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Parlamentarne volitve so se že začele
Volitve v državni zbor so se s predčasnim glasovanjem na sedežih okrajnih
volilnih komisij že začele. Na volitve so šli tisti, ki v nedeljo ne bodo mogli.
DANICA ZAVRL Ž I E B I R

Kranj - Letošnje volitve poslancev v dižavni zbor so se
Že začele. V torek, sredo in
četrtek je na sedežih okrajnih vcJilnih komisij, ki so na
upravnih enotah, že potekalo predčasno glasovanje. V
nedeljo, 2 1 . septembra, pa
bo splošno glasovanje. Ob
sedmih zjutraj se bodo odprla volišča in vse do sedme
zvečer bodo lahko volivke in
volivci oddali svoje glasove.
Jutri, v soboto, je volilni
molk, ki nastopi že danes
opolnoči in traja vse do konca nedeljskega glasovanja.
Stranke morajo v tem času

končati predvolilno kampanjo. Še zadnji teden pred volitvami pa so bile zelo aktivn e in so stopnjevale svoje
predvolilne aktivnosti. Srečanj z volivci, družabnih prireditev z znanimi glasbeniki, volilnih golažev, okroglih
miz, novinarskih konferenc
... je bilo toliko, da smo jim
mediji komaj sledili. V kolikšni meri je uspelo kandidatom s tem prepričati volivke in volivce, se k ) izkazalo v
nedeljo, že v ponedeljek pa
bomo po neuradnih izidih
videli, katere stranke in njihovi favoriti so se uvrstili v
državni zbor. V ponedeljek
bodo okrajne volilne komisi-

je ugotovile še izide glasovanja po pošti, ki je prispela z
območja Slovenije, teden
dni zatem pa še izid glasovanja iz tujine. Še do 8. oktobra pa bo trajal postopek
ugotavljanja uradnega izida
glasovanja.
Kmalu bo torej jasno, kdo
od tisoč kandidatov, kolikor
se jih v Sloveniji poteguje za
sedež v državnem zboru, bo
dobil poslanski mandat za
p r i h o ^ j a štiri leta. ^ia Gorenjskem za ta položaj kandidira 154 kandidatk in kandidatov na listah devetih parlamentarnih in sedmih zunajparlamentamih strank in
list, izvoljenih pa bo enajst.

Prve volivke in volivci so že oddali svoj glas na predčasnem glasovanju. / foio: comd kivm

V prvem letu naredili najnujnejše

Pri nas je denar
vreden več.
^
Gorenjska ^ ^ Banka

Včeraj je minilo leto dni od katastrofalne vodne ujme, ki je pustošila tudi po Gorenjski.
ANAHARTMAN

Železniki - V najhuje prizadeti občini Železniki, kjer je
podivjana voda terjala tri
smrtne žrtve, močno poškodovala komunalno infrastrukturo ter poplavila 250
stanovanjskih objektov in
največja podjetja, se je življenje vrnilo v ustaljene tirnice.
"V tem letu je bilo ogromno
narejenega, še posebej pa
sem vesel, da so bili v tem
času obnovljeni domovi,"
pravi župan Mihael Prevc.
"V prvem letu sanacije smo
naredili najnujnejše; odprli
smo vse ceste, zgradili dvanajst mostov, saniraU štirinajst zemeljskih plazov, obnovili smo vodovod, popravili kanalizacijo, ki se je izteka-
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la v Soro. Lotili smo se obnove športnih objektov, muzej
je že obnovljen, poteka tudi
sanacija
zdravstvenega

doma. Pri odpravi posledic
se soočamo tudi z birokratskimi ovirami, saj moramo
za vsako sanacijo pripraviti

Čiščenje struge Sore v starem delu Železnikov / foio: corazd Kneit

elaborat," pravi Prevc in dodaja, da bo v prihodnjih dveh
letih s sanadjo še veliko dela.
Prav tako bo ogromno dela
pri zagotavljanju cebvite poplavne varnosti. V letu dni so
po Prevčevih besedah aktivno gradili zaplavne pregrade
in vodne pragove, ta čas pa či-.
stijo strugo Sore skozi Železnike. "Vodarji bodo še naprej
gradili zaplavne pregrade,
prihodnje leto je načrtovana
tudi temeljita rekonstrukcija
Dermotovega jezu. Narejen
je tudi osnutek državnega
prostorskega načrta za obvoznico in večjo poplavno
varnost, v katerega je vključen tudi zadrževalnik nad
Železniki. Država obljublja,
da bi leta 2 0 1 0 lahko pričeli
delati," je razložil Prevc.

V tragediji na Spodnji Senici
umrla zal(onca
Okoliščine požara še niso znane.
M A J A BEBTONCELJ

Spodnja Senica • V sredo
zjutraj je prišlo do požara na
stanovanjski hiši družine
MiStrafovič na Spodnji Senici pri Medvodah. Na kraj so
odšU policisti in gasilci in našli tri osebe. Zakoncema, 57letnemu Ulju in 54-letni Dragici žal niso več mogli pomagati, njunega 25-letaega sina
Blaža pa so zaradi opeklin

odpeljali na zdravljenje v
ljubljanski klinični center.
Po podatkih, ki smo jih dobili, je zunaj smrtne nevarnosti. Na Policiji so z informaciji skopi, saj preiskava še
vedno poteka, že kmalu po
požaru pa so se razširile govorice, da naj bi zakonca
umrla nasilne smrti, česar
na Policiji niso iie :<:auikali,
ne potrdili. Več bo znanega v
prihodnjih dneh.

GORENJSKA

RAZGLEDI

RAZGLED!

EKONOMIjA

VREME

Zapleti pred izredno sejo

Glasujte za...
Kaj imajo letos skupnega Združene
države Amerike in Republika Slovenija? Naravne nesreče in volitve. Dimenzije ameriških orkanov so sicer
bistveno večje od slovenskih neurij,
enako velja za volitve. A v bistvu gre
za podobne reči...

Inovatorji Actonija
spet zlati

Danes, v petek, bo deino jasno,

Tržiški župan Borut Sajovic je na zahtevo opozicijskih svetnikov sklical
izredno sejo občinskega sveta. Pavel
Rupar je sporočil, da se danaSnje seje
zaradi nepravilnosti pri sklicu ne
t>odo udeležili. Župan odgovarja, da
seja bo, če bodo le sklepčni.

Kateri Gorenjci bodo
sedeli v parlamentu
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TakSno vprašanje smo zastavili osmim kandidatom v gorenjski volilni
enoti, ki so v raziskavi javnega mnenja dobili za svojo stranko najvišji odstotek glasov. Nekateri so pogumno
napovedali izid, drugi so se temu
spretno izognili.
g i

Gospodarska zbornica Slovenije je
podelila priznanja za inovacije najoolj
inovalivnim v preteklem letu. Pri/nanje so prejeli tudi inbvatorji iz štirih
gorerjskih podjetij, med njimi so inovatorji Acronija dobili zlato za razvoj
niklje/ih zlitin.

vsobdomned^opazmemo
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Temperatute bodo Se vedno
prenizke za sredino septembra.

5/13°C
jutri: pretežno oiiačno
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VOLITVE 2008
ŠENČUR

Crims prepričan o zmagi
Branko Crims, kandidat SDS za državnega poslanca v 6. volilnem okraju na Gorenjskem, je v torek v Šenčurju pripravil
zadnji predvolilni shod. "Zmagali bomo v tem okraju, na
Gorenjskem in v celotni Sloveniji," je trdno prepričan. Kot je
dejal udeležencem shoda, bodo na tokratnih volitvah odločale vreonote slovenske osamosvojitve, zato volivce poziva,
naj gredo na volitve in glasujejo za SDS. "Gre za to, da nikoli več nikomur ne bo prišlo na misel, da bi Slovenijo blatil v
tujini," je poudaril. S. Š.

danica.zavrl@g-^s.si

Skupaj do napredka Tržiča
Poslanski kandidati strank LDS, SD in Zares v Tržiču so prepričani, da lahko le s sodelovanjem
zagotovijo razvoj.
STOIAN S A J I

Tržič - "V tekmi za poslanske
sedeže se ne počutimo kot nasprotniki. Med nami ni razlik,
zato smo se odločili za skupen nastop. Zavzemali se
bomo za napredek občine in
države, ki bo državljanom v
ponos. Če bomo izbrani za
poslance, si bomo prizadevali
uresničiti te dlje," je izjavil na
torkovi novinarski konferenci
kandidat stranke Zares Darko
Koren, ki je novinec v politiki.

Tržiški župan in poslanec
LDS v državnem zboru Borut Sajovic je potrdil, da vsi
želijo Tržiču dobro. Zdi se
rr.u prav, da združijo moči in
popeljejo občino boljšim časom naproti. "Klub gorenjskih poslancev ni nikdar zaživel, ker so koalicijski poslanci ujetniki strank. To se
pozna pri sprejemanju slabih zakonov, ki so tudi v škodo občin. Če bo več poslancev razmišljalo enako, bo
delo v parlamentu lažje in

boljše," je še menil Sajovic na
podlagi dosedanjih izkušenj.
"Sam sem mlad, vendar
čutim odgovornost za spremembe. Imam znanje in izkušnje, ki lahko pomagajo na
poti razvoja. Za občino bo
najbolj pomembno reševanje
problemov vseh generadj. Tr'žič mora dobiti srednjo šolo,
da bi doma ostalo več mladih.
V sklopu Doma Petra Uzarja
bi morali urediti negovalno
bolnišnico za starejše občane.
Žgoča je prometna varnost

na državnih cestah. Na trasi
Golnik-Begunje bodo morali
sanirati plazove in posodobiti
križišča, proti Ljubelju pa obnoviti predore. Na nekdanjem mejnem prehodu Ljubelj bi bilo smisebio urediti
muzej taborišča Mauthausen
in tržiškega smučanja," je dejal kandidat SD za poslanca
Jure M^lič. V potrditev složnosti so kandidati omenili
skupno sklepno prireditev
pred volitvami, ki je bila sinoči v Tržiču.

Arheologinja za poslanko
DANICA ZATOL Ž L E B I R

krščansko
WWW.K-D-S.SI

TRADICIJA

DOMOLJUBJE

Politične in gospodarske elite so
odgovorpe la kakovost življenja v
državi. Ce odgovornosti ni ali pa
presahne naj državljanke in državljani
napravijo prepih. Volitve 21.
septembra so Vaša velika priložnost!
ZA SPREMEMBE

VOLITE

KDS

glas

večine

tihe

Vsak poslanec KDS v državnem zboru je zavezan, da
bo štipendiral enega dijaka in enega študenta.
Prijavnica je na fpletni strani www.k-d-s.si
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Jure

ŽERJAV

"Smo marljivi
in sposobni!"

hrilo

izžrebanemu

naročniku časopisa

Gorenjski Glas
Knjigo prejme JANITA ERŽEN z Bleda.

Marija Ogrin, za prijatelje
Mija, doma iz Bohinjske Bisaice, je kandidatka SDS v
drugem volilnem okraju.
'Dosedanje življenjske izkušnje so me naučile, da se je
treba in vredno boriti za vrednote, kot so pravičnost, svoboda, domoljubje in spoštovanje. Odraščala sem na
kmetiji, zato imam spoštljiv
odnos do zemlje in dela. Vez
z zemljo in preteklostjo je botrovala moji odločitvi, da sem
postala arheologinja, in sedaj
sem kot muzejska svetovalka
odgovorna za muzeje v Bohinju in arheologijo," pove

Mija Ogrin. Na območju Bohinja, Bleda in Gorij manjka
trdna vez z 'Ljubljano', zato
meni, da to vrzel lahko zapolni kot poslanka SDS v dr^vnem zboru. "Imamo velik
potencial izobražene mladine in neprecenljive naravne
vrednote, ki se nam ponujajo
že same za dosego večjega
dohodka iz turizma. V prvi
vrsti pa moramo skrbeti za
naravno dediščino, ki nam je
dana v raju pod Triglavom.
Menim, da bi morale ženske
biti bolj prisotne pri pomembnejših odločitvah, zato
jih je treba spodbujati k aktivnejšemu sodelovanju v politiki. Res pa je, da mora ženska.

Marija Ogrin /Foto:Tina doh

ki stopa v politiko, imeti največjo podporo in razumevanje doma. Vesela sem, da
sem tega deležna od moža in
otrok." Kandidatka poudarja
skrb za varovanje okolja pri
sprejemanju dobrega zakoria
o Triglavskem narodnem
parku, ki bo omogočal trajnostni razvoj gospodarstva in
obenem varoval naravo. Na
področju kmetijstva je treba
del tržnih kmetij usposobiti v
predelavo in prodajo izdelkov
na kmetijah. Starejšim ljudem je treba omogočiti sistem zdravljenja na domu,
tako da bodo lahko svojo starost preživeh ob domačem
ognjišču.

VOLITVE 2008

danica.zavrl@g-^ssi

Poslancem bi znižal plače
invalide in otroke." Vinko Poklukar izhaja iz kmečke družine iz Poljšice. Petnajst let je
bil državni reprezentant v
smučarskih teldh in večkratni državni prvak, danes pa
uči telovadbo na Osnovni šoli
prof. dr. Josipa Plemlja na
Bledu, športu mladih pa posveča tudi ves svoj presti čas v
tekaškem smučarskem klubu Bled. Kot pravi, se je Usti
za pravičnost in razvoj pridružil, ker si v politiki želi

MATEJA RANT

Gorje - "Moja prva skrb, če
bom izvoljen, bo namenjena
občinam Bled, Gorje in Bohinj," je poudaril Vinko Poklukar, ki kandidira v 2. volilnem okraju (Radovljica) na
Usti za pravičnost in razvoj.
Prva stvar, ki jo bo v primeru
izvolitve predlagal, je še dodal, pa bo znižanje poslanskih plač. "Ta denar naj se
raje nameni za upokojence.

Vinko Poklukar

sprememb. "Temelj našega
programa predstavlja spoštovanje malega človeka in njegovega dostojanstva."
V
ospredje svojega programa
so postavili še skrb za pravno
državo ter tržno gospodarstvo
v kombinaciji s socialno pravičnostjo. "Moji volivci m e
dobro poznajo, poznajo moje
delo in vedo, da bom tako
tudi nadaljeval. Vse bom obravnaval enako," je še dodal
Poklukar.

Zgrabiti priložnost za delovna mesta
prtili najstrožje kazni v prometu v Evropi, bi morali
imeti tudi evropske plače
(minimalna bi morala po
njegovem znašati tisoč evrov). Ob tem poudarja, da se
je treba boriti za vsako delovno mesto, ki se ponuja. Ko
se je v Kranjski Gori pojavil
vlagatelj, ki je želel investirati v hotel Erika, da bi postal
hotel najvišje kategorije in bi
omogočil preboj tamkajšnjega turizma na višjo raven, bi
morale lokalne oblasti to iz-

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Matjaž Lavttižar Oman,
doma iz Kranjske Gore, ki se
poklicno ukvarja s poslovn i m svetovanjem, na letošnjih volitvah kandidira na listi stranke Naprej Slovenija.
Pravi, da njihov program sloni na gospodarskem razvoju,
ki je osnova večje kvalitete
življenja. Nedopustno je, da
ljudje s svojimi plačami in
pokojninami ne morejo preživeti. Če so nam denimo na-

BLED, BOHINJ, C o R ) E

Matjaž Lavttižar O m a n

< •

^ BLED

Obisk ministrov SLS na Gorenjskem

'

Septembra sta drugi volilni okraj, ki pokriva občine Bled, Bohinj In Gorje, obiskala ministra za promet Radovan Žerjav in
za okolje Janez Podobnik v podporo kandidatu za poslanca v
državni zbor v tem volilnem okraju Janezu Sušniku. Vsi trije
so se srečali tudi z župani Bohinja, Bleda In Gorij Francem
Kramarjem, Janezom Fajfarjem in Petrom Torkarjem. D. Ž.

koristiti, tako pa Lavttižar
Oman pravi, da so ponudnika onemogočili Kandidat se
zavzema tudi za to, da se naredi železniška povezava
med Jesenicami in Trbižem,
o čemer je županom vseh
treh občin, kjer kandidira, in
vsem občinskim svetnikom
pred kratkim poslal posebno
deklaracijo. Zagovarja tudi
osebno odgovornost za politične odločitve, kar bi po njegovem omogočil večinski volilni sistem.

'I -

i Erjavec vabi na sankanje
i
j
:
i
:

Matjaž Erjavec, kandidat stranke Zares, se je minulo sredo
na ranču Mrcina v Studorju srečal z domačini in se z njimi
zapletel v pogovor o novem zakonu o I N P. Danes popoldne
pa vabi občane In občanke Bleda, Bohinja In Gorij na brezplačno sankanje in golaž na blejsko Stražo, kjer se mu bodo
pridružili tudi drugi gorenjski kandidati stranke Zares. D. Ž.
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Branko Grims
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- MO Kranj center

Bojan Homan
• Planina in desni breg Save

Slovenija na pravi poti
www.sds.si

Nadaljujemo skupaj

Slovenska pamet
gorenjska trma zmagovita
kombinacija!
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Dušan Vučko

Izberi LDS. Obkrožii š t . @

^^

Gorenjska Gremo gor.

Gorenjski Glas
ODCKJVORNA UREDNICA
Marija VoK^ak
NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Cveto Zaptetnik, Danica Zavrl Žlebir
UREDNIŠTVO
NOVINARJI- UREDNIKI:
Boštjan Bogataj, Alenka Bnjri, Igot KavOC, Sužana P. KovaCii,
Ui?a PeSemd, Mateja Rant, Stojan Saje, Vilma Stanwnik, Simon Šubic,
Cveto Zaplotnrk, Danica Zavrl Žlebir, Stefen 2argi;
stalni sodelavd:
Marjana AhaSč, Maja Bertoncelj, Ma^ažCregorič, Ana Hartman, jože Košnjek,
Milena Miklavfič, Miha Naglič, jasna Paladin, Marjeta Smolnikar, Ana Vok^ak
OBUKOVNAZASNOVA
Jemej Stritar, Triclkd
TEHNIČNI UREDNIK
Grega FlajnIk
FOTOGRAFIJA
Tina Doki, Gorazd Kav«
LEKTORICA
Marjeta Vozlič
VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj
GORENJSKI CLAS je legistrirsna blagovna in storitvena znamka pod St. 977'96' f '
Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Corenjski glas, do.o., Kranj /
Oiretlorica: Marija Volčjak / ttolov: 8leiweiso«a cesta 4. 4000 Kranj / Tel.: oi/jol 4S 00.
for 04/201 4213. e-mail: infoiDg.glas.si: mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 (spre.
jem na avtomaakcm 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 22.000 izvodov / Redne
priloge: Moja Gorenjska. Letopis Gorenjska (enkrat letno) in devet lokalnih prilog / Tisk:
SFT, d.d., i^jubljana / Narojnina: td.: 04/201 i Z 41 / Cena izvoda: 1,25 EUR, letna naroinina: 131,25 EUR; Redni plačniki imajo 10 % popjsta, polletni 2 0 % popusta, letn 25 % popusta; v cene je vračunan D D V po stopnji S.s %', naročnina se u»oiteva od
tekoče itevilke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasne trženje: tel.: 04/ 201 42 48.

VOLITVE 2 0 0 8

danica.zavrl@g-gfas.si

Največja vrednota je spoštovanje

KRATKE NOVKIE
KRANJ

Z napisi opozarja na revščino med upokojenci
Stranke se v predvolilnem času hvalijo, kaj so storile za upokojence. Ali so res, lahko ocenijo upokojenci sami. janež Kurah iz Britofa, ki je že pred časom poslal vodjem poslanskih
skupin v parlamentu dopis, v katerem predlaga spremembo
pri usklajevanju pokojnin, je na položaj upokojencev pred
volitvami opozoril z napisi o revščini upokojencev. Inflacijski dodatek naj država upokojencem zagotovi iz proračuna
in naj bo za vse enak, sporoča Kuralt in poziva volivce, naj
bodo pozorni, komu bodo dali svoj glas. D. Ž.

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Kranj - Brigita Vidmar je neodvisna kandidatka, ki s podporo Liste za pravičnost in
razvoj (Stojana Auerja) v
kramjskem volilnem okraju
kandidira na parlamentarnih
volitvah. Mati treh otrok, diplomantka Ekonomsko poslovne fekultete v Mariboru,
zaposlena v družinskem
podjetju, deluje v različnih
športnih in amaterskih kulturnih društvih. Med drugim

v javnem zdravstvenem sistemu, ob tem pa naj se spodbuja tudi to, da bo vsak znal
najprej sam poskrbeti zase in
z zdravim načinom življenja
vlagati v zdravstveno preventivo. Spoštovanje pa šteje za
vrednoto, ki je osnova sožitja
med ljudmi, pa naj gre za
spoštovanje dela in minulega
dela, ki ga je treba dostojno
plačati, ali za spoštovanje narave, ki smo jo s potrošniškim načinom življenja že
zelo okrnili.
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Pobuda za novo občino
Včeraj sta kandidata stranke NSi na Gorenjskem Anton Kokalj in janež Urbane predstavila pobudo o novi občini Upniška dolina. D. Ž.

DeSUS napolnil trg pred jeseniško gimnazijo
V nedeljo je stranka DeSUS na Jesenicah priredila velik
predvolilni zbor članov in simpatizerjev stranke. Udeležil se
ga je tudi predsednik stranke Kari Erjavec, ki je na pri reditvi
vztrajal polne tri ure. Kandidat stranke DeSUS v občinah
Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica Ljubo Jasnič je tudi ta
dan dokazal, kako bogate izkušnje si je nabral pri organizaciji velikih prireditev. Na nedeljski so nastopili vrhunski
umetniki: Tereza Kesovija, Nuša Derenda, Halid Bešlič z
orkestrom, prireditev je vodil Vinko Šimek, znani Jaka Šraufciger, pridružil pa se mu je tudi legenda slovenske satire
Tone Fornezzl - Tof. Trg pred jeseniško gimnazijo je napolnilo prek dva tisoč obiskovalcev. Kandidat Ljubo jasniČ je
ob tej priložnosti spregovoril o svojem delu in izkušnjah ter
pojasnil, da z? siranko DeSUS kandidira, ker je stranka za
vse generacije. D. Ž.

SOCIALNI
DEMOKRATI

Darja
Lavtižar Bebler
Kranj. 4. volilni okraj

Ivan Grginič

Kranj, 6. volilni okraj
.Kranj, S. volilni okraj

^ t e š glas

Brigita Vidmar

je tudi članica gorenjskega
društva Ajda, ki se zavzema
za biološko-dinamično kmetovanje. V svojem programu
je nanizala troje poudarkov:
gospodarstvo (zavzema se za
prevetritev vsebin in organizacije izvedbe vseh gorenjskih razvojnih agendj, podarja pomen mladih izobraženih strokovnjakov v domačih
okoljih), alternativne načine
zdravljenja in spoštovanje. V
zvezi z zdravjem poudarja,
naj bo za človeka poskrbljeno

mag. Jure
Meglič

Trlič

- ^ i a l n e demokrate je glas:

Ljubo jasnič in Kari Erjavec

i ŠKOFJALOKA

KRAN)

j Celar izročil peticijo

Kandidati še zadnjič z volivci
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Ta teden so kandidati za poslance v državnem zboru izkoristili še zadnji teden pred volitvami. Franc Čebulj (SLS) je volivce v sredo nagovoril v domačih Cerkljah. Anton Kokalj in
Janez Hrovat (NSi) sta v Škofji Loki govorila o šolstvu na
Škofjeloškem, z drugimi kandidati NSi so v Stari Fužini v
Bohinju govorili o Triglavskem narodnem parku. V soboto je
bila v Škofji Loki konvencija NSi s predsednikom Andrejem
Bajukom. Kandidatki SD Eva Štravs Podlogar in Mariana Rebernik sta se predstavili volivcem, Eva v Bohinju, na Bledu
in v Gorjah, Mariana pa ob promocijski stojnici v Radovljici.
Janez Sušnik (SLS) je v tem tednu v družbi predstavnikov lokalnih odborov stranke obiskal 40 vasi v svojem volilnem
okraju v občinah Bled, Bohinj in Gorje. Volilni avtobus SDS
s kandidatoma Darinko Rakovec in Bojanom Homanom je
bil v Kranju, tam pa se je vozil tudi kombi s kandidati Liste
za pravičnost in razvoj Stojana Auerja. Za danes popoldne
pa napovedujeta srečanji še Zares s Tino Teržan ob volilnem golažu v Škofji Loki in LDS z Jankom S. Stuškom na letališču v Lescah in SD Radovljica v športnem parku. D. Ž.

Kandidat LDS na letošnjih
državnozborskih volitvah
Branko Celar je v sredo županu občine Škofja Loka
Igorju Draksierju izročil petičijo za gradnjo vodnega
parka v občini. Zanjo je
zbral 631 podpisov, skupaj s
podpisniki pa predlaga, da
se takoj začnejo postopki za
umestitev vodnega parka v
prostorski načrt Škofje
Loke. Pri izročitvi peticije je
bil navzoč tudi predsednik
državnega sveta Blaž Kavčlč, ki je podprl pobudo o
vodnih površinah v Škofji
Loki tudi z vidika možnosti
za šport mladih. D. Ž.
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Ljudje delamo Slovenijo

C > za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva;
V « za bolj pravieno delitev dosežkov rasti in razvoja;
it Ji za odločen boj proti korupciji In političnemu kadrovanju;
k • za zdravje In znanje - dostopna za vse;
' tr za lažji dostop mladih do redne zaposlitve in prvega stanovanja;
• •; • za zasluženo varnost starejših;
• za sozvočje razvoja z naravo.

' Socialni demokrati smo pripravljeni prevzeti
: ^pfemembe.

Odgovornost za spremembe!
vt/ww.socialnidemokrati.si

Stopimo
skupaj.

GORENJSKA

Prvi korak k
moderni knjižnici

Kandidat na listi SLS in SMS Janez
Sušnik povabil ministre Slovenske
ljudske stranke na Gorenjsko

v Gorjah so v torek slovesno odprli prenovljeno knjižnico, v kateri je zdaj
prostor tudi za računalniški kotiček.
MATEJA R A N T

Gorje - "Danes je za knjižnico prav poseben dan, saj je
večja, svetlejša in bolje urejena. In čeprav se dvajset kvadratnih metrov, za kolikor je
večja, ne sliši veliko, pa nam
je prav teh dvajset kvadratov
omogočilo namestitev računalnika in čitalniške mize.
Zdaj bo tudi v knjižnici Gorje mogoče posedeti, prelistati knjige in revije, predvsem
pa 'polistati' po spletnih straneh, saj smo prav vsem uporabnikom omogočili brezplačen dostop do svetovnega
spleta," je ob odprtju knjižnice poudarila ravnateljica matične knjižnice A. T. Linharta Radovljica Božena Kolman Finžgar.
Po besedah župana Petra
Torkarja ni naključje, da so
letos v rebalansu proračuna
zagotovili 3500 evrov za obnovo knjižnice, saj je letos
Trubarjevo leto in so tako
tudi v njihovi občini na simboličen način zaznamovali

V knjižnici Gorje so po novem omogočili tudi brezplačen
dostop do svetovnega spleta.
petstoletnico Trubarjevega
rojstva. Knjižnica v Gorjah
sicer domuje v stavbi iz tridesetih let prejšnjega stoletja, Id je že precej dotrajana,
saj denacionalizacijski postopek še ni rešen in je zato
nihče ne vzdržuje. " Z namestitvijo električnih radiatorjev smo rešili vsaj težave z
ogrevanjem, saj s m o se dotlej greli s termoakumuladjsko pečjo iz leta 1974," je
razložila Božena Kolman
Finžgar. V okvim obnove so

v začetku septembra 2008
sta 2. volilni okraj, ki pokriva občine Bled, Bohinj in Gorje, obiskala ministra za promet mag.
Radovan Žerjav in za okolje Janez Podobnik v podporo kandidatu za poslanca v Državni zbor
RS 2. volilnega okraja Janezu
SuSniku. Župan občine Bohinj
Franc Kramar se je zahvalil obema ministrstvoma za trud, ki
sta ga vložila v občino Bohinj v
tem In prejSnjih mandatih, za
naprej pa izrazil željo, da bi ministri SLS tudi v prihodnji vladi
dobro sodelovali v korist občine
Bohin;, s posebnim poudarkom
na zakonu o TNP. Diskusija se

tako podrli tudi predelno
steno, za katero so prej shranjevali drva, s čimer so pridobili dodaten prostor za čitalniško mizo in dva računalnika z dostopom do svetovnega spleta. Knjige v gorjanski knjižnid si je mogoče
izposoditi trikrat na teden,
bralcem pa je na voljo skoraj
šest tisoč knjig. Še približno
toliko pa si jih je mogoče izposoditi tudi iz potujoče
knjižnice, je še dodala Božena Kolman Finžgar.

je nadaljevala na Bledu, kjer sta
ministra vsak na svojem področju predstavila razi/oj in naložbe
v cestno in komunalno infrastrukturo v občinah Bled, Bohinj
in Gorje, janež Sušnik je kot kandidat 2. volilnega okraja predstavil še SVOJO vizijo, da SI bo kot bodoči poslanec prizadeval za razvoj tega lepega dela Gorenjske,
da bi prebivalci živeli dobro, bili
ponosni na svoj kraj In da bi skupaj doživljali blaginjo.
Na Bledu, v Bohinju in Gorjah
mora zapihati nov veter. V DZ
bom kot poslanec zastopal interese 2. volilnega okraja. Kandidati, ki so doma v eni od treh ob-

čin, so obremenjeni s preteklostjo, ko se je naredilo zelo mak).
Menim, da bo nekdo tre^i dek>val bolj nepristransko. V času
volilne kampanje se je ugotovik),
da nekateri kandidati že sedaj
sedijo v občinskih klopeh že dalj
časa, vendar učinkovitosti ni zaznati. TNP, ceste, komunalna infrastruktura, slabi rezultati v turizmu in še kaj bi lahko našteli;
je tudi rezultat dela občin, države in nepovezanosti gorenjskih
poslancev, ki niso za Gorenjsko
ob spr^emanju proračunov zagotovili sredstev, ki bi jo potegnili iz zakasnitvenih projektov.
Ni dovolj, da obdelaš samo
svoj vrtiček, ampak je treba obdelati njivo; zato je treba imeti
sposobnosti povezovanja. Kot
kandidat sem dober poznavalec
Razvojn^ plana 2007 do 2013
za Gorenjsko, zato sem prepričan, da lahko na suveren in neobremenjen način naredim največ.
S p o ^ v a n i volivci Bleda,
Bohinja in Goiij, na volitvah
v nedeljo, zt. septembra,
volimo kandidat? ^t. 1.

Srečanje ministrov in poslanskega kandidata janeža Sušnika
z župani

Janez Sušnik, aš kandidat v
' volilnem okraju|

Mvoli^i!

•emo v akcijdi
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Smo za obdelano in poseljeno podežetjd
Z a ohranitev sedanjega državnega lastništva v
uspešnih gospodarskih družbah, ki so za Skivenijo
strateškega pomena!
Spoštujemo svoje korenine, negujemo tradicionalne in krščanske vrednote.
Smo za strpnost, sodelovanje in solidarnost
Smo za pravično plačib za pošteno opravljeno delo.
Smo za razvoj sodobnih tehnologij - omogočimo
postavitev tehnoloških centrov in dostop do
širokopasovnih komunikacijskih povezav za vsak
dom.
Smo za družino, za mlade - za žhrljenj«!
S m o za enakopravne možnosti izobraževanja in
zaposbvanja mladih.
S m o za varno starost - pribllžajmo domove za
star^še kraju bivanja.

Volimo
kandidate
SLS in
S M S pod
številko
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GORENJSKA

Na Posavcu bo nov vrtec
Malčki se bodo že okoli novega leta selili
iz starih prostorov vrtca v bloku.
približno 3.500 kvadratnih
metrov; ob stavbi bodo igralne površine in parkirišča,
najmlajši pa bodo lahko za
igro uporabljali dve terasi na
vzhodni strani vrtca.
Celotna investicija je vredna 2,1 milijona evrov, od tega
je občina za zemljišča namenila tristo tisoč evrov, za investicijsko in projektno dokumentacijo 75 tisoč evrov,
vrednost gradbenih del pa je
ocenjena na 1,5 milijona evrov. 150 tisoč evrov je v okviru investicije namenjenih še
za opremo vrtca - malčki in
njihove vzgojiteljice se najbolj veselijo nove športne
učilnice, saj so morali na telovadbo do sedaj hoditi v goste v dokaj oddaljeno šolo v
Ljubnem.

