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Smetišče v Tenetišah bodo zaprli 
v Tenetišah bodo do sredine prihodnjega leta še 
odlagali odpadke, regijskega centra pa tam ne bo. 

MATEJA RANT 

Kranj - "Ne samo za nas, za 
vse, ki živijo v nezdravem in 
nevarnem okolju, je to velik 
dogodek," je bila s sodno 
poravnavo, ki so jo dosegli v 
postopku mediaci je o pri-
hodnosti odlagališča Teneti-
še, zadovoljna predstavnica 
krajanov Mlake in Tenetiš 
Marjeta Terčelj. Tako se je 
po besedah kranjskega žu-
pana Damijana Pemeta pri-
bližala koncu večletna saga 
o gorenjskih smeteh. 

V skladu z doseženim do-
govorom bodo v Tenetišah 
do sredine prihodnjega leta 

še odlagali odpadke šestih 
občin, regijskega centra za 
predelavo odpadkov pa tam 
ne bodo gradili. Novo loka-
ci jo za predelovalnico od-
padkov so našli v industrij-
ski coni na Polici, kar pa 
mora potrditi še ministrstvo 
z a okolje in prostor. " T a m 
odpora prebivalcev ne priča-
kujemo, saj gre za zaprti ob-
jekt, Id ne bo imel negativ-
n i h vplivov n a okolje. V 
industr i jski c o n i že zdaj 
obstajajo podobni objekti, 
k i krajanov n e motijo," je 
poudaril Peme. 

^ 3. stra n Nasprotniki odlagališča iz Tenetiš so v nedeljo popoldne praznovali zaprtje smetišča čez dobro leto. 1 F°IO: I><|'"< M 

Gorenjski tisk bo kupil zemljišče Surovine 
skupščina družbe Gorenjski tisk je včeraj soglasno potrdila predlog uprave o nakupu zemljišča Surovine. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - Po vseh zapletih v 
zvezi z lastništvom i n po ob-
javi prevzemne namere Pa-
pirservisa, zaradi katere lah-
ko uprava Gorenjskega tiska 
opravlja le tekoče posle, so 
včeraj sklicali skupščino 
driižbe, na kateri so obravna-
vali predlog uprave, da Go-
renjski tisk kupi zemljišče 
družbe Surovina, ki je v ne-
posredni bližini njihove loka-
cije. Pogovore o tem je zače-
la že prejšnja uprava Gorenj-
skega tiska pod vodstvom 
Kristine Kobal, uspešno na-
daljevala in zaključila pa jih 
je sedanja uprava, ki jo vodi 
Aleksander Troha. S ^ p š č i -
na Gorenjskega tiska, ki jo je 
vodil odvetnik Uroš IliČ, je 
bila zaključena v nekaj m i -
nutah, saj so se vsi prisotni 

Z včerajšnje skupščine družbe Gorenjski tisk 

predstavniki kapitala soglas-
no odločili, da predlog upra-
ve o nakupu sprejmejo. 

Še večje pa je bilo zanima-
nje za skupščino družbe po-
oblaščenke Gorenjskega ti-
ska Primoža Trubarja, ki naj 

bi obravnavala dokapitaUzad-
jo, sklep, da lastniki ne sogla-
šajo s prodajo 77 odstotkov 
deklic Gorenjskega tiska sku-
pini Krater, in zahtevo, da se 
sprožijo postopki za vrnitev 
teh delnic. Kot so izvedeli v 

časniku Finance, sta Kristina 
Kobal, nekdaj predsednica 
uprave Gorenjskega tiska, in 
Edvard Jurjevec, nekdanji di-
rektor Trubarja, ki je prodal 
delnice Gorenjskega tiska 
Kraterju, sodišču predlagala 
preklic skupščine, Kobalova 
i n Jurjevec sta sicer več kot 25-
odstotna lastnika Trubarja, 
polovico pa sta ga novembra 
lani prodala družbi Mo-
har&Satler. Kako je potekala 
skupščina, bomo poročali v 
p e t ^ , saj se je začela po za-
ključku redakdje. Naj doda-
m o pomemben podatek, da 
Papirservis v zakonskem roku 
30 dni po objavi prevzemne 
namere ni objavil prevzemne 
ponudbe, nič novega pa tudi 
n i s sodišča, tako da prepoved 
razpolaganja z delnicami Go-
renjskega tiska za nove lastni-
ke še naprej velja. 

Telekoma tokrat ne bodo prodali 
Komisija za prodajo je vladi predlagala zavrnitev 
ponudbe Skiptija in Bain Capital & Axos Capital. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - Včeraj je direktor 
direktprata za elektronske 
komunikaci je pri ministr-
stvu za gospodarstvo Matjaž 
Janša v i m e n u komisi je za 
prodajo Telekoma Slovenije 
obvestil javnost o tem, da se 
je komisija odločila, da vladi 
ne bo predlagala prodaje tega 
slovenskega telekomunika-
cijskega velikana. V razpis-
nem postopku za nakup ne-
kaj manj kot 50-odstotnega 
deleža sta ostala le dva po-

nudnika: islandski Skdpti i n 
britansko-nemški konzorcij 
Bain Capital & Axos Capital. 
Nobeden od n j i j u pa se n i 
odzval na predlog komisije, 
da pošlje popravljeno ponud-
bo, saj komisija s ponujeno 
ceno ni bila zadovoljna. Pri 
ponudbi britansko-nem-
škega konzorcija je poleg 
tega obstajala nevarnost, da 
bi dolg zaradi nakupa kasne-
je prevalili na sam Telekom, 
medtem ko so pri island-
s k e m Skiptiju predlagali 
navzkrižno lastništvo. 
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C O R E N j S K A 

Cene plina res pogrejejo 
številne Kranjčane so na januarskih 
položnicah zmotili precej viiji zneski 
za ogrevanje s plinom, kot so jih bili 
vajeni. Kriva je tudi sprememba nafi-
na obraiuna dobave. Nekateri upo-
rabniki uvajajo ukrepe za racionaliza-
cijo porabe. 

C O R E N j S K A 

PoŠto želijo dobivati 
na dom 
v vaseh Potok in Osojnik v občini Že-
lezniki si prizadevajo, da bi jim poš-
tne poSiljke dostavljali na dom. Pošta 
Slovenije obljublja, da jim ne bo treba 
protestno vrniti ključev izpostavljenih 
predalčnikov. 
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K R O N I K A 

Nepredvidljivi, 
a bolj učinkoviti 

Gorenjski policisti so v zadnjih mese-
cih pri svojem delu bolj nepredvidlji-
vi kot v preteklosti, kar vsaj za zdaj 
daje boljSe rezultate. Po novem bo 
brez prisotnosti policistov deloval 
tudi stacionarni radar; globe bodo 
prihajale po poŠti. ^ 

K M E T I J S T V O 

Pri gorenjski kravi 
sum na BSE 
Pri šest let stari kravi z Gorenjskega 
so veterinarji s postmortalnim te-
stom ugotovili bolezen norih krav. 
če bo sum potrjen, bo to že deveta 
obolela krava na Slovenskem. Osem 
je bilo slovenskih, ena uvožena iz 
Nemčije. g 

V R E M E 

Danes bo oblačno s sndayem. 
Idbojutndopoldtjepcfnehcdo 
in popoldne se ho od zahoda 
piičdojasniU. 
Včetr^ bo ddno jasno. 

jutn: pretežno ohiačno 
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Državna proslava tudi v Begunjah 

Vlada je na zadnji seji potrdila koledar državnih proslav in 
proslav državnega pomena v letu 2008. Teh bo letos devet, 
mednje pa sodi tudi slovesnost ob 500. obletnici rojstva Pri-
moža Trubarja, ki bo 8. junija na Trubarjevi domačiji na Ra-
šici skupaj z Občino Velike Lašče, medtem ko bo osrednja 
državna prireditev ob Trubarjevem letu na dan reformacije. 
Prvi državni praznik bo 27. april, dan upora proti okupatorju, 
slovesnost bo tega dne v Begunjah na Gorenjskem. D. Ž. 

p a r i l o 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme DANICA ŽVAN iz Srednje vasi v Bohinju. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Podarjamo vstopnice 
za Avsenikov zlati abonma 
Naši cenjeni naročniki, ki radi poslušate Avsenikovo glasbo 
in bi se radi brezplačno udeležili celovečernega koncerta v 
Begunjah, vabljeni k sodelovanju! 
V restavraciji Avsenik v Begunjah se bo v sklopu abonmaja 
zvrstilo osem koncertov, posvečenih članom ansambla bra-
tov Avsenik iz obdobja najuspešnejšega dvojnega albuma 
Zlati zvoki, in zaključni koncert, posvečen hitu Na Golici. 
Šesti koncert bo na sporedu v petek, 14. marca, ob 20. uri. 
Gorenjski glas kot medijski sponzor podarja dvakrat po dve 
vstopnici za koncert. Če bi koncertu, ki bo posvečen Levu 
Ponikvarju, radi prisluhnili, odgovorite na nagradno vpraša-
nje: Je poleg kitare izvrstno žvižgal ali jodlal? Odgovore nam 
pošljite najkasneje do petka, 7. marca 2008, na naslov: Go-
renjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4 0 0 0 Kranj ali po e-pošti 
na: narocnine@g-glas.si s pripisom "Za Avsenikov abon-
ma". Izžrebali bomo dva para, katerih imena bodo objavlje-
na v torek, n . marca, vstopnice pa jim bomo poslali po poš-
ti. Sodelujte in mogoče bo žreb prav vam namenil glasbeni 
večer v dvorani Pod Avsenikovo marelo! 

VSAK PRVI TOREK V MESECU 

Kupon za brezplačni mali oglas 
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod-
nost velja samo naročnikom časopisa Gorenjski glas. 
Veljavni so kuponi tekočega meseca v tekočem letu (ta 
mesec marec/08) in imajo na hrbtni strani odtisnjen naslov 
naročnika. Mali oglas, oddan po telefonu ali brez 
kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za naročnike 
(20 % ) . Kupon ni veljaven za objavo pod šifro ali z navedbo: 
naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega malega oglasa 
ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi s. p.). 
Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Bleiw/eisova 
cesta 4 , 4 0 0 0 Kranj ali po telefonu 04/201 42 47 neprekinje-
no 24 ur dnevno; za torkovo številko Gorenjskega glasa do 
petka do 14. ure in za petkovo številko do srede do 13.30. V 
malooglasnem oddelku na Bleiwelsovi cesti 4 v Kranju pa smo 
vam na razpolago od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure. 

MALI O G L A S marec/08 
Narofam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom: 
• prodam • kupim • oddam • najamem 
• podarim • iJčem • nudim • zamenjam 

Netitljivih kuponov ne objavljamo. 

Drugi otrok v vrtcu brezplačno 
Vrtec za drugega in vse nadaljnje otroke bo brezplačen, nato pa bi v prihodnjih letih postopoma za 
polovico razbremenili plačila staršev za otroke določene starosti, 

DANICA ZAVM. ŽLEBIR 

Ljubljana • Državni zbor se je 
v četrtek in petek ukvarjal z 
vladnim predlogom zakona 
o vrtcih. Ta prinaša brezpla-
čen vrtec za drugega in na-
slednje otroke, v prihodnjih 
letih pa bi postopoma uve-
ljavljali razbremenjevanje 
plačil za vse otroke. Po spre-
jetem zakonu bo država leta 
2 0 1 0 dodatno sofinancirala 
starše pri plačilu programov 
vrtcev za petletne otroke, z le-
tom 2 0 1 2 za štiriletne, z le-
tom 2 0 1 4 pa tudi za triletne 
otroke. Takšno dopolnilo so 
predlagale koalicijske stran-
ke. Ministrstvo za šolstvo i n 
šport je že oktobra lani pred-
stavilo zakonsko novelo, ka-
tere osrednji cilj je povišati 
delež otrok, vključenih v 
predšolsko vzgojo. Predlog 
poleg brezplačnih vrtcev z a 
drugega i n naslednje otroke, 
k i bi hkrati obiskovali vrtec, 
širi možnosti predšolske 
vzgoje, od krajših programov 
i n vzgojno-varstvene družine 
do varuha na domu. Prav o 
slednjem je potekala zelo ži-
vahna razprava, saj koalicij-
ski poslanci to možnost pod-
pirajo, češ da vsaj malo od-
pravlja sivi trg na tem podro-

Vrtec za drugega in vse nadaljnje otroke v vrtcu bo kmalu 
brezplačen. / foio: cotanj niveie 

čju, opozicija pa ima k temu 
veliko pripomb. Na tem po-
dročju naj po mnenju opozi-
cije ne bi bil dovolj jasno 
opredeljen zahtevani izobra-
zbeni profil ter druge zahte-
ve za osebe, ki bi opravljale to 
dejavnost, kar po njihovem 
m n e n j u znižuje standarde 
otroškega varstva. T o tudi ne 
bi spodbudilo večjega vklju-
čevanja otrok v vrtce, kar naj 
bi ba tudi dl j zakonske nove-
le, ki jo je v državnem zboru 
predstavil minister za šolstvo 
in šport Milan Zver. V opozi-
ciji tudi menijo, da nad varu-
h o m ne bi bilo ustreznega 

nadzora. Opozidja pa je bUa 
kritična še do nekaterih dru-
gih rešitev, denimo do od-
prave sočasne prisotnosti 
vzgojiteljice i n pomočnice. 
Cilj zakonske novele je vklju-
čitev večjega števila otrok v 
vrtce. V občinah pa na to 
niso pripravljeni, na kar opo-
zarja tudi gorenjski poslanec 
L D S in tržiški župan Borut 
Sajovic. Težko bodo zagoto-
vOi dodatna mesta v vrtcih, 
za kar bo z brezplačnim var-
stvom za drugega in nadalj-
nje otroke večje zanimanje. 
T o za občine pomeni dodat-
no finančno breme. Da je o 

večji vključenosti otrok v vrt-
ce lažje govoriti v mestnih 
kot v podeželskih okoljih, je 
govoril poslanec SLS Mihael 
Prevc, in sicer v luči možno-
sti zasebnega varuha pred-
šolskih otrok. Na območju 
občine Železniki, kjer je žu-
pan, so zaradi razpršenosti 
naselij več deset kilometrov 
po občini vrtci nekaterim 
manj dostopni, zato pozdrav-
lja možnost varuha, ki je 
pravzaprav le legalizacija ob-
stoječega stanja. Branko 
Grims (SDS) iz Kranja pa se 
je v razpravi med drugim do-
taknil postopnosti prehoda 
na vsem dostopen in v naj-
večji meri brezplačen vrtec. 
Sedanje zmogljivosti namreč 
ne omogočajo takojšnjega 
prehoda. Izrazil je zadovolj-
stvo z dejstvom, da se od leta 
2005 število rojstev na Slo-
venskem povečuje i n da je 
treba državljanom omogočiti 
spodbude, da bi se jih več od-
ločilo za otroke. Nekje je tre-
ba začeti, v tem trenutku 
tako, da bodo imeli vsaj tisti, 
ki imajo v vrtcu več otrok 
hkrati, nekaj nižje stroške. 
Če bo država ohranila seda-
nji gospodarski razvoj, pa bo 
mogoče storiti tudi nadaljnje 
korake, je še dejal Grims. 

BLED 

Praznovali obletnico ustanovitve ženske zveze 

Ženska zveza Nove Slovenije je ob šesti obletnici ustanovitve 
v soboto na Bledu pripravila slovesnost, ki ji je sledil občni 
zbor Regijskega odbora ženske zveze NSi Gorenjska 1. Med 
gosti so bili tudi predsednik stranke NSi In finančni minister 
Andrej Bajuk, ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehno-
logijo Mojca Kucier Dolinar, gorenjski poslanec NSi Anton 
Kokalj. Na sliki: gorenjski poslanec Anton Kokalj, na desni Vil-
ma Tekavec, Lidija Drobnič in Mojca Kucier Dolinar. D. Ž. 

Nova trgovina v Poljanah 
MArEVŽ PiNTAR 

V Poljanah so septembra 
odprli novo športno dvorano, 
zato smo v tokratni anketi 
tamkajšnje prebivalce pov-
prašali, ali jo uporabljajo oz. 
ali so jo že obiskali. K m a l u 
bodo dobili tudi novo trgovi-
no, ki je trenutno še v grad-
nji. Zanimalo nas je, ali kraj 

potrebuje takšno trgovino. 
Na vprašanji n a m je odgovo-
rilo 2 0 8 krajanov. Novo 
športno dvorano redno upo-
rablja 23 odstotkov sodelujo-
čih, 50 odstotkov je ne upo-
rablja, 2 7 odstotkov sodelujo-
čih pa jo je obiskalo samo en-
krat Upoštevati moramo, da 
smo to vprašali vse prebival-
ce, tako športno aktivne kot 

tudi druge. Krajani so bili ve-
liko bolj enotni pri vpraša-
nju, ali kraj potrebuje novo 
trgovino. Kar 81 odstotkov 
j ih meni, da jo nujno potre-
buje, 11 odstotkov, da ne po-
trebujejo novih trgovin, pet 
odstotkov vprašanih pa 
meni, da bi potrebovali tudi 
kakšno drugo trgovino. 
Vsem, ki so bili tako prijazni 

in so si vzeli čas za naši vpra-
šanji, se lepo zahvaljujemo. 
Nekateri od sodelujočih v teh 
dneh prebirajo tudi brezplač-
ne izvode časopisa in jih 
bomo, kot smo se dogovorili, 
v prihodnjih dneh tudi znova 
poklicali za mnenje o časopi-
su. Vse, ki bi se želeli na časo-
pis naročiti, vabimo, da nas 
pokličejo v Klicni center sle-
pih in izkoristijo ugodne na-
ročniške pogoje. Z a vse nove 
naročnike smo dosegljivi na 
številki 04/517-00-00. 

V Poljanah so septembra odpHi novo ipoftno dvorano. 
Ali jo uporabljate oz. ste jo i e obiskali? 

Ne uporabljam Da. redno 
uporabljam CjI L « « 

Obiskal i«m jo 
samo enkrat 
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v Poljanah gradijo novo trgovino. 
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Smetišče v Tenetišah bodo zaprli 
4 1. stran 

Po besedah Pemeta bi ka-
terakoli ciruga rešitev pome-
nila vsaj leto dni pridobiva-
nja papirjev. Objekt za pre-
delavo odpadkov bi sicer radi 
zgradili do zaprtja deponije v 
Tenetišah. tealno pa naj bi 
za to potrebovah dve leti. 
Ostanek predelanih odpad-
kov bodo potem vozili na od-
lagališči Kovor in Mala Me-
žakla. 

Podpis sodne poravnave po 
besedah ministra za okolje in 
prostor Janeza Podobnika 
daje tudi pravno trdnost prve-
m u primeru uspešnega reše-
vanja spora v postopku oko-
Ijevarstvene mediadje pri 
nas. Kot je poudarila medi-
atorka G o r d ^ Ristin, sodijo 
prav mediadje s področja 
varstva okolja med najbolj za-
htevne mediacijske postop-
ke. Mediator Rudi Tavčar pa 
je vse, ki so sodelovali v medi-
acijskem postopku, pohvalil 
za veliko mero potrpežljivo-
sti. "Prej so se še posluSali 
težko, bilo je veliko čustev. A 
je občina sestopila s pozidje 
mod, krajani pa so pustili za 
sabo stare zamere in pokaza-
li veliko mero razuma. Doka-
zali so, da je tudi najtežje pro-
bleme mogoče rešiti na z r d 
in odrasel način." 

V okviru poravnave sta se 
kranjska o b ^ a in Komuna-
la Kranj med drugim zaveza-
li, da bosta opustili vse dejav-
nosti za gradnjo regijskega 
centra na območju deponije 
Tenetiše. Poleg tega po 15. 
juliju prihodnje leto ne bosta 
zaprosili za podaljšanje oko-
Ijevarstvenega dovoljevanja 
za odlaganje odpadkov na tej 
deponiji. Obenem pa so se 
krajani zavezali, da ne bodo 
ovirali izvajanja javne službe 
ravnanja z odpadki na tem 
območju. S tako vsebino po-
ravnave je bilo zadovoljnih 
kar 9 5 odstotkov vseh kraja-
nov, je dejal odvetnik Peter 
Čeferin, ki je 2 6 0 krajanom 
brezplačno pravno pomagal. 
Dodatnih ugodnosti ali od-
škodnin pa krajam ne bodo 
dobili, je zatrdil župan. Ob 
tem je Terčdjeva poudarila. 

v 

Marjeta Terčelj je sokrajanotn govorila kar z mize. / Fota: )«<ir.n k« 

da to tudi n i bil njihov na-
men. "Vedno smo ponavlja-
li, naj se sredstva najprej vlo-
žijo v sanadjo tega odlagališ-
ča." Kot optimalno rešitev je 
poravnavo označila tudi kra-
janka Marija Kavčič. "Vedno 
pa se bodo našli taki, ki bi 
radi še več." 

V nedeljo popoldne so se 
tako še zadnjič zbrali ob šo-
toru pred odlagališčem, da 
bi praznovali zmago. Skupaj 
se je poveselilo prek 150 taa-
janov, obiskal jih je tudi žu-
pan Cerkelj Franc Cebulj, 
niso pa dočakali kranjskega 
župana Damijana Pemeta, 
čeprav so p prav tako pova-
b i l i Dišalo je po bograču in 
klobasah, na obrazih ljudi se 
je zrcalilo vidno zadovolj-
stvo. "Razpoloženje je en-
kratno. Saj je po 1 2 0 dneh 
straženja tudi zasluženo," je 

Tovornjaki Komunale Kranj od m i m i l ^ petka spet vo-
zijo odpadke šestih občin na odlagališče v Tenetišah. 
Škoda zaradi večmesečne zapore odlagališča pa naj bi 
po besedah direktorja Ivana Hočevarja pres^la milijon 
CTTOV. 

bila dobro razpoložena Mari-
ja Kavdč. Prav prispevek ti-
stih, ki so stražili, je bi l po 
njenem zlata vreden. Podo-
bno je razmišljala Marjeta 
Terčelj, k i se je v zanosu 
povzpela kar na mizo, da bi 
sokrajanom povedala, da če 
ne bi oni tu kurili ognja, ne 
bi bilo nič. "Vsi smo že več 
kot trideset let trpeli ta 
smrad, a še bolj ponižujoče 
je bilo, ko so nam rekli, naj 
kar dihamo ta smrad, ker je 
bilo smetišče tu prej kot mi." 
Razočarani so bili tudi nad 
referendumom, ki je po nje-

n e m pomenil, naj imajo oni 
slabo okolje, da bodo drugi 
dobro živeli. "To pa je bilo že 
preveč, in dokler bom Slo-
venka, tega ne b o m dovoli-
la." Dodala je še, da so imeli 
vsi do zadnjega isti d l j , če-
prav se govori o nesoglasjih 
med njimi. "To n i res, le pri-
tiski so bili taki, da so včasih 
k o m u tudi popustili živci." 
Na praznovanju je še enkrat 
zbrala podpise vseh kraja-
nov, saj bodo Petru Čeferinu 
poslah čestitko, ker j i m je 
pomagal, kot se je izrazila, 
dokončno streti Kranjčane. 

V petek so po štirih mesecih mimo vaške straže tovornjaki spet začeli voziti smeti. 

Krajani so povedali: 

Helga Šenk: 

"Zadovoljna sem z dogovo-
rom, upam, da ga bodo tudi 
izpolnili. Sicer bi to pomeni-
lo pogreb pravne države. 
Veliko energije smo izgubili, 
čeprav ne bi bilo treba, saj 
se očitno da dogovoriti." 

jure Sajovic: 

"Danes praznujemo zmago. 
Misl i l i smo sicer, da bodo 
smetišče že zdaj zaprli, a 
bomo potrpeli š e to leto in 
pol. Pomembno je predvsem 
tO', da se ne bomo več ukvar-
jali samo s smetiščem." 

Stane Perčič: 

"Mi smo dokaz, da če se ne-
kaj dela narobe, ljudje znajo 
stopiti skupaj. Čas je, da se 
odlagališče zapre, da se ne 
gleda več le skozi denar, 
ampak se upošteva tudi ka-
kovost bivanja." 

Vika Petkovit 

"Zadovoljni smo, upamo le, 
da se bodo držali tega, kar 
so podpisali. Mogoče smo 
pričakovali malo več, a smo 
popustili, saj se nekje mora 
končati. Leto in pol bomo 
že potrpeli." 

Medlaclja je bila 
predolga 
Cerkljanski župan Franc Čebulj meni, da je 
mediacijo o deponiji Tenetiše nepotrebno 
podaljšalo pogajanje o stvareh, ki sodijo med 
osnovhe naloge vsake občine. 

S I M O N Š U B I C 

Cerklje - "Glede na vsebino 
poravnave, sklenjene m e d 
krajani Tenetiš in Mlake ter 
Mestno občino Kranj, ugo-
tavljam, da je mediadja med 
njimi potekala veliko predol-
go," je v prvem odzivu na re-
zultat dva meseca in pol tra-
jajoče mediadje dejal Franc 
Čebulj, ž u p a n občine Cer-
klje. Po njegovem je najpo-
membnejši izkupiček poga-
janj druga točka sporazuma, 
v kateri sta zapisani zavezi, 
da v Tenetišah ne bo nikdar 
regijskega centra in da kraja-
ni ne bodo ovirali dovoza ko-
munalnih odpadkov n a Te-
netiše vse do 15. juli ja pri-
hodnje leto, ko poteče začas-
no dovoljenje Agendje RS za 
okolje. "To rešitev s e m tudi 
sam predlagal že sredi janu-
arja, ko sem se srečal s kraja-
ni TenetiS in Mlake, kar do-
kazuje, da m i ni šlo za popu-
lizem ali predvolilno dejanje, 
kot si nekateri razlagajo," 
ugotavlja Cebulj. 

"Druge zahteve krajevne 
skupnosti Kokrica oziroma 
krajanov Mlake in Tenetiš do 
Mestne občine Kranj, k i so za-
pisane v dokumentu poravna-
ve, sploh ne bi smele biti 
predmet pogajanj o prihod-
nosti deponije Tenetiše. 
Gradnja Otroškega igrišča. 

ureditev cest i n ustanovitev 
nove krajevne skupnosti na-
mreč sodijo v osnovne naloge 
občine. Sprašujem se torej, 
zakaj tako dolga mediadja, še 
posebej, ker smo v tem času 
vse občine, ne samo kranjska, 
plačevale dražji odvoz smeti. 
Samo občina Cerklje je imela 
devetdeset tisoč evrov dodat-
n ih stroškov, vse občine sku-
paj pa najmanj milijon evrov, 
k čemur sploh ni prišteta iz-
gubljena taksa," je kritičen 
Čebulj, ki sicer pozdravlja p)o-
zitiven razplet pogajanj. 

"Do zapleta sploh ne bi 
prišlo, če bi nekateri že prej 
upoštevali mnenja poznaval-
cev razmer v Tenetišah in ti-
stih, ki imajo že veliko izku-
šenj z reševanjem proble-
mov v lokalni skupnosti. Gle-
de na dosedanji način reše-
vanja skupne problematike, 
kakršnega kot župan nisem 
vajen, trenutno ni najbolj ak-
tualno vprašanje, kje bo pre-
delovalnica odpadkov, tem-
več, ali bo pravočasno zgraje-
na. Če se bo ta problematika 
še naprej reševala tako eno-
stransko in naivno, proble-
m a s smetmi ne bomo niko-
li rešili. Potrebujemo resen 
dogovor, za katerim bomo 
stali vsi. Ad hoc rešitve, kot je 
ba predlagan regijski center 
v Tenetišah, niso produktiv-
ne," še razmišlja Čebulj. 
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JESENICE 

Častni občan bo Tomaž ErtI 

Jeseniški občinski svetniki so na seji prejšnji teden potrdili 
letošnje občinske nagrajence. Naziv častni občan bo ob 
občinskem prazniku 20. marca prejel Tomaž Erti s Kočne za 
prispevek k razvoju gospodarstva, občine in mesta, za nje-
govo solidarnost ter človeški odnos do soljudi. Plakete 
Občine Jesenice pa bodo prejeli Branka Doberšek, Klemen 
Klemene in Rado Mužan. U. P. 

M O J S T R A N A 

LIKUS za kulturni praznik 

Pisci literarnih del, združeni v LIKUS, so se na povabilo 
Marinke Čebulj v počastitev 8. februarja spet zbrali v Mojs-
trani. Uvodni govor je imel Mirko Rabič, predsednik društva 
upokojencev Dovje-Mojstrana. V programu so nastopile 
pevke društva z ubranim petjem. Povezovalka programa je 
bila Vera Gartner, ki je tudi zborovodkinja pevk in s svojim 
izjemnim pristopom in znanjem pritegne pozornost pri 
ljudeh. Pisci LIKUS-a pa so s svojimi deli dodali kamenček v 
mozaik prijetnega druženja. M. C . 

Ž I R O V N I C A 

Šole še ne bodo poimenovali po slavnem rojaku 

Na eni zadnjih sej občinskega sveta v Žirovnici je svetnik 
Boštjan Noč (Neodvisna lista z a Žirovnico) vložil pobudo, 
da bi Osnovno šolo Žirovnica poimenovali po katerem od 
slavnih rojakov izpod Stola. O njegovi pobudi je nato raz-
pravljal svet O Š Žirovnica, ki je soglasno sklenil, da ne pred-
laga spremembe imena. Kot glavni razlog so navedli dej-
stvo, da je na Gorenjskem že več šol poimenovanih po slav-
nih rojakih, prav tako pa bi se težko odločili, po kom bi šolo 
sploh poimenovali. A. H. 

Opravičilo 
v i6. številki Gorenjskega glasa, ki je izšla torek, 26. febru-
arja, snno na 20. strani v članku Bohinjci pisali premieru Jan-
ši napačno zapisali priimek direktorja Zdravstvenega doma 
Bled, ki se pravilno glasi Leopold Zonik in ne Leopold Zor-
nik. Direktorica Doma dr. Janka Benedika iz Radovljice So-
nja Resman pa nas je opozorila, da nov d o m starostnikov, 
ki ga gradijo v Bohinju, ne bo "podaljšek radovljiškega 
doma", kot je v št. i 6 . z dne 22. februarja 2008 na 4. strani 
zapisal Gorenjski glas, ampak radovljiški dom le svetuje pri 
gradnji v Bohinju. Prizadetim se opravičujemo! Uredništvo 
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Slovenci. Zaradi tega je moeote, da dototen modol ntoM«la ni 
na v«%o na viah pred̂nth mcstid NubU. 
•Cena vk̂uduie OOV. Ponudbo trâa do odprodaj zitfog M vê s 
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V nove prostore jeseni 
Visoka šola za zdravstver^o nego Jesenice naj bi se do septembra preselila v bivšo upravno 
stavbo Merkurja. 

U R Š A P E T E R N E L 

Jesenice - Lani jeseni je na 
Jesenicah zaživela nova Vi -
soka šola za zdravstveno 
nego. Obiskuje jo 7 2 red-
nih i n 56 izrednih študen-
tov. Začasne prostore šole 
so uredili v bivšem objektu 
O b č i n e Jesenice, v preda-
valnico pa so spremeni l i 
bivšo občinsko sejno sobo. 
Ker pa bodo letos vpisali že 
drugo generacijo študen-
tov, bodo sedanji prostori 
postali premajhni i n nujna 
bo selitev v sodobnejše i n 
predvsem večje prostore. 
T e bodo pridobil i v bivši 
upravni stavbi Merkurja na 
Plavžu. Projekti z a obnovo 

so pripravljeni in gradbena 
dela naj bi začeli v kratkem. 
Ureditev bo financirala Ob-
čina Jesenice, ki je tudi 
ustanoviteljica visoke šole. 

želijo pa si postati uveljav-
ljena šola v Sloveniji i n Ev-
ropi. Vel ik poudarek dajejo 
raziskovalni dejavnosti in 
mednarodnemu povezova-

Študentje jeseniške Visoke šole za zdravstveno nego 

nimajo indeksov, omogočen jim je elektronski vpis in 

elektronsko prijavljanje na izpite ... 

Dekanica šole dr. Brigita 
Skela Savič je na seji občin-
skega sveta prejšnji teden 
predstavila delovanje šole 
i n načrte. Kot je dejala, je 
moto šole znanje, ustvarjal-
nost i n iskanje odličnosti. 

n ju s partnerskimi univer-
z a m i i n šolami. Ž e za pri-
hodnje šolsko leto razvijajo 
več programov bolonjskih 
magisterijev, z nj ihovo 
akreditacijo pa bodo ustva-
rili možnosti za preobliko-

vanje visoke šole v fakulte-
to. S tem bodo Jesenice po-
stale fakultetno mesto. Kot 
ena redkih šol so se odloči-
l i za pridobitev standarda 
kakovosti za prihodnost 
vzgoje i n izobraževanja. 
Dr. Skela Savičeva je opo-
zorila tudi na nekatere teža-
ve, ki tarejo šolo. Izpostavi-
la je zlasti finančne proble-
me, kajti ministrstvo ne po-
kriva vse dejavnosti. Poleg 
tega na Jesenicah primanj-
kuje študentskih sob. prav 
tako študentje ne morejo 
kupiti i n unovčiti bonov za 
prehrano, kajti jeseniški 
gostinci se niso odzvali na 
pobudo za zagotavljanje 
študentske prehrane. 

Sončna elektrarna v Strahinju 
V Biotehničnem centru v Strahinju deluje največja slovenska sončna elektrarna. 

D R A G O PAPLER, J O Ž E K O Š N J E K 

Strahinj - Gorenjske elek-
trarne so v sodelovanju z 
Biotehničnim centrom v 
Strahinju leta 2 0 0 7 na strehi 
njegovega hleva postavile 
sončno elektrarno, ki je naj-
večja v Sloveniji z močjo 83 
kW. Ker vlada za njeno delo-
vanje veliko zanimanje, so jo 
predstavniki Gorenjskih 
elektrarn i n Biotehničnega 
centra, ki sta sklenila dogo-
vor o sodelovanju pri obnov-
ljivih virih energije, na infor-
mativni dan 16. februarja 
predstavila javnosti. Predsta-
vitve se je udeležilo nad 130 
ljudi i z vse Slovenije. Tomaž 
Levstek iz Biotehniškega 
centra je povedal, da v svoje 
izobraževalne programe 
vključujejo tudi znanje o po-
m e n u alternativnih i n ob-
novljivih virov energije. Dra-
go Papler, vodja službe za in-
vesticije in razvoj Gorenj-

Sončna elektrarna na strehi hleva Biotehničnega centra v Strahinju /FotoiongoPapicr 

skih elektrarn, je dejal, da se 
podjetje vedno bolj usmerja 
v gradnjo sončnih elektram. 
V Preddvoru gradijo že četr-
to sončno elektramo, k i bo 
presegla magično mejo 2 0 0 

kW instalirane moči. Projek-
tni vodja Gorenjski elektram 
Miha Flegar pa je razložil iz-
koriščanje in različne načine 
sončnega obsevanja, pojas-
nil postopke za gradnjo elek-

trarne i n njeno obratovanje. 
Udeleženci predstavitve i n 
interesenti za gradnjo ali od-
dajo prostora so M i h u Fle-
garju in Dragu Paplerju po-
stavili številna vprašanja. 

