občutno bogatejši in bolj 
mobilni, kot smo bili deni-
mo v Prešernovih časih, za-
radi tega pa trošimo tudi ve-
liko več energije, kar global-
no vpliva na naš planet. Č e 
se bodo takšna gibanja na-
daljevala, se našim zanam-
cem slabo piše. Na srečo se 
krepi tudi zavedanje o okolj-
skih težavah in potrebi po 
njihovem reševanju, po vr-
nitvi k trajnostnim vredno-
tam in možnostih, ki j ih na-
mesto fosilnih predstavljajo 
obnovljivi vir i energije, je 
dejala govornica in ugotovi-
la, da v Preddvoru z upora-
bo naravnih virov energije 
že delajo korake v pravo 
smer. 

Na slovesnosti je nastopil 
Cerkveni pevski zbor sv. Pet-
ra iz Preddvora, ki je uvodo-
m a zapel slovensko in evrop-
sko himno, zatem pa tudi 
himno občine Preddvor, kar 
je bUa tudi njena prva urad-
na izvedba. Gre za pesem 
Preddvor moj dom ansam-
bla Gašperji, za katero je be-
sedilo napisal Franci Trste-
njak, glasbo Brane Tičar in 

Župan Miran Zadnikar je izročil priznanja šestim občinskim nagrajencem. /fom corazd k»<>< 

aranžma Jure Valjavec. Še-
sterico zaslužnih občanov pa 
so ob prazniku nagradili z 
občinsldmi priznanji. Veliki 
plaketi sta dobila Srečko Ro-
blek in Peter Nagjič. Prvi že 
več kot tri desetletja sodeluje 
v družbenem, političnem in 
društvenem dogajanju v ob-
čini Preddvor, pred tem pa je 
bil zelo dejaven v krajevni 
skupnosti. Med drugim je 
zaslužen, da je nastal vrtec 
Čriček na Beli. Naglič pa je 
dolgoletni cerkveni ključar v 
podružnični cerkvi sv. Lov-

renca v Bašlju, kjer opravlja 
številna dela, s katerimi 
ohranja kulturno dediščino 
i n zgodovinski pomen cer-
kve. Priznanji občine Pred-
dvor so podelili krvodajalce-
ma. Franc Keuc je kri daro-
val 47-krat, ob tem pa je dve 
desetletji tudi prostovoljec 
Rdečega križa v vasi Potoče. 
Vincenc Pfajfar pa je 60-
kratni krvodajalec, k temu 
plemenitemu dejanju je pri-
tegnil tudi družino, nagradi-
l i pa so ga tudi za izdelova-
nje in vsakoletno praznično 

razstavo jaslic, zaradi kate-
r ih na brezplačen ogled v 
njegovo hišo vsako leto de-
cembra prihaja na stotine 
ljudi. Podelili so tudi plaketi 
Josipine Tumograjske za 
dosežke na kulturnem po-
dročju. Prejela sta ju Ivo Kaš-
trun in Božo Rehbei^er, ig-
ralca, ki dve desetletji sode-
lujeta v odrskih predstavah 
K U D Matije Valjavca Pred-
dvor. Praznični večer je skle-
nila pevka Alenka Godec ob 
spremljavi Mirana Juvana 
na klaviaturah. 

Mlaka: na vas sodijo 
hiše in ne blol(i 
S T « A N A P . KOVAČIČ 

Kranj - Člani Civilne iniciati-
ve KS Mlaka Kokrica so ne-
omajni v stališču, da na vas 
sodijo le hiše in ne bloki, 
zato so proti načrtovani grad-
nj i blokovskega naselja na 
območju Mlake zahod. Svoje 
argumente so v sredo zvečer 
predstavili na okrogli mizi, k i 
so se je udeležili občinsko 
vodstvo, svetniki, kandidati 
za poslance i n nekaj kraja-
nov. Srečanje v kulturnem 
domu je minilo tudi v duhu 
predvolilnih shodov in ob-
ljub, o pozidavi Mlake zahod 
pa naj bi svetniki razpravljali 
na eni od jesenskih sej mest-
nega sveta. S petim septem-
brom se je namreč že zaklju-
čila javna obravnava prostor-
skega načrta za ureditev Mla-
ke zahod. Vojko Šiler iz civil-
ne iniciative je poudaril, da je 

bil čas javne razgrnitve zara-
di dopustov v zelo neprimer-
nem času. 

Naj ponovimo: Hypo lea-
sing načrtuje gradnjo devet 
stanovanjskih karejev z več 
kot osemsto stanovanji. V 
kompleksu naj bi bili še dom 
upokojencev, manjše indivi-
dualne stanovanjske gradnje 
in trgovska dejavnost. Nova 
soseska Mlaka zahod naj bi 
tako dobila približno tri tisoč 
novih prebivalcev, krajani pa 
so na okrogli mizi trdili, da 
so j im leta 2003 obljubili so-
sesko individualnih hiš z 
okoli tristo novimi stanoval-
ci. Kot je povedal direktor ob-
činske uprave Aleš Sladoje-
vič, je v Kranju danes 1500 
prebivalcev manj kot pred 
desetimi leti, in če se bo na-
daljeval ta trend, bo imel 
Kranj čez deset let manj kot 
45 tisoč prebivalcev. 

KRANJ 

Donaclja kranjski porodnišnici 

Intenzivna enota Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo 
(BGP) Kranj je bogatejša za štiri nove postelje. V ponedeljek 
so prejeli donacijo Pivovarne Union, ki je za postelje name-
nila dobrih 14 tisoč evrov. "BGP Kranj je ena izmed osmih 
bolnišnic, katerim smo v skupini Laško donirali te postelje. 
Letos bomo skupaj donirali pol milijona evrov, predvsem v 
zdravstvo in socialo," je povedala Mateja Košak Maljevec, 
direktorica marketinga in razvoja v Pivovarni Union. Direk-
torica BGP Kranj Andreja Cerkvenik Ška^r, dr. med., pa je 
povedala: "Nedolgo nazaj smo izdelali načrte, kakšno bol-
nišnico želimo imeti v naslednjih letih. Letos obnavljamo 
operacijski blok z enoto za intenzivno nego. V kratkem pri-
čakujemo tudi donacijo ministrstva za zdravje, ki bo za ne-
onatalni oddelek doniralo toplo posteljico s fototerapijo in 
pulzni oksimeter. S. K. 

Od leve: Andreja Cerkvenik Škafer in Mateja Košak 
Maljevec 

ŠENČUR 

Šenčurski gasilci praznujejo 

V Prostovoljnem gasilskem društvu Šenčur praznujejo 110-
letnico delovanja. Najbolj slovesno bo v nedeljo ob 15. uri 
pred gasilskim domom. Prireditev bodo začeli s slavnostno 
parado (zbor gasilskih vozil je ob 14.30 pred OŠ Šenčur), 
nato pa bodo v uporabo predali novo gasilsko vozilo - cister-
no. Že včeraj so z novim vozilom izvedli vajo v obrtno po-
slovni coni. Danes ob 11.30 bodo imeli vajo v OŠ Šenčur, od 
16. ure naprej bo dan odprtih vrat, ob 18. uri pa sledi še pri-, 
kaz gašenja in tehničnega reševanja. V gasilskem domu bo 
pestro tudi jutri, saj bodo ob n . uri ponovili dan odprtih 
vrat, ob i6. uri pa bo tekmovanje s staro brizgalno. S. Š. 
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Čeprav se 
spreminjamo, 
smo znoirai 

ostali isti 

Si želite zaposliti se v uspešni mednarodni špediciji? 

V našem Logističnem centru v Školji Loki vabimo k sodelovanju 
nove sodelavce/ke za področja: 

1, TRANSPORTA 
Od kandidatov pričakujemo: 

• odlično poznavanje organizacije cestnega transporta 
• najmanj 2 leti delovnih izkuSenj v cestnem transportu 
• V. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri 
• aktivno znanje angleškega jezika 
• samostojnost, samoiniciativnost, komunikativnost 
• znanje uporabe računalnika 

2. SKLADIŠČA • VODJA SKUDIŠČA, SKLADIŠČNIK 
Od kandklatov pričakujemo: 

• poznavanje organizacije del v skladiSču ' 
• organizacijske in vodstvene sposobnosti (vodja) 
• najmanj 2 leti (vodja), oz. 1 leto (skladiščnik) delovnih izkušenj 

v skladišču 
• V. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri 
• pasivno znanje angleškega jezika 
• znanje uĵ orabe računalnika 

Izbranim kandidatom ponujamo: 
• stimulativno nagrajevanje 
• možnost osebnega razvoja 

Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom In dokazili o izpolnje-
vanju pogojev pričakujemo v 8 dneh po objavi na naslovu: 

DSV Transport d. o. o, Kidričeva 92,4220 Ško§a Loka 
(ponudba na razpis - transport, 02. skladišče) 



GORENJSKA 

Ločani na obisku v Taboru 
DANICA Z A V R L Ž L I B I R 

Škofja Loka - Od 12. do 14. 
septembra v češkem mestu 
Tabor, pobratenem s Škofjo 
Loko, potekajo Taborska 
srečanja (laborska setkani). 
Tja se je odpravik tudi škofje-
loška delegacija. V njej so 
tudi mladi nogometaši iz No-
gometnega kluba Polet, ki 
bodo sodelovali na četrtem 
mednarodnem nogometnem 
luiiiizju za vse pobratene ob-
čine. Z 1 8 igralci (letnik 1997 
letnik in mlajši) so tudi neka-
teri starši. V Tabor je odšla 
tudi plesna skupina Lonca, ki 
jo je občina Tabor povabila in 
vključila v program. V delega-
ciji sodelujejo člani projektne 
skupine Pisana Loka, k svo-
j im vrstnikom pa na enote-
densko izmenjavo odhaja 
tudi evropski razred škofjelo-
ške gimnazije. Prihodnje leto 
j im bodo mladi iz Tabora vr-
nili obisk. Pridružila se je tudi 
fotografska skupina, saj bo ob 
tej priložnosti v bližini Tabo-

ra odprta fotografska razsta-
va, pri odprtju sodeluje slo-
venski veleposlanik Franc 
But, sporoča Andreja R. Me-
gušar, ki je z Borutom Baj-
žljem, podpredsednikom ko-
misije za pobratenje, tudi del 
uradne delegacije. 

"Četudi mesti povezujeta 
srednjeveška festivala (Ta-
borska setkani in Venerina 
pot), pa se je sodelovanje raz-
širilo še na druge dljne sku-
pine. Še posebej smo ponos-
n i na izmenjavo učencev 
škofjeloške gimnazije i n 
srednje strojne šole. Prvi do-
govori in sestanki so bili na 
lanskem festivalu. Povezuje-
jo se fotografi, sedaj še nogo-
metna kluba, društvi upoko-
jencev (prva izmenjava je 
bila že julija letos). Načrtuje-
mo tudi izmenjavo izkušenj 
na področju prometa in 
predstavitev dela na okrajnih 
sodiščih v Škofji Loki in Ta-
boru," je pred odhodom v 
Tabor povedala Andreja R. 
Megušar. 

TRŽIČ 

Odprtje kulturnega centra 

Danes, 12. septembra, bodo slovesno odprli obnovljeno 
dvorano Kulturn^a centra Tržič. Ob 17.30 bo javna gene-
ralka za nastop tržiških kulturnikov. Ob 20. uri bo sloves-
nost za povabljene goste. Dvorano bo predal namenu tržiški 
župan Borut Sajovic, poslanec državnega zbora. S. S. 

V svojo sredino vabimo 
motmrane. k uspehom naramane soosiavce. ki so sposobni 
oeiova!! timu m si žeiiio strokovnih izzivos Poaružite se nam kol: 

1 . S K R B N I K Z A K U U Č N E S T R A N K E i (mni • 1 
2 . S I O I B N I K Z A K t ^ U Č N E S T R A N K E 

na sedežu poslovne enote v K R A N J U 

Od kandidatov pod 7ap. št. 1 prir^akujemo: 
• VII. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske, tehnične 

ali druge ustrezne smeri, 
• znanje 1 tujega jezika, 
• dovoljenje agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje 

poslov zavarovalnega zastopanja, 
• poznavanje okolja MS Office, 
• zaželene Izkušnje s področja zavarovalništva ter prodaje 

zavarovalnih produktov. 
Od kandidatov pod zap. št. ?.. pričakujemo: 
• VI. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske, tehnične 

ali druge ustrezne smeri, 
• znanje 1 tujega jezika, 
• poznavanje okolja MS Office, 
• zaželene izkušnje s področja zavarovalništva ter prodaje 

zavarovalnih produktov. 
V zameno za predano delo in prijazen odnos do 
strank vam nudimo: 
• stimulativno plačilo, 
• urejeno delovno okolje, 
• strokovna izobraževanja in izpopolnjavanja. 
Z izbranima kandidatoma t»mo delovno razmerje sidenili za 
določen čas 12 mesecev. 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev nam pošljite 
v 8 dneh od objave na naslov: ADRIATIC SLOVENICA d. d.. 
Sektor kadrovske zadeve, Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper. 
Kandidati bodo o odločitvi obveščeni v 8 dneh po sklenitvi 
pogodbe z izbranima kandidatoma. 

AdriaticSlovenlca 
ZMmva druSs cUl • čbnca Slojpne lO Gn̂ ) I 

Dobili tudi športni park 
Učence v Kovorju je pričakala obnovljena šola, še bolj so veseli športnega parka, ki so ga odprli v sredo. 

STOJAN S A J E 

Kovor - Pred petimi leti je 
učenka tretjega razreda Tja-
ša Povše napisala pesem o 
šoli v Kovorju, k i spet kliče 
po obnovah. Letos je 115 let 
stara stavba dobila nova 
okna in vhodna vrata. Na zu-
naj je zaradi odpadajočega 
ometa še videti neugledna, a 
je znotraj temeljito obnovlje-
na, je povedala zbranim na 
prireditvi minulo sredo vod-
ja POŠ Kovor Irma Lipovec. 
O tem so se lahko starši 
učencev, drugi krajani in 
gostje prepričali med ogle-
dom vzorno urejenih učil-
nic. Kot je dejal tržiški župan 
Borut Sajovic, kraj potrebuje 
dobro šolo. Prihodnje leto 
bodo uredili parldriSča in po-
zneje še fasado. Že letos je 
občina pomagala urediti 
športni park, ki bo velikega 
pomena za krajevno skup: 
nost s petimi vasmi in 1500 
prebivalci. 

Fantje so pokazali svoje spretnosti v igrah na novem igrišču. 

Udeleženci prireditve so 
peš krenili od šole do igrišča, 
kjer je vse pozdravil predsed-
nik KS Kovor Janez Šter. Za- • 
želel je, da bi športni park 
upravičil svoje ime, saj omo-
goča igranje malega nogo-
meta, rokometa, košarke, od-
bojke in še kakšne igre. Po-

stal pa naj bi tudi prostor za 
kulturno druženje mladine 
in drugih prebivalcev. Da 
otrod potrebujejo gibanje, je 
razkril naučen športni pro-
gram. V ozadju so mladinci 
spontano metali žogo na koš. 
lis med blagoslovom, ki ga je 
opravil župnik Ivan Potrebu-

ješ, so odložili žogo za nekaj 
trenutkov. Ta vnema mladih 
za šport je tudi razumljiva, 
saj so pivič dobili urejeno as-
faltno igrišče v vasi. Ograja 
okrog njega bo preprečila ne-
sporaztime s sosedi. Se bolje 
pa bo, ko bodo odkupili zem-
ljo in uredili travnato igrišče. 

Srečanje borcev na Puču 
v nedeljo je bila na Puču v Martinj Vrhu proslava v spomin na 
ustanovitev gorenjskih partizanskih odredov in enot. 

A N A H A R T M A N 

Martinj Vrh - Proslava v 
spomin na ustanovitev 
gorenjskih partizanskih 
odredov in d r u ^ enot, k i je 
minulo nedeljo potekala na 
kmetiji odprtih vrat na Puču 
v Martinj Vrhu nad Železni-
ki, je bila tudi letos dobro 
obiskana. Od konca druge 
svetovne vojne je minilo že 
več kot 60 let, a se Se vedno 
mnogi zbirajo na krajih nas-
tanka partizanskih enot. 
Tradicionalno srečanje je na 
Puč, kjer sta bila septembra 
1944 ustanovljena škofjeloš-
ki odred in gorenjsko vojno 
področje, privabilo več sto 
obiskovalcev, člane i n 
predsednike združenj zveze 
borcev ter številne pra-

porščake. "Statistike kažejo, 
da se na takih srečanjih po 
Sloveniji letno zbere nad 
tristo tisoč ljudi," je dejal 
slavnostni govornik Janez 
Lušina, član odbora skup-
nosti borcev gorenjskih par-
tizanskih odredov in enot, ki 
je prireditev organizirala 
skupaj z Združenjem borcev 
za vrednote NOB Škofja 
Loka. V govoru se je Lušina 
sponmil poveljnikov gorenj-
skih partizanskih enot, ki si, 
kot je dejal, ne zaslužijo, da 
bi šli v pozabo. 

Zbrane je uvodoma poz-
dravil tudi predsednik 
Združenja borcev za vred-
note NOB Škofja Loka Niko 
Sedej, ki je opozoril na 
pomen letošnjega srečanja 
na Puču: "Namenjeno je to 

nekaj jubilejnim dogodkom 
iz NOB. Spomniti se želimo 
vseh odredov, in sicer 
kokrškega, gorenjskega, je-
seniško-bohinjskega, gorenj-

skega vojnega področja in 
ško^eloškega odreda ter 
Prešernove brigade, ki letos 
praznuje 65-letnico us-
tanovitve." Proslavo so z 
nastopi obogatili har-
monikarji Niko, Martina 
Sedej in Stane Koblar z 
recitacijami ter mezzoso-
pranistka Nataša Loborec 
Perovšek, ki jo je na klaviam-
rah spremljal soprog, s im-
fonik R T V Slovenija in skla-
datelj Rudi Loborec. 

HRASTJE 

Peti krajevni praznik v Hrastju 

V Krajevni skupnosti Hrastje so v soboto počastili peti kra-
jevni praznik. Ob tej priložnosti je kranjski župan Damijan 
Perne simbolično odprl ravnokar asfaltirano cesto od Agro-
mehanike do nogometnega igrišča. Na praznično soboto so 
vaščanke in vaščani lahko sodelovali na različnih športno-
rekreativnih tekmovanjih - v košarki, balinanju, teku, poho-
du, kolesarjenju in badmintonu, zanje so pripravili tudi vr-
sto družabnih iger in predstavitev body tehnike pilates. Kra-
jevni praznik so zaključili z družabnim srečanjem na nogo-
metnem igrišču, kjer so najboljšim podelili tudi medalje. Kot 
ponavadi so pri organizaciji prireditve pomagala krajevna 
društva: prostovoljno gasilsko društvo Prebačevo-Hrastje, 
balinarski klub Rogovila TELE-TV, nogometni klub Hrastje in 
krajevna organizacija Rdečega križa Hrastje-Prebačevo. S. S. 

Slavnostni govornik janež Lušina je na Puču spregovoril o 
poveljnikih gorenjskih partizanskih enot 

ŽIRI 

Po novem letu ureditev novih oddelkov 

V občini Žiri poznajo javni in zasebni vrtec. Vrtec Osnovne 
šole Žiri je letos sprejel 192 oziroma za oddelek otrok več 
kot lani, vrtec Pri Sv. Ani pa je letos odprl vrata za 40 otrok. 
"Občina zagotavlja varstvo za 232 otrok v obeh starostnih 
skupinah, za dodatni oddelek pa gre zasluga vodstvu šole, 
ki ji je uspelo najti dodatni prostor," pravi Franci Kranjc, di-
rektor žirovske občinske uprave. Na eni od prejšnjih sej ob-
činskega sveta so svetniki sklenili, da bodo dodatne prosto-
re za predšolsko varstvo uredili v prostorih sedanje knjižni-
ce (v Zadružnem domu), ki se bo čez nekaj mesecev prese-
lila v Muzej Žiri. Kljub dodatnim naporom šole in občinske 
uprave je brez organiziranega varstva ostalo približno 15 
otrok, ki so bili vpisani v jasli, medtem ko bi se mesto za 
malčke v drugi starostni skupine še našlo. B. B. 
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Andreja in Jana 
v domačem ringu 
Na i6. mednarodnem boksarskem pokalu Kranja se bosta to nedeljo med drugimi predstavili tudi 
najboljša slovenska boksarka Andreja Bešter, ki je prejšnji teden osvojila bron na tekmi svetovnega 
pokala na Madžarskem, in novinka Jana Hajdinjak. 

VLLMA S TANOVNIK 

Kranj - To nedeljo, 14. sep-
tembra, se v dvorani na Pla-
nini znova obeta težko priča-
kovano tradicionalno tekmo-
vanje v bokgj, 16. pokal Kra-
nja in hkrati 3. memorial Ja-
neza Galeta. V programu, ki 
se bo začel ob 18. uri, bo na-
stopilo sedem boksarskih 
parov, od tega dva ženska. 

Prav ženska obračuna bo-
sta tudi vrhunec tekmova-
nja, saj bo najprej v ring sto-
pila Jana Hajdinjak, članica 
domačega boksarskega klu-
ba Kranj, Id se bo v kategori-
ji do 60 kilogramov pomeri-
la z bosansko tekmico. "To 
bo Janina prva predstava v 
domačem ringu. Je tekmo-
valka, ki veliko obeta, vendar 
bo imela zelo močno na-
sprotaico," je o 20-letni 
športnid iz Gori), ki zadnje 
leto trenira v kranjskem bok-
sarskem klubu, povedal tre-
ner Dušan Čavi6 Ta se je ko-
nec tedna s svojo varovanko 
Andrejo Bešter zadovoljen 
vrnil s tekme svetovnega po-
kala, ki so jo že desetič pri-

pravili na Madžarskem. 
"Tekmovanja ženskega sve-
tovnega pokala so se udeleži-
le boksaike iz kar štirinajstih 
držav, Andreja pa se je v 
hudi konkurenci spet dobro 
izkazala. Zlasti je bila odlič-
na v četrtfinalu, ko je s kar 10 
: 1 premagala bolgarsko pr-
vakinjo Ivelino Ivanovo. Žal 
je v polfinalu po sicer malce 
sporni odločitvi izgubila z 
domačo tekmovalko Timeo 
Nagy. To je nato v finalu pre-
magala odlična Turkinja 
Tatr Gueson. Vendar je tret-
je mesto za Andrejo nov do-
kaz, da je med najboljšimi 
boksarkami na svetu," je po-
vedal Dušan Cavič, ki žal 
svoje varovanke ne bo mogel 
odpeljati na svetovno prven-
stvo na Kitajsko, saj stroškov 
za tako dolgo pot ne zmore-
ta. 

Se bo pa zato Andreja, ki 
nastopa v kategoriji do 63 ki-
logramov, to nedeljo v borbi 
večera z bosansko prvakinjo 
predstavila na domačem tek-
movanju za boksarski pokal 
Kranja. "Poleg obeh ženskih 
obračunov bo na sporedu 

Kranjčanka Andreja Bešter (desno) je na tekmi svetovnega 
pokala na Madžarskem osvojila bronasto odličje. . 

nedeljskega tekmovanja še 
pet obračimov najboljših slo-
venskih boksarjev s tujci, 
tekmovanje pa bo spremljal 
tudi bogat zabavni program 
z nastopom trebušne plesal-
ke, Šimeka Sraufcigerja in 
Iva Godniča. Prireditev bo 

po tradidji odprl kranjski žu-
pan Damijan Feme, seveda 
pa tudi letos pričakujemo 
nabito polno dvorano," je 
pred nedeljskim boksarskim 
spektaklom v Kranju pove-
dal Dušan Cavič in dodal, da 
vstopnine ne bo. 

GORSKI TEK 

KRAN) 

Zupančič svetovni veteranski prvak 

V Dolni Moravi na Češkem je potekalo osmo svetovno pr-
venstvo v gorskih tekih za veterane. Na startu je bilo 119 
žensk in 572 nnoških Iz 29 držav. Odlično so nastopili tudi 
Slovenci. V kategoriji od 35 do 40 let je svetovni prvak postal 
Marjan Zupančič iz Bohinjske Bistrice. Drugo medaljo za 
Slovenijo pa je osvojila Olga Grm, ki je v kategoriji žensk od 
55 clo 59 Ist osvojila 3. mesto. M. B. 

NORDIJSKO SMUČANJE 

KRANJ 

Zaradi Alpskega pokala zapora cest 

SK Triglav Kranj bo jutri in v nedeljo v Kranju organiziral Alp-
ski pokal v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji. Jutri 
se bo poizkusna serija začela ob 9. uri, 1. serija ob 10. uri, 
20 minut po koncu i . serije pa se bo začela druga. Start teka 
na rolkah na i o km bo ob 15. uri za Globusom. Trasa pote-
ka do Stare pošte, se obrne po Gregorčičevi ulici do križišča 
s Cesto Staneta Žagarja (sodišče), po cesti do križišča z 
Mladinsko ulico, med kinom Center in restavracijo na Stri-
tarjevo cesto in po njej do Gregorčičeve ulice do cilja za 
Globusom. Tekmovalci bodo progo pretekli desetkrat. V 
nedeljo bo 1. serija ob 10. uri, sprint na 5 km pa ob 12. uri. V 
Času prireditve bo popolna zapora naslednjih lokalnih cest v 
središču Kranja: Gregorčičeva ulica. Cesta Staneta Žagarja, 
Mladinska cesta in Stritarjeva ulica. V soboto bo zapora tra-
jala od 14.30 do 16. ure, v nedeljo pa od 11.30 do 13. ure. V 
času zapore obvoza ni. V SK Triglav občane prosijo za 
razumevanje. M. B. 

ROKOMET 

ŠKOFJA LOKA, KRANJ 

Ločani za začetek na gostovanje 

Ta konec tedna bodo pn/enstvo začeli tudi najboljši sloven-
ski rokometni kolektivi v obeh ligah. V 1 . krogu za moške ig-
ralci Merkurja potujejo v Ormož, v novi sezoni pa si želijo 
popraviti uvrstitev iz lanske sezone, ko so bili osmi. V ta na-
men so se okrepili In slabša uvrstitev v prvenstvu od šeste-
ga mesta bi bila neuspeh. Ločani bodo letos nastopali tudi 
v pokalu EHF, kjer želijo po najboljših močeh predstavljati 
klub in Slovenijo. V ženski konkurenci Sava v 1. krogu gosti 
Krko iz Novega mesta, Ločanke pa bodo zaradi nastopa Žal-
Čank v Evropi tekmo i . kroga odigrale 17. septembra. V Škof-
ji Loki je po lanski sezoni iz kluba odšlo kar deset igralk. 
Povprečna starost letošnje ekipe je dobrih 17 let. To pa po-
meni, da bo uvrstitev pod vrh prvenstvene lestvice težka. 
Bodo pa priložnost dobile mlade igralke, vzgojene v doma-
či šoli, in se poizkušale uvrstiti v sredino lestvice. Sava iz 
Kranja se je po nekajletni odsotnosti spet vrnila med prvoli-
gaše. V Kranju so sestavili ekipo iz domačih igralk. Jedro eki-
pe tvorijo igralke, ki so si prvoiigaški status zagotovile v do-
datnih kvalifikacijah z Burjo iz Škofij. M. D. 