MARJANA AHAČIČ,

Posavec - Petinsedemdeset
malčkov ene od enot radovljiškega vzgojno varstvenega
zavoda se je zadnjih nekaj let
stiskalo v treh prirejenih stanovanjih bloka na Posavcu.
Če bo šlo vse po načrtih, se
bodo že v štirih mesecih selili v čisto nov vrtec, ki so ga na
Posavai Tačeli graditi v sredo.
V pritličnem objektu, ki bo
grajen po energetsko sodobnem sistemu, bo prostora
za pet oddelkov s samostojnimi sanitarijami za vsakega
od njih, športno učilnico,
garderobe, delilno kuhinjo,
ki jo bo kasneje mogoče preurediti v samostojno, ter
prostore za zaposlene. Območje novega vrtca obsega
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GORENJSKI GLAS
petek, 19. septembra 2008

Nova stanovanja za tri družine
s predajo ključev treh novih neprofitnih stanovanj so v Kranjski Gori v ponedeljek zaključili obnovo
stavbe v središču kraja.
MARJANA AHAČIČ

Kranjska Gora - S temeljito
obnovo stavbe, v kateri je
zdravstveni dom, so v Kranjski Gori dobili še devet obnovljenih stanov^j; večbioma so kadrovska, nekaj pa je
neprofitnih najemniških. Za
celotno prenovo je občina
namenila 650 tisoč evrov. "V
22 letih, kar živim v občini,
sem se selil od Loga do Podkorena pa spet nazaj v Kranjsko Goro. Nazadnje smo bili
v dragem podnajetimiškem
stanovanju, pred tem v vlažnem stanovanju v Logu, kjer
sta oba otroka zbolela - eden
za astmo, drugi za bronhitisom. Res sem vesel, da nam
je občina dodelila te lepe,
svede in ne predrage prostore," je bil v ponedeljek zadovoljen Sašo Kolarič, oče petin sedemnajsdetnega fanta,
ki bosta v nekaj več kot 6 0
kvadratnih metrov velikem
stanovanju prvič imela svojo
sobo.
"Razpis smo na občini
pripravih tako, da so največjo prednost imele mlade
družine: danes smo tako zagotovili spodobne bivalne
razmere še za šest otrok," je
.v ponedeljek ob predaji

Konec neprestanih selitev za tri mlade družine: v ponedeljek so prevzeli ključe
novih neprofitnih stanovanj.
ključev novim najemnikom
dejal župan Kranjske Gore
Jure Žerjav. Občina ima
zdaj v lasti 50 stanovanj in
vztraja pri tem, jih ne gradi
za trg, saj si, kot pravi župan, ne želijo, da bi se tudi
ta spremenila v počitniške
kapacitete.
V obnovljeni stavbi je sicer večina stanovanj kadrov-

ska - eno večjih je namenjenih tudi novemu, tretjemu
zdravniku, na katerega v
Kranjski Gori še vedno čakajo. "Da bi v Kranjsko Goro
dobili še tretjega zdravnika,
si že dalj časa prizadevamo
tako na Občini kot v Osnovnem zdravstvu Gorenjske.
Službo lahko liastopi takoj:
samo pride naj, prevzame

ključe stanovanja in začne
delati," pravi župan Žerjav.
"Zavedamo se precejšnjega
pomanjkanja zdravnikov,
zato bomo znova poskušali
poiskati nekoga - če ne iz
Slovenije, pa iz kake druge
države EU ali nekdanje Jugoslavije. Mislim, da je strokovnjakov dovolj, le najti jih
je treba."

Gradnje novega vrtca so se najbolj razveselili najmlajši.

Pojasnilo
TRŽIČ

Slavje tržiških upokojencev
Dares, 19. septembra, ob 17. uri bo v Osnovni šoli Križe
prireditev ob 60-letnici ustanovitve Društva upokojencev Tržič. Podelili bodo društvena priznanja za uspešno delo in sprejeli tri nove častne člane. V kulturnem spor^';
du bo nastopil tudi moški pevski zbor, v katerem so člahi
društva. S. S.

Branko Gelar, kandidat LDS za poslanca v državnem zboru v
Škofli Loki, je v sredo županu občine Igorju Draksletju izročil
peticijo za gradnjo vodnega parka. Peticijo Je zgolj v devetih
urah na Mestnem trgu, v Podlubniku in Frankovem naselju s
podpisi podprlo 6 3 1 Lcčank in Ločanov.
Branko Celar: "S tem LočanI potrjujejo potrebo po gradnji
objektov z vodnimi površinami v našem mestu. Škofla Loka
je že od leta 1 9 2 7 "kopalno mesto", saj so iz Ljubljane in
zaledja v Štofjo Loko v preteklosti vozili kopalni vlaki.
Poljanska Sora je z naravnimi in kultumimi potenciali
privabljala številne kopalce. Predlagam, da se takoj začnejo
postopki za umestitev vodnega parka v prostorski načrt
Škofie Loke in se izvedejo vsi postopki za pripravo projektne
dokumentacije, s katerimi bi lahko tudi Kandidirali za
sredstva evropskega sklada za regionalni razvoj. Svetniki
naše svetniške skupine so že dobili nalogo, da konstruktivno
sodelujejo v prizadevanju, da se pobuda LDS začne uresničevati. Odlaganje odločitve o gradnji vodnega parka
pomeni zamujanje razvojne priložnosti za Škofjo Loko.
Finančna sredstva bo poleg občinskega proračuna treba
iskati z vlaganji javno-zasebnega partnerstva in prek
Evropskega sklada za regionalni razvoj do leta 2 0 1 3 , kjer
ima prednost športno-rekneacijska infrastmktura."
Branka Celarja so pri predaji peticijo spremljali občinska
s\'etnika LDS Blaž Kavčič, sicer tudi predsednik državnega
sveta, in podžupan občine Jože Galof, ter predsednik
Smučarskega kluba Alpetour Škofia Loka Janez Dekleva.

v članku z naslovom Zelena povezava z jezerom, ki je bil
objavljen 9. septembra, smo zapisali, da je v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja komisija pripravila nov načrt za
ureditev blejskega parka. To je bil projekt Janeza Petkoša,
po katerem je bilo zasajenih prek sto dreves in prek tisoč
sadik okrasnega grmovja. Projekt Janeza Petkoša je sprejel
svet Krajevne skupnosti Bled na pobudo Miha Ogorevca,
direktorja Arboretuma Volčji potok, in tedanjega Zavoda
za urbanizem Bled.

•

Branko

CELAR d ^
"Odločen korak
v pravo smer."

Koliko za meter?
je za zemljišče v Žireh treba odšteti 25, 62 ali
120 evrov na kvadratni meter?
BOŠTJAN BOGATAJ

Žiri - Na zadnji seji občinskega sveta so ob nakupu in prodaji zemljišč omenjali kar tri
ccnc. Koliko stane kvadratni
meter zemljišč v Žireh.^ Najprej so svetniki potrdili nakup večjega zemljišča za
Osnovno šolo Žiri, kjer bodo
mrejeni novo nogometno
igrišče in druge rekreacijske
površine. Cena: 25 evrov za
kvadratni meter, ki jih bo občina plačala v dveh obrokih.
To zemljišče je namenjeno
športnim in rekreacijskim
površinam, gradnja bivalnih
objektov ni dovoljena.
Dnigi primer, ki so ga obravnavali svetniki, je bila
dražba za zemljišča za večstanovanjsko gradnjo (v t i.
Švarcvaldu). Občina zemljišč
ni mogla prodati, odbor za
prostor pa je sklenil, da počakajo na ugodnejše čase. Zato
pa bo občina prek dražbe
skušala prodati zemljišča v
Partizanski ulid. "Naša izhodiščna cena bo od sto do 120
evrov za kvadratni meter, investitor pa naj bi zgradil cicoli deset stanovanj," je pojasnil
župan Bojan Starman. Cenit-

ve so pokazale, da je razpon
cene zemljišč za večstanovar.jske objekte v Žireh od sto
do 228 evrov - odvisno od števila stanovanj v objektu.
Tretji primer je prošnja
župnika Igorja Jereba, ki želi
kupiti 119 kvadratnih metrov
zemljišča ob župnišču, s katerim bi pridobil nekdanjo
javno pot, ki ni več v uporabi
in bi s tem zaokrožil župnijsko zemljišče. "Odbor za
prostor je že sprejel prošnjo
župnika, vendar smo potem
ugotovili, da bi sosednje
zemljišče v lasti župnišča v
prihodnosti morda potrebovali za gradnjo krožišča," je
povedal predsednik odbora
Marko Mrlak. Posel je za
zdaj padel v vodo (v prihodnje bodo zemljišči morda le
zamenjali), cena pa je vendarle znana - 62 evrov za
kvadratni meter. Kljub vsem
navedenim primerom še
vedno velja, da se cena oblikuje s ponudbo in povpraševanjem Tako nam je nepremičninski strokovnjak pred
kratkim potrdil, da je kvadratni meter stavbnih zemljišč v Žireh vreden od 40 do
50 evrov.

SDS + N m S i = Desnosredinska vlada
V I Š J E P O K O J N I N E - minister dr. Andrej Bajuk, NSi in ministrica Marjeta Cotman, NSi
-

Danes imajo upokojenci za d v e in pol Dokojnini več. k o t bi imeli, če bi leta 2 0 0 4 o s t a l a koalicija LDS, SD, SLS in DeSUS.

-

NSi dela v korist upokojencev, z a t o so s e p t e m b r a 2008 dobili d o d a t e k k p o k o j n i n a m za omilitev posledic višje inflacije,
v n o v e m b r u pa b o d o dobili p o r a č u n v višini potovice m e s e č n e pokojnine.

-

Nerealne obljube o 1000€ pokojnine lahko v d v e h mesecih pripeljejo d o zloma n a š e g a pokojninskega sistema.
S i s t e m že sedaj potrebuje d o d a t n o d e n a r n o p o m o č države.

VIŠJI OTROŠKI DODATKI, B R E Z P L A Č E N V R T E C Z A D R U G E G A IN N A D A L J N J E O T R O K E , B R E Z P L A Č E N T O P E L OBROK V S R E D N J I ŠOLI,
V E Č Š T I P E N D I J • minister dr. Andrej B3jul(, NSi, ministrica Marjeti Cotman, NSi, ministrica Mojca Kucier Dolinar, NSi in driavna sel<ret3rl<a dr Alenka Sverc, NSI
5 0 % N I Ž J E N O T A R S K E T A R I F E , Z M A N J Š A N J E S O D N I H Z A O S T A N K O V , P O R A V N A V A P R E T E K L I H KKmC-minister

dr Lovro šturm, NSI

O D P R A V A O B V E Z N E G A Č L A N S T V A K M E T O V V K G Z S (Kmetijsko gozdarski zbornici S i o v e i ^ ) -poslanciNSi
-

P r e d l o g u poslancev s o n a s p r o t o v a l e v s e d r u g e stranke.

BOJ P R O T I G O S P O D A R S K E M U K R I M I N A L U -m/n/sferdr. AndreJBajuk.

NSIInmlnist^drLomhSturmi^i

-

V Novi Sloveniji ni tajkunovi

-

Sprejeli s m o zakon o bančništvu, ki p r a k t i č n o o n e m o g o č a tajkunizacijo - mel^^tlžerske p r e v z e m e podjetij

P R E V Z E M E V R A -m/n/sferdr. AndreJBajuk, NSi
-

Evro o m o g o č a stabilno g o s p o d a r s k o okolje, višjo g o s p o d a r s k o rast, kar b o s l o v e n s k i m d e l a v c e m
prineslo evropske plače in d o l g o r o č n o v a r n o s t pokojnin.

SDS + LDS = ?

SDS + ZARES = 7

NSi

SD^^tSD^l

ni uspešne Slovenije!

N.Si

Naslednji korak:

še boUša Slovenua

Zavzemali se bomo za podjetno, varno GoreYqšk9 vrednot.
Vn

Anton Kokalj
Šlcpfja Loka

Siavico Bohinc
Tržič

dr. Avguštin Mencinger

Janez Urbane
Radovijica

Jesenice, Žirovnica,
Kranjska Gora

Vlasta Sagadin

Janez Hrovat

Marija Rogar

Železniki Žiri,
Gorenja vas - Poljane

Bled, Bohinj, Gorje

mag. Valerij Crašič

Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Šenčur,
Preddvor, Jezersko in del Kranja

-• Kranj

NSi

Naslednji korak:

še boUša Slovenija
.t'

•

GORENJSKI GLAS

GORENJSKA

petek, 19. septembra 2008

Kropa z novo podobo

PoyČE

Predsednik države predaval v Poijčah

Kropa je v letu dni po silovitem neurju dobila novo podobo, domačini so pričakovali več.
MARJANA AHAČIČ

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Danilo Tiirk je v sredo v Centru za obrambno usposabljanje v
Poijčah obiskal slušatelje generaištabnega programa tamkajšnje poveljniško štabne šole. Predsednik je prvič govoril
slušateljem najvišje oblike vojaškega izobraževanja pri nas,
teme njegovega predavanja pa so bile mirovne operacije in
razvoj mednarodnega sodelovanja. Na srečanju so bili tudi
vodilni častniki Slovenske vojske. D. Ž.

PREDDVOR

Požarna vaja v domu starejših občanov
jutri, 20. septembra, se bo ob 9.30 v Domu starejših občarov v Preddvoru začela požarna vaja. Dom jo prireja v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Preddvor, sodelujeta pa še Gasilsko reševalna služba Kranj in Prostovoljno gasilsko društvo Jezersko. Namen vaje je prikaz reševanja in evakuacije stanovalcev Doma starejših občanov Preddvor, gašenja začetnega požara v domu, usposobljenosti
gasilcev in osebja dona in prikaz skupnega nastopa osebja
doma in gasilsko reševalnih enot. Vaja je ena izmed aktivnosti za zmanjševanje tveganj za nastanek izrednih dogodkov
in zmanjševanje škode ob morebitnem pojavu takšnega dogodka, sporoča direktorica preddvorskega doma Andreja
Valant. Po končani vaji bo sledila analiza evakuacije.
D. Ž.

KolesarjMje
ali pohod čez Lum
k Načel

nutliii liluii rtiNtinilt lUtbtil iliuiU irnrtan tSaii IluitOi ibtji Uto.

vsoboto.20.

9.

Včeraj je minilo natanko
leto dni do silovitega neurja, v
katerem je v občini Radovljica
samo na stavbah in gradbeno
inženirskih objektih nastalo
za 836.527 evrov škode. V
kmetijstvu je bilo zaradi plazov in naplavin na kmetijskih
zemljiščih evidentirane še za
dodatnih štiristo tisoč evrov
škode, močno poškodovana je
bila državra infrastruktura.
Najhuje je bilo v Kropi.
S potekom obnove je zadovoljen tudi radovljiški župan
Jaiiko S. Stušek. "Kljub številnim pritožbam domaCinom
in mučenemu dogovarjanju z
zavodom za varstvo kultume
dediščine smo naredili veliko.
Kropa je po letu dni bistveno
drugačna," je dejal in poudaril, da so takoj po ujmi pripravili iijuue intervencijske ukre-

Kropa je v zadnjem letu dobila novo podobo, posledice lanskega neurja pa bodo odpravljali
vsaj še prihodnji dve leti.
pe, hkrati pa oblikovali koncept celovite in dolgoročne sanacije Krope. "Če bi sanirali le
posledice neurja, bi bilo delo
že zdavnaj končano," očitke o
počasnosti komentira Rado
Pintar, v občinski upravi pristojen za infrastrukturo. "Sočasna celovita obnova kraja seveda traja bistveno dlje"

Skupaj je bilo lani za odpravo poslcdic vodne ujme sanacijo plazov, občinske
infrastrukture, brežine in
obnovo Bodlajevega vigenjca, za stroške reševanja, delovanja tehnične pisarne in
popisa škode - porabljenih
565.441 evrov, od tega jih jc
država zagotovila 238.356,

Pred kratldni porušeni Koruzni most, ki je onemogočal večje pretoke vode, naj bi že v nekaj dneh nadomestili z novim, začasnim. V prihodnjih nekaj tednih bo
končana druga faza obnove državne ceste in Plača,
osrednjega trga v stari Kropi.

Zapleti pred izredno sejo
Na zahtevo opozicije je Borut Sajovic sklical izredno sejo občinskega sveta
v Tržiču. Pavel Rupar je sporočil, da se današnje seje ne bodo udeležili.
STOJAN S A J £

Tržič - Predvolilne napetosti
v Tržiču se stopnjujejo iz
dneva v dan. Skupina enajstih članov občinskega sveta
je 4. septembra naslonila na
Občino Tržič zahtevo za sklic
izredne seje, za katero je
predlagala štiri točke dnevnega reda. Kot razlog je navedla
domnevno hude nepravilnosti v poslovanju Občine Tržič
in Komunalnega podjetja Tržič ter sum korupdje, preko-

račitve pooblastil in zlorabe
položaja s strani župana in
drugih funkcionarjev. Z zahtevo je seznanila tudi medije. V pisnem gradivu so bila
imena in priimki svetnikov
SDS, NSi, Ljudske stranke.
Mladih Tržiča in Športnikov
Tržiča, vendar brez podpisov.
Občina Tržič je 12. septembra poslala rabilo za 3. izredno sejo občinskega sveta, kd
bo 19. septembra ob 20. uri.
Vabilu s štirimi točkami
dnevnega reda je priložila

večino gradiva, informacijo
za drugo točko pa je poslala
15. septembra. Dan zatem je
Pavd Rupar poslal izjavo za
javnost, v kateri med drugim
navaja: "Župan bi moral sejo
sklicati v 15 dnevih od vročitve
zahtevka in v skladu s Statutom poslati gradivo vsaj deset
dni pred sklicem! To pa se ni
zgodilo! Zupan je nekaterim
svetnikom poslal vabilo na
sejo vsega pet dni pred pričetkom seje brez zalilevanega
dnevnega reda in sklepov, kot

občina pa 327.085. Za letošnje leto so načrtovana dela v
vrednosti 612 tisoč evrov,
največ bo šlo za obnovo občinske infrastrukture in Plača ter za posege na individualnih objektih. Več kot polovico teh sredstev, 337 tisoč
evrov, bo občinskih.
Na občini Radovljica pričakujejo, da se bo tudi v prihodnjih dveh letih nadaljeval trend investicij v sanacijo Krope. Zanjo naj bi namenjali okoli petsto tisoč
evrov letno, sredstva pa
bodo črpali tako iz državnega in občinskega proračuna
kot tudi iz kohezijskega sklada EU.

so jih zahtevali sklicatelji in
brez gradiva! Dnevni red je
preoblikoval po svoje, sklepe,
ki so predmet obravnave, pa
samovoljno izločil! Višek njegovega cinizma pa je sklic
seje v petek, 19. septembra
2008, ob 20. (dvajseti) uri! Ta
dan se ramo izteka volilna
kampanja... Zato se take seje
sklicatelji ne bomo udeležil"
"Takih potez opozidje smo
vajeni. Že prej so zahtevali
sklic izredriih sej, pa jih na
sejo ni biJo. Tokratno sejo
sem sklical v petnajstih dneh,
a je interes zanjo ob koncu
predvolilne kampanje upadel. Za sklepčnost mora priti
na sejo trinajst svetnikov. Če
nas bo dovolj, izredna seja
gotovo bo," je potrdil Borut
Sajovic.

2008,

s t a r t o d 9.3« d o 1 0 . ^ n o M e s t n e m trgu

štartnina: 10 eur
ri

Kro)>a - "Če bi se še enkrat
ponovilo lansko neurje, posledice ne bi bile tako katastrofalne, kot so bile takrat,"
je v sredo na novinarski konferenci, na kateri je občina
Radovljica predstavila dosedanje ukrepe za odpravo septembrskega neiirja ter načrte
za nadaljnjo sanacijo, dejal
predsednik sveta KS Kropa
Oril Kozjek. "Čeprav še vedno poslušam resne pritožbe
domačinov predvsem o tem,
da dela tečejo prepočasi, sem
lahko Tadovoljen z narejenim."

Radov4ICA

PODBREZJE

Že deseti županov sprejem za novorojence

Trubar in njegov čas

V ponedeljek so na Občini Radovljica pripravili že deseti
letošnji sprejem za novorojence in njihove starše pri županu.
Letos je tako radovljiški župan Janko S. Stušek sprejel že 166
novorojenčkov, kar je le eden manj, kot jih je bilo lani v vsem
letu. Tudi toicrat je staršem izročil darila - knjigo s čestitko ter
vrednostni bon v višini 150 evrov, s katerim lahko v otroški trgovini za malčke kupijo tisto, kar najbolj potrebujejo. M. A.

Kulturno društvo Tabor Podbrezje prireja 1 aborske dneve, ki
so letos posvečeni Primožu Trubarju. Jutri ob i8. uri bo v cerkvi na Taboru koncert skupine Capella Carniola. Po njem bo v
Pirčevem domu pisateljica Mimi Malenšek predstavila svoj
roman Plamenica, ki govori o Trubarju. V nedeljo ob 9. uri bo
v cerkvi na Taboru sveta maša v latinščini, katero bo spremljal domači pevski zbor s koralnim petjem. S. S.

iKnr-niHsn-ijs-«:«
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vilma.stanovmk@g-glas.si

Za začetek z Beljakom
Danes se začenja tekmovanje v avstrijski hokejski ligi Ebel, ekipa Acronija jesenic pa bo gostila
moštvo iz Beljaka.
MATJAŽ P O D U P N I K ,
VILMA STANOVNIK

jesenice - Pred novo sezono
v ligi EBEL je za moštvom
aktualnih državnih prvakov
v hokeju na ledu devet pripravljalnih tekem. Jeseničani so zabeležili dve zmagi
proti hokejistom iz avstrijskega Linza, eno proti francoskemu Brianconu in eno
proti ljubljanski Olimpiji.
Dvakrat so izgubili proti avstrijskim Štajercem iz Gradca, enkrat proti Beljačanom,
proti Bavarcem iz Munchna
in enkrat proti L i n z a
Prvo tekmo v ligi E B E L
pa bo ekipa Acronija Jesenic odigrala danes zvečer v
domači dvorani Podmežakla, ko bodo železarji ob

19.15 prekrižali palice z ekipo V S V Villacha iz Beljaka.
Kol je povedal izkušeni Dejan Vari, je s pripravami zadovoljen, saj so igralci pridobili veliko moči. V igri z
igralcem več pričakuje boljšo igro kot lani, saj so se v
ekipo vrnili nekateri igralci,
ki znajo držati plošček in ga
hitro podajati. "Treba bo več
streljati z modre črte in čakati tudi na odbite ploščke,
predvsem pa manj komplicirati," pravi l e g e n d a m a
rdeča desetica Dejan Vari,
Id so m u všeč nove. zamisli
trenerja Douga Bradleya, ki
zagovarja tipičen kanadski
agresiven pristop in je po
Dejanovih besedah tudi
pravi leksikon različnih
kombinacij pri bulijih, izho-

Tudi v novi sezoni lige so pri Šport tv obljubili, da ljubitelji hokeja, ki ne boste mogli na prizorišče tekem,
ne boste ostali brez hokejskih užitkov. T a k o bodo že
danes prenašali prvo tekmo lige E B E L iz Tivolija, kjer
se bosta ob 1 9 . 1 5 pomerili ekipi Tilie Olimpije in Red
Buli Salzburga. Prenos prve tekme iz Podmežakle bo
prihodnji petek, 2 6 . septembra, ko bo ekipa Acronija
Jesenic gostila K A C .

Železniki • Potem ko so minuli konec tedna rokometaši
in rokometašice v elitni slovenski ligi že ogreli igrišča,
se ta konec tedna obetajo
tudi prvi obračuni v 1. B
moški rokometni ligi. Posebno zavzeto so se priprav
na novo sezono lotili v Železnikih, kjer so spomladi

uresničili veliko željo in se
iz 2. lige uvrstili v 1. B ligo.
Ekipo Alplesa je prevzel
Mišo Praljak, člansko moštvo pa so okrepili z bratoma
M i h o m in G r e g o m Kešetom in Boštjanom Frelihom, ki so lani igrali za Term o , iz Celja pa sta prišla
Zbičajnik in Prgomet. Prvič
se bodo svojim navijačem
predstavili jutri, v soboto,

Nogometni spored - V Prvi ligi Telekom bo ekipa Domžal to
nedeljo gostovala na Ptuju, v 2. S N I pa ekipa Triglava G o renjske odhaja k Bonfiki v Izolo. V 3. S N I - zahod Roletek
Dob danes ob 19. uri gosti ekipo Kranja, Tinex Šenčur pa
ekipo Slovana. Obe tekmi se začneta ob 19. uri. Jutri ob
16.30 ekipa Save Kranj gosti Kalcer Vodoterm, Kamnik pa v
nedeljo gostuje pri Krki. Pari v i . gorenjski ligi so: Hrastje Šenčur, Polet - Šobec Lesce, Visoko - Bled Hirter, Ločan Naklo, Kranjska Gora - Alpina Žiri, Bohinj - Velesovo, pari v
2. gorenjski ligi pa so: Preddvor - Trboje, D L N - Podbrezje,
Bitnje - Britof, Mimovrste Jesenice - Kondor. Vse tekme so
jutri, v soboto, začnejo pa se ob 16.30. V. S.
Balinarski spored - V I6. krogu 1. državne lige (jutri ob 17.
uri) bo v Tržiču gorenjski derbi med Bi^rico in Radovljico
Alpetour, Primskovo pa igra v Ljubljani s Slogo. V 2. državni ligi - vzhod (jutri ob 17. uri) bodo vodilne Čirče V A N - D E N
doma gostile Voličino, v Tržič prihaja Velenje Premogovnik,
Center Kranj pa odhaja v goste k Rogaški Car System. S. Š.

: f.
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jeseniški hokejisti (v ospredju Dejan Vari) so se na novo
sezono dobro pripravili. / foto: Tma aoki
dih iz obrambne in vhodih
v napadalno tretjino. Dejan
je navdušen tudi nad dejstvom, da v formo prihajata
oba vratarja, tako A n d r e j
Hočevar kot Gaber Glavič.
"Sezona bo dolga in potrebovali bomo oba vratarja.
Igralcem v polju je lažje. Če
nismo v dobri dnevni formi, nas rešuje vratar. Vratarja pa ob slabšem razpoloženju ne more rešiti nihče
več, saj je zadnji m o ž
obrambe. Prav zato jc naša
prednost, da i m a m o dva

enakovredna vratarja," dodaja Vari, ki pred prvo tekm o navijačem, med katerimi je bilo v zadnjem času
nekaj nesoglasij, naroča:
"Igralci na ledu in navijači
na tribunah dihamo za isto
stvar. Združite se pri navijanju, saj vas igralci potrebujemo. Posebno v težkih trenutkih potrebujemo glasno
podporo. Pozabite na prepire in v dvorani pomagajte,
da bo ekipa Acronija Jesenic tudi z vašo pomočjo rušila nasprotaike!"

Rokometaši Alplesa prvič kot prvoligaši
V I L M A STANOVNIK

VABILA, PRIREDITVE

pomoč s tribun in prvo
ko bodo v dvorani v Železzmago.
nikih ob 19. uri gostili ekipo Ajdovščine.
Znova pa na gostovanje,
tokrat v Brežice, odhajajo
Zanimiva rokometna prerokometašice Škofje Loke
dstava pa se jutri zvečer
KSI, ki so v prvi tekmi sezoobeta tudi v dvorani na Podne minulo sredo v Žalcu iznu, kjer bo ekipa Merkurja
gubile s 25 : 1 9 . Prav tako
v elitni ligi ob 2 0 . uri na
bodo jutri gostovale rokoprvi domači tekmi v novi
sezoni gostila moštvo Pre- . metašice Save Kranj, ki v
drugem krogu v 1. A ženski
venta. Varovanci trenerja
ligi odhajajo k ekipi Pirana.
Urbana Šilca pričakujejo

Začetek 1. državne lige v fioorballu - Jutri se začenja letošnje tekmovanje v slovenskih ligah v hokeju v dvorani (fioorballu). V 1. moški ligi bo derbi v Škofji Loki, kjer se bosta
jutri, v soboto, ob 17.30 v dvorani na Podru pomerili domači
ekipi InSport Škofja Loka in EIrod. S turnirjem v Borovnici
pa se bo v nedeljo začelo tudi DP v konkurenci ženskih ekip
in mladincev U19. V. S.
Miting atletskih zvezd na Bledu - V športnem parku na
Bledu bo jutri, v soboto, drugi atletski miting, ki so ga organizatorji v domačem Atletskem klubu poimenovali Zvezde
prihodnosti. Začel se bo ob 14. uri, več pa izveste na
www.adbled.si. V. S.
Dvorjanski tek - Jutri, v soboto, bo Š D Dvorska vas pripravilo
9. Dvorjanski tek. Začel se bo ob 15. uri, štart in cilj pa bosta na
športnem igrišču Radvan. Več informacij dobite pri Zoranu Piškurju (041/900 571) ali na zvone.potocnik@telemach.net.
V. S.
Tek na Vodiško planino - A D Olimpik iz Krope jutri, 20. septembra, organizira 2. Tek na Vodiško planino. Start na 2 km
dolgi progi za mlajše kategorije bo ob 15. uri, na 4,5 km pa
ob 15.15. M. B.

Sedmi ponedeljkov šahovski turnir Corenjke - Š D Gorenjka
Lesce bo v ponedeljek, 22. septembra, organizirala sedmi letošnji rating turnir. Tekmovanje bo potekalo v klubskih prostorih, restavracije Center v Lescah. Prijave sprejemajo do
17.20, začetek turnirja ob 17.30. Informacije: Janez Petrovič,
G S M : 041/406 369 ali elektronski naslov: ga.nota@siol.net.
O. O.

POKAL C O M B I T KRANJ 2 0 0 8 - SOBOTA,
2 0 . SEPTEMBRA 2 0 0 8 , Š D PU^NINA

To soboto b o v Kranju odbojkarski turnir Pokal
C o m b i t Kranj 2008, na katerem bodo nastopile
ekipe Calcit Kamnik, Gaiex Mir in domači Astec
Triglav. Pred začetkom nove sezone bodo vse tri

VATERPOLO

GORSKO KOLESARSTVO

CARIGRAD

HOTAVLJE

Dosegli manj od pričakovanega

N a Blegoš prikolesarili v zimo

Naša mladinska vaterpolska reprezentanca je na minulem
evropskem prvenstvu dosegla manj, kot je načrtovala. Z eno
zmago in petimi porazi je namreč osvojila predzadnje, petnajsto mesto, načrtovana pa je bila uvrstitev med devetim in
dvanajstim mestom. Predtekmovalna skupina je bila težka,
kajti v njej so bile. Srbija, Črna gora in Francija. N a š a
reprezentanca je v predtekmovanju sicer načrtovala eno
zmago, in sicer proti Franciji, a jim ni uspelo. S tremi porazi
je bila zadnja in v nadaljevanju začela s tekmo proti Nemčiji. Žal so na koncu tretje četrtine zapravili priložnost za prvo
vodstvo na srečanju, nato pa je svoje naredil še črnogorski
sodnik Dejan Adžič, ki je že pred tem s pravico zamenjave
izključil kapetana Luko Komatarja, ko je bila obojestranska
izključitev, pa nemškega igralca le za 2 0 sekund. Tudi proti
Veliki Britaniji naši niso Izkoristili številnih priložnosti, in to
je pomenilo že peti poraz. Na koncu so vendarle premagali
Slovaško.). M.

športno društvo Marmor Hotavlje je minulo nedeljo pripravilo deseti vzpon z gorskimi kolesi na Blegoš za veliko nagrado Krasa Sežana, ki je hkrati štel tudi kot Občinsko prvenstvo
občine Gorenja vas-Poljane. Kljub zelo slabi vremenski napovedi ter celonočnemu dežju na Hotavljah še do uro in pol
pred začetkom zbiranja prijav se je na Hotavljah z vseh koncev Slovenije zbralo 96 kolesarjev. Vremenske razmere so
bile res težke, saj je bilo na cilju mrzlo kot sredi zime, manjkal je samo še napovedani sneg. Kljub ten-u sta padla oba rekorda proge, tako v moški in ženski kategoriji. Postavila sta
jih Dejan Vračič (43:26, Ganesha team) in Lucija Ankon
(50:29, Ganesha team), ki sta tako tudi letošnja absolutna
zmagovalca Blegoša in sta poleg nagrad dobila tudi prehodni pokal zmagovalcev Blegoša. Najboljši po kategorijah so
dobili praktične nagrade, zmagovalci kraške pršute, vsi na
stopničkah pa tudi pokale iz domačega orehovega lesa in hotaveljskega marmorja. V. S.

ekipe pokazale svojo pripravljenost in okrepitve ter
kakšno je letos razmerje sil.

Tumir bo potekal po naslednjem razporedu:

1 0 : 3 0 - Galex M i r : Astec Triglav
1 3 : 0 0 - Calcit K a m n i k : Calex Mir
1 5 : 3 0 - Astec Triglav : Calcit Kamnik
Poleg zmagovalnih pokalov bodo na turnirju
podeljene še nagrade za najboljšega igralca, podajalca in prostega igralca turnirja.

Gorenjski Glas
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Na Senici umrla zakonca

NESREČE
ZGORNJI TUHIN)

Zapeljal v potok
V Zgornjem Tuhinju se je med nedeljo in ponedeljkom
smrtno ponesrečil 57-letni domačin. Kot poroča policija,
se je z mopedom peljal skozi naselje. V levem delno preglednem ovinku je zapeljal na levo, nato pa s ceste, kjer se
je z mopedom vred prevrnil v potok Tuhinjščica. Umrl je
na kraju dogodka.

ŽELEZNIKI

Trčija v betonski zid
v sredo okoli 2.15 se je v Železnikih zgodila prometna nesreča, v kateri sta se hudo ponesrečila 22-letni voznik in leto
starejši sopotnik, oba domačina. Policija je ugotovila, da je
22-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti med vožnjo izgubil oblast nad osebnim avtomobilom. Vozilo je po daljšem zaviranju trčilo v betonski zid in se prevrnilo. Ob tem je
bil 23-letni sopotnik ukleičen v vozilu, zato je bilo poleg reševalcev potrebno tudi posredovanje gasilcev. Oba ponesrečenca so odpeljali v ljubljanski klinični center. S. Š.