Ž I R O V N I C A 

Za ustanovitev medobčinskega inšpektorata 

Žirovniški občinski svetniki so sprejeli odlok o ustanovitvi 
medobčinskega inšpektorata in redarstva z občinami Jeseni-
ce, Gorje in Kranjska Gora. Sedež organa bo na Jesenicah, 
delo v posamezni občini ustanoviteljici pa se bo opravljalo 
sorazmerno glede na število prebivalcev. Po takšnem ključu 
bo Žirovnica prispevala dobrih dvanajst odstotkov. Anton 
Koselj (SD) je dejal, da se bo šele čez čas pokazalo, ali so 
sprejeli pravo odločitev in ali je smiselno sodelovati v med-
občinskem inšpektoratu. Svetniki so potrdili tudi odlok o 
ustanovitvi skupne notranje revizijske službe z Jesenicami, 
Bohinjem, Kranjsko Goro in Gorjami, ki bo opravljala notra-
nje revidiranje občin ustanoviteljic in njihovih proračunskih 
uporabnikov. Občine bodo organ sofinancirale skladno z 
obsegom dela. Odloka ni podprl le Valentin Sodja (LDS) z 
obrazložitvijo, da bo financiranje skupne službe za občino 
dražje od najema zunanje revizorske službe. A. H. 

N A K L O 

Pojasnilo Občine Naklo 

Po petkovi novinarski konferenci na Ministrstvu za okolje in 
prostor v Ljubljani, kjer so sporočili novo lokacijo bodočega 
Centra za mehansko in biološko obde/avo odpadkov za 
Gorenjsko, je podžupan Občine Naklo Ivan Meglič pisno 
opozoril na napačne informacije v nekaterih medijih. 
Lokacija centra je v industrijski coni Exoterm v Mestni obči-
ni Kranj, katastrska občina Struževo. Torej ni v občini Naklo, 
res pa je, da je v neposredni bližini občinske meje. O 
možnosti te lokacije so bili obveščeni. Menijo, da bo treba 
izdelati temeljite analize umestitve centra v ta prostor. 
Predvidena zemljišča za center so v precejšnji meri že izko-
riščena, zato bo treba nekatere dejavnosti preseliti drugam. 
Glede na hitrost aktivnosti na dosedanjih potencialnih 
lokacijah ocenjujejo, da utegne gradnja centra na območju 
Exoterma še dolgo trajati: O b e n e m ugotavljajo, da o tej 
lokaciji še ni razpravljal Konzorcij CERO. S. S. 
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Cene plina res pogrejejo 
številne Kranjčane so na januarskih položnicah zmotili precej višji zneski za ogrevanje s plinom, kot 
so jih bili vajeni. 

MATEJA RANT 

Kranj - "V valu podražitev ži-
vil sploh nihče več ne govori 
o energentih," ugotavlja 
upokojenec V i d Liebhart, 
eden od številnih občanov, ki 
se je v zadnjih tednih obrnil 
na nas zaradi zelo visokih 
zneskov na januarskih po-
ložnicah za ogrevanje. Kot je 
izračunal, se je dobava plina 
v januarju v primerjavi z lan-
skim decembrom podražila 
za 2} odstotkov. Še bolj ga je 
na položnid zmotil znesek 
za izvajanje meritev, ki-je po 
njegovem izračimu v pri-
merjavi z decembrom višji 
kar za 74 odstotkov. Pri 
Domplanu viSje cene pojas-
njujejo s spremembo obra-
čuna dobave zemeljskega 
plina, ki je začela veljati 1. ju-
lija lani. 

O m e n j e n a sprememba, 
ki so jo pospremile še višje 
cene zemeljskega plina, je 
močno udarila po žepu tudi 
številne prebivalce Planine. 

Namesto pavšalnega obra-
čuna ogrevanja so v letošnji 
sezoni prešli na obračun po 
dejanski porabi toplote. O b 
tem so pri Domplanu upo-
rabnikom predlagali ukre-
pe, s katerimi lahko vpliva-
jo na znižanje porabe toplo-
te. "Žal pa s a m na to n i -
m a m skoraj nobenega vpli-
va, saj je toplotna postaja 
skupna za tri večstanovanj-
slce objekte. T u d i če vse ra-
diatorje zaprem, bom pla-
čal enako," nas je opozoril 
bralec s Planine. Tako je ja-
nuarja prejel kar za petde-
set evrov višjo položnico za 
ogrevanje kot v decembru, 
ogrevanje vode pa se je s še-
stih podražilo na 2 9 evrov. 
" In to na osebo, tako da si 
raje ne predstavljam, kaj 
taka podražitev pomeni za 
štiričlansko družino, reci-
mo." 

Tolikšno povišanje cen sta 
pioskušala pojasniti vodja po-
slovne enote energetika in 
vodja področja toplifikacije 

pri Domplanu Andrej Krč in 
Vlado Ahčin. "Obračun pli-
na je po novem razdeljen na 
dva dela, in sicer na ceno za 
dobavljeni zemeljski plin, ki 
je odvisna od razmer na 
trgu, i n omrežnino, za kate-
ro cene potrjuje javna agen-
cija za energijo." Poleg tega 
se je januarja, pojasnjujeta 
sogovornika, bistveno povi-
šala cena zemeljskega plina 
pri njihovem dobavitelju, in 
sicer z a 1 9 4 9 odstotka, tako 
da so tudi na podlagi tega 
prodajno ceno plina v pov-
prečju dvignili za 2 0 do 25 
odstotkov. Na Planini je na 
spremembo cen dodatno 
vplival prehod iz pavšalnega 
obračunavanja ogrevanja na 
obračun po dejanski porabi 
toplote, Id jo izmerijo v 6 0 
toplotnih postajah. V januar-
ju so izvedli analizo porabe 
in na podlagi tega izračunali 
nove akontacije z a ogreva-
nje, v katere so vključili še 
višje cene plina. Analize so 
pokazale tudi, da nekateri 

Proslavo bo pripravila občina 
Lanska borčevska prireditev v Kokri še vedno odmeva. Na sestanku 
krajevnega odbora v Kokri so namreč predlagali, naj prireditev v spomin na 
poboj talcev in požig Kokre leta 1942 spet organizira krajevni odbor. 

DANICA ZAVRL ŽLEBI R 

Preddvor - "V preteklosti je 
krajevni odbor v skladu z vo-
ljo svojcev organiziral 
skromno, politično nevtral-
no slovesnost na grobu tal-
cev, na kateri so sodelovali 
predvsem domači pevci in 
recitatorji, lanska množična 
in bučna proslava, ki jo je na 
vaškem trgu organizirala 
Zveza borcev Preddvor, med 
domačini n i bila sprejeta," 
so zapisali v zapisnik tega se-
stanka. Na zapis se je odzval 
Marjan Gorza, predsednik 
Občinskega odbora borcev 
za vrednote N O B Preddvor, 
ki o lanski proslavi pravi, da 
ni bUa ne množična ne buč-
na. "Slovesnosti se je udele-
žilo večje število naših čla-
nov iz Preddvora, Bele, osem 
članov iz Kokre in skupina 

članov iz Kranja. Celoten 
program je bil izbran iz zgo-
dovinskih zapisov, tako da 
nikogar ni na novo prizadel, 
vsem pa je dal razumeti, kaj 
so vrednote NOB," je zapisal 
Gorza in dodal, da sta s Čla-
n o m odbora iz Kokre letos 
obiskala vseh 1 6 še živečih 
članov iz Kokre. T i so meni-
li, da bi morala proslave še 
naprej organizirati borčev-
ska organizacija v sodelova-
n ju s krajani Kokre. 

Ker zapisnike krajevnih 
odborov obravnavajo tudi na 
sejah občinskega sveta, so tej 
temi tokrat namenili kar ne-
kaj pozornosti. V prihodnje 
b i se radi izognili temu, da 
se na račim žrtev v vojni 
l judje prepirajo med seboj 
{spomnimo, da se je lani po 
prireditvi v javnosti o njej 
sprožila velika polemika). 

Ž u p a n Miran Zadnikar, ki 
ga Kokrjani v zapisniku na-
prošajo, naj bo kot župan in 
tudi kot sorodnik žrtev v pri-
hodnje govornik na priredit-
vi, je predlagal, da bi bUa v 
prihodnje nosilka prireditev 
občina, ki naj k sodelovanju 
povabi oba, krajevni odbor 
Kokra in borčevsko organi-
zacijo iz Preddvora. Brez 
tega bodo eni in drugi težko 
prišli skupaj, je menil Slavko 
Prežel j. Bojan Lavrinšek 
meni, naj bi tako prireditev 
organizirali bord. Anka Bol-
ka pa se, poznavajoč razme-
re v svojem rojstnem kraju, 
ni strinjala s tem, da je bila 
lanska prireditev pri domači-
nih slabo sprejeta. Šlo je le 
za mnenje članov krajevne-
ga odbora, je ob tem dejal 
njegov predsednik Stanislav 
Bergant 

V Bašlju proti regijskemu parku 

D A N I C A ZAVRL Ž L E B I R 

Preddvor • Regi jski park 
K a m n i š k o - S a v i n j s k e Alpe 
naj bi zajel precejšen del 
občine Preddvor, zlasti na 
o b m o č j u Bašlja in Kokre. 

Medtem ko so krajevni 
odborniki v Kokri projekt 
podprli, v prihodnje pa ga 
nameravajo d o m a č i n o m 
podrobneje predstaviti tudi 
na zboru krajanov, m u v 
Bašl ju niso naklonjeni . V 
območje parka bi bil t a m 

zajet v glavnem gozd nad 
vasjo v smeri Kališče-
Storžičr Lastniki teh povr-
š in so člani tamkajšnje 
agrarne skupnosti. Na nji-
hovo pobudo je tudi krajev-
ni odbor sklenil, da se celo-
tno predlagano območje 
Bašlja izloči iz uredbe o re-
g i jskem parku K a m n i š k o -
Savinjske Alpe. 

uporabniki že izvajajo ukre-
pe za radonalno rabo ener-
gije, tako da se j im je kljub 
višj im cenam plina februar-
ska akontadja za ogrevanje 
celo znižala. Na 15 toplotnih 
postajah pa je bila poraba bi-
stveno večja in se je zato 
uporabnikom akontadja zvi-
šala kar za tretjino ali več. 

Tudi na višje cene ogreva-
nja vode je vplivalo povišanje 
cen zemeljskega plina, do 
velikih razlik pa tudi tu pri-
haja zaradi sistema obraču-
na. "Do največjih razlik pri-
haja v objektih, kjer imajo v 
posameznih stanovanjih že 
vgrajene števce za dejansko 
porabo vode. Na tiste, ki teh 
števcev nimajo, pa se potem 
porazdeli vsa razlika m e d 
porabo na glavnem števcu in 
izmerjenimi porabami po 
stanovanjih, tudi izgube 
vode." Ob tem sta še nave-
dla, da strošek vgradnje dveh 
števcev za mrzlo in toplo 
vodo znaša okrog dvesto ev-
rov. 

Januarske položnice za ogrevanje so marsikomu 
dvignile tlak. / FOIO: Corazd Kivtit 

od 7. marca 2008 

Pomladni 
sveženj 

POMLAD je čas za novosti in tudi letos 
smo za naše bralce pripravili novo 
brezplačno prilogo Gorenjskega glasa 
G G + 

branje za vso družino 

I §.1 

'"^tt-i -

Za naroinine pokličite O 4 2 0 1 

ali piSite na narocnine@g-glas.si 
Gorenjski Glas 

mailto:narocnine@g-glas.si
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Župani Janši poslali odprto pismo 

Župani občin Domžale. Lukovica, Mengeš, Moravče in Tr-
zin so včeraj, 3. marca, v prostorih Vlade Republike Sloveni-
je Janezu Janši izročili odprto pismo, povezano s problema-
tiko javne službe zbiranja, ločevanja in odlaganja odpadkov 
na območju omenjenih občin. Medtem ko domžalski župan 
Toni Dragar situacijo rešuje na terenu - krajani Doba so vče-
raj namreč postavili zaporo in onemogočili dostop do dob-
ske deponije, se je na zanimiv način - z SMS-sporočilom -
včeraj zgodaj zjutraj oglasil tudi poslanec SDS in nekdanji 
mengeški župan Tomaž Štebe. "Znova prosim Občino 
Domžale in JPK Prodnik, da vzpostavite normalno komuni-
kacijo, zaupanje in sodelovanje, ki je pred leti že bilo. Prekla-
danje in vožnja odpadkov v Celje je ob vsem tem zaradi 
stroškov in nepotrebnih obremenitev okolja nesmisel. Poli-
tizacija pa skrajna!" je med drugim zapisal poslanec. J. P. 

Š E N Č U R 

Nova širitev poslovne cone 

Občinski svet Šenčur je na zadnji seji sprejel osnutek odlo-
ka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za 
območje Šenčur-jug OPC P3 - 1 , faza, s katerim bodo omo-
gočili nadaljnjo širitev obrtno poslovne cone. Obravnavani 
OPPN se nanaša na gradnjo prve faze servisno proizvodne 
cone, njeno območje pa leži severovzhodno od obstoječe 
cone oziroma južno od državne ceste Kranj-Brnik in bencin-
skega servisa. Investitorje podjetje Tinex iz Šenčurja. S. Š. 

ŠENČUR 

Zupan o pritožbah nad policisti 

Občinski svetniki v Šenčurju so za predstavnika javnosti v 
senatih za reševanje pritožb zoper policiste imenovali Alek-
sandra Saša Zupana, občinskega svetnika liste za šport in 
kulturo. S. Š. 

MAVČIČE 

Spretne roke Alfonza Kerna 

V praznovanje stoletnice delovanja Prostovoljnega 
gasilskega društva Mavčiče in v počastitev dneva žena se z 
razstavo ročno izdelanih vezenin vključuje tudi Alfonz Kern 
iz Zgornjega Brnika. Razstavo najbolj značilnih gobelinov, 
prtov in drugih vezenih izdelkov iz njegove bogate zbirke 
bodo odprli v petek, 7. marca, ob 18. uri v sejni sobi 
gasilskega doma v Mavčičah. Razstava bo odprta še v 
soboto in nedeljo med 8. in 19. uro. J. K. 

Kje bo stanovanjska gradnja 
v Šenčurju in Srednji vasi večstanovanjski objekti rasejo kot gobe po dežju, zato bo potreben 
razmislek, kje še dovoliti takšno gradnjo, opozarja občinski svetnik Janez Sušnik. 

S I M O N Š U B I C 

Šenčur - Visoke večstano-
vanjske stavbe brez koščka 
zelenice ne sodijo vvasi, zato 
bi bilo najbolje uvesti mora-
torij na izvajanje člena lo.b 
odloka o prostorskih uredit-
venih pogojih za ureditveno 
območje naselij Šenčur in 
Srednja vas, ki tako gradnjo 
dopušča, je prepričan šen-
čurski občinski svetnik Ja-
nez Sušnik (SLS). V podkre-
pitev svojih besed takoj nave-
de več že začetih oziroma 
načrtovanih komercialnih 
gradenj večstanovanjskih 
objektov v Srednji vasi ter na 
Štefetovi, Mlakarjevi in 
Stružnikovi ulid v Šenčurju, 
ki po njegovem presegajo 
(oziroma bodo presegale) 
meje dopustnega. "Vpraša-
nje je, ali so ti objekti zgraje-
ni v skladu s PUP-om. Če so, 
naj se nas bog mmili." pravi 
Sušnik 

Sodu je izbila dno načrto-
vana gradnja dveh večstano-
vanjskih objektov v Srednji 
vasi (investitor je Tari, Inže-
niring in svetovanje iz Trži-
ča), zaradi katere so zaskrb-
ljeni najbližji sosedje, je po-
jasnil Sušnik in vprašal, kdo 
je dovolil takšno gradnjo v 
Srednji vasi, kjer so le eno-
ah dvostanovanjske hiše. 
Projekt je tik pred izdajo 
gradbenega dovoljenja, zato 

lil' d 
/ F ' ,, 

f W i! 5 

Kakšna stanovanjska gradnja je še sprejemljiva za Šenčur? 

ga bo najbrž težko ustaviti, 
razen če sosedje v upravnem 
postopku o izdaji gradbene-
ga dovoljenja pravočasno ne 
podajo pripomb ali zadrž-
kov, so ugotovili občinski 
svetniki. 

Župan Miro Koželj napo-
veduje, da bodo preverili pra-
vne podlage za morebitno 
uvedbo moratorija, ki pa ne 
more delovati retroaktivno, 
sicer si bo občina nakopala 
odškodninske tožbe. Aleš 
Puhar, vodja oddelka za 
prostorsko in komunalno 
dejavnost, je ponudil še dru-
go možnost zahteva po ob-
vezni razlagi spornega Člena 

pred izdajo gradbenega do-
voljenja. Sušnik dodatno 
predlaga, naj se v občinskih 
prostorskih dokumentih do-
loči lokacija, kjer bo gradnja 
večstanovanjskih objektov 
vseeno dovoljena. "Težko je 
pričakovati, da bomo obdr-
žali stoodstotno vaško karak-
teristiko tega območja, saj 
Šenčur že postaja mesto, se 
pa strinjam, Ža v občinskem 
prostorskem načrtu oprede-
limo, kje je dovoljena večsta-
novanjska gradnja," je dejal 
župan in pojasnil, da je 
prejšnji občinski svet 28. ja-
nuarja 2004 sprejel "sporni" 
Člen lo.b z dobrim name-

nom - z dovolitvijo manjših 
večstanovanjskih objektov 
omogočiti več stanovanj za 
mlade dmžine. "Omenjeni 
člen pa jasno zahteva, da ti 
objekti ne smejo presegati 
objektov v okolid in jim mo-
rajo biti prilagojeni tudi po 
morfologiji. Preseneča me 
torej, da naj bi novi večstano-
vanjski objekti po višini pre-
segali sosednje," je še pove-
dal župw. Morda bi revizija 
izdanih gradbenih dovoljenj 
ponudila odgovor, ali pri teh 
objektih v resnid ne upošte-
vajo zahtev iz PUP-a, je na 
koncu pomislil Marjan Kri-
stane (SDS). 
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OBČINA VODICE 
Kopitarievtrg 1, 1217 Vodice 
tel: 01 - 8 3 3 26 10, fax: 01 - 8 3 3 26 3 0 
wvm.vodlce.si, e-pošta: sprejemna@vodlce.si 

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 3 3 / 0 7 ) in 18. člena Statuta Občine Vodice 
župan Občine Vodice podaja 

JAVNO NAZNANILO 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka 

o ot>činskem podrobnem prostorskem načrtu - Torovo 

I. 
Župan Občine Vodice javno naznanja javno razgrnitev dopolnjene-
ga osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu - Torovo. 

II. 
Javna razgmitev dopolnjenega osnutka Odkjka se začne osmi dan 
po objavi v glasilu Gorenjski glas in se razgrne na sedežu Občine 
Vodice. Kopitanevfrg 1, 1217 Vodice, ter traja 30 dni. 

V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka bo 
organizirana javna obravnava, ki jo orgeinizira uprava Občine 
Vodice. Javna obravnava tx> v ponedeljek, 7. 4. 2008, ob 10. uri v 
prostorih Občina Vodice, Kopitarjev trg 1. 1217 Vodice. 

III. 
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani posredujejo 
pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku pisno 
na naslov Občine Vodice ali pa jih vpišejo v knjigo pripomb na kraju 
razgrnitve. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan 
razgrnitve. 

IV. 
To naznanilo se objavi v glasilu Gorenjski glas in na spletni strani 
Občine Vodice. 

Št.: 3 5 0 4 - 0 2 / 2 0 0 8 - 0 0 2 
Vodice, dne 3. 3. 2 0 0 8 

ŽUPAN 
OBČINE VODICE 

Brane Podboršek I. r 

OBČINA VODICE 
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice 
tel: 01 - 8 3 3 26 10, fax: 01 - 8 3 3 26 30 
www.vodice.si, e-pošta: sprejemna@vodice.si 

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33 /07 ) in 18. člena Statuta Občine Vodice žu-
pan Občine Vodice podaja 

JAVNO NAZNANILO 
o javni razgmltvi dopolnjenega osnutka Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

- Pokopališče Vodice 

I. 
župan Občine Vodice javno naznanja javno razgmitev dopolnjene-
ga osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu -
Pol^opališče Vodice. 

II. 
Javna razgmitev dopolnjenega osnutka Odloka se začne osmi dan 
po objavi v glasilu Gorenjski glas in se razgrne na sedežu Ot>čine 
Vodice, Kopitarievtrg 1, 1217Vodtee,terttaia30dni. 

V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka bo organizi-
rana javna obravnava, ki jo organizira uprava Občine Vodice. Javna 
obravnava bo v ponedeljek, 7. 4. 2008, ob 11. uri v prostorih Ot>či-
ne Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. 

III. 
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani posredujejo pripom-
be in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku pisno na 
naslov Občine Vodice ali pa jih vpišejo v knjigo pripomb na kraju 
razgrnitve. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan 
razgrnitve. 

IV. 
To naznanilo se objavi v glasilu Gorenjski glas in na spletni strani 
Občine Vodice. 

St.; 3504-02/2008-001 
Vodice, dne 3. 3. 2 0 0 8 

ŽUPAN 
OBČINE VODICE 

Brane Podboršek I. r. 

9 
OBČINA VODICE 
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice 
tel: 01 - 8 3 3 26 10, fax: 01 - 8 3 3 26 30 
www.vodice.si, e-pošla: sprejemna@vodice.si 

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33 /07 ) in 18. člena Statuta Občine Vodice žu-
pan Občine Vodice podaja 

JAVNO NAZNANILO 
o javni razgmltvi dopolnjenega osnutka Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

- Lokarje - komunalna infrastruktura 

I. 
Župan Občine Vodice javno naznanja javno razgmitev dopolnjene-
ga osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu -
Lokaije - komunalna infrastnjktura. 

II. 
Javna razgmitev dopolnjenega osnutka Odloka se začne osmi dan 
po objavi v glasilu Gorenjski glas in se razgrne na sedežu Občine 
Vodice, Kopitarievtrg 1, 1217 Vodice, ter traja 30 dni. 

V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka bo organizi-
rana javna obravnava, ki jo organizira uprava Občine Vodice. Javna 
obravnava bo v ponedeljek, 7. 4. 2008, ob 12. uri v prostorih Ob-
čine Vodice, Kopitarievtrg 1, 1217 Vodice. 

III. 
V času javne razgmitve lahko vsi zainteresirani posredujejo pripom-
be in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku pisno na 
naslov Občine Vodice ali pa jih vpišejo v knjigo pripomb na kraju 
razgmitve. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteča zadnji dan 
razgmitve. 

IV. 
To naznanilo se objavi v glasilu Gorenjski glas in na spletni strani 
Občine Vodice. 

Št.: 350402/2008003 
Vodice, dne 3. 3. 2008 

ŽUPAN 
OBČINE VODICE 

Brane Podboršek I. r. 

mailto:sprejemna@vodlce.si
http://www.vodice.si
mailto:sprejemna@vodice.si
http://www.vodice.si
mailto:sprejemna@vodice.si
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KRANJ 

Petrol sprejema poštne pakete 

ž e dober mesec lahko na Petrolovih bencinskih servisih v 
5kofji Loki in na Primskovem v Kranju oddate poštne pakete 
standardnih velikosti. Gre za skupno storitev Petrola in Pošte 
Slovenije Petrol paket, ki omogoča preprosto oddajo poštnih 
paketov standardnih velikosti tudi zunaj delovnega časa 
pošt. Storitev Petrol paket je še v testni fazi, ki bo predvido-
ma do maja potekala na desetih bencinskih servisih v Slove-
niji. Po testnemu obdobju bosta obe družbi novo storitev raz-
širili na celotno mrežo bencinskih servisov s trgovinami Hip 
hop, kasneje pa morda tudi celotno Petrolovo mrežo po Slo-
veniji, sta napovedala Vinko Filipič, član poslovodstva Pošte 
Slovenije, in Igor Irgolič, podpredsednik uprave Petrol. S. Š. 

Standardne pakete bo kmalu možno oddati na vseh večjih 
P«trolovih servisih, sta napovedala Vinko Filipič in Igor Irgolid 

FMi«n n | a M . n . M.fl3.2attw. fci—<l)iitiqitli taiH > t M UmUn. 
3701/DI 

Izredna 
ponudba! 

Samo za imetnike Kartice 
00 5 % BONUSA NA VSE IZDELKE 

E 19?» Peskovnik iiioijlu 
2 ttelnl. modre batve, fe umetne snmi. 
Start: 7930092 

Bober bonns cena 

cl39gg. 
^ A M C A ' 

Otroška gugalnica Amca 
mere; 200 * 260 x 200 cm. s tremi različnimi gugalnicami. 
samoza osebno uporabo, 
Start.: 3296050 

Trajno nizica cena! 
Zasajena skodelica 
na voljo razliens vrste, 

CDštart: 9017591 C 7,S9 
© Start.: 7471923 C U , S 9 

Carbidekor 1 0 1 
akrllna lazura za ograje, zaSdta lesa z malo 
Škodljivimi snovmi na vodni osnovi, za zunanjo 
uporabo, kot npr. za ograje, kolltke, vrata, lazumi 
pigmenti osvežijo barvni odtenei: lesa, 
s v t t l o t j i v . Start.: 7711856 
t M M i i n , š t . a r L : 7 7 1 1 6 6 4 

Laminatna tla Click dekor češnja 
1380 X195 X 6 mm. stopnja koristnosti 23, 
za stanovai^ke prostore z intenzivno uporabo, 
Slart.: 7344689 P£.lpaketje2.930m' 

Solarni kamen 
2 X l£0 nimene batve, 2 x IEQ bele barve, 17 x 13 cm, viSina 11 cm, 
SUrt:B363649 

• OBI Maribor O B I K r a n i OBI Koper 
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PoŠto želijo 
dobivati na dom 
v vaseh Potok in Osojnik v občini Železniki si 
prizadevajo, da bi jim poštne pošiljke dostavljali 
na dom. Nekateri vaščani nameravajo danes 
vrniti ključe izpostavljenih predalčnikov in se 
tako odpovedati pošiljkam. 

A N A H A R T M A N 

Potok - Pred dnevi nas je po-
klical bralec iz hribovite vasi 
Potok v občini Železniki, ki 
je povsem razočaran nad 
postnimi storitvami. "Stano-
valci treh hiš nad vasjo mo-
ramo pošiljke prevzemati v 
izpostavljenih predalčnikih, 
čeprav od njih nismo pretira-
no oddaljeni. Še najdlje 
stran - to je en kilometer -
stoji moja kmetija. Neraziun-
Ijivo je, da nam Pošta Slove-
ni je kljub sodobnemu voz-
n e m u parku ne more dostav-
ljati pošiljk, saj do nas vodi 
asfaltirana in dobro vzdrže-
vana cesta, po kateri se vozi 
kombi z otroki," pravi bralec 
in dodaja, da se z istim pro-
blemom soočajo tudi v bliž-
n jem Osojniku, kjer je pošta 
namestila predalčnika za 
šeststo metrov oddaljeni go-
spodinjstvi. 

Še posebej ga zjezi, ko ga v 
predalčniku počaka obvesti-
lo, da so m u poskušali vroči-
ti priporočeno pošto. Na 
podlagi zakona o poštnih 
storitvah se namreč kot vro-
čitev šteje tudi vročanje prek 
izpostavljenega predalčnika. 
Takrat m u ne preostane dru-
gega, kot da se zapelje do tri-
najst kilometrov oddaljene 
pošte v Železnikih. "Počuti-
m o se kot drugorazredni dr-
žavljani. Pošte n a m ne do-
stavljajo na dom, nemogoče 
se je priklopih na širokopa-
sovni intemet. Saj smo ven-
darle v Evropi!" je razočaran 
bralec, ki namerava z nekate-
r i m i sokrajani danes vrniti 

ključe predalčnikov in se 
tako odpovedati vsem poš-
tnim pošiljkam. 

Miran Čehovin, direktor 
kranjske enote Pošte Slove-
nije, je pojasnil, da v skladu 
z zakonom o poštnih storit-
vah pošiljke prek izpostav-
ljenih predalčnikov vročajo v 
primerih, ko je stanovanje 
ali poslovni prostor uporab-
nika izven strnjenega nase-
lja in hkrati oddaljen od vro-
čevalčeve poti za več kot dve-
sto metrov. Dodal je, da se 
zavedajo problema vročanja 
pošiljk na ta način, ki je še 
posebej nepriročen za sta-
rejše, in si tako nenehno pri-
zadevajo, da bi zmanjšal i 
število izpostavljenih pre-
dalčnikov. Id jih najpogoste-
je nameščajo v razpršenih 
hribovitih naseljih. T a čas 
j ih je v Sloveniji 5 .299, od 
tega 4 6 0 na Gorenjskem. 
"V primerjavi z letom 2005, 
ko je bilo na Gorenjskem 
725 izpostavljenih predalč-
nikov, smo število zmanjšali 
za } 6 odstotkov. Samo letos 
s m o u k i n i l i 6 6 predalčni-
kov, od tega osem na Pošti 
Železniki. Tudi na območju, 
kjer živi vaš bralec, tečejo ak-
tivnosti prek Agencije za 
pošto in elektronsko komu-
niciranje. Sredi febmarja so 
si ogledali stanje na terenu. 
Vračanje ključev predalčni-
kov tako v tem trenutku ni 
smiselno, saj v začetku tega 
meseca pričakujemo odloč-
bo agendje. Na podlagi do-
sedanjih izkušenj ocenju-
jem, da je možna pozitivna 
rešitev," je dodal Čehovin. 

ŽELEZNIKI 

Humanitarna pomoč za obnovo ^ s a d 

Komisija za dodeljevanje humanitarnih sredstev v Železni-
kih se je minuli četrtek odločila, da bodo z denarjem, ki je 
ostal na občinskem humanitarnem računu, v poplavah 
oškodovanim prebivalcem pomagali tudi pri obnovi fasad 
na objektih v starem delu Železnikov, Zalem Logu ter na Je-
senovcu in Češnjici. "Ta teden bo komisija s predstavniki za-
voda za varstvo kulturne dediščine in restavratorskega cen-
tra šla na teren in evidentirala poškodovane fasade. Na 
osnovni tega bo narejen projekt sanacije in izbran izvajalec, 
ki bo prejel denar za obnovo fasad," je povedal župan Miha-
el Prevc in dodal, da je zdaj težko napovedati, kolikšne dele-
že bodo prispevali za obnovo fasad. Odločitev komisije se 
m u zdi dobra, saj meni, da bodo enotno urejene fasade iz-
Ijoljšaie videz kraja. "Na humanitarnem računu je ta čas še 
1,3 milijona evrov in prizadeval si bom, da bo del denarja šel 
za obnovo zdravstvenega doma, za kar nam v tem trenutku 
manjka še veliko denarja," je pristavil Prevc. A. H . 

G G I 'M«'' oglasi I O4«0U247,iH>oiu;miliO9lJ5i»9-9lJs.ii,v»v™.9(innj5klgl»$.si 



n simon.subic@g'^as.si 

NESRCCE 

PRELOC 

Smrt mladega voznika 
v petek četrt pred polnočjo se je v Prelogu pri Domžalah 
zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 22-letni voznik 
iz okolice Don^žal. Mladi voznik se je v osebnem vozilu 
Renault Clio skozi Prelog peljal iz smeri Domžal proti Ihanu. 
V desnem ovinku je izgubil oblast nad vozilom in zapeljal 
izven vozišča, kjer je trčil v betonsko ograjo. Hudim ranam 
je podlegel na kraju nesreče. 

ŠKOFJA LOKA 

Avto odneslo v peško 

V soboto ob n . uri se je v Grencu na lokatni cesti Sveti Duh-
Virmaše hudo ponesrečila 77-letna domačinka. 43-letni voz-
nik osebnega avtomobila z začasnim bivališčem v Železni-
kih je vozil po lokalni cesti iz smeri Škofje Loke proti Svete-
m u Duhu. Policija poroča, da v ostrem desnem ovinku v 
Grencu hitrosti vožnje ni prilagodil vremenskim razmeram 
in stanju na mokrem in spolzkem vozišču, zato je zapeljal 
na levo stran vozišča. Ko je pripeljal skozi ovinek, je zagle-
dal peško, 77-letno domačinko, ki je po levem robu vozišča 
hodila v nasprotni smeri. Voznik je začel zavirati, zaradi mo-
krega in spolzkega vozišča pa je vozilo začelo zanašati. Pri 
zanašanju je avtomobil najprej obrnilo pravokotno na voziš-
če, nato pa je zdrsel proti nasprotnemu robu vozišča, kjer je 
trčil v peško in jo zbil po vozišču. Peška je utrpela hude 
rane, zato so j o loški reševalci odpeljali v Klinični center 
Ljubljana. Policisti bodo zoper voznika osebnega avtomobi-
la napisali kazensko ovadbo. S. Š. 

KOMENDA 

Razgrajal v vinjenem stanju 

V soboto popoldne so se policisti odpravili na intervencijo v 
okolico Komende, od koder je prišla prijava za kršenje javne-
ga reda v zasebnem prostoru. Policisti so ugotovili, da je 41-
letni domačin, ki je bil pod vplivom alkohola, razgrajal po 
stanovanjski hiši in ogrožal varnost svoje 46-letne sorod-
nice. Policisti so kršitelja pridržali do streznitve, hkrati pa so 
mu odredili prepoved približevanja oškodovanki. S. Š . 

KRIMINAL 

BLED 

Na pokopališče je prišel krast 

Neznani storilec je v soboto okoli 15.30 med krajšo odso-
tnostjo lastnika vlomil v osebni avtomobil, ki je bil parkiran 
v bližini pokopališča na Bledu. Tat je razbil stransko steklo 
in iz vozila vzel žensko torbico, v kateri so bile bančne karti-
ce, prenosni telefon Nokia, vozniško dovoljenje, očala in ne-
kaj gotovine. Lastnica je bila s tem dejanjem oškodovana za 
okoli šeststo evrov. 