TENIS 

MARIBOR 

Mojstrančanka najboljša v Mariboru 

Maša Zec Peškirič, 2i-letnica iz Mojstrane in trenutno 193. 
igralka svetovne lestvice WTA, je zmagala na turnirju Infond 
Open v Mariboru z nagradnim skladom petdeset tisoč ame-
riških dolarjev. Po največjem ženskem tekmovanju pri nas 
sta pred njo turnirja v Sarajevu in Mestrah. B. M. 

VABILA, PRIREDITVE 

Hokejski spored - Ta konec tedna se začenja državno hokej-
sko prvenstvo. Ekipa kranjskega Triglav bo jutri, v soboto, 
ob 19. uri prvo tekmo Igrala doma proti HS Olimpiji, ekipa 
H D mladi Jesenice pa bo gostila Alfo. V. S. 

Odprtje skakalnega centra Sebenje - Prireditev bo v soboto, 
13. septembra, z začetkom ob 16.30. Ob 17. uri pa se bo zače-
lo tekmovanje za Pokal Tržiča v smučarskih skokih. M. B. 

Carmin triatlon Bled • V Mali Zaki bo jutri potekal Garmin 
triatlon Bled. Organizirali bodo medijski triatlon popularnih, 
štafetni triatlon za podjetja in združenja, triatlon za vsako-
gar, evropski mladinski pokal, olimpik triatlon - DP, Lumpi 
triatlon za otroke. Več na vww.trisport-klub.si. M. B. 

Slovenski alpski maraton - Jutri Klub trmastih Preddvor 
organizira Slovenski alpski maraton. Nastopite lahko na 
treh razdaljah: 50 km (start v Preddvoru), 35 km (start v Tr-
žiču) In i o km (za Gorenjski pokal v rekreativnih tekih). 
Start na daljših razdaljah bo ob 8. uri. M. B. 

NOGOMET 

MARIBOR 

Prva zmaga naše reprezentance 

Minulo sredo so bile na sporedu druge kvalifikacijske tekme 
za nastop na nogometnem SP 2010. Po izenačenem rezulta-
tu i : i s Poljsko so varovanci Matjaža Keka proti Slovaški 
slavili 2 : 1 . Ta konec tedna pa se nadaljujejo tekmovanja v 
vseh ligah. Ekipa Domžal bo v Prvi ligi Telekom v nedeljo ob 
18.30 gostila ekipo Rudarja Velenje, v 2. SNL pa k Triglavu 
Gorenjski v Kranj ob 16.30 prihaja moštvo Aluminija. Pari v 
3. SNL - zahod so: Tinex Šenčur - Adrla (danes ob 20. uri), 
Kamnik - Slovan, Avtoplus Korte - Rolek Dob, Kranj - Sava 
Kranj (vse jutri ob 16.30), Kalcer Vodoterm - Jadran Dekani 
(nedelja ob 16.30). Pari v 1. gorenjski ligi so: Bohinj - Hrast-
je Šenčur, Velesovo - Kranjska Gora, Alpina Žiri - Ločan, Na-
klo - Bled Hirter, Visoko - Polet, Šobec Lesce - Niko Železni-
ki, pari v 2. gorenjski ligi pa so: Mimovrste Jesenice - Pred-
dvor, Kondor - Bitnje, Britof - DLN, Podbrezje - Trboje (vse 
jutri ob 17. uri). V. S. 

ROKOMETNI KLUB SAVA KRANJ 
vabi na ogled rokometne tekme 

1. A DRŽAVNE ŽENSKE ROKOMETNE LIGE 
RK SAVA KRANJ in 

ŽRK KRKA NOVO MESTO 
v soboto, 13. 9. 2008 , ob 18.00 uri 

v Športni dvorani na Planini! 
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MEKON LOKA D.O.O. 
Podlubnik 253,4220 Škofja Loka 

tel.: 04 51 50 590 
info@niekon-loka.si 
www.mekon-loka.si 

JEZIKOVNI TEČAJI 
• Angleščina • Nemščina • Italijanščina 

•Španščina •Francoščina »Ruščina 
•Slovenščina * Latinščina •Hrvaščina 

TEČAJI ZA PROSTI ČAS 
• Mozaik • Klekljanje • Nakit 
• Keramiko * Risanje • Slikanje 

• Poslikava stekla, svile,... 

RAČUNALNIŠKI TEČAJI 
• Windows • Word • Excel • Fower Point 

dijake 
študente 
odrasle 

upokojence 

KDAJ? 
Pričetki od 

\ 5. septembra 
dalje. 

Na voljo je 
več kot 200 

različnih 
terminov. 

Na voli« so io£«tnl 
in nodollevalni 

»<a| l( od 1 . d o 7 . 
stopnic ulr|cvon|t 

lolske snovi, 
pdprovci no maturo, 
individualni pouit, 
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si(upine. 
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KRATKE NOVICE 

TRŽIČ 

Padel s strehe 
v torek ob 7.45 se je 42-letni delavec z območja Tržiča pri 
delu na strehi huje ponesrečil. Pri hoji po valovitnih ploščah 
se je ena zlomila in zdrsnila s strehe. Delavec je zato izgu-
bil ravnotežje in padel skoraj pet metrov globoko na tlako-
vano dvorišče. Tuja krivda je irključena. 

JESENICE, RAoovgicA 

Preverjali uporabo pasu 
v sredo dopoldne so policisti na območju Jesenic in Radov-
ljice izvedli poostren nadzor prometa po metodologiji 
"Pas". Ustavili so 158 vozil in zaradi neuporabe varnostnega 
pasu napisali devetnajst glob. Osem voznikov so zaradi 
blažjih prekrškov le opozorili. 

SLOVENSKI JAVORNIK 

Našli topovsko mino 
Na Kurirski poti na Slovenskem javorniku so delavci med 
izkopavanjem z bagerjem naleteli na eksplozivno telo. 
Policisti so kraj zavarovali do prihoda pirotehnikov, ki so 
ugotovili, da gre za topovsko mino iz 2. svetovne vojne, in 
poskrbeli za odstranitev. 

RADOMLJE 

Prijet zaradi izsiljevanja 
Domžalski policisti so v torek zaradi suma storitve kaznivih 
dejanj izsiljevanja in velike tatvine odvzeli prostost osem-
najstletnemu Radomljanu. Osumljeni naj bi 4. septembra 
popoldne v Radomljah pristopil do sedemnajstletnika in od 
njega zahteval denar. Oškodovanec sprva denarja ni hotel 
izročiti, zato mu je osumljeni zagrozil s pretepom, nakar mu 
je sedemnajstletnik izročil približno devetdeset evrov, poro-
ča policija. 7. septembra popoldne naj bi osumljeni vlomil 
tudi v poslovni prostor v Jaršah. Tam je poškodoval nekaj 
pohištva, nato pa je ga je prepodil eden od zaposlenih. 

RADOVgiCA 

Ukradli 20 kolutov žice 
Neznani storilci so v noči na 
sredo z delovišča avtoceste 
odvzeli dvajset 50-kilogram-
sklh kolutov aluminijaste 
žice za napenjanje varnost-
ne ograje. Škode je za osem 
tisoč evrov. S. Š. 

Cot^i^k*':^ Banka 

Objav^amo prosta delovna mesta 

1. SAMOSTO.JNKGA KO.MKRCl.MJSTA II (ni/ž) 
• za tržfiije pravnim osul)ani 

2. R K F K R K N T A POSLOVANJA Z O H Č A M (nVž) 
• na ohniočju Kranja in .jesenic 

Poleg splošnih, z zakononi dolo<!enih pogojev, mora kandidat 
za oprav^ai^e nalog izpolnjevati naslednje zahteve: 

pod to<!ko 1: 
• univerzitetna, visoka strokovna izobrazba ekonomske 

ali druge ustrezne smeri, 
• pasivno znanje enega tujega jezika; 

pod točko 2: 
• srednjeiSolska izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri; 

Za delo na obeh delovnih mestih je potrebno računalniško znanje v 
okolju Windows in eno leto usoeznih delovnih izkušenj. 

Z izbranim kandidatom/tko bomo pogodbo o zaposlitvi za delovno 
mesto pod točko 1 sklenili za nedoločen čas, s petmesečnim po-
skusnim delom, s kandidati pod točko 2 pa za določen čas, za dobo 
Šestih mesecev. 

VaSo prijavo s kratkim življenjepisom in potrebnimi dokazili o iz-
polnjevanju razpisnih pogojev pričakujemo v osmih dneh na naslo-
vu: Gorenjska banka d. d., Kraig, Bleiwcisova cesta I, 4000 
Kraqi, sektor splošnih poslov. 

G o r e n | s k a ^ B a n k a 
Bankaposluhom 

Benedidčevi spet "doma" 
Prejšnji teden deložirana družina Benedičič se je vrnila v svoj stari dom. Po nekaj urah so jih kranjski 
policisti vendarle prepričali, da so jo znova zapustili, tokrat prostovoljno. 

SIMON ŠUBIC 

Pševo - V sredo, natanko te-
den dni po tem, ko so druži-
no Benedičič zaradi nepo-
ravnanih posojil s pomočjo 
policistov deložirali iz stano-
vanjske hiše v Pševem pod 
Joštom, so kranjske policiste 
spet poklicali na kraj dogod-
ka. Šestčlanska družina se je 
namreč v torek vrnila v hišo, 
ki jo je skupaj z delavnico in 
tisoč kvadratnih metrov 
zemljišča na sodni dražbi že 
pred poldrugim letom za 105 
tisoč evrov kupil novi lastnik 
iz Ljubljane. "Zaklenili smo 
se v sobo in ne gremo iz nje, 
dokler ne dosežemo svoje 
pravice. Za hišo smo garali 
trideset let, vzeta nam je bila 
po krivici in jo hočemo na-
zaj," nam je v sredo dopol-
dne po telefonu pojasnil 
Peter Benedičič. Nekaj pred 
12. uro so ga po večtimih 
pogajanjih polidsti vendarle 
pregovorili, da je skupaj z 
družino hišo zapustil. 

Preden so Benedifiča po-
licisti odpeljali na informa-
tivni pogovor, so mu mo-
rali pustiti, da je nagovoril 
javnost. "Vsa družina, poleg 
mene so to še žena, tašča, 
dva otroka in vnukinja, drži 
skupaj in ne bomo odnehali, 
dokler ne dokažemo, da smo 

celoten kredit in obresti 
posojilnici Bank Borovlje 
že poplačali," je napovedal 
zbranim novinarjem. Poro-
čali smo že, da je Peter Bene-
dičič leta 1995 pri borovelj-
ski posojilnici najel 80 tisoč 
mark vredno posojilo, ki pa 
ga po ugotovitvi kranjskega 
sodišča ni vmil, zato so mu 
tudi vzeli hišo. "Čeprav sem 
kredit v celoti povrnil, je po-
oblaščenec banke še vedno 
zahteval denar," pravi Bene-
dičič. Kot je povedal, so za 
poplačilo kredita prodali tudi 
taSčino hižo v Bitnjah. 

Benedičič je še pojasnil, 
da je okrajnemu sodišču v 
Kranju večkrat predlagal, 
naj počaka z zasegom hiše 
na Pševem, dokler se v sod-
nih postopkih, ki jih je spro-
žil, ne ugotovi, ali je posojil-
nici v Borovljah dejansko še 
kaj dolžan. "Če se tudi po-
tem ugotovi, da sem jim 
dolžan, pa naj prodajo hišo. 
Vendar na sodišču tega niso 
hoteli slišati," je dejal. Ob 
tem je zatrdil, da razpolaga 
z dokazi, da je plačal vsaj 
polovico posojila, medtem 
ko so odrezki o plačanih 
obrokih za ostalo polovico 
posojila skrivnostno izginili 
iz najetega predala v boro-
veljski posojilnici. Njegov 
pooblaščenec Rade Stanič je 

Peter Benedičič se je to sredo znova zaklenil v hišo, ki so mu 
jo pred poldrugim letom prodali na dražbi. 

še dejal, da v avstrijski poso-
jilnici ne razpolagajo z no-
beno listino o najemu poso-
jila ali poplačilu, da posojil-
nica sploh ni Benedičičev 
upnik, temveč njen pooblaš-
čenec, kranjski odvetnik Da-
mijan Pavlin. Slednji je vče-
raj vse obtožbe zavmiL "Te 
trditve so larifari, saj so se 
vsi posli sklepali pred sodiš-
čem in je vse dokumentira-
no, razpolagamo pa tudi 
s pravnomočnim sklepom 

sodišča. Peter Benedičič je 
posojilnici še vedno dolžan 
18.500 evrov. Če Benedi6č 
in Stanič razlagata, da sem 
jaz pobral ves denar, je to 
njun problem." 

Tiskovni predstavnik Poli-
cijske uprave Kranj Andrej 
Zakrajšek je včeraj sporo-
čil, da bodo zaradi kršitve 
nedotakljivosti stanovanja 
kazensko ovadili vseh pet 
polnoletnih članov družine 
Benedičič. 

Slovenski gasilci svetovali srbskim 
Delegacija Združenja slovenskih poklicnih gasilcev se je odzvala povabilu kolegov iz Vojvodine, naj 
jim predstavijo delovanje slovenskega združenja. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Prejšnji teden je dele-
gacija Združenja slovenskih 
poklicnih gasilcev, v kateri 
so bili tudi štirje Gorenjci, 
odšla na delovni obisk v Novi 
Sad v Vojvodini. Tamkajšnje 
Združenje poklicnih gasil-
cev Vojvodine jih je namreč 
povabilo, da predstavijo iz-
kušnje z ustanavljanjem in 
delovanjem slovenskega 
združenja, saj nameravajo 
ustanoviti Združenje poklic-
nih gasilcev Srbije. Kot je po-
jasnil predsednik slovenskih 
poklicnih gasilcev Jani Po-
drepšek, so bili srbski gasilci 
navdušeni nad delovanjem 
slovenskega združenja po-
klicnih gasilcev in njegovih 
načrtov za prihodnost. 

"Zanimali so se predvsem 
za organiziranost, financira-
nje in vodenje združenja. Na 
podlagi naših izkušenj smo 
jim podali predloge za boljše 
delovanje njihovega združe-
nja, ki je v fazi ustanavljanja. 

Glede na to, da je v Sloveniji 
več kot devetdeset odstotkov 
poklicnih gasilcev včlanjenih 
v združenje, smo jim sveto-
vali, da morajo trenutno naj-
več moči vložiti v pridobiva-
nje članov v Združenje po-
klicnih gasilcev Vojvodine, 
da bodo potem lahko na tej 
podlagi ustanovili Združe-
nje poklicnih gasilcev Srbije 
in dobili moč na državni rav-
ni. Poudarili smo tudi nuj-
nost strokovnega delovanja 
združenja in kooperativnega 
sodelovanja s sektorjem za 
zaščito in reševanje, ki delu-
je v okviru ministrstva za no-
tranje zadeve. Poklicni gasil-
ci v Srbiji namreč delujejo 
pod okriljem ministrstva za 
notranje zadeve in so vodeni 
in financirani iz Beograda. 
To centralizirano vodenje in 
financiranje predstavlja prej 
slabost kot korist, saj posa-
mezne poklicne enote nima-
jo svojega proračuna. To po-
meni, da ne morejo načrto-
vati investicij v posodobitev 

Delegacija Združenja slovenskih poklicnih gasilcev 
je obiskala tudi zemunske gasilce. /foio:zsi>c 

voznega parka in opreme. 
Slabost je tudi, da lokalna 
skupnost v Srbiji ni zakon-
sko podvržena financiranju 
poklicnih gasilskih enot, je 
povedal Podrepšek, sicer za-
poslen v Tehnično gasilski 
službi Aerodroma Ljubljana. 

S srbskimi kolegi so se 
predstavniki slovenskih po-
klicnih gasilcev dogovorili 
tudi za sodelovanje na po-

dročju usposabljanja in izob-
raževanja. Slovenska delega-
cija si je ogledala tudi Gasil-
sko brigado Zemun, ki je 
ena izmed šestnajstih izpo-
stav Gasilske brigade Beo-
grad. Poleg Podrepška so bili 
v Srbiji od Gorenjcev tudi 
Tomas Fekar iz GRS Kranj, 
tajnica združenja Polona Str-
lič in Boštjan Žagar, ki dela v 
Gasilski brigadi Ljubljana. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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V javno-
mnenjski 

raziskavi smo 
pridobili 3.836 

mnenj 
po enajstih 

volilnih 
okrajih na 

Gorenjskem 
oziroma v prvi 

volilni enoti. 
Veseli nas, 
da Ste radi 

odgovarjali za 
Gorenjski glas. 

Pred državnozborskimi volitvami smo opravili javnomnenjsko raziskavo, rezultate vam predstavljamo tudi po 
enajstih volilnih okrajih, ki sestavljajo prvo volilno enoto Kranj. Objavljamo zemljevid, kandidatne liste in vpogled 
v sicer zelo zapleten slovenski volilni sistem. Skratka, ponujamo vam dobro osnovo za volilno napoved za 
Gorenjsko oziroma za prvo volUno enoto. Poskusite, morda vam bo uspelo napovedati, kateri kandidati bodo 
izvoljeni v nov državni zbor. 

Volilna naooved za Gorensko 
MATEVŽ PINTAK, 

KUCNI CENTER SLEPIH 

Za Gorenjski glas smo 
tudi letos v Klicnem centru 
slepih v Škofji Lold opravili 
raziskavo javnega mnenja 
glede državnozborskih voli-
tev. Raziskava je potekala v 
tednu od srede, 3. septem-
bra, do vključno torka, 9. 
septembra 2008. Klicali 
smo v popoldanskem času 
med 15.30 in 20.30, v sobo-
to v dopoldanskem času 
med 9.30 in pol drugo uro. 

Klicna baza sodelujočih je 
bila pripravljena iz telefon-
skega imenika Slovenije in 
je obsegala gospodinjstva fi-
zičnih oseb na območju 
Gorenjske - natančneje na 
območju prve volilne enote. 
Vsaka klicna številka je bila 
tako preko računalniškega 
programa izbrana naključ-
no iz osnovne klicne baze, 
glede na število telefonskih 
priključkov v volilnem okra-
ju. Tako smo za posamezen 
okraj dosegli enakomerno 
prisotnost vseh naselij. Cilj-
na oseba je bil član gospo-
dinjstva, Id je bil polnoleten 
in je želel sodelovati. 

Na odgovore sodelujočih 
so v času raziskave vplivala 
precej dinamična predvolil-
na soočenja posameznih 
strank. Po vseh okrajih smo 
tako zbirali mnenja enako-
merno vse dni trajanja raz-
iskave, tako da je bil vpliv 
dnevno političnega dogaja-
nja na vse sodelujoče po 
okrajih enak. 

Poklicanim smo uvodo-
ma povedali, da raziskavo 
delamo za Gorenjski glas. 
Poklicani so tudi zato radi 
sodelovali. V raziskavi je bil 
delež starejših sodelujočih 
večji od mlajših, kar lahko 
pojasnimo s tem, da so 
mlajši manj dosegljivi na 
navadnih telefonih, saj zve-
čine uporabljajo mobilne, 
prav tako so manj doma. 
Drugi, še pomembnejši 

razlog za večji delež nmenj 
starejših je, da je veliko po-
klicanih želelo sodelovati v 
raziskavi, ko smo j im pove-
dali, da je naročnik raziska-
ve Gorenjski glas. Izredno 
veliko pripravljenost za so-
delovanje je bilo zaznati 
med naročniki. V anketi je 
tako 15,4 odstotka sodelujo-
čih mlajših od 35 let, med 
35. in 55. letom je 32,8 od-
stotka sodelujočih, 51,8 od-
stotka sodelujočih je starej-
ših od 55 let. Delež sodelu-
jočih žensk v raziskavi je 
58-odstotni. 

Kdor nam je na vpraša-
nje: "Katero stranko bi voli-
li?" odgovoril sam od sebe, 
smo njegov odgovor spreje-
li, tisti, Id strank in list niso 
poznali, smo jih našteli. Če 
so sogovornika zanimali 
kandidati posameznih 
strank, smo j im poleg 
stranke našteli tudi njihova 
imena. 

Rezultati z deleži posa-
meznih strank so prikazani 
v grafih za vsak volilni okraj 
posebej. Navedeno je tudi 
število sodelujočih, ki je ne-
koliko različno po okrajih. 

Za pridobitev 3.836 
mnenj smo poklicali 13.231 
telefonskih številk, od tega 
se nam je oglasilo 7.423 lju-
di. Raziskava je bila oprav-
ljena s pomočjo računalni-
ško podprtega telefonskega 
anketiranja CATI. 

Veseli smo tudi 2.009 
nenaročnikov časopisa Go-
renjski glas, ki so se odloči-
l i za brezplačne štiri izvode, 
da lahko spremljajo volilno 
tekmo na Gorenjskem, s či-
mer se j im zahvaljujemo za 
sodelovanje v raziskavi. 

SDS 

1. Volilna enota -GORENjSKA ^ 
=3.836 

26,0% SDS 

=3.836 

26,0% 
SD 1 

Zares |7.7% 
DeSUS 1 

LDS 1 • 

SNS 

SLS-1-SMS 1 • 2,7% 
NSi 1 

Lipa | i , o % 

KDS 1 |o,4% 

Zeleni Slovenije 0,3% 
SSN 0,1% 

NPS 0,1% 

LZČPV 0,1% 
LPR 0,0% 

Zelena koalicija 0,0% 
ne vem 

ne povem ^gMMIlH Ŝ sSSSBBaBBi 17,8% 

C 1 0 % 
I 

20% 3 0 % 

KUCNI CENTER SLEPIH 
CSS-IP d.o.«. - Invalidsko podistj* 
www.klicnH:anter.cQm 

Legenda: 
SDS Slovenska demokratska stranka, 
SD Socialni demokrati, 
Zares nova politika, 
DeSUS Demokratska stranka upokojencev, 
LDS Liberalna demokracija Slovenije, 
SNS Slovenska nacionalna stranka, 
SLS Slovenska ljudska stranka + SMS stranka mladih Slovenije, 
NSi Nova Slovenija krščanska ljudska stranka, 
Lipa, 

KDS Krščansko demokratska stranka, 
Zeleni Slovenije, 
SSN stranka slovenskega naroda, 
NPS Naprej Slovenija, 
LZČPV Lista za čisto pitno vodo, 
LRP Lista za pravičnost in razvoj, 
Zelena koalicija 
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Zemljevid I. Volilne enote - Gorenjska 

Prvi volilni okraj: i Kranjska Gora, 2 Jesenice; 3 Žirovnica; Dru-
gi volilni okraj (Radovljica i): 4 Bohinj, 5 Bled, 6 Gorje; Tre^i 
volilni okraj (Radovljica 2): 7 Radovljica; Četrti volilni okraj 
(Kranj i): 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, io Cerklje, n Šenčur, 12 
Jezersko, 13 Preddvor; Sedmi volilni okraj: 14 Tržič; Osmi volil-
ni 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 

3. Volilni okraj • • Radovljica II. N-351 

SDS 

SD • 1 6 , S % 
Zares 

DeSUS • • • 7 . 8 % 
SNS I " " " ' 5 , 3 % 
LDS 

NSi • 3 . 1 % 
SLS + SMS 

Lipa po,8% 
KDS | o , 6 % 

SSN 0,0% 

LPR 0,0% 

Zeleni Slovenije 0,0% 

NPS '0,0% 

Zelena koalicija 0,0% 

LZČPV ]o,o% 

ne vem 120,4% 
ne povem 

0% 10% 20% 30% 

1. Volilni okraj - Jesenice N = 347 

SDS 

SD 

Zares 

DeSUS 

SNS 

LDS 

NSi 

SLS + SMS 

2. Volilni okraj-Radovljica I. ^ - 3 6 3 

} .7% 

118,2% 

S! 
3-1% 
2,8% 

2,6% 

,7% 

Upa I • M % 
Zeleni Slovenije | •1 , 1% 

KDS | o , 6 % 

Zelena koalicija 0,3% 
SSN 0,0% 

LPR 0,0% 

NPS 0,0% 

LZČPV 0,0% 

ne vem 

ne povem 

ne vem 

ne povem • • • • 9 . 9 % 

23,0% 

10% 20% 30% 

4. Volilni okraj - Kranj I. N-352 

23.2% 

21,1% 

SNS p 1 , 8 % 

LDS 1 1 , 2 % 

KDS 1 0 , 6 % 

Lipa j 0,3% 

Zeleni Slovenije |o,3% 

SSN j 0,0% 

LPR 10,0% 

30% 

^n^ f 

S. Volilni okraj-Kranj II. N-358 • 

OiJO L 

SD 1 

Zares j 

DeSUS 1 • • 5 . 3 % 
LDS j 

SNS 1 ^ 3 , 3 % 

NSi j • 3 . 0 % 
SLS + SMS ) H 2 , 7 % 

Lipa 0,6% 
Zeleni Slovenije 0,3% 

SSN 0,0% 

LPR 0,0% 

KDS 0,0% 
NPS 0,0% 

Zelena koalicija 0,0% 

LZČPV 0,0% 

ne vem '^184% 
ne povem | • • • • 9 . 5 % 

0 % 10% 20% 30% 

Kandidati za poslance v prvi volilni enoti po okrajih in strankah 
VOULNI OKRAJ SDS SD m ZARES SLS + SMS NSi SNS UPA 

1.JESENKE BORIS KITH< TOMAŽ TOM 
MENCINGER 

JURE ŽERJAV VASILU PREŠEREN MARKO ZUPANČIČ AVGUŠTIN 
MENCINGER 

ANDREJA KOSEM 
DVORŠAK 

MARUABOLTE 

2.RAOOVUK:AL MARUAOGRIN EVAŠTRAVSPODLOGAR DAVORINA PIRC MATJAŽ ERJAVEC JANEZ SUŠNIK MARUAROGAR KLEMEN RAMUŠ EDVARD PAVLOVIČ 

3.RAD0VIJ«AIL ANTON POGAČNIK MARIANAREBERNIK JANKOS.STUŠEK JOŽEANDREIAŠ MARJETA SMOmiKAR JANEZ URBANC Kl£MEN RAMUŠ DUŠAN JOVANOVIČ 

4. KRANJ L DARINKA RAKOVEC DARJA UVnŽAR BEBLER TJAŠAFIUPtČ DAMUANPERNE MIHAPALOVŠNIK IRENA AHČIN BERNARDA ERŽEN 
KOSMAČ 

DEJAN KALOH 

5. KRANJU. BOJAN HOMAN ALEKSANDER RAVNIKAR DARJA KOVAČČ LOJZ POTOČNIK FRANC ROZMAN VALERUGRAŠIČ BERNARDA ERŽEN 
KOSMAČ 

PRIMOŽ KRAŠNA 

6.KRANJIIL BRANKO GRIMS IVANGRGINIČ DUŠAN VUČKO ALENKA BRATUŠEK FRANC ČEBUU VLASTASAGADIN BRANKO TERGLAV VlDAKNinC 

7. TRŽIČ VIDA RAZTRESEN JUREMEGUČ BORm-SAJOVlC DARKO KOREN IVANKA VALIAVEC SUVKO BOHINC BRANKO TERGLAV ANDREJ KUMAR 

8. ŠKOFJA LOKA L MILENKOZIHERL UDUAGOLIAT BRANKO CEWR TINATERŽAN VAlBmNANASTRAN ANTON KOKAU ALEKSANDER ŽEVART DUŠICA BOŠTJANČIČ 

9. ŠKOFJA LOKA IL MILAN ČADEŽ JURUKRVINA DUŠAN MARC KARMEN KUVŽAR MIHAEL PREVC JANEHROVAT ALEKSANDER ŽEVART SAMO DOVER 

10. KAMNIK RUDIVERŠNIK JULUANA BIZJAK MLAKAR BRANE GOLUBOVIČ SANDIURŠIČ FRANC OREŠNIK MATEJ TONIN NINAMAVRIN DJORDJEPERJČ 

11. IDFLUA LADOUKAR SAMO BEVK ERNESTA ERŽEN MARUANGROF JANEZ PODOBNIK IVANSKRT NINAMAVRIN MAKSIMILJJAN MOHORiČ 

LEGENDA SDS - Slovenska demokratska stranka, SO - Socialni demokrati, LDS - Ubenalna demokracija Stovenije, ZARES - nova politika, SLS - Stovenska ljudska stranka "m SMS - stranka mladih Stovenije 
NSI - Nora Slovenija krščanska ljudska slranka, SNS - Slovenska nacronalna stranka, UPA - Lipa 
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6. Volilni okraj - Kranj III. 