KRiniNAL
GOR)E

Vlomilec je bil žejen in lačen
v noči na sredo je neznani storilec vlomil v objekt Turističnega društva Gorje. Navrl je vhodna vrata, pregledal vse
prostore in si prilastil več steklenic pijače in drugih živilskih
izdelkov. Škodo so ocenili na približno petsto evrov.
MENGEŠ, DOMŽALE,TRZIN

Ukradli nakit
v sredo dopoldne je neznani nepridiprav vlomil v stanovanjsko hišo v Mengšu in odnesel za dva tisoč evrov nakita.
Ob podobni uri je nekdo vlomil tudi v stanovanjsko hišo v
okolici Domžal. Tudi tam je izginil nakit, po oceni lastnika
vreden okolj tisoč evrov. Ne samo nakit, ampak tudi denar
pa je ocnesel tat, ki je prav tako v sredo dopoldne vlomil v
stanovanjsko hišo v Trzinu. Lastnika je oškodoval za okoli
devet tisoč evrov.
DOMŽALE

v sredo zjutraj je na Spodnji Senici pri Medvodah prišlo do požara na stanovanjski hiši družine
Mištrafovič. Zakonca sta umrla, sin se zdravi v ljubljanskem kliničnem centru, preiskava pa še poteka.
MAJA BERTONCEIJ

Spodnja Senica - V sredo
zjutraj se je vasica Spodnja
Senica pri Medvodah zavila
v žalost. Nekaj minut pred 7.
uro zjutraj je bil Operativno
komunikacijski center Policijske uprave Ljubljana obveščen, da je prišlo do požara na stanovanjski hiši družine Mištrafovič. Požar so prijavih sosedje, ki so opazili
dim. Na kraj so odšli policisti
in gasilci in v hiši našli tri
osebe: 57-letni moški in 54letna ženska sta bila mrtva,
25-letni moški pa je bil zaradi telesnih poškodb odpeljan
v ljubljanski, klinični center
in po podatkih policije ni v
smrtni nevarnosti.
Po naših podatkih sta v tragediji življenje izgubila zakonca Uija in Dragica Mištrafovič, uspelo pa jim je rešiti
njimega mlajšega sina Blaža,
ki je živel doma. llija je bil dobro znan v kolesarskih krogih, eden najboljših kolesarjev rekreativcev pri na.<! v svoji starostni kategoriji, član ŠD
Bam.Bi. Prav veliko podatkov
o tem, kaj se je zgodilo, nam
do zaključka redakcije na policiji ni uspelo dobiti. So se pa

Na zunanjem delu hiže ni bilo sledov požara, gasilce pa je v notranjosti motil gost dim.
že kmalu po dogodku pojavile nepotrjene govorice, da naj
bi šlo celo za umor. Krajani,
ki so spremljali dogajanje po
požaru, o družini niso vedeli
povedad prav nič slabega.
Vinko Stojnšek, tiskovni
predstavnik Policijske uprave
Ljubljana, je včeraj dopoldne
pojasnil, da preiskava še poteka, da gre v več smeri in da

ne izključujejo niti možnosti
nasilne smrti. Več informacij
bodo javnosti posredovali v
prihodnjih dneh, ko bo znanega kaj več. Pri ogledu kraja
dogodka sta sodelovala tudi
dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka, na delu
so bili tudi forenziki.
Poročilo o požaru pa so
javnosti posredovali gasilci.

Poštnega roparja še iščejo

Vlomil ljubitelj fotografije
Neznani storilec je v torek vlomil v stanovanje na Kamniški
cesti v Domžalah. Iz stanovanja je odnesel fotoaparat,
vreden okoli dvesto evrov. S. Š.

Kriminalisti in policisti še vedno poizvedujejo za neznanim moškim, ki je v
torek popoldne oropal pošto na Visokem pri Kranju.
SIMON

LJUBLJANA

Prijava kršitev volilnega molka
Danes opolnoči se mora v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji končati javna volilna kampanja za
parlamentarne volitve. Z notranjega ministrstva so
sporočili, da lahko kršitve volilnega molka, ki traja vse do
nedelje do 19. ure, sporočite dežurni službi Ministrstva za
notranje zadeve. Prijave bodo sprejemali na telefonski
številki 080 12 00 (Operativni komunikacijski center GPU)
jutri od polnoči do 7. ure zjutraj ter od 19. ure nedelje do 7.
ure. V soboto in nedeljo med 7. in 19. uro pa bodo prijave
sprejemali na telefonski štev Iki 0 8 0 21 13 (dežurna služba
Direktorata za upravne notranje zadeve MNZ). S. Š.

KLAVNICA
Škofja Loka d.o.o.

Kidričeva cesta 63A
4 2 2 0 Škoqa Loka

razpisne prosto delovno mesto

DELAVEC V PROIZVODNJI (m/ž)
Delovno reumerje bomo sklenili za nedoločen čas
s 6-mesečnim poskusnim delom.
Pogoji:
Osnovnošolska izobrazba
Ponudbe pošljite v 1 5 dneh po objavi na naslov KLAVNICA
ŠKOFJA LOKA, d. o. o., Kidrčeva cesta 63A, 4 2 2 0 Škofia
Lx)Ka.
Dodatne informacije lahko dobite osebno ali po telefonu
št. 0 4 1 / 9 8 0 - 3 5 1 .

ŠUBIC

Visoko • Pošta na Visokem
pri Kranju je očitno magnet
za nepridiprave. Maja letos
so jo namreč že obiskali
vlomilci in odnesli blagajno, v kateri je bila manjša
vsota denarja in nekaj
srečk. Prazno blagajno so
sicer kasneje našh v gozdu,
ne pa tudi storilcev. V torek
popoldne pa je bil v tukajšnji pošti na delu še ropar,
ki je po besedah Mirana
Čehovina, direktorja kranjske enote Pošte Slovenije,
odnesel m a n j š o količino
denarja. "V zadnjih desetih
letih so bile pošte na Gorenjskem že petkrat tarče
vlomilcev ali roparjev. Čudim se, zakaj so zanje tako
zanimive, ko pa na poštah
nikoli ne hranimo velikih
količin denarja, zato tudi
tatovi ne odnesejo veliko,"
je dejal Čehovin.
Operativno komunikacijski center Policijske uprave
Kranj so o ropu obvestili v
torek četrt do 1 6 . ure. Kot
so ugotovili policisti, se je
neznani storilec do pošte

Pri gašenju so sodelovale vse
operativne gasilske enote iz
občine Medvode, skupaj 55
gasilcev. Na kraj dogo&a so
prišli z desetimi gasilskimi
vozili. Razmere za gašenje
in reševanje so bile izredno
otežene, saj je bil v hiši gost
dim, vidljivosti praktično ni
bilo. Vsi gasilci so uporabljali izolime dihalne aparate.

KAMNIK

Preveč sta popila
V noči na četrtek so policisti
v Kamniku ustavili 34-letnega voznika in ugotovili, da
ima 0,78 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.
Okoli 2.30 pa so v Domžalah ustavili 37-letnega voznika osebnega avtomobila, pri
katerem je preizkus z alkotestom pokazal, da ima 1,24
miligrama alkohola na liter
izdihanega zraka.

Odnesli monitor
Ta teden so neznani storilci
vlomili v prostore javnega
zavoda v Kamniku, v katerem do tedaj pogrešajo LCD
monitor, vreden tristo evrov.
ZGORNJE JEZERSKO

Nesreča v gozdu
Dodatno oborožene policijske patrulje so bile v sredo pozno
popoldne še posebej pozorne na voznike motornih koles.
na Visokem pripeljal s skuterjem. Vstopil je v prostore
pošte, s pištolo zagrozil
uslužbenki in zahteval, da
m u v nahrbtnik naloži
denar, kar je tudi storila.
Ropar se je s kraja odpeljal
z motornim kolesom. Policisti so takoj po ropu
okoli Visokega postavili
zasede, a se j i m je nepridiprav izmuznil.

Policisti iščejo mlajšega
moškega, visokega okoli
i 6 o cm. Govoril je slovensko. Oblečen je bil v temna
oblačila, na glavi je imel
volneno kapo črne barve
z izrezi za oči in usta, nosil
je nahrbtnik svetlo m o d r e
barve. Pri ropu je uporabil skuter temno m o d r e
barve, na izgled starejši in
izrabljen.

v sredo zjutraj se je pri spravilu lesa v gozdu proti Ankovim slapovom na Zgornjem
Jezerskem hudo ponesrečil
delavec. Zanj je najprej poskrbela ekipa Nujne medicinske pomoči iz Kranja, poklicni gasilci iz Kranja so ga
prenesli do reševalnega vozila, s katerim so ga pripeljali do naselja. Tam ga je že
čakala ekipa helikopterske
nujne medicinske pomoči in
ga s policijskim helikopterjem odpeljala v jeseniško
bolnišnico. S. Š.

Razdedi
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Kaj imajo letos skupnega Združene države Amerike in Republika Slovenija? Naravne nesreče in volitve.
Dimenzije ameriških orkanov so sicer bistveno večje od slovenskih neurij, enako velja za volitve. A v bistvu gre za
podobne reči...

G a s u t6 za...
MIHA NAGUČ

Razlika m e d n a r a v n i m i
nesrečami in volitvami seveda je. Prve prizadenejo vse
prebivalstvo območja, ki ga
"izberejo", na voLtvah pa izvolimo oblast, ki je za ene velika sreža, za dnige pa precejšnja nesreča. Na nesreče
nimajo prizadeti tako rekoč
nobenega vpliva, na volitvah
p^ ima v s a k svoj glas ("en
človek, en glas"), ki ga p o
lastni presoji ali/in pod vpliv o m predvolilne agitadjc da
tej ali oni stranki. In tako bo
tudi letos, že to nedeljo.

Tudi od te
nedelje naprej
bomo imeli
oblast, ki jo
bomo izvolili
in kakršno
si zaslužimo.
Več ko bo
oddanih glasov,
bolj bo jasna
volja ljudstva
o tem, kdo
za oblast ni le
poklican,
ampak tudi
izvoljen.
Pojdimo torej
volit, oddajmo
'svoj glas!

Imajo pa letošnje volitve,
amerižke in slovenske, še dodatno težo. To pot ne gre le
za to, katera stranka oziroma
koalidja bo vladxi!a v naslednjih štirih letih. Gre tudi za
izbiro trajnejše politične
usmeritve. Č e v A m e r i k i
zmagajo republikanci, to pom e n i po dveh še en mandat
za konservativno, fundamentalistično Ameriko, v ka-

teri se bogatim znižujejo
davki, revnim pa socialne
pravice. T a A m e r i k a si domišlja, da je svetovni žandar,
v resnid pa ne more vzpostaviti in vzdrževati reda (ga
sploh hoče.') niti v dveh puščobnih in nemirnih državah,
kakršni sta Irak in Afganistan. Zmaga demokratov pa
bi prinesla prvega temnopoltega predsednika v državi,
katere blagostanje je bilo svoj
čas utemeljeno na brezobzirn e m iztrebljanju rdečekožih
domorodccv in na delu temnopoltih sužnjev. Prinesla bi
višje davke za bogate in več
sodale 2a manj bogate in slej
ko prej tudi manj agresivno
zunanjo politiko ...
Kaj pa pri nas? V tem pogledu primerjava ni tako
enostaraa. Š e en )anšev
mandat na tri Drnovškove ne
bi bil tragedija. Res je sicer,
da tudi pri n a s eni vse bolj
bogatijo, druge pa se odriva
na rob revščine in v boj za
preživetje. A to je kapitali-

zem, ki smo ga sami izbrali.
Leta 2 0 0 4 s m o mnogi glasovali za spremembo samopašn e in zamočvirjene politike,
v kakršno se je spremenila
dvanajstletna vladavina tedanje LDS. Nismo pa glasovali
za politiko, ki najprej proizvede tajkunc, potem pa pred
volitvami uprizarja nanje navidezni lov. In ne za fimdamentalistiično Slovenijo, v
kateri ima vse večjo veljavo
Cerkev, njena šentflorjanska
kultura pa bi se najraje omejila na farne procesije in gasilske veselice.
Manj sodale na eni ter več
bogatenja in flmdamentalizm a n a drugi strani - to je
skupno konservativni A m e riki in Sloveniji. Po drugi
strani pa ima Amerika nekaj,
ičesar Slovenija še nima. Ima
neodvisno sodstvo in medije.
Spomnite se pogostega prizora iz ameriških filmov, v
katerem sodnik presodi in
udari s kladivom po mizi. Nihče m u n e ugovarja, s a m

predsednik v Beli hiši, ki je
najmogočnejši vladar tega
sveta, si niti pomisliti ne upa,
da bi skušal vplivati na presoje zadnjega podeželskega
sodnika. Ali pa, da bi posegal
v medije. Nasprotno: republikanski predsednik Nixon
je moral odstopiti, ko sta Bob
Woodward in Carl Bemstein,
preiskovalna novinarja Washington Posta, javnosti razkrila, da je lagal.
A pri nas (še) ni tako. Nekateri smo na začetku mandata te vlade upali, da se bo v
njem uveljavilo tisto, kar se
ni uspelo v prejšnjih. Da bi
se po osamosvojitvi države
osamosvojih tudi drugi življenjski deh slovenske družbe: gospodarstvo, civilna
družba, sodstvo, rhediji ...
Med njimi so organske povezave, noben od teh delov
ne more delovati sam zase.
Hkrati pa vsak od njih za
svoje optimalno funkcioniranje potrebuje precejšno
mero samostojnosti in insti-

tudonalizirane gotovosti, da
ga tudi mogočna država in
njeni veljaki n e morejo kar
tako povoziti, v trenutkih
slabe volje odstraniti in zamenjati. Upati je, da se bo
bistveni napredek v tem pogledu zgodil v naslednjem
mandatu zakonodajne in izvršilne oblasti. V tem se pač
ni.
V sporu m e d vlado in sodniki, ki še ni končan, se je
pokazalo, da n e gre le za
sodniške plače, ampak tudi
za težnjo po večji samostojnosti sodne veje oblasti. Dejstvo, da je nekaj zelo narobe
tudi v odnosu m e d vlado in
mediji, pa se je najbolje pokazalo v aferi Patria. Pustim o v t e m zapisu ob strani
vprašanje podkupnin (Id ga
je seveda treba raziskati) in
se osredotočimo na živčne
reakcije predsednika vlade,
zunanjega ministra in drugih, v katerih so skušali
"naši" od svojih finskih kolegov doseči, da bi posredovali
pri finski državni televiziji,
p o l i d j i in pravosodju, naj
vendar že razkrijejo vire, na
katerih temeljijo obtožbe o
podkupovanju. Finska vlada
je takšno možnost odločno
zavrnila, z razlago, da so pri
njih mediji in policija pri
s v o j e m delu samostojni in
da jim še na misel ne pride,
da bi se vanj vmešavali. Naša
vlada je bila od finske deležna prave lekdje demokracije. Prezirljiv odnos do samostojnosti medijev v Sloveniji
pa so nadvse očitao razkrili
tudi tisti, ki po m e d i j s k e m
polju polivajo simdljivo časopisno gnojnico, imenovano "brezplačniki". Kdo so, je
po njihovem pisanju več kot
očitao.
Kakorkoli že: tudi od te nedelje naprej bomo imeli oblast, ki jo bomo izvolili in kakršno si zaslužimo. Več ko
bo oddanih glasov, bolj bo
jasna volja ljudstva o t e m ,
kdo za oblast ni le poklican,
ampak tudi izvoljen. Pojdim o torej volit, oddajmo svoj
glas!

VOLITVE 2008

Razgledi

č e bi z zmago na volitvah dobil mandat za sestavo nove vlade, bi v koalicijo povabil programsko sorodne stranke,
razlogov za veliko koalidjo pa prvak stranke SD Borut Pahor ne vidi.

Socialna občuti ivost kot orednos
Borut Pahor, predsednik stranke SD in možni mandatar za sestavo prihodnje vlade
DANICA Z A V R I Ž L E B I R

"Socialni
demokrati
imamo pri tem
vprašanju
prednost pred
tekmeci, ta
pa je v naši
večji socialni
občutljivosti.
Mi vemo, da ni
mogoče voditi
razvojne
politike, ne da
bi hkrati pazili
na socialno
pravičnost."

Afera Patria je pred volitvami
povsem zasenčila druga pomembna politična vprašanja. Katera bi si po vašem
mnenju zaslužila pozornost?
"Ko sem prvič slišal za novico na nacionalni TV, sem
bil zaskrbljen, ker sem vedel,
da bo to postalo eno od osrednjih vprašanj predvolilne
kampanje in to takšno, kjer
jasen odgovor do konca volilne kampanje ne bo mogoč.
To pomeni, dvoje: da se ljudje
preprosto razdelijo na tiste, ki
verjamemo enemu ali drugemu, ne da bi eni in drugi za to
imeli dokaze, da Bi svojo resnico lahko, utemeljili.. Še bolj
me skrbi, da se bo ta stvar zavlekla čez volitve. Če SDS dobi
volitve in se potem izkaže, da
je kaj na tem, se bo zagotovo
vprašanje objektivne odgovornosti znova odprlo in to ne bo
prijazna politična atmosfera.
Enako neprijazna bi bila v primem, da SDS izgubi volitve
in se potem izkaže, da vse
skupaj ni res. Del javnosti bi
se počutil ogoljufene. Ampak
v vsem tem je nekaj tolažbe.
Ankete javnega mnenja nekaj
dni po koncu izredne seje državnega zbora so pokazale, da
afera ni spremenila razpoloženja volivcev. Ljudje so zelo
razsodni in vedo, da se ne
morejo nasloniti na to afero
pri svoji odločitvi na volitvah.
S tem jaz tudi zaključujem
diskusijo glede afere Patria.
Naša stranka ni odgovorna
za to domnevno zaroto in to
je huda obtožba brez dokazov."
Katera družbena vprašanja
bi si zasiužih pozornost javnosti?
"Ključno je vprašanje,
komu bodo ljudje zaupali
mandat za vodenje vlade, potem ko se obdobje gospodarske konjunkture zaključuje
in se začenja obdobje gospodarske negotovosti. Socialni
demokrati imamo pri tem
vprašanju predpost pred tekmeci, ta pa je v naši večji socialni občutljivosti. Mi vemo,
da ni mogoče voditi razvojne
politike, ne da bi hkrati pazili na socialno pravičnost."
Gospodarska konjunktura se
končuje, napoveduje se recesija ...

"O recesiji ne bi govoril, o
njej si ne upajo govoriti niti
visoki predstavniki EU in Evropske centralne banke."
Ali ste s svojim alternativnim
vladnim programom pripravljeni na neugodna gospodarska gibanja?
"Moramo biti."
S kakšnimi prijemi?
"Zaostritev razmer se pričakuje za drugo polovico leta
2009, na kar se želimo pripraviti s širšim socialnim
dialogom. Priti i^oramo do
nekaterih sider-^ poHtiksih
(fiskalni, socialni), ki bodo
zagotovila predvidljivost razmer t ^ o za gospodarstvo kot
za zaposlene v naslednjih
dveh letih, kjer bo gospodarska negotovost pokazala najbolj ostre sledi. Skozi bolj zahtevno gospodarsko obdobje
z razvojem ne želimo iti naprej tako, da bi breme nosili
najbolj siromašni. Če bi se to
zgodilo in bi prišlo do socialnega krča, bi to popolnoma
onemogočilo tudi ustrezno
politično atmosfero za nadaljevanje reform."
Zakaj se gospodarska rast in
ugodni gospodarski kazalci
iz obdobja sedanje vlade niso
odrazili na boljšem standardu ljudi?
"Eno je bila fiskalna reforma, v osnovi relativno uspešna, nekatere stvari pa bi mi
naredili drugače. Pri davčnih
stopnjah smo predlagali, da
se bolj obremeni dohodkovno najvišji družbeni razred.
Vlada je vztrajala, da so to
najbolj ustvarjalni ljudje, ki
dajejo največ dodane vrednosti storitvam in proizvodom,
in da je to pravično. Če bi
imeli škarje in platno, bi
okrepili srednji razred. Vlada
je šele na koncu mandata (letos spomladi) reagirala na inflacijo z nekaterimi socialnimi zakoni, ki so ublažili situacijo, v kateri je visoka gospodarska rast prinesla zlasti povečanja profita, kapit^a,
zmanjšala pa rast bmto plač.
Slovenija je imela v času rekordne gospodarske rasti realni padec minimalne plače.
Inflacija je bOa problem zato.
ker je povezana s porastom
osnovnih življenj stdh potrebščin, te pa pri socialno šibkejših ljudeh predstavljajo

večino porabe njihovega domačega proračuna, zato je inflacija na njih vplivala bistveno bolj surovo kot na socialno premožnejši sloj. V naslednjih letih bo treba z izredno tankočutnostjo načrtovati
razvoj hkrati s solidarnostjo."

uvedbi stanovanjske olajšave
in o ustanovitvi fiskalnega
sveta, v katerem bi kompetentni strokovnjaki ocenjevali
makroekonomsko stanje v
državi, pohvalili ali okrcali
vlado in ji po svoji presoji dali
kak nasvet."

Davki so eno najbolj občutljivih vprašanj. Kakšen je vaš
predle^ za olajšanje davčnih
bremen?
"Socialni demokrati ne napovedujemo povečanja davčnega primeža. Obseg davčnega bremena je sedaj od 38 do
39 odstotkov. Strinjam se s tistimi, ki menijo, da ga je mogoče celo v f)ogojih večje gospodarske negotovosti znižati
za odstotek ali dva. Tudi ne
napovedujemo novih fiskalnih virov. Tu moram odpraviti nesporazum, češ da S D
razmišljamo o uvedbi davka
na nepremičnine. Tega davka ne napovedujemo, naši
strokovnjald bodo še proučili
njegove morebitne posledice,
če bi ga vendarle uvedli. Rad
bi, da bi bil davek na nepremičnine instrument večje
pravičnosti (temu je verjetno
namenjen tudi minuli popis
nepremičnin) in ne. večjega
davčnega bremena. Se pa zavedam, kako občutljiva je ta
tema, ker so si generacije ljudi z žulji in velikim odrekanjem gradile svoje hiše. Mislim, da je še naprej treba razbremenjevati fiskalni obseg
pri podjetnikih, ki bi reinvestirali dobiček v tehnološke
posodobitve ali nova delovna
mesta. Razmišljamo tudi o

Ankete j a v n ^ mnenja kažejo, da izrazito izstopata dve
stranki. Zakaj menite, da se
slovenski politični prostor
tako polarizira in ali ne otežuje to sestave koalidj?
"Gre za pričakovan proces,
saj so vse družbe nagnjene k
poUtičnim poenostavitvam.
Če pogledamo nam primerljive evropske države, se
kaže, da je skoraj povsod na
eni strani glavna desnosredinska stranka in na drugi
glavna levosredinska stranka. K simplifikadji političnega prostora pripomorete tudi
mediji. Tem lažje se je ljudem odločati, tem lažje so izbire, zato politika naravno
teži k temu, da je čim bolj razumljiva in transparentna.
Če želi to doseči, ne sme biti
pretiranega števila izbir, ker
to preference otežuje. Verjetno bomo tudi v Sloveniji v
prihodnje v parlamentu imeli dve veliki stranki in še nekaj manjših, pri tem pa se
bodo liberald zasidrali nekje
na sredini in bodo vezni člen
zdaj enim zdaj drugim. Zanimivo je, da ima sedaj to
vlogo DeSUS."
S katerimi strankami bi sklenili koalidjo v primeru zmage na volitvah?

"S programsko sorodnimi strankami. Če bi dobil ta
mandat, mi je pomembneje, da imamo bolj trdno programsko koalicijo, kot da
imamo več glasov v državnem zboru. Moj cilj ni čim
večja politična podpora za
ceno programske šibkosti."
Pod kakšnimi pogoji bi bila
mogoča velika koalidja?
"Verjetno obstajajo zgodovinski razlogi, ki bi jo
opravičevali. To so neke
varnostne ali pa izredno
hude gospodarske razmere,
ki ne bi dovoljevale političnih prepirov in bi terjale
zelo solidarno sodelovanje
vseh politik, da bi lahko
prešli te čeri. Ampak tako
hude krizne razmere se ne
napovedujejo, v sedanjih bi
bila koalicija S D in SDS
neka negativna sinergija.
Če bi bila pozitivna, bi jo z
veseljem napovedal, tako pa
sedaj ne bi bila dobra niti za
obe stranki niti za državo.
Saj veste, pred štirimi leti
sem navijal za takšno možnost. Sedaj nisem več enakega mnenja."
Kako bi ocenili letošnjo predvolilno kampanjo?
"Posebej si jo bom zapomnil, ker sem imel na vrhuncu težave z zdravjem.
Ni se mi še zgodilo. Bili so
znaki, da se bo to zgodilo, a
nisem jih hotel slišati. Ker
sem doslej vse viroze preživel brez ležanja, sem to enkrat moral plačati. Pač nisem "iibermensch"."

VOLITVE 2008

Razgledi

Stranka SDS bo na volitvah zmagala, potrebuje pa zmago z veliko razliko, pravi njen prvak Janez Janša in
napoveduje sestavo široke razvojne koalidje.

V osored u bo kvaliteta živi en.
Janez Janša, predsednik SDS in možni mandatar za sestavo prihodnje vlade
DANICA Z A V R I Ž L E B I R

Afera Patria je v času pred volitvami zelo zasenčila dniga
družbena vprašanja. Katera
se vam zdijo še posebej pomembna za življenje ljudi?
"Ključno vprašanje prihodnjih let je kvaliteta življenja v
Sloveniji Slovenija se je z dobrim razvojem od osamosvojitve naprej, predvsem pa s pospeškom zadnjih let, zelo približala evropskemu povprečju
in dosegla razvojno stopnjo, o
kateri smo še deset let nazaj
lahko samo sanjali. Sedaj se
lahko koncentriramo na druga vprašanja, na vprašanja
plač in pokojnin, zdravega živIjenjsk^a okolja, bolj pravične delitve ustvarjenega. Na deset tisoče ljudi v Sloveniji ima
še vedno prenizke plače in pokojnine. Nedavno tega smo
bili denimo v Muri (kandidatke in kandidati SDS smo si
tam kupili obleke in jih tudi
sami plačali), kjer so plače v
proizvodnji med najnižjimi v
Sloveniji in ne omogočajo dostojnega preživetja. V prihodnje bo tako poudarek na delovnih mestih, ki omogočajo, da
osem ur dela zagota^^ja dovolj
zaslužka za normalno življenje zaposlenih in njihovih
družin. Poleg tega bodo v
ospredju tudi vprašanja varovanja življenjskega okolja. Gre
za klimatske spremembe, ki
niso le del znanstvenih razprav, pač pa nekaj, kar se resnično dogaja in ima občutne
posledice. Temu je treba prilagoditi naše obnašanje in našo
zakonodajo. Imamo to srečo,
da smo si pri vodenju Evropske unije nabrali bogate izkušnje in s tega področja pridobili znanja, ki nam omogočajo,
da bomo tu v prihodnjih letih
eni od vodilnih."
Vaša vlada govori o visoki gospodarski rasti in drugih
ugodnih kazaldh gospodarstva. Kako da sc vse to ni
odrazilo v našem višjem ži\Ijenjskem standardu?
"Imelo je učinek na življenjski standard, a na žalost
ne na standard vseh. Če pogledate, koliko novih avtomobilov se je kupilo v zadnjih letih, koliko gospodinjskih strojev, koliko novih hiš
je bilo zgrajenih, bi težko rekli, da je v Sloveniji standard
padel. Pač pa je prihajalo do

razlik, ko se je zlasti v nekaterih podjetjih dobiček prelival med menedžerskimi elitami. Izgovor je bil, da zakonodaja ne omogoča, da bi
tudi zaposleni sodelovali pri
delitvi dobrih rezultatov gospodarjenja. Nikjer ni prepovedano dati delavcem večje
plače, kolektivna pogodba
tega ne prepoveduje. A to se
ni dogajalo. V času naše vlade smo kljub temu vzpostavili instrument, ki ga poznajo tudi druge evropske države, ki omogoča udeležbo zaposlenih na dobičku. Tista
podjetja, ki bodo dobiček razdelila tudi delavcem, bodo
davčno stimulirana in bodo
na dobičke plačala manj davka. Na ta način bo tudi država spodbujala bolj pravično
delitev ustvarjenega."
V tem mandatu je bila vaša
zelo aktivna ^ e d e davkov, kako za naprej napovedujete olajšanje davčnih bremen?
"Davek na izplačane plače,
ki je bil veliko breme za podjetja in zaposlene, bo ukinjen do
konca tega leta. Tega davka
nismo nadomestili z nobenim
drugim, vlada je ta sredstva
privarčevala. Javno porabo
smo zmanjšali za več kot tri
odstodce. Ta denar smo privarčevali z zmanjšanjem števila
zaposlenih v javni upravi, kar
se je zgodilo prvič, odkar Slovenija obstaja. Veliko smo prihranili tudi z odpravo biroloatskih ovir. Danes se da veliko
zadev urediti na enem šalterju,
prek e-pošte, dohodnino dobg
vnaprej izračunano, skratka
veliko stvari je bilo poenostavljenih in na ta nafin se je delovanje države pocenilo. Z odpravo birokratskih ovir smo
prihranili 250 milijonov evrov
neposrednih stroškov. Zelo
varčni smo bili tudi pri vodenju Evropske tmije. Po primerjavah v zadnjih desetih letih je
Slovenija porabila najmanj, čeprav so Evropi predsedovale
tudi manjše države, in je tudi
edina članica EU, ki je v času
predsedovanja porabila manj,
kot je načrtovala. To je prispevalo k temu, da davdca, ki smo
ga ukinili na izplačane plače,
ni bilo treba nadomestiti z novim. Tedaj smo se bali, da bo
treba dvigniti davek na dodano
vrednost Znižujemo tudi davek na dohodek pravnih oseb.

ki se bo znižal s 25 na 2 0 odstotkov, in dvignili smo tudi
splošno davčno olajšavo pri dohodnini. Ljudje, ki ne dobijo
dohodkov nad pragom revščine, ne plačujejo nikakršne dohodnine."
Če boste znova zmagali na
volitvah in sestavili novo vlado, kako ste se pripravili na
recesijo, ki se baje približuje?
•"Poudarek je na baje. Recesije v Sloveniji ni nikjer na
vidiku, ne napoveduje je noben resen ekonomist v državi.
Nekaj takšnih glasov je bilo na
začetka leta, najnovejši podatki pa kažejo, da je Slovenija v
prvem polletju beležila 5,5odstotno gospodarsko rast, podatki kažejo, da nadaljujemo
ne samo solidno, temveč z
zelo dobro gospodarsko rastjo
in razvojem. Naša gospodarska rast je trikrat hitrejša kot v
najbolj razvitem delu Evrope, v
evrop)ski monetarni uniji, znižala se je tudi infladja, kar je
dober znak. Še vedno raste zaposlenost kar se v Sloveniji doslej prav tako še ni zgodilo, kar
pomeni, da se tudi v zdravsti^eni in pokojninski blagajni nabira več denarja. Več zaposlenih ljudi plačuje več prispevkov, ob čemer nismo dvignili
prispevnih stopenj. Manj ljudi
prejema denar iz sociahiih
transferjev, ker je manj brezposelnih. Na ta način smo zefo
okrepili pokojninsko blagajno
in ni bojazni, da bi morali kakorkoli prikrajšati upokojence.
Nasprotno, trendi, ki se kažejo,
so izjemno pozitivni za generacijo, ki živi od minulega dela.

v štirih letih smo bistveno
okrepili stabilnost pokojninskega sistema. Spomnim se
razprav iz leta 2004 in 2005,
ki so stanje na tem področju
.slikale črno, leta 2008 pa imamo stabilnejšo pokojninsko
blagajno, imamo 35 tisoč ljudi
več, ki v to blagajno vplačujejo,
ker je toliko novih delovnih
mest, in imamo dodatne dohodke iz prodaje deležev državnega premoženja, denimo
zavarovalništva. Ne smemo
pozabiti tudi, da se je v letu
2007 ponovno rodilo veliko
število otrok, najmočnejša generacija v zadnjih 15 letih in da
je ta trend v letu 2008 še boljš i Slednje je deloma mc^oče
pripisati tudi ukrepom, ki smo
jih sprejeli vtem času, saj smo
bistveno dvignili olajšavo za
družine z več otroki, uvedli
smo brezplačni vrtec za drugega in vsakega nadaljnjega otroka, sedaj smo uvedli še topli
obrok v srednje šole..."
Ankete javnega mnenja pred
vditvami kažejo na izrazito politično pdarizadjo. Kako jo pojasnjujete in ali ni v takšnih
dcoliščinah zmagoviti stranki
težko sestaviti koalidjo?
"Najprej je treba pogledati,
kdo polarizira. To ni SDS. Mi
od samega začetka ponavljamo, da bomo tudi na teh volitvah ravnali enako kot prej.
Pred štirimi leti je SDS, ko je
zmagala na volitvah, ponudila
sodelovanje vsem. Pogovarjali
smo se o koaliciji z vsemi
strankami, ki so prišle v parlament in vanjo so šle vse stranke, ki so to želele. Ta koalicija

je tudi prva, ki je v zgodovini
države začela in končala mandat, druge so razpadle med
mandatom. Enako bomo tudi
po .teh volitvah ponudili sodelovanje vsem, ki bodo pri.šli v
parlament Nikogar ne izključujemo. Sestaviti želimo široko razvojno koalidjo in smo
prepričani, da nam bo to
uspelo. Ne glede na to, kaj govorijo nekateri pred volitvami,
vemo, kako hitro se to obrne,
ko so na mizi rezultati."
Pod kakšnimi pogoji boste
šli v veliko koalidjo z največjo
sedanjo opozkdjsko stranko?
"SDS se pogovarja z vsemi
strankami. Skušali bomo sestaviti široko razvojno koalidjo, v kateri bodo lahko sodelovali vsi, ki bodo pripravljeni
dati v ospredje stvari, Id m s
združujejo, in odgovore na
ključne gospodanke, socialne
in okoljske teme."
Kakšna je vaša ocena sedanje predvolilne kampanje?
"Začela se je obetavno z
razpravami o ključnih vprašanjih prihodnjega razvoja,
potem je prišla afera Patria
in to je spremenilo predvolilno kampanjo v daleč najbolj
umazano doslej. Predvsem
pa je na neki način odtegnilo
dvema milijonoma Slovencem pravico in možnost, da
razpravljajo o ključnih temah, ki bodo pogojevale njihovo življenje v prihodnosti,
kar je največja škoda. Cela
Slovenija je tako postala talka
nekih neutemeljenih osebnih obtožb."