ŠKOF)A LOKA 

Odpeljali Clio 

V noči na nedeljo je nekdo v Škofji Loki ukradel osebni avto-
mobil Renault Clio z registrsko oznako KR A5-318, hordo 
rdeče barve, izdelan leta 1998. 

SPODNJI BRNIK 

Vlomil v avto 

Neznani storilec je v petek okoli poldneva vlomil v osebni 
avtomobil na Spodnjem Brniku in iz njega odtujil gotovino, 
potni list in druge listine. Škoda znaša šeststo evrov. S. Š. 

Nepredvidljivi in učinkoviti 
Gorenjski policisti so v zadnjih mesecih pri svojem delu bolj nepredvidljivi kot v preteklosti, kar vsaj 
za zdaj daje tudi boljše rezultate. Po novem bo brez prisotnosti policistov deloval tudi stacionarni 
radar; globe bodo prihajale po pošti. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Gorenjski polidsti so 
po izredno slabem stanju na 
področju varnosti cestnega 
prometa v lanskem letu, ko 
je bil krvni davek na gorenj-
skih cestah s 2 7 smrtnimi 
žrtvami največji po letu 
1 9 9 9 , ugotovili, da je njiho-
vo delo preveč predvidljivo. 
Kot je pojasnil Boštjan 
Omerzel, policijski inšpek-
tor na Policijski upravi 
Kranj, so zato možje v mo-
drem postali bolj nepredvid-
ljivi že vse od konca lanskega 
poletja, ko so začeli izvajati 
tudi povečano število aktiv-
nosti za izboljšanje stanja v 
cestnem prometu. Med dru-
g i m so odredili za polovico 
več alkotestov kot prejšnja 
leta. 

Z enakim tempom nada-
ljujejo tudi letos, saj so janu-
arja i n februarja morebitno 
prisotnost alkohola preverili 
pri 45 odstotkih več voznikov 
kot v začetku l a n s k ^ a leta. 
"Žal delež alkoholiziranih 
povzročiteljev prometnih ne-
sreč še vedno narašča, zato 
bomo pogoste poostrene 
nadzore prometa nadaljeva-
li. Ker pa si želimo več ne-
predvidljivosti, takšnih akcij 
javno ne izpostavljamo več v 

KRANJ 

V lokalu vzel denar 

v noči na soboto je nekdo 
vlomil v gostinski lokal na 
Cesti jaka Platiša v Kranju. 
Pri pregledu prostorov je 
vlomilec našel ročno blagaj-
no, iz katere je vzel denar. 
Gmotna škoda znaša okoli 
šeststo evrov. 

KRANJ 

Rad bi večje mišice 

Neznani storilec je s silo od-
prl vhodna vrata trgovine 
Maximum Shop v Kranju in 
vstopil v notranjost. O b od-
hodu je imel v vreči večjo 
količino hrane, namenjene 
športnikom. Ker nI ničesar 
plačal, je lastnika oškodoval 
za okoli tri tisoč evrov. S. Š. 

Knjigo z glasbeno zgoščenko lahko kupite 

v Gorenjskem glasu 

na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju 

Naročniki Gorenjskega glasa: 

10% popust 
Redna cena: 44,8 evra / cena s popustom: 40,32 evra. 

taki meri, kot smo jih doslej. 
Ugotavljamo, da ob nenapo-
vedanih nadzorih odkrijemo 
precej več kršiteljev; če smo 
prej naleteli na osem do de-
set vinjenih voznikov, j i h se-
daj odkrijemo m e d dvajset 
in trideset na posamezno ak-
djo," je pojasnil Omerzel. 

S 1. marcem so gorenjski 
policisti začeli izvajati merit-
ve hitrosti z radarjem Multa-
nova, ki je nameščen v civil-
nem vozilu, brez dodatne 
asistence uniformiranih po-
licistov. Radar tako odslej be-
leži kršitve hitrosti, kršitelja 
pa policisti ne bodo takoj 
ustavili i n oglobili. Na podla-
gi foto dokumentacije bodo 
kršitelje odkrivali naknadno 
in j im globe poslali po pošti. 
Takšna praksa je po besedah 
Omerzela po drugih policij-
skih upravah že uveljavljena. 

K večjemu številu polici-
stov na gorenjskih cestah 
prispeva tudi kadrovska po-
moč z drugih policijskih up-
rav zaradi zagotavljanja var-
nosti na dogodkih, ki v okvi-
ru predsedovanja potekajo 
na Brdu i n Bledu. "Ko ti po-
licisti ne skrbijo za varova-
nje, nadzorujejo cestni pro-
met," je pojasnil Omerzel. 
Dodatno policijsko pjomoč 
prispevajo tudi enote za iz-

Corenjski policisti bodo odslej globe manjkrat napisali na 
kraju kršitve, pogosteje pa jih bodo poslali po pošti. / FMO: TIIU D«U 

ravnalne ukrepe, ki sicer de-
lujejo v dvi lu in prvenstveno 
ukrepajo zoper čezmejno 
krimLialiteto in ilegalno mi-
gracijo, a ukrepajo tudi ob 
h u d i h kršitvah cestnopro-
metnih predpisov. 

Podatld o varnostnih raz-
merah na gorenjskih cestah 
v prvih dveh mesedh kažejo, 
da spremenjeno policijsko 
delovanje prinaša pozitivne 

rezultate. Če je namreč lani 
na Gorenjskem v januarju in 
februarju umrlo šest oseb 
(štirje pešd, kolesar i n voz-
nik osebnega vozila), so v pr-
vih dveh mesecih let(^njega 
leta ceste terjale "samo" živ-
ljenje pešca v Železnikih. 
"Približno za tretjino je manj 
tudi prometnih nesreč s hu-
d imi telesnimi poškodba-
mi," še ugotavlja Omerzel. 

Kmalu precej višje kazni 
Novela zakona o varnosti cestnega prometa prinaša bistveno višje kazni za 
najhujše prekrške v cestnem prometu. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Spremenjeni zakon o 
varnosti cestnega prometa -
državni zbor ga je prejšnji te-
den d m g i č obravnaval, do-
končno pa ga bo sprejel ko-
nec marca - prinaša bistveno 
višje kazni za tiste kršitve 
cestno prometnih predpisov, 
ki povzročijo najhujše pro-
metne nesreče. Najbolj bodo 
povišali kazni za vožnjo pod 
vplivom alkohola ali drog, 
prevelike hitrosti v naseljih, 
nepravilno prehitevanje, 
vožnjo v nasprotno smer. . . 

Z a prekora6tev hitrosti v 
naselju za več kot 30 kilome-
trov na uro bodo kršitelji po 
novem kaznovani s tisoč evri 
in devetimi kazenskimi toč-
kami (sedaj 120 tisoč tolarjev 
in pet kazenskih točk), za ne-
pravilno prehitevanje bodo 
na primer policisti odredili 
petsto evrov globe in enajst 
kazenskih točk (sedaj 6 0 ti-
soč tolarjev in pet kazenskih 
točk. 

Prekoračitev dovoljene hitrosti v naseljih bo po novem 
strogo kaznovana. / Fom 11™ oon 

Vinjene voznike, ki bodo 
storili hude prekrške, bodo 
lahko policisti po novem za-
držali do streznitve tudi od 
šest do dvanajst ur, "special-
n i m povratnikom" pa bodo 
lažje kot doslej z a s e ^ avto-
mobil, s katerim bodo storili 
nov hujši prekršek. Enako se 
bo zgodilo vozniku, ki bo tri-
krat v dveh letih občutno pre-

hitro vozU v naseljih. Novosti 
predvidevajo tudi pri izdaji 
vozniških dovoljenj, k i bodo 
po letu 2013 veljavna za dobo 
pet in deset let, izdajati pa jih 
bodo začeli v obliki plastične 
kartice. Po novem bo obvez-
na tudi nošnja telovnikov živo 
rumene ali oranžne barve, ka-
dar boste na avtocestah in hi-
trih cestah zapustili vozilo. 
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Časa za slavje ni bilo 
Odbojkarji ACH Volleyja so drugič zapored postali zmagovalci srednjeevropske lige. 

MAJA BEHTONCELJ 

Bled - V petek se je končal za-
k l j u 6 u turnir srednjeevrop-
ske lige v odbojki, ki je pote-
kal v Innsbrucku, na n j e m 
pa so nastopile najboljše štiri 
ekipe z rednega dela prven-
stva, med katerimi so bi l i 
tudi branilci naslova in vodil-
ni po rednem delu odbojkar-
ji blejskega A C H VolIeyja. 
Slednji so v polfinalu najprej 
5 3 : 0 (26, 2 3 , 1 6 ) premagali 
ekifK) S K Posojilnica A i c h / 
Dob, v finalu pa s 3 ; 1 (22, -
i8, - 23, - 21) še domafi Hypo 
Tirol in tako drugič zapored 
osvojili naslov prvaka v sred-
njeevropski ligi. 

"V polfinalu je bilo precej 
težko, težje kot so mnogi pri-
čakovali. V napadu in pri ser-
visu smo preveč grešili, kljub 
temu pa se je pokazalo, da 
smo kvalitetnejša ekipa," je o 
polfinalnem nastopu blej-
skih odbojkarjev proti SK Po-
sojilnici A i c h / D o b povedal 
novi trener Radovan Gačič. V 
finalu so se nato pomerili z 
domačo ekipo Hypo Tirol, k i 
je bila v drugem polfinalu 
boljša od ekipe A o n Hotvolle-
ys. "Vedeli smo, da sta obe 

Blejski odbojkarji s pokalom za zmago v srednjeevropski ligi /fok .rhivACHVoiic* 

ekipi, k i sta se pomerili v 
drugem polfinalu, močni. 
Domačini so bili v finalu zelo 
motivirani: zaradi poUinalne 
zmage i n seveda pred doma-
čo publiko. y prvem n i z u 
smo preveč grešili, na koncu 
pa se zasluženo veselili na-
slova. Nismo prikazali ravno 

blesteče predstave, smo pa 
zares dobro odigrali v bloku 
i n prav na račun slednjega 
naredili razliko," je bil zado-
voljen Gačič ter dodal, da za 
slavje ni bilo časa: "Po tekmi 
s m o šli takoj domov. D o 
konca sezone nas čaka še kar 
nekaj tekem i n šele potem 

bo čas za slavje. Že ta konec 
tedna so na sporedu četrtfi-
nalne tekme v končnici dr-
žavnega prvenstva, kjer se 
bomo pomerili s Krko. Po-
tem je tu še Pokal Slovenije. 
Naš d l j pa je seveda osvojiti 
tako slovenski pokal kot dr-
žavno prvenstvo." 

Podkorenska proga pripravljena 
čeprav je bilo v nedeljo na smučišču kar i8 stopinj Celzija, je snežni kontrolor Raimund Berger 
prižgal zeleno luč za 47. Pokal Vitranc, ki ga bo Kranjska Gora gostila to soboto in nedeljo. 

V I L M A STANOVNIK 

Kranjska Gora • Najboljši ve-
leslalomisti in slalomisti sveta 
bodo te dni že 2ačeli prihajati 
na Gorenjsko, saj bo ta konec 
tedna v Kranjski Gori potekalo 
47. tekmovanje za Pokal Vi -
tranc V soboto se bodo tekmo-
valci najprej pomerili v velesla-
lomu, ki se bo s prvo vožnjo za-
& 1 ob 10. u r i v nedeljo pa bo 
na sporedu še slalom, štart 
prve vožnje pa bo že ob 9. uri. 

N a tekmovanje so se v 
Kranjski Gori začeli pripia^dja-
ti že v začedcu februarja, proge 
pa pripravljajo pod vodstvom 
izkušenega vodja tekmovanja 
Janeza Šmitka in njegovega 
pomočnika Aleša Vidica. Ne-
pogrešljiva je tudi letos pomoč 
članov A l p s k ^ smučarskega 
kluba Kranjska Gora, skupine 
Janka Pirca ter nekaterih dm-
gjh smučarskih klubov iz go-
renjske regije. Tako je te dni 
p r c ^ že zadostno zasnežena, 
trud organizatorjev pa je minu-
lo nedeljo pohvalil tudi snežni 
inžpektor FIS-e Raimund Ber-
ger, ki je veselo novico že spo-
ročil FIS direktorju svetovnega 
pokala Gunterju Hujari. To pa 
kljub dejstvu, da je bilo v nede-

V Kranjski Gori potekajo zaključna dela na progi in v ciljni areni. / fo«.: corazd Kavii; 

Ijo v Kranjski Gori kar 18 sto-
pinj Cetnja. K srefi je napoved 
za naslednje dni ugodnejša, saj 
naj bi se že danes ponoči shla-
dilo, morda pa bo padla tudi 
kakšna snežinka. 

Kot pravijo organizatorji, 
morajo za pokrivanje stroškov 
priprave in izvedbo tekmova-
nja zbrati okoli 1,18 milijona 
evrov, to pa j im je uspelo s pro-
dajo televizijskih pravic in mar-
ketinškim delovanjem doma 
in v tujini Tudi letos v Kranjski 

Gori ohraiijajo tradidjo, da 
bodo nagrajeni vsi tekmovalci 
do tridesetega mesta v obeh 
disciplinah, kar pomeni da je 
skupni nagradni sldad 225 ti-
soč švicarskih fiankov. Največ 
od t ^ bosta oba dneva dobila 
zmagovalca, po 25 tisoč švicar-
skih fiankov. 

Poleg najboljših tekmoval-
cev pa ta konec tedna v Kranj-
ski Gori pričakujejo tudi precej 
ljubiteljev smučanja iz Sloveni-
je in tujine. Predprodaja vstop-

nic na bencinskih servisih Pet-
rola, v trgovinah Big Banga, 
prek telefona in intemeta 
(www.eventim.si in www. 
vstopnica.si) se je že začela, 
prav tako pa bo vstopnice mo-
goče kupiti tudi še na dan tek-
movanja pred \iiodom v oljno 
areno. Vstopnice so od šest 
evrov za stojišče z a otroke 
do 25 evrov za tr ibuno za 
odrasle, v spremstvu star-
šev pa imajo otroci do 14. 
leta prost vstop. 

GORENJSKI SEMAFOR 

SMUČARSKI TEK 

18. Pokljuški maraton AdriaticSlovenica, državno prven-
stvo, člani in mlajši člani (30 km): 1. Mehle (Brdo) 1:14:48, 
2. Rimahazi (Bled), 3. Tršar (Valkarton), 4. Potočnik (Bled), 
5. Žemva, 6. Zupan (oba Gorje); članice (20 km): i . jezer-
šek (Merkur) 57:56, 2. Čebašek (Bled), 3. Avbelj Oub Dol), 
4. Poklukar (Bled), 5. Šolar (Merkur); st mladinci (20 km): 
1. Klavžar (Valkarton); st mladinke: Šolar (Merkur Kranj); 
Pokljuški maraton: moški: 1. Mehle (Brdo) 48:59,2. Klavžar 
(Valkarton), 3. Rimahazi (Bled); ženske: i . Jezeršek (Mer-
kur), 2. Čebašek (Bled), 3. Avbelj (JUB Dol). M. B. 

KOŠARKA 

Liga UPC Telemach, 21. krog: Z latorog : I C C Mercator 
l o o : 88, Hellos : Elektra Esotech 91 : 73. Na lestvici vodi 
Helios s 4 0 točkami, T C G Mercator na 7. mestu ima 30 
točk. V zadnjem krogu pn^ega dela Helios že danes go-
stuje pri Luki Koper. 1. SKL za ženske, 18. krog: Merkur 
Celje : Odeja KED 59 : 55, Domžale : Triglav 63 : 66, Hit 
Kranjska Gora : Črnomelj n o : 46. Na lestvici vodi HIT 
Kranjska Gora, Odeja K E D so tretje, Domžalčanke osme, 
Triglavanke pa devete, i . B SKL, moški, 20. krog: Triglav: 
Rudar Trbovlje 79 : 81, Konjice : Tinex Medvode 83 : 96. 
Triglav je na 13. mestu, Tinex pa na 14. mestu. V. S. 

NOCOMET 

Prva liga Telekom, 21. krog: L i v a r : D o m ž a l e 1 : 2 . N a les-
tvici še naprej vodijo Domžalčani, ki so zbrali 46 točk in 
v soboto gostujejo pri Nafti. V. S. 

ODBOJKA 
1. DOL za moške: Salonit Anhovo : Calcit Kamnik 3 : 2 
(- 24, - 27, 22, i6, io), Duol Olimpija : Astec Triglav o : 3 
(- 21, - 1 5 , - 1 8 ) . Redni del je na prvem mestu končal Salo-
nit Anhovo pred Astec Triglavom in Calcit Kamnikom. V 
četrtfinalu se ligašem priključita še A C H Volley (proti Krki) 
in Stavbar I C M Maribor (proti Gale!(-Miru). Preostala para 
pa sta Salonit Anhovo: Marchiol Prvačina in Astec Triglav 
: Calcit Kamnik. 2. DOL ženske: Calcit Kamnik : Galeb 
Grup Robotina 3 : o ( 2 0 , 1 4 , 1 4 ) , Ž O K Partizan Šk. Loka : 
Ž O K Kočevje o : 3 ( - 1 4 , - 16, - 1 8 ) . Položaj na lestvici je 
praktično nespremenjen - v vodstvu je Aliansa (43) pred 
Calcit Kamnikom (38) in Taborom Ljubljana (36). Ž O K 
Partizan Šk. Loka ostaja na 7. mestu z 21 točkami. B. M. 

KEGLJANJE 

Rezultati 15. kroga v slovenskih ligah: 1 . A - ženske: Triglav 
: Bela krajina 2 : 6 (3119 : 3308), Eta : Gorica 6 : 2 (3127 : 
3087). Vodi Miroteks, 30 točk, 5. Eta 15 točk, io. Triglav 6 
točk. 1. B - ženske: Izola : Ljubelj o : 8 (3197 : 3360). 1. 
Miroteks-2, 25 točk, 3. Ljubelj 19 točk. 2. liga: Medvode : 
Bela krajina 6 : 2 (3024:2858), Eta: Novo mesto 8 : o (3113 
: 2939). 1. Eta, 22 točk, 5. Medvode i o točk. i . A - moški: Tri-
glav : Interokno 6 : 2 (3357 : 3298), Proteus Liv : Siliko 3 : 5 
(3347:3403). Prvi Konstruktor, 28 točk, 6. Triglav, 12 točk, 
9. Siliko, 9 točk. 1. B - moški: Radenska : Hidro 6 : 2 (3455 : 
3353), Litija : KI Polet 7 : i (3580 : 3434), Izola : Ljubelj i : 7 
(3421:3560). Prvi Radenska, 24 točk, 2. Ljubelj, 22, točk, 3. 
KI Polet, 21 točk, 4 Hidro, 19 točk. 2. liga - moški: Adria : 
Jesenice 6 : 2 (3277:3216), Simon Jenko: Slavija Štojs 6 : 2 
(3201 : 3058), Lokomotiva : Cakit o : 8 (3141 : 3330). Prvi 
Calcit, 26 točk, 7. Simon Jenko, 9. Jesenice, oba po 8 točk. 
3. liga - moški: Trig<av-2: Coma 3 : 5 (3256 : 3302), Proteus 
: Adergas 3 : 5 (323S: 3304), Taborska jama : |esenice-2 4 : 
4 (3146 : 3160), Delo : Ljubelj-2 3 : 5 (3176 : 3179). Prvi 
Coma, 25 točk, 4. Ljubelj-2,17 točk, 6. Triglav-2,15 točk, 8. 
Adergas, 11 točk, 9. Jesenice-2, 9 točk. M. F. 

BALINANJE 
Super liga - 5. krog: Lokateks Trata: Luka Koper 1 6 : 6 , Zarja 
Balinček : Planina Kranj 17 : 5, Krim : Zabiče 15 : 7, Hrast: 
Dragomer CUT&.PET 14 : 8. Vrstni red: Lokateks Trata 15, 
Krim 14, Zabiče 9, Planina Kranj in Zarja Balinček po 6, Luka 
Koper 4, Hrast in Dragomer G U T & P E T po 3. S. Š. 

HOKEJ 

Državno prvenstvo, 28. krog: Medveščak : Triglav 2 : 6, 
Alfa : Maribor 2 : 5, Slavija : MK Bled 2 : 1 , Mladi Jesenice 
: H S Ol impi ja (preloženo). Po nepopolnem zadnjem 
krogu rednega dela tekmovanja je na prvem mestu z veli-
ko prednostjo 69 točk ekipa Mladi Jesenice, Triglav je na 

5. mestu s 4 0 točkami, M K Bled pa na 7. mestu z 21 toč-
kami. V. S. 

http://www.eventim.si
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COREN)SKI SEMAFOR 

SMUČARSKI SKOKI 

DP dečkov do 12 let i . Setnikar, 2. Štemberger (oba Co-
stella Ilirija), 3. Pintarič (NSK trifix Tržič). M. B. 

VATERPOLO 

Rezultati slovenske reprezentance letnik 1993-1994 na 3. 
turnirju Olimpijski upi v Kotorju: PRIMORAC : S L O V E N I -
jA 15 : 8 (6 : 2, 3 : o, 3 : 2, 3 : 4). Strelci za Slovenijo: Jaša 
Kadivec 3, Kristjan Novak 2, Tilen Leskovec i , jan Rokvič 
1 in Jaka Štirn 1; SLOVENIJA : JADRAN C K B n (2 : 4, 4 : 
1, 2 : o, 3 : 3). Strelci za Slovenijo: Jaša Kadivec 3, Jaka 
Štirn 3, Kristjan Novak 2, Matej Pinterič in Tilen Leskovec 
i ; SLOVENIJA : JUG 12 : 8 (4 : 3, 5 : i , 2 : 1 . 1 : 3). Strelci 
za Slovenijo: Tilen Leskovec 4, jaša Kadivec 2, jaka Štirn 
2, Kristjan Novak i, Jan Rokvič i , Žan Batistič i in T i m 
Medja 1. J. M. 

ROKOMET 

1 . A liga - moški: Knauf Insulation : Sviš Pekarna Grosup-
lje 35 : 25; 1. A liga - ženske: Zagorje: Škofja Loka KSI 21 : 
23. Tekmovanje v drugi moški ligi se je razdelilo v dve 
skupini. V pn/i igrajo po štiri najboljša moštva z vzhoda in 
zahoda, ki se bodo v drugem delu pomerila med seboj. 
Ekipe iz iste skupine točke osvojene v rednem delu nosi-
jo v drugi del. V 1 . B moško ligo napredujeta prvi dve eki-
pi. V drugi skupini igrajo za uvrstitev od 9.-17. mesta. V 
skupini od 1.-8. mesta bodo tekme začeli ta konec tedna. 
Gorenjsko zastopajo rokometaši Alplesa in Kranja. V sku-
pini od 9.-17. mesta so prvi krog že odigrali. Rezultata: Ra-
dovljica : Arcont Radgona 2 4 : 26; Cerklje : Črnomelj 31 : 
27; Duplje so bile proste. M. D. 

VATERPOLO 

KRAN) 

Tekma končana v 15, minuti 

S tekmo Triglav : Branik bi se moralo končati zadnje dejanje 
v ligaškem delu lige Alpe - Adria, ki je odločalo le o tem, ali 
bo Triglav četrti ali peti, končalo pa se je predčasno. V pet-
najsti minuti je bil pri rezultatu 9 : 5 v korist Triglava izklju-
čen Matjaž Ul, igralec Branika, ki pa s to sodniško odločitvi-
jo ni bil zadovoljen. Odločil se je za zelo nešportno potezo 
in je v bazen porinil sodnika. Zaradi napada na sodnika je 
bila tekma prekinjena in se je registrirala z rezultatom 1 0 : o 
v korist Triglava, izgrednika pa so prijavili disciplinski komi-
siji. J. M. 

Roclio Tfiolov^ 
G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 
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Gorenjski Glas Zowže 6clct beležimo čas 

Bole odlično v kolesarsko sezono 
Na uvodu letošnje kolesarske sezone je izmed Gorenjcev najboljši rezultat uspel Gregu Boletu, ki pa 
je v nedeljo zamudil odločilen pobeg na dirki v okolici Lonjerja. 

MAJA BEKTONCELJ 

Kranj • Slovenski kolesarski 
klubi so v nedeljo nastopili na 
32. kolesarski dirki Trofeo 
Združenja slovenskih šport-
nih društev v Italiji ( 1 .2 ,138 
km), ki je potekala v okolici 
Lonjerja in na kateri Sloven-
cem še n i uspelo zmagati. 
Tako je bilo t u ^ tokrat, saj je 
bil najhitrejši Italijan Manue-
le Boaro, najboljši Slovenec je 
bil na 9. mestu Robert Vrečer 
(KD Radenska Finančna toč-
ka), najboljši kolesar Save pa 
Vlado Kerkez na 16. mestu. 

Odločila je druga polovica 
dirice. "Kmalu po sedemdese-
tem kilometru je uspel pobeg 
skupini kolesarjev, v kateri je 
bil tudi Vlado Kerkez. Kdor je 
zamudil ta beg na Doberdob, 
ni mogel več zraven," je po-
jasnil Miran Kavaš, trener čla-
nov K K Sava Kranj ter dodal, 
da je 2 nastopom svojih kole-
sarjev zadovoljen: "Prve dirke 
so pomembne predvsem za-
radi motivacije, dobrega ob-
čutka za naprej. Trenutno so 
v najboljši formi Kerkez, Falt-
heiner, Demarin i n Švab." 

Med upi za prvo slovensko 
zmago v Lonjerju je bil tudi 
Grega Bole, ki je lani iz Save 
prestopil v Adria Mobil. Le-
tošnjo sezono je začel odlič-
no. Na etapni dirki Giro della 
provinda Grosetto v Italiji je v 

Grega Bole (Adria Mobil) je letos že dosegel uspeh kariere, Vlado Kerkez je bil najboljši 
Savčan na nedeljski dirki v Lonjerju. 

skupnem seStevku osvojil 2. 
mesto in bil najboljši mladi 
kolesar. Boljši od njega je bil 
le italijanski zvezdnik Filippe 
Pozzato (Liquigas). Na 1. les-
tvici Europa Toura, ki jo ob-
javlja Mednarodna kolesarska 
zveza, je Bole kot najboljši 
Slovenec na 8. mestu. 

"To 2. mesto je bUo zame 
presenečenje, sploh glede na 
vrhtmsko zasedbo na dirki. 
Lahko bi rekel, da je to moj 
uspeh kariere. Sicer pa so 
spremembe s prestopom v 

nov klub kar velike. Adria je 
organizirana kot profesional-
na ekipa. Malo se je spreme-
nil tudi program treninga, ki 
m i ga piše Milan Eržen. Tre-
ninga je več, je bolj naporen. 
Od januarja imam na kolesu 
okrog pet tisoč kilometrov, 
kar je približno enako kot tak 
čas lani. Nisem pa šel na pri-
prave na Kanarske otoke, 
kjer s e m lani naredil dobro 
bazo," je povedal Grega Bole. 
O vlogi v novi ekipi 22-letni 
kolesar iz Begunj na Gorenj-

skem pravi: "Name računajo 
predvsem na klasikah, v pri-
meru šprintov manjših sku-
pin. Največja dirka v prvem 
delu sezone bo v začetku 
aprila Settimana C id ist ica 
Lombarda, pa tudi G iro 
d'Oro. Kot vsak kolesar si tudi 
jaz želim na olimpijske igre, a 
se bo treba med sezono doka-
zati." Boleta sedaj najverjetne-
je čakajo priprave v višinski 
hiši v Novem mestu, konec 
tedna pa nova enodnevna dir-
ka v Poreču. 

TENIS 

T E N I S 

Blaž Kavčič odlično v Zagrebu 

Na ATP turnirju v Zagrebu se je odlično odrezal Blaž Kavčič. 
Po treh zaporednih zmagah v kvalifikacijah se je prebil do 
glavnega žreba. Njegov nasprotnik v prvem krogu je bil do-
mači igralec Roko Karanušič, trenutno 100. Igralec svetovne 
teniške lestvice. Kljub tesnemu porazu s 7 : 6; 4 : 6; 4 : 6 je ig-
ralec kranjskega Triglava prikazal odlično igro ter dokazal,' da 
je njegovo vidnejše napredovanje na lestvici ATP le še vpraša-
nje časa. B. M. 

Na O P do 18 let zmagovalca Kajtazovičeva 
In Kočevar Dešman 

Na odprtem prvenstvu mladincev do 18 let v teniškem centru 
Konex v Ljubljani je prepričljivo zmagal Tom Kočevar Dešman 
(Max Ljubljana), v zaključnem obračunu uspešnejši od Mati-
ca Možka (Benč). Pri dekletih, ki so nastopale na Otočcu, pa 
je zmaga pripadla domači igralki jasmini Kajtazovič. V final-
nem dvoboju je bila boljša od Mariborčanke Potiskove, v pol-
finale pa sta se uvrstili tudi dve Gorenjki: Klavdija Rebol je iz-
gubila s kasnejšo finalistko ter Marcela Cuderman, ki je s 5 : 
7; 3 : 6 morala priznati premoč Kajtazovičevi. 8. M. 

PLAVANJE 

R A D O V ^ I C A 

Isakovičeva dvakrat rekordno 

Na mednarodnem mitingu v Belgiji je Sara Isakovič, plaval-
ka radovljiškega kluba, zabeležila dve zmagi in postavila dva 
nova državna rekorda. Novi najboljši čas na 2 0 0 m delfin je 
2:08:18, na 1 0 0 m prosto pa 55:72. M. B. 

KEGLJANJE NA LEDU 

JESENICE 

Valerija In Borut četrta na svetu 

Člani in članice slovenske reprezentance so na letošnjem 
svetovnem prvenstvu v kegljanju na ledu v Rittnu v Italiji do-
segli še eri odmeven uspeh. V ciljnem tekmovanju sta med 
posamezniki Borut Berčič, član jeseniškega kluba in Valerija 
Štefelin, članica blejskega kluba, osvojila 4. mesto in se uvr-
stila tik pod svetovni vrh. O d drugih udeležencev je pri mo-
ških Brane Štefelin (Jesenice) zasedel 9. mesto. Ekipno so v 
tej disciplini ženske zasedle 5., moški pa 7. mesto. V mo-
štvenem delu prvenstva se obojim ni uspelo uvrstiti v veliki 
finale in so zasedli 5. mesto na svetu. Moško reprezentanco 
so sestavljali: Borut Berčič in Brane Štefelin iz jeseniškega 
kluba ter Matjaž Kocjan, Miran Sluga in Mladen Srnec iz klu-
ba Rateče-Planica. V ženski reprezentanci sta bili Valerija 
Štefelin in Silva Ern^an iz blejskega kluba ter Stanka Roškar, 
Mojca Mahajnc in Sabina Jančič iz mariborskega kluba. Na 
svetovnem prvenstvu so sodelovale moške reprezentance iz 
25 držav in ženske iz 12 držav. J. R. 

HOKEJ 

KRAN) 

Dve zmagi Triglavovih hokejistk 

Minuli konec tedna je bil zelo naporen za hokejistke kranj-
skega Triglava. V državnem prvenstvu so v soboto z rezul-
tatom 4 : 3 premagale letos še neporažene Zagrebčanke iz 
ekipe K H L Griča, kar trikrat je za Triglavanke zadela Nataša 
Pagon, enkrat pa Katarina Haus. Že v nedeljo so Gorenjke 
nato gostovale pri Alfi v Ljubljani ter slavile kar z 8 : o. Tako 
so Kranjčanke s tremi zmagami in enim porazom trenutno 
na drugem mestu lestvice. V. S. 
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Z postelje po zmago 
Zmagovalca Pokljuškega maratona AdriaticSlovenica sta Barbara Jezeršek in Jože Mehle, ki sta 
postala tudi nova članska državna prvaka v teku na daljših razdaljah. 

M A J A BERTONCELJ 

Rudno polje - Skupaj s tek-
movalci, k i so nastopili na 
državnem prvenstvu v 
smučarskem teku na dalj-
š ih razdaljah, je bi lo na 
startu 18. Pokljuškega ma-
ratona 217 tekmovalcev, kar 
je manj kot lani, glede na 
slabo zimo. pa so organiza-
torji z udeležbo lahko zado-
voljni. "Rekorda pri udelež-
bi seveda nismo presegli. 
Na Pokljuškem maratonu je 
teklo tudi že prek štiristo te-
kačev, lani prek tristo," je 
povedal T o m a ž Šušteršič iz 
vrst organizatorja Š D Po-
kljuka, kjer so se prav zaradi 
slabe zime odločili izpeljati 
le tekmo na 21, ne pa tudi na 
42 km. 

Pokljuški maraton je bil 
eden izmed predvidenih os-
m i h v letošnjem pokalu 
SLOvenSki maraton, ki po-
teka tretje leto. Prav zaradi 

Na Pokljuškem maratonu je nastopilo 217 tekmovalcev. / f<»° 

& 

Zmagovalca Pokljuke in 
državna prvaka: Barbara 
Jezeršek in Jože Mehle 

slabe zime so bili izvedeni le 
trije. "Prvo leto, ko je bila 
dobra zima, je bilo na vseh 
maratonih skupaj kar okrog 
1 7 0 0 udeležencev, letos jih 
bo manj kot petsto, od tega 
je s a m o 18 takšnih, ki so 
pretekli vse tri, poleg Poklju-
škega še maraton Tamar in 
smučarski tek Ribniške 
koče," je povedal Jože Kle-
menčič, koordinator za raz-
voj smučarskega teka na 
S Z S . 

Skupna zmagovalca po-
kala SLOvenSki maraton sta 
postala Petia Race in Gaber 
Lah, zmagovalca nedeljske-
ga Pokljiiškega maratona pa 
smučarska tekačica iz Kra-
nja Barbara Jezeršek (TSK 
Merkur Kranj) i n biatlonec 
Jože Mehle ( S K Brdo) iz 

Šentvida pri Ljubljani. Oba 
sta postala tudi članska dr-
žavna prvaka v teku na dalj-
ših razdaljah, Barbara na 21, 
Jože pa ria 30 km. "S sveto-
vnega prvenstva do 2 } let 
sem prišla šele v petek proti 
večeru. Včerajšnji dan sem 
bolj prespala, danes pa pri-
šla na tekmo, saj sem si re-
kla, da se je bolje malo re-
kreirati kot poležavati 
doma. Prvi krog sem se še 
malce "šlepala", v drugem 
pa šla svoj tempo. V m e s 
s e m imela malo krize, a 
sem zdržala do konca," je 
pojasnjevala Barbara Jezer-
šek, ki je na svetovnem pr-
venstvu do 23 let najboljšo 
uvrstitev nepričakovano do-
slegla v šprintu, kjer je bila 
9. , v pre izkušnj i v prosti 

tehniki, od katere je priča-
kovala največ, pa po smoli 
26.: "Japonka m e je porini-
la, tako da s e m padla in iz-
gubila stik z najbol jš imi . 
Nova i n zadnja priložnost 
zame na svetovnem prven-
stvu do 23 let bo prihodnje 
leto in šla b o m na meda-
ljo." Po Pokl juškem mara-
tonu je bil zelo zadovoljen 
Jože Mehle, ki je kot biatlo-
nec letos nastopal na tek-
m a h evropskega pokala, 
njegov cilj pa je prebiti se v 
biatlonsko A-ekipo, startati 
svetovni pokal i n nastopiti 
na olimpijskih igrah. "Nad 
z m a g o nisem presenečen, 
saj je edini članski konku-
rent Nejc Brodar sezono 
predčasno končal," je pove-
dal Mehle. 