KDS 

Nps ;o,o% 

Zelena koalicija | o , 0 % 

LZČPV :o,o% 

ne vem [ 

ne povem [ 

]24r4% 

]S,7% 
0 % 10% 20% 30% 4 0 % 

SDS 

7. Volilni okraj-Tržič N.337 

SDS 

SD 

Zares Zares 

LDS j 

DeSUS ] ̂ • 1 6 , 7 % 

SNS j ' 13,6% 

NSI 1 • 1 , 8 % 

Lipa • 1 , 5 % 

SLS + SMS a 1 , 2 % 

KDS | o , 9 % 

SSN 0 , 3 % 

Zeleni Slovenije 0 , 3 % 

NPS 0 , 3 % 

LPR 0 , 0 % 

Zelena koalicija 0 , 0 % 

LZČPV 0 , 0 % 

ne vem |15,S% 

ne povem i . - . . ; . ! 7 , 6 % 
) 

0 % 10% 20% 30% 

8. Volilni okraj-Školja Lokal. ^ = 369 

DeSUS 1 

LDS I • l S . 6 % 

SNS j ' i j . 5 % 
NSi 1 • 3 ,2% 

Lipa | | l , 8 % 

SLS + SMS i 1 , 5 % 
NPS | o , 6 % 

LZČPV 0.3% 

SSN 0 , 0 % 

LPR 0 , 0 % 

Zeleni Slovenije 0 , 0 % 

KDS 0 , 0 % 

Zelena koalicija 0 , 0 % 

ne vem -

ne povem 

15,9% 

i 15.0% 

i 10 ,0% 

0 % 10% 20% 30% 

1 

9. Volilni okra) - Ško^a Loka II. N = 330 

SD 

Zares j 1 |5 .9% 
SLS + SMS 

DeSUS 1 • • 4 . 5 % 

SNS r ~ l 2 , 5 % 

NSi p 2 ,3% 

LDS B I , 7 % 

Lipa | o , 8 % 

KDS 1 | o , 8 % 

SSN 0 , 3 % . 

LPR 0 , 0 % 

Zeleni Slovenije 0 , 0 % 

NPS ! 0 , 0 % 

Zelena koalicija j 0 , 0 % 

LZČPV j 0 , 0 % 

ne vem i |26,3% 

ne povem t J 6,5% 

0 % 10% 20% 30% 

SDS p 

SD I 

Zares [; 

10. Volilni okraj - Kamnik N - 3 4 0 

D 8,0% 

117 ,6% 

NSi H 4 ^ % 

SNS 

DeSUS H 4 4 % 

LDS • 3 . 6 % 

SLS + SMS • i , 7 % 

Lipa • M % 

KDS | o , 6 % 

LZČPV | o , 6 % 

Zeleni Slovenije | 0 , 3 % 

SSN 0 , 0 % 

LPR 0 , 0 % 

NPS 0 , 0 % 

Zelena koalicija 0 , 0 % 

ne vem 

ne povem 

ne vem 

ne povem 

ne vem 

ne povem 

] 2 0 , 1 % 

10% 

SDS 1 

11. Volilni okraj - Idrija N - 3 5 3 

SDS 1 

s o j 

SLS + SMS g a H H 6 . o % 

Zares | 1 14 ,6% 

SNS !3 ,4% 
LDS j • 2 ,3% 

DeSUS 

NSi | o , 9 % 

Lipa I | o , 6 % 

SSN 0,3% 

LPR 0 , 0 % 

Zeleni Slovenije 0 , 0 % 

KDS 0 , 0 % 

NPS 0 , 0 % 

Zelena koalicija 0 , 0 % 

LZČPV 0 , 0 % 

ne vem 

ne povem 

122,8% ne vem 

ne povem 

ne vem 

ne povem 1 
r 

0 % 10% 20% 30% 

DeSUS SSN LPR ZELENI KDS NAPREJ SLOVENIJA ZELFNAKOAUCUA LZČPV 

UUBOMILJASNIČ STANISUVANDOLŠEK JERNEJ RAC SLOBODANMATAflUGIČ MOJCA KASTEUC MATJAŽ LAVmŽAR 
OMAN 

VOJKO BERNARD JANEZ OMAN 

ANTON URH KRISTIJAN SENEKOVlC VINKO POKLUKAR KATARINA KLOECKL JOŽEF DUHOVNIK MATJAŽ LAVTTIŽAR OMAN MIHAŽVAN BOJAN KORBAR 

JOŽEF LOGAR SABINA ANDOLŠEK JOŽE HRIBAR SLAVKO MEŽEK MOJCA KASTEUC MIHAŽVAN MILAN M. SEME 

ANDREJKA MAJHEN PETRA BUENC BRIGfTA VIDMAR MARIJA PURGAR GRETA METKA BARBO 
ŠKERBINC 

VESNA PRAPROTNIK MARUA DOLENC. DUŠAN MLAKER 

DUŠAN REBOU BOŠTJAN BOGATAJ EDVARD KRAŠEVEC MILAN SUŠNIK GRETA METKA BARBO 
ŠKERBINC 

VESNA PRAPROTNIK DARUANUŠA KOSMAČ RADE STANIČ 

MARGARETA BENČIČ AŽBE SLAPAR SIMON VEN . DOMEN ZUPAN SAŠO LAP BRANKO PRAPROTNIK DARKO JENKO TATJANA KRAŠOVEC 

ANTON KRAMARIČ HhIKABnENC GREGOR JANKOVIČ MIHAELAZAUOKAR SAŠO LAP BRANKO PRAPROTT̂ IK LADOSREČNIK GABER KRISTAN 

DUŠAN KRAJNIK BOŠTJAN BOGATAJ DRAGO LESKOVŠEK HUSNUAMUZUKOVKi VINCENCU DEMŠAR MATEJ NilARKEU ANITA ERŽEN VIKTOR ANDREJ HRIBAR 

JOŽE NOVAK ALENČCAJONKE VESNA VBN SILVA PISEK JOŽEF DUHOVNIK MATEJ MARKEU MIHAEL PROSEN BRANKA JOVANOVIČ 

ANTON SMOÎ IIKAR KRISTUANSENEKOVIČ FlUP SLANA ALEŠFABJAN MARKO POTOČNIK M^ODSIMIČAK ' VIDKOKREGAR 

NEDARAGON AŽBE SLAPAR MATEJGABERC JAKAKOLBL MARKO POTOČNIK MARJETA FRIEDL NATAŠA ZALOKER 

DeSUS - Demoioatična stranka upokojencev, SSN - Stranka slovenskega naroda, LRP - Lista za pravičnost in razvoj, Zetert Stovetjije, KDS - KrSčsBvsko demokratska stranka, 
NPS - Naprej Sloi«nija, Zelena koaficija - Zelena stranka in zeleni progres, LZČPV - Lista za čisto pitno vodo 
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v Sloveniji velja propordonalni volilni sistem, kar pomeni, da na volitvah v državni zbor volimo politično stranko. 
Deleži glasov volivk in volivcev gredo najprej politiaiim strankam in ne posameznikom, čeprav so njihova imena 
odtisnjena na volilnih lističih poleg znakov in imen strank. 

Volilni sistem naara u e velike 
Danes ljudje 

že iz anket, 
objavljenih 

pred volitvami, 
lahko vidijo, 

kolikšne ima 
stranka 

možnosti za 
izvolitev v neki 

volilni enoti 
oziroma okraju 
in potem lahko 

vsaj približno 
tudi uganejo, 

komu bodo šli 
v resnici 

njihovi glasovi. 

DANICA Z A V R L ŽUEBIR 

Za razumevanje volivca, 
kako v resnici učinkuje nje-
gov glas, k i ga odda na volit-
vah poslancev v državni zbor, 
je treba poudariti to, da gre ta 
glas v volilnem sistemu, ka-
kršen velja v Sloveniji, poli-
tični stranki. Na volilnih listi-
čih, ki j ih bomo na voliščih 
dobili prihodnjo nedeljo, 21. 
septembra, je najprej odtis-
njen barvni znak stranke, sle-
di celotno ime stranke, nato 
je pripisan kandidat v volil-
nem okraju, kjer volivec ali 
volivka izbirata. 

"Sistem je proporciona-
len in glasuje se za politič-
no stranko, vse ostalo je 
bolj videz," pojasnjuje 
Branko Grims, poslanec, ki 
se s primerjavo različnih 
volilnih sistemov ukvarja v 
svoji doktorski nalogi. 
"Glas gre politični stranki 
in vsi glasovi za to politično 
stranko se na državni ravni 
seštejejo. Če stranka preide 
štiri odstotke na državni 
ravni, se šele opravi izračun 
in "gredo" ti glasovi v tisto 
volilno enoto (v Sloveniji j ih 
je osem), kjer je ta stranka 
dobila najvišji odstotek gla-
sov. v volilni enoti pa "gre-

do" glasovi v tisti volilni 
okraj, kjer je spet stranka 
dosegla najvišji odstotek 
glasov, in kandidat z liste te 
stranke v tem okraju je iz-
voljen. Mandat dobi politič-
na stranka ne kandidat, ki 
je šele naknadno določen 
po opisanem postopku. 
Kandidat bi bil neposredno 
izvoljen v večinskem volil-
nem sistemu. Zaradi tega 
mehanizma je treba razu-
meti, da glas volivca, oddan 
v enem volilnem okraju, 
zelo redko ostane tistemu, 
ki je na volilnem lističu pri-
pisan stranki kot kandidat. 
Ostane le v primeru, če je 
kandidat po omenjenem 
mehanizmu na koncu de-
jansko izvoljen. V vseh dru-
gih primerih pa gre glas vo-
livca lahko tudi na čisto 
drug konec Slovenije. Razli-
ka je posebej očitna pri 
majhnih strankah. Velika 
stranka bo imela v vsaki vo-
l i ln i enoti izvoljenega vsaj 
enega poslanca, praviloma 
pa več. Glasovi gorenjskih 
volivcev v volilni enoti na 
Gorenjskem na tak način 
tudi ostanejo. Nikakor pa ni 
rečeno, da ostanejo ravno v 
tistem volilnem okraju. Na 
volitvah je čez tisoč kandi-

datov, izvoljenih j i h bo le 
88. Že to pove, koliko odda-
nih glasov bo lahko potova-
lo drugam. Pri manjši 
stranki pa je stvar še bolj 
pereča. Majhna stranka, ki 
bo imela denimo štiri po-
slance, v polovici volilnih 
enot sploh ne bo imela ni-
kogar izvoljenega. In če 
neka majhna stranka dobi-
va, denimo, na štajerskem 
koncu boljši volilni rezultat 

' na volitvah, potem bodo v 
tem primeru z glasovi Go-
renjcev izvolili nekoga na 
Štajerskem." 

Na volitvah damo glas 
politični stranki 

V čistem proporcionalnem 
sistemu postavi stranka listo 
in tu se gre po zaporedju na 
listi, v Sloveniji pa je sistem 
nekoliko prirejen, tako da je 
bolj na videz približan večin-
skemu volilnemu sistemu, 
čeprav gre v resnici za pro-
pordonalni sistem. Ali v tem 
primeru videz vara.' "Ne, če 
ljudem pošteno poveš, kako 
njihov glas učinkuje," pojas-
ni sogovornik in dodaja, da 
pa žal nekateri kandidati na-

stopajo, kakor bi šlo za večin-
ski sistem. Zlasti naj bi to ve-
ljalo za nekatere župane ali 
izrazito lokalno znane ljudi, 
kar bi bilo lahko zavajajoče, 
saj gre glas volivcev v veljav-
nem volilnem sistemu v Slo-
veniji politični stranki. Danes 
pa ljudje že iz anket, objavlje-
nih pred volitvami, lahko vi-
dijo, kolikšne ima stranka 
možnosti za izvolitev v neki 
volilni enoti oziroma okraju 
in potem lahko vsaj približno 
tudi uganejo, komu bodo šli v 
resnid njihovi glasovi. Tudi 
sicer meni, da so ljudje ta si-

IT strokovnjaki 112 R A Č U N A L N I K IN J A Z 

ROBERT G U Š H N 

Strokovnjaki, ki ustvarjajo 
internet in informacijsko-komu-
nikacijsko t^nclogijo, so vodilo 
razvoja in napredka, saj prav-
zaprav usmerjajo naš jutri. 
Običajno jim pravimo IT stro-
kovnjaki, kjer IT pomeni "In-

formation Techndogf". Njiho-
vo delovanje in aktivnosti so 
vz^ed za nas in usmeijajo naše 
delo. Ker so strokovrijaki običaj-
no dva ali tri korake pred nami, 
ki le uporabljamo sadove njiho-
vega dela, so dobra izto^ica 
za vizijo v prihodnje. Njihove 
aktivnosti povedo, kaj in kako 
bomo tudi mi delali v prihodnje. 

IT strokovnjaki se običajno 
srečujgo na strokovnih sreča-
njih in predavanjih ter drugih 
strokovnih dogodkih. Tam 
med seboj izmenjujejo znanja, 
menja in izkušnje, rezultat pa 
so nove rešitve in smernice 
razvoja. Obstoja skupina z 
nazivom Gartner Group, ki 
združuje strokovnjake iz vsega 

sveta, ki se ukvaijajo z infor-
macijsko-komunikacijsko teh-
nok^jo ter storitvami. Njihova 
naloga je, da usmerja razvoj 
tega podro^a in podaja smer-
nice kam in kako v prihodnje. 
Napovedujejo razvoj in naka-
zujejo dejavnosti ter potrebe 
uporabnikov. Izsledki in napot-
ki te skupine so pomembni 
tudi za razvijalce programske: 
in strojne opreme. Na njihovi 
osnovi sprejemajo poslovne in 
tehnične odločitve. 

IT strokovnjaki pri pc^ledih v 
prihodnost izražajo upanje na 
cengši in enostavnejši dostop do 
intemeta, pridobivanje zanes-
ljivih informacij ter varno splet-
no nakupovanje. Prav tem ka-
lorijam se pri razvoju posveča 
največ pozornosti. Dostop do 
intemeta je potreben pogoj, če 
naj se omogoči uporaba inter-
neta in njegovih vsebin ter stori-
tev. Pri tem pa so za ljudi dosti 
bolj pomembne vsebine in sto-

ritve, saj grerru) na internet za-
radi njih ter zaradi potrebe po 
njihovi uporabi. Segment var-
nosti na intemetu pa je čedalje 
bolj pomemben. Le če se počuti-
mo vame, bomo vsebinam na 
intemetu veijdi in preko spleta 
tudi elektronsko podovali. 

Na delovnem mestu uporab-
lja internet kar 96 odstotkov 
IT strokovnjakov na podroi^u 
informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. Tisti, ki ga ne, pa 
so običajno vodstveni delavci, 
ki za to preprosto nimajo časa. 
51 odstotkov jih uporablja tudi 
mobilni internet. 94 odstotkov 
tistih, ki internet uporabljajo 
v službi, ga uporablja tudi 
doma. V povprečju strokovtyaki 
intemetu namenijo 5,63 ure 
na dan. Le 6 odstotkov jih 
svetovni splet uporablja samo v 
zasebne namene, kar 66 
odstotkov pa brez intemeta 
ne more ne f službenem ne v 
zasebnem življenju. 

IT strokovnjaki najpogostg-
še uporabljajo internet za iska-
nje novic in informacij, saj je 
takih kar 94 odstotkov. Z 89 
odstotkov sledijo različne oblike 
komunikacije, kot so elektron-
ska pošta, skype, pogovor in \4-
deo konference, s 86 odstotki 
pa je zelo visoka tudi uporaba 
E-bančništva. Malo nad po-
lovico strokovnjakov se poslu-
žuje rezervacije ter iskanja tu-
rističnih aranžmajev in počit-
nic ter e-učenja, prek polovico 
pa jih nakupuje preko inteme-
ta. Manj kot pol jih uporablja 
internet za zabavo, tretjina 
vprašanih pa se preizkuša tudi 
v produkciji vsebin, na primer 
blcgov. Za iskanje socialnih 
stikov internet uporablja 12 
odstotkov strokovnjakov. 

Najbolj priljubljene strani 
med IT strokovnjaki v Sloveni-

ji so googie.com, 24ur.com in 
ruydi.5i. Le 22 odstotkov jih so-
deluje pri ustvarjanju vsebin 

na spletnih mestih My Space, 
Youtube in Facebook. V virtu-
alnem svetu Second Life jih 
sodduje sarru) 15 odstotkov. 

Rezultati kar precej odstopa-
jo od številk, ki bi jih dobili pri 
običajnih uporabnikih raču-
nalnikov. So precej višje, kar 
pa je pričakovano. Ko pa govo-
rimo o vsebinah in namenu 
uporabe, so podatki zdo podo-
bni. To govori v prid temu, da 
uporabniki dobro sledimo stro-
kovnjakom, le malo bolj počas-
ni smo pri tem. Kar pa sploh ni 
presenetljivo, saj imamo mi 
druge prioritete, druge obvez-
nosti ter druga podro^a dela. 

Veste, IT strokovnjaki so 
posebna vrsta ljudi, ki določene 
stvari razume povsem drugače 
kot uporabniki. 'Zato sta med-
sebojna povezanost in sodelo-
vanje še toliko bolj pomembna, 
če naj so računalniške rešitve 
za nas uporabne in do nas 
prijazne. 
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stem že kar dobro doumeli in 
da v praksi na simbolni ravni 
to pomeni, da gre glas za 
stranko najprej predsedniku 
stranke. 

Za lažje razumevanje volil-
nega sistema si v okviru celo-
tne Slovenije na eni strani in 
prve volilne enote (Gorenj-
ske) pobliže oglejmo dva sce-
narija. Eden velja za majhne, 
diugi za velike stranke. Prve-
ga si oglejmo na zemljevidu 
Slovenije. 

T u obstaja velika možnost, 
da bo glas, oddan na Gorenj-
skem, šel nekam drugam, če 
stranka v tej volilni enoti ne 
bo imela nobenega poslanca. 
Glasovi za to stranko se bodo 
sešteli na državni ravni. Če 
bo ta dobila štiri odstotke, j i 
bo po d'Hondtovem izraču-
nu pripadalo določeno število 
mandatov v državnem zboru. 
Če pa stranka ne bo dobila 
štirih odstotkov glasov voliv-
cev, kolikor je pogoj za '/stop 
v parlament, pa volilni sistem 
deluje tako, da glasove poraz-
deli največjim strankam. Ta 
sistem izrazito nagrajuje veli-
ke stranke, celo več: bolj ko 
največji stranki izstopata, v 
večji meri gredo glasovi samo 
njima. Če neka majhna 
stranka dobi denimo 3,9 od-
stotka glasov na državni ravni 
in ni dosegla ustavne meje za 
vstop v parlament, se bodo 
glasovi te stranke v približ-
nem razmerju, odvisnem od 
velikostnega sorazmerja 
dveh največjih, porazdelili 
med ti dve stranki. Več ko bo 
manjših strank izpadlo iz 
parlamenta, močnejši bosta 
izstopajoči stranki. Če pa 
stranka preide štiriodstotni 

prag, je ključno, v katerih vo-
lilnih enotah je dobila največ-
j i delež glasov. Če bo glede na 
odstotek glasov dobila štiri 
poslanska mesta v parlamen-
tu, je zelo verjetno, da bo 
imela v štirih volilnih enotah 
po enega poslanca. Denimo, 
da ta stranka tradicionalno 
dobiva bistveno boljši volilni 
izid na Štajerskem. To pome-
ni, da bo glas, oddan n ^ e na 
Gorenjskem, prek seštevka 
na državni ravni, "šel na Šta-
jersko" in s tem glasom bo v 
tisri volilni enoti, ki je bila po 
odstotku doseženih glasov za 
to stranko boljša, izvoljen tisti 
kandidat v tistem okraju, kjer 
je ta stranka dosegla najvišji 
odstotek. To je lahko pro-
blem, saj je lahko izvoljen 
človek, za katerega volivec ne 
bi glasoval, če bi nastopil kot 
kandidat v njegovem volil-
nem okraju. Zato je prav, da 
se ljudje zavedajo učinka tega 
volilnega sistema. Če bi ime-
li večinski volibii sistem, bi se 
takšni zmedi lahko izognili, 
volili bi imena in ne strank, s 
tem pa bi bila volilna zgodba 
lažje razumljiva. 

Simbolno za predsednika 

Po zadnji noveli volilnega 
zakona mora v vsaki volilni 
enoti biti izvoljenih točno 
enajst poslancev. Volimo 
namreč 88 poslancev v os-
mih volilnih enotah, edinole 
poslanca narodnosti se voli-
ta na drugačen način (večin-
sko). 

Pri malih strankah je torej 
mogoče "potovanje" glasov 
po Sloveniji i n gorenjski 
glas lahko iz\'oli tudi nekoga 

na Štajerskem. Predsedniki 
(malih) strank si praviloma 
zagotovijo najboljše okraje 
in mdi sicer so deležni naj-
večje promocije, zato je nji-
hova možnost za izvolitev 
praviloma največja: tako da 
lahko tudi iz tega razloga 
znova ponovimo, da volivci 
na simbolni ravni glasujejo 
za predsednika stianke. 

Scenarij za večje stranke 
pa lahko pojasnimo na zem-
lje'/idu volilne enote, v na-
šem primeru Gorenjske. V 
večjih strankah ostanejo gla-
sovi praviloma v volilni eno-
ti. V volilni enoti sta lahko 
na primer izvoljena dva 
kandidata iz iste stranke. 
Preostali kandidati te stran-
ke so torej v volilni enoti v 
bistvu nabirali potrebne do-
datne glasove za tista dva v 
okrajih, ki sta dobila najvišji 
odstotek in sta na tak način 
bila tudi izvoljena. V tem 
primeru glasovi "potujejo" 
med volilnimi okraji in osta-
nejo vsaj v isti volilni enoti. 
Torej bo Gorenjec v prime-
ru večjih strank glasoval za 
nekoga na Gorenjskem, za 
tistega na glasovnici pa le v 
primeru, če glasuje prav v 
okraju, kjer ta stranka dose-
ga najboljši izid. 

Pri malih strankah je lah-
ko dodaten nesporazum še 
pri "mejnih" mandatih. Se-
daj namreč velja, da mora 
biti v volilni enoti izvoljenih 
točno enajst poslancev. Pre-
den je to obveljalo, se je do-
gajalo, da je bilo denimo v 
volilni enoti na Koroškem 
izvoljenih devet poslancev, v 
eni od ljubljanskih volilnih 
enot pa j ih je bilo trinajst. 

kar je pomenilo, da so bili 
Korošci v primerjavi z 
osrednjim delom Slovenije 
deprivilegirani; kar je sedaj 
odpravljeno. To pa ima tudi 
stranski učinek: pri veliki 
stranki se glasovi najprej 
porazdelijo in dobi prve 
mandate. Pri veliki stranki 
je to predvidljivo, pri mali 
straiiki pa laliko nastopi pri-
mer mejnega mandata, to-
rej da je vseh enajst manda-
tov v tisti volilni enoti že po-
deljenih. Potem gredo gla-
som male stranke v drugo 
volibio enoto in je lahko iz-
voljen čisto nekdo drug, kot 
bi bilo sicer glede na dose-
ženi rezultat pričakovati. 
Ampak to predstavlja prese-
žen mandat. Prej omenjena 
volilna enota bi imela s tem 
presežkom že dvanajst po-
slancev, kar pa ni mogoče, 
nekje drugje pa je en man-
dat premalo (oddanih le de-
set). Zato glasovi iz prve po-
mjejo v to dmgo, ne glede 
na to, da je stranka tam do-
segla nižj i odstotek in kan-
didat, zapisan ob njej, nižji 
izid, kot kandidat iz prve vo-
lilne enote. 

Štiriodstotni prag za vstop 
v parlament je zelo nizek, 
eden najnižjih na svetu. V 
večini držav je treba za 
vstop v parlament doseči pet 
odstotkov ali več. Prevelika 
drobitev v parlamentu na-
mreč povzroči težave pri se-
stavljanju koalidj. Koalicija 
je na neki način vedno ujet-
nica malih strank, s čimer 
imajo težave vse vlade, ven-
dar imajo tudi male stranke 
svoje interese i n korektna 
koalicija j ih tudi upošteva. 

Konkurenca med 
strankami in v stranki 

Pri proporcionalnem siste-
m u gre tudi za medsebojne 
učinke različnih strank Izvoli-
tev ni odvisna le od izida stran-
ke kot celote. To je prvi in te-
meljni pogoj, ampj^ na to v 
mejnih primerih vplivajo tudi 
rezultati drugih strank, zato je 
ta sistem težko podrobno raz-
ložiti, še pravi Branko Grims. 
Treba je tudi vedeti, da volilni 
okraji med seboj niso enaki. 
So različno veliki in razlika po 
številu volivcev med največjim 
in najmanjšim volilnim okra-
jem je v Sloveniji trenutno 
skcH ĵ ena proti štiri. Iz tega 
razfoga se pri določanju, kdo 
je dosegel najboljši izid, ne 
uporablja števila glasov, tem-
več odstotki. S tem se nado-
mesti razlika v številii volivcev 
med volilnimi okraji. 

Med volilnimi okraji gre 
tudi za konkurenčnost v isti 
stranki, ne le med različnimi 
strankami. Vsak proporcio-
nalni sistem v prvi fazi pome-
ni tudi tekmo med kandidati 
iste stranke. Če je to čisti pro-
porcionalni sistem, ko stran-
ka kar postavi listo, ki jo rangi-
ra po nekem postopku, ta tek-
ma poteka znotraj stranke. V 
primeru, kot ga imamo v Slo-
veniji sedaj, pa to rangiranje z 
odstotki deloma opravijo vo-
livci, kajti odstotek, ki ga prej-
me kandidat, povečuje njego-
vo možnost za izvolitev. Tudi 
tu pa je še vedno velik vpliv 
politične stranke, saj ta odloči, 
kateri kandidat bo kje kandi-

. diral, odtod izraz "izvoljivi" 
okraji za tiste, kjer stranka tra-
dicionalno dosega dober izid. 