"Sedaj se lahko
koncentriramo
na druga
vprašanja,
na vprašanja
plač in
pokojnin, zdravega
življenjskega
okolja, bolj
pravične delitve
ustvarjenega.
Na deset tisoče
ljudi v Sloveniji
ima še vedno
prenizke plače
in pokojnine."

H

GLASBA

Razgledi

Gašper Bertoncelj zadnjih šest let živi in ustvarja pri nas in v New Yorku. Znova je zanimiv zaradi sodelovanja z
Zoranom Predinom, ki je znova aktualno, kot tudi njegova lastna glasba. Pri ameriški založbi je izšla njegova
plošča Caution! Hard Hat Area! Zapisan je glasbi, natančneje jazzu, swingu...

Bobnar ni v ozadiu, sestavila celoto

GAŠPER BERTONCELJ, JAZZOVSKI BOBNAR IZ KRANJA
BOŠTTAN BOGATAJ

"Kot prvo, v
Ameriki igram
na višjem
nivoju kot
doma, saj je
jazz bolj
kvaliteten,
nisem pa imel
še možnosti za
igranje
z ameriškim
Predinom."

Kranjčan, študent v Ameriki, glasbenik, bobnar, jazzist, Predin, Gašper in
Bertoncelj. Vse to opisuje in
dopolnjuje ključne besede
njegove biografije. Sodeloval
je z mnogimi, tudi svetovno
znanimi glasbeniki, pred
tremi leti prejel naziv Master
Of Arts - Mojster lunetnosti.
Leto 2008 je morda njegovo
leto, saj se bo lahko vnukom
pohvalil, da je tega leta izdal
prvo, pravzaprav prvi dve
plošči, nastopa kot umetniški vodja, aranžer, komponist, producent, predvsem
pa ostaja bobnar. Poleg zgoraj omenjenega ameriškega
albuma bo ob koncu leta izšel tudi njegov The Svvingers
Of Jazz pri slovenski založbi.
Veliko nastopate. Tu in čez
lužo. Je vaše življenje le še
glasba?
"Ja, že nekaj časa, edina
razlika je, da s e m bil prej v
New Yorku in sem se v Slovenijo vračal le poleti in igral,
kolikor se je dalo. Tudi sedaj
igram, kolikor se le da, vendar sem stalno na poti Ljubljana-New York. Letos se je

prvič zgodilo, da bom šest
mesecev v Sloveniji, šest v
Združenih državah. To mi je
zelo všeč, saj sem več doma.
Letos je naneslo, da znova sodelujem z Zoranom Predinom in nj^ovim Gipsy Swing
Bandom. Ljudje nas sprejemajo, začeli smo že lani, letos
februarja nadaljevali, igrali
smo vse poletje in upam, da
bo tako tudi vnaprej. Seveda
pa sem izkoristil še vse 'luknje' med nastopi in se dogovoril še za druge 'špile'."'
Torej bi lahko parafiazirali
znani rek iz filma: Vsega je
kriv Zoran Predin?
"Da. Pred kratkim smo
skupaj posneli nov album
oziroma celo tri, v slovenščini, hrvaščini in angleščini.
Upam, da m e bo tudi vnaprej angažiral in mi plačeval
letalsko vozovnico (smeh).
To je bila za mene res velika
sprememba, ki se hkrati z
mojo večjo prisotnostjo v
Sloveniji kaže tudi tako, da
sem manj v New Yorku."
Ali enostavno ne računajo
več na vas?
"Padel sem ven. V Ameriki
je drugačen sistem kot v Slo-

Bili Gates

ROBERT G U Š H N

Bili Gates, s pravim imenom
William Henr/ BiU Gates, Je
soustanovitelj podjetja Microsoft Corporation. Rodil seje
leta 1955 v Seattlu, v ZDA. Je
eden najbogatejših, če ne celo
najbogatejši človek na svetu.
Vse svoje premoženje Je ustvaril s prodajanjem znanja, storitev in licenc za svojo programsko opremo. Microsoft Corporation Je ameriško računalniško podje^e s sedežem v Redmondu, v ZDA. Leta 1975 sta
ga ustanovila Bili Gates in
Paul Allen. Je najve^e podje^e
za programsko opremo na svetu z več kot 80 tisoč zaposlenimi. Microsojicvi izdelki nas
obkrožajo skoraj povsod, kjer se
srečamo z računalnikom in
večina računalniške populacije
uporablja njihove produkte. A
&st se spreminjajo, za vse.
Bili Gates Je formalno izobrazbo pridobival na Državni

veniji. Kot prvo, v Ameriki
igram na višjem nivoju kot
doma, saj je jazz bolj kvaliteten, nisem pa imel še možnosti za igranje z ameriškim
Predinom. Bolj ali manj je
na sporedu jazz, zraven pa

sodi Še vse drugo. Tudi country, ročk, vse."
Country glasba za jazzista?
"Da. Obstajamo dve vrsti
glasbenikov. Eni delajo povs e m običajno službo in popoldne igrajo zgolj svojo
zvrst glasbe, druga skupina,
ki ji pripadam tudi sam, pa
so glasbeniki, ki igrajo vse,
samo da jim ni potrebno
delati ničesar drugega. To
znam dobro delati. To sem.
običajne službe ne iščem in
upam, da je tudi ne bom."
Pa vendar, prepoznavni ste
po jazzu, a bi s e za denar
spustili v pop glasbo?
"Tudi. Ni problema. To je
moja služba. Kdor m e pokliče in reče, da potrebuje
bobnarja, bom zraven. Pom e m b n o je seveda, da je
skupina dobra, da želijo delati in jim je glasba na prvem mestu. Tako se lahko
razumemo, najdemo skupni
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univerzi Washingtona, kasneje pa na Harvardu, vendar Rudija ni dokončal, saj seje posvetil uspešni poslovni karieri. Gates danes z družino živi v Medini v Washingtonu v ogromnem domovanju, polnem elektronike in tehnologije. Posestvo
in hiša naj bi bila vredna ijj
milijonov dolarjev. Pred kratkim seJe upokojil in predal niti
podjetja drugim, seveda pa
sam ostaja lastnik delnic podJe^a.
Leta 1975 sta Gates in Allen
ustanovila Micro-Sojl, fcasnge
Microsoji Corporation in začela tržiti Microsoji BASIC, različico BASICa, ki je bil običajno vgrajen v bralnih pomnilnikih večine hišnih in osebnih
mikroračunalnikov v sedemdesetih in osemdesetih letih.
BiH Gates Je leta 1976 opozoril, da programske opreme
ne bi smeli kopirati brez dovo-

ljenja založnika, kotje bilo to v
navadi do tedaj, in to dganje
označil za programsko piratstvo. Microsoftov ključni trenutek seje zgodil leta igSi, ko je
IBM načrtoval vstop na tržikc
z osebnim računalnikom IBM
PC. IBM je potreboval operacijski sistem. Microsoji takrat
ni imel operacijskega sistema,
vendar Je ravno takrat Gates
za 50 tisoč dolarjev odkupil
pravice za operacijski sistem,
ki je bil klon CP/M in QpOS.
in ga prodal IBM-u z imenom
MS-DOS/PC-DOS.
Microsoji
Je obdržal pravico prodaje MSDOS-a tudi drugim proizvajalcem računalnikov. Tako je
tržišče računalnikov poskrbelo
za to, da je ta operacijski sistem postal eden najbolj razširjenih.
Nadaljevanje zgodbe Je znano. Preko Windowsov in drugih Microsoftovih programov.

Gašper Bertoncelj v 'civllkl' v Kranju ... 1 Fot« corud K>vei<

R A Č U N A L N I K IN JAZ
ki so bili vezani na Windows
operacijski sistem, seje začelo
monopolistično obdobje Microsojia. Kot vezana trgovina.
Kupiš računalnik, kjer Je namočen operacijski sistem Windows in nato poleg dokupiš še
druge MicrosoJiove primarne,
ki so s tem operacijskim sistemom združljivi. Gates licenčni
model je postal stalnica in ob
nakupu programske opreme, z
licenčnino le plačamo pravico
za njegovo uporabo.
Vsega denarja pa Bili Gates
le ni namenil sebi, sajJe skupaj
z ženo Melindo ustanovil dobrodelno jitndacijo BiH ^ Melinda Gates Foundation, ki pomaga ljudem v tretjem svetu
pri šdanju in zdravstvu. Leta
1999 sta jundaciji darovala 5
milijard dolarjev, vsega skupaj
pa kar 28 milijard dolarjev.
Gates Je na Forbsovi lestvici
400 najbogatgših številka ena

od leta 1993 do 2005, čeprav Je
njegovo premoženje z 90 milijardami dolarjev leta 3999 padlo na 46 milijard dolarjev leta
2005. Padec je bil posledica
propada Dot-com podjetij, kar
Je vplivalo tudi na Microsoji.
Bili Gates naj bi bil avtor
ene najbolj zgrešenih napovedi: "640 KB pomnilnika) bo
več kot dovolj za vsakogar."
To kaže na to, da Je svet računalništva še kako nepredvidljiv, razvoj pa se odvija s svetlobno hitrostjo. BiH Gates je
ikona računalništva, ki Je s
svojim znanjem in podjetriostjo veliko prispeval k' razvoju.
Resda ni povsod najbolj priljubljen, saj so njegovi programi dragi, imajo pa včasih težave tudi z zanesljivos^o delovanja, a kakorkoli, brez Microsofta verjetno svet računalništva danes ne bi bil videti
takšen, kot Je.

GLASBA
cilj in kemijo. Rad i g r a m
vse zvrsti."

V kateri se sami najbolje
počutite?
"V jazzij, saj imam tudi tak
set bobnov, najbolj tej glasbi
primeren inštrument, čeprav
ga lahko uporabljamo povsod."

Pa je za jazz dovolj priložnosti v Sloveniji?
"Zadnje tri mesece (intervju s m o opravili v začetku
septembra, Gašper Bertoncelj je trenutno znova v New
Yorku, op. a.) sem igral skoraj vsak dan... Zastonj ne igram več. Tudi naša generacija je odrasla, profesionalno
se ukvarjamo z glasbo in od
nje živimo. Največji približek
zastonjkarstva pa so ponedeljkovi 'sešni' pri Gaju. In
to le zato, ker dnigega prostora za tovrstne dogodke pri
nas ni. Imamo še Sax pub v
Ljubljani, vendar je to premalo. Uf, da ne bom govoril
o Kranju, Gorenjski. Avgusta
sem sicer igral z mojo skupino, pod mojim imenom in
vodstvom na Jazz K a m p
Kranj."

Boris Kozlov. Skupaj o s e m
skladb. Plošča za Slovenijo
pa v večji meri vsebuje standardne skladbe, ki smo jih s
slovensko ekipo skupaj aranžirali, ena je narejena zgolj
za bobne. Zelo sta si različni,
čeprav gre za isti dlj, za isto
glasbo."

Vas moti, da ste na odru
zadaj, da se vas manj vidi?
Niti ne pojete balad, pevci
pa so najbolj na udaru, prepoznavni.
"Srečen sem, da nisem pevec (smeh). Zelo mi je všeč
biti v ozadju, da igram in mi
ni treba veliko govoriti. V
osnovi bi najraje bil zgolj
bobnar, da m e glasbeniki pokličejo, ko m e potrebujejo,
in delamo dobro glasbo. Pri
jazzu je to zelo odprto, saj se
lahko hitro dobimo in nared i m o projekt. Tako je bilo
tudi z Blažem TrČkom iz Radovljice. U p a m , da bomo
snemali tudi za RTV Slovenijo, nekaj s m o letos snemali
tudi v Celovcu in v Novem
mestu, skupaj kar pet, šest
projektov, če štejem tudi
Zorana Predina."

Plodno leto?
To je novost zadnjega leta,
vaša avtorska glasba.
"To je nekaj povsem novega. Izšli bosta dve novi ploša , CD-ja, pri dveh založbah.
Posneli smo jih že maja lani.
vendar preden najdeš založbe ... Leto gre prehitro naokoli. Plošča za ameriški trg
vsebuje tri povsem moje
skladbe, nekaj je aranžmajev, z mano sta sodelovala basist Peter Mihelič in pianist

Razgledi

"Da, pa še trideset let sem
letos praznoval, o kilogramih
pa ne bi (smeh)..."

In bobnar v ozadju.'
"Idealno bi bilo, da bi bil
vodja lastnega projekta dvakrat na leto po en, dva tedna.
T o pomeni, da formiram
svojo skupino, gremo na turnejo, šel bi še na dva festivala. To pa je vse. Sicer pa raje
vidim, da m e pokličejo in ig-

. in na enem od številnih nastopov. Ni v ozadju!
ram. Raje vidim, da m e poznajo glasbeniki, kot da bi
bil le bobnar ene skupine,
zavezan le njej in ne bi smel
igrati drugje. To bi me ubilo.
Raznovrstnost je na prvem
mestu. Ne strinjam se, da so
bobni v ozadju, morda le
vizualno. V s e to mi daje
energijo. Naslednji dan si
sicer utrujen, pa vendar je
zvečer na vrsti nov 'špil'.
Letošnje poletje sem si vzel
zgolj štiri dni dopusta!"
Velikokrat ste nastopali tudi
v tujini. Kje poslušalci bolje
sprejemajo jazz - pri nas, v
soseščini ali v Ameriki?
"Velike razlike so. Prva
ogromna razlika je, ob igranju swinga, da znajo v Ameriki vsi pravilno ploskati, pri
nas pa vsi narobe, kot bi šlo

Trubarjevo leto igo8

MIHA NAGUČ

"Trubarjevo leto" je letos,
enako pa s e je imenovalo
pred sto leti (1908), ko so
slavili Trubarjevo štiristolet
nico. Ivan Cankar je imel v
tistem letu dve predavanji
in v enem m e d drugim izrekel, kar sledi. "Še predno
je to leto napočilo, so se že
oglašali različni ljudje, ki
ne morejo živeti brez odborov in odsekov in Id so
kratkomalo vzeli Trubarja v
zakup. Meni se skoro dozdeva, da je tem korenitim
narodnjakom (ki hodijo
okoli in iščejo, kaj bi slavili)
edina skrb in edino veselje,
da se porodi na Slovenskem
v e n e m letu dolga vrsta
novih predsednikov, podpredsednikov, tajnikov in
drugih nepotrebnih ljudi.
O Trubarju samem imajo
neko temno slutnjo; tisti.

za polko. To ubija glasbo. V
Nemčiji so nam. vsi ploskali,
ampak narobe."

"Sproščenost Zagotovo jim
je do glasbe, sicer ne bi prišli,
ne bi plačali vstopnice."

Verjamemo, da so bili navdušeni.

Podajate se v hram kulture,
v Cankarjev dom.

"Bili. Popolnoma. Ampak
nas meče iz ritma. Zelo veli
ke razlike se kažejo pri nasto
pih s Predinom. Na Gorenj
s k e m ni življenja. Pred ča
som smo nastopali v Kranj
ski Gori, v šotoru, zastonj
vstop. Ko smo prišli na oder,
ni bilo nobenega v šotoru.
Na koncu je bilo povsem polno, meter po meter .so nam
bili bližje. Zelo nesproščeno.
Na Štajerskem so že bolj odprti, o državah nekdanje Jugoslavije pa bolje da ne govorim. Poslušalci norijo."

"Novembra bom predstavil ameriško ploščo, razen
Cankarjevega doma še v Novem Sadu in upam, da tudi
drugje. Kot sem rekel prej, bi
rad zbral odlično ekipo in teden, dva koncertiraL Le to
dvoje gre skupaj, saj brez desetih nastq)ov ne morem dobiti odlične ekipe, med njimi
so tudi znani tuji glasbeniki.
Ti fantje pač stanejo, zato jih
je treba tudi izkoristiti. Sam
se sicer bolj vidim v ukvarjanju z glasbo, vendar pri nas
moraš izdati ploščo, ie želiš
nastopati. Brez 'biznisa' tudi
v glasbi ne gre (smeh)."

Kaj manjka Gorenjcem!?
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ki ne vedo ničesar o njem,
ga smatrajo za navdušenega antiklerikalnega narodnjaka. Tisti pa, ki so nekdaj
slišaU o reformaciji na Slovenskem, morejo na tihem
in globoko v srcu Trubarja
edinole sovražiti!"
Tako je govoril Cankar v
predavanju na Dunaju, 6 . '
m a r c a 1 9 0 8 , na Trubarjev e m večeru, ki ga je priredilo dunajsko visokošolsko
društvo Sava. "Zakaj tako je
dandanes na Slovenskem:
večina ljudi, ki bodo hrupno in javno slaviU Trubarjev spomin, nima v sebi ne
sence Trubarjevega duha,
ne kapljice Trubarjeve krvi!
Da so živeli takrat, bi bili šli
s Hrenovo procesijo in bi
stah ob grmadi, kjer so gorele Trubarjeve postile in
Dalmatinove
biblije!
-

Vinjeta iz slovenskega
p r o t e s t a n t s k a tiska

Strašna je ironija zgodovine: v letu, ko slavimo spom i n velikega našega reformatorja in revolucionarja,
je slovenski narod najbolj
papističen i z m e d vseh narodov evropskih. Tega je
kriva v velikanski meri strahopetnost, neodkritosrčnost in kratkovidnost takih
n a š i h čudežnih antipapi-

"Raje vidim, da
me poznajo
glasbeniki, kot
da bi bil le
bobnar ene
skupine,
zavezan le njej
in ne bi smel
igrati drugje.
To bi me ubilo.
Raznovrstnost
je na prvem
mestu.
Ne strinjam se,
da so bobni v
ozadju, morda
ie vizualno.
Vse to mi daje
energijo."

IZ STARIH ČASOV

stov, ki bodo letos Trubarja
slavili! - Dobro vem, da je
še m n o g o drugih vzrokov
tej žalostni resnici, da so
slovenske dežele dandanašnji kakor črn madež na avstrijskem zemljevidu. Ampak poglavitni vzrok je
b r e z p o g u m n o s t tistih, ki
bodo častili z besedo Trubarjev pogum."
Iz navedenega pisanja je
razvidno, da je Cankar, ki je
bil po politični drži socialist, ošvrknil tako "papiste"
kot "antipapiste", še posebej pa tiste, ki so se v svojem "prilagodevanju danim
razmeram" obračali po vetru. "Posebno jasno se je
pokazalo lani in letos, kako
lahko je različnim rodoljub o m , da zlezejo brez pomisleka pod kuto. Človek že
komaj ve, če naj ne pozdra-

vi s 'Hvaljen bodi Jezus
Kristus' prijatelja, ki je še
včeraj klical 'Stran s papisti!'. Jaz imam takih isJcušenj. Ljudje, ki bi bil prisegel nanje, romajo zdaj kar s
procesijo v breznačelnost.
Oni pravijo, da se 'prilagodevajo d a n i m razmeram', ter psujejo to prilagodevanje z različnimi,
večidel latinskimi nazivanji. J a z pa, ki r a z u m e m
latinščino v zelo m a j h n i
meri, sem takih misli, da
breznačelnost le enostavno
imenujemo breznačelnost.
Toliko je gotovo, da stojimo
danes, baš v Trubarjevem
letu, na eni izmed najbolj
žalostnih in sramotnih
stopnic našega narodnega
razvoja ..." (Navedeno po
25. knjigi Cankarjevega
Zbranega dela, 1976.)
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Stopinje skozi preteklost

Mo stari oče Luka

MILENA MIKIAVČIČ

Lukov oče
Franc je bil zelo značilno dvakrat
oženjen. Luka
je bil rojen
v drugem
gnezdu. Njegov
oče je z umnim
gospodarjenjem
ustvaril dokaj
solidno in
močno kmetijo.

Eden najbolj vztrajnih in
zahtevnih je bil Valentin,
ki je drugače zasedal mesto
rudniškega inženirja v
Bosni. Žal pa je bil velik
kvartopirec in je vse, kar je
dobil, sproti pognal. Nasploh je ta veja Lukovih
polbratov in polsester veljala za zelo bistre, vsi so nadaljevali šolanje in še v 70tih letih se je med Pivkovimi govorilo, da nekateri zasedajo celo pomembna
mesta v pravosodni oblasti.
Pozneje se je sled za njimi
izgubila.
0 tem, kakšno je bilo Lukovo otroštvo, ne vem. Kot
so mi povedali, bi menda
rad šel v šole, žal pa mu jc
bila namenjena drugačna
usoda. Je pa res, da je še na
stara leta želo lepo pisal,
znal je izborno računati,
vse na pamet, zanimalo ga
je marsikaj, od politike do
gospodarstva. Nenehno je
hlepel po nečem novem.

bil je inovator, v življenju
je videl izzive, ki jih je tudi
praktično preizkusil. Všeč
so mu bile prsate ženske,
če pa so imele kaj pod palcem, se je njegovo zanimanje zanje še stopnjevalo.
Hčerka Francka, ki je,
poleg brata Jožeta, še edini
živ otrok iz Lukovega prvega zakona, je pripovedovala, da je bil oče po svoje zanimiv človek. Po eni strani
se je trudil, da je vsem zagotovil poklic, za katerega
so se izučili, po drugi strani pa je bil zelo nagle jeze,
kar so otroci velikokrat
okusili na lastni koži. Ob
smrti žene jih je poslal služit, najmlajšo, Milko, pa je
prepustil bratu pokojne
žene, T i n c t u KoSirju, Kar-

žetovemu, da jo je vzel za
svojo.
Konec koncev se z majhnimi otroki ni niti znal
ukvarjati, kajti izjemno
strogo je ločil vse, česar se
je lotil, na moška in na
ženska dela. Zanimivo je.

JOŽE KOŠNTEK

Med prvo svetovno vojno
so ga mobilizirali, vendar
se je, prefrigan, kot je bil,
naredil gluhega. PcslaU so
ga k zdravniku, ki naj bi
preveril, ali nabornikove
besede o pomanjkljivem
zdravju držijo. Skrbno ga
je pregledal, vendar Luka
ni niti s kretnjo izdal, da bi
zdravnik lahko podvomil o
njegovih besedah. V vojski
pa so za take primere po-
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Med sosedi
V Evrojjski hiši v Celovcu
so konec preteklega tedna
proslavih desetletnico delovanja svobodnega Radia
Agora. Pokrovitelj "fešte dvojezičnosti" je bil predsednik
Republike Avstrije Heinz Fischer, Id je v čestitki napisal,
da radio veliko prispeva k širjenju večjezičnosti v državi
in je zato tudi "val prijateljstva". Deset nekomercialnega m večjezičnega Radia
Agora je tudi deset let trdega
in pogumnega prizadevanja
za uveljavljanje strpne dvoin večjezičnosti. Pluralistična
radijska ponudba za narodne
skupnosti in manjšine sodi v
evropskih državah k standardom demokracije.
Predsednik Agore, znani
koroški slovenski založnik
Lojze Wieser, je na praznovanju dejal: "Nekoč je bila
dežela, kjer smo imeli samo
uradni radio. Drugega ni
bilo. Potem se je čisto brez
hrupa zbralo nekaj ljudi, kakor se v takih zadevah ponavadi dogaja, in uspelo jim je,
da so se tisti na uradnih mestih tega področja zamajali.
Morali so dopustiti, da se je v
pomladnem koncertu srak

da je imel ženske za manjvredne, kljub temu da si je
oči zelo rad pasel na njih.
o tem, da je bil umen gospodar, priča že dejstvo, da
je v nekaj letih samostojnega gospodarjenja vnovič
dokupil vsaj toliko zemlje,
kot so jo imeli prej, preden
so polbratje in polsestre
terjali svoje deleže. Poleg
tega je bil eden prvih, ki je
začel trgovati z lesom m izdelovati strešno opeko ter
nagrobne robnike. Ni prenesel poležavanja, zato je v
delo vpregel vsakega, ki je
bil doma.

oglasila tudi lastovka. Tiho,
milo. Ljudje so pristrigli ušesa. In čeprav je zvenelo brez
vsakega rjovenja, so vendar
vsi jasno slišali. Zven je napovedoval novo jutro. Lastovke so priletele, prišla bo pomlad, je zvenelo iz daljave in
ljudje so pritegnili, saj je dajalo upanje in veselje." Svobodni Radio Agora oddaja
vsak dan med 18. uro zvečer
in 6. uro zjutraj.
Slovend v Italiji in Italijani v Sloveniji so z zanimanjem spremljali rimski sestanek zunanjih ministrov
Slovenije in Italije Dimitrija
Rupla in Franca Frattinija,
saj je bil položaj slovenske
manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji pomembna
tema pogovorov. Slovenski
zimanji minister je opozoril
na premajhno financiranje
ustanov slovenske tnanjSine
s strani itahjanske države.
Prispevki so že več let enaki,
težave slovenskih ustanov
pa se zaradi pomanjkanja
denarja povečujejo. Opozoril je na poskuse nekaterih
politikov na državni in deželni ravni, da bi Slovence v
Italiji razdelili na več katego-

rij in jih na primer v Videmski pokrajini uvrstih med
"slovanska ljudstva". Država
in dežela sta sprejeli več zaščitnih zakonov, za katere
uresničevanje ni nobenih
ovir. Prav tako Slovenija ne
pozna razlogov, zakaj predsednik uprave dežele Furlanije in Julijske Krajine še ni
podpisal dekreta o vidni dvojezičnosti, ki določa, v katerih občinah morajo veljati
dvojezični napisi. Italijanski
zunanji minister Franco
Frattini je povedal, da si italijanska država prizadeva za
uveljavitev zaščitnih norm
in napovedal resno obravnavo problemov ter izrazil zadovoljstvo z odnosom Slovenije do italijanske manjšine.
Predsednik Slovenske kultumo-gospodarske zveze iz
Trsta Rudi Pavšič je po sestanku ministrov izrazil zadovoljstvo zaradi prizadevanj za utrjevanje sodelovanja med sosednjima državama, vendar si je po njegovem mnenju tega "težko zamišljati, če ne bodo primerno nastavljena in tudi rešena
nekatera vitalna manjšinska
vprašanja".

Luka
navadi naredili še en preizkus: odslovili so ga tako, da
je moral ob odhodu prehoditi kar nekaj stopnic. Nek
oficir je za njim vrgel prgišče kovancev, ki so se z
žvcnketom zakotalili navzdol. Luka jih je sicer slišal, vendar ni niti trznil,
vsaj tako je izjavil ob vrnitvi domov.
"Mene že ne bodo ulovili
na tako poceni trike," je
stavek, Id se je zapisal v
Pivkovo izročilo.

Kot že rečeno, je bil tudi
zelo vzkipljiv in nagle
jeze. Moj ata Franc je pozneje pri njem v delavnici
izdeloval strešno opeko, s
katero je že Luka zaslovel
daleč naokoli. Nekoč sta
prišla z besedami navzkriž, ata je napodil domov,
čez čas pa je s samokolnico pripeljal pred našo hišo
vse korce. ki so bili tisti
dan narejeni, jih jezno
stresel na tla, ter zagrozil,
da se mu ata naj ne prikaže več pred očmi. Toda ni
minila niti ena ura, ko se
je vrnil, brez besed znova
naložil streseno nazaj, 2
atom pa je govoril tako,
kot da med njima nikoli
ne bi prišlo do nobene napetosti.
Luka je dobil grunte kot
predzadnji rojeni sin. Mlajši od njega je bil le Jakob,
vendar je ta prej šel od
doma, s trebuhom za kruhom. Marjana, Kati in Nežka, njegove prave sestre, pa
so šle služit v Trst.