Zmaga latvijskemu velemojstru 
OSKAR O R E L 

Bled - Po petletni pavzi je na 
Bledu spet potekal šahovski 
festival, tokrat 25. V uvodnem 
delu je spregovoril Vojko 
Mencinger, predsednik Š D 
Gorenjka Lesce, ki se je zahva-
lil vsem sponzorjem in dona-
torjem, brez katerih festivala 
ne bi bilo. Spregovoril je tudi 
predsednik Š Z Slovenije Mi-
lan Kneževič, slavnostni go-
vornik pa je bil predsednik 
častnega odbora, minister za 
šolstvo in šport Milan Zver. 

V okviru festivala je poteka-
lo več turnirjev. Na glavnem 
A-tumirju je sodelovalo 54 
tekmovalcev. Zmagal je latvij-
ski velemojster E ^ e n i j Sveš-
nikov (LŠK Metalka Trgovi-
na), ki je zbral 7 točk. Pol toč-
ke zaostanka je imela četveri-

ca šahistov. Drugo mesto je 
osvojil Vrhničan Matej Šebe-
nik, tretji je bil Domžalčan in 
novopečeni najmlajši sloven-
ski velemojster Luka Lenič 
(oba Ž Š K Maribor LANCom), 
četrti je bil Milan Draško 
(Čma gora) in peti Marico Tfa-
tar S K Z M Branik Maribor. 
Najboljši gorenjski šahist je 
bil Zlatko Jeraj, ki je v močni 
konkurenci osvojil 4,5 točke 
in zasedel 32. mesto. 

Na B-tumirju je nastopalo' 
38 šahistov. Presenetljivo in 
zasluženo je slavila večkratna 
mladinska prvakinja z Jesenic 
w M K Miša Hrenič, ki je osvo-
jila 7 točk, drugi je bil Massi-
mo Var in i iz Italije in tretji 
M K Metod Logar (§S Tomo 
Z u p a n Kranj), ki sta osvojila 
6,5 točke. Med mladinci do 
1 6 let je dominiral Jan Ž u -

Večkratna mladinska prvakinja, Jeseničanka Miša Hrentč je 
presenetljivo zmagala na B-turnIrju. 

pec, Š K Ig. Na diplomat-
skem turnirju so odigrali pet 
krogov. Slavil je akademik 
Ivan Bratko, ki je osvojil 4,5 
točke. Zelo solidno je nasto-
pil tudi minister Milan Zver, 
ki je osvojil dve točki i n zase-

del 12. mesto. N a hitropotez-
n e m turnirju sta 9 točk osvo-
jila Luka Lenič i n MUan Dra-
ško. Po dodatnem kriteriju 
je slavil Lenič. Tretji je bil hr-
vaSki velemojster Mladen Pa-
lec, kd je osvojil 8 točk. 

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

Kolesarjeva oblačila 
Po§ed na koledar kaže popoln 

rtoma dmgpčno diko kot pa po-
§ed skozi oibio. Tudifimutr ni 
več, kar je bil. 

Za smučale agonija, za kole-
satje radost. Se spomnile dolžine 
prošnje kolesari sezone? Zna 
biti, da bo tak še daljša. 

Kdesaijeva zimska oblačila? 
Hm, če malce hd^e pomislim na 
zadnji dve zim, bomo, kot kaže, 
kar nektg denarja, nameryenega 
za "termo" drese, privarčevali. 
Ampak kot pravijo izkušene sta-
re mame: dokler je črka J? v me-
secu, ga ni za srat! Osnovni na-
svet se giosi: Obledte se letnemu 
času primemo. Zahtevno^ vpra-
šanja se n^gbdlj pckaže zdaj, ko 
nam vremena^ na tdeviz^ vfe-
bruarju napovedujejo od nič sto-
pinj zjutng do osemmyst stopinj 
okn^ poldne in pet stopit^ zvečer. 
Ne borfite "lahko&vke", nededte 
se prehitro, če se odpravite kolesa-
rit okdi poldneva. 

Časi se spreminjajo, in če v 
Sloveniji tekstilna tehnologa ži-
votari iz dneva v dan, to ne v^a 
za večino preostale^ "razvitega" 
sveta. Danes kolesar rta sebi nosi 
bistverto mary oblačil kot nekoč, 
pa ga vseeno ne zebe. Na trguje 
možrto dobiti napredne mataia-
le iz raznih sestavin, ki imajo 
eno samo ttalogo: obvarovati t«s 
mraza. In to jim zdo uspeva. 
Verjamete, da ima kolesar pozi-
mi enako število oUačil m sebi 
kot poleti? 

Pri nakupu svojega prv^ 
zimsk^ kolesarskega oblači 
bodite pozorni na etikete, Idizde-
Uk opisiggo. KatkoH boste kupili 
z oznako mndtex ali tinrtdstoper, 
vam bo pozimi še kako pravpri-
£0. Včasih so bUi ti mataiali dra-
gi in za marsikoffi nedostopni, 
danes pa že te:^ rtajdeš zimsko 
kolesarsko jakno, ki ni nargena 
iz omenjenih materialov. Torg 
potrjujete zimsko kolesarsko 
jakrto. Dartdartašr^ se pod jahto 
iz orrtenjenih materialov nosi 
samo ena majica. Je dovolj 
mamljivo za nas, Gorenjce, te 

povem, da na trgu obstaja maji-
ca, ki se lahko uporabna za feok-
satjenje pod rtido, in če jo obmeJ 
na drugo stran, za k^esaijenje 
nad niiSio. Torg takšna "termo-

jbr" mcyica z dolgimi rokavi čisto 
zadostuje. Hlače? Prav tako po-
trebujete iz enakega materiala 
dolge zimske hlače. Ali moram 
opozarjati, da kdesaiji tudi pozi-
mi pod kclesarskimi hk>čami rte 
nosi/o ^odnjih hlaSi? Pod kcle-
sarskimi hlačami nikoli ne rtosi-
rrto spodnjic! Vsake kolesarske 
hlače imtyo zrtotny podlogo, vča-
sih smo jo imenovali jelenova 
koža, danes pa je nargena iz 
umetnih materialov. Razlog, za-
kcij rte nosirtto ^>odtyic pod kole-
sarskirrti hlačami, je znan: spod-
njice nas lahko pri kolesarjenju 
odrgftejo do krvi! Mi pa tega rto-
čemo, kajrte? Zraven hlač injak-
rte spadajo še zimske rokavice. 
Ne boste veijdi, tudi rokavice so 
iz takegfi materiala, ki zagciav-
Ija zaščito pred mrazom in ve-
trom. Torg nič več babičinih ple-
tenih rokavic na en prst. Nenati-
kajte si debelih vchenih nogavic. 
Uporabite kratke ne predebele 
nofftvice. Da se nam ne "zandi-
ta", d nabavimo zaščitne prevle-
ke, gfdoše iz rteprepihljiv^ mate-
rialov, lahko cdo iz rteoprena. Ti-
sti, ki dajo ttehy več rta videz, pa 
si lahko omidijo zimske kolesar-
ske čevlje in zagotavljam, da ni-
kogar ne bo zeto. Čelada je nuj-
na kolesarjeva prijate^ica. Ker je 
zračrta in v zimskem času zato 
'pnMadrta", si pod njo povez-
nemo "podčelado" ali po voja-
ško - podkapo. Tako boste mrz-
lemu zraku preprečili pohod do 
vašegfi nosa, uiSes ali še česa. Ne 
smem pozabiti še ene zaščite. 
Očala niso namenjerta samo 
zaščiti pred soncem, ampak so 
lahko tudi odlična zaščita pred 
mrazom. Strinjali se boste z 
mano, če povem, da dandanes 
težko srečate kolesarja brez 
sončnih očal. To je ena najko-
ristngših novosti v zadnjem ob-
dobju. 

mailto:nik@g-glas.si
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Ič MOJ POGLED 
D A M J A N A Š M I D 

Zakaj me ne poslušaš (4) 

N ekaj hitrih nasvetov 
za vse starše, ki želi-
jo, da hi jih otroci 

bolj poslušali. Kadar se pogo-
varjamo z mlajšim otrokom, 
vedno počepnimo ali se malce 
sklonimo, da smo v isti višini 
kot otrok. Glejmo ga v oči, če 
želimo, da nas sliši. S svojim 
telesom vedno sporočamo več 
kot z glasom in našo držo 
otrok pozna zelo dobro. Tako 
že iz govorice telesa, mimike 
obraza in višine gfasu spozna, 
kakšne vrste sporočila imamo 
zanj. Ne računajmo nato, da 
nas ho otrok slišal, če vpijemo 
iz ene sobe v drugo ali zraven 
drugih ljudi. Otrok sklepa po 
pomembnosti sporočila iz na-
šega nastopa, ne iz vsebine. 
Saj veste, lahko mama vpije in 
vpije, a nebo nič pomagalo. 
Oče pa samo stopi v sobo in 
pogleda otroke, pa vedo, kaj 
jim je povedal. Vse, kar pove-
mo, povejmo na pravi način. 
Če govorimo otroku, da prekli-
njati ni lepo, potem se zraven 
ne nasmihajmo, ker bo vedel, 
da zadeva ni tako zelo resna. 
To se zgodi predvsem pri mlaj-
ših otrocih, ko začnejo opona-
šati govorico odraslih in so pri 

tem posebej izvirni in zabav-
ni. Pomislimo pri komunika-
ciji tudi na vse tu^ vzdihova-
nje, prerokovanje, pridiganje, 
moraliziranje in kritiziranje. 
Vse to so ovire pri poslušanju, 
kajti ne poznam človeka, ki bi 
užival, kadar posluša o sebi 
slabe stvari. Zato se poskušaj-
mo pri pogovoru z otrokom 
osredotočiti na njegove pozitiv-
ne lastnosti in ga spodbujaj-
mo, da bo sam iskal rešitve. 
Vsak rad sliši pohvale, spodbu-
de in besede, ki mu sporočajo, 
da nekdo veijame vanj. Še ni-
hče ni bežal stran, ko smo mu 
govorili lepe stvari in običajno 
prav takšne ostango v spomi-
nu dalj časa. kot use negativne 
pripombe, ki jih poslušamo 
vsak dan. Pri pogovoru izbi-
rajmo prave trenutke in pravi 
kraj. Otroci večkrat trkajo na 
naša vrata, a smo tako zelo 
zaposleni z delom in sami s se-
boj, da jih ne slišinu). Potem 
pa, ko se nam zazdi, da bi jim 
morali nekaj povedati -nas pa 
čudi. ker nas ne poslušajo. 
Imejmo odprta vrata za ljudi, 
kijih imamo radi. Samo po-
slušati jih moramo. Pa nas 
bodo tudi drugi rajši poslušali. 
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Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

91.0 MHz 

TU ISTIGNI 
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Pljučnik čuva pljuča 
Katere težave človeku lajša rastlinica rdečih, vijoličastih in modrih cvetov, res ni težko uganiti. 
Njegovo ime je tako zgovorno, da bolj že kar ne bi moglo biti. Pljučnik je kakopak vesten čuvar pljuč. 

PAVLA K U N E R 

Ko cveti velikonočnica 

Pljučnik (Pulmonaiia ofiB-
dnalis) pri nas rad uspeva, 
2ato ni čudno, da so m u ljud-
je nadeli toliko imen. Tako so 
m u nadeli imena cmulež, Je-
zusova suknjiča, kuščemjak, 
pljučnica, noč pa dan, pikec, 
ptičje seme, skmičnik, srčni-
ca kot na velikonočnica ali 
zajčki. Ljubi listnate gozdove, 
travnike in pašnike. Godi m u 
predvsem globoka, vlažna 
zemlja. Cvete od marca, do 
konca maja. Cvetovi so sprva 
rdeči, potem vijoličasti i n 
končno modri. Po cvetenju 
zrasejo pri tleh pritiični listi z 
ozko krilatimi pedji in so več-
ji kot stebebii listi Nabiramo 
cvetočo rastlino brez korenin 

. ali spomladi liste. Najlažje jo 
f)osuŠimo v šopkih, Id j ih 
obesimo v suh i n zračen 
prostor. Zaradi letnega časa 
pa je bolj zanesljivo, da ga po-
sušimo še pri zmerni umetni 
toploti do 4 0 stopinj Celzija. 
Pljučnikove zdraviLne adute 

fk 

4 
J 

za bolna pljuča gre iskati v 
kremenčevi kislini, ki se v ve-
likih količinah nahaja v listih, 
m d n i n s k i h soleh, smoli in 
čreslovinah. 

Ključna zel za pljuča 

Stiški dohtar S i m o n Ašič 
je kot vsi zdravild, ki so kaj 
pomenili, menil, da pljučnik 
močno vpliva na pljuča i n 
druge organe, zlasti na diha-
la. Bil naj bi izbomo poma-
galo pri vseh pljučnih bolez-
nih. Poleg ozkolistnega tr-
potca (Plantago lanceolata) 
naj bi le redko katera zdravil-
na zel imela tako močne 
zdravilne učinke na pljuča, 
kot j ih ima pl jučnik Zdravil-
d vsi v en ^ a s zatrjujejo, da 
bi se število bolnih na pljučih 
zelo zmanjšalo, če bi to zdra-
vilno rastlino bolj upoštevali 
in uporabljali. 

Prežene hripavost in 
hemoroide 

V l judskem zdravilstvu je 
velikonočnica še vedno spo-
štovana zel. Svoje izredne 
moči bo obelodanila pri 
zdravljenju kašlja, gripe, 
bronhitisa, pljučnice in vseh 
katarjev dihalnih poti. Pljuč-
nikov čaj zdravi tudi vsa vnet-
ja v grlu in mučno hripavost 
Treba ga je le pridno piti in 
zavzeto grgrati. Čaj utrjuje 
tidvo, zavira vnetja, spodbuja 
izločanje seča in zdravi hemo-
roide. Z n j i m blažimo vnetje 
želodčne sluznice in drisko. 
Spijemo trikrat na dan po 
skodelico poparka. Dobro bo 
d d tudi v primem, če imamo 
bolan mehur. Uživanja pljuč-
nikovega čaja, pomešanega z 
njivsko presUco (Equisetum 
arvense) in ozkolistnim trpot-
cem, pomaga pri sušid. 

Pljučna mešanica 

Čajno mešanico pri bolez-
nih pljuč in bronhijev pripra-
vimo iz 2 0 0 g posušenega 
pljučnika, 2 0 0 g trpotčevih 
listov, 1 0 0 g koprivi ih listov 
(Urtica dioica) in 1 0 0 g njiv-
ske preslice. Zvrhano žličko 
te mešanice poparimo s sko-
delico vrele vode in pijemo 
po požirkih čez dan tri sko-
delice čaja, oslajenega z me-
dom. Samostojen pljučnikov 
čaj pripravimo kot poparek: 
žl ičko zelišča prelijemo s 
skodelico kropa i n pustimo 
stati 1 0 minut, nato precedi-
mo. Pijemo še toplegp. Lah-
ko m u dodamo malo medu 
in limoninega soka. Hitro bo 
pomagal pri hripavosti, vnet-
ju grla, bronhitisu, kašlju in 
gripi. Tak čaj je spomladi 
zelo priporočljiv napitek za 
vso družino. 

Minuta izgubljena ne vrne se nobena ^ji!^ v R A K O V I H K L E Š Č A H 

MAR/ETA SMOLNIKAR 

Zdrav dovek i m a tisoč raz-
ličnih ždja, bolan eno samo: 
ozdraveli. Kdo je to misel 
prvi izrekel, ne vem, vseka-
kor drži. 

Nedelja, 17. junija 

Tako kot včeraj se tudi da-
nes zbudim v družbi veveric, 
le da jo tokrat odnesem brez 
storža. In še, tako kot včeraj, 
predvčerajšnjim, predpred-
včeraj i n tako nazaj se tudi 
danes z b u d i m z misl i jo na 
svojo življenjsko preizkuš-
njo. Isti hip pa m i pride na 
m i s d tudi kemoterapija. Da 
ne bo pomote: ne enega ne 
drugega me n i strah, se pa 
povsem zavedam dejstva, da 

ima - tako kot vsaka stvar na 
tem svetu - iiradna medidna 
zgornjo mejo zmogljivosti 
oziroma uspešnosti. Na dru-
gi strani meje je, vsaj s stališ-
ča uradne medicine, prazen 
prostor, je tavanje v temi; na 
drugi strani meje se razpro-
stira svet neuradne medicine 
i n alternative. I n nihče pod 
soncem m e ne more prego-
voriti (in m e niti nihče ne 
pregovarja), da ne prestopim 
meje uradne medicine. Kaj-
pada, s pametjo in premišlje-
no. 

Spi jem zelenjavni sok i n 
grem plavat. T e priložnosti 
pač ne m i s l i m zamuditi . 
Sploh nameravam v prihod-
nje živeti skladno s sloven-

skim rekom: minuta zamu-
jena n e vme se nobena. I n 
vse, kar zadnje dni počnem, 
počnem v veri in v prepriča-
nju, da koristi mojemu tde-
su i n moji dušL Sicer, pa, kar 
je dobro za dušo, je dobro za 
tdo i n narobe. 

Nikjer ni žive duše. Čeprav 
je v tem času morje še precej 
hladno, plavam in u ž i v a m V 
pogledu v morje pod menoj 
in v nebo nad seboj. Obdaja 
me jata večjih in manjših rib. 
V tem domala pozabljenem 
kotičku jadranske obale mor-
ski ž ivdj odtno n i m a slabih 
izkušenj in se doveku pribli-
ža na dotik roke. 

Ko se vmem, še vsi spijo. 
Šele zdaj pogledam na uro in 

ojoj, rtudi kazalec ni prilezd 
dlje kot centimeter čez šest 
Skuham čaj in kavo, pojem 
sojin jogurt z zmletimi lešni-
ki, m a n d d j n i ter lanenim se-
menom, pripravim mizo za 
zajtrk, nakar se zleknem v vi-
sečo mrežo in nadaljujem z 
branjem, kjer sem včeraj ne-
hala. 
' Takole piše Florence Sco-
vell Shirm, ženska z izkuš-
njami: "Smisel igre življenja 
je, da dovek jasno vidi dobro 
in da izbriše vse slike zla v 
sebi. To stori tako, da v pod-
zavest vtisne uresničevanje 
dobrega. Sijajen dovek, ki je 
v živl jenju dosegel velike 
uspehe, m i je pripovedoval, 
kako je iz zavesti izkoreninil 

strah. V pisarni je visel napis, 
ki ga je nenehno bral. Z veli-
kimi črkami je pisalo: Zakaj 
bi m e skrbdo, verjetno se ne 
bo zgodilo nič. T e besede so 
se neizbrisno vtisnile v nje-
govo podzavest Zdaj je trd-
no prepričan, da v njegovo 
življenje vstopa le dobro in se 

' torej uresničuje le dobro. /.../ 
Človek ima vedno ob strani 
tihega poslušalca - svojo pod-
zavest 

Vsako besedo, vsako m i s d 
zabdeži in izvrši s presenet-
ljivo natančnostjo. /.../ Uni -
č imo torej vse stare plošče 
podzavesti, vse zapise naših 
življenj, ki jih nočemo hrani-
ti in naredimo nove in lepe." 

(Se nadaljuje.) 
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Polenta 
BORIS BERGANT 

Dandanes je ime polenta 
postalo že s i n o n i m za ko-
ruzno polento, čeprav po-
znamo tudi polento iz dru-
gih vrst zdroba: pšenice, 
ajde, kostanja ... Pa ostani-
mo tokrat kar pri koruzi in 
recimo, da je polenta klasič-
na priloga i z koruznega 
zdroba, ki je bila včasih sa-
mostojna jed ali / in nadome-
stek za kruh. Pripravljamo 
jo, kot ž e rečeno, iz koruzne-
ga zdroba in glede na barvo 
zmletih koruznih z m loči-
mo belo, rumeno i n rdečo 
polento. Ločimo pa jo tudi 
na instantno in tisto pravo, 
bolj okusno. Med instantira-
n j e m (toplotno obdelavo) 
koruznega zdroba se poleg 
vitaminov i n mineralov iz-
gubi tudi dobršni del arome, 
tako da od nje ne ostane ve-
liko razen škroba. Se pa in-
stant polenta hitro skuha, in 
če se n a m mudi, smo lahko 
po nekaj minutah že siti. 
Klasične mere za pripravo 
koruzne polente so: } o dag 
koruznega zdroba, dvainpol-
krat toliko vode, kot je zdro-
ba, in 5 dag masla ali bolj 
zdravega oljčnega olja. Pri-
pravimo pa jo tako, da v vre-
lo sladko ali slano vodo ali 
mleko z maščobo med me-
šanjem zakuhamo koruzni 
zdrob i n ga med občasnim 
mešanjem kuhamo petnajst 
minut. Opozoriti je treba, da 
je dobro vzeti č im višjo po-
sodo z večplastnim dnom, 
da se n a m ne zažge i n da ne 
popackamo celega štedilni-
ka. Polento postrežemo ta-
koj, kar pa n a m je ostane, jo 
zl i jemo v model i n ohladi-
mo. Ohlajeno lahko nekaj 
dni hranimo v hladilniku i n 
jo kadarkoli narežemo na re-
zine ter popečemo v ponvi. 

Slano polento ponavadi 
postrežemo kot prilogo al i 
pa prelito s kakršnokol i 
o m a k o kot toplo predjed. 
Pripravljamo pa tudi sladko 
polento, katere okus lahko 
izbol jšamo z r a z n i m i do-
datki in jo postrežemo kot 
sladico. 

Popečena polenta 
s tartufi 

Z a 4 osebe potrebujemo: 15 
dag koruznega zdroba, pol li-
tra vode, 1 žlico oljčnega olja, 
40 g belih ali črnih tartufov, 
ki jih lahko nadomestimo z 
eno žlico tartujbte, 2 žlici 
masla, 1 dl mleka, 1 dl sladke 
smetane, 2 rumenjaka in 5 
dag parmezana. 

V posodi zavrite slano 
vodo z ol jčnim oljem in va-
n jo vmešajte k o r u z n i 
zdrob. Na z m e r n i tempera-
turi mešajte še l o m i n u t , 
dokler ne začne zmes od-
stopati od posode. Preložite 
v z o l j č n i m ol jem n a m a š -
čen podolgovat pekač, velik 
15x30 centimetrov, porav-
najte ter pustite, da se ohla-
d i Medtem v ponvi segrejte 
maslo. Ko se raztopi, dodaj-
te polovico naribanih tartu-

fov. Na maslu j ih malo po-
pražite, nato pa zalijte z 
m l e k o m i n sladko smeta-
no. Kuhajte, dokler omaka 
ne zavre, dodajte rumenja-
ke, vse dobro premešajte in 
prelijte po popečenih rezi-
nah polente. Povrhu tanko 
nastrgajte še preostale tar-
tufe. Č e omako pripravljate 
s tartufato, dajte vso v oma-
ko in je n i potrebno pražiti 
na maslu. 

Popečena polenta 
s paradižnikom in 
parmezanom 

Z a 5 oseb potrebujemo: 7 dl 
mesne juhe ali vode, 17 dag ko-
ruznega zdroba, 2 žlici sesek-
ljanega svežega žajblja, 1 žlico 
oljčnega olja, 2 paradižnika, 
10 dag parmezana, sol in sve-
že mlet poper. 

V posodi zavrite juho in 
vanjo vmešajte koruzni 
zdrob. N a z m e m i tempera-
turi mešajte še 10 minut, do-
kler ne začne zmes odstopa-
ti od posode. Primešajte žaj-
belj, solite in popoprajte po 
okusu i n preložite v z olj-
č n i m ol jem namaščen po-
dolgovat pekač, veUk 15x30 
centimetrov, poravnajte ter 

pustite, da se ohladi. Ohlaje-
no polento narežite na 15 re-
z i n i n jih razprostrite po več-
jem pekaču. Na vsak kos po-
lente položite rezino para-
dižnika, jo posolite, dodajte 
nastrgan parmezan in posta-
vite za 15 minut v na 190 sto-
pinj Celzija ogreto pečico, da 
zlato porjavi. Ponudite vroče 
s kislo smetano. 

Kremozna bela polenta z 
gobami in gorgonzolo 

Za 4 osebe potrebujemo: 15 dag 
belega koruznega zdroba, pol 
litra mleka, 1 žlico oljčnega 
olja, 1 dl sladke smetane, 20 
dag poljubnih gob, 1 žličko sve-
že sesekljanega peteršilja, 15 
dag gorgonzole, sol in sveže 
mlet poper. 

Mleko zavrite skupaj s 
soljo in ol jčnim oljem. Pri-
mešajte koruzni zdrob i n 
m e d o b č a s n i m m e š a n j e m 
kuhajte pol iu:e. Nazadnje 
polenti primešajte sladko 
smetano i n jo porazdelite 
po krožnikih. Potresite jo s 
p r e p r a ž e n i m i gobami, k i 
ste j ih solili , popoprali i n 
potresli s peteršiljem. Č e z 
vse to naribajte gorgonzolo 
i n takoj postrezite. 

VI KUHARSKI RECEPTI 
ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 
Nedelja - Kosilo: brokolijeva kremna juha s kruhovimi ocvrtki, 
škarpene s krompirjem iz pečice, motovileč z regratom in jaj-
cem v solati, rezine Amsterdam; Večerja: telečja jetra na žaru, 
pečene paprike ali kisle kumarice Iz kozarca, francoska štruca. 
Ponedeljek - Kosilo: juha iz sladkega zelja, široki rezanci s 
sladko smetano In bučkami, sadna kupa s kivijem in bana-
no; Večerja: hrenovke na žaru, radič s krompirjem v solati. 
Torek - Kosilo: ohrovtova enolončnica s krompirjem in gove-
jim mesom, palačinke s skuto iz pečice; Večerja: mlečna 
kaša, mleko ali bela kava, drobno pecivo. 
Sreda - Kosilo: dušena kisla repa z ješprenjem, pečena svinj-
ska rebra, krompir v koscih, rdeče pomaranče; Večerja: po-
lenta s parmezanom in paradižnikovo omako, jogurt. 
Četrtek - Kosilo: cvetačna kremna juha, puranovi zrezki v 
smetanovi omaki, pire krompir, mešana solata; Večerja: njo-
ki s špinačo in gorgonzolo, ledenka s slanino. 
Petek - Kosilo: rižota z morskimi sadeži, rdeča pesa v solati, 
pečena jabolka z medom; Večerja: kremna juha iz bučk z ri-
ževimi rezanci, janeževi upognjene!, pomaranče. 
Sobota - Kosilo: goveja juha z vlivanci, ocvrt piščanec po du-
najsko, krompirjeva solata, biskvit s kislo smetano; Večerja: 
govedina iz juhe z regratom v solati, čebulni kruh. 

Rezine Amsterdam 
5 beljakov, 100 g sladkorja, 700 g moke, 130 g margarine, 200 
g naribam čokolade, 100 g rozin, rum, loo g orehov, olje. 
Beljake stepemo v trd sneg, dodamo sladkor in postopoma 
še moko, zmlete orehe, rozine, rum, 1 0 0 g naribane čokola-
de i m o o g zmehčane margarine. Maso zlijemo v namaščen 
pekač In pečemo 45 minut pri 2 0 0 do 250 stopinjah Celzija. 
Za preliv nad soparo stalimo 1 0 0 g čokolade in 30 g marga-
rine. Ohlajeno sladico razrežemo na rezine. 

Biskvit s kislo smetano 
1 vanilin sladkor, 4 rumer)jaki, 100 ml vode, 200 g sladkoija in še: 
200 g moke, 4 žlice kakava ali čokolade v prahu, 100 ml olja, 1 
pecilni praSek, 5 žlic ruma. 
Rumenjake ločimo od beljakov in jih stepemo z električnim 
mešalcem. Rumenjakom dodamo vanilin, vodo in sladkor. 
Nato dodamo še moko, čokolado v prahu, olje, pecilni in 
rum. Vse skupaj dobro premešamo in dodamo trd sneg be-
ljakov. V pekač položimo peki papir in vanj zlijemo priprav-
ljeno maso. Pečico poprej segrejemo na 185 stopinj Celzij in 
biskvit spečemo. Pečen biskvit pustimo, da se ohladi. Med-
tem zmešamo 1 kislo smetano In 4 žlice sladkorja v prahu. 
Biskvit prerežemo po dolgem na pol in ga namažemo z na-
devom. Čez nekaj časa ga razrežemo na poljubno velike kva-
dratke In jih čez noč pustimo v hladilniku. 

"Biskvit je potrebno obvecno nesti v degustadjo najboljšim prijateljem. Pa 
dober tek vsemi" pravi n a i znani slovenski kuhar Andrej Ftic, Iz i igar velike 
knjige sladic "Dli i po Božiču", smo vzeli tudi ta dva zapdjiva recepta. 

Jedi brez mesa za postne dni 15 K U H A R S K I R E C E P T I 

JANEZ ŠTRUKELJ 

Čebulna juha s piro 

Sestavine: 2 čebuli, 2 žlici bio 
oljčneffi dja, 10 dag bio pire, 1 
I zelenjavne juhe Biotop, 8 dag 
sira, 2 žlici sladke smetane za 
kuhanje, sol, poper, muškatni 
orešek, drobnjak. 

Priprava: Čebulo nareže-
m o na tanke lističe in jo sve-
tlo rumeno prepražimo n a 
maščobi, zal i jemo z juho, 
dodamo čez noč namočeno 
piro i n kuhamo, da se pira 
zmehča. Kuhano juho zači-
nimo s soljo, poprom, z m u -
škatnim oreškom i n malo 
sojine omake. Potresemo jo 
z naribanim sirom, seseklja-
n i m drobnjakom in prilije-
m o še sladko smetano. 

Sojini zrezki z gorgonzolno 
omako in melancani 

Sestavine: 12 dag sojinih meda-
Ijonov, 3 0 dag melancanov, sol, 
poper, sojina omaka po potre-
bi, zeliščna zelenjavna začim-
ba Biotop po okusu. 
Sestavine za gorgonzolno 
omako: 3 dag masla ali marga-
rine, 2 dag gladke moke, 2 dl 
sladke smetane, sol, poper, 10 
dag gorgonzole • sira, 1 dl zek-
njavnejuhe ali mleka. 

Priprava omake: Maščobo 
raztopimo, dodamo moko, 
nekoliko prepražimo, zalije-
mo z mlekom, dodamo gor-
gonzolo in nazadnje še sme-
tano. O m a k o dobro začini-
mo s soljo in poprom. 

Priprava sojinih zrezkov: 
Sojine zrezke namočimo, jih 
nekoliko prevremo v vodi -
1 0 minut. Zrezlcom dodamo 
sojino omako in Biotop za-
čimbo. Ohlajene previdno 
odcedimo i n narahlo ožme-
mo. Zrezke na hitro opeče-
m o v ponvi ali na žaru. 

Melancane narežemo n a 
kolobarje, j ih dobro začini -
m o in na hitro popečemo na 
žaru. Pečene zrezke naloži-
m o na melancane ali obra-
tno. Prelijemo jih s priprav-
ljeno gorgonzolno omako. 

Leča z rižem 

Sestavine: 30 dag lečine meša-
nice z rižem, 4 dag sončnične-

ga olja, 4 dag čebule, sol, poper, 
1/2 I juSne osnove Biotop za 
zalivanje leče z rižem, zeliščna 
zelenjavna začimba po okusu. 

Priprava: Na maščobi pre-
pražimo čebulo, dodamo 
oprano lečo z rižem, zalije-
mo z jušno osnovo i n začini-
mo. Pokrito dušimo do meh-
kega. Nato pa dodamo malo 
kupčkov masla in z vilicami 
premešamo riž. Riž ponudi-
mo k soj inim zrezkom. Po-
leg ponudimo kislo zelje z 
ananasom v solati. 

Kislo zelje z ananasom: Če 
je kislo z d j e prekislo, ga ne-
koliko operemo in prelijemo 
z bučnim oljem ter potrese-
mo s svežim ananasom, lah-
ko pa vzamemo tudi ananas 

iz konzerve, le da ga nekoli-
ko operemo zaradi sladkobe. 
N a ananas damo še nekaj 
strokov sesekljanega česna. 

Vanilijev parfe z bučnim 
oljem in semeni 

Sestavine: 2 žlici limoninega 
ali vanilijevega sladoleda, 3 žli-
ce bučnega olja, 2 pesti seseklja-
nih bučnih semen. Po želji še 
tolčena sladka smetana. 

Priprava: V skodelico 
damo dobro ohlajen slado-
led, ga prelijemo s seseklja-
n i m i in prepraženimi buč-
n i m i semeni , ki s m o j i h 
preli l i z b u č n i m ol jem i n 
nekoliko prevreli. Še toplo 
postrežemo. 

mailto:info@g-glas.si
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Vzajemna pomaga 
po poplavah 
v petek je Vzajemna izročila donacije podjetjema 
Domel in Niico iz Železnikov ter zdravstvenima 
domovoma v Kranju in Bohinju. 

A N A H A K T M A N 

Kranj, Železniki - "Slovensko 
zdravstvo se sooča s pomanj-
kanjem denarja. Z donadja-
m i skušamo vplivati na to, 
da bi bil i naši zavarovanci 
deležni čim bolj kakovostne 
zdravstvene oskrbe," je mi-
nuli petek poudaril član 
uprave Vzajenme Peter Pu-

je padenta treba peljati v bol-
nišnico, kar pomeni izgubo 
časa, ki je včasih lahko usod-
na. V Sloveniji se ta aparatu-
ra šele uveljavlja, misl im pa, 
da moramo padentom omo-
gočiti storitve, ki j ih lahko 
dobijo kjerkoli v razvitem 
svetu." Doslej so zbrali po-
lovico denarja, upajo pa, da 
j i m bo do konca leta uspelo 

Po predaji donadje Osnovnemu zdravstvu Gorenjske 
(na sliki) so predstavniki Vzajemne pomoč izročili še 
podjetjema Domel in NIko v Železnikih. / F«®: TIM DOH 

statičnik, ko je 2 direktorjem 
kranjske poslovne enote 
Matjažem Fajfarjem v 
Zdravstvenem d o m u Kranj 
(ZD) Jožetu Vetemlku, di-
rektorju Osnovnega zdrav-
stva Gorenjske, predal dona-
djo v višini sedem tisoč ev-
rov. S tem so v Vzajemni za-
ključili prvo letošnjo obsež-
no donatorsko akdjo, s kate-
ro so slovenskemu zdravstvu 
skupaj namenili 50 tisoč ev-
rov. 