Koalicija je 
na neki način 
vedno ujetnica 
malih strank, 
s čimer imajo 
težave vse 
vlade, vendar 
imajo tudi male 
stranke svoje 
interese in 
korektna 
koalicija jih 
tudi upošteva. 
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Zadnjič smo prebrali ne-
kaj uvodnih odlomkov iz 
knjižice Primož Trubar in 
slovensko ljudstvo, ki jo je 
leta 1908, ob Trubarjevi 
400-letnici. objavil pisatelj 
in politik Etbin Kristan. Da-
nes si oglejmo še nekaj 
sklepnih odlomkov. Pri tem 
moramo imeti pred očmi 
dejstvo, da je besedilo na-
stalo v posebnem času in te-
danjih duhovnih razmerah 
in da je bil Kristan po svo-
jem političnem prepričanju 
socialdemokrat i n kot tak 
nasprotnik tedaj vladajočih 
klerikalcev in tedanje Cer-
kve. S tega svojega poseb-
nega zornega kota je videl 
tudi Trubarjevo znamenito 
pisanje o vraževemosti slo-
venskega ljudstva, k i smo 
ga v tem podlistku že spo-
znali. "To ljudstvo pa, ki ga 
je Trubar tako dobro po-

znal, je bilo nevedno in bab-
jevemo iz dveh vzrokov: Ka-
tohcizem je že sam tako 
uničeval kulturo, razširjal 
prazno vero i n pospeševal 
vraže, da ljudstvo ni moglo 
razločevati vere od babje-
verstva. A to ljudstvo je bilo 
tudi tlačansko, zatirano od 
svojili fevdalnih gospodar-
jev, priganjano na delo ka-
kor črna živina, ter ni imelo 
ne časa, ne sredstev, ne 
moči, da bi se bilo izobraže-
valo in našlo pot iz teme. Z 
gospodarsko bedo je vedno 
7.dnižena duševna." 

Kristan je Trubarja v svoji 
interpretaciji naredil za ak-
tivista, ki je bil že v 16. sto-
letju socialist. "PrimožTru-
bar je preganjal duševno 
revščino slovenskega ljud-
stva in s tem delom mu je 
pripravljal tudi pot k mate-
rialni osvoboditvi. Njegovo 

Vinjeta iz slovenskega 
protestantskega tiska 

delo je bilo socialno, in si-
cer odkritosrčno socialno, 
k i n i v ničemer podobno 
'delu' današnjih 'krščan-
skih' socialcev. Nikjer n i 
dokumenta, iz katerega bi 
izhajalo, da bi bil Trubar 
slavil askezo in bedo kot po-
goj, da se zaslužijo nebesa; 
s svojo ženitvijo je dal sam 
vzgled, da smatra za dobro 
i n pravično, uživati udo-
bnosti tega sveta." Ponekod 
gre Kristan v svoji socialde-
mokratski interpretaciji le 

predaleč. "Trubar je bil ne-
izprosen v boju zoper vraže 
in zoper raz\'ade in krivič-
nosti tedanjega katolicizma 
in korumpiranega duhov-
ništva, ampak tudi ni bil 
protestantovski fanatik. Re-
formacija mu ni bila na-
men sam zase, ampak sred-
stvo za rešitev in povzdigo 
ljudstva ..." To pač n i res. 
Trubar je bil verski refor-
mator, šlo m u je tako kot 
Lutru predvsem za odreši-
tev vernega človeka s po-
močjo vere ter Božje besede 
in milosti. 

Zanimiv in značilen je 
tudi sklep Kristanovega pi-
sanja, v katerem kliče Tru-
barja za pričo v prizadeva-
njih socialistov. "Štiristo let 
je minilo. I n spanje naroda 
moti zopet klic svobode. 
Zopet m u 'puntarstvo' 
oznanja nov evangelij, zajet 

iz živega življenja, zrastel iz 
tal trpljenja, poškropljen s 
solzami bede i n s krvjo 
mučnega dela. Socializem 
vabi slovensko ljudstvo, naj 
vstane, naj se otrese vraž in 
babjeverstva vsake vrste in 
naj zaupa v svojo živo moč 
... Ako bi bil Primož Trubar 
danes med živimi ... in bi 
se zopet bojeval za svoje 
slovensko ljudstvo, tedaj bi 
ne bilo prostora zanj med 
cerkvenimi in necerkveni-
m i popi sedanjega časa, 
ne med onimi, ki ga slave z 
naštudirano besedo in s 
polnim kozarcem, a ga ne 
ljubijo v srcu m ne razume-
jo v dxihu, ampak bil bi 
puntar, kakor je bil tedaj, 
med nami, puntarji, med 
socialisti, ki se bojujejo za 
ljudstvo, kakor se je zanj 
bojeval Primož Trubar. Sla-
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Stopinje skozi preteklost 

Mo stari oče Luka 

Njegov 
najljubši stavek 

ob takih 
priložnostih je 

bil: "Če bo 
(otrok) dovolj 

močan, bo 
preživel, če ne, 

bo pa umrl, 
Bogpomagaj." 

MILENA MIKIAVČIČ 

2. nekaj paberkov iz 
matičnih knjig o Pivkovih 

Po izpisih iz matičnih in 
krstnih knjig, ki jih je nare-
dil Nejko Podobnik (in po-
tem prijazno odstopil tudi 
meni), zasledim, da je bila 
nekoč pri Pivku hišna števil-
ka Stara vas 2. Imeli pa so 
navado, da so ime otroka, ki 
je imirl, dali takoj naslednje-
mu, ki se je potem na novo 
rodil. Tako se nekatera ime-
na pojavijo večkrat in vnese-
jo v raziskovanje prednikov 
nemalo zmede. Umrlo pa je 
zelo veliko otrok, ne ve se 
več, zaradi kakšnih razlogov, 
in zato se človek pri izpisih 
iz rojstae matične knjige res 
bolj težko znajde... 

Prvi znani gospodar do-
mačije je bil Jemej Albreht, 
rojen leta 182}. Njegov prvo-
rojeni sin je bil Franc (5.10. 
1834 - 2.5.1908), ki je postal 
tudi Lukov oče. 

Franc se je poročil z Mar-
jano Bremic (1843-1871), ki 
je na Jezera prišla z Ledin. 
Menda je bila strastaa kofe-
tarka in sosed Svetle z Jeze-
rov je Franca nenehno stra-
šil z besedami, da ga bo kafe-
turjenje spravilo na kant. 

Imela sta štiri otroke: Matev-
ža (1862), Franca (1864), Jane-
23 (1867) in Valentina (1871). 

Še isto leto, 3. septembra, 
je mama Marjana umrla. 

Gospodar Franc je bil 
samski le krajši čas, saj se je 
že 29, januarja 1872 poročil 
z Marijano Pivk (1843-1875) 
iz Osojnice 3. Premhiila je 
ob porodu. 

Franc se je zato spet moral 
razgledovati naokoli. Oči so 
se mu ustavile na Neži Pri-
možič s Sela 15 (1845-1916), 
s katero se je poročil 26. 
aprila 1875. 

V zakonu so se rodili: 
Neža (1877-1879), Gregor 
(1876-1876), Marica (1878-
1896), Franca (1880-1886), 
Luka (4. 10. 1881-17. 12. 

1967), Katarina (1883-1925), 
Marjana (1887-1908), Jakob 
(1890-?), Neža (1893-?). 

Pri Pivku sta tedaj bivala 
še Lovro Lazar (1848-1907) 
in Mina Lazar (1848- ?). 

Luka Lazar je postal go-
spodar, istočasno pa je na 
svoja ramena prevzel veliko 
breme izplačila dote otro-
kom iz prvega gnezda. 

8. februarja 1909 se je po-
ročil s Frančiško Košir (1.10. 
1886 - 2. 3.1927). Rodilo se 
jima je 11 otrok: 

Frančiška (1910-1911), Ma-
rija (1912-1912), Franc (1914-
1917), še ena Frančiška 
(1916 -), Rozalija (1917 -?), 
Vinko (1919-1919), Ana 
(1920- ?), Leopold (1921-
1921), Janez (1922-1987), Jo-
žef (1925-), Ljudmila (1926 -) 

Ko je žena Frančiška 2. 
marca 1927 umrla na plesiš-
ču pri Bahaču v naročju svo-
jega plesalca, lastnika gostil-
ne, doletela jo je kap, si je 
Luka kaj hitro našel novo 
ženo v Franci/Francki, Fran-

Pivkovi otroci 

čiški/ Oblak, Kraljevi z Ži-
rovskega vrha (1.1.1897-
27.2.1964). 

Z Lukom se je poročila 29. 
maja 1927. 

V zakonu so se jima rodili 
trije otroci: Zorislava, ki je 
umrla kmalu po rojstvu v ok-
tobru 1928, Berta, rojena 11. 
septembra 1929, in Friderik, 
rojen 13. julija 1931. Slednja 
sta še živa in Berta je postala 
moja mama. 

3. kaj je znanega o 
Lukovih prednikih 

Lukov oče Franc je bil - zelo 
značilno - dvakrat oženjen. 
Luka je bil rojen v drugem 
gnezdu. Njegov oče je z um-
nim gospodarjenjem ustvaril 
dokaj solidno in močno kme-
tijo. Žal pa se je njen obseg 
pozneje skrčil predvsem zara-
di izplačila dote otrokom iz pr-
vega zakona Lukovega očeta. 
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JOŽE KOŠNJEK 

V Ždezni Khpli se stalno kaj 
dogaja. V soboto, 6, septembra, 

je bil na osrednjem trgu praz-
nik Copple kaše s sgmom, na 
katerem so okoliški kmetje pro-
dajali svoje izdelke in pridelke, 
poskrbljeno pa je bilo tudi za 
kulturni in zabavni program. 
Copplaje srednjev^o ime za 
Železno Kapto, kaša pa je zna-
čilni kapelski žitni skedenj. 
Coppla kaše je društvo, ki 
ohranja kmečke vrednote in 
skuša pomagati kmečkemu 
življu pri preživetju. Nastalo je 
leta 1995, ko se je Avstrija 
vključila v Evropsko unijo, 
kme^e, posebej manjši, pa so 

trepetali za svoje preživetje. 
Naša mloga je bila, da se do-
mači kmetje prilagodijo novim 
izzivom trga in uspgo proda-

jati svoje izdelke po kolikor toli-
ko ugodni ceni, je povedala o 
poslanstvu društva predsednica 
Heike Schiehedc. Ker so se raz-
mere spremenile, ima kmečko 
združenje v Železni Kapli in v 
dolini Bele/Velach z 48 včla-
njenimi kmeti druge naloge. 
Ker so se kme^e uspešno uve-
ljavili pri prodaji lesa in hrane, 
dajemo sedaj več pozornosti izo-
braževanju. Letos so v središču 
pozornosti zelišča, s katerimi 
imajo predvsem stargši veliko 

Društveni prostori na glavnem trgu 

izkušenj, je povedala predsed-
nica, ki v društvu zagovarja in 
uveljavlja dvojezičnost. 

Slovensko prosvetno društvo 
Zarja iz Železne Kaj^ se pod 
vodstvom predsednika Vilija 
Ošine iz Lepene na zanimivej-
ši in za ljudi privlačnejši način 
loteva organizacije kulturnih 
prireditev. Društvo je staro 100 
let, saj je bilo ustanovljeno leta 
igo7, delovati pa je začeb leto 
kasneje. Zarja je sredi Železne 
Kaple uredila svoje prostore z 
galerijo, Iger prirgajo zanimi-
ve razstave. Včeraj so odprli 
razstavo Spomin na lepensko 
šolo. Utrinek časa: Kaj nas 
čaka? Domačin iz doline Le-
pene Anton Haderiap, kije iz-
dal tudi knjigo Graparji, je 
razstavil fotograjijo otrok iz 
Lepene, Koprivne in Podpece, 
ki so leta v^^-j hodili v osnovno 
šolo v Lepeni. Na sliki je 57 
otrok, z njimi pa je takratni 
kapelski župnik Aleš Zechner. 
Anton Haderiap ugotavlja, da 
jih je od 57 živih še 14. Deset 
fantov in eno dekle so bili v 
partizanih, v taboriščih in za-
porih pa štirje fan^e. V nemški 
vojski je padlo šest fantov. Toje 
zanimiva in ogleda vredna 
razstava o preteklosti krajev 
okoli Železne Kaple. Mnogo 

Vili Ošlna, predsednik Slovenskega prosvetnega društva 
Zarja Železna Kapla/Foto:|oieKosnifk 

slovenskih domov je bilo po-
žganih in razdganih, številni 
domačini so morali drugam. 

Pri Slovenskem kultumm 
društim v Celovcu deluje lut-
kovna skupina Navihanci. 
Avgusta je bilo za njene iSane 
Nejca Kuppra, Petro Zdouc, 
Miro Stadler in Natalijo 
Hartman ter njihove spremlje-
valce Marico Hartman, Bredo 
Vari in Davida Višnjiča pose-

bej zanimivo, saj so obiskali 
Slovence v Argentini. Prvi rui-
stop so imeli v Mendozi, kjer 
so se Slovenci zelo potrudili za 
prijetno bivanje gostov s Koro-
škega. Mladi lutkarji so obis-
kali tudi argentinsko gJavno 
mesto Buenos Aires, med obis-
kom je pa so spoznali visoko 
stopnjo narodne zavednosti 
Slovencev v Argentini, tudi 
mladih. 



Ĉ IND 
B L E D 

Če ste komunikativni in vam delo z ljudmi predstavlja veselje ter 

imate radi dinamično delo v skupini, vas vabimo, da se phdnjžrte 

našemu kolektivu. 
V mesecu oktobru bomo organizirali tečaj za krupjeje, iščemo pa 
tudi strežno osebje, osebje za receptorska dela, vratarje. 

Od kandidatov / kandidatk pričakujemo: 
• p o l n o l e t n o s t tn u r e j e n s t a t u s Š t u d e n t a z a š o l s k o leto 

2 0 0 8 / 2 0 0 9 
• z a ž e l e n o z n a n j e d v e h tujih j e z i k o v 

• k o n č a n a V. s t o p n j a i z o b r a z b e 

Vaše pisne prijave, ki naj vsebujejo kratek življenjepis, pošljite do 
vključno petka, 19. septembra 2 0 0 8 , na naslov: 

Casino Bled /za razpis/ 
Cesta Svobode 15 
4 2 6 0 Bled 

ali na elektror^sko pošto: razpis@casino-bled.si 

8 9 . 8 9 1 . 1 9 6 . 3 

RADIO SORA 

Gorenjski prijatelj 

R a d i o S o r a d .o .o . , 

K a p u c i n s k i trg 4 , 4 2 2 0 Š k o f j a L o k a , 

t e l : 0 4 / 5 0 6 5 0 50, fax: 0 4 / 5 0 6 5 0 60, 

e - m a i l : i n f o # r a d i o - s o r a . s i 

Prijave in informadje: 

Kranj, 04/ 2013 220 
ik. Loka. 04/ 51 70 30S 
Trili, 04/ 59 71 350 
Radovtjka, 04/ 53 20 445 
Bled. 04/57 80 420 
Jesenic«, 04/ 58 09 755 

www.alpetour.s1 

35,00 c; 

M i . 3 6 , w € 

Z nqnii po novo doiiv«t|ol J 5 , 0 f l € , 5 3 , 5 0 1 ) 

Mladinska knjiga 
Hiša dobrih zgodb 

V v e l e p r o d a j n e m c e n t r u M l a d i n s k e k n j i g e T r g o v i n e 

n a l o k a c i j i P o s l o v n a c o n a A 22, Š e n č u r , v a b i m o k r 

s o d e l o v a n j u s o d e l a v c a z a o p r a v l j a n j e det: 

PRODAJALCA (m/ž) 

P o g o j i : 

• IV. s t o p n j a i z o b r a z b e u s t r e z n e s m e r i 

• n a j m a n j 6 m e s e c e v u s t r e z n i h d e l o v n i h i z k u š e n j 

• k o m u n i k a t i v n o s t 

Pr i jave z dokazi l i o izpoln jevanju pogojev p r i č a k u j e m o v 8 
d n e h o d objave na naslov: M l a d i n s k a k n j i g a Z a l o ž b a , d . d., 
L j u b l j a n a , S l u ž b a u p r a v l j a n j a č l o v e š k i h virov, S l o v e n s k a c. 
29,1000 L j u b l j a n a , a l i nae lektronsk i nas lov k a d r i @ m k z - l j . s i . 
O n a š i odločitvi v a s b o m o obvest i l i v 15 d n e h po k o n č a n e m 
i z b i r n e m p o s t o p k u . 

CEL0V8KIJESENSKI SEJEM 
13.-21. september 2008 
i Genussland: 

kul tnspične dobrote 
> Bivalno okolje 
> FashionHall 
> Gradnja in enepgjja 
> Mladina'08 

> Sejemska tržnica 
> Zabaviščni park 
i Posebna razstava: 

„Choco de Loite" 
> Nagradna igra ob jubileju 

Odpiralni cas: : 

S E J M I Š C R C f L O V E C 

se jem od 9. do 18. ure 
zabav iščn i park od 10. do 2. ure 

vvvvvv.knornliuii nnrfison.ot 

Marche 
RESTAURANT 

M A R G H E G O S T I N S T V O , d . o . o . 

N o t r a n j s k a c e s t a 7 1 

1 3 7 0 L o g a t e c 

IŠČEMO NOVE SODELAVCE! 

Z a d e l o v p r i j e t n i h o k r e p č e v a l n i c a h V o k l o I i n 

V o k l o II n a p o č i v a l i š č u V o k l o pr i K ran ju : 

KUHAR - SLAŠČIČAR (m/ž) 
- 2 d e l o v n i m e s t i 

Z a ž e l e n a j e g o s t i n s k a i z o b r a z b a , n i p a p o g o j . 

P o n u j a m o d e l o z a d o l o č e n č a s , z m o ž n o s t j o 

p o d a l j š a n j a , s t i m u l a t i v e n o s e b n i d o h o d e k , 

u r e j e n e d e l o v n e p o g o j e , m o ž n o s t i z o b r a ž e v a n j a 

i n n a p r e d o v a n j a v s k u p i n i M a r c h e I n t e r n a t i o n a l . 

I n f o n n a c i j e : M i l e n a Z a k r a j š e k 

G S M : 0 4 1 / 3 8 6 6 1 4 

e - p o š t a : m i l e n a . z a k r a j s e k @ m a r c h e < e s t a u r a n t s . c o m 

! 9. • 13. 9. 2008 

i S l t i M l a d i g r a h 

z ali brez korenja 
7 2 0 - m l 6 6 0 - g 

. 9. . 13. 9 200fi 

Pošljite SMS s kljuCno besedo LIOL. presledkom m svojim slogatwm aa tel. itevilto 3131 T a sodelovanje v nagradni igri |e polfBbiia pMvi Ino Cikovana kljuCna beseda ter presledek ineil ključno besoito 
ii) vdiim !yk>gano)Ti (primer- UDI Rad nahupujem pri Lidlu) Podjetje Udi d.0.0. k.d ne prev/ema nobene odgovornosti ad nepravilno poslana SMS sporočita m SMS sporočila, poslana na rropačno tel. številko. 
Udciki so dobavljivi samo v omejenih količinah. V primeru, da bodo kljub skrbnemu naMovanju /alog pri nepričakovano velikemu povpraSevanju ê prvi dan razprodam, cenjene kupcc piosimo 3̂ laium&vanje. Prodaja samo 
v Količinah, običajnih za gospodinjstva. Slike ^ simboiiî ne. Vse cene veljajo za »deike brez dekoiativnih elementov do raî prodaje zalog. Vse cene so v [UR s pripadajočim ODV Za li-ikarske napake ne odfiovatiamo 

mailto:razpis@casino-bled.si
http://www.alpetour.s1
mailto:kadri@mkz-lj.si
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OSEBNOSTI Razgledi 

v soboto, 6. septembra 2 0 0 8 , je v 83. letu v bolnišnici na Golniku umrl profesor Rado Jan (1925-2008). 
Spominjajo se ga mnogi, ki so ga v svojem življenju spoznali, zlasti njegovi nekdanji učenci, slovenski kulturni 
delavci, pa rojaki Žiiovd in Ločani, med katerimi je preživel največ svojih let. 

Verel evorihodnos 
M I H A N A G U Č 

"Je pa v 
spreminjanju 

nekakšna 
stalnica, ki velja 

za vse čase: 
vztrajanje in 
optimističen 

odnos do 
prihodnosti, 

kar se med 
drugim 

' potrjuje tudi v 
številu rojstev. 

Otroke pa 
imajo ljudje, ki 

verjamejo v 
prihodnost in 

to, da se da vse 
prestati - celo 

mir." 

Vse manj je danes ljudi, ki 
bi v življenju ustvarjalno po-
čeli toliko reči, kot jih je v 
svojem profesor Rado Jan. 
Po stroki in poklicu je bil 
profesor primerjalne knji-
ževnosti, šolnik, kulturni in 
politični delavec, publicist, 
dramaturg, prevajalec ... Di-
plomiral je leta 1959 iz pri-
merjalne književnosti na Fi-
lozofski fakulteti v Ljubljani 
v seminarju dr. Antona 
Ocvirka. BU je gimnazijski 
profesor in ravnatelj na gim-
nazijah v Škofji Loki in Šent-
vidu nad Ljubljano. Od leta 
1970 je bil poklicni družbe-
nopolitični delavec, načelnik 
oddelka za kulturo, znanost 
i n izobraževanje pri pred-
sedstvu ZKJ v Beogradu, na 
C K ZKS in v Marksističnem 
centru v Ljubljani. Po upo-
kojitvi 1988 je v Žireh pri 63 
letih na novo zgradil svojo 
domačo hišo in v njej živel z 
ženo Vladko, nekdaj prav 
tako profesorico in ravnate-
ljico loške gimnazije. 

v letu 2005, ko je dopolnil 
80 let, sva naredila dolg in-
tervju in ga v celoti objavila v 
Žirovskem občasniku (št. 
35), v okrajšani obliki tudi v 
Snovanjih Gorenjskega gla-
sa. Začela sva na začetku. 
"Moja življenjska pot se za-
čenja 8. oktobra 1925 ob če-
trti uri zjutraj v Žireh Pri 
Klemenu. Meljculja, tako so 
rekli tedanji babid, je imela 
ta dan veliko opraviti, saj je 
pomagala na svet dvema 
fantoma: Stanetu Isteniču, 
sinu mamine prijateljice 
Francke Trpinove, poročene 
Istenič, in meni. Rodil pa 
sem se res v posebnih oko-
liščinah in v letu velike po-
vodnji. Po Žireh je talaat 
razsajala tudi neka nalezljiva 
bolezen. Na tehtnid sta bili 
dve ži^jenji: moje in sestri-
no. Smrt je izbrala mojo dve 
leti staro sestro Anico in m i 
tako vzela ne le sestro, am-
pak po letih naravno otroško 
varuhinjo." Otrok, ki je del 
poznejšega življenja zapisal 
gledališču, se je torej že rodil 
v precej dramatičnih okoliš-
činah. Njegovo življenje pa 
je bilo prvič na preizkušnji, 
ko je bil star tri leta. "Posebej 
pa mi je ostal v spominu lep 
poletni dan; star sem bil tri 
leta. S Šemončkovim Stan-
kom sva se igrala na dvoriš-
ču vojake. Njegov stari oče je 

bil gasilec. Doma je imel tro-
bento in čelado. Stanko je 
trobil s čelado na glavi in po-
zival v napad, jaz pa sem na 
njegovo povelje stekel čez ce-
sto v trenutku, ko je tja zavi-
la v dmcu prihajajoča konj-
ska vprega z vozom. V hipu 
se znajdem pod nogami 
konj, kolo lojtmika gre čez 
mojo^lavo, od nekod priteče 
mama. Še danes slišim njen 
klik - to je moj prvi spomin 
nanjo - in me kot angel va-
ruh vzame v naročje..." 

Otroštvo in mladost je 
imel takšno kot večina nje-
govih vrstnikov, ki niso bili 
iz premožnih družin. Bilo je 
trdo, a lepo. Hujše so bile 
preizkušnje 2. svetovne voj-
ne, ko je bil februarja 1943 
nasilno mobiliziran v nem-
ško vojsko, februarja 1944, 
ko je bil na dopustu, pa je šel 
prostovoljno v partizane. Po 
vojni se je zapisal študiju in 
kulturi, predvsem pa gleda-
lišču in šoU. Najprej je bil 
dramaturg Prešernovega 
gledališča v Kranju, nato 
skoraj celo desedetje profe-
sor in ravnatelj na gimnaziji 
v Škofji Loki. Bil je eden ti-
stih učiteljev, ki premorejo 
veliko mero tistega, kar je 
nekdo posrečeno poimeno-
val "pedagoški eros". "Kaj je 
bilo moje vodilo, ko sem pre-
vzel vodenje gimnazije v 
Škofji Loki? Omogočajmo 
vsem sposobnim učencem 
nadaljevanje študija! Poskr-
bimo, da bodo dobili štipen-
dije najsposobnejši, tu^ iz 
krajev, oddaljenih od osnov-
nih in srednjih šol. Omogo-
čimo vsem, da se bodo lahko 
udeleževali ekskurzij in izle-
tov, ki tudi nekdaj niso bili 
zastonj..." Ko je bil sam uči-
telj, se je dejavno izoj^bal ti-
stemu, kar je sam doživel kot 
učenec. "Iz moje boleče Ijud-
skošolske izkušnje pa: Ne 
manipuliraj z ranljivimi otro-
ki ali mladostniki za dosego 
lastne slave in ciljev. Ne obra-
čunavaj z otroki zaradi ideo-
loških ali političnih prepri-
čanj, ki se ne ujemajo s tvoji-
mi. Ščiti zlasti nezaščitene 
otroke ... V Gimnaziji Škofja 
Loka so v 'mojih' letih obis-
kovale šolo sirote tako iz par-
tizanskih kot domobranskih 
družin. Vsi so mi bili otrod." 

Izkušnje iz dramaturške-
ga in režijskega dela v gleda-
lišču so m u prišle prav, ko je 
zasnoval in režiral nekatere 
velike proslave na prostem. 

Največja je bila tista, ki se je 
zgodila 5. oktobra 1969, ob 
stoletriid legendarnega Ta-
bora v Vižmarjah (17. maja 
1869), ta pa je bil največje 
politično zborovanje Sloven-
cev v 19. stoletju. Kako je 
bilo, sem ga vprašal. "Veli-
častno! S Triglava je prihaja-
la štafeta z baklo in simbolič-
no vžgala v veliki žari ple-
menski ogenj. Iz meglenega 
jesenskega jutra se je rodil 
nepozaben, lep, sončen dan. 
Množice so se zbirale na 
prav istem, Severjevem trav-
niku v Vižmarjih, kot pred 
sto leti, le da so ta dan priha-
jale peš v dolgih vrstah i n 
brez kmečkih vpreg kot tedaj 
... Vse se je odvijalo po za-
snovi in kot je bilo predvide-
no. Tabor smo iz pomladi 
prestavili na jesen. Iz pro-
gramske zasnove je nastalo 
pet ločenih programov. 
Eden od teh je bila "repriza" 
tabora izpred sto let. S pro-
gramom sem zasledoval dlj, 
da vsaj v združenih pevskih 
zborih simbolno združim 
vse Slovence, razen porab-
skdh, ki takrat še niso imeli 
svojega zbora. Nastopili pa 
so (prvič v zgodovini!) na 
predvečer obletnice tabora 
Beneški Slovenci s svojim 
pevskim zborom Rječan v 
Škofji Loki in naslednji dan 
zapeli skupaj s petstotimi 
pevd Zdravljico ... Režijo je 
narekoval program sam. 
Scenograf Janez Suhadolc je 
zasnoval izredno domiselno 
ureditev prostora. V tabor-
skem duhu je izenačil mno-
žico in voditelje. Le dva ste-
bra je dvignil: eden je pred-
stavljal slovensko politiko, 
na njem je govoril predsed-
nik skupščine Sergej Kraig-
her, drv^ pa slovensko kul-
turo, s katerega je ognjevito 
redtiral igralec Stane Sever 
..." In še: "Spominjam se 
anekdote - dialoga med Krai-
gherjem in Severjem, ko je 
Kraigher Severju šaljivo re-
kel: 'Danes, Stane, pa sva 
bila oba enako visoko.' (Mis-
lil je na višino stebrov, s ka-
terih sta govorila.) Sever pa 
m u je odgovoril: 'Ja, ja, Ser-
gej. Res je. Ampak jaz sem 
imel boljše tekste.'" 