SLOVENCI V ZAMEJSTVU

Lojze Wieser, znani koroiki zabžnik in pobudnik za
ustanovitev svobodnega Radia Agora /Foto:|ož«Kosnjek

Skupina Tehnik: dobri rezultati
in jasni cilji za naprej
Podjetje SGP Tehnik, d. d., je vsa leta doživljalo številne spremembe in preobrazbe, ki so se leta 200$ za>
©krožile s prihodom nove uprave In poslovodstva, ki je
V podjetju v skladu s sodobnimi pristopi poslovanja
začelo z obsežno poslovno h kadrovsko reorganizacije, ki bo po ocenah trajata vsaj Se tri leta.
Ključne spremembe, ki jih je novo vodstvo in posfovodstvo vzpostavilo oziroma uvedlo in kar se bo
slej ali prej odražalo v odločujočih konkurenčnih
prednostih podjetja, so predvsem definiranje poslanstva, vizije ciljev in vrednot, plačevanje vseh nespornih zapadlih obveznosti na valuto, posodobitev
poslovnih procesov, vzpostavitev projektnega vodenja in novega načina internega komuniciranja, vzpostavKev sistema izobraževanja vsakega zaposlenega, racionalizacija rzkoriičanja surovinskih virov in
oblikovanje centraliziranih strateških funkcij.
Za boijSi pretok informacij in seznanjanje zaposlenih z dogajanji so uvedli strateško in poslovno konferenco, interno akademijo znanja, v zaključni fazi pa
je vzpostavitev Interne knjižnice in letnih intervjujev
z zaposlenimi. Logična posledica tega je, da je skupina Tehnik danes organizirana kot modcen koncem
z obvladujočo družbo S C P Tehnik, d. d., (v okviru katere so skon centri rane vse strateške funkcije - od kooperacije, nabave in prodaje, računovodstva, financ,
kontrolinga, kadrovskih, pravnih in splošnih zadev
do kakovosti in varstva pri delu) in sedmimi odvisnimi podjetji, katerih poslovanje poteka v okviru treh
stebrov; gradnja za trg, proizvodnja in računalniško
programiranje ter druge računalniške storitve.
V okviru poslovne reorganizacije družbe SGP Tehnik, d. d., so konec lanskega teta sprejeli novo večstopenjsko, vsebinsko smiselno, zaokroženo, usklajeno in hierarhično postavljeno organizacijsko shemo podjetja SGP Tehnik, d d., ki se po novem deli
na tri področja: inženiring, tehnično področje in področje podpornih funkcij. Na podlagi nove organizacijske sheme so določili nova stroškovna mesta za
vsako organizacijsko enoto, kar omogoča večjo preglednost nad uspešnostjo poslovanja posameznih
mest odgovorriosti.
Za uresničevanje postavljenih ciljev in nemoteno
poslovanje je izjemnega pomena tudi jasna lastniška struktura, definirana vbga z opredeljenimi pristojnostmi in odgovornostmi nadzornega sveta in

uprave ter enotna strategija razvoja, vizija in strateški cilji, kar družba SGP Tehnik, d. d., uspešno uresničuje, saj družba Fagot. d. o. o., skupaj s svojo odvisno družbo Tus Ko-s<. d. d., obvladuje dobrih 80
odstotkov kapitala družbe SGP Tehnik, d. d., in ima
tako z več kot 85-odstotno glasovalno pravico na
skupščini absolutno veČino.
In kako se vse to odraža v Številkah?
Skupina Tehnik je v letu 2007 poslovala zelo
uspešno, saj so za 170 odstotkov povečali skupno
vrednost pridobljenih velikih gradbenih projektov
(med te štejejo projekte z vrednostjo nad 400 tisoČ
evri); za 25,4-krat so povečali prihodke iz naslova
gradnje za trg; poteg tega pa so prodali za 87 odstotkov več proizvodov in ostalih stoMtev kot v letu
2006. Prvo polovico leta 2008 so zaidjučiii še uspešnejše, saj so ustvarili za skoraj 20 odstotkov več čistih prihodkov iz prodaje in za zo odstotkov višji čisti dobiček kot v enakem obdobju preteklega leta.
Zaradi povečane usmerjenosti v gradnjo za trg so
V prvi polovici leta 2008 kupili za 5,6-krat veČ zemljišč za gradnjo za trg in poslovnih deležev v projektnih podjetij; hkrati so podpisali za 90 odstotl<ov več
investitorskih pogodb kot v prvi polovici leta 2007.
Velik korak pa so narediti tudi na področju sklepanja poslov večjih vrednosti, saj so v prvi polovici leta
200S za 126 odstotkov povečali skupno vrednost velikih gradbenih projektov v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta.
V skupini Tehnik svojo razvojno strategijo opirajo
na lastne konkurenčne prednosti in na velik notranji
razvojni potencial, s katerim razpolagajo. Pri tem izhajajo iz povečevanja sinergijskih učinkov med posameznimi dejavnostmi skupine, iz analize globalnih trendov, pričakovanega gospodarskega razvoja
•in strateških usmeritev, ki jim sledijo slovenska
gradbena podjetja.
V skupini Tehnik so v zaključni fazi oblikovanja
strateških ciljev in izdelave strateškega poslovnega
načrta za obdobje do leta 2012, v okviru katerega so
:>e osredotočili predvso^ na postopno povečevanje
prihodov iz naslova gradnje za investitorje (predvsem na račun pridobivanja poslov večjih vrednosti). pa prihodkov iz naslova gradnje za trg do olcoli
30 odstotkov celotnih prihodov (tudi s povezovanjem in prevzemanjem tako imenovanih projektnih

podjetij), na osredotočanje in povečevanje proizvodnje ter trženja lastnih polproizvodov in proizvodov.
Z namenom uresničevanja strategije na področju
gradnje za trg so v skupini Tehnik v zadnjem letu kupiti poslovne deleže v petih projektnih podjetj h. Stoodstotni lastniški ddež imajo tako v Staninženiring, d.
o. o., MBD, d. o. o.; v Perini, d. o. o., imajo 8o-odstotni lastniški delež, v Tergo, d. o. o. in Vester, d. o. o., pa
51-odstotni lastniški delež. Nakup poslovnih deležev v
projektnih podjetjih predstavlja možnost širitve poslovanja na področju gradnje za trg, saj imajo ta podjetja v lasti zemljišča, ki predstavljajo potencial za
gradnjo stanovanjskih in poslovniti objektov. V naslednjih letih bodo na obmo^^u Škofje Loke ter širšega gorenjskega in Ijjbljanskega območja zgradili več
poslovnih prostorov in stanovanjskih kompleksov,
med katerimi bodo tudi luksuzna stanovanja.
V okviru projektnega podjetja MBD so že začeli z
gradnjo nadstandardnih stanovanj na ZaloSki cesti v

|o gradnji za trg velik poudarek, s tem da se osredotočajo na manjše "nišne" projekte oziroma objekte,
saj se zavedajo, da prav tov-^stna gradnja za trg pomeni možnost rasti, razvoja in Širitve poslovanja celotne skupine Tehnik.
Glede na eno od ključnih strateških usmeritev - da
se nameravajo zaradi večje dodane vrednosti osredotočati in povečevati proizvodnjo ter trženje lastnih polproizvodov in proizvodov; in po skrbno
opravljeni analizi prodaje v družbi SGP Tehnik, d. d.,
so se odločili za temeljito prenovo prodajne funkcije. Ker v maloprodajni enoti oziroma trgovini Tehnik
zaradi konkurence velikih trgovccv, ki jim je prodaja
raznovrstnega materiala osnovna dejavnost, ne dosegajo ekonomske upravičenosti pri poslovanju, ker
obstaja ogromno nerešenih in spornih terjatev iz obdobja bivšega Doslovodstva in ker prodaja raznovrstnega materiala nikakor ni njihova strateška
usmeritev, so se odločili, da maloprodajno trgovino
Tehnik z 20. septembrom letos zaprejo.
Ukvarjajo pa ve s tranzitno prodajo, Intenzivno z
veleprodajo njihovih lastnih polproizvockv in proizvodov, ki fizično poteka na lokaciji stranskih obratov
v Starem dvoru. V kolikor se zanimate za nakup betona. betonskih izdelkov oziroma polizdelkov, pokličite Janeza Torklija na številko 031/624 758, Če pa
vas zanimajo storitve obratov (ključavničarska in
kleparska delavnica, lesarska delavnica, Železokrivska delavnica), pa je za vas pravi naslov Gorazd Pikec
na 031/624 764

SKUPINA TEHNIK
Dejavnost
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Mostah v Ljubljani, v okviru podjetja Perina pa je v
pripravi gradnja večjega stanovanjskega in poslovnega .kompleksa Vurnikov trg v Radovljici. V okviru
obvladujočega podjetja SGP Tehnik, d. d., v Šutni
gradijo stanovanjsko sosesko, ki jo sestavljajo tri samostojne hiše in štiri enote v dveh dvojčkih, ki bodo
vseljive v prihodnjih mesecih. V skupini Tehnik daje-

SPLOŠNO GRADBENO P O D J E T J TEHNIK d.d.
družba z a gradbeništvo, inženiring, trgovino

www.iidi.si

Namizni žar
»Za hitro pripravo slastnih prigrizkov
• Primeren tudi za peko mesa, rib ali zelenjave
• Plošča Iz tlačno litega aluminija s premazom
proti prijemanju
»S snemljivo zbiralno posodo za odvečno olje
•Brszstopenjsko nastavljiv temiostat
• Mere p l c ^ žara:
pribl. 3 0 X 2 7 cm

^

O Q

9 9

kos

Univerzalni rezalnik
• Robustni kovinski univerzalni rezalnik
• Nerjaveče rezilo, premer pribl. 1 7 cm
• Brv^^rstnpAnjskn nastavljiva debelina rezanja
do 20 mm
• Z varnostnim stiiolom
• Brezstopenjsko nastavljivo število vrtljajev
nc^
• Z zbiralno skledo, čistilnim čopičem
in držalom za ostanke

Izdelki so dobavljivi samo v omejenli količinah. V primeru, da bodo ki ub skrbnemu nacrtovaniu zalog p'i nepričakovano velikemu povpraševanju že prvi dan razprodani, cenjene kupce prosimo za razumevanje.
Prodaja samo v koSžinah. običajnih za gospodrnjsK'«. Siike so simboKne. Vse cene veijaio za izdelke biez dekorativnih dementov do razprodaje zaloa Vs« cene SQ v EUR s oripadaioCim DOV. Za tiskat^lie napake ne odgovariamo.

Ud! d.0.0. k.d.
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VOLITVE 2008

Razgledi

Spodnje vprašanje smo naslovili osmim kandidatom v gorenjski volilni enoti, ki so v raziskavi javnega mnenja
pretekli petek pri anketirancih za svojo stranko dobili najvišji odstotek glasov. Izbrali pa smo kandidate tistih
strank, Id so v naši anketi dobile več kot dva odstotka glasov.

Kateri Goren c"
30d0 s e d e i v D a r a m e n t u
DANICA ZAVRL Ž I E B I R

Vse kandidate,
ki jim znotraj
stranke kaže
najbolje, smo
zaprosili,
naj napovedo,
kateri kandidati
z Gorenjskega
bodo po
njihovem
mnenju prišli v
di*žavni zbor!
Gorenjska bo
imela v parlamentu enajst
poslancev, torej
naj bi
napovedali
enajst imen.

V Gorenjskem glasu smo
minuli petek objavili raziskavo javnega mnenja glede volite\' v diživni zbor. Anketa je
lahko dobra osnova za napoved, kateri kandidati bodo izvoljeni v parlament. V njej se
namreč vidi, kateri kandidati
so za svojo stranko v gorenjski volilni enoti dosegli najvišji odstotek. Vse kandidate,
ki jim znotraj stranke kaže
najbolje, smo zaprosili, naj
napovedo, kateri kandidati z
Gorenjskega bodo po njihovem mnenju prišli v državni
zbor! Gorenjska bo imela v
parlamentu enajst poslancev,
torej naj bi n a p o v e d enajst
imen. Na naše povabilo so
odgovorili: Branko Grims
(SDS), Tomaž Tom Mencinger (SD), Borut Sajovic
(LDS), Jožef Logar (DeSUS),
Lojz PotoCnik (Zares), Klemen Ramuš (SNS), Matej Tonin (NSi) in Janez Podobnik
(SLS). Vsi niso želeli govoriti
o imenih, nekateri pa so dali
jasne in nedvounme odgovore. Objavljamo jih takšne, kot
so nam jih poslali.
Branko Grims (SDS): "Že
na predstavitvi kandidatov
SDS na Gorenjskem, ki se je
je udeležil tudi predsednik
SDS g. Janez Janša, sem utemeljil naslednji izid: "Zaupam dobrim ljudem, ki lu
živijo. Ker bo tokrat šlo za
vrednote - da nikomur ne bo
več prišlo niti na misel da bi
blatil Slovenijo z neresnicami
v tujini; in za to, da tajkuni
vseh barv preko svojih medijev ter "žlahtnih" politi6iih
lakajev ne bi podredili Slovenije lasmim ozkim osebnim
interesom - bo SDS zmagala
v okraju, kjer kandidiram, na
Gorenjskem, ter v Sloveniji
kot celoti. In ta zmaga bo prepričljiva, z veliko razliko."
Zato imajo odtno za izvolitev
največ možnosti kandidati: 1.
volihii okraj: Boris Kitek, 2.
volilni okraj: Marija Ogrin, 3.
volilni okraj: mag. Anton Pogačnik, 4. volilni okraj: Darinka Rakover, 5. volilni okraj:
Bojan Homan, 6. volilni
okraj: mag. Branko Grims, 7.
Volilni okraj: Vida Raztresen,
8. volilni okraj: MUenko Zi-

Branko G r i m s

Borut Sajovic

Tomaž T o m Mencinger'

Klemen Ramuš

Lojz Potočnik

Matej Tonin

Jožef Logar

Janez Podobnik

herl, 9. volilni okraj: Milan
Čadež, 10. volilni okraj: Rudi
Veršnik, 11. volilni okraj:
Rado Likar. O vrstnem redu
njihove izvolitve bodo seveda
odločili volivke in volivci."

Lojz Potočnik (Zares) napoveduje, da bodo izvoljeni
naslednji kandidati: "Lado Likar, Milan Čadež, Branko
Grims, Tomaž Tom Mencinger, Samo Bevk, Eva Štraus
Podlogar, Damijan Peme,
Lojz Potočnik, Borut Sajovic,
Jožef Logar, Franc Čebulj."

povprečjem države. Potrebno je upoštevati tudi, kako
bodo mandati razdeljeni v
preostalih enotah. Skratka
napovedovati imena, bi bilo
neodgovorno, saj ne morem o ugotoviti, kako se bodo
posamezni kandidat odrezali
v zadnjem tednu kampanje.
Zaradi vsega povedanega bi
•napovedal samo število poslancev, za posamezno stranko: N.Si bo imela enega poslanca, SDS tri poslance, SD
dva poslanca, Zares, DcSUS,
LDS, SNS in SLS pa vsaka po
enega."

S U S na Gorenjskem dva do
tri poslance. Poleg sebe vidim še dva, ki bi utegnila doseči zelo dober rezultat. Žal
Jiremalo poznam kandidate
drugih strank, vendar bi glede na rezultate ankete ocenil, da latiko v parlament pridejo: Darja Lavtižar Bebler
(SD), Borut Sajovic (LDS).
Damijan P e m e (Zares),
Branko Grims (SDS), Nina
Mavrin (SNS) in Mihael
Prevc (SLS). Res so to samo
predpostavke, zadnjo besedo
bodo v nedeljo imeli volivke
in volivd, za katere upam, da
se zavedajo svoje moči in
bodo šli na volišča v kar največjem številu. Tako ne bodo
prepustili odločitve drugim."

Borut Sajovic (LDS): "Moja
napoved je sledeča: LDS: Borut Sajovic, Janko Stušek,
Branko Celar; SD: Tomaž
Tom Mencinger, Samo Bevk,
Jure Meglič; ZARES: Damijan Peme, Darko Koren:
SDS: Branko Grims, Milan
Čadež; SLS: Mihael Prevc"
Tomaž T o m Mencinger
(SD): "SDS: Branko Grims,
Lado Ukar, MUenko Ziherl,
Bojan Homan; SD: Tomaž
T o m Mencinger,
Samo
Bevk, Darja Lavtižar Bebler;
Zares: Damijan Peme; LDS:
Bomt Sajovic; D e S U S : Ljubomiljasnič; SLS-I-SMS: Janez Podobnik."
Klemen Ramuš (SNS):
"Moja. napoved:
Branko
Grims, Lado Ukar, Milan Čadež, Tomaž Tom Mencinger,
Darja Lavtižar Bebler, Samo
Bevk, Damijan Peme, Jožef
L c ^ , Borut Sajovic, Klemen
RamuS, Janez Podobnik."

Matej Tonin (N.Si); "Narava proporcionalnega volilnega sistema, ki je v veljavi v
Sloveniji, je takšna, da vsak
kandidat za poslanca tekmuje na dveh ravneh. Najprej
med seboj za volilne glasove
tekmujejo stranke, nato pa
med seboj tekmujejo tudi
kandidati za poslanca znotraj
iste stranke. Glede na-zapletenost propordonahiega volihiega sistema je izredno
težko napovedati konkretno
ime, kdo naj bi bil v nedeljo
izvoljen za poslanca in kdo
ne. To bo odvisno od številnih dejavnikov, ki jih je ta trenutek skoraj ni mogoče napovedati. Zlasti za manjše
stranke bo pomemben rezultat stranke na nivoju prve
volilne enote (Gorenjske); ali
bo ta pod povprečjem ali nad

Jožef Logar (DeSUS): "Nehvaležne so takšne napovedi. Opiram se na zelo dobro
javnorrmenjsko raziskavo
Gorenjskega glasa, ki kaže,
da bo DeSUS tretja najmočnejša stranka tudi na Gorenjskem, v parlament pa
znajo priti še SD, SDS, Zares, LDS, S N S , S L S + S M S .
Sicer so vsi DeSUS-ovi kandidati v prvi volilni enoti dobri in bi si zaslužih priti v
parlament. Vem, da so taka
pričakovanja nerealna, zna
pa se zgoditi, da bo imel De-

Janez Podobnik (SLS): "Ocfr
njujem, da je zaradi volilnega sistema vsakršno napovedovanje volilnih rezultatov
zelo tvegano. Zato lahko govorim le v svojem imenu in
imenu liste, na kateri nastopam kot kandidat za poslanca v Državnem zboru. Tako
sem prepričan, da bo skupna lista SLS in SMS d o s e ^
zelo dober volilni rezulfeit."

EKONOMIJA

stefan.zargi@g-^as.si

Inovatorji Acronija spet zlati
Med najboljšimi inovatorji na nacionalni ravni, ki so prejeli priznanja G Z S , so inovatorji iz štirih
gorenjskih podjetij.
Štefan Žargi
Ljubljana - V sredo je Gospodarska zbornica Slovenije pripravila slavnostno podelitev priznanj za inovacije
najboljšim inovatorjem v
preteklem letu. Priznanje za
najboljše inovacije G Z S na
nacionalni ravni predstavlja
najvišje priznanje inovativn i m dosežkom slovenskih
podjetij in s tem promocijo
inovativnosti v Sloveniji.
Zdenko Pavček, predsednik
G Z S , je na današnji slovesni
podelitvi priznanj in diplom
najboljšim inovacijam za
lansko leto poudaril, da so
"ključen element inovativnosti posamezniki, inovatorji na področjih tehnologije, procesov, oblikovanja ali
trženja, ki prinašajo v podjetja sveže ideje, zamisli,
ustvarjalni nemir, izboljšave
in rešitve."
Na letošnji šesti podelitvi
priznanj inovatorjem je bil
prisoten tudi minister za gospodarstvo Andrej Vizjak. Id
je v priložnostnem govoru
poudaril prizadevanja vlade
v iztekajočem se mandatu za
čim bolj prijazno gospodarsko okolje, inovacijsko dejavnost pa označil kot eno najpomembnejših gibal v razvoju. Podrobneje je razložil
program spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti,
ki temelji na štirih stebrih:
promociji in izobraževanju:
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KRATKE N O V I C E
BOHINJ

V LIP-u prekinili delo
v bohinjskem obratu LIP-a Bled so v ponedeljek nekateri od
tristo zaposlenih, po tem ko so videli plačilne liste, za približno dve uri prekinili delo in od delodajalcev zahtevali pojasnila za približno deset odstotkov nižje avgustovske plače, ki sicer znašajo v povprečju med 490 in 500 evri. Na zboru delavcev jim je vodstvo povedalo, da so minuli mesec dosegli
slabše poslovne rezultate, saj je v vsej Evropi proizvodnja
opažnih plošč v krizi, ker je novogradenj manj. Zato je v Evropi na zalogi kar tri milijone opažnih plošč, od tega sto tisoč v Bohinju, kjer letno izdelajo 1,4 milijona opažnih plošč.
Predsednik uprave LIP Bled Alojz Burja nam je dejal, da se je
prodaja v Španiji ustavila, velika kriza pa je tudi v Italiji. Pričakuje, da se bo stanje v prihodnjih mesecih sezonsko izboljšalo. Razlog za nižje plače pa naj bi bil tudi kolektivni dopust. Po sestanku so delavci znova zagnali stroje in sklenili,
da bodo manjkajoči uri nadoknadili v soboto. Š. Ž.

LJUBLJANA

Uspešno končan prevzem Lesnine

Zlato priznanje so inovatorji Acronija prejeli iz rok predsednika G Z S in ministra za
gospodarstvo.
kadrovski krepitvi sposobnosti podjetij; vlaganjih v razvoj in infrastrukturo ter finančni podpori m a l i m in
srednjim podjetjem. Podeljevanje priznanj inovatorjem mora po njegovem
mnenju postati ena najpomembnejših
nacionalnih
prireditev, na ministrstvu za
gospodarstvo pa za 21. in 22.
oktober pripravljajo tudi 3.
forum inovacij kot osrednje
srečanje inovatorjev in hkrati tudi borzo inovacij.
Sicer pa s m o v poročilu
predsednika komisije G Z S
za priznanja za inovacije Andreja Kerina slišali, da so obravnavah 4 0 predlogov območnih in regionalnih zbor-

nic, ki so jih kot najboljše izbrale med na regionalni ravni 170 prijavljenimi inovacijami. Kljub petletni tradiciji
je sicer tudi v šestem letu
bilo nekaj težav z dokumentacijo, veiidar se je komisija
po dveh ocenjevalnih krogih
soglasno odločila podeliti sedem diplom, enajst bronastih, dvajset: srgbinih in dve
zlati prin&nji. t u d i tokrat so
inovatorji iz gorenjskih podjetij vidno zastopali našo regijo, saj so dobili Stanislav
Jakdj, mag. Alenka Kosmač,
mag. Milan Klinar, Franci
Perko, Jani Novak, Franc Zupan, Borut Lešnik iz jeseniškega Acronija zlato priznanje za razvoj nikljevih zhtin

INVAR, inovatorji Alpine iz
Žirov Robert Križnar, Oton
Žakelj, Jure Miklavc, Jan Jagodič, Tomaž Kokalj, Janez
Sedej, Peter Torkar, Matija
Jezeršek za razvoj čevlja za
smučarski tek, inovator iz
Domela Železniki Jože Benedičič za inovativno rešitev
ojačitve ležajnega ščita črpalke pomivalnega stroja ter
inovatorji kranjskega Iskaraemeca dr. Miro Ro®man, Janez Oranič, Milan Kozole,
Nenad Mederal, G r ^ o r Rodič, mag. Vojteh Močnik, dr.
Janez Ambrožič za razvoj sistemskega menedžmenta
energetskih dobrin (od6tavanje porabe energentov na
daljavo) srebmo priznanje.

V ponedeljek se je zaključila prevzemna ponudba družb
Glen, Publikum Trezor in Siring za delnice Lesnine, ki jo je
v času trajanja od 19. avgusta s skupno 20.866 delnicami
sprejelo 941 delničarjev Lesnine. Skupaj z delnicami, ki so
bile v lasti prevzemnikov pred začetkom prevzema, imajo
prevzemniki sedaj skupno 62,39-odstoten lastniški delež v
Lesnini. Poleg državnih skladov KAD, SOD in vzajemnega
sklada Triglav Steber so izven ponudbe ostali mali delničarji s samo 2,41 odstotka delnic. Družbo G l e n j e konec leta
2004 ustanovilo šest družbenikov s prenosom delnic Lesnine, pridobljenih v zadnjem desetletju, med katerimi so nekateri vodilni zaposleni iz družbe Lesnina, med drugimi je
ustanovitelj in družbenik tudi Bojan Papič, sicer predsednik
uprave Lesnine. Skupino Publikum tvori šest kapitalsko
močnih družb, med katerimi je tudi leta 1997 ustanovljena
družba Publikum Trezor, ki je del konzorcija, ki je objavil namero za prevzem Lesnine. Skupina ima bogate izkušnje na
vseh finančnih področjih, med katerimi je treba posebej izpostaviti svetovanje pri prevzemih in združitvah, borzno posredovanje, upravljanje premoženja ter upravljanje vzajemnih skladov. Š. Ž.

najboljša obresin,) mera za vaš denar

Janus Trade po 15 letih na novi poti
v Janus Trade so se odločili posvetiti zastopstvu korejskega Samsunga.
ŠTEFAN Ž A R G I

Kranj - Tokrat predstavljamo
tretjega kandidata za naslov
gazela 2 0 0 8 na Gorenjskem,
torej finalista za izbor najboljšega hitro rastočega podjetja v naši regiji, ki ga organizira časopisna družba
Dnevnik. Janus Trade, d. o.
o., iz Kranja ni novinec med
podjetji, ki se potegujejo za
ta laskavi naslov, saj je bil v
letu 2003 že celo nominiran
za to priznanje.
Kot nam je povedal Jernej
Stanonik, pomočnik direktorja, je družba Janus Trade
v 15 letih obstoja kar nekajkrat spreminjala svojo dejavnost. Začeli so s tremi zaposlenimi z odkupom ter prodajo mobilnih telefonov, odpirali trgovinice po manjših
krajih, postopno širih ponudbo tudi na fotografsko in
računalniško področje in trgovine so postajale vedno

Jernej Stanonik
večje. Pred tremi leti so pridobili zastopstvo svetovno
znanega proizvajalca iz Južne Koreje Samsung, pred dobrim letom pa dodah program audio-video ter program bele tehnike s specializacijo na jumbo hladilnike
tega proizvajalca.
Zgodba prodajne ponudbe
Janus Trade pa je sredi letoš-

njega leta doživela pomemben prelom oziroma preobrat ker želi Samsung postati številka ena v Sloveniji,
k temu dlju pa stremijo tudi
v Janus Trade, so se odločili,
da v dobrobit tega cilja odprodajo svoje maloprodajne
trgovine (razen v Kranju in
Krškem) in se osredotočijo le
v veleprodajo. Sprememba
velja od prvega septembra.
Število zaposlenih, ki se je
bližalo številki 50, so zmanjšali na 23 in se posvetili novemu izzivu. Prepričani so,
da so izbrali dobrega partnerja, da jim je bilo zaupano
zastopstvo v tekem obsegu,
pa je tudi priznanje, saj je
Samsung znan, da se trgov
loteva po skrbnih analizah.
Po besedah Stanonika so
ustvarili zelo dobre odnose z
vsemi slovenskimi operaterji
Mobitelom, Simobilom, Debitelom. T u š e m , pri čemer
se zavedajo, da je trg zasičen

z množico različnih znamk.
Vendar v agresivni strategiji
osvajanja trga Samsunga, ki
ponuja veliko več modelov v
krajšem času, ki s tem želi
zadovoljiti potrebe in želje
posameznega kupca, vidijo
pomembno prednost. Razvoj mobilnih telefonov je seveda še vedno zelo buren,
pomembna značilnost Samsunga pa je, da telefone izdelajo izldjučno in v celoti sam,
celo več: so dobavitelj delov
tudi svojim konkurentom.
Jernej Stanonik pa ob tej
uspešni podjetniški zgodbi
poudari, da je to zasluga celotnega kolektiva, saj narava
te dinamične dejavnosti zahteva od slehernega strokovnost in veliko marljivost, tudi
za ceno odrekanja na račun
privatnega življenja. Ob povprečni starosti 33 let so mlad
kolektiv in ocenjuje, da so
imeli srečno roko pri izbiri
kadra. .

^04 28 00 777
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Ba/rč/te sPortPv« ne IjK^tv Ozetpi
MEKON LOKA D.O.O.

J ' ^ ^^ ^ \

Podlubnlk 253, 4220 Škofja Loka

i l ^ f i ,

tel.: 0 4 5 1 5 0 5 9 0
mfo@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

JEZIKOVNI TEČAJI
• Angleščina • Nemščina • italijanščina
• Španščina • Francoščina • Ruščina
•Slovenščina • L a t i n š č i n a • H r v a š č i n a

TEČAJI ZA PROSTI ČAS
* Mozaik* Klekljanje* Nakit
• K e r a m i k a • Risanje • Slikanje
• P o s l i k a v a s t e k l a , svile,...

RAČUNALNIŠKI TEČAJI
• W i n d o w s * VVord • Excei • Power Point

dijake
študente
odrasle
upokojence

KDAJ?
Pričetki od
22. septembra
dalje.
No voljo je
wei kot 200
rozlienih

Na voljo 30 xočelni
in nadoljevolni
ie<am<hd l . d o 7 .
stopnja ), uirievani«
iolikft- snovi,
priprava n o maturo,:
indtvklualnl pouk.
te{o{l xa zakl|ud«ne
tkupine.
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čebelarji na sprejemu pri županu / Foto ir,„, doh

Maketa novega čebelarskega centra v Lescah/Foto: TI™ DOH

LjuegANA

Denar za izvajanje lokalnih projektov
Program razvoja podeželja za obdobje 2007-2013 zagotavlja v
okviru četrte osi Leader tudi podpore za izvajanje različnih lokalnih razvojnih projektov, za spodbujanje medregijskega in
čezmejnega sodelovanja, za delovanje lokalnih akcijskih skupin (LAS) in za usposabljanje prebivalcev na območju LAS-a.
Do denarja za izvajanje teh ukrepov so upravičene lokalne akcijske skupine, ki temeljijo na partnerstvu javnega, ekonomskega in civilnega sektorja in se oblikujejo na določenih podeželskih območjih s skupnimi razvojnimi problemi in možnostnni. Akcijske skupine v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom izdelajo lokalno razvojno strategijo in tudi same odločajo o tem, za katere projekte bodo porabile denar. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na prvem razpisu izbralo in potrdilo štirinajst lokalnih akcijskih skupin, v
kratkem bo z njimi tudi podpisalo pogodbe o pravicah, obveznostih in načinu koriščenja denarja. Letos bo med LAS razdelilo dobre 2,3 milijona evrov denarja, od tega i,8 milijona evrov za izvedbo projektov, ostalo pa za delovanje LAS. Na drugi razpis je doslej prispelo osem vlog za potrditev akcijskih
skupin, te vloge pa na ministrstvu še obdelujejo. C. Z.

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVUlCA
VRTEC RADOVUlCA
SVET VRTCA RADOVUlCA
Kopališka cesta 10, 4240 RADOVUlCA
razpisuje delovno mesto

RAVNATEUA/RAVNATEUlCE
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljico izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje,
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. I, RS, št. 16/07. 36/08). Poleg tega morajo
imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.

cveto.zaplotnik@g-glas.si

Čebelarji bodo gradili
izobraževalni center
čebelarji bodo s podporo občin prihodnje leto začeli graditi v Lescah gorenjski čebelarsko
izobraževalni center.
CVETO ZAPLOTNIK

Radovljica - Maja je minilo
125 let, odkar so v Lescah
ustanovili Čebelarsko in sadjarsko društvo za Kranjsko,
ki je prvi predhodnik današnjega Čebelarskega društva
Radovljica. Radovljiški župan Janko S. Stušek je ob jubileju v torek sprejel čebelarje in jim čestital ob visoki obletnici, hkrati pa j e bila to
tudi priložnost za predstavitev zgodovine društva, aktualne čebelarske problematike in načrta za gradnjo Čebelarsko izobraževalnega centra Gorenjske. Ko je Severin
Golmajer opisoval bogato
društveno preteklost, je med
drugim dejal, kako je država
nekdaj čebelarjem deUla
sladkor za zimsko krmljenje
čebel in kako so v društvu
prirejali tečaje za pridobivanje voska, ki je bil v tistih časih celo pomembnejši pridelek kot med. "Časi^ ko je čebelar s pipo v ustih sedel
pred čebelnjakom in m i m o
opazoval, kako čebele prina-

Dr. Aleš Gregorc
šajo med, so minili. Zdaj ni
glavno vprašanje, koliko bo
medu, ampak to, ali bodo čebele preživele," je ugotavljal
član upravnega odbora društva Brane Kozinc in poudaril, da so za društvo in čebelarstvo zdaj težki časi. Država
je po njegovem mnenju premalo storila za zaščito ogrožene kranjske čebele, čebelarje moti onesnaževanje
okolja s fitofarmacevtskimi
sredstvi in mineralnimi gno-

jili pa tudi od uporabe gensko spremenjenih organizmov si ne obetajo ničesar dobrega. Člane društva je pozval, da naj se pogosteje udeležujejo izobraževanj. Predsednik društva dr. Aleš Gregorc je dejal, da radovljiško
društ/o združuje 75 članov s
skupno 1.400 čebeljimi družinami in da čebelarstvo
kljub težkim časom ne bo
propadlo. Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Čebelarske zveze
Zgornje Gorenjske, je čebelarje seznanil s predlogom za
združitev vseh čebelarskih
društev na Gorenjskem v
enotno, pokrajinsko zvezo,
ob tem pa je poudaril: "Čebelarji tudi sami potenciramo
pesimizem. Ni res, da število
čebelarjev in čebeljih družin
upada in da ni mladih..."
Vodja občinskega referata
za razvoj Alenka Langus je
predstavila priprave na gradnjo Čebelarsko izobraževalnega centra Gorenjske. Kot
je dejala, so za objekt, ki ga
bodo zgradili v bližini stavbe

Mošt iz vreče v škatli
Na Matijovčevi kmetiji v Podbrezjah predelujejo sadje tudi v sladki mošt, ki
ga polnijo v škatle s pet- in desetlitrskimi vrečami.
CVETO ZAPLOTNIK

Podbrezje - Na kmetiji, kjer
obdelujejo sedemnajst hektarjev lastne in najete kmetijske zemlje in redijo do dvajset govedi, ima sadjarstvo že
dolgo tradicijo, še iz časov
umnega sadjarja Franca Pirca. Poleg visokodebelnega
kmečkega sadovnjaka imajo
tudi dva hektarja intenzivnih
nasadov, prvega so zasadili

pred dvajsetimi leti, zadnjega pred štirimi. Večino sadja
prodajo kot namizno sadje, v
zadnjih letih pa se vse bolj
usmerjajo v predelavo. Sadje
predelujejo v sok, jabolčni
kis, krhlje in različna žganja.
Kot je povedal gospodar Janko Jeglič, so se lani opremili
še z napravami, ki jim omogočajo pranje in mletje sadja
ter filtriranje, pasteriziranje
in pohijenje soka v škatle s

pet- in desetlitrskimi vrečkami. Vsaka vrečka ima pipico,
iz katere je možno sok enostavno točiti v kozarce. Sok iz
že načete vrečke oz. škatle je
obstojen dva do tri mesece, v
zaprti škatli najmanj eno
leto. Storitev, to je stiskanje
mošta in polnjenje y vreče,
opravljajo tudi za druge.
"Pri nas bo letošnja letina
sadja kar dobra, toča je nasad
obšla, le enkrat ga je malo

kmetijske zadruge v Lescah,
že pridobili gradbeno dovoljenje, z gradnjo naj bi predvidoma začeli prihodnje leto
Boštjan Noč, predsednik
Čebelarske zveze Slovenije, b o predlagal, da bi
se vsa gorenjska čebelarska društva

združila v

enotno Čebelarsko zvezo
Gorenjske.
in jo končah v letu 2 0 1 0 .
Center bo namenjen čebelarjem, turistom in drugim obiskovalcem. V njem bodo satnišnica za izdelavo satnic,
polnilnica medu, razstavno
prodajni prostor, prostori za
društva, čebelarsko zvezo in
svetovalno službo ter predavalnica za izobraževanje čebelarjev. Vrednost naložbe je
950 tisoč evrov, predvidevajo, da bodo 7 0 odstotkov pridobili na razpisu iz razvojnih
'sredstev, 2 2 odstotkov naj bi
prispevale gorenjske občine,
ostalo pa čebelarji.

oplazila," je dejal Janko in poudaril, da bodo sadovnjak zavarovali z mrežami proti toči
takrat, ko bodo obnavljali nasad. Bolj kot o obnovi nasada
za zdaj razmišljajo o treh
apartmajih, ki jih urejajo nad
prostori za predelavo sadja.
Kdaj bodo končali naložbo,
bo odvisno tudi od tega, ali
bodo uspeli na razpisu pridobiti evropski denar. Na kmetiji se že zdaj ustavljajo skupine domačih in tujih gostov,
domači jim radi pokažejo
bližnjo taborsko cerkev, sadovnjak in postopek predelave sadje, prepričani pa so, da
bi na kmetiji marsikdo tudi
preživel dopust ali bi mu bilo
to izhodišče za izlete.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo pet let.
Predviden začetek dela bo 05. 01. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev: potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naJ^lepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo o nekaznovanosti
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, dosedanje
delovne izkušnje, kratek življenjepis in PROGRAM VODENJA
ZAVODA, pošljite v osmih dneh po objavi razpisa, na naslov:
Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, Vrtec Radovljica, Svet
Vrtca Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica, z
oznako "Prijava na razpis ravnatelja".
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem
roku.
Priprava sadja za mletje/Foto:Tin»Doki

janko Jeglič ob škatli z vrečo sladkega mošta, /fou TiniDou
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Želijo pridobiti mlade
"V Gorenjski banki s m o skupaj z Zavarovalnico Triglav z letošnjim šolskim letom ponudili dijakom
prvih letnikov gorenjskih srednjih šol brezplačno nezgodno zavarovanje," pravi Igor Poljšak, vodja
poslov z občani, in poudarja, da je doslej med dijaki dober odziv.
CVETO 2 ^ L O T N I K

Zakaj ste se odločili za to
akcijo?
"V banki želimo pomladiti
starostno strukturo naših
strank in približati svoje poslovanje tudi mlajšim ter jim
s tem pomagati pri vstopu na
samostojno pot opravljanja
bančnih zadev. Ker se zavedamo, da so prvi koraki k samostojnosti zelo pomembni,
smo se odločili, da jim stopimo naproti in jim ponudimo
brezplačno nezgodno zavarovanje."
Akcijo ste pripravili v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav ...
" Z Zavarovabiico Triglav
smo se dogovorili, da skupaj
nagovorimo dijake prvih letnikov gorenjskih srednjih
šol in njihove starše. Želimo, da dijaki v novo šolsko
leto vstopijo čimbolj brezskrbno in da staršem ob za-

četku šolskega leta nekoliko
omilimo izdatke."

izjavo za odprtje računa. V
banki jim bomo brezplačno
odprli osebni račun, za katerega jim ne bomo zaračunali stroškov vodenja. Za poslovanje z osebnim račun o m jim bomo brezplačno
izdali bančno kartico Activa
Maestro, ki jo bodo lahko
uporabljali za dvige na bankomatih ter za plačilo blaga
in storitev na prodajnih mestih, označenih z nalepko
Activa Maestro, v Sloveniji
in v tujini."