Tri tisoč evrov bodo name-
nili za nakup urgentnega ul-
trazvoka za Z D Kranj, ki 
stane 140 tisoč evrov. Kot je 
povedal Mitja Mohor, vodja 
enote z a nujno medicinsko 
pomoč, gre za manjši ultra-
zvočni aparat, ki je prilago-
jen za delo na terenu: "Zdaj 

zbrati še preostanek. Štiri ti-
soč evrov bodo namenili z a 
nakup opreme v Z D Bohinj, 
kjer so lanske poplave u n i -
čile šolsko zobno ambulan-
to. "Denar bomo porabili za 
zobni stol, ki stane 4 0 tisoč 
evrov. Cdotna škoda je oce-
njena na 120 tisoč evrov, od 
tega je polovica škode n a 
opremi," je pojasnil Veter-
nik. 

Predstavniki Vzajemne so 
nato obiskali še Železnike, 
kjer so kot pomoč pri odpra-
v i posledic lanske u j m e 
7 . 6 0 0 evrov predali podjetju 
Niko, 3.400 evrov pa Dome-
lu. 

Čeprav je od katastrofalnih 
poplav minilo že skoraj pol 
leta, ljudje še vedno pomaga-
jo tistim v prizadetih krajih. 

KRANJ 

Priznanja Civilne zaščite 

Ob svetovnem dnevu Civilne zaščite i . marcu je poveljnik 
Miran Bogataj podelil priznanja in nagrade za zasluge in pri-
spevke pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju za-
ščite, reševanju, pomoči in odpravljanju posledic naravnih 
in drugih nesreč. Med Gorenjci sta si zaslužila plaketo C Z 
za življenjsko delo Franc Ošlaj iz Štaba C Z z a Gorenjsko in 
Anton Kralj Iz Društva GRS Tržič, zlati znak C Z za dolgolet-
no uspešno delo pa Bogomir Rozman iz Štaba C Z Občine 
Jesenice in Janez Perko iz Štaba C Z Občine Tržič. Med do-
bitniki srebrnih znakov C Z je osem gorenjskih prostovoljnih 
gasilskih društev in dva posameznika. Gorenjski je pripadlo 
še dvajset bronastih znakov C Z . Z a Gorenjce bo slovesna 
podelitev priznanj jutri, 5. marca, ob 13. uri v Kulturnem 
domu v Kropi. Slavnostni govornik na prireditvi bo Janko S. 
Stušek, župan Občine Radovljica. S. S. 

Dan, ko godujejo moški 
Ne zgolj 40 mučencev, še kakšen več bi se našel. "Tudi jaz sem med njimi," se najbrž sam sebi smili 
kakšen od naših junakov. Naporna služba, nehvaležna žena, jezikavi otroci, neubogljiv pes, nogomet 
za en drek ... Revčki, res so trpini in mučenikil Zato ženske prosim, da jih pustijo v miru vsaj io. 
marca - na 40 mučencev dan, ko bolj v šaljivem kot resnem tonu med ljudmi, godujejo vsi moški. 

PAVLA K L I N E R 

V svoji ženski "žlehtnobi" 
in hudomušnosti naj si to-
krat drznem pripomniti, da 
je s praznikom 4 0 mučeni-
kov poskrbljeno, da se moški 
spol ne počuti zapostavljene-
ga, saj v tem mesecu ženske 
praznujemo kar dvakrat. 
Šalo na stran. Vsebina praz-
nika je namreč vse prej kot 
zabavna. Poglejmo, s č im si 
je teh 4 0 mučencev pridobi-
lo večno čast in slavo. 

Vojaki za zgled 

Krščanska vera je bila v 
svojih začetkih zaznamova-
na z m n o g i m i m u č e n d , 
med katerimi so bili tudi šte-
vilni vojaki. Državno je bila 
priznana leta 313 pod cesar-
jem Konstantinom. Najprej 
v vojski, zato je bilo v cesar-
skih četah tudi precej kr-
ščanskih vojakov. Konstanti-
nov sovladar na vzhodu je bU 
l i d n i j . Sprva je bil strpen do 
kristjanov, ko pa si je skočil v 
lase s Konstantinom, se je 
začela prava kalvarija za 
kristjane. V njih je videl Kon-
stantinove zaveznike in zato-
rej svoje največje sovražnike. 
V Kapadokiji je dal ra^lasit i 
odlok, po katerem se mora 
vsak kristjan pod smrtno 
kaznijo odreči svoji veri. T a 
odlok je cesarski namestnik 

v Kapadokiji i n Armeniji po-
sredoval vsem vojakom v ce-
sarski vojski. Na njegovi 
podlagi je bilo na smrt obso-
jenih 4 0 vojakov sloveče 12. 
rimske legije, ki je veljala za 
elitno. Legenda pripoveduje, 
da je cesarski namestnik 
s a m prišel k "bliskoviti voj-
ski", da izpolni cesarjev 
ukaz. Tedaj je 4 0 vojakov 
stopilo iz vrste i n vsi so ne-
ustrašno priznali, da so krist-
jani in da je n i muke, ki bi 
j ih odvrnila od Kristusa. Na-
mestnik jih je k odpadu sku-
šal pridobiti z obljubami o 
odliJkovanju in denarnih na-
gradah. A odgovorili so m u v 
Jezusovem stilu, ko ga je hu-
dič skušal v puščavi: "Kaj 
nam hočeš dati takega, kar bi 
mo^ nadomestiti ono, kar 
nam hočeš vzeti? Predlagati 
nas hočd v odlikovanje cesar-

ju. izneveriti pa njemu, ki je 
resnično vladar. Iz ljubezni do 
Boga smo pripravljeni pretrpe-
ti kakršnekoli muke." Ker so 
bili preveč trdni, so si zanje 
izmisli l i zelo kruto smrt. V 
Armenij i je marca še zelo os-
ter mraz in njihova obsodba 
se je vezala prav na to okoliš-
čino - počasi naj umirajo na 
mrazu. Odvzeli so j i m obla-
čila in jih postavili na zamrz-
n j e n ribnik. Poleg hudega 
mraza je vlekel še leden ve-
ter. Z a spreobrnjence pa je 
bilo blizu ribnika pripravlje-

no kopališče s toplo vodo. 
Enega je resnično premami-
lo. A kaj, ko ga je zadela kap, 
brž ko je prišel na toplo. Na-
mesto njega se je mučencem 
pridružil vojak, ki je stražil 
kopališče in tako je bilo juna-
ških pričevalcev spet 40. 
Zjutraj so še živim polomili 
roke i n noge, jih sežgali na 
grmadi, pepel pa stresli v 
reko. N a V z h o d u so ne-
ustrašne vojake nadvse časti-
li, na Zahodu pa se praznik 
ni nikoli povsem prijel. 

Mučend dobri vremenarji 

Bolj, kot da bi spodbujal 
vero, je praznik spodbujal 
napovedovanje vremena. T a 
dan je v ljudski modrosti že 
od nekdaj pomemben za 
srednjeročno vremensko 
prognozo. T a se glasi: Če na 
40 mučenikov dan ni lepo, tudi 
40 dni potem nehoaiiČesena 
40 mučenikov nebo skazi, še 
40 dni iz njega rosi aii pa Vre-
me tega dne drži 40 dni. Vede-
ti moramo tudi, da če 40 mu-
čenikov dan še zmrzuje, še 40 
mrzlih noči prerokuje. Ljudje 
so po dolgoletnih skušnjah 
pač sklepali, da se vreme, ka-
kršno se naredi proti sredini 
marca, rado nekaj časa drži. 
M u č e n d pa so bili zelo pri-
merni, da prevzamejo na 
svoja pleča tudi odgovomost 

Sodobni moški kot 
m učenci 

Začel i s m o hudomušno, 
pa še zaključimo v tem stilu. 
U p a m le, da ne bo kakšne 
zamere. Če sta se nekdaj na 
ta dan srečala dva moška, je 
bila navada, da sta rekla: 
"Mučencev nas je 42, saj sva še 
ti in jaz zraven." Z d i se, da 
so nekateri moški radi m u -
čend, zlasti če lahko v ta na-
m e n spijejo kozarček ali dva 
rujnega. Pobožna ženska že-
lja pa je, da bi 4 0 mučencev 
posnemali tudi sodobni mo-
ški. No, ne v dobesednem, 
pač pa le v s imbol ičnem 
s m i s l u - v njihovi trdnosti, 
stabilnosti i n p o g u m n e m 
dixhu. Mučenja v ledenem 
m r a z u j i m pač ne privošči 
nit i najzlobnejše žensko 
srce. V veliko olajšanje j i m 
je tudi dejstvo, da dandanes 
svoje pripadnosti ni več po-
trebno izkazovati na tako 
krut način. V s e m m u č e n -
cem, pardon, slavljencem, 
privoščimo lepo praznova-
nje. 2 e n s k e pa le dovolite 
svojim izbrancem, da na ta 
dan v prijetni moški družbi 
"pojamrajo" o križih in teža-
vah, ki j ih prinaša življenje v 
moški koži ali pa le v m i m 
pogledajo nogomet na televi-
ziji. Brez našega večnega ner-
ganja in komentiranja, kako 
je to nekaj najbolj neumne-
ga na svetu. 

wv/w.ralffeisen.si 
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Moj sanjski 
stanovanjski 
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DO 31. 3 . 2008 brez stroškov odobritve. 

r , A 
M ^l-

R a i f f o i s e n 
BANK 
Moja banka 

mailto:info@g-glas.si


NE SAMO KVALITETNI, TUDI INOVATIVNI 
PVC in ALU okna, vrata, zimski vrtovi in 
ograjni sistemi za svet v novi podobi. 

Več toplote za enako ceno. 

vfut« k u r i l " " 

OSO 2332 

aiMOHT 
SVET v NOVI PODOBI 

Naj k boljši kakovosti življenja prispeva tudi 
izboljšano kurilno olje. Aditivirano kurilno otje 
OMV futurPlus stane prav toliko kot običajno 
ekstra lahko kurilno olje, vendar zagotavlja več 
toplote. Inovativne rešitve skupine OMV odslej 
tudi v vašem domu. Za naročilo pokličite na 
brezplačno telefonsko številko 080 2332. Več kot gibanje. OMV 

i'kg'posodica 

www.lidl.si 

Otroški kolesarski sedež 
• 3-delni varnostni pas otroku 

prepreči, da bi ga odprl sam 
• Po višini nastavljiva opora za 

noge in nastavljivi naramnici 
• Primeren za kolesa 

s prtljažnikom ali brez njega 
• Za otroke med 9 in 22 
• Snemljiva, pralna prevleka 
• Mere: pribl. 34 x 38 x 74 cm 

kos 

Rolerjl za odrasle in otroke 
Mehek Čevelj s sitemom za hitro zapiranje skrt>i za stabilen 
položaj noge • Z nastavitvijo velikosti: do 3 velikosti 
pri otroških modelih • Odrasle velikosti: 37 do 46 
(>troškevelikosti:31do 39 

več vrst 
250/300-g 
€ 5.32/4,43/kg 

Ženski/moški kolesarski čevlji 
• Podloga in vložek iz tekstila s „Coolmax'' - vlakni - uravnavajo 

vlago in so zračna • Zgornji dei iz trpežnega tekstila in velurja 
• Ženske velikosti: 37 do 4 1 • Moške velikosti: 4 1 do 4 5 

P a r a d i ž n i k o v a o m a k a 

s š a m p i n j o n i — 
• gotova 
. 500-ml 
• € 1 .32/1 « 

m I - % n 
m ! ^ 

; 3. 3. • 5. 3. 2008 ^ • ^ 

Udelki so ttebavljlv) samo v om^enih koližmah. V primeru, da tjodo kljub skrbnemu naMovaniu jalog pn nepričakovano velthemu oovDraievaniii k orvi dati razprodam. cenjene kupce prosimo za lazumevanie Ptodaia 
samo v količinah, obtCajmh za ^ospodirijslva. Slike so simbolične. Vse cene veljajo za Izdelke b r « ifekorativnih elemetilov do razprodaje zalog. Vse cene so v EUR s pripadajočim ODV. /a tiskarsite napake ne odgovarjamo LidI d.o.o. k.d. 

http://www.lidl.si
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Vrh Limbarske gore s cerkvijo in obema kapelicama je 

razglašen za k u h u m i in zgodovinski spomenik. 

Sv. Valentin ima na Limbarski gori eno najmogočnejših 
svetišč pri nas. 

Mogočna baročna cerkev je bila zgrajena leta 1735. 

viNJ£ t ; • 
GRAOIŠ££ 

" LUKOVICA 3"t- • 

Gostišče Urankar 

Baročna mojstrovina 
z razgledom do Triglava 
Limbarska gora, 773 metrov visoka vzpetina med moravško kotlino in Črnim grabnom, je ena najbolj 
razglednih točk v širši okolici Ljubljane. Tradicionalna prireditev Po nagelj na Limbarsko goro bo 
prihodnjo nedeljo na vrsti že dvajsetič. 

JASNA PAIADIN 

Limbarska gora, ena bolj 
priljubljenih idetniških točk 
na Slovenskem. Zaradi svoje 
lahke dostopnosti in čudovi-
tega razgleda je precej mno-
žično obiskana skozi vse 
leto, predvsem pa v toplih 
spomladanskih dneh, ko is-
toimensko vasico in vrh te 
vzpetine, na kateri kraljujeta 
mogočna baročna cerkev in 
samostojno stoječi zvonik, ki 
je na tem koncu prava arhi-
tekturna redkost, obišče po 
več sto ljudi na daji. 

Vzpetina in vas pod njo naj 
bi po Valvasorjevem pisanju 
ime dobili po lilijah, ki raste-
jo na gori in na sosednjih 
hribih. Morda zaradi lilij, 
predvsem pa zaradi cerkve in 
sv. Valentina, ki ima tu svoje 
najmogočnejše svetišče pri 
nas, so romarji Limbarsko 
goro množično obiskovali že 
v 17. stoletju. Prvotna cerkev, 
sezidana leta 1 6 6 7 , je kmalu 
postala premajhna i n v 18. 
stoletju je na vrhu zrasla mo-
gočna baročna cerkev, ki jo je 
okoli leta 1735 kot eno svojih 
največjih umetnin zgradil 
ljubljanski stavbenik Gregor 
Maček. Mogočna cerkev je 
danes odprta nekajkrat na 
leto, ko mašo v njej pripravi 
moravška župnija. 

Starodobni romarji so na 
Limbarsko goro nekdaj pri-

N a goro vodi več poti, m e d njimi tud i Evropska peš pot. 

hajali peš i n z vozovi iz vseh 
koncev Slovenije, danes pa 
jih na vrhu z obeh smeri pri-
pelje asfaltirana cesta, a 
kljub vsemu Limbarska gora 
ostaja priljubljena predvsem 
med pohodniki. Tod m i m o 
vodi celo Evropska pešpot 
E6, urejene poti pa so spelja-
ne iz Moravč, od koder je do 
vrha potrebna debela ura 
hoje, pa iz Krašnje in Blago-
vice, ko nas pot vodi še 
m i m o po partizanski bitki 
znanega Golčaja, iz Mlinš in 
Trojan'ter Izlak, od koder so 
do vrha potrebne tri ure 
hoje. 

"Limbarsko goro skozi vse 
leto obišče na desettisoče lju-
di, v lepih spomladanskih 
dneh tudi po več sto na dan. 
Nekateri celo po večkrat na 

dan. Č lani Športnega druš-
tva Krašnja v spomin na Sta-
neta Belaka Šraufa svoje pri-
hode namreč beležijo na list-
ke, ki j ih mečejo v ta velik 
glineirl čevelj. Na koncu leta 
j ih preštejejo in določijo ti-
stega, ki je vrh, obiskal naj-
večkrat. Po petsto, celo se-
demsto obiskov letno na po-
sameznika ni nič tako izjem-
nega, nesporni rekorder pa 
je zagotovo blagovški žup-
nik, Id je vrh Limbarske gore 
v enem samem letu dosegel 
kar tisočenkrat," je povedal 
Marko Urankar, k i s svojo 
m a m o Francko tik ob cerkvi 
vodi domače gostišče. 

Na gori je še posebej ži-
vahno marca, ko domačini 
pripravijo tradicionalno pri-
reditev Po nagelj na l imbar-

sko goro, ki bo letos - 9. mar-
ca, organizirana že dvajsetič. 
Več desettisoč ljudi se vsako 
leto udeleži te prireditve, na-
menjene predvsem žen-
skam, ki jih organizatorji ob 
prihodu na vrh počastijo z 
rdečim nageljnom, za vse pa 
pripravijo živahno celodnev-
no druženje z glasbo in za-
bavo. 

Prav katerikoli dan v letu, 
da je le vreme lepo, pa bo obis-
kovalcem obisk poplačan s 
čudovitim razgledom. Z 
Limbarske gore se v jasnem 
dnevu namreč vidi kar pol 
Slovenije. Kamniške Alpe so 
na dosegu roke, prav nič dlje 
se ne zdi Triglav z Julija, na 
drugi strani pa se pred n a m i 
odprejo zasavski in dolenjski 
hribi. 

Kipec Svetega Valentina 

^ R E N A Koncert ob dnevu žena 

KRANJ 
NOVA LEDENA DVORANA ARENA 

^ SOBOTA, 8. MAREC 2008 ob 21 h 

U K A N ) : tur ist ična a g e n c i j a K o m p a s , Big Bang, tur. a g e n c i j a O d i s e j ; 
: tur ist ična a g e n c i j a K o m p a s , p o t o v a l n a a g e n c i j a A l p e t o u r ; 

p o t o v a l n a a g e n c i j a A l p e t o u r ; : p o t o v a l n a a g e n c i j a Alpetour ; 
: tur ist ična a g e n c i j a K o m p a s ; : Big B a n g ; 

l U ) M Z A l . h : T e n t o u r s ; : T I C K a m n i k 

l i it. - in. tn., I i . iul.i j . i : VVW\V.EVH>MIM.SI U'WWA'SrOPNlCt .CO/ i l 
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Ugodno desetletje na trgu dela 
Hiter gospodarski razvoj je izredno popravil razmerja na slovenskem trgu dela, ki so nad evropskimi 
povprečji. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - V petek so na Sta-
tistitoem uradu Republike 
Slovenije (SUSR) predstavili 
zanimivo analizo gibanj na 
trgu dela, ki zgovorno kaže, 
k ^ o je ugoden gospodarski 
razvoj Slovenije vplival na za-
poslenost ter brezposelnost v 
naši državi. V Sloveniji smo 
lani po besedah Irene Svetin, 
svetovalke na oddelku za sta-
tistiko dela, imeli 2,019 
jona prebivalcev in od tega 
skoraj milijon delovno aktiv-
nih med 15. in 64. letom sta-
rosti, kar pomeni 68-odstot-
ni delež, s čimer smo zelo 
blizu dlju iz Lizbonske stra-
tegije, ki znaša 7 0 odstotkov. 
Po podatkih za leto 2007 
smo imeli v Sloveniji manj 
kot 50 tisoč brezposelnih, 
kar pomeni 4,7-odstotno 
stopnjo brezposelnosti. 

Manj ugoden je podatek, 
da narašča brezposehiost 
med mladimi in med višje 
izobraženimi (število brezpo-
selnih z višjo šolo ali več se je 
povečalo s 6 na 18 odstotkov) 
in da je med njimi več žensk. 
Skupaj imamo skoraj sedem-

Irena Svetin 

sto tisoč neaktivnih prebival-
cev, pri čemer je največ upo-
kojencev, sledijo pa šolarji, 
dijaki in študentje. Glede na 
vrsto zaposlitve v zadnjem 
desetletju, narašča delež za-
poslenih (z 81 na 85 odstot-
kov), padata pa delež samoza-
poslenih (z 12 na manj kot 11 
odstotkov) in ddež pomaga-
jočih družinskih Članov (s 7 
na 4 odstotke). Spremembe 
so tudi po dejavnostih: pada 
število zaposlenih v kmetij-
stvu (s 13 na '9 odstotkov), 
manj je zaposlenih v nekme-

V Savi po 
poslovnem načrtu 
Zaradi omejitve prodaje finančnih naložb so 
lani dosegli za polovico manjši dobiček. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj • Iz holdinške družbe 
Sava, d. d., ki je matična 
družba Poslovne skupine 
Sava in je ena izmed 31 
družb, so sporočili prve po-
datke o lanskem poslovanju. 
Poleg upravljanja odvisnih 
družb predstavljajo obsežen 
del njene dejavnosti naložbe-
ne finance, ki prispevajo po-
memben delež k skupni 
uspešnosti matične družbe. 
V Savi, d. d., je bilo ob koncu 
leta zaposlenih 59 sodelav-
cev, trije več kakor v letu 
pred tem. 

Skladno s sprejeto strategi-
jo ohranjanja in povečevanja 
premoženja v letu 2007 so 
se omejili na prodajo tistih fi-
nančnih naložb, ki so jih na-
rekovala ugodna tržna giba-

,nja in priložnosti. Zato dose-
ženi rezultati poslovanja od-
stopajo od lanskih, poslovni 
načrt pa je bil v celoti dose-
žen. Tako je celotni dobiček 
pred davki za 4 odstotke višji 
od načrtovanega in z 12,6 
milijona evrov za polovico 
manjši od predlanskega, čisti 
dobiček pa z 12,1 milijona ev-
rov višji za pet odstotkov od 

načrtov, vendar za 57 odstot-
kov manjši kot v letu 2006. 
Sava, d. d., je lani ustvarila za 
24,7 milijona evrov prihod-
kov, kar je za 31 odstotkov 
manj kot leto poprej, finanč-
ni odhodki pa so z 10,5 mili-
jona evrov bili kar dvakrat 
višji in za 24 odstotkov nad 
načrtovanimi. 

Ključni dlj je bilo poveča-
nje premoženja družbe, ki je 
bilo s 691,6 milijona evrov za 
51 odstotkov večje. Največji, 
83-odstotiu delež predstavlja-
jo dolgoročne finančne na-
ložbe, med katerimi je nakup 
24-odstotnega deleža v Aban-
ki Vipa, d. d., predstavljal le-
tošnjo največjo strateško na-
ložbo Save, d. d. Lani so za 
naložbe (zlasti nepremični-
ne) namenili 8,7 inilijona ev-
rov, za naložbe na kapital-
skem trgu pa kar 154 milijo-
nov evrov. Vrednost delnice 
Save se je v letu 2007 gibala 
med 223 i n 681 evri, ob kon-
cu leta pa je bila trikrat višja 
od knjigovodske vrednosti. 
Nerevidirani rezultati Poslov-
ne skupine Sava, ki predstav-
ljajo pravi kazalnik uspešno-
sti poslovanja, bodo objavlje-
ni konec marca 2008. 

tijskih proizvodnih dejavno-
stih (s 40 na 35 odstotkov), 
zelo pa se povečuje zaposle-
nost v storitvenih dejavnostih 
(s 47 na 54 odstotkov). 

Zanimive so tudi primer-
jave razmerij na trgu dela, 
glede na države v Evropski 
uniji in z njenimi povprečji. 
Tako je stopnja delovne ak-
tivnosti najvišja na Nizozem-
skem (64,4 odstotka), naj-
nižja v Italiji (46,3 odstotka), 
povprečje 27 držav E U znaša 
53,7 odstotka, Slovenija pa je 
s 57,9 odstotka na 11. mestu. 
Še ugodnejše mesto v E U 
ima Slovenija po stopnji 
brezposelnosti, saj je najniž-
ja zopet na Nizozemskem 

(2,9 odstotka), najvišja na 
Slovaškem (11,3 odstotka), 
povprečje v E U znaša 6,9 
odstotka, Slovenija pa je s 4,5 
odstotka med 27 dr&vami 
na sedmem mestu. 

Na S U R S - u na osnovi teh 
podatkov ugotavljajo, da so 
se razmere in razmerja na 
bgu dela pomembno izbolj-
ševale, na kar je vplival hiter 
gospodarski razvoj, pa tudi 
politika zaposlovanja. Delo 
išče manj ljudi in ga tudi hi-
treje najdejo, kar potrjuje 
podatek, da delo dobi v 
manj kot pol leta 43 odstot-
kov iskalcev, pred desetimi 
leti pa je to uspelo le 2 9 od-
stotkom. 

Delovno aktivni po dejavnostih 

51.7 

leta 
I kmetijstvo • nekmetijska proizvodnja • storitve 

Si.mobil: 
skrb za uporabnika 
Lani so povečali število uporabnikov skoraj za 
petino. Gradijo novo omrežje tretje generacije.. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana • Pri drugem naj-
večjem slovenskem operater-
ju mobilne telefonije Si.mo-
bilu so s poslovanjem v letu 
2007 zelo zadovoljni. Lani so 
namreč povečali število svo-
jih uporabnikov za 18,2 od-
stotka in se približali petsto 
tisoč uporabnikom, kar pred-
stavlja v Sloveniji skoraj 27-
odstoten tržni delež. Posebej 
so pri Si.mobilu zadovoljni s 
strukturo uporabnikov, saj 
se je skoraj za tretjino pove-
čalo število naročniških raz-
merij, za 14 odstotkov večja 
pa je tudi povprečna poraba 
(prihodek) na uporabnika, ki 
znaša 23,2 evra. Taka gibanja 
so prispevala tudi k poslov-
nemu izidu, saj so za 30 od-
stotkov povečali prihode in 
imeli ob 170 milijonih evrov 
prihodkov 30 milijonov ev-
rov fistega dobička. V Si.mo-
bilu je zaposlenih 311 ljudi in 
samo lani so število povečali 
za desetino. 

Ugodni poslovni rezultati 
omogočajo Sijnobilu nadalj-
nji razvoj omrežij. Lani so 
dosegli 99,6-odstotno pokri-
tost prebivalsti'a s signalom 

G S M in go-odstotno pokri-
tost s signalom EDGE. Naj-
pomembnejŠe prizadevanje 
Si.mobila pa je gradnja nove-
ga omrežja tretje generacije 
U M T S / H S D P A (ki omogoča 
slikovno komunikacijo in 
zelo hiter prenos podatkov). 
V letu 2007 so z investicija-
mi v višini 24 milijonov ev-
rov dosegli 25-odstotno po-
kritost prebivalstva in letos 
bodo naprej dograjevali v 
večjih mestih ter kongresnih 
središčih. Poseben poudarek 
pa je namenjen razvoju stori-
tev, ki jih nova omrežja omo-
gočajo, zlasti mobilnemu in-
temetu, letos pa naj bi odprli 
tudi sistem mobilnega plače-
vanja. 

Sicer pa ostaja skrb za upo-
rabnika pri Si.mobilu še na-
prej najpomembnejša. Se 
naprej bodo poenostavljali 
ponudbo in sledili cilju, da 
postanejo najatraktivnejši 
mobilni operater v Sloveniji. 
K pestrosti ponudbe in ugod-
nostim v tujini nedvomno 
prispeva tudi članstvo Si.mo-
bila v Skupini Mobilkom Au-
stria, ki tudi veliko investira 
na Balkanu (v Srbiji in Make-
doniji) in na Vzhodu Evrope. 

Inflacija seje 
februarja ustavila 
Februarja so cene življenjskih potrebščin 
v primerjavi z januarjem v povprečju ostale 
nespremenjene. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Ljubljana - Na Statističnem 
uradu Republike Slovenije 
so v petek objavili podatke o 
gibanju cen življenjskih po-
trebščin v februarju, iz kate-

odstotica obleka in obutev ter 
storitve v skupini rekreacija 
in kultura za 1 4 odstotka, po 
dolgih mesecih podražitev 
pa so bile v februarju nižje 
cene hrane in energije ter 
posledično manjši stroški s 

Rast cen iivljenskih potrebžtin (inflacija) 

1̂ 07 mar. ••» mat- )un |ul. avg. Mpl. oln nov dec jlivoS Teb 

I mesečna rast cen letna inflacija 

rih je razvidno, da se cene v 
povprečju v preteklem mese-
cu niso povečale. Ker smo 
imeli lanskega februarja celo 
znižanje cen (defladjo), se je 
seveda pri letni primerjavi še 
vedno pokazal dvig, in sicer s 
6.4 odstotka v januarju na 
6.5 odstotka letne rasti v fe-
bruarju. 

Podatek o ničelni rasti se-
veda ne drži za vse cene. Sto-
ritve so se zopet podražile, in 
sicer za 0,4 odstotka, med-
tem ko se je blago v povpre-
čju pocenilo za 0,2 odstotka. 
Po koncu zimskih razprodaj 
so se najbolj podražile: za 2,3 

stanovanji in prevozom. Pri 
hrani so bile cene nižje v 
povprečju za 0,4 odstotka, 
pri čemer so se pocenili sad-
je, zelenjava ter meso, dražji 
pa so bili olja, kruh in mleko. 
Cene energentov (razen pli-
na, ki se je podražil) pa so 
bile nižje za 2,9 odstotka. 

Na Statističnem uradu Re-
publike Slovenije bodočih gi-
banj ne napovedujejo, sama 
matematika pa ob lanskih iz-
rednih podražitvah v marcu, 
aprilu in maju, če se letos 
taka gibanja ne bodo ponovi-
la, kaže na zmanjšanje letne 
inflacije. 

89.8 91.1 96.3 

R A D I O S O R A 

Gorenjski pnjatelj 

Radio Sora d.0.0.. 
Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Loka, 
tel.: 04/506 50 50, fax: 04/506 50 60, 

e-mail: info@Tadio-sora.si 

DOBRA IN ZDRAVA 
ZELENJAVA 
Praktični nasveti za vrtičkcuje 

C E N A : 

3.70 € 
Za naročnike 
Gorenjskega glasa 
20% popum r 

mailto:info@Tadio-sora.si
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LjUBgANA 

Trije novi javni razpisi 

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je v 
petkovem Uradnem listu 
objavilo tri javne razpise v 
okviru novega Programa 
razvoja podeželja za obdo-
bje 2007-2013. Za ukrep ob-
nova in razvoj vasi je v tem 
javnem razpisu razpisanih 6 
milijonov, v celotnem se-
demletnem obdobju pa bo 
za ukrep namenjenih 30,2 
milijona evrov. Za ukrep 
ohranjanje in izboljšanje de-
diščine na podeželju je v 
tem razpisu razpisanih 2,8 
milijona, v celotnem sedem-
letnem obdobju pa bo za 
ukrep namenjenih dobrih 14 
milijonov evrov. Za ukrep iz-
bor in potrditev lokalnih ak-
cijskih skupin, upravičenih 
do sredstev za izvajanje pri-
stopa, razpisanih 33,7 mi-
lijona evrov za celotno ob-
dobje do leta 2013. Vsi ob-
javljeni javni razpisi so od-
prti do porabe sredstev ozi-
roma do objave obvestila o 
zaprtju. M. C. 

Pri gorenjski kravi 
sum na BSE 
Pri šest let stari kravi z Gorenjskega so 
veterinarji s postmortalnim testom ugotovili 
bolezen norih krav. 

MATJAŽ GREGORIČ 

Kranj - V petek dopoldne je 
Nacionalni veterinarski in-
štitut sporočil, da je bil s hi-
trim postmortalnim testom 
postavljen s u m na B S E pri 
kravi lisaste pasme, rojeni 
29. aprila 2 0 0 2 v Republiki 
Sloveniji. Krava je bila za-
klana v okviru rednega za-
kola v eni izmed slovenskih 
klavnic. 

Veterinarska uprava je v 
klavnici izvedla predpisane 
ukrepe sa zaščito zdravja lju-
di, to je zadržanje vseh delov 
sumljive živali in zadržanje 
enega trupa pred zakolom in 
dveh trupov po zakolu simi-
Ijive živali. Kmetija, s katere 

izhaja obolela žival, je po na-
knadni potrditvi Nacionalne-
ga veterinarskega inštituta 
na Gorenjskem, po neurad-
n i h podatkih naj bi šlo z a 
kmetijo na območju Jezer-
skega. Na kmetiji je bila po 
odkritju izvedena epizootio-
loška poizvedba i n odrejena 
uradna omejitev premikov 
govedi. 

Nacionalni veterinarski in-
štitut bo v naslednjih dneh 
opravil potrditvene teste, k i 
lx)do predvidoma končani v 
začetku tedna. Č e bo s u m 
potrjen, bo to že deveti pri-
mer okužbe z BSE v Sloveni-
ji; osem obolelih krav je bilo 
slovenskega izvora, ena pa je 
bila uvožena i z Nemčije. 

TEHNIŠKI 
ŠOLSKI 
CENTER 
KRANJ 
ZA POKLICE 
PRIHODNOSTI 

Želite postati predavatelj/-ica 
na Višji stroi^ovni šoli? 
Tehniški šolski center Kranj, Višja strokovna šola, 
zbira prijave za pridobitev naziva 
predavatelj/-ioa višje šole 
za višješolska študijska programa 
MEHATRONIKA in INFORMATIKA 
(VI. stopnja izobraževanja) 
za naslednja predmetna področja 

Program MEHATRONIKA 
strokovna terminologija v tujem jeziku 
(angleški In nemški jezik) 
Računalništvo in informatika 
Osnove strojništva 
Osnove elektrotehnike 
Trajnostni razvoj 
Sistemi mehatronike I, II 
Meritve 
Tehniški predpisi in prcijektiranje 
Komunikacijske tehnologije In storitve 
Programiranje v avtomatiki 
Tehnološki procesi 
Robotski sistemi 
Računalniško podprte tehnologije 
Razvoj programskih aplikacij 
Elektronika v mehatroniki 
Multimediji 
Logistični mehatronski sistemi 
Upravljanje s tveganji v tehniki 

Program INFORMATIKA 
strokovna terminologija v tujem jeziku 
(angleški in nemški jezik) 
Računalništvo in informatika 
Operacijski sistemi 1, II 
Osnove zgradbe in delovanja računalniških 
sistemov 
Računalniške komunikacije in omrežja I, II 
Programiranje t, II 
Zbiri<e podatkov I. II 
Vzdrževanje sistemske progrsimske opreme 
Varnost in zaščita 
Razvoj programskih aplikacij 
Informacijski sistemi 
Izdelava spletnih strani 
Elektronsko poslovanje 
Komunikacijske tehnologije 
Računalniško vodeni procesi 
Multimediji 

Skladno z 92. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 
98 /05, 129/06), s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem Izobraževanju (UL RS, št. 
86/04) bo naziv predavatelj/-ica višje šole podeljen kandidatu/kandidatki, ki izpolnjuje naslednje 
predpisane pogoje: 

ima ustrezno najmanj univerzitetno izobrazbo (glede na to, da Pravilnik o izobrazbi predavate-
ljev za prenovljena programa še ni sprejet, si kandidati informativno lahko pomagajo z Višješol-
skim strokovnim programom mehatnonika in Višješolskim strokovnim programom informatika, 

ima pedagoško-andragoško izobraztx), 
» ima najmanj tri leta delovnih izkušenj in 
» izkazuje vidne dosežke na svojem strokovnem področju skladno z Merili za določitev vidnih 

dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (UL RS št. 20/06). 