Ob koncu dolgega pogovo-
ra sem ga vprašal tu^, kako 
doživlja aktualno "podobo 
svojega plemena" (kot bi re-
kel Tomaž Šalamun), kaj se 
nam še obeta"Podoba Ž i -
roV in Žirovcev se iz leta v 

Profesor Rado Jan ob svoji 80-letnici (2005) 

leto, da ne rečem: iz stoletja 
v stoletje, spreminja. Je pa v 
spreminjanju nekakšna stal-
nica, ki skoraj gotovo po svo-
je velja za vse čase: vztrajanje 
in optimističen odnos do 
prihodnosti, kar se med dru-
gim potrjuje tudi v številu 
rojstev. Otroke pa imajo 
ljudje, ki verjamejo v prihod-
nost in to, da se da vse pre-
stati - celo mir." Res, Rado 
Jan je bil človek, ki je verjel v 
prihodnost prav na ta način. 
Ne le v besedah, tudi v deja-
njih. Z ženo Vladko sta 
ustvarila številno ter nadvse 
simpatično in ustvarjalno 
družino in ta je bila z njim 
tudi v njegovi zadnji uri. 

Pri profesorju in njegovi 
soprogi sem bil v zadnjih le-
tih večkrat v gosteh. Obsojen 
sem bil na poslušanje, a v tej 
trpni vlogi nisem prav nič tr-
pel, saj je bilo poslušati ga 
res zanimivo. Veliko je ve-
del, marsikaj od tega je zapi-
sal, še več je, žal, odnesel s 
seboj. Spominjali se ga 
bomo po tistem, kar nam je 
dal, svojim najbližjim kot 
mož in oče, svojim učencem 
kot učitelj, ljubiteljem gleda-
lišča kot kulturni delavec, 
poznavalcem domoznanstva 
kot kronist Veliko je vedel o 
preteklosti, delal je za seda-
njost, verjel pa v prihodnost. 
In v tej veri tudi odšel. 
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Stavke v Hitu za zdaj ne bo 
Uprava družbe in vsi sindikati v družbi Hit so podpisali sporazum o izogibanju konfliktov 
do 30. aprila 2009. 

MARJANA A H A Č I Č 

Kranjska Cora - Zaposleni v 
Hitovih igralni(;ah v Kranjski 
Gori in Novi Gorici včeraj 
vendarle niso stavkali. Kljub 
že drugi napovedi stavke v 
manj kot mesecu dni - prvič 
jo je sindikat Vrba napoveda-
li za 15. avgust - je bil sindi-
kat, kot je poudarila predsed-
nica Mojca Bumik, ves čas 
dosegljiv in odprt za pogovo-
re z upravo. 

Kot so sporočili iz uprave 
družbe Hit, je uprava že v to-
rek vsem sindikatom predla-
gala sporazum o izogibanju 
konfliktom, ki naj bi zagoto-
vil ustrezno notranjo stabil-
nost podjetja in izvedbo 
ukrepov za nevtraliziranje 
poslabšanih gospodarskih 
razmer na ključnih trgih, ne-
gativnih posledic protikadil-
ske zakonodaje in povečane 
domače ter tuje konkurence. 
Sindikati, predsednik Sveta 
delavcev in uprava so v sredo 
sporaziun, ki temelji na do-
govoru. da uprava do 30. 
aprila ne bo spreininjala fek-
torjev organizacijskih enot. 

V Hitovih igralnicah v Kranjski Gori in Novi Gorici tudi 
včeraj niso stavkali. 

ki naj bi po prepričanju sin-
dikatov pomenili neposred-
no znižanje plač, tudi podpi-
sali. 

"To pomeni, da se uprava 
začasno odpoveduje načinu 
prilagajanja variabilnega 
dela plač, k i je vezan na 
uspešnost oziroma neuspeš-
nost posamezne organizacij-
ske enote," je odločitev pojas-
nil Hitov predstavnik Ti len 
Majnardi, vodja korporativ-
nega komuniciranja v pod-

jetju. "Uprava se je ob tem 
zavezala, da bo pristopila k 
izvedbi ukrepov in po petih 
mesedh pripravila poročilo o 
njihovi učinkovitosti. Sindi-
katu Vrba, ki je za četrtek na-
povedal stavko, pa je tudi 
predlagala, da se v maju izra-
čunani faktor organizacij-
skih enot popravi na način, 
da se ta za posamezno enoto 
dvigne za četrtino razlike do 
fektorja, ki je veljal pred ma-
jem 2008. S takšnim ukre-

pom se bo odpravil občutek 
diskriminiranosti posamez-
nih skupin zaposlenih." 

Sindikat Vrba je predlog 
uprave sprejel, preklical stav-
ko in se pridružil podpisu 
omenjenega sporazuma 
med sindikati in upravo. 
"Uprava, sindikati G I T , 
SIDS in Vrba ter svet delav-
cev se strinjamo, da zaradi 
razmer na trgu družba Hit 
nujno potrebuje stabilno ob-
dobje, v katerem mora upra-
va izpeljati predstavljene 
ukrepe, ki se nanašajo na po-
dročja povečanja konkurenč-
nosti turistične ponudbe, tr-
ženja in racionalizacije po-
slovanja, kar vključuje tudi 
stroške dela." Družba Hit si-
cer že od junija naprej aktiv-
no izvaja ukrepe za poveča-
nje prihodkov, predvsem na 
področju promocijskih aktiv-
nosti, prodaje in reorganiza-
cije v smeri enovitega poslo-
vanja svojih glavnih turistič-
nih destinacij Nova Gorica 
in Kranjska Gora, kar bo, kot 
so prepričani, pripomoglo k 
večji konkurenčnosti njiho-
vih storitev. 

Priložnost v novem programu 
l\/1ixi foto video je letos že drugič med gazelami, ki se odlikujejo s hitro rastjo in bliskovitim razvojem. 
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Žiri - Zgodovina žirovskega 
podjetja Mixi foto video Mi-
haela Kavčič se začenja leta 
1989 z odprtjem živilske tr-
govine Mixi market. "Že sre-
di 90. let prejšnjega stoletja 
pa smo opazili trend velikih 
trgovin, zato smo poleg živil 
šli v novo smer, ponudbo fo-
tografske opreme," pravi 
Beno Kavčič. T a je sicer že 
več kot desetletje prej posku-
šal s podjetniškimi prijetni, 
biJ je tudi med prvimi serij-
skimi izdelovalci sončnih ko-
lektorjev v Sloveniji, pa ven-
dar je pravi zagon prišel ob 
prelomu tisočletja. 

"Najprej smo se osredoto-
čil i na prodajo raznih foto-
grafskih izdelkov, vendar le 
kot postransko ponudbo. Na 
začetku tisočletja pa se je 
zgodil digitalni fotoaparat," 
se spominja Kavčič in nada-
ljuje: "Odločili smo se za di-
gitalno tehnologijo, klasične 
fotoaparate in opremo so za-
menjali digitalni, med prvi-
m i smo izdelali kakovostno 
splemo stran z intemetno 
prodajo." Po dveh letih so iz 
prodajalne odstranili živila in 
nekaj časa celo menili, da je 
bila odločitev napačna, saj so 

Mihaela, Monika In Beno Kavčič skupaj z Almo Kavčič 
tvorijo Mixi foto video - letošnjo finalistko gorenjskih gazel. 

imeli zelo veliko trgovino s 
fotografsko opremo v majh-
nih Žiieh. 

"Oglaševali smo prek Inter-
neta, skrbeli za zalogo ter v 
nekaj letih postali največja fo-
tografska trgovina v Sloveniji. 
Prodaja je strmo naraščala, 
čeprav smo vskočEi na trg. 
VpeljaK smo svojo linijo, svo-
jo poslovno filozofijo in to je 
trg želel," pojasni Mihaela 
Kavčič, ki poleg Benjamina 
in hčerk Alme in Monike skr-
bi za poslovanje podjetja. V 
času hitrega vzpona se j im je 

prilagodila tudi večina ugled-
nih proizvajalcev, opremili so 
sodoben laboratorij za razvi-
janje fotografij in tudi izdela-
l i enega boljših spletnih pro-
gramov za pošiljanje in obde-
lavo fotografij prek spleta, ki 
ga uporablja več kot 25 tisoč 
uporabnikov. Kasneje so raz-
vili tudi t i. foto tenninale, ki 
j ih lahko postavijo kjerkoli, ti 
pa izdelajo fotografije na kra-
j u samem ali jih pošljejo v la-
boratorij. 

Z obsegom dela i n pro-
meta (danes okoli tri mi l i -

jone evrov) se je povečevalo 
število zaposlenih, leta 
2001 so bili v podjetju za-
posleni le trije, danes j ih je 
19, pomagajo j i m še trije 
študenti. Še lani je bilo štu-
dentov več, tudi pet, vendar 
obseg prometa letos pada. 
"Rast do leta 2 0 0 4 je bila 
enormna, danes pa ob ena-
ki prodaji okoli sedem tisoč 
fotoaparatov promet zaradi 
nasičenosti in n i ž j i h cen 
upada. Naš drugi večji bum 
je bil leta 2006, ko smo od-
prli trgovino v l jubl jan-
skem B T C in znova podvo-
j i l i prodajo. Teh časov mor-
da ne bo več," pravi Beno 
Kavčič. 

V prihodnosti bo družin-
sko fKjdjetje šlo tudi v nove 
smeri, letos so se podaU v 
Mixi caravaning - prodajo 
opreme za kampiranje, od 
avtodoma do loparčka za mr-
čes. "Čas za dopust in kam-
piranje ter prijetao preživlja-
nje prostega časa bo tudi v 
času recesij ena od pomemb-
nejših stvari v življenju vsa-
kogar. Naš cilj je, da do kon-
ca leta tudi na našem novem 
intemetnem naslovu ponu-
dimo približno 13 tisoč arti-
klov," novost razloži Mihaela 
Kavfič. 

UUDSKA UNIVER2A KRANJ 
Center za Izobraževanje In kuRuro 
www.lunlverza^l "O 280 48 00 

A N - N E - I T - F R - Š P - S L 
In drugI Jeziki, ki Jih potrebujete 

Vpis: 8 . 9 . do 1 9 . 9. 
Začetek: 2 2 . 9 . 2 0 0 8 

>• 60-uml splošni tečaji 

N O V O : 

: > A N G - N E M - v i s o k nko 
Individualni tečaji 

>> tečaji za podje^a 
> - priprave na izptt za aktivno znanje 
>• priprave na maturo AN - NE 

ZAKAJ PRAV Z NAMI? 
90 % vpisanih opravi Javno veljavni Izpit prvič 
Ob znanju boste pridobili še: 
• ve^o kompetentnost In mobilnost 
• zadovoljstvo 
• nov elan 

In š e 
• popuste in ugodne plačilne pogoje 
• ob "celoletni naročnini" prejmete praktično darilo! 

"UČIM SE. KER SE CENIM IN KJER SEM CENJEN" 
V A B L J E N I 

m h 

privoščite si sanjski dopust 

) N o v fofePniKt^edit 
HRANILNICA LON 

04 28 00 777 
mvw,lon.si 

2-dnevni paket s polpenzionom sarrio 93 EUR 
o-dnevni paket s polpenzionom iroo 2 1 5 EUR 

neomejeno kopanje v vseh bazenih 
- otroci do 6. leta brezplačno bivanje 

1 0 % popusta za upokojence 

•T?> -JK 

Tel.: 03/ 896 3 1 00 In 06 
E-pošta: info@t-topolsica.si 
http://www.terme-topolsica.sl 

KRANJ 

Obdavčitev dela se znižuje 

Tako so v sporočilu za javnost zapisali na Ministrstvu za fi-
nance, ki ga vodi Andrej Bajuk, ki odgovarja šefu GZS Samu 
Hribarju Miliču. Obremenitev dohodkov Iz dela z davki se 
znižuje že od leta 2005. Iz statističnih podatkov za preteklo 
leto, nadaljujejo, je možno videti učinke davčne reforme, na 
primer, višjo rast neto plač od bruto plač. Podatki o deležu 
davkov v bruto dohodku na ravni 167 odstotkov povprečne 
plače v letu 2007 kažejo, da je ta delež v Sloveniji znašal 16,7 
odstotka, medtem ko je bil ta v državah članicah OECD 22,4 
odstotka, v državah članicah EU- i j pa 23,5 odstotka. V letu 
2008 in 2009 se bosta deleža še znižala. B. B. 

mailto:info@t-topolsica.si
http://www.terme-topolsica.sl
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KRAN) 

Paradižnik velikan 

Miloš Milutinovič iz Struže-
vega pri Kranju ima gredo 
paradižnikov, samih velika-
nov. Enega smo stehtali in 
kot vidite, ima kar 1300 gra-
mov. Kot je povedal, so pa-
radižniki sorte volovsko 
srce, sadike je dobil na Lu-
žah, zemljo pa je pognojil z 
ovčjim gnojem. In povrhu 
so še zelo okusni! S. K. 

VocgE 

Pioneerjev Dan polja 

Murskosoboška podružnica semenarske hiše Pioneer vabi v 
ponedeljek ob io. uri na kmetijo Antona Gorjanca v Voglje 
(na njivo pri lipi) na Pioneerjev Dan polja. Glavna tema bo 
koruzna silaža. C. Z. 

LJUBLJANA 

Sto deset let Kmetijskega inštituta Slovenije 

Danes, v petek, bo v Unionski dvorani v Ljubljani slovesnost 
ob no-letniei Kmetijskega inštituta Slovenije. Po pozdrav-
nem nagovoru direktorja inštituta dr. Andreja Simončiča bo 
zbrane nagovorila ministrica za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo Mojca Kucier Dolinar, podelili pa bodo tudi pri-
znanja. C. Z. 

G O R E N J A VAS 

Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov 

Jutri, v soboto, dopoldne bo na parkirišču pri poslovnem 
centru v Gorenji vasi tržnica kmetijskih pridelkov In izdel-
kov, ki jo pripravlja Razvojna agencija Sora. Na stojnicah 
bodo ponujali izdelke blagovnih znamk Dedek Jaka in Babi-
ca Jerca In druge kakovostne izdelke - pekovske in mlečne 
izdelke, domače jušne rezance, med z oznako Slovenski 
med ter izdelke domače in umetnostne obrti. C. Z. 

Pomembna je zrelost storžev 
Pri odločitvi za siliranje koruze, ki jo je prizadela toča, je bolj kot na zunanji videz treba gledati na 
zrelost storžev. 

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

Kranj - "Letos so bili dokaj 
ugodni pogoji za pridelova-
nje koruze, z letino smo lah-
ko zadoVoljni tako po količini 
silaže kot po kakovosti storža 
oz. zrnja," ugotavlja Marija 
Kalan, svetovalka za rastlin-
sko pridelavo v Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Kranj, 
k i ocenjuje, da bodo pridelo-
valci letos v povprečju dose-
gli okrog petdeset ton silaže 
na hektar. Čeprav je toča do-
slej večini Gorenjske priza-
nesla, je predvsem v Cer-
kljah in v okoliških vaseh, na 
Brniku, Voklem in Vogljah 
povzročila precej škode na 
poljščinah, pri tem je koruzo 
poškodovala do }5-odstotno, 
"Pri odločitvi za siliranje ko-
ruze, k i jo je prizadela toča, 
je bolj kot na zunanji videz 
treba gledati na zrelost stor-
žev, saj ni dobro, da bi jo za-
čeli pospravljati že v času 
mlečne zrelosti," opozarja 
Kalanova in dodaja, da bodo 
na plitvih tleh v kratkem za-
čeli silirati koruzo najbolj 
zgodnjih zrelostnih razre-
dov, medtem ko bo koruza 
razredov od 350 do 400 ali 

mm. 
MORATE SAMO 
STOPITI IZ VRSTE. 

Preizkusite naše izvrstne storttvel Z bančnim paketom Master Plus 
boste šest mesecev brezplačno uporabljali transakcijski račun, Online banko, 
plačilne kartice In Online Rus račun, ki ponuja varčevanje s stimulativno 
obrestno mero in stalen dostop do vaših sredstev. Omogočili vam bomo tudi 
brezplačno dvigovanje gotovine s kartico Maestro na vseh bančnih avtomatih 
v Sloveniji in državah evro območja, drugje pa na bančnih avtomatih skupine 
UniCredit Group. 
Osvobodimo se dvomov: wnww.unicredttbank.sl/preizkusitenas 

UniCredit Bank 

Kmetijska svetovalna služba je v ponedeljek pripravila v Stražišču ogled poskusnega polja 
s 24 različnimi koruznimi hibridi. 1 foio: Gorjai Kave« 

več zrela šele v dveh do treh 
tednov. "Pri siliranju je zelo 
pomembno dobro tlačenje," 
dodaja svetovalec za živinore-
jo Ftand Pavlin in pojasnju-
je, da predvsem na večjih 
kmetijah žanjejo koruzo s sa-
mohodnimi kombajni, s ka-
terimi jo lahko na dan po-
spravijo tudi osem hektarjev. 
Ker delo poteka hitro, zmanj-
kuje časa za tlačenje, to pa 
vpliva tudi na kakovost silaže. 

Potem ko so lani na Go-
renjskem odkrili prve koruz-
ne hrošče, so letos namestili 

vabe za ugotavljanje njihove 
navzočnosti na devetih loka-
cijah, na dveh so j ih doslej 
tudi odkrili. Pojav hrošča že 
vpliva na pridelovanje koru-
ze. Kmetje na Kranjskem in 
Sorškem polju so se letos že 
ravnali po ukrepih zadrževal-
nega programa koruznega 
hrošča, prihodnje letos se 
bodo morali že po vsej Go-
renjski. Po tem programu bo 
dovoljeno na isti njivi poseja-
ti koruzo s kemično obdela-
nim semenom dve leti zapo-
red, tretje leto pa ne več. 

V kmeti jski svetovalni 
službi svetujejo kmetom, da 
v okviru prilagajanja na kli-
matske spremembe pridelu-
jejo koruzno silaže na zalo-
go. Izkušnje kažejo, da sila-
ža v dobro zaprtem silosu v 
dveh letih ne izgubi na vred-
nosti. 

Na Gorenjskem je okrog 
6.600 hektarjev njiv. Pride-
lovalci so letos spomladi po-
sejali koruzo na 3.200 hek-
tarjih, po spravilu ozimnega 
ječmena pa še na približno 
300 hektarjih. 

Po ujmi na davl(arijo 
Republiška davčna uprava je pripravila navodila za obravnavo davčnih 
zavezancev, ki so jih prizadele naravne nesreče. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Kranj - Navodila veljajo za 
vse vrste naravnih nesreč, 
osnova za ravnanje davčnega 
organa pa so podatki pristoj-
nih organov o višini škode. 
Vlogo za odlog plačila davč-
nih obveznosti lahko vložijo 
vsi zavezanci, ki so j im na-
ravne nesreče povzročile 
škodo in so škodo prijavili 
oz. je pristojni organ ugoto-
vil škodo. Poleg posamezni-
kov (fizičnih oseb) jo lahko 
vložijo tudi podjetja (pravne 
osebe), samostojni podjetni-
ki posamezniki in posamez-
niki, k i samostojno opravlja-
jo dejavnost Vloga je različ-
na, ena je za fizične in druga 
za pravne osebe. Zavezanci 
naj jo vložijo na davčnem 
uradu najkasneje do zadnje-
ga dne naslednjega meseca 
po naravni nesreči - tisti, ki 
so utrpeli škodo v avgustov-
skih neurjih, torej do 30. sep-
tembra. Rok je zgolj okviren, 
to pomeni, da zavezanci lah-
ko uveljavljajo svoje pravice 
tudi, če zamudijo ta rok. 

In kaj z vlogo pridobi kmet 
(fizična oseba).' Davčni or-

gan m u sprva dovoli avtoma-
tičen odlog plačila davka, ki 
m u je rok plačila potekel v 
letu, v katerem je v naravni 
nesreči utrpel škodo, kasne-
je, ko pristojni organ že ugo-
tovi škodo, pa m u davek 
ob izpolnjevanju določenih 
kriterijev lahko odpiše oz. 
delno odpiše. Če ne izpolnju-

Kmetje, ki so zaradi narav-
ne nesreče utrpeli zmanj-
šanje pridelave, lahko v 
petnajstih dneh od na-
stanka škode vložijo na 
Durs posebno vlogo za 
zmanjšanje ali odpis pri-
spevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. 

je pogojev za odpis oz. delni 
odpis, mu po običajnem po-
stopku lahko omogoči obroč-
no plačilo oz. podaljšanje od-
loga plačila davka. Davčni or-
gan avtomatično dovoli od-
log plačila za pet mesecev od 
zadnjega dne meseca, v kate-
rem je nastala škoda, oz. vse 
do odločitve pristojnega 
organa o nastali škodi. Za 

odloženi davek m u zaraču-
nava obresti po medbančni 
obrestni meri za ročnost ene-
ga leta, ki so bistveno nižje 
od zamudnih obresti. V pri-
meru, da je zavezanec za po-
samezni davek že vložil vlo-
go, kasneje pa mu bo odmer-
jen driig davek, mora vložiti 
novo vlogo. Davčni organ 
lahko odloži f izičnim ose-
bam plačilo vseh davčnih ob-
veznosti, razen akontacij 
davka. Kriteriji za odpis oz. 
delni odpis davkov bodo do-
ločeni naknadno, osnovni 
kriterij pa .emeljil na od-
ločitvi pristojnega organa o 
nastali škodi in oškodovan-
cih. Če zavezanec po teh kri-
terijih ne bo izpolnjeval po-
gojev za odpis oz. delni odpis 
davka, bo davčni organ po 
običajnem postopku o d l o ^ 
o obročnem plačilu oz. mo-
rebitnem podaljšanju odloga 
plačila davka. Davčni organ 
bo na podlagi prejete vloge 
izdal zavezancu začasno od-
ločbo o obravnavi vloge, glav-
no odločbo pa bo izdal kas-
neje. ko bo odločal o odpisu, 
delnem odpisu ali obročnem 
plačilu davka. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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ŽIRI 

Občina Žiri v Skupnosti občin Slovenije 
Na predlog župana Bojana Starmana so svetniki potrdili 
vstop v Skupnost občin Slovenije (SOS): "Za zdaj nismo v 
nobenih od dveh združenj slovenskih občin, ki se v našem 
imenu pogajajo v dialogu z državo. Lahko bi bili v obeh 
združenjih, vendar to ne bi bilo smiselno." Večina svetnikov 
je predlogu župana pritrdilo, saj menijo, da je 650 evrov vi-
soka članarina zgolj vrednost dveh pozitivnih Informadj, 
slišali pa smo tudi mnenje, da je to zgolj začetna članarina, 
ki bo Iz leta v leto višja in še, da naj Občina dejavno izko-
rišča sodelovanje v instituciji, ne pa, da plačujejo članarino, 
dejanske možnosti, ki jih ponuajajo razne inštitucije pa ne 
izkoriščajo. Na račun članstva bo Občina ŽirI lahko brez-
plačno pridobila informacije in gradiva, člani uprave se 
bodo udeleževali seminarjev. B. B. 

CERKME 

Najprej meritve, nato krvodajalska akcija 
Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje bo v sodelovan-
ju z Društvom bolnikov z osteoporozo organizirala dve ak-
ciji. V soboto, 20. septembra, bodo v prostorih Občine 
Cerklje med 7. in n . uro p'eventivne meritve krvnega tlaka, 
sladkorja In holesterola v krvi, merili pa bodo tudi kostno 
gostoto. V RK Cerklje priporočajo, da se v izogib dolgim 
čakalnim vrstam za obe meritvi prijavite na telefon 04/25 22 
436 ali po elektronski pošti rkcerkljei@gmail.com, zaradi 
boljših rezultatov pridite na meritve na tešče. 25. septembra 
pa bodo organizirali krvodajalsko akcijo. Odvzem krvi bo v 
Ljubljani, odhod avtobusa bo z avtobusne postaje ob 8. uri. 
"Na odvzem krvi še posebno vabimo nove, mlade krvoda-
jalce, krvodajalci pa se lahko prijavijo pri krajevnih prosto-
voljcih ali po telefonu oziroma elektronski pošti. S. Š. 

K O K R I C A 

Prvi pohod po mamutovi deželi 
Turistično društvo (TD) Kokrica vabi na 1. pohod po ma-
mutovi deželi. Pohod bo v soboto, 13. septembra, s starton-
med 9. in 10. uro pred Mercatorjem na Kokrici. Daljši pohoc 
bo dolg 14 kilometrov, krajši pohod pa 6 kilometrov. Vsak 
udeleženec bo prejel dnevnik poti, okrepčilo ob poti in na 
cilju malico. Mamut je zaščitni znak TD Kokrica. "Njegovo 
okostje so leta 1953 našli pri izkopu gline v Krokodilnici, tako 
se imenuje eno od jezerc v Čukovi jami. Okostje hranijo v 
Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani," je povedal Marjan 
Čadež iz T D Kokrica. S. K. 