Kolikšna je premija za zavarovanje?
"Banka plača jdijaku letno
premijo v višini petnajst evrov za osnovne zavarovalne
vsote, ki jih ponuja Zavarovalnica Triglav. Če dijak želi
biti zavarovan še za višje
kritje, dodamo premijo plača sam in sklene še eno zavarovanje."
Kakšni so pogoji za sklenitev zavarovanja?
"Edini pogoj je ta, da ima
dijak osebni račun v Gorenjski banki oz. ga bo odprl. Izpolniti mora le še pristopno
izjavo za zavarovanje in jo
poslati na Območno enoto
Zavarovalnice Triglav."

Igor Poljšak, vodja poslov z

občani v Gorenjski banki
J e pot do osebnega računa
zapletena?
"Ne. Dijaki naj se z davčno
številko in veljavnim oseb-

nim dokumentom oglasijo v
naši najbližji ekspozituri,
kjer bodo izpolnili pristopno

Ste zadovoljni z dosedanjim potekom akcije?
"Akdja poteka tretji teden,
trajala bo do konca oktobra.
Doslej smo s potekom zadovoljni, za tovrstno zavarovanje se je odločilo več kot sto
dijakov. Ker podatki in izkušnje kažejo, da se nezgodna
zavarovanja dijakov sklepajo
od septembra do konca oktobra, lahko pričakujemo še
zelo spodbudne rezultate."
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Ukrotili bodo plaz pod Starim vrhom
Pred kratkim so se začela gradbena dela pri sanaciji največjega aktivnega plazu v škofjeloški občini, plazu na lokalni cesti med naseljem Luša in smučiščem Stari vrh. Dela so stekla skoraj natanko leto dni po katastrofalnih poplavah, ki so
prizadele Selško dolino in širše območje Škofjeloškega.
Pred letom dni, prav na dan povodnji, so plazišče obiskali
predstavniki ministrstva za okolje In prostor In z občinskimi
strokovnimi službami dosegli dogovor o nujnosti sanacije
plazišča. Zatem so stekli postopki za uvrstitev projekta sanacije plazu Stari vrh na prednostni seznam državnih sanacij In Iz državnega proračuna je bil v letu 2008 tudi zagotovljen denar. Trenutno izvajajo tehnično najbolj zahteven del
sanacije, postavitev 50 metrov dolge pilotne stene. Plazovito območje bodo zavarovali s podpornim zidom, nato bo
sledila ureditev odvodnjavanja ceste, cesto bodo na novo
asfaltirali in postavili novo obcestno ograjo. Kot sporočajo 2
občine Škofja Loka, bodo sanacijska dela predvidoma končana do konca oktobra. Vrednost celotne naložbe je 240 tisoč evrov In bo v celoti poravnana iz državnega proračuna
za leto 2008. D. Ž.
,
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Komunala v novi stavbi

KRATKA NOVICA
UKANC

Živina se bo vrnila s planin
V nedeljo bo v Bohinju že 53. Kravji bai. Načrtovan je bil sicer že za prejšnji konec tedna, vendar je slabo vreme poskrbelo za razmočena tla na travniku v Ukancu, kjer že dolga
leta organizirajo to bohinjsko tradicionalno prireditev. Kot
po navadi bodo v sprevodu nastopili bohinjski majerji in
majerice, ki bodo s planin prignali živino. Nastopili pa bodo
še Bohinjska folklorna skupina z gosti iz Hrvaške, godbi Bohinj in Laškoz mažoretkami, citrarka Tjaša in ansambel Slovenski zvoki. Možno si bo ogledati demonstracijo uporabe
lesa, povečana bo tudi ponudba domače obrti. Z zanimivimi delavnicami pa bo poskrbljeno tudi za otroke, kar je letos novost. Pripravljajo pa tudi različna presenečenja. P. L.

Drugi tek
Gorenjskega glasa
Zaključek Gorenjskega in Slovenskega
pokala v rekreativnih teldh

Preddvor, nedelja,
28. septembra 2008, ob 10. uri.
Otroški teki - 550 m , i i o o m, 1 6 5 0 m
Članski tek - 1 1 . 0 4 0 m
Info: Janez Ferlic, 0 3 1 / 5 6 1 - 6 6 3 ,
janez.ferlic@gmail.com, www.klub-trmastih.si

Javno podjetje Komunala Tržič posluje letos z dobičkom, ob polletju ga je bilo več kot 515 tisoč
evrov. Preselilo se je v stavbo na Loki, kjer gradijo še delavnico.
STOJAN SAJE

Tržič - Lansko poslovanje v
J P Komunala Tržič ni bilo
uspešno, saj so imeli konec
leta 2007 okrog 255 tisoč evrov neplačanih obveznosti.
Še slabše je kazalo sredi leta,
ko je izguba znašala kar 378
tisoč evrov.
"Ob mojem prihodu v
podjetje je situacija zbujala
skrb. Občina Tržič je kot večinska lastnica poskrbela za
pokritje lanske izgube. Mi
smd izboljšali organizacijo
dela in sprejeli nov kader v
gradbeni enoti. Od 59 delavcev lani se je število vseh zaposlenih povečalo na 64.
Skupne prihodke smo v prvi
polovici leta 2008 povečali
za 40 odstotkov in dosegli
več kot 515 tisoč evrov dobička. Žal javne gospodarske
službe še vedno prinašajo izgubo zaradi zamrznjenih
cen, dobre rezultate pa ima
gradbena dejavnost Nova sistemizacija delovnih mest je
omogočila uskladitev plač, ki
so v enem letu višje poprečno za 18,5 odstotka bmto.
Obnovili smo informacijski

Očitkov dela tržiških občinskih svetnikov o nezakonitem imenovanju na to
ftmkdjo ni želel komentirati.
Povedal je, da ga je imenovala skupščina lastnikov podjetja lani in letos. Ima šesto
stopnjo tehnične izobrazbe,
je absolvent izrednega študija fakultete za organizacijske
vede, od leta 1 9 9 9 pa je
opravljal vodilne fonkcije v
več podjetjih. Nikjer ga ni zanimala politika, čeprav je bil
tudi sam član občinskega
sveta. Njegov cilj v Komunali
Tržič je pripeljati podjetje na
zeleno vejo in izpeljati inve-

™

soč evrov. Od tega so 120 tisoč evrov porabili za poravnavo dolga Cestnemu podjetju Kranj, ki je že leta 2006
obnavljalo Cankarjevo cesto
v Tržiču. Preostali denar so
rezervirali za letošnja dela
pri gradnji kanalizacije v zaselku Graben v Kovorju.
Okrog 270 tisoč evrov vreden projekt bodo končali prihodnje leto.

Radovljiški šolarji in njihovi spremljevalci pred Mohorjevo hišo v Celovcu
Ije pripravili lutkovno igrico.
Sredino potovanje radovljiških šolarjev na Koroško kaže,
da za dobra dela meja in razlike v jeziku niso ovira, kar so

Korito so obnovili, že nekaj časa pa ga več ne
uporabljajo

H

sticije v skladu z evropskimi
predpisi. Veliko dela imajo
pri obnovi vodovodov in dograditvi kanalizacije v tržiški
občini, obnovi mestnega jedra v Tržiču ter posodabljanju deponije Kovor in širitvi
ločenega zbiranja odpadkov.
Glede denarja za dovoz odpadkov iz drugih občin v Kovor je pojasnil, da je J P Komunala Tržič dobila 222 ti-

JOŽE KOŠNJEK

PODHOM

UntMttm,
ta narointkc IS ovrov
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Sebastijan Zupane meni, da v Komunali Tržič dobro delajo.

Radovljiški šolarji v Celovcu
Celovec - Dmštvo za kakovost življenja Novi paradoks
iz Ljubljane, ki skrbi za ljudi s
posebnimi potrebami, in koroška Volkshilfe, ki ima podobno poslanstvo, sta v sredo za
45 učenk in učencev Osnovne
šole Antona Janša iz Radovljice, ki jo obiskujejo otrod s posebnimi potrebami, organizirala celodnevni izlet na Koroško. Mladi so v spremstvu
učiteljev in sodelavcev Novega paradoksa najprej obiskali
Mohorjevo dvojezično ljudsko šolo in dvojezični vrtec, se
z ladjo peljali po Vrbskem ježem in si ogledali stadion, na
katerem so igrah tekme evropskega prvenstva v nogometu. Radovljiški šolarji, za
katere je bil sredin izlet nepozabno doživetje, so za gostite-

Gorenjski Glas

sistem in vozni park. V slednjem je osem novih lahkih
tovornih vozil in nekaj strojev. V šestih mesecih smo
končali skoraj štiristo tisoč
evrov vredno naložbo v novo
poslovno stavbo na Loki, kjer
gradimo še delavnico in skladišča. Pozneje bodo zgoraj
poslovni prostori za trg. Staro stavbo v Pristavi bomo v
dveh letih preuredili v dvanajst stanovanj za prodajo,"
je povedal Sebasdjan Zupane, v. d. direktorja J P Komunala Tržič.

V Podhomu so v četrtek prejšnji teden slovesno blagoslovili
obnovljeno vaško korito. "Želja vaščanov je bila, da se korito obnovi, čeprav že nekaj časa ne služi več svojemu prvotnemu namenu. Gre zgolj za ohranjanje kulturne dediščine v
tem prostoru," je razloge za njegovo obnovo pojasnil župan
Corij Peter Torkar. Obnova je bila vredna skoraj štiri tisoč
evrov, denar pa so zbrali s pomočjo donatorjev, je še dodal
Torkar. M. R.

povedali tudi govorniki na
srečanju v Celovcu: predsednik Novega paradoksa Bomt
Sortmiere^er, predsednik
koroške in podpredsednik av-

strijske Volkshilfe Dieter Antoni, ravnateljica Osnovne
šole Antona Janša Jelena Horvat in ravnateljica Mohorjeve
ljudske šole Marica Haitman.

GORENJSKA
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Odprli nov oddelek vrtca

Nogometno igrišče
gotovo bo

v Vrtcu Škratek Svit Vodice so letos sprejeli vse otroke iz občine, v enoti na Skaručni pa so
odprli že tretji oddelek.
JASNA PALADIN

Vodice, Mengeš, Domžale "V naš Vrtec Škratek Svit Vodice smo letos prejeli 236
predšolskih otrok, od tega 62
novincev. Zelo nas veseli, da
smo sprejeli prav vse otroke
iz naie občine, čeprav je bilo
povpraševanja zaradi novega
pravilnika o brezplačnem
varstvu za mlajše otroke v
družini letos nekoliko več,"
je povedala v. d. ravnateljice
vrtca Hedvika Rosulnik.
Prostorsko stisko v vrtcih
so v občini Vodice z začetkom novega šolskega leta rešili z odprtjem novega oddelka. Poleg osmih oddelkov v
centralni enoti v Vodicah in
dveh v Utiku imaj o zda j še tri
na Skaručni. Se pa s prostorsko stisko spopadajo v drugih občinah. V Mengšu, kjer
imajo poleg centralnega vrtca še dve enoti v prostorih
osnovne šole, so letos sprejeli 83 otrok, na čakalni listi pa
je ostalo 14 otrok iz občine
Mei\geš in 44 otrok iz dru-

Vodstvo Občine Naklo že več kot desetletje
rešuje problem nogometnega igrišča. Zgradili
naj bi ga v vasi Strahinj.

gih občin. Zaradi priseljevanja mladih družin v občino
Mengeš, večje rodnosti in
drugih dejavnikov se tudi mi
srečujemo s prostorsko stisko, ko vsem staršem žal ne
moremo zagotoviti varstva
njihovih otrok. Odgovorni na
občinski upravi se zavedajo
problema in stiske staršev,
zato so se aktivnosti za povečanje kapacitet vrtca že pričele izvajati. Predvideva se prizidek k obstoječi enoti Gobca
na Šolski ulid 12, so sporočili iz mengeškega vrtca, kjer
bo v tem šolskem letu pravico do brezplačnega varstva
uveljavljalo trideset otrok in
njihovih staršev.
Še večje težave imajo v občini Domžale, kjer že imajo
dva javna in dva koncesijska
vrtca, pristopili pa so tudi k
postopkom za gradnjo vrtcev
v Domžalah, Preserjah in
Dobu, tako da bodo prihodnje leto lahko zagotovili 150
dodatnih mest "Da na celotnem ozemlju naše občine
primanjkuje prostih kapad-

STOJAN S A J E

Naklo - Nogomet je že dolgo
priljubljen šport tudi v Naklem. Žal v kraju nimajo prave sreče z igrišči za te namene. Nekdanje igrišče ob
osnovni šoli je bilo premajhno in preblizu stanovanjskih
hiS. Ker so ga naredili brez
dovoljenj, so ga morali zapreti. Nogometaši že vrsto let trenirajo in tekmujejo na igrišču
ob železniški progi, kjer so le
najemniki zemljišča. Zaradi
načrtov podjetja za širitev na
to območje se bojijo, da ga
bodo prej ali slej i z b i l i .
Prostorsko stisko so v Vodicah rešili z odprtjem novega
oddelka vrtca na Skaručni. .
tet v vrtcih, je žal v veliki
meri posledica ukrepa države o brezplačnem mlajšem
otroku v vrtcu, ki ni bil dogovorjen z občinami, vsekakor
pa je občinam povzročil s povečanim povpraševanjem ve-

liko več stroškov, ki jih morajo zagotoviti za reševanje
problematike," so sporočili iz
oddelka za družbene dejavnosti občine Domžale. Na čakalni listi v Donažalah ostaja
približno 130 otrok.

"Občina Naklo je dala leta
1 9 9 6 Telovadnemu društvu
Naklo denar za nakup zemljišča za nogomerno igrišče.
Nogometni klub je okrog petdeset tisoč nemžldh mark porabil za kritje dolgov. S pogodbo je bilo določeno, da bo skupaj z občino iskal možno lokadjo za novo igrišče. Občina
to počne že celo desetletje.

vendar smo imeli pri tem vrsto težav. Prizadevali smo si
tudi za odkup zemljišč severno od Osnovne šole Naklo.
Žal tam ni prišlo do dogovora
in odkupa zaradi previsoke
cene. Občina je lastiiik več kot
deset tisoč kvadratnih metrov
velikega zemljišča na robu
vasi Strahinj. Zanj smo že
spremenili namembnost za
športne in rekreadjske dejavnosti. Isto nameravamo narediti za približno 17 tisoč kvadratnih metrov parcel zasebnih lastnikov, ki jih bomo odkupili še letos. Ker imamo soglasja za umestitev igrišča na
območju krajinskega parka
Udinboršt, bi lahko gradnjo
začeli prihodnje leto. Pomisleki glede oteženega pristopa
v del vasi s spomenikom
NOB so odveč, cista je dovolj
široka in tudi prostor za parkiranje je predviden," je povedal župan občine Naklo Janez
Štular o možnostih za skorajšnjo rešitev problema.

Srečanje rodbine Komajs
BOŠTJAN BOGATAJ

Kopačnica - Pred dnevi se je
v Kopačnid zbralo kar sto
članov rodbine Komajs, Krekovi iz Kopačnice. "Prišli so
skoraj vsi člani treh rodov
družine v želji, da se bolje

spoznamo in ne srečujemo
le na pogrebih," je povedal
Alojz Krek. Njihova zgodovina sega v leto 1880, ko sta
kmetijo prevzela Jur in Marjana, ki je tri leta kasneje povila
Johano - babico najstarejših s
tokratnega srečanja. Za moža

je vzela Lajnarjevega Toneta
iz Davče, ki je v Kopačnico
tudi prinesel priimek Krek. V
zakonu pa se jima je rodilo sedem otrok, njihovi potomd
pa se bodo prihodnje leto znova zbrali pri Bukovcu v Žirovskem Vrhu.

Pri nas je
denar
vreden več
Imate občutek, da z vezavami na daljši rok nimate popolne kontrole nad
svojim denaijem. So vam ljubše vezave prostih finančnih sredstev za krajša
obdobja - za tri mesece, pol leta, mogoče največ do enega teta?
Imamo odgovor:
KONKURENČNE OBRESTNE
MERE ZA KRATKOROČNE
VEZANE VLOGE

Evropska sredstva za kanalizacijo
JASNA PAIADIN

Vodice - Občina Vodice je
bila uspešna na razpisu
Evropskega sklada za regionalni razvoj, saj so za
gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije na Kr-

vavški ulici, Lebarški poti,
delu Pustnic in Jegriš ter na
stranskem odcepu Vodiške
ceste v Vodicah prejeli del
evropskih nepovratnih sredstev v višini 120 tisoč evrov.
Strošek gradnje kanalizadje v dolžini 1200 metrov je

sicer visok približno osemsto tisoč evrov, 680 tisočakov pa bo morala zagotoviti
občina sama. Projekt, ki so
ga začeli izvajati že sredi
poletja, bo predvidoma zaključen septembra prihodnje leto.

Če finančna sredstva vežete od 3 do 6
mesecev, znaša obrestna mera 5,0%, za
vezave od 6 do 12 mesecev pa celo 5,1%.
Ponudba ve^a za zneske nad 1.001,00 €.

Goren{ska''9^ Banka
Banka

d podluhont

http://www.gbkr.si
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Brez prve nagrade

OBVESTILA
Konec poletne sezone v planinskih postojankah

Kjtotilo a objivo sprcteiTumo po idcfimi 04/20M2-00, bksu 04/20M2-13 ili osctm lu BIdvimovi cnli Kranj - Planinsko društvo Kranj obvešča obiskovalce gora,
vto)u01 po poftr - (to pont(W|U m itmki do 11.00 im! CoM 09ljw In pontKtt »r^^
da se je končala poletna sezona v njihovih postojankah.

MAJA BERTONCELJ

Medvode - Turistična zveza
Medvode je drugo leto zapored
razpisala natečaj za izbor najboljših turističnih spominkov.
Prejeli so jih nekaj več kot dvajset Odločitev strokovne komisije je bila, da se prva nagrada
ne podeli. Drugo nagrado je
prejela Rozalija Strojan za set
okroglih prtičev z znakom sotočja občine Medvode. Izdelek
je praktičen in estetsko zanimiv. Tretjo nagrado pa je prejela Gabrijela Kopač za grb občine Medvode - ročno kleldjano
čipko na kamenčkih, ki simbolizirajo reld Soro in Savo.

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

info@g-^s.si

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 9 1 , 4 2 4 0
RADOVLJICA, TEL: 0 4 / 5 3 1 5 2 4 9 , FAX: 04/53 «4 230
MADŽARSKE TOPLICE; 9 . 1 0 -12.10., 1 9 . 1 0 - 22. lo., 3. ii - 9.11.;
MEDŽUCORJE 3 . 1 0 - 5. lO.; TRST: 8.10.
OBVESTILA O DOGODKIH

OBJAVLJAMO v

RUBRIKI

GLASOV

KAŽIPOT BREZPLAČNO S A M O ENKRAT.

PRIREDITVE
Etnološki d a n

Nagrajena spominka iz
Medvod

TRŽIČ

Končali akcijo Sto vrhov
Planinsko društvo Tržič je ob stoletnem jubileju sklenilo desetletno akcijo Sto vrhov za sto let P D Tržič. Avtor Jože Rožič je zanjo določil petnajst obveznih vrhov, preostale pa so
izbrali udeleženci sami. Vsako leto so na o b č n e m zboru
društva podeljevali značke, priznanja in nagrade tistim, ki
so se vzpeli na sto vrhov. Letošnje srečanje planincev so pripravili 13. septembra v D o m u pod Storžičem, kjer so podelili še 46 priznanj. Kot je povedala predsednica Erna Anderle, je akcijo končalo 174 gornikov iz Slovenije in Hrvaške,
med katerimi jih je 24 iz domače občine. Sedaj začenjajo
novo akcijo Vrhovi brez meja, ki zajema 25 obveznih in sto
poljubno izbranih vrhov. Praznovanje stoletnice društva
bodo sklenili 20. decembra, ko bodo na prednovoletnem
srečanju za planince podelili tudi priznanja za sto vzponov
na hrib Kamnek. S. S.
BLED

Minerali na Triglavski tržnici
Pred informacijskim središčem Triglavska roža bodo v soboto od 10. do 12. ure znova pripravili triglavsko tržnico. Na
pisanih stojnicah bodo ponujali sveže pridelke z okoliških
kmetij. Tokratna izobraževalna delavnica za otroke pa bo
namenjena mineralom in kamninam, saj v Triglavski roži v
septembru gostijo fotografsko razstavo Mirana Udovča z
naslovom Minerali. Pod elektronskimi lupami si bo mogoče
ogledati zgradbo kamnin, poskusiti, kateri kamni pod kislino reagirajo oziroma zacvrčijo, otroci pa bodo tudi spoznali, kako delimo kamnine. Otrokom bodo predstavili plavajoči kamen plovec in svetleči obsidijan ter jim razložili, zakaj
je lehnjak tako zelo porozen. S posebnimi barvami si bodo
lahko pobarvali prodnik. M. R.

Kranj - Turistično društvo Kranj vabi na udeležbo na Etnološkem dnevu, ki bo jutri od 8. do 13. ure v starem mestnem
jedru Kranja na Glavnem trgu pri vodnjaku. Ogledali si boste lahko razne stbjnice z domačimi izdelki in dobili odlično
priložnost za nakup spominkov. O b i o . uri bodo nastopili
plesalci folklorne skupine Preddvor.

Pripoved o samorogu
Bled - Danes lahko ob 17. uri v Knjižnici Blaža Kumerdeja
prisluhnete pravljični pripovedi Blaža Kononenka Pripoved
o samorogu.

Z a mladino v radovljiški knjižnici
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se mladi, stari od 12 do
15 let, lahko iideležijo srečanja z naslovom Inside out, ki se
bo danes začelo v prostorih knjižnice in je namenjeno vsem
mladim, ki bo radi preživeli čas na drugačen način - on "norih" igrah, zanimivih pogovorih na življenjske teme in videoigricah. Srečanje bo na programu še prihodnji petek, 26.
septembra, prav tako ob 17. uri.

Hodil po zemlji s e m n a š i . . .
Radovljica - Linhartova dvorana In KD Sotočje vabita na
glasbeno prireditev Hodil po zemlji sem naši ... in pil nje
prelesti. Nastopili bodo gostje iz Argentine. Koncert bo jutri
ob 20. uri v Linhartovi dvorani v Radovljici.

Srečanje n a Tromeji
Rateče - T D Rateče - Planica vabi na 29. Srečanje na tromeji, ki bo v nedeljo, 21. septembra.

Prireditve v Trenti
Bled - Triglavski narodni park in Informacijsko središče T N P
Dom Trenta jutri ob 18. uri vabita v Informacijsko središče
T N P v D o m u Trenta na predstavitev knjige in projekcij6 dokumentarnega filma z naslovom Kozorog med Furlanskimi
Dolomiti in Triglavom avtorja Marca Favallia iz Italije in na
odprtje avtorske fotografske razstave prof dr. Franca Habeta V kraljestvu kozoroga.

IZLETI

RADOVGICA

Kolesarski izlet ob evropskem tednu mobilnosti
Občina Radovljica se v evropskem tednu mobilnosti, ki je
letos med i 6 . in 22. septembrom, že peto leto zapored
pridružuje pobudi dan brez avtomobila. Tudi tokrat pripravljajo kolesarski izlet, ki se bo danes, v petek, 19. septembra,
ob i6. uri, pričel na Linhartovem trgu in nadaljeval po 20kilometrski krožni poti med novimi krožišči, primerno urejenimi tudi za kolesarje: med Radovljico in Lescami, na
bodoči Cesti za Verigo v Lescah in na cesti Lesce-Hraše. Pot
bo vodila naprej skozi Zapuže, Begunje, Dvorsko vas,
Zgornji Otok, Gorico in Vrbnje nazaj v Radovljico. Tam bo
LTO Radovljica ob 17. uri pred Turistično informacijskim
centrom predstavila tudi novo kolesarsko informacijsko
točko. M. A.
STIČNA NA D O L E N J S K E M

Mladi v Stični
V soboto, 20. septembra, bo v Stični na Dolenjskem 27. festival mladih, imenovan Stična mladih. Na festivalu, ki ga je
slovenska Katoliška cerkev pn/ič organizirala leta 1981, se
zbere od osem do deset tisoč mladih. Srečanje, na katerega
vabijo organizatorji vse mlade, ne glede na versko
prepričanje, bo sproščeno. Organiziranih bo nad trideset
delavnic z različnih področij delovanja mladih. Popoldne ob
14.30 bo maša, ki jo bo daroval koprski pomožni škof Jurij
Bizjak, od i 6 . ure dalje pa bo družabni del z glasbo. J. K.

Žiri-Vrsnik-Ledine-Žiri
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi v soboto, 27. septembra, na planinski potep po hribovju in zaselkih nad Žirmi.
Odhod bo ob 7. uri izpred hotela Creina. Skupne hoje bo približno 6 ur. Pohod ni zahteven, saj poteka delno po cesti.
Prijavite se lahko v društveni pisarni do četrtka, 25. septembra.

N a Coteniški Snežnik na Kočevskem
Šenčur-Turistično društvo Šenčurv nedeljo, 28. septembra,
vabi na planinski izlet na Coteniški Snežnik na Kočevskem
(1289 m). Skupne zmerne lahke hoje bo od 4 do 5 ur. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred pošte Šenčur. Informacije
in prijave zbira do četrtka, 25. septembra, Franci Erzin, tel.
041/875-812.

Bodoveljska grapa
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo na pohod v
Bodoveljsko grapo. Izlet bo v četrtek, 2. oktobra, odhod avtobusa izpred Creine bo ob 8. uri. Pot je lahka, pohodniška,
hoje bo za 4 do 5 ur. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 29. septembra.

Kolesarski izlet
Kranj - Iz kolesarske sekcije Društva upokojencev Kranj vabijo v torek, 30. septembra, na kolesarski izlet na relaciji
Kranj-Škofja Loka-Puštai-Sv. Andrej-Škofja Loka-Kranj. Štart
bo ob 8. uri izpred društva.

D o m na Krvavcu je zaprl vrata v nedeljo, 14. septembra, vrata obiskovalcem pa bo spet odprl v času smučarske sezone.
D o m na Ledinah je bil redno oskrbovan do nedelje, i 6 . septembra, po tem terminu pa bo odprt še za vikende 21. in 28.
septembra, ter 5. oktobra, seveda če bo primerno vreme.
D o m na Kališču pa je od nedelje, 14. septembra, tradicionalno oskrbovan vso zimo ob vikendih in praznikih.

Angleške urice in klekljanje
Jesenice - V knjižnici se bodo 7. oktobra začele angleške urice, 3. oktobra pa klekljanje za osnovnošolce. Osnovnošolci
vabljeni k vpisu, število mest je omejeno.

Oblikujmo svoj porodni načrt
Kranj - Združenje Naravni začetki v Kranju v okviru projekta
Družinsko središče Junina hiša Kranj pripravljamo delavnice
V pričakovanju: nosečnost in porod. Delavnice bodo potekale v prostorih društva Auris, Huje 23a, Kranj. Vstop je prost.
Jutri ob 10. uri bo potekala delavnica z naslovom Oblikujmo
svoj porodni načrt.

Tematske kuharske delavnice
Ško^a Loka - V Kulinariki Krista zopet začenjajo s tematskimi kuharskimi delavnicami. V torek, 23. septembra, bodo
pripravljali ribe in morske sadeže. Delavnica bo potekala na
O Š Cvetka Colarja od 16. do 20. ure. Prijave na telefon
031/35 25 97- Več informacij na www.kulinarika-krista.com.

Krvodajalske akcije
Kranj - Rdeči kri Kranj obvešča, da nadaljuje s krvodajalskimi
akcijami za potrebe Splošne bolnišnice Jesenice in Zavoda za
transfuzijsko medicino v Ljubljani. Odhodi avtobusov na Jesenice, v splošno bolnišnico: petek, 26. septembra: 7.00 - KO RK
Predoslje - AP Predoslje; 8.00 - KO RK Huje, Center - pred KS
Huje - C. 1. maja 5 (ob 8.00), AP pred Creino (ob 8.io); 9.00 K O RK Gorenja Sava - AP Gorenja Sava; Odhodi avtobusov v
Ljubljano, na Zavod za transfuzijsko medicino: četrtek, 25. septembra: 6.00 - K O RK Duplje - AP Duplje; 7.00 - KO RK Zlato
polje - AP Zlato polje; 8.00 K O RK Cerklje - AP Cerklje: 9.00 KO
RK Naklo - AP Naklo; 10.00 - KO RK Čirče - AP Čirče - 1 4 krvodajalcev; v petek, 26. septembra: 6.00 - K O RK bratov Smuk AP B. Smuk; 7 . 0 0 - KO RK Stražišče - AP Stražišče; 8.00 • KO
RK Primskovo - pred domom krajanov Primskovo; 9.00 - KO
RK Kokrica - AP Kokrica; 9.30 • KO RK Vodovodni stolp • AP Vodovodni stolp na Oldhamski cesti.

Ustvarjalne delavnice
Kranj - Iz ustvarjalnega ateljeja čebelice Maje, Kurirska pot
2 7 na Primskovem, vabijo vse spretne roke, da se zopet
vključijo v ustvarjalne delavnice: v torek; 23. septembra, ježki iz sena in plodov; v torek, 30. septembra, pa Usnjeni
okrasni pasovi. Obe delavnici se bosta začeli ob 18. uri. Potreben material in orodja otroci dobijo na delavnicah. Rezervirajte si mesto na 0 4 1 / 2 8 6 155 ali maja2901@v0lja.net

Triglavska tržnica
Bled - Triglavska tržnica in odkrivanje različnih mineralov in
kamenin bo jutri med 10. in 12. uro pred info središčem Triglavska roža na Bledu. Na pisanih stojnicah si lahko naberete dobrot, kot so sveža zelenjava, sadje, med, različne moke,
kaše, začimbe, zelišča in drugo s kmetij z območja in okolice parka, otroci pa bodo na delavnici odkrivali pisane, plavajoče, luknjaste in mehke kamne.

Evropska prostovoljna služba
Jesenice - Mladinski center Jesenice na pobudo in v sodelovanju z nacionalno Mrežo mladinskih centrov Slovenije MaMa
pripravlja predstavitveno srečanje za vse potencialne nove
organizacije, ki bi gostile prostovoljne delavce iz tujine in mlade, ki bi radi opravljali prostovoljno delo v tujini. Predstavitev
bo v sredo, 24. septembra, v dvorani Mladinskega centra Jesenice in sicer ob 14. uri za organizacije, ob i 6 . uri pa za mlade.

RAZSTAVE
Svet pod Ratitovcem
Železniki - Muzejsko društvo Železniki vabi na odprtje razstave z naslovom Svet pod Ratitovcem, ki jo bodo odprli danes ob
19. uri v galeriji muzeja v Železnikih. Razstavljajo: Aleksander
Čufar, Domen Dolenc, Igor Mohorič Bonča in Tine Benedičič.

N a š kraj
Cerklje - V počastitev občinskega praznika je Društvo likovnikov
Cerklje pripravilo razstavo likovnih del z naslovom Naš kraj.
Odprli jo bodo danes ob 19. uri v župnijski dvorani v Cerkljah.