Kandidati za prvo imenovsinje morajo prijavi predložiti življenjepis, dokazilo o pridobljeni izobrazbi, 
dokazilo o najmanj 3 letih delovnih izkušenj (kopija delovne knjižice), dokazila o vidnih dosežkih na 
svojem strokovnem področju (najmanj 2 dokazili s področja izobraževanja in najmanj 2 dokazili s 
področja strokovnega dela) ter podpisano izjavo, v kateri kandidat navede predmete, za katere želi 
biti imenovan. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh od objave na naslov: Tehniški šolski 
center Kranj, ViSJa strokovna Sola, Kidričeva cesta 55, 4 0 0 0 Kranj, s pripisom "Zbiranje 
prijav za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje šole". 

Za podrobnejše informacije lahko pokličete po telefonu: 04/2804-042. 

V načrtu novo 
skladišče in trgovina 
v sadovnjaku Resje pri Podvinu so pred kratkim zasadili tri nove sorte 
jabolk: pinova, fuji in braeburn. 

BOSTJAN BOGATAJ 

Resje - Čeprav bi lahko mis-
lili drugače, se delo v sadov-
njaku Resje, ki spada pod 
Kmetijsko gozdarsko zadru-
go Lesce, nikoli ne ustavi. 
O d začetka leta zaradi ugod-
nega vremena že izvajajo 
spomladansko rez. "Na še-
stih hektarjih izvajamo 
vzgojno rez, na preostalih 
24 hektarjih pa rez za rod-
nost," n a m je delo v teh 
dneh opisala Tatjana Z u -
pan, vodja sadovnjaka Res-
je. Poleg najbolj znanih sort 
jabolk, kot so zlati delišes, 
jonagold, gloster, idared in 
drugih, v sadovnjaku skrbi-
jo tudi za novosti, saj se s 
tem prilagajo potrebam i n 
o k u s u kupcev. Zato so v 
z a d n j e m času posadili tri 
nove sorte. 

"Jabolka pinova so odpor-
nejša sorta in tudi zelo okus-
na, fiiji je novejša sorta, po 
kateri povprašujejo pred-
vsem mladi, saj je sadež so-
čen, hrustijav i n sladek. Brae-
burn pa ima priokus starih 
soTt, torej s polnim okusom 
in rahlo kiselkast. Čeprav se 
težko odločamo za novosti, 
pa so nove sorte popestritev 
naše ponudbe," saditev no-
vosti pojasnjuje vodja sadov-
njaka, ki se pohvali, da lahko 
letos prvič ponudijo tudi last-
ni jabolčni sok. 

Nove sorte niso edina no-
vost v sadovnjaku Resje. saj 
letos načrtujejo gradnjo no-
vega skladišča za s o r t i m i 
stroj, trgovino in poslovne 
prostore. "V sedanjem ob-
jektu n a m m a n j k a precej 
prostora za nov, računalni-
ško voden sortirni stroj. 

hkrati pa bo urejeno tudi 
ogrevanje, ki ga nova prido-
bitev potrebuje," razloge za 
investicijo pojasni Tatjana 
Z u p a n . Lani so pridelali 
4 0 0 ton jabolk, kar je glede 
na predlansko krčenje dveh 
hektarov sadovnjaka zaradi 
gradnje avtoceste, pred štiri-
m i leti pa so morali tri hek-
tarje na novo zasaditi zaradi 
hruševega ožiga, povprečen 
rezultat. "Lani je bil pridelek 
zaradi pozebe in toče manj-
ši po vsej Evropi, kar se je 
poznalo tudi pri nas. Upa-
mo, da bomo letos pridelali 
okrog 6 0 0 ton jabolk," pove 
Zupanova. V sadovnjaku 
Resje se ukvarjajo z naravi 
prijazno pridelavo, kar po-
meni, da lahko uporabljajo 
manjše število dovoljenih 
k e m i č n i h sredstev z a var-
stvo rastlin. 

v sadovnjaku Resje za letos načrtujejo veliko investicijo v skladiščne prostore 
(pred sedanjimi objekti), kjer bodo postavili nov sortirni stroj. 

KRATKE NOVICE 

KRIŽE 

Predavanje in predstavitev 

v organizaciji Kmetijsko svetovalne službe pri Kmetijskem 
gozdarskem zavodu Kranj bo v sredo, 5. marca, ob io. uri v 
dvorani Kmetijske zadruge v Križah predavanje na temo iz-
vajanja zahtev navzkrižne skladnosti na kmetijah in predsta-
vitve ter načina uveljavljanja subvencij za leto 2008. 

ŠKOFJA LOKA 

Predavanje in občni zbor 

Društvo podeželske mladine Škofja Loka vabi člane na poto-
pisno predavanje o Kitajski, ki bo v petek, 7. marca, ob 19. 
uri v Lovskem domu v Poljanah. Po predavanju bo organizi-
ran redni letni občni zbor društva. Zaradi organiziranja pre-
hrane so obvezne prijave za udeležbo občnega zbora do če-
trtka, 6. marca, do 12. ure Anji Bogataj (tel.: 041/296-075). 

KRANJ 

Predstavitev uredb in 
izpolnjevanja vlog 

Kmetijska svetovalna služba 
Kranj vabi vse upravičence 
do kmetijskih subvencij na 
predstavitev letošnjih uredb 
in pravilnega izpolnjevanja 
vlog. Predstavitve bodo po 
naslednjem razporedu: v sre-
do, 5. marca, ob 10. uri v ga-
silskem domu v Mavčičah in 
ob 15.30 na v dvorani Korotan 
na Zgornjem Jezerskem, v 
četrtek, 6. marca, ob 10. uri v 
domu krajanov v Letencah, 
ob 15.30 v domu KS Pševo in 
ob 19.30 v domu krajanov 
Zgornja Bela, v petek, 7. mar-
ca, pa ob 10. uri v zadružnem 
domu v Žabnici. M. C. 
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NLB Z velikim dobičkom 
Nova Ljubljanska banka (NLB) je lani ustvarila 143 milijonov evrov dobička pred obdavčitvijo. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Ko je nadzorni 
svet Nove Ljubljanske banke 
na nedavni seji obravnaval re-
zultate poslovanja NLB v lan-
skem letu, je izrekel prizna-
nje upravi za dosežene rezul-
tate, predvsem za nadaljnji 
porast obsega poslovanja in 
razvoja NLB Skupine, ki je po 
še nerevidiranih podatkih 
imela lani za 18,3 milijarde 

NLB Skupina deluje na 18 
trgih in šteje že 61 danic, 
med njimi je tudi 16 bank, 
11 lizinških podjetij, 12 
podjetij za financiranje 
mednarodne trgovine in 
pet zavarovalniških družb. 

evrov poslov ali za 27 odstot-
kov več kot leto prej in za 
184,9 niilijona evrov dobička 

pred obdavčitvijo, kar je v pri-
merjavi s predkni 20-odstot-
no povečanje. Vse članice 
NLB skupine so poslovale 
uspešno, še posebej dobre re-
zultate pa je dosegla NLB, ki 
je lani povečala bilančno vso-
to za 26 odstotkov, na 13,1 mi-
lijarde evrov, in ustvarila 143 
milijonov evrov dobička pred 
obdavčitvijo ali 42 odstotkov 
več kot predlani. Obseg po-
slovanja je povečala tako pri 

kreditiranju in zbiranju de-
pozitov kot tudi pri plačilnem 
prometu in kartičnem poslo-
vanju. Po uspešnem združe-
vanju bank v Bosni in Herce-
govini ter v Č m i gori je z no-
vim letom zaključila združe-
vanje na Kosovem v NLB Pri-
ština, nadaljuje pa z združe-
vanjem bank na slovenskem 
in srbskem trgu. Lani je usta-
novila še dve pokojninski in 
dve lizinški družbi. 

Več bencina, manj kurilnega olja 
Nadzorni svet ocenil poslovanje skupine Petrol v letu 2007. 

MATJAŽ GREGORIČ 

Ljubljana - Nadzorni svet 
družbe Petrol je na 35. red-
ni seji obravnaval in potrdil 
nerevidirano poročilo upra-
ve o poslovanju skupine 
Petrol v letu 2007. Poslova-
nje skupine Petrol v letu 
2 0 0 7 je bilo ocenjeno kot 
uspešno, lani je ustvarila či-

ste prihodke od prodaje v 
višini 2 , 1 milijarde evrov, 
kar je devet odstotkov več 
kot v letu 2 0 0 6 . Poslovni 
izid iz pMjslovanja je v letu 
2 0 0 7 znašal 50,3 milijona 
evrov, kar je sedem odstot-
kov več kot predlani 2006, 
prav za toliko je višji tudi či-
sti poslovni izid v višini 53,3 
milijona evrov. 

Skupina Petrol je prodala 
14 odstotkov več pogonskih 
goriv (motornih bencinov in 
plinskega olja) kot v letu 
2006, zaradi tople zime pa je 
bilo prodano manj kurilnega 
olja kot v letu 2006. Prodaja 
naftnih izdelkov je znašala 
2,1 milijona ton in je bila za 
štiri odstotke višja kot v letu 
2 0 0 6 . Ob koncu lanskega 

leta je imel Petrol 380 ben-
cinskih servisov, od tega 307 
v Sloveniji, 36 v Bosni in 
Hercegovini, 32 na Hrva-
škem, tri v Srbiji in dva na 
Kosovem. Skupina Petrol je 
v letu 2007 prodala 43.284 
tisoč kubičnih metrov ze-
meljskega plina in 337.058 
megavatnih ur električne 
energije. Poleg tega je skupi-
na Petrol upravljala s 24 kon-
cesijami za oskrbo s plinom, 
konec leta pa je kupce oskr-
bovala tudi prek 1.759 P î" 
nohramov za prodajo uteko-
činjenega naftnega plina. 

KRATKE NOVICE 

LIUB^ANA 

V Žitu presegli poslovne načrte 
Družba Žito, d. d., je leto 2007 zaključila s čistim poslovnim 
izidom v vrednosti 4,7 milijona evrov, kar pomeni za 32,9 od-
stotka višji dobiček od načrtovanega ter za 17 odstotkov pre-
sega doseženi čisti poslovni izid v letu 2006. Čisti prihodki 
od prodaje so v letu 2007 znašali 101,031 milijona evrov in za 
4,3 odstotke presegali načrtovane ter za štiri odstotka dose-
žene v letu 2006. Na rezultat v letu 2006 so pomembno vpli-
vali izredni prihodki iz naslova prodaje nepremičnin ter pro-
daje naložb v delnice Gorenjske banke. Žito je s pripojitvijo 
družbe Gorenjka konec leta 2007 uspešno zaključila proces 
konsolidacije skupine. V okviru slednjega je bilo Žitu uspeš-
no pripojenih pet podjetij (Gorenjka, Pekarna Vrhnika, Kruh 
pecivo, Dolenjske pekarne in Intes). Pomembneje je na po-
slovanje družbe Žito, d. d., v letu 2007 vplival tudi proces se-
litve proizvodnje Žito Šumi, ki bo predvidoma zaključena v 
aprilu 2008. Celotna investicija v proizvodno opremo in ure-
ditev prostorov znaša 5,1 milijona evrov. M. G . 

UUBgANA 

Črtna koda tudi v bančništvu 

v trezorje in območne enote največje slovenske banke je 
bila v začetku leta 2007 v trezorsko poslovanje z zbiranjem 
gotovine uvedena tehnologija črtne kode. Za NLB je LEOSS, 
d. O. o., pripravil aplikacijo z imenom Zebra, s katero v ban-
ki spremljajo obdelavo vrednostnih pošiljk in zagotavljajo 
njihovo sledljivost. S črtno kodo označene vrednostne po-
šiljke, ki po Sloveniji potujejo v strogo varovanih vozilih iz 
območnih enot v centralne trezorje in obratno, lahko vsebu-
jejo gotovino, pošto ali vrečke dnevno-nočnega trezorja. Za-
radi zahteve po zagotavljanju sledljivosti vsebujejo pošiljke 
vse potrebne podatke o njihovi vsebini, na primer o izvoru 
pošiljke, o času odpreme ter o vrsti prevoza In podobno. 
Aplikacija deluje v okolju MS Windows v povezavi z IBM 
DB2 baznim sistemom. M. C. 

I N T E R S R A R m 
o d 5 . 3 . d o 2 9 . 6 . 2 0 0 8 I ODLIČEN VODIC! 

Prenosni GPS navigacijski sistem MAG GN1020 
• Centrallty Atlas II 300MHz procesor, 
• iGO navigacijski program in kartografija, 
• 3,5" LCD zaslon (touch streen), 
• Windows CE 5.0, 
• priloženo: 

SO kartici (1024MB in 512MB), polnilnika (12V in 220V), 
nosilnik za na armaturo, slovenski nneni, slikovno in zvoiino 
vodenje v slovenskem jeziku, prednaložena kartografija 
39 evropskih držav, 

• garancija 2 leti 

179, 
P o n u d b a v e l j a v m e g a m a r k e t i h I n t e r s p a r : 3 . 3 . - 9 . 3 . ' 0 8 
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CENTER ZA 
TRAJNOSTMI RA7V0J 
PODEŽELJA KRANI 

pa se jih je le simlo v družinskih kuhinjah." 
1 • M 

Predloge i imenom in receptom jedi. Vašimi kontaktnimi podatki ter opisom običajev ali 
Vaših osebnih zgodb, povezanih s pripravo in uživanjem te jedi, pošljit« na naslov: CTRP 
Kranj, Strahinj 99A, 4202 Kranj ali na e-naslov: info@ctrp-kranj.si. Najbolj zanimive recepte 
bomo tedensko objavljali v Gorenjskem glasu, jih nagradili ter ob koncu akcije objavili 
v posebni brošuri. Jedi bomo pripravili in predstavili tako na uvodni kot na zaključni 
prireditvi v restavraciji Vila Bella in bodo vsebina za pripravo "Gorenjskega jedilnika", ki 
ga aRP Kranj pripravlja v okviru projekta Interreg HIB REGIOMARKET. 

MojeDelo.com 
Izberi prihodnost 

M O ) E D E L O , s p l e t n i m a r k e t i n g , d . o . o . 

P o d u t i š k a 9 2 . 1 0 0 0 L j u b l j a n a , S l o v e n i j a , T: 0 1 5 1 3 5 7 0 0 

V E Č INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV ( 3 0 0 - 500) 

NA: www.moiedelo.com.info@mojedelo.com 

Voznik kategorije C m/ž (Stovenija) 
Nudimo: redno plačik) s stalnim In stimulativnim delom pre-
jemkov. delo za dotočen čas z m o ž n o s t podaSšanja. Iščemo 
vozniški izpit kategorije C; samostojnost. Vednoma tx>ste od-
govorni za transport znotraj Sknren^ in občasno, po potret>i. 
je lahko posamezna vožnja v tujini. Cablex. d. o. o.. Cesta Ste 
Marie Aux Mineš 9. 4290 Tržič, p r ^ ztmarrK) do 2 2 . 3. 
2008. Več nawww.mojedelo.com. 

Vzdrževalec poslovniti aptikaclj m / ž (Kranj) 
Na oddelku vzdrževanja iščemo sodeiavca/ko, za dek)vno 
mesto Vzdrževalec poslovnih aplikacij. Zadolženi boste za 
vzdrževanje poskTvnih apfikacq pri strankah, za nadgradnjo, 
prHagajarije in optjTTvranje narneščemTi aplikaci ter za n 
tehnične podpore našim strankam. Pronet, Kranj, d. o. o.. 
Cesta t a k ^ 3 9 , 4 0 0 0 Kranj, prijave zbiramo do 2 3 . 3 . 2 0 0 8 . 
Več na www.mojedek}.com. 

Servisni mehanik m/ž (Llnz, Avstrija) 
Kot hčerinska družba mednarodriega Koncerna Husgvarna se 
uksfariamo s prodajo tehnično visokokakovostnih izdelkov za 
gozd In vrl, znamk Husqirama. Jonsered. Partner, Rymo & 
McCulIoch. Za naso avstrijsko-skivertsko c e n t r i s sedežem 
v U r ^ / A v s t r ^ . vabimo za razširitev tean^ k sodekivarvju ser> 
visnega mehanika s tehnično izobrazbo, dobrim znanjem 
nemškega in ar^leškega jezika. Huscivama Austria GmbH. Irv 
dustriezeile 36, 4 0 1 0 Unz, p r ^ zbiramo do 26. 3. 2008. 
Več r^www.mpjedek>.com. 

Prodajni referent m/ž (Unz, Avstrija) 
Kot hčerinska družba mednanxlnega koncenna Husqvama 
se ukvarjamo s prodajo tehnično visokokakovostnih izdelkov 
za gozd in vrt, znamk Husgvama, Jonsered. Partner, Rymo 
& McCulk>ch. Za našo avstr1jsko«k)vensko centralo s sede-
žem v Unzu / Avstrija, vabimo za razširitev teama k sodelo-
vanju prodajnega referenta z dobrim znanjem nemškega in 
angleškega jezika. Husqvama Austria GmbH, Industriezeile 
36 . 4 0 1 0 Unz, prijave zbiramo do 27. 3 . 2008. Več na 
www.mojedelo.com. 

Knjigovodja m/ž (Šenčur) 
Podjetje Protim Ržisnik Perc, d. o. o., v svoj kolektN vabi no-
vega sodelavca; Knjigovodja m / l Pričakujemo: V. stopnjo iz-
obrazbe ekonomske smeri, poznavanje slovenskih računo-
vodskih in davčnih predpisov, zaželeno: 5 iet dek)vnih izku-
šenj v računovodstvu, prednost; poznavanje programa Parv 
theon. Nudimo knaativno dek) v mJadem, dinamičnem in pro-
fesk>nalnem okolju terstimulatKrno plačito. Ržtšnik Perc skupi-
na, Delavska cesta 2 4 . 4 2 0 8 Š e n ^ r , prijave zbkamo do 27. 
3 . 2 0 0 8 . Vfeč na www.moiedek).com. 

Arhitekt s strokovnim tzpttom m / t -
za projektiranje visokih gradenj (Šenčur) 
Podjetje Protim Ržišnik Perc, d. o. o., v svoj krog vabi novega 
sodelavca: Arhitekt s strokovnim izpitem m/ž - za projektiranje 
visokih gradenj. Pričakujemo: univerzitetni dipk>mirani inženir 

arhitekture, strokovni izpH, obvladovanje računalniških orodq 
MS Offk» in A-cad, zaželene so izkušnje na področju projek-
tiranja visokih gradenj. Nudimo kreativno delo... Ržišnik Psrc 
skupina, Delavska cesta 2 4 , 4 2 0 8 Šenčur, prijave zbiramo do 
2 7 . 3 . 2 0 0 8 . Več na vww.mojedek).com. 

Vodja r^^voja tesnjenja in tesnilk m/ž (Medvode) 
Iščemo ambictoznega in ustvarjalnega kandklata za deto na 
področju vodenja razvoja tesnenja in tesnilk. K sodelovar^u 
v^}imo kandkiate z doktoratom a)i magisterijem iz strojništva, 
znanjem angleškega aK r>emškega jezika (iahko študent podl-
pk)msKega študija). Nudimo dinamično dek>, urejene dek}vne 
razmere, napredovanje v stroki. Pričakujemo izpolnjevanje za-
htev deia in neprestano usposabljanje. DonitTesnit, d. d.. Ce-
sta komaiKianta Staneta 3 8 , 1 2 1 5 Medvode, prijave zbiramo 
do 28. 3. 2008. Več na www.mojedeio.com. 

Projektnega nabavnika m / ž (Ško^a Loka) 
Nudimo Vam razne bonitete, interna n ekstema izobraževanja 
ter strokovno in osebno rast v mednarodnem oKo^u. Detovno 
razmerje bomo sMeniii za nedotočen čas s polnim detovnim 
časorh in s poskusnim detom šestih mesecev. INDRAMAT 
ELEKTROMOTORJI, d. o. o. REXROTH B O S C H GROUP. 
KkJričeva 81. 4 2 2 0 Š k o ^ Loka. prijave zbiramo do 10. 3. 
2008. Več na www.moje<teto.com. 

Komercialist za prodajo rezervnih delov m/ž (Kranj) 
ZaposHmo sodelavca za prodajo rezervnih dek)vlesnoobdek>-
valnih strojev in opneme iz našega prodajnega programa. Po-
leg izot>razbenth mora kandidat izpolnjevati še naslednje po-
goje: vozniški izpit kategorije B. znanje nemškega in hrvaške-
ga jezite, komunikativnost in smisel za prodajo. Kandidatu za-
gotavljamo dodatno izpopolnjevanje v Nemčiji. Intercet. d. o. 
o.. Postavna cona A 2 4 . 4 2 0 8 Šenčur, prijave zbiramo do 13. 
3 . 2008. Več na www.mcjedelo.com. 

Natakar m/ž (Lesce) 
Zaradi povečanega obsega dela želimo naš kolektw dopolniti 
z novim sodelavcem. Č e imate ustrezno izobrazbo gostinske 
smeri oz. gostinsko znanje, ste natančni, vestni in vajeni dela-
ti v timu. vas vabimo, da s e nam pridružite. Detovno razmerje 
bomo skJeniii za dok>čen čas z možnostjo podaljšanja. Zaže-
lene s o delovne izkušnje. Ažman. d. o. o., Lesce, Tržaška 1, 
4 2 4 8 Lesce, prijave zbiramo do 14. 3 . 2008. Več na 
www. mojedelo.com. 

Tehnolog v razvoju m / ž (Kranj) 
Smo miado, ami>k:k}zno in e k o k : ^ naravnano podjetje, ki se 
ukvaija s prodajo in distritxiciio skandinavskih barv in lakov na 
vodni osnovi. Pričakujemo: odgovornost do svojega dela, 
sredr^ lesarska oz. kemijska šoia. del. izkušnje na tem po-
d r o ^ (ni pog< '̂), poznavanje lesa (ni pogoj), znanje nemške-
ga ali angleškega jezika, možnost nadaljnjega izobraževanja. 
Zaposlitev za ned. čas s p o s k u s n i delom. DO-RAL.d. o. o., 
PE Kranj, Stniževo 3, 4 0 0 0 Kranj, prijave zbiramo do 1 4 . 3 . 
2008. Več na www.mojedelo.com. 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
- PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

OEUVEC BREZ POKUCA 
rok do: S.3.08; ALENKA HRASTAR S.P.. 
UL DR. JOSIRMIČARJA1. KR. GORA 
rok do: 8.3.08; HfT ALPlNEA. D.D.. BO-
ROVŠKA C. 99. KR. GORA 
rok do: 15.3.08; JOŽE KOKAU S.P., LEŠE 
1 C. TRŽIČ 
rok do: 8.3.08; PENZION TRIPIČ KRSTO 
TRtPIČ S.P., TRIGLAVSKA C. 13. BOH. BI-
STRICA 
POMOŽNI DELAVEC 
alter. izobr.: OSNOVNOŠ. IZOBR.; rok do: 
5.3.08: MIU, D.O.O., ZABREZNICA 7 H. 
ŽIROVNICA 
rok do: 27.3.08; MIU, D.O.O., ZABREZNI-
CA 7 H. ŽIROVNICA 
rok do: 5.3.08; TOMAŽ SATLER S.P. OLD-
HAMSKAC. 14. KRANJ 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
rok do: 15.3.08; AKROPOLA ANDREJ PO-
GAČAR S.P., PRISOJNA UL 3. BLED 
rok do: 18.3.08; ANDREJA PODPEČAN 
S.P., UL. LOJZETA HROVATA 9. KRANJ 
alter izobr: NATAKARSKI POM.; rok do: 
5.3.08; DOM STAREJŠIH OBČANOV 
PREDDVOR. POTDČE 2, PREDDVOR 
alter izobr.: SREDNJA POKL iZOBR.; rok 
do: 13.3.08: EPIGRAM ALENKA RAVNIK 
S.P. PIPANOVAC. 108. ŠENČUR 
rok do: 23.3.08; ERMIN KUKIČ S.P. GO-
RENJSKA C. 33. RADOVUlCA 
rok. do: 8.3.08; INES. D.O.O., KRIŽNA 
GORA 8. ŠK.LOKA 
rok do: 5.3.08: ISKRA MIS. D.D.. UUB-
UANSKAC.24A.KRANJ 
alter izobr.: 1. - V. ST. IZOBRAZBE; rok do: 
23.3.08; M & A. D.O.O.. PODLUBNIK 239. 
ŠK.LOKA 
atlef. izobr.: SREDNJA POKL IZOBR.; rok 
do: 8.3.08; MANPOVVER. D.O.O.. KORO-
ŠKA C. 14. KRANJ 
rok do: 12.3.08; NATIONAL OPAŽNI SISTE-
MI, D.O.O., ŽIROVNICA 107 A. ŽIROVNICA 
rok do: 15.3.08; PAC SPORTS, BORUT 
JURKOVIČ S.P. RIBČEV LAZ 50. BOH. JE-
ZERO 
rok do: 13.3,08: PRB, D.O.O., SREDNJE 
BfTNJE 60. ŽABNICA 
rok do: 12.3.08; SANOVA. D.O.O.. UL 
MIRKAVADNOVA I.KRANJ 
TRŽIČ; alter izobr: SREDNJA POKL 
IZOBR.; rok do: 13.3.08; SOS INŽ.ING, 
0,0.0.. TRŽAŠKA C. 2. UUBUANA 
rok do: 12.3.08; VPS, D.O.O., UL PRANCA 
BARL£TA 1. CERKUE 
OBDELOVALEC LESA 
aHer izobr.: MIZAR, LES. TEH.; rok do: 
5.3.08; MANPOVVER, D.O.O.. KOROŠKA 
C. 14. KRANJ 
UČAR 
alter izobr: I. - IV. ST IZOBR.; rok do: 
30.3.08; GUDER SERVICE - FRANC NO-
VAK S.P.. ALPSKA C. 43. LESCE 
KRANJ; rok do: 28.3.08; MOLOS D.O.O., 
MOTNICA 9, 1238 TRZIN 

UPRAVUALEC GRADBENE MEHAN12A-
CUE 
rok do: 5.3.08; PIRANHA ŠK. LOKA, 
0.0.0., PODLUBNIK 99, ŠK. LOKA 
VARNOSTNIK 
after. tzobr.: OSNOVNOŠ. IZOBR.; certifiktf: 
\temostnik; rok do: 6.3.08; PLUS ORBTTA. 
D.O.O.. VRTNAUL 24. KRIŽE 
VOZNIK CESTNIH MOTORNIH VOZIL 
rok do: 12.3.08; GAŠPER HRIBAR & PART-
NER STORITVE D.N.O.. POD GOZDOM 
43, ZG. BESNICA 
KUHARSKI POMOČNIK 
rok do: 12.3.08; 'GOSTILNA" KUSTERLE 
JAKA S.P.. SREDNJA VAS 87. SREDNJA 
VAS V BOHINJU 
NdJA POKLKMA IZOBRAZBA (DO 2 LET) 
aHer. tzobr.: OSNOVNOŠ. IZOBR.; rok do: 
8.3.08; ACRONl, D.O.O.. C. BORISA KI-
DRIČA 44. J^ENICE 
aKer izobr.: NIŽJA POKL IZOBR. (DO 3 
LET); rok do: 20.3.03; AIREST. D.O.O.. ZG. 
BRNIK 130 A. 4210 BRNIK - AERODROM 
POŠTNI MANIPULANT 
rok do: 8.3.08; POŠTA KRANJ. DRAŽGO-
ŠKAUL6,KRANJ 
BOLNIČAR 
arter. izobr.: BOLNIČAR-NEGOVALEC; certi-
fikat: Soc. oskrbovaJec na domu; rok do: 
7.3.08; DOM UPOKOJENCEV KRANJ, C. 
1. MAJA 59. KRANJ 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA (00 3 LET) 
after izobr: I. - II. ST. IZOBR.; rok do: 
8.3.08; ACRONl. D.O.O., C. BORISA KI-
DRIČA 44. JESENICE 
VRTNAR 
aHer izobr: KMETUEC; rok do: 12.3.08; 
JGZ BRDO PROTOK. STORITVE RS. PRE-
nosi JP KRANJ 
SLAŠČIČAR 
rok do: 8.3.08; BARBARA KATRAŠNIK S.R. 
ROBLEKOVO NASELJE 17. RADOVUICA" 
MIZAR 
alter izobr.: LES. TEH.; rok do: 27.3.08; 
SANING INTERNATIONAL D.O.O.. UL MIR-
KAVADNOVA 1. KRANJ 
alter izobr: LESAR; rok do: 12.3.08; SA-
NOVA, 0.0.0., UL MIRKA VADNOVA 1. 
KRANJ 
OBUKOVAUC KOVIN 
aHer izobr: STROJNI MEH.. STROJNI 
TEH.: rok do: 18.3.08: ISKRA MIS, D.D.. 
UUBUANSKA C. 24 A, KRANJ 
rok do: 23.3.08; LOGAR TRADE, 0.0.0.. 
POSLOVNA CONA A 41, ŠENČUR 
ORODJAR 
alter izobr: KUUČAVNIČAR, OBUK. KO-
VIN. FINOMEHANIK. STROJNI TEH.; fok 
do: 16.3.08; ISKRA MIS, D.D., UUBUAN-
SKA C. 24 A. KRANJ 
STROJNIK 
alter Izobr: STROJNI MEH.; rok do: 
12.3.08; SANOVA, D.O.O.. UL MIRKA 
VADNOVA 1. KRANJ 
AVTOMEHANIK 
alter izobr: MEHANIK VOZIL IN VOZNIH 
SR.; rok do: 8.3.08; AVTOVIEKA - POMOČ 
NA CESn GREGOR JENKO S.P.. HRASTJE 
207. KRANJ 

ELEKTRIKAH ENERGETIK 
after. izobr.: SREDNJA POKL IZOBR.; rok 
do: 16.3.08; ISKRA MIS. D.D., LJUBLJAN-
SKA C. 24 A, KRANJ 
FRIZER 
rok do: 30.3.08; LENART PIRC S.P.. C. 
STANETA ŽAGARJA 40. KRANJ 
JESENICE: rok do: 2.4.08; MtTJA. d.o.o.. 
C. V MESTNI LOG 84. UUBLIANA 
ZIDAR 
rok do: 12.3.08; SANOVA, D.O.O.. UL 
MIRKAVADNOVA 1, KRANJ 
PRODAJALEC 
aher. Izobr: SREDNJA POKL IZOBR.; rok 
do: 6.3.08; AGENCUA M SERVIS. D.O.O., 
SLOVENSKI TRG 8. KRANJ 
BLED; alter. izobr: EKON.TEH.; rok do: 
10.3.08; ECUPTA. D.O.O., ŠIŠENSKA C. 
64. UUBLiANA 
alter. izobr.: KOMERCIALIST roK do: 
7.3.08; FLORA. D.O.O., ZG. aPTNJE 133. 
ŽABNiCA 
rok do: 5.3.08; FRANC BAKAN S.P. SLAP 
7. TRŽIČ 
alter. izobr.: SREDNJA POKL IZOBR.; rok 
do: 12.3.08; KIK TEXT1UEN UNO NON-
FOOD. D.O.O., RUSKA UL, 6. MARIBOR 
after. izobr.: SREDNJA POKL IZOBR.; rok 
do: 8.3.08; MANPOVVER. D.O.O., KORO-
ŠKA C. 14. KRANJ 
KUHAR 
rok do: 20.3.08; AIREST. D.O.O.. ZG. BR-
NIK 130 A, BRNIK - AERODROM 
after. izobr.: PEK, IZDELOVALEC BUREKA; 
rok do: 73.08; DACOM 3, D.O.O., KIDRl-
ČEVAC.62. ŠK.LOKA 
rok do: 273.08; GOSTILNA ANČKA MAGDiČ 
ANTON S.P, DELAVSKA C. 18, ŠENČUR 
rok do: 6.3.08; INTERTREND. 0.0.0., HO-
TEMAŽEbO. PREDDVOR 
alter izobr.: KUHAR NATAKAR; rok do: 
15.3.08; PAC SPORTS. BORUT JURKOVIČ 
S.P. RIBČEV LAZ 50, BOH. JEZERO 
rok do: 8.3.08; PENZION TRIPIČ KRSTO 
TRIPIČ S.P, TRIGLAVSKA C. 13. BOH. BIS-
TRICA 
NATAKAR 

rok do: 12.3.08; 'GOSTILNA" KUSTERLE 
JAKA S.R, SREDNJA VAS 87. SREDNJA 
VAS V BOHINJU 
rok do: 6.3.08; INTERTREND, D.O.O.. HO-
TEMAŽE 50. PREDDVOR 
after izobr.: OSNOVNOŠ. IZOBR.; rok do: 
16.3.08; KAVALAR D.O.O.. RATEČE 45, 
RATEČE - PLANICA 
rok do: 8.3.08; PENZION TR P̂tČ KRSTO 
TRIPIČ S.P. TRIGUVSKA C. 13. BOH. BIS-
TRICA 
rok do: 11.3.08: TRADICUA AVSENIK, 
D.O.O.. BEGUNJE 21, BEGUNJE 
BOLNIČAR-NEGOVALEC 
after izobr: ZDR. TEH.; rok do: 5.3.08; 
DOM UPOKOJENCEV KRANJ. C. 1. MAJA 
59. KRANJ 
SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA 
KRANJ; after. izobr: OSNOVNOŠ. IZOBR.; 
rok do: 9.3.08; ADECCO H.R.. D.O.O., BfW-
ČIČEVA [JL 15 B. UUBLiANA- ČRNUČE 
rok do: 5.3.08; AIREST. D.O.O.. ZG. BR-
NIK 130 A. BRNIK. AERODROM 