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

Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj, Kidričeva ul. 65, Kranj 

VIŠJA STROKOVNA 
(v postopku za ustanovitev) 

JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV NAZIVA PREDAVATEU-ICA ZA PROGRAM 

E K O N O M I S T 
(VI. stopnja izobraževanja) 

Predmeti : 

1. Poslovni tuji jezik 1 23. Davki 45. Oskrbne verige 

2. Poslovno komuniciranje 24. Analiza bilance z revizijo 46. Upravljanje zalog 

3. Informatika 25. Računovodstvo oseb javnega prava 47. Transportni menedžment 

4. Poslovna matematika s statistiko 26. Rnanciranje proračunskih uporabnikov 48. Tarifni sistemi , 

5. Organizacija in menedžment 27. InsolvenčnI postopki 49. Varnost v kjgističnih procesih 

6. Ekonomija 28. Računovodstvo za samostojne podjetnike 50. Osnove zavarovalništva 

7. Osnove poslovnih financ 29. Poslovni procesi 51. Pravo v zavarovalništvu 

8. Trženje 30. Ekologija 52. Premoženjska zavarovanja 

9. Prodsua 31. Ergonomija in varstvo pri delu ' 53. Osebna (zasebna) zavarovanja 

10. Nabava 32, Podjetništvo 54. .Zavarovalna ekonomika 

11. Poslovno pravo 33. Analiza poslovanja 55. Osnove aktuarske matematike 

12. Ugotavljanje in zagotavljanje 34. Psihologija dela 56. Tuj jezik za zavarovalno stroko 

kakovosti 

13. Mednarodno poslovanje 35. Delo s strankami 57. Projektno vodenje 

14. Poslovni tuji jezik 1 na višji ravni 36. Uvod v finančne trge In inetituc^e 58. Kontroling v zavarovalništvu 

15. Poslovni tuji jezik 2 37. Temelji bančnega poslovanja 59. Rnančni trgi 

16. Oblikovanje proizvodov in 38. Ekonomija in poslovanje pri 60. Bančništvo 

tehnoloških procesov posredovanju z nepremičninami 

17. Poslovna logistika 39. Dokumenti urejanja prostora 61. Denamo poslovanje 

18. Poslovanje v turizmu 40. Osnove nepremičninskega prava 62. Tehnologija poštnih procesov 

19. Oblikovanje turističnih proizvodov 41. Tehnični predpisi in standardi 63. Organizacije poštne dejavnosti 

20. Temelji računovodstva 42. Pravna ureditev upravljanja 64. Notranji postni promet ' 

21. Rnančno računovodstvo 43.'Ekonomija in poslovanje , 65. Mednarodni poštni promet 

upravitelja nepremičnin 

22. Stroškovno računovodstvo 44. Kvantitativne metode v logistiki 

Skladno s 33. in 34. členom Zakona o viSjem strokovnem izobraževanju (Ur. I. RS. št. 86/2004) t>o naziv predavaleIHoa viSje strokovne šole podelen kandidatu/-«, ki 
izpolnjuje predpisane pogoje: 
- iraa ustrezno univerzitetno izobrazt)o - glej PraviMk o smeri in stopnji izobraztje predavateljev viije strokovne šole In drugii strokomih delavcev v višješobkam študijskem programu 
vitega strokovnega izobraževanja EKONOMIST (Ur. fet RS, št. 65/2008) oz. Pravilnik o smeri in stoprf izobrazbe predavateliev višje strokovne šole in dmgJi strokovn«! detavcev 
v višjaSobk«!! au#ik«n ptogramu viSjega strokovnega izobraieranja POSU3VNI SCKnETAR (Ur. Bal RS, a. 36/08). 

- ifna najmanj tri leta dekivniti izkušenj in 
- izkazuje vit»ie dosežke na svojem strokovnem področju skladno z Mer« za dotočte'vi^ 
Podatke o programih, pravilnMh, merilih in pnjavnUi obrazcai dobite na naši splet« strani httpV/vvnNv.esJijari.si/ al 
http://vviw.mss.9W.sl/si/dekivnaj»d(rx̂ stnal«Mii_sveti/strokov™ 
Dodatne infortracje dobite na lokaciji Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj. mag. Udija Gmiek Zupane, tel.: 04/20 10 622, e<)ask)v: lldlla,qrmeKiggiWSt,afn̂ ,a 

JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV NAZIVA 
PREDAVATEU-ICA ZA PROGRAM 

POSLOVNI SEKRETAR 
(VI. stopnja izobraževanja) 

Predmeti: 

1. Poslovni tuji jezik 1 

2. Poslovno komuniciranje 

3. Ekonomika poslovanja 

4. Računovodstvo in finančno poslovanje 

5. Informacijsko-komunikacijska podpora v plsaml 

6. Infomiacijska tehnologija in podatki 

7. Gospodarsko pravo 

8. Listava in državna ureditev 

9. Državna uprava in upravni postopek 

10. Poslovni tuji jezik 2 

11. Poslovno sporazumevanje v 

slovenskem jeziku 

12. Sodobno vodenje pisarne 

13. Ljudje v organizaciji 

14. Osnove upravljanja in organizacija poslovanja 

15. Projektno organiziranje poslovnih dogodkov 

16. Poslovni tuji jezik 3 

17. Trženje in tržno komuniciranje 

18. Elektronsko poslovanje 

19. Grafični in spletni dizajn v pisarni 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite 

v 10 dneh od objave razpisa na naslov: 

EKONOMSKO-STORITVENI 
IZOBRAŽEVALNI CENTER KRANJ 
Kidričeva ulica 65, 4000 Kranj, s pripisom: 

"Prijava za pridobitev naziva predavatelj/ica 

višje šole". 

Kandidati/ke bodo o izboru obveščeni/e po 

končanem uradnem postopku,. 

mailto:rkcerkljei@gmail.com
http://WWW.GORENJSKIGLAS.SI
http://vviw.mss.9W.sl/si/dekivnaj%c2%bbd(rx%5estnal%c2%abMii_sveti/strokov%e2%84%a2
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Odgovor na 
odprto pismo 
županu občine 
Naklo 

žal mi je, da se s predsedni-
kom športnega društva Ciri-
iom Zontarjem pogovaijava 
preko časopisa Gorenjski gJ«s. 
Kot občana občine, in tudi si-
cer se dohm poznava, hi se to 
lahko dogovorila na drugačen 
način. Predvsem pa mislim, 
da bi gospa Žontar, žena g. 
Žontarja, kot članica občin-
skega sveta Občine Naklo, lah-
ko predlagala občinskemu sve-
tu, da na eni izmed svojih sg 
obravnava problem nogomet-
nega igrišča. Čudim se, da se 

je to pismo rodilo v tem pred-
-.lolilnem času, saj nogometno 
igrišče ni problem državno-
zborskih volitev. Razumel bi, 
le hi se to dogajalo v času lo-
kalnih volitev. 

Dolžnost je, da odgovorim 
g. Žontaiju na njegove trditve 
v odprtem pismu, kije bilo ob-

javljeno v torek, 2. septembra 
2008, v Gorenjskem ̂ lasu. Res 

je občina leta 1996 pridobila 
zemljišče od Športnega dru-
štva Naklo v izmeri cca. 9500 
m2 za potrebe izgradnje šport-
nega igrišča in seveda tudi pri-
zidka ob šoli. Vzrok, da je do 
te zamenjave prišlo, je bil fi-
nančni bankrot Športnega 
društva Naklo. V pogodbi med 
Občino Naklo in športnim 
društvom je zapisano, da obči-
na Naklo da Športnemu druš-
tvu za zemljišče 50.000 
DEM, v nadaljevanju pa sku-
paj z društ\'om išče drugo pri-
mernejšo lokacijo. V primeru, 
da je ne najde, je občina na 
osnovi cenitve zemljišča dolž-
na športnemu društvu plačati 
še preostalo vrednost zemljiš-
ča. 

Rad bi povedal, da je bilo to 
zemljišče brez vsakih gradbe-
nih, uporabnih, drugih dovo-
ljenj za igranje nogometa. 
Imelo je odločbo o prepovedi 
igranja, imelo je kar nekaj 
plomb v zemljiški knjigi zara-
di odškodnin in drugih nepri-
jetnosti in seveda spori z naj-
bližjimi sosedi so bili taki, da 

je tudi občina imela še kar ne-
kaj težav, da smo se s sosedi 
poravnali in dosegfi kompro-
mis. 

Vseskozi pa se občinska 
uprava in tudi jaz osebno zelo 
intenzivno ukvaijamo s prido-
bitvijo ustreznega zemljišča 
za postavitev novega nogomet-

nega igrišča. Mi vemo, daje 
vzhodno od teh igrišč res zem-
ljišča. ki je bilo v preteklosti 
spremenjeno iz kmetijskega v 
zemljišče za šport in rekreaci-
jo, vendar pa lastnik tega zem-
l j i postavlja pogoje, katere 
občina ne more sprgeti. Da bi 
dali celoten enoletni proračun 
občine Naklo za nakup zem-
ljišča, se verjetno s tem ne bi 
strinjalo veliko občanov. Našli 
smo rešitev za novo lokacijo, 
to je v Strahinju, kije na zelo 
lepi lokaciji in je večina teh 
zemljišč že v lasti Oobčine 
Naklo. Oddaljenost od naj-
bližje hiše pa je najmanj 100 
metrov. Rad bi rekel tudi to, 
da gospod Žontar pozablja, 
daje tudi Strahinj občina Na-
klo in da s lem, če bi se preseli-
li v Strahinj, bi to nogometno 
igrišče pritiižali krajem Dup-
lje in Podbrezje, seveda pa 
malenkost podaljšali kraja-
nom Naklega. Tudi sedanja 
lokacija pri Merkutju ni tako 
idealna, saj je oddaljena od 
Naklega prav toliko, kot ta v 
Strahinju, in kar se tiče varno-
sti za otroke, je mnogo bolj ne-
varna pot kot pa cesta proti 
Strahinju. Tudi dostop do 
tega igrača je zelo odprt, ceste 
so dobre, parkirišč je dovolj, 
avtobus je vozil v Strahinj že 
pred 30 leti, kaj šele sedaj, ko 
so ceste razširjene. 

Športnemu društvu gre vse 
priznanje, da vzgaja kar pre-
cgšnje število otrok, vendar bi 
ga rad opozoril, daje med 
temi kar veliko otrok, ki niso 
iz naše obline, in zato nepoš-
teno, da samo od občine Naklo 
zahtevajo dotacije in reševanje 
finančnih težav tega društva. 

Daje Športno društvo Na-
klo leta 1972 izgubilo nogo-
metno igrišče in v zameno ni 
dobilo drugega, je bila krivda 
takratnega vodstva Športnega 
društva. Če bi takrat vztrajali, 
bi dobili nogometno igrišče, 
normalnih dimenzij z vsemi 
dovoljenji. Po nekih virih naj 
bi denar, kije bil namenjen za 
poravnavo za to igrišče dan 
Športnemu društvu, ki pa je 
bil potem prenesen za potrebe 
izgradnje igrišča v Šenčuiju. 

Na koncu bi rad izrazil, da 
tako pisanje ne pripomore k re-
šitvi problema. Sem pripravljen 
na pogovor, vendar bi ^ad opo-
zoril, da živi v občini Naklo 
tudi veliko 'Judi, ki veijetno že-
limo, da se poleg nogometn^ 
igrišča gradijo še druge stvari. 

I V A N Š T U I A R , 

župan občine Naklo 

BIMO, d. o. o., Gorenjesavska 48,4000 KRANJ 
Tel.: 04/231 - 14 -22 

Delovno mesto: TAJNICA (m/ž) 

Izobrazba: V., VI. stopnja ekonomske smeri 
Znanje, izkuSnje: izkušnje na podobnem del. mestu vsaj 
3 leta, znanje angl. Jezika, urejenost komunikativnost 
delo z računalnikom (vvindovvs. excel, vasco). 

Opis dela: raznovrstno pisarniško delo, poslovno evider>-
tiranje. lažja računovodska dela 

Zaposlitev: za določen čas, z možnostjo za nedoločen 
Prošnje poslati do: 18. 9. 2008, na naslov podjetja. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Njroeio a ob|»vo ipttjmamo po Itlfonu 04/201-<2-00, hbu W/!0H2-I ! il i oirtno lu 8leiwi»vi c«ti 
v Kranju M. po poiii • do po«<iel|lu in iroika do 11.00 u(f! faia oglam ir poiuKb v rubriki; Isedno ugodna. 

jANEZ ROZMAN S . P . - ROZMAN BUS, LANCOVO 9 1 , 4 2 4 0 

RADOVgiCA, TEL: 04/5315 2 4 9 , FAX: 0 4 / 5 3 «4 23® 
MADŽARSKE TOPLICE: 9 . io - 1 2 . io., 2 5 . 1 0 . - 2 8 . 1 0 . , 3 . 1 1 . - 9 . n; 
PEgESAC 15 . 9 . - 2 2 . 9 , 2 2 . 9 . - 29.9.; MED2UCORJE: 3 . 1 0 - 5 . 1 0 . ; 

T R S T : 1 7 . 9 . 

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

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

IZLETI 

Spretnostna vožnja z Branetom KUzmičem 
Cerklje - AMD Cerklje organizira v nedeljo od 9. do 13. ure 
na parkirnem prostoru pred Osnovno šolo Davorina Jenka v 
Cerkljah spretnostno vožnjo z Branetom Kuzmičem. Prijave 
sprejemajo na dan prireditve. 

Zaključek Utripa poletja 
Jesenice - Mladinski center Jesenice vabi danes ob 19. uri v 
njihove prostore na zaključek akcije Utrip poletja, na kateri 
boste lahko pogledali na natečaj prispela dela. Izdelke bodo 
tudi nagradili. 

V ško^eloškem Summer Clubu 
Škofja Loka - Danes se bo v škofjeloškem Summer Clubu ob 
22. uri začela prireditev z naslovom Back to sumrrer party 
with angel anx. Vstop je prost 

Odprtje novega kulturnega centra 
Kranj - Odprtje Kulturnega centra Creinativa na Sejmišču 2 
v Kranju bo v ponedeljek ob 17. uri. Kratek nagovor bo 
spremljal pester kulturno-umetniški program. V ceptru se 
bodo dogajale razne prireditve in ustvarjalne delavnice. Še 
njihov spletni naslov: www/.creinativa.si. 

Tradicionalno srečanje na Tromeji 
Rateče-Planlca - Turistično društvo Rateče-Planica vabi na 
29. tradicionalno srečanje na Tromeji - Peči (1509 m), ki bo 
v nedeljo, 14. septembra. Od 8. ure naprej bodo pohodniki 
startali izpred gostilne Šurc v Ratečah. 

Priznanja za najboljši slovenski med 
Naklo • V Biotehniškem centru Naklo v Strahinju bo jutri ob 
10. uri prireditev ob zaključku čebelarske sezone s podelitvi-
jo priznanj za najboljši slovenski med za leto 2008. 

100-letnica Planinskega društva Tržič 
Tržič - Jutri bo pod Storžičem družabno srečanje ob loo-let-
nem jubileju Planinskega društva Tržič. Udeležili se ga bodo 
tudi udeleženci akcije 100 vrhov za 100 let PD Tržič. 

Ogled kleklja velikana 
Idrija - Podjetje BELA, d. o. o., vabi na ogled kleklja velikana in 
sicer bo odprtje danes ob i6. uri ored gostilno Pri Škafarju v Uli-
ci sv. Barbare v Idriji. Orjaški klekelj, ki Je sicer nepogrešljivo 
orodje idrijskih klekljaric, sta ročno izdelala gozdarja AmadeJ 
CarI in Silvo Černilogar. Po odprtju bo družabno srečanje. 

Naj živi Tavčarjeva 
Kranj - Danes bo od 19. do 22. ure potekala že 3. prireditev 
Naj živi Tavčarjeva. Kulturni program: ob 19. uri bo lutkovna 
predstava Janko, Metka in Pavliha, ob 19.30 bo odprtje razs-
tave nemškega grafika Josefa MVernerja v galeriji Puhart, ob 
19.40 se bo začel nastop dueta s kitaro in violino - nastop Zo-
rana Kaličanina in Tomaža Pinterja, ob 20.15 bo recitatorski 
nastop Andreja Rozmana Roze, ob 21. uri bo Tavčarjeva ple-
sala s skupino Jazz Station in plesalci swinga, ob 21.45 P® bo 
improvizacija zaključka prireditve - Petra in Nejč duet 

IZLETI 

Na Plešivec, Lastovec in Desko 
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v 
nedeljo, 14. septembra, na Plešivec (2184 m) v Loški steni, v 
sredo, 17. septembra, pa na Lastovec (1841 m) in Desko 
(1970 m) nad Vodotočnikom. Odhod ob 6. uri izpred Os-
novno šolo Tržič. Prijave in informacije na tel. 5971 536 do 
zasedbe mest 

Na Reisseck 
Žirovnica • Društvo upokojencev Žirovnica vabi v torek, 16. 
septembra, na planinski pohod na Reisseck, 2965 metrov vi-

sok vrh v Avstriji. Če bo dovolj prijav, bo avtobus odpeljal ob 
6. uri z avtobusne postaje v Rodinah in bo ustavljal na vse 
postajah do Most. Hoje na vrh in na7aj bo 7a 6 ur. Informa-
cije in prijave do nedelje zvečer po tel.: 5801 469 ali gsm 
031/535 799 - Drago Kajdiž. 

Na Stegovnik 
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur 
vabi v sredo, 17. septembra, na pohod na Stegovnik. Odhod 
ob 7 uri z osebnimi avtomobili iz Šenčurja. Skupne hoje bo 
5 do 6 ur. Prijavite se na tel. št 25 31 591. V primeru neu-
godnega vremena pohoda ne bo. 

OBVESTILA 

Namizni tenis za upokojence 
Kranj - Iz Namiznoteniške sekcije Društva upokojencev 
Kranj obveščajo, da se bo redna rekreacija, igranje namizne-
ga tenisa vsak ponedeljek, začela v ponedeljek, 15. septem-
bra, od 14.30 do 16.30 v dvorani Namiznoteniškega kluba 
Merkur Kranj (poleg bivše tekstilne šole). 

Angleške urice in klekljanje 
Jesenice - V Občinski knjižnici Jesenice se bodo 7. oktobra 
začele angleške urice, 3. oktobra pa klekljanje za os-
novnošolce. Osnovnošolce vabijo k vpisu, saj Je število mest 
omejeno. 

javna dražba umetniških del 
Bled - Galerija 14 in Studio Černe pripravlja že četrto javno 
dražbo umetniških del, z namenom zbiranja sredstev za 
potrebe gojencev Zavoda za usposabljanje invalidne mla-
dine Kamnik. Dražba bo na Bledu v Galeriji 14 v soboto, 20. 
septembra, ob 17. uri, predogled ponujenih del bo v tednu 
pred dražbo vsak dan med 16. in 20. uro. 

Tečaji za vzgojo in šolanje psov 
Železniki - Športno kinološko društvo Škofja Loka - Železni-
ki obvešča, da potekajo vpisi v tečaje za vzgojo in šolanje 
psov. Metode šolanja so psu prijazne in temeljijo na potrje-
vanju želenega vedenja s kliker tehniko ter izkoriščanju 
pasjih nagonov. Vpišete se lahko jutri, v soboto, ob lo. uri 
na društvenem vadišču na Rovnu v Selcih. 

Kuharske delavnice 
Škofja Loka - V Kulinariki Krista zopet začenjajo s tematski-
mi kuharskimi delavnicami. Prva bo v torek, 16. septembra. 
Pekli boste več vrst kruha, žemlje, zaprte pizze, šunkine 
štručke, sirove ... Delavnica bo potekala na OŠ Cvetka Go-
larja od i5. do 20. ure. Prijave po telefonu 031/35 25 97. Več 
informacij na www.kulinarika-krista.com. 

PREDAVANJA 

Pes v urbanem okolju 
Jesenice - Kinološko društvo Jesenice vabi na predavanje 
Pes v urbanem okolju, ki bo danes ob 18.30 v prostorih Bar 
za prijatelje na Slovenskem Javorniku (bivši dom društva 
upokojencev oz. Pri stričku). Dodatne informacije dobite pri 
vodji šolanja Branefu Pircu, tel: 041/666 187. 

RAZSTAVE 

Ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja 
Ško^a Loka - V Galeriji Ivana Groharja bodo v torek, 16. sep-
tembra, ob 19. uri odprli fotografsko razstavo, posvečeno 
500-letnici rojstva Primoža Trubarja. 

Sporočamo vam, da Je Občina Bled v Uradnem listu 
RS dne 12. 9. 2008 in na svoji spletni strani: 
občina.bled.si objavila razpis za oddajo gostišča Jurček 
na Homu. Rok za oddajo ponudb Je 25. 9. 2008 do 
12.00 ure. Vsa podrobnejša pojasnila dobite na naslovu: 
aleksandra.zumer(g>bled.si. 

Nagrajenci n i ^ d n e križanke GORENJSKI GLAS, ki je 
bila objavljena 29. a i ^ s t a v prilogi Šolski glas, so: 
1 . - 3 . nagrada: darilni bon otroške trgovine MAVRICA, 
Gorenja vas prejmejo: Cvetka Kern, Kranj; Katka Prevod-
nik, Ško^a Loka in Janez Karun, Cerklje. 

http://www.kulinarika-krista.com


OGLASI, MALI OGLASI info@g-glas.si 21 

ZA POPOLN PREGLED SI OGLEJTE 
W W W . C 0 R E N J S K I C L A S . S I / K A 2 1 P 0 T 

LOTO 
Rezultati 73. kroga - 1 0 . septembra 2 0 0 8 

8. i6. 20, 23, 28. 36. 37. 6 

Lotko: 2 2 7 4 0 1 

Loto PLUS: 9 , 1 3 . 1 4 . 1 6 , 21. 22. 23. 39 

Predvideni sklad 74. kroga za Sedmico: 610 .000 EUR 
Predvideni sklad za Lotka: 2 2 0 . 0 0 0 EUR 
Garar)tirani dobitek 7 PLUS: 2 0 . 0 0 0 EUR 

Komunala Kranj 
Na podlagi 39. člena Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja 
Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. in 2. člena Pravilnika o 
delovnih razmerjih direktor razpisuje prosto delovno mesto: 

TRŽNIČAR(-KA) 

Kandidati (-tke) morajo poleg splošnih pogojev, določenih z 
zakonom, izpolnjevali še naslednje pogoje: 

• zaključena 2-lelna poklicna šola trgovske smeri, 
• najmanj 1 leto delovnih izkušenj, 
• vozniški izpit kategorije B. 

Deta delovnega mesta so: izvajanje tržnega reda, pobiranje 
najemnine zo tržne klopi in predaja denarja v bbgajno pod-
jetja, vodenje dokumentacije o finančnem poslovanju na tržnici, 
sodelovanje z ustreznimi inšpekcijskimi službami, nadzor nad 
čistočo na tržnici, ter druga dela po navodilu nadrejenega. 

Izbran(-a) kandidotj-ka) bo sprejetl-a) v delovno razmeqe za 
določen čas šestih mesecev s poskusnim delom dveh mesecev 
z možnostjo podaljšanja. 

Kandidati(-tke) morejo pisne ponudbe s kratkim življenjepi-
som, dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanje-
ga dela poslati na naslov: Komunola Kranj , javno pod-
jetje, d. o. o*/ Ulica M i r k a V a d n o v a 4 0 0 0 Kranj, 
v osmih dneh od objave razpisa. Izbiro ustreznega kandida-
ta{-tke) bo podjetje opravilo v 30 dneh po preteku roka za pri-
javo. Kandidah'(-tke) bodo o izbiri obvešceni(-e) v nadaljnjih 
osmih dneh. 

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

N E P R E M I Č N I N E 
R E A L ESTATE 

SVET REdo.o. 
Enota Kranj 
Nazor jeva ulica 3 
4000 Kranj 
tel.: 04/2811-000 
fax: 04/2026-459 

Email: kranj^svel-nepremicnine.si 
http://www.svct-neprcmicnine.si 

KRAN|*Rai(ovica: enostanovanjska 
hiSa, 109,90 m2 stan. povrJine, 
adapt. I. 2008 v celoti, parcela meri 
1 7 3 m2. Zraven pripada parkirno 
nnesto ter solastništvo na kmeti-
jskem zemljišču za objektom. HiSa 
ima nove Inštalacije, vrata, okna, 
ttake,lastni Števec za elektriko, plin. 
Vseljivo takoj. Cena 150.000 EUR. 
KRANJ-Britof; enota dvojčka v III, gr. 
fazi, K-t-P+M, cca. 261.10 m2. 96.85 
m2 tlorisne povrSine, priključek za 
vodo in elektriko, dovoz je asfaltiran. 
Cena 150.000 EUR. 
2lRI: 1 km izven. 3 parcele, delno 
stavbno delno kmetijske v velikosti 
1044-1093 m2. Cena ene parcele od 
32.812,00 EUR do 36.840,00 EUR. 
sončna lega, voda Jastno zajetje, ure-
jen dostop. 

MOJSTRANA; oddamo hiSo v dveh 
nadstropjih, cca. 145 ma uporabne 
povrSine, adapt. 1996. Cena 450 
EUR/mesec+2 mesečna varSčina. 

www.svei-nepremicninc.5 

iUete nov <iom alt kupca za svo^ 
nepmTuCnin»? Oddajate ati na|em»te stanovan-

i«. hiSo ali poslovni prostof? Cdovita fciitev 
na enem mestu. Za vas delamo 

Aktivno - Jasno - Preudarno 

AJP d,o.o. Kranj 
Koroška cesta 2, 

4000 Kranj 
gsm: 031/J30 - 040 
tel.: 04/20 2& 223, 

e-poita: infb@>ajp î 

STANOVANJE PRODAM 
SKOPJA LOKA • Frankovo N^ garso-
njera 28 mi, P/lll, balkon, I. izg. 79. 
lepo vzdrževano, razpoložljivo nov. 
09. 69.000,00 EUR. 
KRANJ - Stiaži$če, .5tirisobno. 13S m2 
s parkirišči in malo zelenico in dvo-
sobno, 53 m2 s parkirnim mestom. 
III. PCF. oboje skupaj 205.000 EUR, 
le Stirisobno 147.000 EUR. Po dogo-
voru možna izdelava na ključ. 
HfSO PRODAM 

BLED, 15 minut peS hoje do centra in 
jezera, novo nadstandardno štirisob-
no v polovici dvojčka 138 mi povrSi-
ne (K+P+M), 2 par. mesti, zemljišče 
253 m2.1. izg. 2008.420.000 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR PRODAM 
Kranj • Savska k)ka« 630 m2 v viso^ 
kem pritličju primemo za proizvod-
njo ali skladišče s souporabo nakla-
dalne rampe v stavbi iz I. T960. raz-
položljivo takoj. Možen tudi nakup 
manjSega deta cca. 200 nna. Cena: 
690,00 EUR/ma. 
POSLOVNI PROSTOR ODDAM 
informacije najdete na 

n domplan 
družba za bitenirtno. nepromtMno. 
ulMnteom in «ywyoat>. d.d. 

biehvoisova 14 

tmL!04i/e47-433 

w w w . d o m p l a n . s i 

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp, dvosobno v 

, nadst. izmere 61 ,29 m2,1. izgr. 
1966. delno obnovi jeno-kopalnica in 
okna I. 2 0 0 4 cena 99.000,00 EUR. 
možnost vselitve junij I. 2009. 
Preddvor, enosobno • mansardno v 
dvonadstr. hiSi izmere 48,00 mi, 
hiSa zgrajena 1.1960, stanovanje I. 
1991. cena 83.000.00 EUR. 
Kranj, Planina Ml, enosobno v lit. 
nadstr. izmere 33.20 m2,1. izgr. 1988, 
nizek objekt. Se ni vpisano v ZK. cena 
75.000,00 EUR. 
Kranj, Sorlijevo nasdje, v novem ob-
jektu dve trisobni v pritličju z atrijem, 
povezava 5 kletjo, kjer sta še dve 
sobi, in shrambo v izmeri 140,00 mi 
in dve Stirisobni v I. nadstr. s stopni-
cami v mansardo in kletno shrambo 
v Izmeri i8i,oo m2,1. izgr. 200S. nad-
standardna oprema: masažna kad in 
prha, talno ogrevanje, električne ža-
luzije, bambusov parket, vsi lastni 
priključki, ogrevanje na plin. vsako 
stanovanje c^e parkirni mesti, cena: 
stanovanje v prit. 300.000,00 EUR. v 
nadstr. 330.000,00 EUR. 
Kranj, Sorlijcvo naselje, enosobno v 
II. nadst. izmere 56,79 m2, L izgr. 
1971, potrebno obnove, cena 
78.000.00 EUR. 