MALI OGLASI

n

domplan

PREDSTAVE

(non Zaresnnng,nopfBrnonine.
urtMnkttn In onooedko. d.d.
knr^, bWw«lKM 14

Zares čuden par

Tržič - V

Kulturnem centru Tržič (pravkar odprti prenovljeni
nekdanji kinodvorani) na Skali bo jutri ob 1 9 . 3 0 kot prvo gostovalo Kulturno društvo Kruh Križe s komedijo Neila Simona Zares čuden par.

M.f

041/647-499

www.domplan.si
STANOVANjE PRODAMO
Kranj, Vodovodni stolp, dvosobno v
II. nadst. izmere 61,29 m 2 , 1 . izgr.
1966. delno obnovijeno-kopalnica in
okna I. 2C04. cena 98.000,00 EUR.

Lumpacivagabund
Predoslje • Letošnja zadnja ponovitev gledališke predstave
Lumpacivagabund na prostem v izvedbi K U D Predoslje bo
pred župnijskim posestvom v Predosljah v nedeljo ob 19. uri.

Z A P O P O L N PREGLED SI OGLEJTE
WWW.CORENJSKIGLAS.SI/KAZIPOT

LEKARNA PLAVŽ
zaposli m a g . f a r m a c i f e (m/ž)

za delo v lekarni kot receptdr
* Prijave s priloženim življenjepisom in kopijami dokazil
o Izobrazbi nam pošljite po poŠti na naslov:

Lekarna P l a v t C. Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice
s pripisom: Z a razpis ali na mail: info@lekama-plav2.com
strokovnost
raziskovalna iHica
komuniktrtivnost
pridobrvarje novih znanj
naravnanost na stranke
pozitiven odnos do sprememb
doseganje rezultatov

Pridružite se nam!

GG

naročnine
04/20142 41, e-po$ta: narocnine@g-glas.si
www.g0renjskigla5.si

Na podlagi člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 63/07-UPB3, 65/08) O B Č I N A B O H I N J , Triglavska
cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica objavlja javne natečaje za
zasedbo naslednjih prostih uradniških delovnih mest:

- DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE m/ž,
- SVETOVALCA ZA KOMUNALNO
INFRASTRUKTURO m/ž,
- VIŠjECA SVETOVALCA ZA JAVNE FINANCE
IN SPLOŠNE ZADEVE m/ž,
- VODJA REŽIJSKEGA OBRATA m/ž.
Vsebina javnih natečajev za prijavo na prosta uradniSka
delovna mesta bo dostopna od ponedeljka, 22. septembra
2008, dalje na spletni strani Občine Bohinj http://
občina.bohinj.si/.

ličete nov dom aH Icupca u svojo
icpremi£nr>o? Oddaiatc atiraiematcstaAOvanWWW.COREN|SKICLAS.SI

fc, htSo ali postovni prester> Celovita reiit«v

na enem n>e$tu. Za vas deUnio

Aktivno • Jasno - Preudarno

LOTO
Rezultati 75. kroga
• 17. septembra 2008
7. 13. ts. 26. 27. ?2. 35 in 29
Lotko: 4 5 5 4 3 7
Lotko PLUS:
10. H. 1 6 , 1 7 . 18,19. 35 in 24
Predvideni sklad 76. kroga
za Sedmico: 775.000 EUR
Predvideni sklad 76. kroga

za Lotka: }20.doo EUR
Garantirani dobitek PLUS:
20.000 EUR

- - . - • - -T ^ . - . ri ^ imTJI ali, a

AJPd.0.0. Kranj
Koroška cesta
4000 Kranj
gsm: 031/330-040
tel.: 04/20 28 223,
e-po$ta: infb^ajp^i
STANOVANjE PRODAM
SKOFJA LOKA, Frankovo n.. garsonjera, 28 m2, P/III, baik., L izg. 79.
lepo vzdrževano, razpoložljivo nov.
09. Cera 69.000.00 EUR.
TRŽIČ, Ravne, dvosobno. 57 m 2 ,
P/IV, 1. izg. 89. lepo ir funkcionalno
preurejeno, delno opremljeno (kuhi'
nja, jed. kot, dnevni prostor). Prevzem: marec 09.
POSLOVNI PROSTOR PRODAM
Kranj • Savska loka, 6}0 ma v visokem prrtli^u primemo za proizvod^
njo ali skladišče s souporabo nakladalne rampe v stavbi be 1.1960, razpoložljivo takoj. Možen tudi nakup
manjšega dela cca. 2 0 0 m2. Cena
690,00 EUR/mz.
POSLOVNI PROSTOR ODDAM
ter ostale informacije najdete na

možnost vselitve junij 1.2009.
Pred<lvor^ enosobno mansardno v
dvonadst'. hiši izmere 4 8 , 0 0 m 2 ,
hiša zgrajena I. 1960. stanovanje
izdelano I. 1991, cena 83.000,00
EUR.
Kranj, FUnlna III, enosobno v Ml.
nadstr. izmere 33,20 mi, 1 izgr. 1988,
nizek objekt, še ni vpisano v ZK, cena
75.000,oc EUR.
Kranj, Šoffijevo naselje, v novem objektu dve trosobni v pritličju z atrijem, povezava s kletjo, kjer sta še dve
sobi, in shrambo v izmen 1 4 0 , 0 0 m2
in dva štiri sobna v I. nadstr. z stopnicami v mansardo in kletno shrambo v Izmeri 1 8 1 , 0 0 mz, I. Izgr. 2 0 0 8 ,
nadstandardna oprema: masažna
kad in prha, talno ogrevanje, električne žaluzije, bambusov parket, vsi
lastni priključki, ogrevanje na plin,
vsako stanovanje dve paictrni mesti,
cena: stanovanje v prit. 300.000,00
EUR, v nadstr. 330.000,00 EUR.
Kranj, ioriijevo naselje, enosobno v
II. nadst. izmere 36,79 mz, I. izgr.
1 9 7 1 , potrebno obnsve, cena
78.000,00 EUR.
Kranj, Zlato poije, v mansardi objekta novo zgrajeno dvosobno
stanovanje 4 kabinet v izmeri 56,83
m 2 , 1 . izg^ad. objekta 1953,1. izgradnje stanovanja 2008. CK na plin, vsi
priključki, tlaki laminat, klima, cena
97.000,00 EUR.
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v
III. nadstr. izmere 73,80 m 2 , 1 . izgr.
1965, obnovljeno 2005, kopalnica.
WC, centralna na plin, vselitev po dogovoru, cena 130.000,00 EUR.
Kranj, Zbto polja, tri^iobno, visoko
pritličje v izmeri 66,82 m2, delno obnovljeno v letih 2 0 0 0 in 2003 (kopalnica in okna), I. izgr. 1961, CK, telefon, kabel, telev., balkona ni. cena
114 755.00 FUR (27.5 mio SfT).

Tržič, mestno jedro, 3 dvosobna
stanovanja v trinadstro?ni hiši, velikosti od 61 m2 • 83,00 m2. leto izgr.
'957. v celoti prenovljena leta 2 0 0 0
(tlaki, instalacije, kopalnca, CK. telefon, dvigalo), balkona n , cena 1 2 9 0
EUR/m2 (309.135,60 SIT/m2) za
manjše stanov, in 1 2 3 0 EUR
(294.757,20 SIT) za večje stanov.,
vpisana v ZK, vseljiva takoj.
HISE-PRODAMO
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična,
tlorisa 1 2 0 m2 na parceli velikosti
549 m2, CK na olje, tel. garaža, dve
parkirni mesti, sončna
h i ^ je
lepo vzdrževana. I. izgrad. 1981, cena
320.000,00 EUR.
Bližina Preddvora, enonadstropno
poslovno-stanovanjski objekt na
parceli velikosti 1583 m2, cca. 8 7 0
m2 poslovnih prostorov in cca. 1 9 5
m2 stanovanjskih prostorov, dve
garaži, parkirišče, sončna lega, 1.
izgr. 1960, postopoma obnovljen in
dozidan od I. 1965-1998, cena
839.000,00 EUR.
Križe, Gorenjska, enonadstropna dvostanovanjska, tlorisa 75 mz v vsaki etaži na parceli velikosti 222 mz, L
izgr. 1936, popolnoma prenovljena
od 1.2004-2006, CK na plin, te!., vse
instalacije v vsaki etaži ločene, tri
parkirišča, cena 182.000,00 EUR.
POSLOVNI PROSTOR • oddamo v
najem
Naklo, I nadstr. v izneri 5 0 mz,
primerno za pisarne, I. izgr. 1970,
prenovljeno t. 2 0 0 4 , CK, internet,
telefon, samostojni vhod, parkirna
mesta zagotovljena, cena 4 0 0 , 0 0
EUR/mesečno + stroški cca. 1 2 0 , 0 0
EUR skupaj z ogrevanjem.
GARAŽA-PRODAMO
Kranj, Pbnina II, v nov*m objektu na
Ul. Tuga Vidmarja v podzemni
garaži parkirno mesto, I. izgr. 2007,
cena 8.000.00 EUR.
PARCEU - PRODAMO
Javorniiki Rovt n«d Je»«nicami v
izmeri 759 m2, na parceli elektrika in
telefon, sončna, dostopz glavne ceste, geodetsko odmerjena, celotna
zazidljiva, 6 km od avtoceste, cena
45.340.00 EUR. .

Kranj, proti NaUemu, v industrijski
coni 5957 vrn za proizvodnjo,
skladišča, parkirišče, cena 1 6 8
EUR/ms in Se cca. 18 EUR/mz za
komunalni prispevek,
javomik pod Sv. Joštom nad Kranjem za vikend tlorisa do 6 0 m 2 v
izmeri 1470 m2, možia izgradnja
treh vikendov, parcelizacija narejena,
voda, elektrika poleg parcele, cena
128.000,00 EUR.
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gekkoprojekt
nepremičnine

NEPREMIČNINE

Maistrov trg 12,4000 Kranj
Td. 04/20213 53,202 25 66
GSM 051/320700, Email: infb^li

POSLOVNI PROSTORI:
Prodamo:
KRANJ: v tovarniškem objektu
skladiščne prostore v izmeri 630 m2 v
pritličju, obfiova pred 15 leti. cena 750 EUR/m?
Oddamo:
KRANJ: v novem objektu v 1 . nadstropju oddajo poslovni prostor v
izmeri 612 m2, z lastnim vhodom,
tovorno dvigalo, lastna parkiriSča.
primemo tudi za težke stroje, cena je
6 EUR/mz.
KRANJ: oddajo pisarne v 1 . nadstropju v izmeri 125 mz, 3 manjše pisame, parkiriSče, obnova pr«d 8 leti,
delna oprema, cena - 1 0 EUR/m2.
HiŠE:
Prodamo:
KRANJ, PRIMSKOVO: stanovanjsb
hISa v III. gradbeni fazi, 270 mz
površine 0det, pritli^e in mansarda),
parcela 402 m2, cena - 248.000,00

BritDf79A, 4000 Kranj
mfo-nep^gekkcprojektsi
www.9ekkc(>roJekLsi

04 2341 999
031 67 40 33
STANOVANJA PRODAMO
KRANJ-ZLATO POgE: popolnoma
Opremljeno trisobno, pohištvo po
meri z vgradnimi aparati, v izmeri 83
m2, M/4, I. 1997. prenovljeno 2004.
Cena 137.000 EUR.
HISO PRODAMO
ZG. DUPgE: sUrejSa hiša 1.1871. ki
stoji na parceli 1288 m2, primerna za
rušenje in postavitev novega objekta.
Cena 160.000 EUR.
BRfTOR na odlični lokaciji prodamo
hišo 1 0 0 mz, I. 1 9 7 0 . z gospodarskim poslopjem, na pa'celi 2302
m2. Cena 580.000 EUR.
DODATNA PONUDBA NA:
.gekkoprojekt.si

OREHEK pri KRANJU: krajna atrijska
vrstna hiša na zemljišču 6 1 3 mz,
dnevna soba ima izhod na teraso,
(klet pritli^e in neizdelano podstrešje). stara 38 let, cena - 245.000,00
EUR na vo^o po dogovoru.
KRANJ: v oližini centra, poslovno stan. hiša iz I. 40, skupne površine
648 mz. od tega v pridihu in 1. nadstropju 280 mz. kasneje prenovljeno
za poslovne prostore (trgo/ina v obratovanju), v gornjem nadstropju namenjeno za stanovanja, po številu 7
skupaj 368 mz, cena* 430.000 EUR.
BELA pri PREDDVORU: na mirnem
predelu s pogledom na hribe lahko
dobite stanovanjsko hišo cca. 1 0 0 mz
v etaži (klet, pritličje in mansarda),
parcela i.v6 mz, letnik 1979, cena «
230.000,00 EUR.
BESNICA:
stanovanjska
hiša.
površine 250 m2, klet, pritličje, nadstropje in mansarda, zgrajena 1970.
obnova 94, parcela 5 0 0 mz, lahko
tudi dvodružinska, cena > Z15.000
EUR.
TRŽIČ, ob centru: vrstna stanovanjska
hiša z garažo, stara 50 let, cca. 86 mz,
garaža 15 mz in dn/amica. zemljišče
na uporabo, cena • 105.000,00 EUR,
takoj na voljo.

ZEMgiSČA:

Prodamo:
Ambrož pod Krvavcem: več stavb,
parcela cd 422-677 m2 po 7 0

ODDAM
DVOSOBNO stanovanje, 58 m2. v
Kranju, opromjono, TV, int©rr«t, parturišče. i r 031 /360-160
800«4n
NAJAMEM
DVO- ALI TRISOBNO stanovanje na
Kokrici pri Kranju. « 040/696-086
6000460

PODARIM
KRANJ. Planina II, 1.5 SS. 1986. 53
m2.2/8, svetlo, obnovljeno, opremljeno, i r 031/609-716
8006691

HIŠE
PRODAM
CERKUE. 145 m2. dvojček, zgr. 08.
200 m2 zemljišča. V. gr. faza, zetono
okolje ob poto6ku v bKžini gora. pogled
na Krvavec, cena 229.000 EUR. Sk>
venakahiSa, 9 0 5 1 / 3 7 1 - 1 1 2
eooe&46

EUR.

RADOVgiCA, LANCOVa NOVOGRADNJA • na mlmi lokaciji 7 stan.
hiš, od tega 2 dvojčka in 1 trojček v 3.
podaljšani gradbeni fazi, stan.
površine /sake po 191 m 2 , na
zemljišču od 180 - 332 m2, cena je od
2 0 8 . 0 0 0 do 2 2 6 . 0 0 0 EUR, last K 3
KERN d.o.o., možnost menjave z drugo nepremičnino z doplačlom.
GORENJA VAS (3 km s Hotave^: večja kmedca hiša. površine 300 mz, iz I.
1890, obnovljena in primerna tudi za
bivanje, v okolici večje zemljišč, od
tega: 8.185
zazidljivo. 141.000 mz
kmetijsko in 645.000 mz gozda.
Posebnost je termalni vrelec, ki se nahaja na ten zemljišču, prodaja se za
1.300.000 EUR.

STAREJŠE delno obnovljene trisobno
stanovanje 72 m2 v Kranju-Cosposvetska ul. blizu zdravstvenega doma. v prvem nadstropju večstanovanjskega
bloka. 9 031/668-547. 041/666514,041/667-532
sooeeeg

WWW.GORENjSKIGLAS.SI

SVET RE d.o.o.
Enota Kranj
Nazorjeva ulica 3
4 0 0 0 Kranj

NEPfiEMIČMNE t^l.: O4/Z81I-OOO
REAL CSTATt f«: 04/2026-459
Email: krarjg>svet-nepren-icnine.si
http://wvw.svet-nepremicnine.si
Zaposlimo VODjO (m/ž) rtepremičninske agenc^ z mmimalno VI. stop*
njo izobrazbe in z vodstvenimi sposob*
nostmi ter vese^ do deb z f u d ^
KRANJ-Rakovica: enostanovanjska
hiša, 112 m2 stan. površine, adapt. I.
2008 v celoti, parcela 173 m2 -f 2
parkirni mesti, prazno. Cena 1 5 0 . 0 0 0
EUR.
KRANJ-Britofi enota dvojčka v III. gr.
h7\. K-»-P+M, cca. 2 6 1 , 1 0 ma. 96.85
m2 tlorisne površine, priključek za
vodo in elektriko, dovoz je asfaltiran.
Cena 150.000 EUR.
ŽIRI: 1 kn- izven, parcele, delno 9
stavbno ddno kmetijske od 1044
1093 mz. Cena od 3z.8i2,oo EUR do
36.840,00 EUR, sončna lega.
www.sv2t-nepremicnine.si

Mali oglasi
tel.: 2 0 1 4 2 4 7
fax: 2 0 1 4 2 1 3
e - m a l l : nnalloglasi@g*^las.si

Male oglase sprejemamo: im objavo
v petek • v sredo do 13 JO In za
objavo v torek do petka do
14.00! Delovni ^as: od poiedeljka do
petka neprek njeno od 8. -19. ure.

HIŠO dvojčka, novogradnji 2008.
150 m2, cca 250 m2 zemljišča, lil. podaljšana gr. faza na odlični sončni lokaciji, e n e r ^ k o varčna hiša. ogrevanje
na plin. cena 219.000 EUR. Stovenjska hiša, tr 051/371-112
8000545
STANOVANJSKI DVOJČEK v Preddvoni. IT 051/388-82?
imu48
STANOVANJSKI DVOJČEK Vinnaše,
Škofja Loka. s parcelo 480 m2 po
enoti« 051 /388-822
e006440
V PODRCČI prodam stanovanjsko
novogradnjo, tr 051/388^22
6006450

ODDAM
PRITLIČJE v dvostanovanjski hiši, v
bližini Kranja. 90 m2. opremljeno, O
041/929-652
8006666

POSESTI
PRODAM
PARCELO - Travnik in sadovnjak 1542
m2 ob potoku in gozdu, ob asfaltni cesti v Virmašah ob novem naselju, cena
65 EUR/mfi, » 041/366^933
ZAZIDUlVO parcelo, 437 m2. Šk.
Loka - Virmašo, grad. dovoljenje, možna takojšnja gr.. i r 070/828-240
8006299

NJIVO, 38 arov, KO Zg. Brnik, IT
031/360-321
6006657
TRAVNIK 71£0 m2. Sorško polje. 9
041/554-020
6006486
KUPIM
NA OBMOČJU Žirovnice ai Jesenic

kupimo kmetjsko zemljišč« velikost

7.000 m2. R» Investicije, C.0.0,, 9
04/279-18-00, 041/652-494
NAJAMEM

TRAVNIK v velikosti 2000 - 3000 m2 v
okolici Preddvora, za daljše obdobje,
i r 031/206-724
aQoas48
TRAVNIK ali njivo, i r 0 4 1 / 2 3 ^ 2 8

EUR/m2

Apno pod Krvavcem: parcela 886 m2
v bližini zazidljivega, pogled na dolino
po 6 0 EUR/m2.
PoTjube^: stavbn. parcela 631 mz po
75 EUR/m2 v nižinskem delu.
Zalog pri Cerfc^: stavb, parcela 482
mz ali 509 m2 po 1 2 0 EUR/m2.
CTANOVANJA:
Prodamo:
Jesenice: enosobno. 42,80 m 2 v 3.
nad. od ia, letnik 89. cena - 70.000

EUR.

Kranj, Planina I: 1 G, 5250 mz v 2.
nad., nizek blok, letnik 75, kuhinja
k>čena, cena » 71.000 EUR.
Kranj, Ptanina H: enosobno. 49,60 mz
v 7. nad., letnik 82, predelano v 2 SS,
cena - 87.000 EUR.

Kranj, Vodovodni stolp: trisobno,
72,19 m 2 v 1. nadstropju, vsi priključki, d^no obnovljeno pr^ 1 0 leti, cena
» 1 2 5 . 0 0 0 EUR.
lOan), Drulovka: dvosobno, 74 mz v 1.
nadstropju v vrstni hiši, balkon 1 0 m2
in klet 6 n"2, letnik .91, cera -125.000

EUR.

Kranj, Zlato polje: dvosobno. 52.38
ma, v 1. nadstropju, letnik 72, cena 92.000 EUR.
Kranj, Huje: štirisobno stanovanje v
visokem pritli^u 92 mz, letnik 45, plin
pred vrati, prazno, takoj na voljo, cena
- 1 0 0 . 0 0 0 EUR.

Tržič, Ravne: enosobno, 35,18 m 2 v
pritli^u, letnik 86, cena - 63.000 EUR.
Tržič, Kovorska: dvosobno. 57.19
v 1. nadstropju, nizek bkk, letnik 70.
cena - 9 2 . 5 0 0 EUR.
www.k3-l(orn

si

8006583

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM
PISARNO 87 m2. pritličje, ia odlični
k>kaciji bivša planika, cena 4 EUR/m2.
i r 041/505-084
8006388

ENOSOBNO stanovanje ali garsonjero
34 m2 Komplet na leperr. aončnotn
kraju v Radovljici, ugodno.
9
041/602-395
eooesai
DVOSOBNO stanovanje v Skofii Loki.
57 m2. klimatizirano, vredno nakupa.
V 041/654-176
800«474
DVOSOBNO stan., staro 4 leta na mirni lok. v Kranju l/ll ali zamenjam za hišo
z mojim dop.. « 0590/54-660
LEPO. dvosobno stanovan;e v Kranju.
54 m2. 1. nad. manjšega bloka. I t
051/231-897
6000488
S T A N O V A N J E PRODAMO
Kranj. Tomličeva 38, trisobno
-dupleks.96.25fn2.1+2/2.nad..
novoflradnji. A% POPUST ob takojšnjem
pla&lu20%8kont8d)e.
Cena: 165.331,42 EIR
Investitor Geitko dom, I0.0.
tel: 031/647 577

PROSTORE na Koroški cest v Kranju,
tr 041/361-'00
8006532
TRGOVINO ra Bukovici, vel 122 m2.
višina najemnine po dogovoru. Pisne
ponudbe pošljite na naslov: KGZ,
Z.U.O., Škofja Loka, KkJfičeva c. 63 A,
4220 Ško^ Loka
8006600

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM
ODKUP. PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinsko plačilo. Avto Kranj, d.
o. o., Kranj. Savska 34, Kranj. 9
04/20-11-413,
041 /707-145.
O-^^l/231-358
8006099

AUDI A4 1.9 TDi avant avtomatic, Hta
platišča. 4 zimske gume. cena:
5.800.00 EUR, tr 041/811-342
CITROEN S8X0 1.0 1.1. 99. 121.000
km realnik, 5 vrat. nekaramboliran, očlično ohranjen. 9 041/761-760
8006*35

FORD Escorl, I. 99. 155.000 km rog.
do 5/09, 9 041 /544-699
»oo«676

MALI OGLASI

26

AVTOMAŠi
ČESNJEVEK22,CERKgE

Renault Clk>, 1.03. RenauH Clio, 1.98,
Renault Twingo, I. 98, Renault
Scenic, 1.00, Renault Kangoo, I. 99,
Fiat Punto, I. 02, Fiat Multipla. I 00,
Fiat Seicento, 1.00, Ford Focus, I. o^.
Hyundai Accent, I. oi. VW Golf Karavan, 1.00, Citroen X$ara, 1.00. Ford
Fiesta, I. 0 0 , Seat Cordoba, I. 0 0 ,
Peugeot 206, I. 00, Ford Calaxy, I.
00, Renault Megane, 1.98.
K R E D I T NA

POLOŽNICE

Garancija
TEL: 031/490 012

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM
4 SKORAJ nove gume 16 co) za lada
niva ali kombl, « 04/51-22-664

Stopimo skupsy.

ALU PLATIŠČA 175/70-14 in podarim g u m e . « 040/833-142
60064&3

JEKLENA platišča 15 col za Gotf V aH
Audi, c«na 80 EUR. « 041/860-975
6006611
PLATlSČA za različne avte. gume več
dimenzij, malo rabljeni aKumulatorjl. O
041/722-625
6006527

ODKUPUJEMO hlodovino smreke,
hrasta, jesena ter tes goH. tr 04/5180-220, 041 /639^548
8O06S60

TRAKTOR Ursus, tr 041/680-684
6006372

DOBRO domače, hruševo žganje, t r
040/157-739
800W53

STROJI
IN ORODJA

RABLJENO
francosko posteljo
200x140 cm. « 04/25-61-655

DROBNI krompir ali zamenjam za ječmen ali koruzo v zrnju, tr 041/242-

PRODAM

SEDEŽNO garnituro, mikrovlakna.
bordo rdeča, trmed, 2x enosdd, tabure. 9 040/28S-162
8006541

JABOLKA elstar in gala i e lahko dobite pri Markuti. Čadovlje 3. O 04/25600-48
6006356

GOSPODINJSKI
APARATI

JABOLKA, hruške, krompir, zelje,
mošt. jabolčni kis in krhlje. Matijovc Jeglič. Podbrezje192. t r 04/533-1144
6006612

VW Passat 1.9 TDi, I. 96 kJima, modre
barve, lepo ohranjen, cena: 3.300.00
EUR. « 0 4 1 / 5 4 5 - 0 4 1
d0064t3

MANJŠO mizarsko komblnlrko, 9
031/372-504
8006544

PRODAM

04/202-148006614

8006442

NOVO, mizarsko delovno mizo. V
041/582-826
8006466
OSOVINO ali Spingel za cirkular. tr
040/955^82
doo6463
RABLJENE mizarske stroje, po možnosti v paketu, mozničarka 29 vreten,
dvostranska prirezovalkea, miznl rezkar, horizontalna stiskalnica za ovirje,
kompresor 3001, t r 041/645-385
6006401

SKOBELNI stroj, debelinko, 40 cm,
ugodno. « 0 3 1 / 2 5 4 - 6 3 9
8006476

KOMBI Ford transit 2.5 D. 8^1. I. 97
dobro ohranjen, tt 041/697-^92
800e43?
RENAULT Trafic 1.1 D cerada, s kasonom3m.tr 041/697-492
6006430

AVTO jOLLY
prodaja, prepis, odkup vozil,
Osmen Durakovč s.p.
Hrastje 48, Kranj, industrijska cona
Hrastje (pri Agromehaniki),.
tel.: 041/774 2 8 6 , 0 4 1 / 8 6 1 S 0 4
Alfa 166 2.0. let.: 2001, cena: 4 4 9 9
EUR: Alfa 1 6 6 2.4 )TD. let.: 2003.
cena: 7.999 EUR; BMW 318 D* let:
2005, cena: 1^.999 EUR; Fiat Punto
1.2 i6v Sporting, cena: 3.999 EUR;
Audi A4 1 . 9 Tdi, let.: 2005, cena:
18.999
Au^i M
Tdi, let.:
1998, cena: 6.399
Renault Clio
1.5 Dd, let: 2002, cena: 4 9 9 9 EUR;
Gtročn Zx i.9d, let: 1993, cena: 1.199
EUR; Fiat Stilo 1.9 Jtd. let: 2005,
cena: 7.999 EUR: Hyundai Santa Fe
Crdi, let.: 2 0 0 4 , cena: 11.999 EUR;
Fiat Multipta jtd. let.: 2 0 0 0 . cena:
4.999 EUR; Fiat Punto 1.2, let.: 2000.
cena: 2.899 EUR; Ford Escort, let.:
1995, cena: 1.199 EUR; Ford Focus
1.6, let.: 2001. cena: 5.199 EUR; Renault Oio 1.2, let. 2003. cena: 4.999
EUR; Honda Hrv i.6, let: 1999, cena:
6.399 EUR; Jeep Cherokee'2.5 td. let.:
1998. cena: 7-399 EUR; Renault
Safrane 2.2 Dtl. let.: 1997, cena: 3 4 9 9
EUR; Ford Focus Kar. ^.6, let: 2 0 0 0 .
cena: 3.999 EUR; Opel Astra i.6, let.:
2005, cena: 8.799 EUR; Vw Co!f 1.6
i6v. let: 2002. cena: 7-399 EUR; Renault Clio 1.2, let: 1996, cena: 7 9 9
EUR; Renault Kango Dci 4x4, let.
2004, cena: 8.999 EUR; Peugeot 307
Hdi, let.: 2004, cena: 7.399 EUR; Renault Uguna 1.9 dci. let.: 2001. cena:
6 4 9 9 EUR; Renault Twingo 1.2, let:
2001, cena: 3.399 EUR; Seat Arosa
1.0, let.: 1998, cena: 2J199 EUR; Toyota Avensis 2.0 D4d, let: 2001, cena:
6.999 EUR; Toyota Corolla D4d. let.:
2005. cena: 9.999 EUR; Mercedes E
220 Cdi, let.: 2002. cena: 16.999 EUR;
VW Polo 1.0, Let.: 1999, cena: 2.999
EUR; Opel Ornega 2.0 Dti, let.: 2 0 0 0 ,
cena: 4.199 EUR; VW addy 1.9 Sdi,
tovorno, let.: 2 0 0 0 Cena: 3.999 EUR;
Peugeot Expert 1.9 td, let.: 1 9 9 6 ,
cena: 3.399 EUR; Renault Vel Satis
Dd, let.: 2002, cena: 8.799 EUR; Opel
Vectra 2.O Dti, let.: 2000, cena; 4.799
EUR; BMW 316!. let.: 1999. « n a :
6.S99 EUR; Fiat Uno, let.: 1994, cena:
150 EUR.
Za vsa vozila nudimo brezplačno
kasko zavarovanje in garancijo.
Možen nakup na položnice, kredit,
ieasing

VENTILATOR sesalec za pline, primeren za mehanično delavntoo ali lakirnico, « 0 4 / 2 5 ( W 1 - 2 6
6006462
KUPIM
SKOBELNI stroj za les - debelinko.
poravfkalko in sdmske gume za kombl
14 cd. » 04/518-26-43
8006572

PRODAM
ŠTEDILNIK, star 10 tet, rjave barve,
3x plin. 1x elektrika, zelo ohranjen, dodatno 2 jeklenki, t r 031/249-531
8006606

ŠTEDILNIK 3 P + 1 E ter pralni stroj
Gorenje, t r 041/878-494
8006674

OGREVANJE,
HLAJENJE

375

8006466

ill L D S

Stopimo skupaj.

KOLEKTORJI cevni vakumski švicarskega proizvajalca AMK. za ogrevanje
tople vode in podporo pri ogrevanju
prostorov. Zamenjamo tudi peč. TERMOINSTAL, Tomaž Česnik s.p., Kmtea
11. Zg. Gorje, t r 041/893-682

^ Janko S. STUŠEK
JABOLKA za predelavo. 9 04/20465-35, zvečer
8006669

KORUZO 0,85 ha, območje Šk. Loke
- Vinnaše. tr 031 /668-473 6006446
KORUZO 1 ha - Kranj, t r 041/347507

6006560

6006467

SENO goveje, tialirano v kockah, z dostavo, t r 031/276-930
6006496
SILAŽNO koruzo, 1 ha. t r 031/36&140

LDS

Stopimo Skupaj.

MEŠANA drva. t r 031/817-768
6006»23

SUHA drva. možen razrez in dostava,
tr 051/625-877
8005OT5

DVE PERZIJSKI mud. stari 9 tednov,
ugodno, t r 04/232-50'59
6OO6540
CIPRESE smaragd v lončkih, nad 50
cm 4 EUR. nad 80 cm 8 EUR. možnost dostave. Če najdete cenejšo, velja nižja cena. t r 040/578-587

714

6006444

SILAŽNO koruzo,
040/645-831

Šenčur, t r
6006464

SILAŽNO koruzo.
040/851-885

Šenčur, t r
800647fl

SILAŽNO koruzo,
041/944-287

ugodno,

tr

800667«

SILAŽNO koruzo 50 arov v okolici
Cericelj na Gorenjskem, t r 04/25-22637
STOJEČO koruzo, 0,5 ha, okolica Vodic. 9 01/83-23-192, 051/392<>68
6006602

PODARIM
PRIJAZNEGA, ubogljivega neapelskega mastrfa s papirji, tr 031 /887-484
PSA MEŠANCA. starega dve leti, «
041/606-834
8006637

VEČJO količino silažne koruze in
sena, t r 041/606-616
600&498
VINO cviček, dobre kvalitete, možna
dostava, cena po dogovoru, t r
051/806-921. po 16. url
d0O628O
KUPIM

KMETIJSTVO

860

KMETIJSKI STROJI

8006406

JABOLKA za mošt,

051/412-165
6006492

KUPIM butare. i r 04/25-06-120
6006667

SUROVINE
KUPIM
CELULOZNI les za predelavo in žamanje. t r 040/607-439
6006616

ODKUPUJEMO hlodovino in žagan les
vseh vrst. plačilo takoj. Siles Medvode,
t r 01/36-23-195. 041/600-443
8006254

61.tr 041/378-911

«006538

ČRNEGA kozla. hoStab. starega A mesecev, primernega za pripust, t r

HLADILNI bazen za mteko. 3001. prevozni. tr 04/25-11-610
8006562

VZREJNE ŽIVALI

KULTIVATOR z ježi Gorenje, šir. 185,
t r 041/903-433
6006677

PRODAM
BIKCA simentalca, starega 7 dni. t r
040/607-451
6006456

SILOKOMBAJN Menge 290, t r
040/872-496
8O0e4®0
SILOKOMBAJN za koruzo. 80 B, zek>
mato rabljen, t r 041/926-269 W0659i
TRAKTOR Štajer 15 KM 1955 in R vel
satis 20,1. 02, ugodno. 9 051/336580

8006584

Stopimo skupaj.