Certifikat: Voznik v cestnem prometu; rok do: 
5.3.08; AVTOPREVOZNIŠTVO DEŽMAN 
JOŽE S.P, SP. BRNIK 55. CERKUE 
roK do: 13.3.08; BOJAN PINTAR S.P. ČEŠ-
NJtCA54. ŽELEZNIKI 
rok do: 13.3.08; GOSTILUA »PRI BAJDU". 
JANKO RIBNIKAR S.P.. SENIČNO 8. KRIŽE 
atter. izobr.: SREDNJA STROK. AU SPL 
GOBR.; rok do: 27.3.08; ISKRA PRO 
KRANJ. D.O.O.. SAVSKA LOKA 4. KRANJ 
atter izobr.: OSNOVNOŠ. IZOBR.; rok do: 
4.3.08; K.TCEGNAR KATARINA CEGNAR 
SP.. VIRMAŠE 163. ŠK. LOKA 
rok do: 8.3.08; MANPOViER, D.O.O., KO-
ROŠKA C. 14. KRANJ 
after izobr.: SREDNJA STROK. AU SPL. 
IZOBR.; rok do: 7.3.08; MB • NAKLO. 
D.O.O.. UL TOMAZUPANA 16, NAKLO 
alter. izobr.: OSNOVNOŠ. IZOBR.; cefti»;at: 
Voznik v cestt»m prometu: rok do: 8.3.08: 
RAMI TRANSPORT RAFAEL ČEBUU S.R. 
SMLEDNIŠKAC. 126. KRANJ 
alter. Izobr: 1. - lil. ST IZOBR.; rok do: 
27.3.08; TRIFK. 0.0.0.. C. NA LOKO 2. 
mžič 
alter. izobr: SREDNJA STROK, AU SPL 
IZOBR.; rok do: 8.3.08; VGP. D.D., UL. 
MIRKA VADNOVA 5, KRANJ 
LESARSKI TEHNIK 
after izobr.: INŽ. LESARSTVA: rok do: 
11.3.08; DIMPEX LESNOOBDELOVAmi 
STROJI. DO.O., ZG. BITNJE 284. ŽABNICA 
rok do: 273.08; SANING INTERNATK)NAL, 
D.O.O.. UL MIRKAVADNOVA 1. KRANJ 
rok do: 12.3.08; SANOVA. D.O.O., UL 
MIRKAVADNOVA 1. KRANJ 
METALURŠKI TEHNIK 
rok do: 8.3.08; ACRONl. D.O.O.. C. BORI-
SA KIDRIČA 44. JESENICE 
STROJNI TEHNIK 
rok do: 13.3.08; UBER, D.O.O.. KOPALI-
ŠKA UL 15 A. ŠK. LOKA 
after Izobr: OBUK. KOVIN. STRUGAR. 
STROJNIK; rok do: 5.3.08; NIRO STEEL, 
D.O.O., C. ŽELEZARJEV8, JESENICE 
after izobr.: SREDNJA STROK. AU SPL IZ-
OBR.; rok do: 273.08; PERKO TEHTNICE. 
D.O.O. ZALOG 2. GOLNIK 
rok do: 12.3.08; SANOVA. D.O.O.. UL. 
MIRKAVADNOVA I.KRANJ 
ELEKTROTEHNIK 
rok do: 8.3.08; ACRONl, D.O.O,. C. BORI-
SA KIDRIČA 44. JESENICE 
atter izobr.: ELEKTFIKAR ENERGETIK. 
ELEKTROMONTER; rok do: 23.3.08; JA-
NEZ VALTER SP. ZG. DUPUE 24. DUPLJE 
ELEKTROTEH. ELEKTRONIK 
alter. izobr.: ELEKTROTEHNIK; rok do: 
13.3.08; AGENCUA M SERVIS, D.O.O.. 
SLOVENSKI TRG 8. KRANJ 
rok do: 11.3.08; D1MPEX LESNOOBOaO-
VALJJI STROJI. D.O.O.. ZG. BITNJE 284. 
ŽABNICA 
FARMACEVTSKI TEHNIK 
rok do: 14.3.08; MARUA AHAČIČ - LEKAR-
NA V SUPERNOVl, STARA C. 25 B, KRANJ 
GRADBENI TEHNIK 
rok do: 273.08; SANING INTERNATK)NAL 
D.O.O.. UL MIRKAVADNOVA 1. KRANJ 

PROMETNO TRANSPORTNI TEHNIK 
rok do: 23.3.08: KOU ŠPED, D.O.O.. SAV-
SKA C. 22, KRANJ 
TRGOVINSKI POSLOVODJA 
alter izobr.: EKON. TEH.. KOMERCIAUST, 
POSLOVNI TEH.; rok do: 4.3.08; MARJAN 
FAJFAR S,R. SR BRNIK 36 A. CERKUE 
GOSTINSKI TEHNIK 
after. izobr.: NATAKAR. SREDNJA STROK. 
AU SPL IZOBR.; rok do: 8.3.08; MAJA TO-
lARS.P. C. MARŠALATTTA18 A. JESENICE 
EKONOMSKI TEHNIK 
JESENICE; aJter izobr.: PRODAJALEC; rok 
do: 15.3.08; DCU4ICA, D.O.O.. TRŽAŠKA 
C. 2. UUBUANA 
rok do: 14.3.08; MONiCOLOR, D.O.O.. 
DRAŽGOŠKAUL 2. KRANJ 
atter Izobr: KOMERC.TEH.; rok do: 
13.3.08; PROMO- VIZUA, D.O.O., KRANJ-
SKA C. 4. RADOVUICA 
atter izobr.: EKONOMIST; rok do: 20.3.08; 
SAT CONTROL, D.O.O., POŽENIK 10, 
CERKUE 
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK 
KRANJ; atter. izobr.: GIMN. MAT; rok do: 
16.3.08; PRIMA ZASTOPSTVO. D.O.O.. 
PARTIZANSKA UL 19. UUBUWW 
UPRAVNI TEHNIK 
rok do: 5.3.08; OKRAJNO SODIŠČE V 
KRANJU. ZOISOVA UL 2. KRAMJ 
SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠNA 
IZOBRAZBA 
rok do: 8.3.08: ACRONl. D.O.O.. C. BORI-
SA KIDRIČA 44, JESENICE 
rok do: 5.3.08; DOM UPOKOJENCEV 
KRANJ. C. 1. MAJA 59. KRANJ 
rok do: 14.3.08; FESST. D.O.O., PODRE-
ČA 74, MAVČIČE 
RADOVUICA; rok do: 23.3.08; HEUA, 
D.O.O., TRŽAŠKA C. 132, UUBUANA 
KRANJ: atter izobr: SREDNJA POKL 
IZOBR.; rok do: 15.3.08; KD ŽIVUENJE, 
O.D.. CELOVŠKA C. 206. UUBUANA 
rok do: 15.3.08; PAC SPORTS. BORUT 
JURKOVIČ S.P. RIBČEV LAZ 50. BOH. JE-
ZERO 
rok do: 12.3.08; PREŠERNOVO GLEOA-
UŠČE KRANJ. GLAVNI TRG 6. KRANJ 
INŽ. GRADBENIŠTVA 
after izobr: DIPL INŽ. GRADBENIŠTVA; 
rok do: 273.08; SANING INTERNATIONAL 
D.O.O.. UL MIRKAVADNOVA 1, KRANJ 
ORGANIZATOR POSLOVANJA V TURIZ-
MU 
atter izobr: EKONOMIST. ORGANIZATOR 
DELA; rok do: 15.3.08; PAC SPORTS, BO-
RUT JURKOVIČ S P. RIBČEV LAZ 50. 
BOH. JEZERO 
KOMERCIAUST 
atter izobr: STROJNI TEH.. ELEKTRO-
TEH.; rok do: 12.4.08; SPG. D.0.0.^ KI-
DRIČEVA C. 75. ŠK.LOKA 
VIŠJA STROKOVNA IZOBRAZBA 
rok do: 4.3.08; AGENCUA M SERVIS. 
D.O.O., SLOVENSKI TRG 8, KRANJ 
RADOVUICA; rok do: 23.3.08; HEUA. 
D.O.O.. TRŽAŠKA C. 132. UUBUANA 
atter. izobr.: VII. ST IZOBR.; rok do: 6.3.08; 
HIB KRANJ. D.O.O., SAVSKA C. 22. 
KRANJ 

atter izobr.: VISOKOŠOLSKA STROK. 
IZOBR.: rok do: 5.3.08; OBČINA BLED. C. 
SVOBODE 13, BLED 
MAGISTER FARMACIJE 
atter. izobr.: UNIV. DIPL INŽ. FARMACUE; 
rok do: 8.3.08; BGP. KIDRIČEVA C. 38 A. 
KRANJ 
rok do: 303.08; MARUA AHAČIČ - LEKAR-
NA V SUPERNOVl. STARA C. 25 B. KRANJ 
UNIV. DIPL PRAVNIK 
rok do: 5.3.08; OKRAJNO SODIŠČE V 
KRANJU. ZOISOVA UL 2. KRANJ 
PROF. MATEMATIKE IN TEHNIKE 
rok do: 8.3.08; OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNS-
Kl. OTOK113, ŽELEZNIKI 
UNIV. DIPL OBUKOVALEC 
atter izobr: UNIV. DIPL INŽ. ARHITEKT.; 
rok do: 273.08; SANING INTERNATIONAL 
D.O.O., UL MIRKAVADNOVA 1, KRANJ 
DR. MEDICINE 
after. Izobr.: DR. MED, SPEC. SPL MED.; 
rok do: 20.3.08; OZG, ZD BLED. ZD BO-
HINJ. MLADINSKA C. 1,BL£D 
atter. izobr.: DR, MED. SPEC. SPL MED.; 
rok do: 16.3.08; OZG. ZD JESENCE. C. 
MARŠALATTTA 78, JESENICE 
after. izobr.: DR, MED. SPEC. SPL MED.; 
rok do: 13.3.08; OZG, ZD KRANJ, GO-
SPOSVETSKAUL 10, KRAhU 
DR. DENTALNE MEDICINE 
rok do: 273.08; OZG. ZD ŠK. LOKA, STA-
RA C. 10. ŠK. LOKA 
rok do: 273.08; OZG. 2D TRŽIČ. BLEJSKA 
C. 10, TRŽIČ 
rok do: 23.3.08: OZG. ZOBNA POUKUNI-
KA KRANJ. GOSPOSVETSKA UL 8, 
KRANJ 
DR. MEDICINE SPECIALIST SPLOŠNE 
MEDICINE 
rok do: 16.3.08; OZG. ZD BLED. ZD BO-
HIMJ. MLADINSKA C 1. BLED 
DR. MEDICINE SPECIALIST MEDICINE 
DELA, PROMETA, ŠPORTA 
aHer izobr: DR. MED.; rok do: 16.3.08; 
OZG, ZD JESENICE. C. MARŠALATTTA 78. 
JESENICE 
DR. MEDICINE SPECIAUST PEDIATRUE 
rok do: 16.3.08; OZG. ZD RADOVUICA. 
KOPAUŠKAC. 7. RADOVUICA 
CERTIFIKAT VARNOSTNIK 
KRANJ; rok do: 19.3.08; GROUP 4 SECU-
RICOR, D.O.O.. STEGNE 21, UUBUANA 

Prosta delovna mesta objavljamo po po-
datkih Zavoda RS za zaposlovanje. Zara-
di pomanjkanja prostora niso objavljena 
vsa. Prav tako zaradi preglednosti objav 
Izpuičamo pogoje, ki jih postavljajo de-
lodajalci (delo za dok>čen čd$» zahteva-
ne delovne izkuinje, posebno znanje In 
morebitne druge zahteve). Vil navedeni 
In manjkajoči podatki so dostopni: 

- na oglasnih deskah območnih služb In 
uredov za delo zavoda; 

- na domači strani Zavoda RS za zaposlo-
vanje: http://wwrw.ess.gov.sl; 

- pri detodejalcih 
Bralce opozarjamo, da so morebitne 
napake pri objavi mogoče. 

mailto:info@ctrp-kranj.si
mailto:ww.moiedelo.com.info@mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://www.mojedeio.com
http://www.mcjedelo.com
http://www.mojedelo.com
http://wwrw.ess.gov.sl
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Skrbijojih odpadki in hrup 
Zveza ekoloških gibanj Slovenije je pripravila posvet o problemih v okolju. Naravovarstvene 
organizacije na Gorenjskem skrbi slab odnos stroke in politike do težav. 

STdfAN SAJE 

Kranj - Zveza ekoloških gibanj 
Slovenije je nevladna okoljska 
organizacija, ki povezuje 4 0 
društev in zavodov v državi. 
Gorenjska ima precej težav, 
zadnji čas največ z odpadki. 
Zato so pripravili posvet na-
ravovarstvenih organizacij o 
usklajevanju dela, je dejal na 
srečanju v Kranju predsednik 
Z E G Karel Upič. 

Lani je Z E G spet pripravila 
vprašalnik o izvajanju občin-
skih programov varstva oko-
lja. Nanj je odgovorilo 1 6 2 
občin, žal pa od leta 1999 n i 
bilo odgovora iz občin Radov-
ljica, Tržič in Naklo. Kar 75 
občin je izrazilo interes za so-
delovanje z nevladnimi orga-
nizadjamL Več kot 60 občin 
je nezadovoljnih z delom m i -
nistrstva za okolje in prostor, 
je povzel ugotovitve analize 
Karel Lipič. Kot je ugotovil, je 
na Gorenjskem zelo aktual-
no vprašanje o ravnanju s ko-
munalnimi odpadki. Minis-
trstvo za okolje je pred dve-
m a tednoma objavilo interni 
razpis, s katerim zbira pred-
loge županov za možne loka-

cije gorenjskega centra za 
ravnanje z odpadki. Zvezi ni 
vseeno, kje bodo te lokadje. 
Zavzeli se bodo, da ne bi 
slabšale kvalitete življenja in 
zdravja ljudi. Nevladne orga-
nizacije so pripravile okrog 
80 strani pripomb na osnu-
tek zakona o Triglavskem na-
rodnem parku. K m a l u bo 
javna tribuna na Bledu, kjer 
bodo predstavili svoje pogle-
de na urejanje vprašanj v par-
ku. Ob tem spremljajo še 
druge ekološke probleme na 
Gorenjskem, kot so podjetja 
Acroni i n Seaway, letaUšče 
Lesce, bazne antenske posta-
je, asfaltne baze in drugo. 

"Civilne iniciative nastaja-
jo zato, ker strokovne služ-
be, zlasti inšpekdje, ne delu-
jejo dobro," je poudaril Mi-
ran H u d e iz Društva za 
ohranitev Udinboršta. Kot je 
pojasnil, so seznanili s pro-
blematiko Tenetiš tudi Bru-
selj. Če se država ne bo drža-
la predpisov, bo pač plačala 
kazen. Vkl jučih so se v po-
stopek mediadje, vendar še 
ne vedo, ali bo uspešna. He-
lena U d i r iz Civilne inidati-
ve Grič-Mlaka je menila, da 

je nedopusten tako dolgotra-
jen spor z občino Kranj. Bilo 
bi tudi nepravično, če bi ob-
čina zmagala. Marija Kavčič 
iz Civilne irpdative Tenetiše 
je izrazila bojazen, da bodo 
ostanki prebranih odpadkov 
iz zadnjih mesecev na kon-
c u pristali v Tenetišah. Nata-
ša Kne Leben iz Gorenjske-
ga ekološkega društva je 
sprožila vprašanje, zakaj ne 
b i Gorenjska vozila odpad-
kov drugam. Po Hudetovih 
informacijah i m a občina 
Škofja Loka zaradi odvoza 
odpadkov v Logatec za dva 
do tri odstotke večje stroške, 
n j i m pa je Kranj napovedo-
val veliko večje podražitve. 
Problematično je predvsem 
dejstvo, da Agencija RS za 
varstvo okolja odloča o tem, 
k a m bo kdo vozil odpadke. 
Kot je sklenil predsednik Li-
pič, vidi končno rešitev v 
dveh do treh obratih za ter-
mični sežig odpadkov. Obe-
n e m bo treba precej poveča-
ti ločeno zbiranje odpadkov, 
saj približno 7 0 odstotkov 
vseh zbranih odpadkov kon-
ča na komvmalnih deponi-
jah. 

Zvezo je prosila z a pomoč 
Marina Travnik v i m e n u 
dveh društev iz Radovljice. 
Zbrali so skoraj tisoč podpi-
sov proti širitvi športnega le-
tališča v Lescah, kar pa ni po-
magalo. I z svojih žepov pla-
čujejo odvetnika z a reševa-
nje zadev v javnem interesu. 
Predsednik Lipič je povedal, 
da država ne podpira nevlad-
nih organizadj, zato tudi ni 
denarja za te namene. Pri 
zapletih lahko pomagajo 
zgolj z nasveti in ukrepi za-
radi kršenja zakonodaje. 
Tako rešujejo tudi probleme 
z asfaltnimi bazami, žal več-
inoma po nastanku težav. 
Spremljali bodo, kaj se bo 
dogajalo z nameravano selit-
vijo asfeltne baze iz Naklega 
v Podbrezje, čemur krajani 
slednje vasi nasprotujejo. 
Podpredsednik Z E G Jernej 
J ^ i č je ugotovil, da je ena 
od možnosti odvračanje last-
nikov gozdov od prodaje par-
cel za te namene. Kot je dejal 
Stanko Cvenkel iz Gorenj-
skega ekološkega društva, so 
na ta način delovali že prej. 
Njihov cilj je, da varujejo 
tudi naravo, ne samo ljudi. 

Karel 

M. t ^ — .^t^mL JH 

Lipič (drugi desno) z udeleženci posveta .0 ekoloških problemih na Gorenjskem. 

Neurejeni medvoški vrtički 
v Krajevni skupnosti Preska so se odločili, da vrtičke ob železniški progi z aprilom vrnejo v upravljanje 
občini Medvode, saj vrtičkarjev ne morejo več obvladovati. 

MAIA BERTONCELJ 

Medvode - Na nadaljevanju 
zadnje seje medvoškega ob-
činskega sveta je svetnica 
Zvonka Hočevar Šajatovič 
(Nestrankarska hsta za na-
predek krajev občine Medvo-
de) pri točki pobude in vpra-
šanja svetnikov izpostavila 
problematiko vrtičkarjev v 
KS Preska. Gre za vrtičke ob 
železniški progi in so prvo, 
kar ljudje vidijo, ko se iz pre-
stolnice z vlakom pripeljejo v 
Medvode. Kot članica Sveta 

KS Preska je Hočevar Šajato-
vičeva pojasnila odločitev, da 
s 1. aprilom KS upravljanje 
vrtičkov vrača Občini Medvo-
de, vse dokler za to področje 
ne bo sprejet občinski odlok 

"Problematika vrtičkarjev 
počasi uhaja iz rok i n krajev-
na skupnost ni več v stanju 
voditi in urejati te zadeve. Na 
ravni občine ni bil sprejet no-
ben odlok, na kar bi se lahko 
KS v pogodbah z najemniki 
vrtičkov sklicevala. Vedno 
smo zagovarjali vrtičkarje 
predvsem v smeri vrtičkar-

stva, vendar tam sedaj nastaja 
nekakšno vikendaško naselje, 
pravijo, da nekateri tam celo 
bivajo. Ogromno je kreganja 
med sosedi, slabe volje, pri-
tožb stanovalcev," je povedala 
Hočevar Šajatovičeva. Vanja 
Dd>eljak z občinske uprave je 
odgovorila, da je vrtičkarstvo 
tako v Medvodah kot povsod 
drugje veUk problem ter do-
dala, da je politika občine na 
tem področju stvar občinske-
ga sveta oziroma predlogov 
župana i n občinske uprave 
ter še povedala: "Celovit odgo-

vor bomo pripravili do nasled-
nje seje. Problem se nanaša 
na več vprašanj. Eno je lastni-
štvo zemljišča, na katerem so 
vrtički. Bilo je občinsko in v 
postopku denadonalizadje 
prehaja v lastništvo denado-
nalizadjsldh upravičencev. 
Naslednji vidik je namemb-
nost zemljišča. Pojasnilo na 
to bomo dobili na prihodnji 
seji občinskega sveta, ko 
bomo obravnavah dolgoroč-
ni plan občine. Tretji vidik pa 
so objekti, Id so postavljeni 
nelegalno." 

OBVESTILA o D O G O D K I H OBJAVLJAMO v RUBRIKI GLASOV 
KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Večer s Failo Pašič Bišič 
Jesenice - V petek bo ob 19. uri v Mladinskem centru jesenice 
tematski večer in interaktivna debata s Failo Pašič Bišič, obra-
z o m evropskega leta enakih možnosti za vse, jeseničanko, 
dobrotnico in aktivistko za človekove pravice, 2 naslovom 
Ženska v času in prostoru - Muslimanka na Zahodu. 

Literarni večer z Mileno Miklavčič 
Škofla Loka - v Atelje Clobb na Mestnem trgu 2 0 se bo 
danes ob 20. uri začel zanimiv in dinamičen klepet Filmoli-
ta - literarni večer s kulturno delavko Mileno Miklavčič, ki je 
s svojim vsestranskim delovanjem na prireditvah, občilih, 
literarnem področju in sploh povsod razgibala škofjeloško 
sceno preko njenih meja na povsem svojstven način. 

Kulturna prireditev 
Kranj - KO Zveze borcev za vrednote N O B Zlato polje vabi 
na kulturno prireditev, ki bo v petek ob 17. uri v dvorani OŠ 
Franceta Prešerna na Zlatem polju. 

V knjižnicah za otroke 
Jesenice - V jeseniški knjižnici bo ura pravljic v četrtek ob 17, 
uri, ustvarjalni delavnici pa bosta jutri od 16. do 17.30 in v 
petek, 7. marca, od 16. do 17.30. 

Slovenski Javornik - V knjižnici bo ustvarjalna delavnica 
danes od 16. do 16.45. 

ŽIri - Ura pravljic s pravljico Nekoč je živela... se bo v žirovs-
ki knjižnici začela jutri ob 17. uri. 

Železniki - Jutri se bo ob 17. uri v knjižnici začela delavnica 
za spretne prste Darilo za mamico. Primerna je za otroke, ki 
so stari od 4 do 1 0 let. 

Trata - V knjižnici na Trati se bo ura pravljic s pravljico Na-
jlepša pahljača začela v četrtek ob 17. uri. 

Radovljica - V četrtek se bo v knjižnici ob 17. uri začela ura 
pravljic z naslovom Zgodba na gumbe. Predstava je primer-
na za otroke, ki so stari vsaj 3 leta. 

Bohinjska Bistrica - Jutri se bo v knjižnici ob 17. uri začela 
ura pravljic z naslovom Zgodba na gumbe. Predstava je 
primerna za otroke, ki so stari vsaj 3 leta. 

IZLETI 

Po slovenski Istri 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 15. 
marca, planinski izlet na relaciji Lačna-Stene pod Sočergo-
Kirik (slovenska Istra) oz. Gračišče-Lačna-Kuk-Tri očke-Krog 
(mlini)-naravni most-stene pod Sočergo-Orlovo gnezdo-Sv. 
Kirik-Vela griža-Gračišče. Skupne zmerne hoje bo 5 do 6 ur, 
pot je lahka, le del je zahtevnejši. Odhod avtobusa bo ob 7. 
uri izpred pošte Šenčur. Informacije in prijave zbira do četrt-
ka, 13. marca, Franci Erzin, tel.: 041/&75-812. 

V Grčijo 
Naklo - V mesecu maju organizira Društvo upokojencev 
Naklo izlet v Grčijo. V drugem terminu, od 24. do 30. maja, 
je še nekaj prostih mest. Prijavite se pri poverjenicah. 

OBVESTILA 

Občni zbori 
Ško^a Loka - Zbor članov Muzejskega društva Škofja Loka 
bo jutri, v sredo, 5. marca, ob i8. uri v Miheličevi galeriji v 
Kašči na Spodnjem trgu. 

Corenja vas - Društvo upokojencev za Poljansko dolino 
Gorenja vas vabi na svoje člane in upokojence, ki bi se jim 
želeli pridružiti, na občni zbor društva, ki bo v soboto, 8. 
marca, ob 15. uri v prostorih družbene prehrane Rudnika 
Žirovski vrh v Todražu. 

Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane 
na zbor članov, občni zbor, ki bo v soboto, 8. marca, z za-
četkom ob 15. uri v Domu krajanov v Preddvoru. 

Dan odprtih vrat 
Solkan - Danes bo v podjetju Instrumentation Technologies 
Dan odprtih vrat, ki ga organizirajo enkrat letno. Zjutraj si 
bodo podjetje ogledali učenci 7. razreda Osnovne šole Sol-
kan, zgodaj popoldne jih bodo obiskali učenci tehniške gim-
nazije - strojne, elektrotehniške in računalniške usmeritve, 
ob 16.30 pa vabijo, da si podjetje ogledajo vsi, ki to želijo. 

Akcija zbiranja odpadnih surovin 
Breznlca - Brezniški skavti pripravljajo akcijo zbiranja odpad-
nih surovin (odpadni papir, baker, bron, medenina, svinec. 
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aluminij, nerjavno jeklo, tonerji in kartuše za tiskalnike in tele-
fakse ter odsluženi mobilni telefoni). Zbiranje bo potekalo na 
Breznici na parkirišču ob cesti v Vrbo v petek od i6. do i8. ure, 
v soboto od 9. do 12. ure in v nedeljo od 8.30 do ^o. ure. Če ni-
mate možnosti prevoza surovin na Breznico, obvestite o tem 
skavte, ki bodo poskrbeli za odvoz. 

Vokalna jazz delavnica 
Kranj - V Ateljeju Puhart bo 7. in 8. ter 14. in 15. marca potekala 
Vokalna jazz delavnica. Pod strokovnim vodstvom Metke Štok 
in njene uspešne učenke Petre Polak se boste lahko učili osnov 
solističnega petja ter dobili napotke, kako zapeti na odru brez 
zadržkov, spoznavali pozitivne vibracije jazzovske glasbe in se 
seznanili z legendami jazzovske scene. Za več informacij pok-
ličite Petro Puhar Kejžar po tel.: 031/671 690, ali pišite na elek-
tronsko pošto info@puhart.com, lahko pa obiščete tudi njiho-
vo spletno stran www.puhartsi. 

PREDAVANJA 

O duševnih boleznih 
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi na predavanje in pogovor o duševnih boleznih. 
Pogovarjali se boste z dr. med. Bon Jurijem, specialistom 
psihiatrije. Predavanje bo danes ob i6. uri v prostorih dru-
štvene pisarne v Kranju. Informacije po tel.: 0 4 / 2 0 1 1 7 20. 

Križi in težave z okrasnimi rastlinami 
Kokrica - Turistično društvo Kokrica vabi krajane na preda-
vanje gospe Goršičeve Križi in težave z okrasnimi rastlina-
mi, ki bo v petek ob i8. uri v dvorani Kulturnega doma. 

Da se bo prav pisalo 
Cerklje - V sejni sobi Občine Cerklje se bo danes ob 19. uri 
začela predzadnja jezikovna delavnica Da se bo prav pisalo. 
Tokrat bo poudarek na pisni komunikaciji. Vstop prost. 

Šriianka in Maldivi 
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se bo danes ob 19.30 zače-
lo predavanje 2 naslovom Šrilanka: kopanje s slonom in Skok na 
Maldive. Predavala bo svetovna popotnica Andreja Jemejčič, ki 
bo predavanje popestrila z diapozitivi, številnimi predmeti, 
oblačili in pokrivali, z degustacijo hrane in predvajanjem glasbe. 

RAZSTAVE 

jemen, arabska pravljica 
jesenlce - V sredo bodo s kulturnim programom in s kratko di-
aprojekcijo o potovanju po Jemnu v Fotogaleriji odprli 
samostojno razstavo barvnih fotografij jemen, arabska pravlji-
ca avtorja Justina Zorka, člana Fotografskega društva Jesenice. 

Moje slikanje Križanega 
Dunaj - V petek bo ob 19. uri v Slovenskem kulturnem cen-
tru Korotan, Albertgasse 48, ob 19. uri odprtje razstave del 
Jane Vizjak z naslovom Moje slikanje Križanega. 

Poštenost otroških oči 
Žirovnica - Odprtje razstave del člana FD Jesenice Lada Bris-
arja z naslovom Poštenost otroških oči bo v petek ob i8. uri 
v Foto galeriji Jaka Čopa v Žirovnici. 

Zlata doba Karnija 
Ljubljana • Gorenjski muzej vabi na ogled in odprtje razstave 
Zlata doba Karnija, ki jo bodo v razstavišču Peterokotni stolp 
na Ljubljanskem gradu odprli jutri ob 18.30. 

OSMRTNICA 

V častitljivi starosti nas je zapustil 

M I H A E L - M I H A 
M A R K I Č 

1 9 1 S - 2 0 0 S 

Na zadnji poti se bomo od njega poslovili jutri, 
v sredo, 5. marca 2008, ob 16. uri na pokopališču 
v Naklem. Na dan pogreba bo žara od 8. ure dalje 

v mrliški vežici Naklo. 

Vsi njegovi 

LOTO 

Rezultati i8. kroga 
- 2 marca 2008 

20. 24. 26. 27. 28. 34. 39 in 6 

Lotko: 7 5 0 5 9 9 

Predvideni sklad 
19. kroga za Sedmico: 

385.000 EUR 

Predvideni sklad 
19. kroga za Lotka: 

155.000 EUR 

GA-NI 
CA-Nl, d.0.0., P.E. Mlakari^a ulica 107 

(OPC Šenčur), 4208 Šenčur 
tet: 04/25-17-199, fex: 04/26-17-198 
e-poSta: infb® nepremični ne^ni. si 

STANOVANJA 
BRITOF, v štiri leta starem objektu 
prodamo kompletno opremljeno gar-
sonjero z ločeno sobo. 39,71 ma, tera-
sa, CK • plin, vsi priključki, lastno par-
kirišče, prevzem možen takoj. CENA: 
78.000 EUR. 
Z E M g i S C A 
Za nam že znanega kupca. nujr>o ku-
pimo zazidljivo parcelo v Šenčurju. 
Britof-Vogeali na relaciji Bmik-Vodice, 
cca. od 550 mz do 1000 ma. CENA; 
po dogovoru. 
HIŠE 
ZC, BRNIK, prodamo večjo atrijsko 
hiSo, zgrajeno leta 1990,440 mi upo-
rabne površine, 875 m2 zemljišča, 
K-fP + delno izdelana M, balkon, tera-
sa, CK-olje + krušna pe< tel. priklju-
ček. SATV, urejena okolica, prevzem 
nrožen takoj. CENA: 340.000 EUR. 
BrrNJE . NOVOCRADNJA - uporab-
ne površine 163,94 samostojna, 
novogradnja - za6 grad. december 
2007, 450 m2 zemljišča, hiša dimen-
zij 8,5omKii,90fn (pritll^ + mansar-
da) v tretji gradbeni fazi vključno z 
vhodnimi vrati In okni ter pripravljeno 
okolico za tlakovanje, terasa in nad-
strešek za avto. Elektrika, vodovod, 
plin, tel., kabelska tv in kanalizacija v 
objektu. Hiša se nahaja na (epi lokaci-
ji, na robu naselja oz. je $0 m oddalje-
na od gozda. Prevzem junij 20C^. 
Cena: 192.000 EUR. 
SV. DUH, (novogradnja, začetek grad-
nje leta 2007) - prodamo samost^no 
hišo s 450 mz zemljišča v 3. gr. fazi, 
163,94 uporabne površine, hiša 
dimenzij 8,50 m x 11 m, pritličje in 
marisarda, nadstrešek za avto, elektri-
ka • voda - telefon - plin na objektu, 
strešna kritina Bramac, prevzem mo-
žen takoj. CENA: i9o.ocx>.oo EUR. 
POSLOVNI PROSTOR 
ŠENČUR, v gospodarsko rastoči in 
urejeni poslovni coni prodamo po-
slovno stavbo v izmeri 2574,66 m2 za 
proizvod no-skladiščno dejavnost s pi-
sarnami. zgrajena I. 2007, P+1+2, 
4150 ma zemljišča, veliko parkirišče 
za cca. 100 avtonnobiiov, vsi priključki, 
klimatizirano, čajna kuhinja, kontrola 
dostopa, dvigalo, prevzem po dogo-
voru. CENA: 5.270.000.00 EUR. Mož-
nost tudi oddaje. 
VIKENDI 

PODJELOVO BRDO - Med Poljansko 
in Selško dolino se na hribu Podjeiovo 
brdo nahaja zidani bivalni vikend, ki je 
oddaljen 12 km od smu&rskega cen-
tra Cerkno. Objekt v izmeri 172 mz je 
bil zgrajen in dokončan leta 2000. 
zemljišča 1064 mz, CK - trda goriva, 
STAV, kompletno opremljen, 2 x bal-
kon, terasa, garaža, ob vikendu se na-
haja pomožni c^ekt (točena dn/ami-
ca in večnamenski prostor), prevzem 
po dogovoru. CENA: 123.150,00 EUR. 
ODDAMO 
ŠENČUR - POSLOVNO OBRTNA 
CONA, oddamo več poslovnih pros-
torov v najem, primerni za pisarne, 
skladišča ali proizvodno dejavnost, 
velikosti od 140 mz do 600 mz ali od-
damo celotno etažo, objekt je ograjen 
in star i leto. vsi priključki, kontrola 
dostopa, dvigalo, prevzem možen ta-
koj. Oena: od 6,7 EUR za mz/mesec 
do 13 EUR za mz/mesec. Možnost 
tudi nakupa. 
Na razfičnih Madjah nujno kupimo 
oz. vzamemo v (mdajo več različnih 
nepremičnin za nam že znane kupce. 
Aktualna ponudba nepremičnin na: 
www.nepremicnine-ganlsi 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-pošta: 
infb@f»st.si 
Internet 
www.fi»stsi 

STANOVANjA PRODAMO: 
KRANJ - PLANINA H: dvosobno, 66,84 
m2. balkon, atrij. I. izgr. 1982, 
124000.00 EUR. 
RADOVLJICA: dvosobno. 5545. 2.74 
nad., balkon, I izgr. 1981, uo .000,00 
EUR. 
RADOVmCA - <ivosobno, 51.92 mz, 
i./i nad., I.izgr. 1960,130.000,00 EUR. 
KRANJ • Pbmina 11: dvosobno, 63,10 
mz, 4 / 7 nad., L izgr. 1978,100.000,00 
EUR. 
TRŽiC • Kovorska: dvosobno, 5548 mz, 
3./4 nad., I. izgr. 1973,87.000,00 EUR. 
TRŽiC • Kovorsk« dvosobno, 6451 mz, 
1./4 nad., I. izg. 1969,112.500,00 EUR. 
KAMNIK - MALI GRAD: dvosobno, 
60,53 2'/4 izgr. 2003, 
150.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTORI 
KRANJ - ZLATO PCHJE: posk)vni pros-
tor {pisarna s sanitarijami) v izmeri 
26.60 m2.1. nadstropje, obnovljeno 
1990,64000.00 EUR. 
HtSA 
KRANJ - STRUŽEVa 1/2 hiše - trisobno 
v pritli^u, 85 m2, leto obnove 2007. 
135,000,00 EUR. 
KRANJ • BRNIK: dvostanovanjska, bi-
valne površine 180 mz, zemljišče joo 
m2,1. i ^ . 1975.197.000,00 EUR. 
PARCEU 
BESNKA-ZABUKOVJE: zazidljiva. 986 
mz, 90,00 EUR/mz. 

www.fe&st.si 

GG 
naročnine 

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

www.gorenjskiglas.si 

nepremičnine 

Ul. Juleta Cabrovška 3 4 4000 Kranj 
email: info@ida-nepremicnine.sf 

PE Kranj, Planina 03. Kranj 
tel.: 04/2351 000, GSM 041/331 886, 

051/391100, fex: 04/2351 001 

www.ncpremtcnme-gani.s 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANJ, LEVSTIKOVA ULICA: 
135,88 m2, petsobno, I. 2006, prit., 
v vila bloku v Kranju, atrij, dva par-
kirna prostora, novo, cena: 2 12 .000 
EUR. 