Kranj, Zlato polje, v mansardi objek-
ta. novo zgrajeno dvosobno stanova-
nje -f kabinet v izmeri 56,83 m2,1. iz-
grad. objekta 1953,1. izgradnje stano-
vanja 2008. CK na plin. vsi priključki, 
tlaki laminat, klima, cena 97.000.00 
EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v III. 
nadstr. izmere 73.80 m2,1. izgr. 1965, 
obnovljeno 2005. kopalnica. W C 
centralna na plin. vselitev po dogovo-
ru. cena 130.000,00 EUR. 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko 
pritličje v izmeri 66.82 m2, delno ob-
novljeno v letih 2 0 0 0 in 2003 (kopal-
nica in okna), I. izgr. 1961, CK, tele-
fon, kabel, telev., balkona ni, cena 
114755,00 EUR {27,5 mio SIT). 
Tržič, mestno jedro, 3 dvosobna sta-
novanja v trinadstropni hiSi, velikosti 
od 61 m2 - 83.00 m2, teto izgr. 1957, 
v celoti prenovljena leta 2000 (tlaki, 
instatacije, kopalnica, CK, telefon, 
dvigalo), balkona ni. cena 1290 
EUR/m2 {309.135,60 SIT/m2) za 
manjSe stanov, in 1230 EUR 
(294757,20 SIT) za večje stanov., 
vpisana v ZK, vseljnra takoj. 
HlSE-PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična. 
tlorisa 120 m2 na parceli velikosti 549 
nn2, CK na olje, tel. garaža, dve par-
kirni mesti, sončna lega, hiSa je lepo 
vzdrževana. I. izgrad. 1981, cena 
320 000,00 EUR 

Križe, Gorenjska, enonadstropna -
dvostanovanjska. tlorisa 75 mz v vsa-
ki etaži na parceli velikosti 222 m2, i. 
izgr. 1936. popolnoma prenovljena 
od I. 2004-2006. CK na plin, tet., vse 
instatacije v vsaki etaži ločene, tri par-
kirišča, cena 182.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v 
najem 
Naklo, I. nadstr. v izmeri 50 m2. pri-
memo za pisarne, t. izgr. 1970, pre-
novljeno I. 2004, CK, internet, tele-
fon, samostojni vhod, parkirna me-
sta zagotovljena, cena 4 0 0 , 0 0 
EUR/mesečno -f stroSki cca. 120,00 
EUR skupaj z ogrevanjem. 
IrKlustrijska cona Šenčur, novograd-
nja. 400 mz v pritli^u, viSina stropa 
4,20 m. cena 9,00 EUR/mz meseč-
no + stroSki In 300 m2 v t. nadstrop-
ju. viSina stropa 3,80 m, cena 8,00 
EUR/m2 mesečno + stroSki- tovorno 
dvigalo, primerno za skladiSče ati 
proizvodno halo. 
GARAŽA-PRODAMO 
Kranj, Planina 11, v novem objektu na 
Ut. Tuga Vidmarja v podzemni gara-
ži parkirno mesto. 1. izgr. 2007, cena 
8.000.00 EUR. 
PARCELA - PRODAMO 
JavomlSki Rovt nad Jesenicami v iz-
nneri 759 m2, na parceti elektrika in 
telefon, sončna, dostop z glavne ce-
ste, geodetsko odmerjena, celotna 
zazidljiva, 6 km od avtoceste, cena 
45.540.00 EUR. 
Javomik pod Sv. Jožtom nad Kranjem 
v izmeri 1470 mz za izgradnjo treh 
počitniških hiSic, parcetizacija nareje-
na, voda, elektrika poteg parcele^ 
cena 128.000.00 EUR. 

Mali oglasi 

GG 
naročnine 

04/201 4241 
e-po§ta: narocnine@g-g!as.si 

www.gorenjskiglas.si 

tel.: 201 4 2 4 7 
fax: 201 4 2 13 
e-mai l : mal iog las i@g-g las . s l 

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

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 

PRODAM 

ALI ODDAM dvosobno stanovanje v 
Frankovem naselju, t r 041/243-668 

8006249 

JESENICE Hrusica, 3ss 78m2. 
1./2.nad, 1. 1996. velik balkon, garaža 
v kleti, mirna, sončna lokacija. Cena 
139.000 EUR. ATRU z.o.o.. Vojkova 
63. Uubljana. t r 041/747-874 

800S2!1 

KRANJ Planina II. 1.5 SS. 53 m2. 
2 /8 . lepo. svetlo, obnovljeno, delno 
opremljeno, » 031/609-716 eoo6384 

KUPIH 

STANOVANJE v Bohinju ali okolici, rt 
031/510-760 wo«?40 

ODDAM 

NADSTANOARDNE sobe v bližini leta-
lišča (tus. WC. IV. Internet), » 
041/335-806 80062t9 

SOBO s souporabo sanitarij, mirni, 
poceni zaposleni osebi aH študentu. 
«04 /51 -34 -228 8006306 

ZAMENJAM 

DVOSOBNO stanovanje v Kranju, sta-
ro 4 teta, lepo. sončno za hišo z mojim 
doplačilom, t r 0590/54-660 

6006283 

HIŠE 
PRODAM 

KRANJ - Primskovo. vrstna hiša, 1. 
1969, 218 n)2. parcele 263 m2, cena 
189.000 EUR. « 041/379-689 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Bntor79A, 4)00 Kranj 
mfb-nepe^oprojektsl 

www.gekkoprojekt̂  

04 2341 999 
031 67 40 33 

POLOVICO starejše hiše v okolici Kra-
nja. « 04/23-11-964. 041/337-518 

6006389 

STAREJŠO hiso r^ podeželju, st. po-
vršine približno 250 m2, lepa lokacija. 
« 0 4 1 / 2 0 ^ - 0 6 6 

8006312 

P O S E S T I 

PRODAM 

PARCELO - travnik in sadovnjak 1542 
m2 ob potoku in gozdu, ob asfaltni ce-
sti v Virmašah ob novem naselju, cena 
65 EUR/m2. « 041/366-993 

PARCELO Hudi Graben, zazidljivo 
1875 m2 z gozdom 3749 m2. t r 
031/549-817 

ZAZIDUIVO parcelo, 437 m2. Šk. 
Loka - Virmase. grad. dovoljenje, mož-
na takojšnja gr.. t r 040/828-240 

KUPIM 

KMETIJSKO zemljišče ali zapuščeno 
kmetijo v občini Radovljica z okolico, 
t r 031/727-035 

8006334 

NAJAMEM 

DO 4 HA kmetijskih zemljišč (do 20 
km Iz Kranja), pdmemih za žita in k> 
ruzno sliiažo. Nadpovprečrto plačilo! 
Kliči po 14. uri. t r 040/660-866 

POSLOVNI P R O S T O R I 

PRODAM 

GOSTINSKI LOKAL v Drulovki poleg 
Mercator centra, vel 139 m2 •t-40 m2 
terase, t r 031/631-980 

G A R A Ž E 

ODDAM 

GARAŽO v Kranju pri pošti. Dražgoška 
ulfca 8 . '»04 /253-15-02 

8006387 

Srednješolski programi poklicnega, strokovnega 
in poklicno tehniSkega izobraževanja za naziv: 

Ljudsk;* L ni>cr/.a 
Skufj:i t.itka 

Pudhihnik I a 
422(1 Škorj;i Lok;« 

lel.: 04/506 00 
r;i\: 04/512 08 HH 

VZGOJITEU/ICA 
PREDŠOLSKffl OTROK 

EKONOMSKI TEHNIK 
(4 l^aU21et i -PTI) 

GASTRONOMSKO • TURISTIČNI 
TEHNIK 

PRODAJALEC 

BOLNIČAR - NEGOVALEC 

ADMINISTRATOR 

Vpisu j e tudi v program za pridobitev NPK 
Sodalni oskrbovalec na domu ter v bre^lačni 
program Osnovne šole za odrasle. 

Vpisni pogoj za program PTI je končana Šola za 
prodajalca ali administratoija, za ostale programe 
končana OŠ ali nedokončana triletna ali štiriletna 
šola. Prekvaiinkacjja v prod^alca tr^ja samo 
osem mesecev. 

Informacije: 
506 13 60 in www.lu-skofjaloka.si 

MOTORNA 
VOZILA 
A V T O M O B I L I 

PRODAM 

ODKUP, PRODAJAp PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo. Avto Kranj. d . 
o. o.. Kranj. Savska 34, Kranj, « 
04/20-11-413. 041/707-145, 
031/231-358 80060M 

8MW 523 1, 1. 96 črne barve, vsa 
oprema, lepo ohrar ĵen, 9 041/227-
338 «006332 

CITROEN AX. I. 92. tt 04/533-00-
62 8006309 

XSARA Picasso 2 .0 HDi, I. 02 , 
137.000 km srebrn, garažiran, servisK 
ran, ugodno, i t 031/316-631 800629« 

DAEWOO kalos 1.4 16V. I. 04. 
70.000 km klima. & vrat. vsa oprema, 
i r 041/787-050 eoo«04 

FORD Focus 1.6,1.01,81-000 km kcn 
vlnsko svetlo zelene barve, cena: 
5.000.00 EUR. tt 031/505-203 

d006270 

ODKUP - PRODAJA rabljenih vozil, 
uredimo prepis, konkurenčne cene. 
Mepax, d.o.o., Planina 5, Kranj, t r 
041/773-772 8005240 

RENAULT 19. 1.4 adagio. I. 96 ten>-
no zelen, karamboliran, cena 460 
EUR. « 041/821-154, Tomaž 600626̂  

SKODA Peligla L>Q, I. 9 5 . 1 1 9 , 0 0 0 KM 
reg. do 6/09. cena po dogovoru, « 
051/347-192 80063W 

GOLF Ml. I. 95.116.300 km zelo ohra-
njen. nova vlečna naprava, t r 
041/608-765 8006302 

AVTOMAŠi 
ČESNJEVEK22, CERKgE 

Renault Oio, 1.98, Renault Kangoo, I. 
98. Renault Scenic, 1. 00. Hyundai 
Accent, I. oi. Ford Focus. 1. 01. Crt-
roSn Xsara Coupe, I. 00. VW Golf 
Karavan, I. 00, Peugeot 206.1 . 00, 
Peugeot 107.1.06. Renault Laguna. I. 
0 0 . Fiat Punto, I. 02, Renault 
Twtngo, 1.00. Renault Megane, 1. 9S, 
Ford Calaxy. 1.00. 

K R E D I T NA P O L O Ž N I C E 

Garancija 
TEL: 031/490 012 

GOLF IV.. 1. 01. 170.000 km klima, 
odlično ohranjen, cena: 6 .600.00 
EUR, 9 041 /888-977 aoo6?a4 

PASSAT Karvan 1.9 TD, I. 93 moder, 
z alu platišči, t r 041/390-422 

8006278 

VW Pdo 1.2 bel, notraniost drap. klh 
ma. servo, dobro ohranjen. 3 v. CZ. 
cena: 5.600.00 EUR. 1» 040 /285-
609 8008307 

KUPIM 

HONOA civic 1.4, Mazda 323, Mitsu-
bishi lancer 1.5 GLX. 1-2 lastnik, ohra-
njen. reg. do 10/09. t r 041/652-684 

MANJŠI osebni avto. star do 10 let od 
1. lastnika, t r 04 /250^2-04 

D R U G A V O Z I L A 

KUPIM 

M O T O R N A KOLESA 

PRODAM 

MOTOR CAGIVA. Canyon. 500 c.e. I. 
07, 7.700 km , 29 KW, srebrn, servisi-
ran, z opremo, cena 3 .800 EUR t r 
031/668-463 8006252 

A V T O D E L I IN O P R E M A 

PRODAM 

CITROEN, rabljeni rezervni deli. ocflojp 
avtomobik>v. t r 0 4 / 5 0 ^ 0 ^ 0 eoosas? 

JEKLENA platina z gumami 
2 2 5 / 7 0 / 1 6 za kombi. ugodno, tr 
040/232-287 8OO6331 

ZIMSKE gume na ptatiSčih 155/ 
70R13 75T Sava Eskimo S3 M+S. 
cena 10 EUR/kos, t r 040/224-348 

8006235 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

ELEKTROMOTOR 5 KM. malo rab-
ljen. z jermenico. polovična cena, t r 
041/603-247 8008347 

KIPARSKO - graverski voz, nov 390 
EUR, šeping 490 EUR. grafično prešo 
za visoki tisk 390 EUR. t r 040/609-
604 ' 8006273 

MIZARSKO kombinirko SCM 350 5 
operacij, močnejs« izvedbe, t r 
031/638-753 8006295 

KUPIM 

UTOŽELEZNO kolo. fi 38-42 cm od 
šivalnega ali čevljarskega stroja, t r 
031/233-964 8006248 

GRADBENI 
MATERIAL 
G R A D B E N I MATERIAL 

PRODAM 

KVALITETNO, cementno kritino. 140 
m2. ugodno. Šenčur. Pipanova 48. t r 
04/25-11-571 6008350 

STREŠNO kritino, dvozareznik (fote). 
ugodno, t r 0590/27-158 6008301 

SUHA bukova, metrska drva. 12 m3. 
cena 50 EUR/m3. t r 040/307-770 

oooodos 

SUHE deske, debeline 20 mm. približ-
no 6 m3. t r 031 /861 -766 600«382 

KUPIM 

1 m3 stiroporja deb, 5 cm z dostavo 
(Pokljuka), poiljite SMS na t r 
041/909-601 80062&8 

ODKUPUJOMO hlodovino, lubadarke. 
sudice, cena 55 do 65 EUR. t r 
041/584-233 eoo6978 

STAVBNO P O H I Š T V O 

PRODAM 

RABLJENA garažna vrata, ugodno, t r 
04/25-61-850 8006373 

PODARIM 

OKNA za vetnstov 110x110 cm, dvoje 
vrat, plast^ne sode 200 I 3 kom, t r 
040/431-634 sooeau 

K U R I V O 

PRODAM 

ODSLUŽENO kamp prikolico. i r 
041/347^13 BOOteM 

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

mailto:info@g-glas.si
http://WWW.C0RENJSKICLAS.SI/KA21P0T
http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
http://www.svct-neprcmicnine.si
http://www.domplan.si
http://www.gorenjskiglas.si
mailto:malioglasi@g-glas.sl
http://www.lu-skofjaloka.si
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Ul.: iU/5Mri 13 IHI 
r.i\: lM/512 OK HH 
n n n. Iii>sk<>ni)l<*l« 

VA 
M A N A G E M E N T 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 

razpisuje v Škofji Loki 
dodipiomske in podiplomske študijske programe 

Dodiplomski študiu: 
vpisujemo v 1. lemik visokošolskega 
strokovnega študijskega programa Management; 
kandidatom za univerzitetni Študij, ki zanj 
izpolnjujejo vpisni pogoj, priporočamo, da se 
vpiSejo v visokošolski strokovni program, ker se 
bodo po zaključenem 1 letniku lahko prepisali 
na univerzitetni program. 
Vpis je možen tudi v 2. in 3. letnik - pokličite in 
pošljemo vam informativno brošuro. 

Podiplomski študij: 
§e zadnjič vpisujemo v specialistični 
Studijski program Management (smeri: 
Splošni management, Management kadrov in 
Management informacijskih sistemov), ki je 
enakovreden I. lemiku znanstvenega magistrikega 
programa; diplomanti specialističnega programa 
bodo imeli možnost vpisa v 2. lemik 
znanstvenega magistrskega programa. 
Rok p r ^ - e je ponedeljek, 15. september. 

Vse programe izvajamo kot izredni študij in so 
zato prilagojeni zaposlenim študentom. 

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

BRIKETE za kurjavo, vreča 20 kg sta-
ne 2 EUR, g 041/946-167 eooesge 

BUKOVA in mešana drva. suha, t r 
04/258-00-52 eooe2*3 

BUKOVA drva z dostavo, « 040/899-
919 aooeaoo 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno, v 
04/53-31-648. 040/88-74-26 600e3ii 

SUHA drva, možen razrez In dostava. 
« 0 5 1 / 6 2 5 - 8 7 7 soosess 

SUHA. mešana sA bukora df\a. možnosl 
ttoete« v Krar̂ , »040/726-705 e006»i 

SUHA bukova drva, možen razrez In 
dostava, t t 040/367-307 aoocggs 

SUHA mešana drva. t r 04/255-16-16 

SUHA mešana drva, lahko žagana in z 
dostavo. IT 04/512-27-74 eooeaoa 

SUHA, hrastova drva. cena 45 EUR. 
« •031 /245^15 6006304 

SUROVINE 
KUPIM 

ODKUPUJEMO hlodovino in žagan les 
vseh vrst. plačilo takoj, Sites Medvod©, 
n 01/36-23-195. 041/600-443 

a0062«4 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

JOGI terma! dvojni 190x180 cm. malo 
rabljen, ugodno, tt 04/23-23-559 

6006324 

TROSED in fotelj. ot>oie ležišče ter po-
grad z vložki, ugodno, t r 031/641-
868 00063*6 

UDOBEN dvosed za 10 EUR, « 
051/369-049 eooesaa 

KUPIM 

POMIVALNO mizo tz nerjaveče ploče-
vine, dobro ohranjeno, t r 04/257-15-
57 600627« 

PODARIM 

SiPADOVO pohištvo za dnevno sobo, 
2 kavča. 2 omari In 2 stola.tr 
041/582-166 

« o o 6 n r 

G O S P O D I N J S K I 
A P A R A T I 

PRODAM 

MULTIPRAKTIK Bosch elektronic 
concept 7 2 0 0 . « 04/23-26-741 

PRALNI stroj, hladilnik in štedilnik 2-«-2 
Gorenje. « 041 / 8 7 8 ^ 9 4 eooesoz 

SESALEC batagel z vsemi dodatki za 
polovično ceno 330 EUR. « 0 4 / 2 5 -
21-079 eooeodo 

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

0006233 

ŠTEDILNIK, slar 10 let, rjave baA/e, 
3x plin, 1X elektrika, zeto ohranjen, do-
datno 2 jeklenki, t r 031/249-531 

O G R E V A N J E , 
H L A J E N J E 

KOLEKTORJI. cevni vakumski SSE 
švicarskega proizvajalca AMK za ogre-
vanje tople vode in podporo ogrevanja 
prostorov. Zamenjamo tudi peč. Ter-
moinstal, Tomaž Česnik s.p. Krnica 11, 
Zg. Gorje . i t 041 /893-682 eooez?« 

GLASBILA 
UUBrTEUI klavirske harmonike! Želi-
te spoznati in igrati in^ment . pokllčt-
te, t r 051 /426-669 8005733 

PRODAM 

DIATONIČNO harmoniko Melodija 
Ptaninka CFB ali Be Es As, lepo ohra-
njene. t r 031 /786-004 6006340 

TURIZEM 
ODDAM aperima za 4 osebe v Ncvigradu, 
cena 30 EUIVdai, v 040/564-100 

UGODNO oddam apartma na Rabu, 
t r 00385-51 /721-346 60063» 

OBLAČILA 
PRODAM 

OBLEKE za fanta št. 7 - 48, « 
041/840-792 aoo6239 

PODARIM 

OTROŠKA oblačia - dekSška za starost 5* 
7 tet, t r 04/586^2-08,040/ 904-849 

6006239 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
PRODAM 

PRENOSNI sistem za dova^nje kisika 
(garancija) z dodatno jeklenko, za pol-
ovično ceno. t r 040/705-3058006?60 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

DVE perzijski muci, stari 9 tednov, 
ugodno, t r 14/23-2&059 80063eo 

CIPRESE smaragd v lončkih, 50 cm 4 
EUR, 80 cm 8 EUR, možnost dostave, 
t r 040/57&-587 800S7W 

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

PRODAM 

20 T ležeči, hidravlični cepilnik. trak-
torski pogon.« 04/20-41-322, 031/ 
202-639 M0U57 

CISTERNO za gnojevko 3200 I, hi-
dravlični izpust, cena 1000 EUR, 9 
041/503-776 8006349 

DVE KOSILNICI diskasto in bobnasto 
165, t r 04 /533^2-44 800M5i 

GNOJNO črpalko. Pšenična polica 
14, Cerklj« 9oo9i6o 

KOLESNE uteži za motokultivator in 
priključek za rahljanje zemlje, t r 
040/364-721 8006247 

PUHALNIK in sušilnik za seno, Gto-
bočnik. Mošnje 6, Radovljica sooes« 

SILOKOMBAJN SIP sto. 80 D. mak) rab-
len. cera 2000 EUR, t r 041/534-770 

TRAKTOR Gddoni 40 KM. negi99v, ohra-
nienzlokom.tr 031/604-818 sooeges 

VITEL za les Krpan 3t, « 04/57-44-
749 6006248 

ZGRABUALNIKzaseno in Izkopalnik 
krompirja, t r 041 /865-675 eoo63je 

KUPIM 

MUN in pnešo za sadje, « 041/271-
294 6006207 

TRAKTOR Zetor, Univerzal, Štore ali 
IMT, lahko tudi v slai>šem stanju, plačk 
to takoj, t r 041/849-876 aoo6»» 

TRAKTOR Zetor od 60 do 70 KM. t r 
051/639-777 600637i 

TRAKTOR U(SU9.tr 041/680684 eoo637? 

P R I D E L K I 

PRODAM 

ČEBULO in krompr. t r 04/25^1365 
6006378 

GROZDJE sorte merlot. barbera In ca-
bemet savignon, okolica Ajdovščine, 
t r 051/304-099 600et83 

JABOLKA elstar in gala že lahko dobK 
te pri Markuti, Č;adovije 3, t r 04/256-
00-48 aoo63S6 

JEDILNI fded krompir, ječrnen In gumi voz 
16 cd, *041/347.607 

KORUZO 1,5 ha. krmni krompir in 
seme enoletne trave, Šenčur, t r 
040/355-865 8006265 

KORUZO za siliranje v V o d k ^ in Šen-
čunu, t r 041 /787-995 8oo6343 

KORUZO 0.6 ha. lokacija Mraše, 
t r031 /68&087 8006378 

KORUZO za silažo, okolica Šenčurja, 
t r 041/209-295 soo622s 

KRMNI krompir in ČB bikca, starega 14 
dm, ugodno, t r 041 /894-455 8006262 

KRMNI ječmen, ječmeno slamo v ba< 
lah in koruzo za silažo. t r 041/335-
818 8006272 

KRMNI krompr. t r 041/37a020 6006377 

KROMPIR za krmo. «041 /347 -243 
8006244 

KROMPIR, beli za ozimnico, cena 
0.20 EUR. t r 051 /260^90 ©ooezas 

PRI VODICAH prodam 2 ha silažne 
koruze, t r 031 /209-277 aooei64 

SI LAŽNO koruzo - Šenčur, t r 
051 /260088 8006310 

SI LAŽNO koruzo. 0,68 ha pri letališ-
ču, « 0 4 / 2 5 - 2 2 - 6 8 9 8006348 

STARO, domače žganje, cena 5 EUR. 
t r 040/685-321 eoQ6346 

SUHE okrogle bale sena, 9 041 /774-
431 8006342 

VEČ KORUZE za silažo. t r 041/26S-
068 8006347 

VINO cviček, dobre kvalitete, možaa 
dostava, cena po dogovoru, O 
051 /806-921, po 16. uri 60062a0 

V Z R E J N E Ž I V A L I 

PRODAM 

5 ČB BIKCEV in kosilnico Fahr Deutz 
185 cm. t r 031 /768-629 6006336 

BIKCA, mesne pasme, starega en mesec, 
tr01/36-14-553,031/517-888 800626® 

BIKCA simentatea, starega 14 dni, t r 
04/25-21-631,041/378-811 

BIKCA simentalca, starega 14 dni, t r 
041/378-913 8006358 

BIKCA simentatca, starega 14 dni in ČB 
starega 7 dî . t r 04/51-32-293 eopearo 

ČB BIKCA, starega deset dni, O 
031 /670^45 8006261 

ČB BIKCA, starega en teden in teličko 
si mentalko, t r 0417515-867 8006279 

ČB BIKCA, starsga 7 dni, t r 
041/962-860 300632) 

ČB BIKCA, starega 14 dni. Goriče 24, 
t r 041/711-866 80063« 

ČB BIKCA, starega 10 dni, t r 
04/255-17-05 8006338 

DVE TEUCI v devetem mesecu brejo 
sti. po izbiri, t r 04/25-51-207 eoo6234 

DVE TEUCI simentalki, breji 7 mese-
cev. t r 04/250-11 -63 6006266 

JARKICE rjave, 20 tednov, peteline 
rdeče, piščance za zakol. Hraše 5. 
Smlednik, t r 01/36-27-029 8006353 

KOBILO, žrebeta in tri lesene sode. 
041/426-535 

KRAVI s teličkama, dve telici za pri-
pust, bika, avtomobilsko prikolico, t r 
01/364-10-21, zvečer 600633r 

KRAVO LS parne, brejo 7 mesecev, t r 
030/931-692 eoo63o» 

KRAVO sim^ntalko po teletu, dobra 
mlekarica. 9 031 /676-235 6006341 

NESNICE rjave, grahaste, tik pred ne-
snostjo. Cena 5 EUR/jarkica z brez-
plačno dostavo na dom. Vzreja nesnic 
Tibaot, 02/582-14-01 eoo623> 

PRITUKAVE kožice raznih starosti, t r 
041/711-532 6006290 

TELICO Staro štiri mesece. V 
04/533-32-29 6006232 

TELICO v 9. mesecu brejosti. t r 
031/322-081 800627t 

TEUČKE sin>entaike. stare 2-4 mesece, 
Billof 314, t r 04/2041-622 8006323 

TEUČKO simentalko, staro dva mese-
ca , t r 031/225-062 6OO6242 

TEUČKO staro en teden.« 041 /515-
724 8006317 

TEUČKO sinnentalko. staro 10 df^, mes-
ne pasme, t r 051 /387-960 8OO6374 

TEUČKO sfmentalko. staro on teden, 
t r 041/840-724 , 6OO6379 

TRI ZAJKUE za zakol ali nadaljnjo 
rejo, stare 5 mesecev. 9 040/239-
365 80063*8 

VEČ JAGNJET za zakol. 2 kozlička in 
5 brejih ovc za plerT>e, t r 04/519-19-
14, Janez, po 14. uri 8006344 

VEČ TEUC starih od 4. mesecev dO 
enega teta. zaradi opustitve živinoreje. 
« 0 4 1 / 2 6 6 - 0 6 6 8006386 

ZAJCE, nemške lisce, stare tri mese-
ce. t r 041/840-792 8OO6237 

KUPIM 

BIKCA simentatea. starega 14 dni. i r 
051/41-77-62 6006330 

TEUČKA, starega en teden in bneio kravo 
et s teKkom, t r 051 /372-468 800624i 

TEUČKAsimentafca. starega 7-10 dni 
ali limuzin, t r 04/233-29-24 80063t3 

VEČ SIMENTALCEV od 200 do 300 
kg, t r 040/213-806 8006333 

OSTALO 
PRODAM 

GAJBICE okovane, za krompir ali sad-
je, t r 04/572-52-51 8006289 

QUMI VOZ 15 col in eldktričrii gorilec 
TB2wnemšW,tr 01/36-11-132 sooess? 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

IŠČEMO pomoč 3x tedensko za peko 
drobnega peciva. sot»ote proste, lahko 
mlajša upokojenka. Pisne prošnje na 
naslov: DEAS SINTIČ & PARTNER 
d.n.o.. Petkova ul. 34, 1231 Lj. - Čr-
nuče 8006088 

Z a p o s H m o D E L A V C E za 
p r o g r a m i r a n j e i n d e l o n a 
CNC s t r o j i h . Zaželena izob-
razba 4 . al i 5 . s topnje (stroj-
ni tehn ik ) in delovne izkuš-
nje. Dodatne in formaci je in 
prijave zbiramo: TRI-METAL 
d. O. o.s Spodnj i Brn ik 2 8 a. 
Cerk l je na G o r e n j s k e m 
0 4 1 / 7 3 4 114. 