Janko S. STUŠEK

PRODAM
DVE HRASTOVI, skoraj novi kadi in
svinjak za prašiča, t r 04/513-40-16,
041/729^37
80064S6
HIDRAVUČNO cepilo za drva. mlin za
sadje, parilnik za kompost 200 I
051/340-723
8006509
KOTEL za žganjekuho. gratis posoda
za namakanje sadja 5001. pečnica poškodovana, tr 051 / 3 1 3 - 1 5 6 8006543
KOTEL za žganjekuho 80 I. tr
041/744-691
8006573

DVA sanska poka brez rogov, stara 8
mesecev, odlična za pripust. t r
031/482-125
6006670

VEČ SODOV za žganjekuho in več let
staro žganje, t r 04/204-23-97

DVA BIKCA simentalca, stara 2 meseca, t r 04/2043-128
8006665

OVCE in jagenjčke jezersko-«olčavske
pasme, t r 04/51-31-407
8006638
PIŠČANCE - pitance, stare 4 tedne za
nadaljnjo rejo In očiščene - domača
hrana. 9 041/203-564
6ooe&42
PRAŠIČE od 20 do 70 kg. t r
040/779-850
8006487
RJAVE jarkice in bele piščance za dopitanje, Stanonik, Log 9, Ško^ Loka,
t r 04/51-85-546, 041/694-285
ŠTIRI zajce, stare dobra dva meseca,
t r 051/397-256
6006477
TELICO, brejo 6
031/479-923

mesecev, t r
8006432

TELICO v 9. mesecu brejosti, t r
031/346-729. 031/322-061
TEUCO, brejo 5 rrosecev, t r 04/25-

800645?

lil L D S

VEČJO količino starega, hlevskega
gnoja, tr 04/25-22-569. 031/474211

TELIČKO simentalko, staro dva meseca, t r 04/595-76-24
TEUČKO simentalko, staro 10 dni, t r
031/210494
6006613
TEUČKO. belgijsko plavo, težko 180
kg In bikca simentalca, težkega 150
kg. t r 031/647-948
8006668
TELIČKO simentalko, 2.5 meseca in
bikca simentalca 3.5 meseca, t r
051/388-837
8OO6571
TELIČKO simentalko. staro en teden,
t r 041/263-728
8OO6682

TEUČKO simerttalko, staro en teden,
t r 041/316-617
6000576
VEČ SIMENTALCEV od 200 do 300
kg. t r 04/252-16-95, 040/213-806
8006478

8006639

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM
DRUŠTVO UPOKOJENCEV, Tomšičeva 4, Kranj nudi pc^godbeno delo
profesorjem tujih jezikov, umetnostne
zgodovine, zgodovine in etnologijo s
6. oktobrom 2008. tr 04/23-61-870
GOSTSLNA Pri Slavki. Podbrezje 36.
Naklo išče za delo v Kuhinji kuharja/ico, lahko tudi mlajša upokojenka,
tr 04/53-06-444, 041/621-111
GOSTILNA Kunstelj v Radovljici, Gorenjska c. 9, zaposli natakarico ali natakarja. Več infomiacij po telefonu v
070/828-470.
eoo65i9
GOSTILNA ZAJC, Lahovče 9, Cerkije, zaposli kuharja (m/ž> z delovnimi
izkušniami, lahko tudi pripravnik in kuharsk^a pomočnika (m/ž). Inf.gostilna.2ajc@si0l.net , tr 04/25-22-000,
041/423-833
8006620

Iščeš delo?

TELIČKI simentalko in belgijsko plavo,
težki po 120 kg, t r 041/835-416
»064«
TELIČKO simentalko, stara tri tedne,
Voklo 73. 9 04/25-91-397, 041/
34S-226
8006438

Stopimo skupaj.

Jariko S. STUŠEK ^ A ^

60-226

KUPIM

lil L D S

OSTALO

031/482-125

6006460

BAURANO otavo (kvadratne baJe). 21,
s prevozom do Hruitoe. Ponudbe na
marjan.smid<&amis.net. t r 040/360-

PRODAM

KUPIM

8006439

SILAŽNO koruzo, 55 arov. Zg. Brnik,
9 041 /275-449
eoo6493

Janko S. STUŠEK

6006440

MEŠANA drva in 3 m3 breze, o
051/217-850
6006S21

ČB BIKCA, starega 10 dni. Žabnica

NESNICE rjave, grahaste. tik pred nesnostjo. Cena 5 EUR/jarkk» z brezplačno dostavo na dom. Vzreja nesnte
Tibaot. t r 02/582-14-01
8006231

BREZOVA drva. t r 041/608-712
dooesre

LESNE brikete za kurjavo, t r 04/2556-000. 040/845-841. Matej

6006484

PAPRIKO za vlaganje, čebulo in rdečo
peso, 9 041 /517-551
800645«

PRODAM

6006311

041/942-015

DVE KOŽICI in eno kozo, kupinn harmoniko uglasitev CIS-FIS-H, t r
04/252-16-26.041/872-731 8006466

MLADIČE, nennški ovčar, stare 9 tednov, čnr>o-slve barve, zelo poslušni, tr
041/652-655
600649«

LESNE brikete za kuilavo. ugodno. 9
04/53-31-648. 040/88-74-25

ČB BIKCA, starega en teden, t r

NEŠKROPUENA jabolka boskopski
kosmač in ontario, t r 040/372-098

SILAŽNO koruzo, 2 ha, 9 031/788-

8006564

BIKCA Cb in križanca, stara dva tedna. 9 031/416-894
6006649

DVA ČB bikca, stara 20 dni. t r
031/867-907
8OO6534

PRODAM

345

6006547

KROMPIR jedilni in krmni, možna dostava, t r 031 /585-345
e006563

KURIVO

8006491

BIKCA simentalca, stara 20 In 14 dni.

DVA ČB bikca, stara 14 dni, za simbolično ceno, t r 040/128-^93 »oo6sio

SILAŽNO koruzo 1 / 2 ha, Kranj, ugodno. t r 051/649-760
8006443

DRVA, suha. hrastova, t r 031/585-

Delovno razmerje pod točko i, in 2. bomo sklenili za
nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesecev.
Ponudbe pošljite 8 dni po objavi na naslov:
Svet na kolesih, d.o.o., Poslovna cona A 1 2 , 4 2 0 8 Šenčur

8006464

ŽIVALI
IN RASTLINE

BUKOVA, hrastova, kostanjeva in mešana drva, možen razrez In dostava,
cena ugodna. V 051/412-165

programa Vasco

KRMNI krompir in uležan hlevski gnoj,
tr 041/901-888
8006628

KAJAK, poliester, primeren za začetnike in otroke, dobro ohranjen, za simbolično ceno. t r 041/356-007

BRIKETE za kurjavo, vreča 20 kg stane 2 EUR. t r 041 /946-167 8006326

• prednost Imajo kandidati/ke s poznavanjem

PANTERM 1 8 In dve 5 kg plinski jeklenk). tr 04/202-84-92
8006485

KUPIM

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

• delovne izkušnje
• komunikativnost
• poštenost

PRODAM

GRADBENI MATERIAL

špičak, t r
8006626

2. Z a pomoč v administraciji zaposlimo S O D E L A V C A / K O :
Pogoj:

KRMNj krompir, jabolka, jabolčni sok,
hruške, kmetija Jerala, Podbrezje 218.
t r 04/530-66-44
eoo645i

PRODAM

STREŠNO kritino 031/670-676

• poštenost

ČB BIKCA in teličko, t r 031/513-709

JEDILNI krompir, nieči. In ječmen za
krmo, t r 041 /347-507
6006566

ŠPORT,
REKREACIJA

PODARIM

Pogoj:
• srednja strokovna izobrazba
• pasivno znanje angleškega jezika
•delovne izkušnje na tem področju
• komunikativnost

041/378-913

GRADBENI
MATERIAL

ODKUPUJOMO hlodovino, lubadarke,
sušice, cena 55 do 65 EUR. t r
041/584-233
600&«76

1. Za pomoč v komerciali na sedežu podjetja in na terenu
zaposlimo S O D E L A V C A / K O .

•srednja izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri

PRODAM

KAVČ s posteljo. « 04/25-31-759
8006447

CIRKULAR z el. motofiem 5 KV. klina
550 mm in koritom za det>eta drva. t r
01/831-61-56
8006446

DRUGA VOZILA

8006526

PRIDELKI

PODARIM

OPEL Astra classic. 1.00 odlično ohranjen. « 031/217-310
aooeses

800e472

TRAKTOR Zetor, Univerzal, Štore ali
IMT, lahko tudi v slabšem stanju, plačilo takoj. * 041/849-876

1 HA silažne koruze. Kranj, tr
031/245-498
8006429

OPEL Astra I. 99, diesel, 2.0 16V.
temno modra kovinska barva, prevoženih 180.000 km. klima + ostala oprema. Cena 3.700 EUR. i r 0A^^77O'
846

MITSUBISHI lancer 1.5 ali coH, Hor>.
da cMc 1.4 sedan, Mazda 323 1.3 sedan od 1. lastnika, 9 031/524-640

FREZO za zemljo T.V.< ali pasquali, priklop na 4 vijake, lahko tudi v okvari, tr
041/677-605
sooMrs

POHIŠTVO

728

TRI TV antene in drog,
68

KUPIM

8006470

TRAKTOR zetor od 60 do 70 KM. W
051/639-777
6OO6371

MiZO, 10 stotov. šank s tremi barskimi
stoli, omara-kredenca, iT 0 4 / 2 3 - 1 1 -

ODKUP • PRODAJA rabljenih vozil,
uredimo prepis, konkurenčne cene.
Mepax. d.o.o., Planina 5. Kranj, tr
041/773-772
80052«

VW Touran 1.9 "TOi. I. 06 črna. kovinska barva.« 041/33CW)20
sooe&s?

ENOBRAZDNI plug za traktor Tomo
Vinkovič 418 na 4 vijake. 9 0 3 1 / 8 1 1 -

STANOVANJSKA
OPREMA
PRODAM

TEHNIKA

KUPIM

931

Janko S. STUŠEK

8006471

PODARIM

www.avto-jolly.si

iliLDS

www.ms-kranj.si
REDNO zaposlimo kuharja/ico, lahko
začetnik. Gostlna Pri Bizjak, Zg. Bela
20, Preddvor, t r 04/25-55-600,
031/640-930
8O0e&»
SIMPATIČNO dekle za delo v strežbi
zaposEimo, sobote, nedelje prosto.
Kavni kotiček Čuk, Kidričeva 47.
Kranj, t r 040/710-t34
V REDNO delovno okolje zaposlimo
dekle aH fanta za strežbo, 2A. d.o.o.,
Zg. Bitnje 32, Žabnica,« 041/75-1166

8006406

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, dnjgo po dogovoru. Šipec Monika s.p., Velesovo
56a, Cerklje, tr 040/33-00^0
ZAPOSUM KV natakarja/lco In kuhinjsko pomočnteo v menzl šole na Jesenicah, Gostinstvo Andrej šumi s.p.,
Alpska cesta 52. Lesce, tr 040/677774

8006363

M A L I OGLASI, Z A H V A L E
ZAPOSLIMO deKld za delo v strežbi,
zaželen lasten prevoz. Arena bar. Jezerska C. 93a. Kranj, inf. na, O
041/774-699
eooMoe
ZAPOSUMO kuhinjsko pomočnico In
dekle ali fanta za strežbo. Gostilna Pri
Viktorju, Partizanska c, 17, Kranj, t t
040/646-174.040/435-070 ^
8000431

ZAPOSLITEV dobita pk:opek In natakarica. dobro plačilo. Klub Kovač.
Glavna cesta 1. Naklo, tr 0 3 1 / 3 3 9 003
eooMi9
IŠČEM voznika kamiona z znanjem
upravljanja avtodvigala. KRBO, d.o.o..
Belskac. 46. Preddvor. « 051/605303

ZAPOSLIM delavca na strojih za preoblikovanje pk>čevlne. zaželene Izku^
nje. Igor Stare s.p.. Sp. Brnik 81. Cerklje, tr 04/28-16-100
oooess4
ZAPOSUM delavca v ličarsko - montažni delavnici za lakiranje in montažo
kmetijske mehanizacije. Igor Stare
s.p.. Sp. Brnik 81. Cerklje, t r 04/2816-100
ZAPOSUM FRIZERJA/KO Če si komunikativen/a, imaš delovne Izkušnje,
rad/a detaš z ljudmi in ti je pokJto frizerja v veselje. pokliči! Nudim urejen del.
čas. Tanja Egart s.p., Kidričeva 69,
šk. Loka. tr 041/901-099

0006554

JURČIČ & .Co. d.o.o., Poslovna corra
A 45. Šenčur zaposli kleparja, delavca
v avtopralnici In avtomehanika - vzdrževalec vozil, 9 041/761-400

ZAPOSUMO NK delavca za pomožna
dela v mizarski delavnici, mizarstvo
AJeksander Stare s.p., Zg. Bitnje 186.
Žabnica.« 040/713-030

B006404

aooeiu

REDNO zaposlimo voznika C kat. za
vožnje za Zahodno Evropo. Primi,
d.o.o.. Grintovška 35. Kranj, t t
04/235-62-50
8006457
ZAPOSLIM voznika C kat., v domačem prometu. Bemik Anton s.p., Sp.
Luša 19. Selca. « 031/628-455
ZAPOSLIMO voznika C, B in E kategorije In voznika kombija za EU. GabrovšekTransport, d.o.o., Mala ul. 10,
1354 Horjul. IT 01/75-00-152
8006230

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo terenskega zastopnika/co za trženje medicinskega aparata z že dogovorjenimi
strankami, Fantom Intemationai.
d.o.o.. Ul. M. Grevenbrolch 13, Celje,
IT 051/435-145
8006062

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo zastopnike za terensko prodajo artiklov
za varovanje zdravja. Oglejte si
www.sinkopa.si. Sinkopa, d.o.o., Žirovnica 87, Žirovnica, tr 041/793-'
367
6005795

ZAPOSUMO etektričar^. zaželena IV.
ali V. st. izobrazbe elektro smeri In delovne izkušnje na podobnih delovnih
mestih, možnost zaposlitve za ned.
čas. Janez Valter s.p.. Zg. Duplje 24,
Duplje, tr 041/760-616
80065&3

ZAPOSUMO strojnika t e ^ mehanizacije, Zonman MIha s.p.! Dvorje 95.
Cerklje, tr 031/383-266, 041/759175
0ooes87
BLANKA K O S E U 8.p., Zg. Duplje 91.
Duplje zaposli kozmetičarko za samostojno delo - nega obraza in telesa. Pogoj srednja kozmetična šola. Izkušnje
zaželene. Inf.. tr 04/257-20-61, od
8 . - 1 2 . i n 1 6 . - 2 0 . , ure
6006400

liČEM
IŠČEM DELO - krojaška In šiviljska
popravite, tr 041/317-349
DUO ROLO išče delo z igranjem na
obletnicah, porokah, zabavati z domačo in zabavno glasbo, tr 041/224907
6006473

POZOR! NUDIMO DELO! Redno ali
honorarno sprejmemo več sodelavcev
za različna dela. Začetno plačilo od
800 EUR naprej! pokliči! PRO-AQUA,
d.o.o.. Vodnikova 221, Ljubljana. O
0590/71^80. 040/584-288
a006&93

IMAd POKUG frizerke, delovne izkuSnje ter želiš delati v novem salonu blizu
Kranja ? Obrni se na telefon 041/555371 JAN.MIL d.o.o.. Ul. bratov Učakar
90. LJubljana

INŠTRUKTOR MATEMATIKE išče
delo: pomoč pri učenju, tr 040/381295

POSLOVNI STIKI
FESST d.0.0,, Koroška c. 2, Kranj
Nudimo vse vrste posojil,
ugodne obresti

04/236-73-75
KREDIT! D O l o LET Z A V S E
ZAP., T U D I Z A D O L O Č E N
ČAS, IN U P O K O ] E N C E
do 50 % obremenitve, stare
obveznosti niso ovira. Krediti
na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položnice: Pridemo tudi na dom.
N U M E R O U N O Robert
Kukovec 5. p,, Mlinska ut. 22»
Maribor, telefon:
02/252.4S-26,041/750-560.

IŠČEM DELO varstvo otrok na mojem
domu. IT 0590/23-848

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

2 7

ŽALUZUE* notranje in zunanje, lamelne, paneine in plise zavese, roloje,
screen senčila Izdelamo In montiramo.
RONO SENČILA, d.o.o.. Mavsarjeva
cesta 46. Notranje Gorice, tr
01/365-12-47, 041/334-247
IŠČEM
IŠČEM DELAVCA za obžaganje sadnih dreves. 9 040/814-052

8006081

KITANJE in beljenje, hHro In kvalrletno, Nahtigal Roman s.p., Šoriijeva 19,
Kranj, tr 031/508-168
eooeoM
NAJEM kombi vozil za prevoz oseb ali
tovora kom bi prevozi Igor Konkolič
s.p.. Triglavska ul. 12, Kranj, tr
041/697-492
60Q6454
OBŽAGOVANJE in podiranje težje dostopnih dreves, Aljoša švab s.p.,
S p ^ j e Vetrno 9. Križe,tt 051/225590

OSEBO za (£delaw lesenega
peskovnika in lesenega stojala za gugalnico. tr 041/946-137

IZOBRAŽEVANJE
KITARA - VPIS v celoletno šoto. posamezno tečaje ljubiteljske In klasične KITARE za vse starosti, vabi vas STUDIO
TANGO. Britof 316, Kranj, tr
04T/820-485
8006226
PLES - tečaji DRUŽABNEGA PLESA
za vse starosti - posameznike, pare ali
organizirane skupine. Vabljeni v STUDIO TANGO. Britof 316. Kranj, tr
041/820-485

STORITVE
NUDIM

ZASEBNI STIKI
35.000 POSREDOVANJ. 11.000 poznanstev v preteklem letu je karakteristika ženitne posredovalnice Zaupanje
za vse generacije, ki posreduje po
vsej Slo. tr 03/57-26-319, 031/505495. 0 3 1 / 8 3 6 ^ 7 8
6000004
39-LETNI. uspešen, preprost moški
za otrokom želi spoznali zvesto partnerko, tr 031 /807-376
sooesoe
DEKLETA, brezplačno lahko spoznate
fante za Iskrene, resne, trajne zveze Iz
vse države. t» 031/836-378 eooooos
IŠČEM OSEBO, ki bi živela z ostarelo
mamo na njenem domu. tr 040/747626, 041/606-489
RAZOČARAN moštg hropeni po trajn ljubezni z iskreno žensko, tr 041/959-192

RAZNO
PRODAM
GAJBICE 57x36x27 in nov radiator,
60x100 cm in elektromotor 1,1 kVVtroeazni
1400 obr.,tr 04/513-71-41
PESJAK 2x2 m, tr 040/128-049
6006469

ADAPTACIJE, novi^radnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje In tlakovanja
dvorišč, z našim aH vašim materialom.
SGP Bytyqi d.n.o., Struievo 3a, Kranj,
tr 041/222-741
8006004
ADAPTACIJE, vsa gradbena dela. notranje omete, fasade, adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe In dimnike, kvalitetno, hitro in
poceni, SGP Beni, Struževo 7. Kranj,
tr 041/561-838
eooww

0 3 i / 6 8 S
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Boštjan
POTREBUJETE nekoga, ki bi redno
skrt>el za vaše perilo, pokličite nas. mi
vam opremo in zlikamo. Čistilni servis
Račka. Marija Cof s.p., J. Puharja 5.
Kranj,« 040/419-393
6000223

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti. parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kamnitih škarp, Adrovic & Co, d.n.o., Jelovškova 10. Kamnik, t r 01/839-46-14,
041/680-751
eoo6otr
ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p.. Senično 7, Križe, tel.: 59-55170. 041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, lamelne zavese, plise zavese, komamiki, marine, wvbfw.asteriks.net

8006464

IŠČEM delo na vašem domu, pomoč
pri pospravljanju. Kranj z okolico, tr
031/227-726
800MI&

GRADBENIK REXHO d.n.o.. Adergas
13. Cerklje. Izvaja od temeljev do strehe. notranji ometi, vse vrste fasad,
kamnrte-škarpe. adaptacije, urejanje in
tlakovanje dvorišč, tr 041/589-996
eooseoi

info@g-^as.si

BARVANJE fasad in napuščev, beljenje notranjih prostorov, kjtanje sten In
stropov, pren^azl oken in vrat, dekorativni onr>eti In opleski, Pavec Ivan s.p.,
Podbrezje 179. Naklo, tr 031/39-2909
eo(kS9S7

B00SS4?

8006636

ZAPOSLIM frizer|a/ko. Frizerstvo Polona, Smokuč 17E. Žirovnica. V
04/580-55-44
6006201

SEM MLADA upokojenka, Iščem delo
na vašem domu, pospravljanje, likanje.
Tržič - okolica, tr 031/451-822

FLORIJANI, d.o.o,, C. na Brdo 41.
Kranj Izvaja vsa gradbena dela od temeljev do strehe, adaptacije, ometi,
onr»il fasad, kamnite škarpe. tlakovanje dvorišč, tr 041/557-871

8006530

8006522

RAČUNOVODSKE storitve za mala
podjetja, s.p. In daištva; ažurno in po
konkurenčnih cenah. Možen prevzem
dokumentacije na vašem domu. Irena
Zelnik s.p.. Cvetlična 12. Maklo, tr
041/744-186
6006&33
RTV SERVIS Sinko Marko s.p.. C. na
Klanec 53, Kranj, pop. TV, video, malih gos. aparatov/ tr 04/233-11-99
6006186

VIJOSA, d.o.o., Tomšičeva ul. 40.
Kranj, izvaja vsa gradbena de-la, adaptacije, vse vrste fasad, zunanje ureditve jn notranje omete, tr 0 3 1 / 4 5 1 420

6006376

ZAKUUČMA DELA kamnita škarpe.
roštilji In tlakovanje dvorišč, Azem Tafilaj s.p.. Zg. Bitnje lOla. Žabnica. i r
040/995-538
eooesso
wwvv.pni^rehnik.com

Odšla je

VALENTINA KUNČIČ
1 9 5 4 - 2008

GIg, zemlja sije vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večnt> in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)
Ivan, Janja, Ema, Janez in Borut

V SPOMIN

V SPOMIN

Misd nate bo ostala^
spomin za vedno ho živel.

Jutri, V soboto, 20. septembra 2 0 0 8 , bo minilo peto žalostno
leto, odkar si iznenada odšel od nas, ljubi

KLAVDIJ KERŽAN

V petek, 12. septembra 2 0 0 8 , je minilo drugo leto, odkar nas je
zapustil naš dragi mož, ati, sin, stari ata, brat, stric in tast

6. 9.1977 - 20. 9. 2003

JANKO ČEMAŽAR

Vsem, ki s e ga spominjate in m u prižigate sveče - I S K R E N A
HVALA.

Boli kot takrat, ko se j e ustavilo tvoje ljubljeno srce. Z jnislijo nate
se zbudimo, z mislijo nate zaspimo. In vsak dan si želimo, da bi
bil spet z nami, da bi bil nov začetek, brez strašnega konca.
Močno te pogrešamo in se zahvaljujemo vsem, ki se te spominjajo in postojijo ob tvojem grobu in ti prižigajo svečke.

Vsi njegovi
Gorenja Dobrava, september 2 0 0 8

Globoko žalujoči vsi tvoji
Preddvor, Mače, 20. septembra 2 0 0 8

2 Gorenje Dobrave

PoJie so ti moči,
zaprl si oči,
zdaj pa spokojno spiš,
a v naših srcih še živiš!

4

ZAHVALA

V 6 4 . letu starosti nas je prehitro zapustil dragi mož, oče,
dede^, brat, stric, svak in tast

VIKTOR V E T E R N I K
iz Tenetiš

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter
govor. Posebej pa se zahvaljujemo Petri Čeh za vsestransko nesebično pomoč in razumevanje pri negi. Iskrena zahvala tudi
g. župniku, KS, podjetju Navček, pevcem in trobentaču za
poslednje slovo na njegovi zadnji poti. Hvala, ker ste ga imeli
radi in sočustvovali z nami.

Vsi njegovi

PošU so ti moči.
zaprla si oči.
Zdaj boš mimo spala,
a v srcih naših
za vedno boš ostala.

ZAHVALA
V 6 9 . letu starosti nas je zapustila draga žena, mama, stara
mama. sestra, teta in tašča

IVANKA TIŠLER
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem. ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji
poti. Posebej se zahvaljujemo prim. dr. Mariu Kocijančiču in Mariji Bergant za podporo v najtežjih trenutkih bolezni. Hvala njeni
zdravnici dr. Barbari Vencelj in zdravstvenemu osebju Splošne
bolnišnice Jesenice. Id so ji v zadnjih trenutkih življenja nudili pomoč. Zahvaljujemo se pogrebnemu zavodu Navček in gospodu
župniku za lepo opravljen pogrebni obred. Posebna hvala pevkam cerkvenega pevskega zbora in Društvu kmečkih žena Kranj,
ki so ji pele v zadnje slovo: Hvala vsem tistim, ki vas nismo imenovali pa ste nam v težkih trenutkih pomagali.
Vsem se zahvaljujemo za izrečena sožalja ter podarjeno cvetje
in sveče.
Žalujod mož Franci^ otroci Brigita, Mili in Franci z družinami
ter ostalo sorodstvo.

GG
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ANKETA

Cena ogrevanja
B0ŠT7AN BOGATAJ

V zadnjem letu je cena nafte
skokovito narasla, s tem pa
tudi cena fosilnih goriv,
posledično s o dražja drva.
Tokrat s m o spraševali, ali
anketiranci občutijo podražitev ogrevanja, ali so s e
kakorkoli prilagodili novim

cenam, ali zapirajo okna.
Foto: Corud Kav«

Mile Kondič:

Marija V i d m a r

janež Vil^n:

Mateja Režek:

Alenka Štempihan

"Ogrevanje je predrago,
predvsem za starejše in
bolne, ki bi jim morali pomagati pri plačevanju vseh
položnic. Vse višje zneske
na njih takšni zelo težko
plačajo."

"Stroški so zelo visoki, vse
s e nenehno draži. Sedaj
ogrevam na drva, prej pa
s e m uporabljala kurilno
olje. Zakaj? Zato, ker j e
ceneje, saj jih lahko tudi
sama pripravim v gozdu."

"Pokurimo okoli dva tisoč
litrov kurilnega olja, poleg
tega pa v kuhinji ogrevamo
tudi na drva. Lani s m o plačali 1 . 3 0 0 evrov, zato skrbimo, da toplota ne uhaja iz
prostora."

"Vse se draži, zato razmišljamo, da bi zamenjali okna,
morda bomo vgradili tudi
sončne celice. Letos še nismo ogrevali, saj je hiša obrnjena proti jugu in je še topla."

"Ogrevamo se daljinsko.
Takšno ogrevanje prinaša
veliko ugodja, zato tudi višja cena ni prehuda. Morda
tudi zato, ker smo lani zamenjali okna, letos prenovili fasado."

Domovi večinoma obnovljeni
"Katastrofalne poplave ne bomo nikoli pozabili, prav tako pa tudi ne neverjetne solidarnosti
Slovencev," leto dni po poplavi v Železnikih pravita Marinka in Tone Vrhunc.
ANAHAKTMAN

Železniki • Leto dni po katastrofalni poplavi se j e
življenje v Železnikih vrnilo v ustaljene tirnice. Večina poplavljenih domov je
obnovljena, objekti, na katerih se še povsem nazorno
vidi, do kod je segala voda,
počasi dobivajo nove fasade. Večina družin si je opomogla, med njimi tudi Vrhunčevi z Racovnika. "Brez
velike pomoči ne bi zmogli.
Nisva si mislila, da so ljudje zmožni tako velike solidarnosti," pravita Marinka
in Tone Vrhunc, ki živita le
streljaj od Selške Sore, ki je
doslej že štirikrat poplavila
njuno hišo.
Najhuje je bilo seveda
med lansko poplavo, v kateri je njun sin, Id je z družino
živel v pritličju hiše, ostal
brez strehe nad glavo. "Začasno so tako bivali v najetem stanovanju na Studcnem, malo pa pri nama v
prvem nadstropju in pri
hčeri. Ker s m o se obnove
lotili takoj, so bili že po treh
mesecih v svojem stanovanju. ObnavljaU s m o s pomočjo zavarovalnine, humanitarnih sredstev, veliko
pa je bilo treba lastnega
vložka, pa tudi sin je ogromno dela opravil sam," pove
Marinka in doda, da sin

NAKLO

Odobrili avtocestni priključek
Ministrstvo za promet je ta teden obvestilo Občino Naklo,
da je izdalo sklep o odobritvi izvedbe investicije za gradnjo
avtocestnega priključka Naklo. Priključek na Jurčkovem polju bo dolg 1 5 1 0 metrov, zgradili pa bodo tudi dve krožišči.
S tem bodo povezali Naklo in okoliške kraje z avtocesto na
zahodu naselja Naklo, razbremenili tovorni tranzitni promet
skozi Naklo, zagotovili optimalen pretok prometa v tem
naselju in izboljšali prometno varnost. Po tekočih cenah je
vrednost naložbe nekaj prek 6,3 milijona evrov. Investitor bo
zagotovil 537.694 evrov, iz obveznic DARS pa bodo pokrili
blizu 5,8 milijona evrov. Investicijo so vključili v plan razvoja
in obnavljanja avtocest za leto 2008, ko bo na voljo dva
milijona evrov. Taka je tudi načrtovana vrednost letošnjih
del pri gradnji novega priključka. S. S.

CERK4E

jutri osrednja sfovesnošt ~

'

Jutri ob i6. uri bo v Cerkljah osrednja slovesnost ob letošnjem prazniku Občine Cerklje. Ob tej priložnosti bodo podelili občinska priznanja, ob 130-Ietnici rojstva skladatelja in
publicista Franca Kimovca - Ajdovčevega iz Glinj, bodo odkrili njegov doprsni kip, uradno pa bodo odprli tudi športno
igrišče in obnovljeno pročelje Osnovne šole Davorina jenka
v Cerkljah. V primeru dežja bo prireditev v Kulturnem hramu
Ignacija Borštnika v Cerkljah. Občina Cerklje svoj občinski
praznik od leta 1999 naprej proslavlja 23. septembra, na dan
smrti Ignacija Borštnika (1858-1919), režiserja, učitelja, dramaturga, pisatelja in igralca. S. Š.
Marinko in Toneta Vrhunca z Racovnika je tudi po enem letu strah obilnejšega dežja.
zdaj namerava izolirati hišo,
ker se boji vlage. Po ujmi se
je namreč v razvlažilcih
prostorov na dan nabralo
tudi po 43 litrov vode. Kot je
dejal Tone, jih čaka le še obnova fasade, ki se bo začela
v dveh tednih, polovično pa
jo bo sofinancirala občina'^2
humanitarnih
sredstev.
Tudi v Železnikih se je po
m n e n j u Marinke v e n e m
letu veliko naredilo: "Vsega
naenkrat pa seveda ne morejo narediti, drugo se bo
obnovilo v nekaj letih."

A četudi bodo sledovi podivjane vode sčasoma izginili, pa domačini 18. septembra 2 0 0 7 ne bodo nikoli pozabili. "Ob vsakem dežju začneš premišljevati, kaj
če bo padal tri dni skupaj,"
pravi Tone. "Cesa tako groznega ne moreš nikoli pozabiti," pristavi Marinka, ki se
ji je z m o ž e m in vnukom
komaj uspelo rešiti iz podivjane vode. "Iz stanovanja
v pritličju s m o poskušali
reševati stvari, a je voda naenkrat vdrla vanj in vse

zalila. Iz hiše stho poskakali skozi okno, od tam pa nas
je iz vode, imeli s m o je do
vratu, potegnil sokrajan Oto
Kokalj, ki smo m u resnično
hvaležni. Stvari s e lahko
popravijo, le življenja se ne
more kupiti nazaj," pripoveduje Marinka in dodaja,
da česa takega ne bi še enkrat prenesla. Prav zato
se ji, tako kot drugim Železnikarjem, zdi najbolj pom e m b n o , da čim prej poskrbijo za celovito poplavno
varnost.

RADOVIJICA

Odprli bodo odsek avtoceste Vrba - Peračica
Napovedi, da bodo deset kilometrov dolg odsek avtoceste.
od Vrbe do Peračice odprli za promet že septembra oz.
prej, kot so načrtovali, se uresničujejo. Iz Družbe za
avtoceste so včeraj sporočili, da bodo novozgrajeni odsek
avtoceste slovesno odprli za promet v ponedeljek. C. Z.

R O K O M E T
P R V E N S T V E N A

Športna dvorana Poden

SOBOTA, 20. 9. 2008, ob 20. uri

vremenska napoved

OCetovec

16/7-C

Napoved za Gorenjsko
Danes, v petek, bo delno jasno, v soboto in nedeljo pa
zmerno do pretežno oblačno. Temperature bodo š e vedno
prenizke za sredino septembra.
AgcfKija RS za okolje. Urad za meteorologijo
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