KRANJ, VALJAVCEVA ULICA: 74 
mz, trisobno, 1. 1961, 3. nad., v ra-
čun vzamemo manjše stanovanje, 
ni provizije, cena: 1 1 4 0 0 0 EUR. 
KRANJ, LJUBLJANSKA CESTA: 56,1 
mz, trisobno, 1.1952. cena: 69.000 
EUR. 
HIŠE PRODAMO: 
STRAŽISČE • KALVARIJA: 216 mz, 
samostojna, zgrajena I. 2007, 340 
m 2 zemljišča, II). gradbena faza, K 
( io8 mz) + 1 (108 mz) -t- M {108 
mz). kupec ne plača provizije. V ra-
čun vzamemo tudi stanovanje, 
cena: 169.500,00 EUR. 
SREDNJE BITNJE: 100 mz, 1 / 2 
hiše, I. 1960. 178 mz zemljišča, 
cena 115.000 EUR. 
KRANJ, VISOKO: 180 mz. samo-
stojna. adaptirana I. 2007, 230 m2 
zemljišča, lahko tudi dvostanovanj-
ska, v račun vzamemo stanovanje, 
parcelo, cena: 175 000 EUR. 
PARCELE PRODAMO: 
PODLJUBELJ: i.zoo mz, zazidljiva, 
končna lega, cena: 60 EUR/mz. 
KRIŽE PRI TRŽICU: 1.361 mz, za-
zidljiva, zazidljiva parcela z gradbe-
nim dovoljenjem za enostanovanj-
sko hišo, cena: 100 EUR/mz. 
KUPIMO: 

Kranj okolica kupimo kmetijsko 
zemljišče. 
Kupimo zazidljivo parcelo izoo-
10.000 mz v Kranju ali okolici in v 
Medvodah in okolici. 
Na območju Gorenjske kupimo sta-
novanja, hiie in parcele. Plačilo ta-
koj. Za več informacij nas pokličite. 

www.ida'nepremicnine.si 

GG 
mali oglasi 

04/201 42 47, 
e-pošta: mdlioglasi@g-glas.sj 

www.gorenjskigIas.si 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britof79A, 4000 Kranj 
info-nep@9ekkopfOjekLsi 

wv»w.9eM(oprojefct.si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANfA 
KRANJ - CENTER: trisobno duplex, 
96,25 mz, I. 2<X>6 1. nadstropje in 
mansarda. Cena: 165.331,42 EUR. 
PRODAMO ZEMgiŠČA 
BLED. KORITNO: zazidljiva v izmeri 
700 mz, ravna, možna gradnja enos-
tanovanjske hiše. Cena 139.000 
EUR. 
ODDAMO POSLOVNE PROSTORE 
KRANJ: pisarna v 1. nadstropju 
poslovne stavbe v izmerf 176 m2, I. 
I973i odlična lokacija. Cena 10 
EUR/ma s stroški. 
DODATNA PONUDBA NA: 

.gekkoprojekt.s 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax: 201 4213 
email: malioglasi@g-glas.si 

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

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

DVOSOBNO stanovanje. Stražiiče. v 
pritličju. 051 /388^22 aooisig 

HIŠE 
PRODAM 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
dvoru, vselitev možna konec poletja 
2008, 051 /388-822 aootsir 

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

4000 KRAN) 
TEL i 04/23-8)-120. 

04/23-66-670 

041/755-296. 040/204-661, 
04i/900^>09 

e-poita: Hd.nepremicnlne^sioLriet 
www.(td-plus.s) 

i^itvu, u.v.v. 

STANOVANJSKI OVOJCEK Skofja 
Loka. Hafnarjevo naselje. 041/784-
0 2 1 B001522 

ŠKOFJA LOKA - Virmaše, stanovanj-
ski dvojček. « 031/468-420 800l&?d 

V PODREČi prodam stanovanjsko no-
vograOnju. 051 /388-622 Boot&is 

POSESTI 
PRODAM 

PARCELO 2 gradbenim dovoljenjem, 
za gradnjo stanovanjskega dvojčka. 
Naklo pri Kranju. 051/388-822 

ZAZlOUlVA parcela. 500 m2 ali 
1000 m2. Brtnje. 9 041/640-949 
8000M5 

KUPIM 

ZAZIDUlVO parcelo v Škofjl Loki ali 
oHoHci. » 070/828-240 eooiMO 

NJIVO na relaciji Voklo - Voglje, 8 
041/206-311 800}482 

F R ^ T 
N K P R K M I C N I N S K A H I Š A 

Jrzmkji c.54^ Pt: ^ccv« 37. Knu] 

NOVOGRADNJE 2008/09 
0 4 I ; 7 3 4 198. 0 4 1 / 6 2 6 581 

n o p r c m t c n i n o i s i r a s l . s i 
vvww.lrast.si 

KsKERNi 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12.4000 Krinj 
Tel. 04/20213 53.202 25 66 

GSM 051/320 700, Email: inf6Žk3.kem ,si 

POSLOVNI PROSTORt 
PRODAM 

STRAŽIŠČE pri Kranju, prodam po-
stavni prostor, 051 /388-822 

9001520 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

RENAULT 5 campus. I. 91. « 
041/509-900 800J627 

RENAULT Megane coupe, I. 96, 
106.000 km reg. do 10/08, cena po 
dogovoru. « 040/225-100 

8001001 

GOLF 1.6 diesel. I. 92. 3 vrata. kov. 
sive barve. 6 prestav, reg. do 5 /08 . 
cena: 850,00 EUR. 040/285-748 

PROGA VOZILA 
PRODAM 

KOMBIVWTransporter 2.5 TDI. I. 02. 
04/53^31-648. 040/88-74-25 

8001606 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 

PRTUAŽNIK za VW Polo in univerzal-
ni prečki (za montažo na strešne nosH-
ce) z dodatkom za smuči.« 041 /618-
6 8 1 000)373 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

MIZARSKI ponK, odlično ohranjen, s 
041/763-553 

800tS9& 

TRAČNO žago za kovino. « 041/375-
4 4 1 8001S33 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
KUPIM 

STREŠNO kritino, cementni tole, « 
031/278-928 80015?7 

STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

KOVINSKE stopnice, tialk.- ograjo, 
nadstrešek, dvoriščna vrata. poh. re-
šetke. « 040/845-860 

8001621 

VRATNO krilo Stil - Jelovica, lužen 
hrast, levo. 85 cm. novo. « 031/834-
131 600<«16 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA. metrska ali razžagana, možnost 
dostave. «041/718-019 

eooteit 

DRVA suha. razžagana. možna dosta-
va, » 031/585-345 8001616 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno. 
04/53-31-648. « 040/88-74-25 

8000711 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno. 
04/53-31-648. 040/88-74-25 

800(607 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

PRALNO-SUŠILNI stroj Candy. 70 
EUR In pralni stroj Gorenje 50 EUR. « 
04/252-29-10 

8001603 

OSTALO 
PRODAM 

10 KG plinsko jeklenko in zamenjam 
zamrzovalno skrinjo v okvari za nekaj 
kg medu. « 040/202-683 

< soomis 

mailto:info@puhart.com
http://www.puhartsi
http://www.nepremicnine-ganlsi
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
mailto:info@ida-nepremicnine.sf
http://www.ncpremtcnme-gani.s
mailto:mdlioglasi@g-glas.sj
http://www.gorenjskigIas.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
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GLASBILA ZAPOSLITVE (m/ž) 
PRODAM NUDIM 

OTROŠKO diatonično harmoniko, viš. 
24 cm, dobrQ ohranjena, H 041/375-
4 4 1 8001532 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

ZELO malo voženo žensko koto na 5 
prestav. • 041/512-312 

aooi626 

KUPIM 

OTROŠKO kolo - gorsko, 20-26 col. 
dobro ohranjeno. • 031/834-131 

d o o i s u 

OTROŠKA 
OPREMA 
v OTROŠKO TRGOVINO v Radovljici 
sprejmemo vozičke, otroške postelji 
06, avtosedeže, nahrbtnike, previjalne 
mize ter oblačila za pomlad In poietje, 
«041 /989 -393 

8001352 

PRODAM 

PREVIJALNO mizo, zelo lepo ohranje-
no (2 predala in omarica). 9 
041/252-768 300120» 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PODARIM 

PSIČKA šnavceila. večje rasti. « 
041/646-&01 0001609 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 

PRODAM 

SAMONAKLADALKO SIP, Novi pionir 
17. zgornji in spodnji priklop, lepo 
ohranjena. « 041/569-386 

8001 &61 

TRAKTOR TV. 30 KM. I. 80. nove 
gume, prednje zavore. 9 031/231-
2 2 9 80016)9 

KUPIM 

FREZO za zemljo, traktorsko. • 
041 /526^32 600)562 

TRAKTOR Ursos ali Ferguson ter kulti-
vator Gorenje Muta. « 041/680-684 

800 U90 

PRIDELKI 
PRODAM 

KROMPIR beli in rdeči, zgodnji in po-
zni. « 031/585-345 8001516 

KVALITETNE, okrogle, silažne baJe in 
slamo v kockah, možnost dostave, » 
041/67-54-53 8001572 

VINO BENČINA, kakovostno, ustekle-
ničeno. buteljke ali odprto, možna do-
stava, ugodno. « 041/650-662 

600t334 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 
BIKCA križanca, starega en teden, 9 
031/850-370 eooiSM 

BIKCA simentalca, starega dva mese-
ca. 9 04/59-45-454 8OOJ637 

BREJI lelici simentalki. v 8. mesecu 
brejosti. 9 031/726-654 

8001617 

DVA CB BIKCA, stara 10 dni. Goriče 
19. « 03V230-413 eooi626 

JAGENJČKE, mesnate, ugodno pro-
dajamo. Kmetija Princ, Hudo 1 (pri Ko-
vorju). Tržid. 9 041/747-623 

6001297 

KOBILICO, staro 8 mesecev, cena po 
dogovoru.« 041/203-518 

6001415 

KRAVO simentalko. drugo tele, 5 me-
secev breja, z mlekom in teličke po iz-
biri. • 01/831-58-04 

6001600 

PRAŠIČE za zakol. 9 04/25-31-026 
60014» 

PRAŠIČE za zakol ali nadaljnjo rejo. 
težki 30 do 120 kg. Gtobočnik, Voglje, 
Utališka 7, 9 041/745-685 

8001594 

KUPIM 

BIKCA simentalca. starega do 10 dni. 
9 01/70-92-069 

8001631 

MAJHNA teleta, 9 051/372-468 
aooi&ds 

GALA IN d.0.0.. Hr^ka c. 13, Lesce, 
zaposli natakarja aH natakarico, ir 
041/719-002 8001630 

GOSTILNA Pr' sednnic, Poljanska c. 
68, Gorenja vas, redno zaposli kuharja 
za nedoločen čas. 9 041/790-247 

8001602 

IŠČEMO sodelavce za deto v strežbi in 
kuhinji (obvezne izkušnje in samostoj-
nost pri delu). Možna zaposlitev za ne-
določen čas. Gostišče Češnar, Slo-
venska C. 39, Cerklje, več Inf. na šte-
vilki, » 041/353-659 

8001400 

IŠČEMO simpatično dekle za deto na 
promocijski stojnici, Sinkopa. d.o.o.. 
Žirovnica 87, Žirovnica. 9 041/793-
367. www.sinkopa.si 8ooi4e2 

NUDIMO delo v planinskem domu na 
Kofcah. Vikendi In poletna sezona. Inf. 
Peter Vogelnik s.p. Podljubelj 237, Tr-
žič. 9 041/234-638 

8001591 

REDNO ali honorarno zaposlim nata-
ka/ja/ico ter kuharja v dnevnem lokalu. 
Okrepčevainfca Klane. Klanec 38, Ko-
menda. 9 041 /570-937 800t464 

V GOSTINSKEM fokalu Mercator cen-
tra v Domžalah, zaposlimo osebo za 
strežbo. Milan Kastelto s.p., C. t a k ^ 
4, Domžale.« 031/322-499 

8001433 

ZAPOSUM natakarico, lahko za nedo-
ločen čas. Picerija Silvester, C. talcev 
41. Kranj. 9 040/307-404 

8001597 

ZAPOSLIM voznika E kategorije za 
prevoze po Sk}veniji, Avtoprevoznistvo 
Jože Dežman s.p., Sp. Brnik 55. Cer-
klje. 9 041/707-081 6001446 

ZAPOSUMO voznika kamiona z voz-
niškim izpitom C In E kategorije na 
mednarodni špediciji EU, Zaželene iz-
kušnje. Jurčič &Co.. d.o.o., Poslovna 
cona A 45. Šenčur, « 041/761-400 

8001467 

ZAPOSUMO dispon«nta v logistiki za 
področje mednarodne špedicije. Pis-
ne pn>šnje sprejemamo do 17.3.08 na 
naslov: Jurčič &Co., d.o.o., Postovna 
cona A 45, 4206 šmčur eoot468 

IŠČETE DELO? Pri nas ga dobite! Za-
poslimo ljudi za prodajo zdravstvenih 
pripomočkov. Jancomm. d.o.o.. Ret-
nje 54. Križe. 9 031/521-553 

6001610 

Gostilna in pizzerija v Ljubljani 
/Šiška/ redno zaposli s a m o -
stof iMga p iz iopeka z izkušn-
jami; stimulativno pladlo. Infor-
macije po tel.: 041/598-599. 

MORDA JE POSEL, ki ga nudimo rav̂  
no za vas. Ne potrebljete začetnega 
kapHaia, potrebujete samo voljo, vztraj-
nost in čas. Posredn^tvo Zdene Brovč 
s.p., Virmaše 170, §kofja Loka, 9 
040/304-270 eooi464 

REDNO zaposimo tli terenske komerciali-
ste za obmo^ Gocenjske. Nudimo stimu-
latKien OD, tzob., pr̂ ave pešale na naslor 
M a t m v ^ , d.0.0.. Bnncičeva 13, Uub^ 
na. 9 nat38a.matmariir>«€*S}0l.net 

8001625 

ZAPOSLIMO disponenta za medna-
rodni transport, pogoj znanje nemške-
ga in angleške^ jezika, kategori-
je B. izkušnje v mednarodnem trans-
portu, Primi, d.0.0,. Grintovška 35. 
Kranj. 9 04/235-62-50 800i696 

DILCA d.o.o.,, Smledntška 128,4000 
Kranj takoj zaposli samostojnega raču-
novodnjo z Izkušnjami. Prijave pošljite 
do 8. 3. 2008, 9 04/23-58-720, 
041/618-790 

8001599 

ZAPOSUM delavca v krovstvu in kle-
parstvu. Primož Eržen s.p.. Praše 55. 
Mavčiče. • 051/308-942 

6001&13 

ZAPOSUMO delavca/ko. ki samostoj-
no obvlada dela v dodelavi tiskarne 
(zgibalni stroj, revijaika. šivanje, reza-
nje). Prijave sprejemamo pisno na na-
slov Premiere, d.o.o.. Sp. Pimiče 
22b. Medvode. 9 041/625-740 

8001612 

ZAPOSUMO samostojnega tiskarja na 
štiriban/nem stroju. Delo je dvotznren-
sko. Prijave sprejemamo pisno na na-
slov Premiere, d.o.o.. Sp. Pimiče 
22b. Medvode. 9 041/625-740 

6001613 

KLEPAR . KROVEC dobi delo za ne-
določen delovni čas, vozniški izpit B-
kat.. stimulativen osebni dohodek, za-
četek dela takoj. Zoran SodrtlK s.p.. 
Gmajnk^ 9. Komenda, 9 041/719-
499. www:krovstv0'sodnik.si 

6001449 

KOZMETIČNI sak>n v Kranju sprejme 
v redno delovno razmetje tozmetičar-
ko s končano SŠ - smer kozmetični 
tehnik. Pisne prošnje na naslov: Tag 
trade. d .0.0. . IHotemaže 55, 4205 
Preddvor 

REDNO zaposlimo mizarja. avloHčaija 
ali priučene9a delavca za lakiranje po-
hištva. Pohištvo Iskra, d.0.0.. Barieto-
va C. 3, Medvode. « 041/288-150 

8001622 

ZAPOSUMO serviserja. Perko tehtni-
ce, d.o.o.. Zalog 2, Golnik, 9 
04/256-56-56 800i346 

ZAPOSUMO vrtnarja za delo na vrto-
vih. Zaposlitev je za nedoločen čas, s 
polletno poskusno d0t}0. Pisne prijave 
z življenjepisom pošljite na nas8ov: Ro-
ra, d.o.o., Zg. Bitnje 133,4209 Žabni-
c a 8001474 

ZAPOSUMO več pomožnih delavcev 
za delo na terenu - parki Kranj. Zapo-
slitev je za določen čas s poskusno 
dobo. Pisne prijave z življenjepisom 
pošljite na naslov: Flora, d.o.o.. Zg. 
Bitnje 133, 4209 Žabnica 

8001476 

ZAPOSLIMO vrtnarja - prodajalca za 
dek) v vrtnariji. Zaposlitev je za nedolo-
čen čas s polletno poskusno dobo. 
Pisne prijave z življenjepisom pošljite 
na naslov: Flora, d.o.o., Zg. Bitnje 
133, 4209 Žabnica 

8001476 

ZAPOSLIMO skupinovodjo v parkovni 
službi. Zaposlitev je za nedoločen čas 
s polletno poskusno dobo. Pisne prija-
ve z življenjepisom pošljite na naslov: 
Flora, d.o.o.. Zg. Bitnje 133. 4209 
Žabnica 

6001477 

i i Č E M 

SEM FRIZERKA iz Kranja s prakso -
iščem delo. S 041/832-015 80ot629 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE ban^amo stanovanja, 
hiše. okna. vrata, fasade, napušče, z^ 
darska in izolacijska dela v Kranju in na 
Gorenjskem. Do 1.3. nudimo 10% po-
pust. Bojetu d.n.o., Milana Majcna 
18a. Li. « 0 3 1 / 5 0 4 ^ 6 5 

8001113 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. parkirišč, potag. robnikov, 
pralnih plošč, izd. betonskih In kamni-
tih škarp. Adrovic & Co. d.n.o., Jelov-
škova 10, Kamnik. 9 01/839-46-14. 
041/680-751 

6001570 

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

8001635 

BARVANJE fasad In napuščev, ugod-
no In kvalitetno. Megamatrix, d.o.o., 
Staretova 39. Kranj. 9 041 /570^57 

8001633 

BYTY01 IN OSTALI. GradbenišNo 
d.n.o.. Glavni trg 14. Kranj, izvaja vsa 
gradbena dela, novogradnje, edaptach 
je, notranje omete, vse vrst fasad. 9 
04/202-81-20. 041/760-614 

8000820 

FLORUANI d.o.o.. C. na Brdo 41. 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, ometi, omell fasad 
itd, 9 041/557-871 

8000421 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj s 
kr>auf ali lesenimi oblogami, polaganje 
laminatov, gotovega In lamelnega par-
keta ter izdelava finskih in infra savn, 
Planinšek k.d.. Sinkov Tum 23. Vodi-
ce, »031 /206 -724 8001454 

IZDELUJEMO in prenavljamo strehe, 
Megamatrix, d.o.o. Staretova 39. 
Kranj. 9 041/570-957 

600103« 

Planinsko društvo Integral Ljubljana 

išče izkušeno oskrbniško ekipo 
za kočo na Planini pri Jezeru v planinski sezoni 
od 1.6. do 30.9.2008. 

Ekipo sestavljajo: oskrbnik ali oskrbnica, kuhar alt kuharica, dva 
pomožna delavca ati delavki. 
Vabimo vse zainteresirane, ki obvladajo vodenje planinske 
postojanke in imajo ustrezno ekipo, da do lo. marca 2008 odda-
jo vlogo na naslov: Planinsko druŽtvo Integral Ljubljana, Celovška 
160,1000 Ljubljana, z oznako "RAZPIS". 
V vlogi opišite svojo kvalifikacijo • izobrazbo, izkušnje na področju 
oskrbništva in predstavite svojo ekipo. 

GG naročnine 
0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 , e-polta: narocnine@g-glas.si 
www.g0renjskigl3s.si 

MLAD DIREKTOR išče (Skreno žensko 
za pošteno resno in trajno razmerje. 9 
041/229-649 800070I 

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

POSLOVNI STIKI 

IZVAJAM vsa slikopleskarska dela. iz-
delava fasad, polaganje vseh vrst talnih 
oblog, Votčanšek Albiti s.p., Kkiričeva 
7. Jesenice. 9 04/586-38-35, 
04V873-706 aoooeer 

KITANJE In beljenje, hitro in kvalitet-
no, Nahtigal Roman s.p., §oriljeva 19. 
Kranj. 9 031/508-168 

6001624 

PREKRIVANJE STREH od 3,5 
EUR/m2, možna dobava 30% cenejše 
kritine. Marko Deriink s.p.. Glavna ce-
sta 12, Naklo. 9 040/484-118 

aooteos 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in .okolici - rezervirajte svoj ter-
min. Megamatrix, d.0.0., Staretova ul. 
39, Kranj.. 9 041/570-957 

RTV SERVIS Šinko MarKo s.p.. C. na 
Klanec 53. Kranj, pop. TV, vkJeo, ma-
lih gos. aparatov. * 04/233-11-99 

8001278 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnite do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. BE & MA. 
d .0.0.. Ekslerjeva 6. Kamnik. 01/83-
15-067. 041/694-22S 

8001838 

VIJOSA d .0 .0 . . Tomšičeva ul. 40. 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela, adap-
tacije. vse vrste fasad, zunanje uredit-
ve in notranje omete. • 031/451-
4 2 0 8000921 

ŽALUZIJE. lamelne In plise zavese, 
roloje, screen senčila, rolete izdelamo 
In montiramo, Rono senčila, d .0 .0. , 
Mavsarjeva cesta 46, Notranje Gorice. 
9 01/365-12-47, 041/334-247 

a000458 

IŽČEM 

IŠČEMO ekipo za motiranje stavbnega 
pohištva. 9 051/332-804 

eooieoe 

ZASEBNI STIKI 
USPEŠEN podjetnik želi spoznati 
skromno, zvesto dekie za skupno ŽM-
jenje. « 031/807-376 

aooo7oo 

35.000 POSREDOVANJ. 11.000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse generacije, ki posreduje po 
vsej Slo, 03/57-26-319, 031/505-
495. 031/836-378 

8000004 

KREDITI DO lo LET ZA VSE 
ZAP^ TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOjENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira, Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

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

NUMERO UNO Robert 
Kukgvec Mlinska vi 22, 

MaribcH, telefon: 
02/252-48-26,041/750560. 

RAZNO 
PRODAM 

AL BRZOPARILNIK 601 in podarim pi-
saino mizo, 9 040/981-046 

8001520 

SMREKOVE tate. suha mešana in bu-
kova drva ter starinsko spalnico. 9 
041/248-533 oooieo4 

\vwvv.poj ;rebnik.com 

Niti zbogom nisi rekel, 
niti rokt nam podal, 
smrt Te vzela je prerano, 
a v srcih naših za vedno boš ostal. 

Z A H V A L A 

Po hudi bolezni je v 75. letu odšel od nas ljubi mož. oče in očim 

STANISLAV DOLINAR 
iz Podlubnika 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za pomoč v težkih trenutkih. Zahvaljujemo se za 
podarjeno cvetje, sveče in denar. Lepa zahvala dr. Romani Pintar 
in bolnišrud Gobiik. Lepa hvala g. župniku Alojzu Snoju za lep 
pogrebni obred ter kiomunalnemu podjetju Akris. Hvala tudi 
pevcem za zapete žalostinke. Se enkrat hvala imenovanim in ne-
imenovanim, ki ste ga spremljali na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi 

Z A H V A I A 

V 84. letu je umrla draga mama, babica in prababica 

M I L K A C E L E Č 
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na zadnji 
poti. Hvala osebju bolnišnice Jesenice, pogrebni službi Kranj in 
pevcem. Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče ter 
denarno pomoč. Vsem še enkrat hvala. 

Žalujoči: hčerka Zdenka z družino in hčerka Joži z družino 

Z A H V A I A 

V 87. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, ded, praded, 
brat, stric, tast in svak 

A N D R E J M A R N ST. 
iz Pšenične Police z, po domače Kamnov Andrej 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sovaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja in besede tolažbe, 
podarjeno cvetje, sveče in darovane sv. maSe. Zahvala vsem. ki 
ste našega ata v velikem številu pospremili na njegovi zadnji 

^ poti. Hvala župniku g. Gradišku za lepo opravljen obred, pra-
porščakom, pevcem Zupanom ml., zvonarjem in pogrebni služ-
bi Pogrebnik. Posebna zahvala osebju Doma starejših občanov 
v Preddvom in Bolnišnice Golnik - oddelek 300 za skrb in nego. 
Zahvaljujemo se tudi kolektivu OS Senčux, Društvu upokojen-
cev Cerklje in Članom Društva likovnikov Cerklje. Vsem imeno-
vanim m neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Vsi njegovi 

http://www.sinkopa.si
http://www.asteriks.net
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.g0renjskigl3s.si
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A N K E T A 

Radi pridejo na 
Pokljuški maraton 
M A F A B E R T O N C E L ; 

Na i8. Pokljuškem marato-
nu AdriaticSlovenica je na-
stopilo prek dvesto tekačev. 
Zanimalo nas je, zakaj so se 
odločili priti na to prireditev, 
ki je letos potekala že osem-
najstič. 

Foto: Anlu Bulovec 

Mitja Drinovec, Strahinj: 

"Nastopil sem že lani. Na 
progi ni bilo tako težko. Pri-
dem pa le na Pokljuški ma-
raton, drugače se marato-
nov ne udeležujem. Treni-
ram smučarske skoke in 
nordijsko kombinacijo." 

Neža Šparovec, Kranj: 

"To je bil z a m e prvi mara-
ton. Vsak vikend malo treni-
ram in sem prišta, da vidim, 
kje sem. Sem zelo zadovolj-
na, dobro je bilo. Proga je 
bila glede na vreme v redu 
pripravljena. Še pridem." 

Remigio Pinzani, Trbiž: 

"Proga je bila glede na raz-
mere dobro pripravljena. 
Tukaj sem drugič, drugič 
tudi na stopničkah v svoji 
kategoriji. Organizatorji za 
tekmovalce dobro poskrbijo 
in na Pokljuko še pridem." 

Marija Kavčič, Ljubljana: 

"Zadnji dve leti zaradi po-
škodovanega kolena nisem 
nastopala na maratonih. To-
krat sem prišla, saj sodelu-
jem v akciji Kaveljc in kore-
nina in moram preteči 21 
km. Na progi ni bilo težko." 

i Peter Torkar, Podhom: 

: "Prišel sem, da podprem 
i šport in pokljuški športni 
i center. Letošnjo z imo sem 
: bil na tekaških smučeh pr-
: Vič po dvajsetih letih. To je 
i moj prvi maraton in prihod-
: nje leto znova pridem." 

Slovenska pesem v Celovcu 
Krščanska kulturna zveza je priredila v nedeljo v Domu glasbe v Celovcu prireditev Koroška poje, 
ki je največja pevska prireditev Slovencev na Koroškem. 

J O Ž E K O Š N J E K 

"Vesd sem, da toliko pevk 
i n pevcev sodeluje na naši 
prireditvi. Srečen sem, da je 
m e d nj imi veliko mladih, 
kar kaže, da mladi radi poje-
jo, samo navdušiti jih je tre-
ba," je povedal n a nedeljski 
prireditvi Koroška poje v 
D o m u glasbe v Celovcu Jan-
ko Zerzer, predsednik Kr-
ščanske kulturne zveze v Ce-
lovcu. Koroška poje je že nad 
30 let največja pevska prire-
ditev Slovencev na Koro-
škem, na katero povabijo 
tudi pevske in glasbene sku-
pine iz Slovenije in Italije. 
Na nedeljski prireditvi so iz 
Koroške peli mešani pevski 
zbor Danica iz Š t Primoža 

in mladinski pevski zbor Slo-
venske gimnazije iz Celovca, 
ki ju vodi Stanko Polzer, mo-
ški pevski zbor Trta iz Žitare 
vasi pod vodstvom Pavlija 
Stema, mešani pevski zbor 
Gal lus i z Celovca pod vod-
stvom Jožka Kovačiča i n ig-
rali tamburaši iz Loč ob Ba-
škem jezeru pod vodstvom 
Erike V/rolich. V goste pa so 
prišli pevke in pevd mešane-
ga zbora Lojze Bratuž i z Go-
rice pod vodstvom Bogdana 
Kralja, mešani pevski zbor 
Rakovnik iz Ljubljane pod 
vodstvom Žige Godca ter 
godbeniki iz Idri je Na klavir 
sta igrali Nataša Valant i n 
Monlka Thumer, na violino 
pa Nina Popotnik. Občinstvo 
je še posebej dolgo ploskalo 

svetovno znani mezzosopra-
nistki Bernardi T i n k Inzko, 
soprogi Valentina Inzka, av-
strijskega veleposlanika v 
Ljubljani 

Nedeljska prireditev v pol-
ni koncertni dvorani v Celov-
cu je bila posvečena 100. ob-
letnici rojstva Franceta Ciga-
na, ki je bil rojen v Črenšov-
d h v Prekmurju, vendar je 
od leta 1945 naprej do smrti 
leta 1 9 7 1 deloval m e d Slo-
v e n d na Koroškem. Čeprav 
je bi l doktor teologije, je 
ustanavljal pevske zbore, 
godbo na pihala in orglarsko 
šolo, vzgajal mlade v dija-
škem domu in je bil never-
jetno delaven skladatelj i n 
zbiratelj ljudskih pesmi. Na 
različne načine je sodeloval 

pri neverjetnih 1541 sklad-
bah, ki j i h je uredil njegov 
učenec, zbiralec njegove de-
diščine, glasbenik in zboro-
vodja Jožko Kovačid P e v d in 
glasbeniki so nedeljski kon-
cert pod njegovim vodstvom 
sklenili s Ciganovo kantato 
Ustoličenje karantanskega 
kneza, prireditev pa sta pove-
zovala njegova pranečaka 
Mirjam i n Klemen Ban. "Pe-
sem povezuje tiste, ki pojejo, 
s tistimi, ki jih poslušajo. Pe-
sem povezuje narode, še po-
sebej tiste njegove dele, ki ži-
vijo v zamejstvu u i po svetu. 
Pesem je vez z domom. Če 
te vezi ni, je kot list, k i se je 
odtrgal od drevesa," je bila 
ena od misli o pesmi, izreče-
na v nedeljo v Celovcu. 

Zborovodja Jožko Kovačič pred pevkami in pevci na odru Doma glasbe v Celovcu 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo oblačno s sneženjem, ki bo v sredo dopoldne 
ponehalo in popoldne se bo od zahoda pričelo jasniti. 
v četrtek bo delno jasno. V sredo in četrtek bo pihal seve-
rovzhodni veter. 

Agencija RS za okolje. Urad za Meteoriogijo 

TOREK 

3/1 °C 

SREDA 

-1/2°C 

ČETRTEK 

- i i/s-c 

Zogrsb 
o i / i V 

L j U S g A N A 

Protestni shod Srbov v Ljubljani 

Pred pravoslavno cerkvijo sv. Cirila in Metoda v Ljubljani je 
bil v nedeljo protestni shod predstavnikov srbske skupnosti 
v Sloveniji proti neodvisnosti Kosova. Na njem se je zbralo 
nekaj več kot tisoč protestnikov. Kosovo je srbsko in bo 
tudi ostalo, je sporočilo shoda, S katerim so protestniki 
Evropi In svetu sporočili, da je samookllcana država Kosovo 
nastala s silo in nasiljem nad Srbijo In njenimi državljani. 
Svoje sporočilo o nasprotovanju Kosovu bodo poslali tudi 
v državni zbor, ki.naj bi na jutrišnji izredni seji odločal o 
priznanju neodvisnega Kosova. Poslance pozivajo, naj tega 
ne podprejo. D. Ž. 

Ž I R O V N I C A 

Med smetmi pustil račun za dostavo pice 

Storilec, ki je pred kratkim ob cesti Rodine-Studenčice v ob-
čini Žirovnica brezobzirno odvrgel kup smeti, je bil pri svo-
jem dejanju očitno premalo pazljiv. Med smetmi je namreč 
pustil račun za dostavo pice na dom, na katerem so kajpak 
vsi podatki naročnika z Rodin. Na občini Žirovnica pravijo, 
da storilec lahko v prihodnjih dneh pričakuje račun za odvoz 
smeti In 'prijazno pismo' komunalnega redarja. A. H . 

Novorojenčki 

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 34 prebi-
valcev, od tega 1 2 deklic In 2 2 dečkov. V Kranju se je rodilo 
11 deklic In 16 dečkov. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4.450 
gramov, najlažji deklici pa so po rojstvu natehtali 2 .080 
gramov, Na Jesenicah je pn/ič zajokalo 6 dečkov in ^ deklica. 
Najtežji deček je tehtal 3.810, najlažji pa 3.030 gramov. 
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