IŠČEMO študenta/tko za delo v kuhinji 
S hitro prehrano. Roma d.o.o.. Pod $1-
Ijo 14. Tržič, t r 041/616-604 800626r 

PiZZERIA JAKA d.o.o., Botkova ulk» 
25, Radomlje zaposli picopeka - ku-
harja. delo je izmensko, plačilo 5-6 
EUR/ura. t r 041 /672-776 eoo6i54 

TRGOVKO v tekstilni trgovini iz okolice 
Preddvora zaposlim. Klakočar Franc 
s.p., Sr. Bela 41. Preddvor, t r 
041/686-802 80063J6 

ZAPOSUM dekle - del. čas 6-13 in 13-
19 oz. pO dogovoru; iščem dekle 2'3x 
tedensko od 18. ure dalje ter dekle za 
delo ob vikendih, drugo po dogovom. 
šipec Montka s.p.. Velesovo 56a, Cer-
klje, t r 040/33-00-60 6oo56?i 

ZAPOSUM dekle v strežbi. Bar Pr' Gr-
mač, PodbrezjG 127, Maklo, ® 
031/641-722 8006077 

ZAPOSUM KV natakai)a/kxj in kuNnisko 
pomočnkx> v menzi šole na Jesenk^, 
Gostinstvo Andrej Šumi s.p.. AJpska ce-
sta 52. Lesce, 9 040/677-774 6006363 

ZAPOSLIMO dva natakarja. Gostilna 
Mihovec, Zg. Pimiče 54. Me<tvode, t r 
031/ 684 434 8006036 

T I S K A R N A Č U K . D . O . O . 

Sveti D u h 138 pri Škofji Loki 

r a z p i s u j e m o prosto delovno 

m e s t o za T I S K A R J A ( m / ž ) 

n a dvoban/nem t iskarskem 

stroju (Roland). 

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

d o g o v o r u . Tel. 0 4 1 / 4 8 2 - 0 7 5 , 

04/513 -75 -60 al i e-poSta: 

tiskamo.cuk@siol.net 

ZAPOSUMO kuharja (ni obvezno), 
fanta ali dekle v kuhinji s hitro prehra-
no. Roma. d.o.o.. Pod Šiljo 14. Tržič, 
t r 041 /616-604 6006266 

ZAPOSUMO dekle za delo v strežbi, 
zaželen lasten prevoz. Arena bar. Je-
zerska C. 93a. Kranj. inf. na, t r 
041 /774-599 6O0630e 

ZAPOSUMO KUH. POMOČNIKA/CO 
na k>kacv Kamnik - dek) samo v dopol-
dne. Prošnje pošljite v 8 dneh na: RBNA, 
d.d.. Savska loka 1, Kranj. 9 04/23-75-
545,031 /631 -989 6006277 

ZAPOSUMO KUHARJA/CO na loka-
ciji Kamnik - delo samo v dopoldne. 
Prošnje pošljite v 8 dneh na: REINA, 
d.d.. Savska loka 1, Kranj, t r 04/23-
75-645,031/631-989 6006275 

ZAPOSLITEV dobita picopek in nata-
karica. dobro plačilo. Klub Kovač, 
Glavna cesta 1, Nakk>. t r 031/339-
003 

ZAPOSUMO voznika C, B in E kate-
gorije in voznika kombija za EU, Ga-
brovsekTransport, d.o.o.. Mala ul. 10. 
1354 Horjul. 9 01/75-00-152 

8006230 

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo te-
renskega zastopnika/co za trženje me-
dk;inski^ aparata z že dogovofjenimi 
strankami. Fantom International, 
d.o.o., Ul. M. Grevenbroich 13, Celje, 
t r 051/435-145 6006062 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravja. Oglejte si 
vvvm.sinkopa .̂sl. Sinkopa. d.o.o., Ži-
rovnica 87, Žirovnica, t r 041/793-
367 8005705 

Iščeš deio? 
www.ms-krani.si 

ZAVAROVALA agencija išče sodelav-
ko ali sodelavca za redno delo, del. čas 
od 8. do 16. ure ali od 10. do 18. ure. 
vsaka tretja sobota od 8. do 11. ure. 
Agencija Čelik, d.o.o., Virmaše 118, 
Šk. Loka, t r 041 /673-769 eoo6i&5 

ZAPOSLIMO delavca za montažo 
oken in vrat iz Kranja, vozniški izpit B 
kat., starost 20 - 45 let. LA, d.o.o.. 
Ljubljanska 34 a, Kranj, t r 041/653-
203 800631» 

IMAŠ POKUC frizerte. dek>vne izkuš-
nje ter želiš delati v novem salonu blizu 
Kranja ? Obrni se na telefon 041/555-
371 JAN.MIL d.o.o., Ul. bratov Učakar 
90, Liubijana 6005842 

TAKOJ zaposlimo mizarja ali delavca 
za pomoč v mizarski delavnfci, OD od 
700 do 900 EUR •<• stroški. Mizarstvo 
Kožnik. d.o.o., Dvorje 34, Cerklje, t r 
041/743-370 600620» 

ZAPOSUM frizerja/ko. Frizerstvo Pol-
ona. Smokuč 17E. Žirovnica, t r 
04/580-55-44 600620i 

ZAPOSUM mizarja ali delavca, ki rad 
deta z lesom. Jakob Kavčič s.p.. Can-
karjeva 31 b. Radovljica. 9 051/613-
630 6006214 

ZAPOSLIM delavca na strojih za pre-
oblikovanje pločevin«, zaželene izkuš-
nje-, Igor Stare s.p.. Sp. Brnik 81. Cer-
klje. t r 04/28-16-100 eoo63sa 

ZAPOSUM delavca v ličansko - mon-
tažni delavnici za lakiranje in montažo 
kmetijske mehanizacije. Igor Stare 
s.p., Sp. Brnik 81. Cerklje, t r 04 /28-
16-100 6006355 

ZAPOSLIM monterja suhomontažnih 
sistemov Knauf, Rigips, Armstrong .... 
možna priučrtev, Miloš Kmičar s.p., 
Ko>čna 19a, Blejs-ka Dobrava, t r 
041/460^13 6006363 

ZAPOSLIMO pohištvene mizarje in 
delavce za pomožna dela. Pohištvo 
Iskra d.o.o.. Bartetova cesta 3. Med-
vode. t r 041/288-150 6006033 

ZAPOSUMO NK delavca za pomožna 
dela v mizarski delavnici, mizarstvo 
Aleksander Stare s.p.. Zg. Bitnje 186. 
Žabnica. t r 040/713-030 6006IM 

IŠČEM 

DUO ROLO išče delo na obletnicah, 
porokah; domača in zabavna glasba. 
9 041/224-907 6006267 

IŠČEM DELO na vasem domu, pomoč 
pri čiščenju in likanju - Kranj, Naklo. 
Duplje. Tržič, t r 031/227-726 800632s 

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

80062&fi 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACUE. novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarF>e, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z n ^ m ali vašim materiatom. 
SGP Bytyqi d.n.o., Struževo 3a. 
Kranj,tr 041 /222-741 doo6004 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. parkirišč, pdag. robnikov, 
pralnih plošč. izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co. d.n.o., Jelov-
škova 10. Kamnik, t r 01/839-46-14, 
041/680-751 6006011 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter. 
S. p.. Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170,041/733-709; žaluzije. roloji, ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki, markize. wMw.asteriks.net 

6006024 

BARVANJE fasad in napuščev. belje-
nje notranjih prostorov, kitanje sten in 
stropov, p r e r f ^ oken in vrat. dekora-
tivni ometi in opleski. Pavec Ivan s.p.. 
Podbrezje 179, Naklo, t r 031/39-29-
09 6005957 

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 41. 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, t r 041 /557-871 8O05208 

GRADBENIK REXHO Adergas 13, 
Cer^e. tzsoja od temetev do strehe, notra-
np ometi. \se vrste bsad. kamnie škarpe. 
adaptac§e, urejanje in tiakcwanje dvorišč, 
t r 0 4 1 / 5 8 9 ^ Booseot 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje, 
zklava, montaža novih, popravila starih, 
nudimo dimne obkjge, dimne kape. No-
vak & Co, d.n.o.. Ljubljanska 89, Dom-
žale, t r 031 /422-800 8006061 

KITANJE In beljenje, hitro in kvalitet-
no, Nahtigal Roman s.p., Šoriijeva 19. 
Kranj, t r 031/508-168 

OBŽAGOVANJE in podiranje težje do-
stopnih dreves. Aljoša Svab s.p.. 
Spodnje Vetmo 9, Križe,tr 051/225-
590 6005936 

POTREBUJETE nekoga, ki bi redno 
skrt>ei za vaše perilo, pokličite nas. mi 
vam opremo in zlikamo. Čistilni servis 
Račka. Marija Cof s.p.. J. Puharja 5, 
Kranj,tr 040/419-393 9006223 

PROTfVLOMNE okenske rešetkle (gav-
tre) po naročilu, hitro In soIkJno, Goldi. 
d.o.o., Francarija 8. Predcfvor, t r 
041 /684-389. 041 /550-180 8006220 

RTV SERVIS šinko Mari«> s.p., C. na 
Klanec 53, Kranj, pop. TV, video, m ^ 
gos. aparatov, t r 04/233-11-99 eooetse 

VUOSA, d.0.0.. Tomšičeva ul. 40, Krar̂ . 
izvaja vsa gra(A>ena dela, adaptacije, vse 
vrste fasad, zunanje ureditve in notranje 
omete, t r 031/451-420 8ooe37s 

ŽALUZIJE - notranje in zunanje. lamel-
ne. panelne in plise zavese, roloje, 
screen senčila izdelarrto in montiramo. 
RONO SENČIU, d.o.o., Mavsarjeva 
cesta 46, Notranje Gorice, t r 
01/365-12-47.041/334-247 8006268 

ŽELEZNE, vrine in balkonske kovane 
ograje po naročilu. Gokli. d.o.o.. Fran-
carija 8. Preddvor, t r 041/684-389, 
041/550-180 800622) 

IŠČEM 

ZIDARJA za manjša zidarska dela v 
hiši, t r 04/572-52-13 800629i 

POSLOVNI STIKI 

K R E D I T I D O 1 0 L E T Z A V S E 
Z A P . , T U D I Z A D O L O Č E N 

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

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

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

N U M E R O U N O Robert 
Kulcovec s. p., Mlinska u l 22 , 

Maribor, telefon: 
0 2 / 2 5 2 - 4 8 - 2 6 1 0 4 1 / 7 5 0 ^ 6 0 . 

IZOBRAŽEVANJE 
KITARA. VPIS v celoletno šoto, posa-
mezne tečaje ljubiteljske klasične KTTA-
RE za vse starosti, vabi vas STUDIO TAM-
GO. Britof 316, Kranj, t r 041/820485 

PLES - tečaji DRUŽABNEGA PLESA 
za vse starosti - posameznike, pare ali 
organizirane skupine. Vabljeni v STU-
DIO TANGO. Britof 316, Kranj, t r 
041 /820485 6006226 

ZASEBNI STIKI 
35.000 POSREDOVANJ, 11.000 po-
zn£^evv preteklem letu je karaktenst^ 
ženitne posredevalnicd Zaupanje za vse 
generacije. Ki posreduje po vsej Sk>. t r 
03/57-26-319, 031 /505-495, 
031/836<378 6ooooo4 

http://www.lu-sko5aloka.si
mailto:tiskamo.cuk@siol.net
http://www.ms-krani.si
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39-LETNI, skromen, iskren moški z 
otrokom, hrepeni po trajni ljubezni, t t 
041/959-192 8006087 

DEKLETA, tfezplačno lahko spoznate 
fante za Iskrene, resne, trĝ jne zveze Iz 
vse države. I t 031 /836^78 eooooos 

MOŠKI 58 let bi rad spoznal žensko, ki 
bi prišla na deželo k lažjemu invalidu za 
gospodinjo in krajšanje prostega časa. 
bodi upokojenka dobrega srca od 56 
do 60 let. nudim ti stanovanje in spo-
štovanje. « 041 /558-974. zvečer 

RAZOČARAN moški, z dobrimi name-
ni. želi spoznati iskreno dekle, tr 
041/229-649 

8006088 

RAZNO 
PRODAM 

ZAHVALA 

vvw\v.p()grebnik.com 

ISKRENO se zahvaljujeva vsem fara-
nom v KS Sv. Lenart - Luša in v okol̂  
ških vaseh: del Sp. Luše. Sv. Tomaž. 
Praprotno. Stirpnlk in Martinj Vrh. ki 
so nesebično prispevali prispevke ob 
nesreči, ki ee je nama zgodita. Lepa 
hvala vsem. ki so in še booo pomaga-
li pri postavljanju novega doma. Še en-
krat iskrena ivala Potočnik Milan. Po-
točnik Ladislav 

PUSTIČNO cisterno s kovinskim 
ogrodjem, 1000 I. cena 60 EUR. « 
041/352-392 eo06907 

GG 
naročnine 

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

www.gorenjskig!as.si 

Z A H V A L A 

V 61. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil dragi mož, oče, stari 
ata, tast in brat 

FRANC ROZMAN 
iz S e l c 1 5 0 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izraženo sožalje, darovano cvetje in sveče. Posebej se za-
hvaljujemo dr. Lučki Debevec in osebju oddelka 200 bolnišnice Gol-
nik, dr. Speli Petemel j in patiX)nažm sestri Francki Bogataj za vso po-
moč, podporo ter lajšanje bolečin v zadnjih trenutkiL Zahvaljujemo 
se t u i g. župniku Damjanu Proštu za lepo opravljen pogrebni 
obred. PGD Selca in g. Matiju Nastran za spremstvo in lepe besede 
slovesa. NaŽo bolečino nam lajSa zavest, da ste ga imeli radi vsi, ki ste 
ga poznali ter ga tako množično pospremili na zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi 

V SPOMIN 

Mineva eno leto grenke bolečine, odkar si nas za vedno zapustil, 
naš dragi 

ALOJZ FARIČ 
Pred letom dni si za vedno in večno zaspal. Kruta usoda ti ni 
pustila, da bi užival sadove svojega dela. Za teboj sta ostali veli-
ka praznina in bolečina, ker te ni ve^ med nami. A v mislih si 
vedno z nami. ker smo te imeli radi. 
Vsem, ki se ga spominjate in radi postojite ob njegovem grobu, 
prisrčna hvala. 

Neutolažljivi: žena Štefka, sin Izidor in vnukinja Katarina 
Kranj, 12. septembra 2 0 0 S 

Ljubezen, delo in trpljenje 
bilo tvoje Je življenje, 
nam ostaja zdaj praznina 
in velika bolečina. 

V SPOMIN 

Včeraj, u. septembra 2008, je minilo že šest let. odkar smo se 
za vedno poslovili od naše spoštovane in drage 

IVANKE DRAKSLAR 
p. d. Gračanove Ivanke iz Drulovke 

Iskrena hvala vsakomur za postanek in obisk ob njenem grobu, 
za prižgane svečke ter prineseno cvetje. Vsem, ki se je spomin-
jate in jo ohranjate v lepem spominu, sc najlepše zahvaljujemo. 

Vsi njeni domači 

Zdaj se spočij izmučeno srce, Z A H V A L A 
zdaj se spočijte zdelane roke. 
Zaprte so utrujene oJi, 
le moja drobna lučka še brli. Ob slovesu naše drage mame. tašče, babice, prababice, sestre, 

tete in svakinje 

MARIJE BRADEŠKO 
iz Sp. Bitenj 3S 

se iskreno zahvaljujemo osebju ambulante dr. Zamanove in reše-
valni službi 2 D Skofja Loka, zdravstvenemu osebju bolnišnice 
Golnik, ki so v času bolezni lajšali bolečine naši mami. Prav tako 
se zahvaljujemo članom DU 2abnica, Z B Bitnje, sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, sodelavcem in sodelavkam. Hvala za 
darovano cvetje in sveče ter izražena sožalja v ustni in pisni obli-
ki, kako tudi pogrebni službi Akris ter gospodu kaplanu iz Škofje 
Loke za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala vsem imenovanim 
in neimenovanim, ki ste se v tako velikem številu poslovili od 
naše mame in jo pospremili k zadnjem počitku. 

Vsi njeni 
Bitnje. 6. septembra 2 0 0 8 

Z A H V A L A 

V 96. letu starosti nas je zapustila draga sestra in teta 

JUSTINA RAKOVEC 
rojena Štrekelj, iz Šorlijeve ulice 11 v Kranju 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izraženo sožalje, podar-
jeno cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala negoval-
ki Mariji za njeno skrb v času bolezni. Hvala tudi zdravnici dr. Tatjani Primožič za dol-

gnlptno 7dravljenie. gospodo župniku Mitji Štimu za obred ter pevcem za lepo petje. 

Žalujo6 vsi njeni 
Kranj, 10. septembra 2 0 0 8 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 8?.. letu starosti zapustil 
dragi oče, dedek, brat, stric in tast 

JOŽE DVORŠAK 
12 Kranja, Ulica Gorenjskega odreda 8 

Pogreb bo danes, v petek. 12. septembra 2008, ob 16. uri na 
Mestnem pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 9. 
ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. 

Žalujoči vsi njegovi 

Zakaj usoda posega ^a, 
kjer je najmanj zaželena? 
Vzame ti, kar si imel najraje 
in ti dodeli pusto osamljenost, 
polno spominov. 

(Prešeren) 

V SPOMIN 

Mineva eno leto od tistega usodnega dne, ko se je nenadoma 
utrnila luč življenja in nas je morala za vedno zapustiti naša 
zlata mami 

TONČKA SAJOVIC 
roj. BoLka 

V vsaki stvari si, ki je v hiši. v naših srcih, mislih in besedah, 
le korak se tvoj ne sliši. 
Hvala vsem, ki obiskujete njen grob, prižigate sveče in ji 
poklanjate lepe misli. 

Pogrešamo te: mož Jože, sinova Joža in Sandi z družino 

Z A H V A I A 

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

V 78. letu nas je zapustil naš dragi mož, oČe, stari oče in tast 

JANEZ KURALT 
Tomažev ata iz Žabnice 39 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečeno ustno ali pisno sožalje in sprem-
stvo na njegovi zadnji poti. Hvala vsem, ki ste darovali cvetje in 
sveče ali namesto tega prispevali za cerkev in svete maše. Poseb-
na zahvala dr. Jerajevi in sestri Nadi za dolgoletno zdravljenje, 
gospodu župnilcu Perčiču za lep pogrebni obred, pevcem doma-
čega cerkvenega zbora za ganljivo petje, nosačem, praporšča-
kom, Društvu upokojencev Žabnica in trobentaču ter pogrebni 
službi Navček. Hvala tudi članom Gasilskega dmštva Žabnica 
in vsem, ki ste nam v teh dneh kakorkoli pomagali in nam sta-
li ob strani. 

Vsi njegovi 
Žabnica, 3. septembra 2008 

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

O vplivu Patrie 
na volitve 
S I M O N Š U B I C 

Afera Patria je glavna in sko-
rajda edina tema v predvolil-
nem obdobju, zaradi nje so 
se ta teden državni poslanci 
zbrali tudi na izredni seji. 
Bo afera vplivala tudi na 
končno odločitev volivcev? 

Foto: Corud Kaviii 

Jožica Jeza: 
• 

"Razprave o poslu s Patirio' 
seveda spremljam, saj se je 
temu tudi težko izogniti, če-
prav me politika niti ne za-
nima veliko. Po mojem veli-
kega vpliva na volilni rezul-
tat vseeno ne bo imela." 

Andrej Babič: 

"Prepričan sem bil, da bo 
afera Patria imela velik vpliv 
na volitve, a kaže, da ga ne 
bo imela. Očitno je večji del 
volivcev že odločen za eno 
ali drugo stran, neoprede-
ljenih pa se ne dotakne." 

Janko Brovč: 

"Verjetno bo afera imela 
vpliv na volilni rezultat, saj je 
ne nazadnje zato tudi tako 
odmevna. Sicer pa se o Patrii 
preveč govori, vse premalo 
pa o pomembnih problemih, 
s katerimi se soočamo." 

Vladka Vončina: 

^•V'zgodbi Patria ne ver-
jamem nikomur, saj po mo-
jem vsi lažejo. Bo pa afera 
vplivala na odločitev, koga 
bom volila, in mislim, da bo 
vplivala tudi na odločitve 
številnih drugih volivcev." 

Zlato Zdrave: 

"Afera Patria je tako odmev-
na, da bo najverjetneje vpli-
vala na rezultat letošnjih vo-
litev, na mojo odločitev pa 
ne more več. Je pa slabo za 
nas, volivce, ker se govori 
samo o tej temi." 

V Vogljah turistična kmetija 
Na kmetiji Pri Sknet v Vogljah so se po končani obnovi tristo let stare hiše, v kateri je bila nekdaj 
gostilna, usmerili tudi v turizem. 

S I M O N Š U B I C 

Voglje - Na kmetiji Pr' Sknet 
v Vogljah 30 se zadnjih pet-
deset let ukvarjali predvsem 
z živinorejo in s poljedel-
stvom, odkar pa so prenovili 
svojo staro hišo, zgrajeno 
leta 1703, pa se ukvarjajo 
tudi s kmečkim t u r i z m ^ . 
"Stara hiša je kulturni ^ o -
menik, zater j e bilo treb»pri 
obnovi upoštevati navodila 
Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Kranj. Oče Mar-
jan jo je pod nadzorstvom 
konzervatorja Marjana Kni-
fica začel obnavljati leta 
1994, obnovo pa sva zaklju-
čila z ženo Brigito. Maja le-
tos smo tako prejeli uporab-
no dovoljenje," je pojasnil 

gospodar Boštjan Molj, no-
silec dejavnosti turistične 
kmetije oziroma kmetije z 
nastanitvijo, edine tovrstne 
v občini Šenčur. 

V stari hiši so Sknetovi ži-
veli do leta 1981 , nato je sa-
mevala in začela nezadržno 
propadati, je pojasnil njegov 
oče Marjan Molj. "V njej je 
bila p^Sbližno dvesto let go-
stilna, vse do leta 1952. V tej 
hiši so se rodili mnogi po-
membni možje v vasi, tudi 
veliko županov nekdanje ob-
čine Voglje. Mimo je včasih 
vodila tudi trgovska pot v 
Kamnik in tu so se ustavljali 
številni trgovd, da so prespa-
li in spočili konje. Nekdanja 
gostilna Pr' Sknet je bila to-
rej nekdaj pravo središče do-

gajanja v Vogljah. Prav to 
smo tudi želeli ohraniti. Sko-
raj ves denar za precej drago 
investicijo smo morali sami 
priskrbeti, saj nismo prejeli 
nobene pomoči od občine 
Šenčur, niti nismo zaprosili 
za evropska sredstva, edino 
na začetku obnove smo od 
m i n i s t p t v ^ i M t J i r o prido-
bili p n b l i ž i ^ 25 tisoč evrov 
pomo^. Diij^ega pa nič," 
poudarja Marjan. 

"Pri obnovi hiše smo tako 
zunanji \idez, kot tudi pri 
notranjosti skušali ohraniti 
podobo slare hiše. V prvem 
nadstropju smo u r e ^ pet 
tri- in dvoposteljnih sob ter 
apartma za šest oseb, v pri-
tličju manjšo jcdilnico za go-
ste v nekdanji hiši in kamri. 

točilnico pa smo postavili v 
vežo, kjer je bila že tudi vča-
sih. V pritličju imamo tudi 
kuhinjo, recepcijo in velik 
skupni prostor, ki pa ga mo-
ramo še opremiti za jedilni-
co. V prihodnjih letih nas 
čaka še ureditev mansardne-
ga dela, lqer smo tudi pripra-
vili vse potrebno za ureditev 
dodatnih sob," je pojasnil 
mladi gospodar Boštjan. Na 
turistični kmetiji Pr' Sknet, 
ki je ocenjena s štirimi jabol-
ki, delajo samo domači, ki so 
vsi po vrsti še apos leni (ra-
zen Mariana). "Računamo, 
da bo turistična kmetija do-
bro zaživela in tedaj bi lahko 
sedanje službe zamenjali za 
delo v turizmu," načrtuje 
Boštjan. 

Pri obnovi stare hiše so Sknetovi poskušali čimbolj ohraniti 
njen nekdanji videz. 

Staro hišo so obnavljali štirinajst let oče Marjan, 
sin Boštjan in njegova žena Brigita. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo sprva sončno, potem spremenljivo oblačno s kra-
jevnimi plohami in nevihtami. V soboto bo oblačno s pa-
davinami in hladneje. V nedeljo bo oblačno in še hladneje, 
zjutraj in dopoldne bo še deževalo. 

Agenctja RS zaoicolje. Urad » meteorologijo 
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KAMNIK 

Sto let Kamničanke Marije Kordaš 

Sredi minulega tedna je svoj stoti rojstni dan v krogu družine 
in Številnih obiskovalcev praznovala Marija Kordaž Iž Kamni-
ka. Ob visokem jubileju ji je cvetje in nekaj dobrot prinesel 
kamniški župan Tone Smolnikar; obiskali pa so jo tudi pred-
stavniki društva upokojencev in zveze borcev NOB, katere 
članica je že več kot trideset let. Skupaj z možem, priznanim 
kamniškim živinozdravnikom, je gospa Marija, rojena na Slo-
vaškem, živela v številnih krajih nekdanje Jugoslavije, v zako-
nu pa so se jima rodili hčerki Helena in Anika ter sinova Mario 
in Ivo. Marija, vesela vsakega obiska, si najbolj želi zdravja, 
ki ji k sreči še vedno služi, najraje pa rešuje križanke. J. P. 

Mladoporočenci 

V Bistrici pri Tržiču so se 30. avgusta poročili Tina Cregorc in 
Mitja Milojevič ter Tina Mežnar in Tone Kosec, na Zgornji 
Beli Grega Crašič in Polona Obrekar, na Brdu pri Kranju Gregor 
Klemenčič in Nina Gorenc ter David Kavčič in Katarina 
Zupančič, v Hotemažah pa Andrej Pire in Alenka Supnik. 
V Kranju so se 3. septembra poročili Iztok Kveder in Tadeja 
Likosar ter Vilko Koprivec in Pavlina Kavčnik, 6. septembra 
pa Goran Spasovski in Katarina Zavodnik ter Mario Hožič in 
Ana Naglič. Na Brdu pri Kranju sta sc 6. septembra poročila 
Dragan Simeunovič in Mateja Tanšek, v Preddvoru pa 
Nenad Pantelič in Svetlana Nikolič ter Aleš Kladnik in Sanja 
Kejžar. Na Bledu so se 4. septembra poročili David Eržen in 
Polonca Dragaš, Marko Marinko in Vanja Manevski, 6. sep-
tembra pa T o m a ž Mohorč in Slavica Kneževič, Tomaž jager 
in Tejka Hočevar, Aleš Habjan in Jasna Krek ter Primož 
Benedik in Barbara Sever. V Ško^l Loki so se 6. septembra 
poročili Marko Macedoni in Tanja Kopač, Robert Rus in 
Valentina Špendal, Tomaž Klemenčič in Mateja Miklavčičter 
Andrej Bogataj in Jerneja Košir. Mladoporočencem čestitamo 
in jim podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 
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