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Slovenci smo bili na pravi strani 
Tako je dejal predsednik Republike Slovenije 
Danilo Turk v nedeljo v Begunjah. 

JOŽE KOŠNJEK 

Begunje - Osrednja državna 
proslava ob dnevu upora je 
bila tokrat na Gorenjskem, v 
Begunjah. Udeležili so se je 
najvišji predstavniki države 
in predsedniki nekaterih 
strank, poslanci, bord NOB 
in veterani vojne za Sloveni-
jo. V izbranem kulturnem 
programu sta sodelovala 
pevca Janja Hvala in Janko 
Volčanšek, dramski igralci 
Alenka Bole Vrabec, Vesna 
Pemarčič-Žunič, Gregor 
Čušin in Gaber Kristjan Tr-
seglav, pihalni orkester iz 
Lesc, harmonikarski orke-

ster Glasbene šole iz Radov-
ljice, plesalke blejskega 
plesnega studia in pevec 
Aleksander Mežek. 

Slavnostni govornik je bil 
predsednik Republike Slo-
venije Danilo Tiirk. "Slo-
venski narod je stoletja ži-
vel v prepričanju, da mu je 
usojeno bivati brez samo-
stojnosti, pomembnejše 
odločitve o svojem obstoju 
pa prepuščati drugim, več-
jim, močnejšim. To prepri-
čanje ni bilo izmišljeno, 
ampak je nastalo zaradi 
zgodovinskih okoliščin. 

^ 2. stran Nedeljske proslave v B a n j a h se je udeležilo blizu dva tisoč ljudl. /Voto:comdKavu 

Sramota je popravljena 
Na Jesenicah so odkrili obnovljene doprsne bronaste kipe, ki so jih vandali januarja ukradli in uničili. 

URŠA PETERNEL 

Jesenice - V Spominskem 
parku na Jesenicah so v ne-
deljo, ob dnevu upora proti 
okupatorju, slovesno odkrili 
obnovljene bronaste doprsne 
kipe, ki so jih v začetku leta 
ukradli in uničili vandali - tri-
je domačini z Jesenic. Po 
vsesplošnem ogorčenju so se 
na Občini Jesenice odločili, 
da bodo kultume spomenike 
obnovili in postavili nazaj v 
park. Tako so na osnovi ne-
gativov na novo odlili kipe 
štirih narodnih herojev - že-
lezarjev, na osnovi kipa, ki 
stoji pred Čufarjevo šolo, pa 
še kip revolucionarja in de-
lavskega pisatelja Toneta Ču-
farja. Šesti bronasti doprsni 
kip Vendja Perka, delavske-
ga zaupnika, prvoborca in 

Obnovljen spomenik narodnih herojev železarjev 

častnega občana Jesenic, pa 
bo nanovo izdelal avtor, aka-
demski slikar Boni Čeh, do 
spominskega dne občine av-
gusta letos. Kot je ob odkritju 
spomenikov dejal Bratko 

Škrlj iz Zveze združenj bor-
cev udeležencev NOB Jeseni-
ce, Žirovnica in Kranjska 
Gora, so spomenike oskruni-
le "vandalske roke podležev", 
ki so jih pri delu za "judežev 

drobiž" vodili "barbarstvo, 
pohlep in prazno srce". Škrlj 
je izrazil posebno zahvalo 
Občini Jesenice, ki se je kot 
prva med oškodovanimi ob-
činami (sjK>menike so oskru-
nili tudi v žirovniški in ra-
dovljiški občini) odločila spo-
menike obnoviti. Župan Ob-
čine Jesenice Tomaž Tom 
Mencinger je dejal, da so ob-
novo spomenikov plačali, z 
denarjem iz občinskega pro-
računa, vendar pa bodo stro-
ške skušali izterjati od storil-
cev. Tako so župani treh 
oškodovanih občin na sodiš-
če že vložili zahtevek, da 
združijo odškodninski in ka-
zenski postopek. Mencinger 
je izrazil prepričanje, da 
bodo organi pregona opravili 
svoje delo in sankdonirah 
ravnanje storilcev. 

Ogled davške ceste 
ANA HARTMAN 

Davča - Minuli petek so se 
predstavniki direkdje za ce-
ste, polidje in Cestnega pod-
jetja Kranj glede davške ceste 
sestali z županom občine Že-
lezniki Mihaelom Prevcem 
in krajani Davče. Po sestanku 
so si ogledali stanje v lanskih 
poplavah poškodovane ceste 
v Davčo z namenom, da bi 
določili ukrepe, kd so potreb-
ni za vzpostavitev začasne 
prevoznosti in uradno odprt-
je ceste za promet. "Precej 
opornih zidov bi bilo treba 
zgraditi, postaviti ograje, za-

betonirati poškodovane mo-
stove, ponekod je cesto treba 
dosuti. Ker gre za začasno re-
šitev, ekstremna vlaganja ne 
bi bila smisehia," je po se-
stanku povedal Peter Prezelj, 
predsednik odbora za grad-
njo davške ceste. Župan 
Prevc je dodal, da bodo v Cest-
nem podjetju Kranj ukrepe za 
začasno sanacijo kmalu fi-
nančno ovrednotili: "Ker de-
narja za vzpostavitev začasne 
prevoznosti ceste ta čas v dr-
žavnem proračunu ni, ga 
bom kot poslanec prihodnji 
mesec poskušal zagotoviti 
skozi rebalans proračuna." 
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G O R E N J S K A 

Predlogu Kranja 
se bodo uprli 
Prebivalci občine Naklo zavračajo 
predlog, da bi bil regijski center za 
ravnanje z odpadki na Polici. Ob 
predstavitvi projekta so naSteli razlo-
ge, zakaj mu nasprotujejo. Jezni so 
tudi na predsednika ZEC Karla Lipi-
(3, ki objekt zagovarja, 
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G O R E N J S K A 

Klekljali po navdihu 
mladih 
Ob letošnjem prazniku čipke in ob 
drugih klekljarskih dnevih so izdali 
broSuro Ustvarjamo skupaj, kjer so 
predstavljervi novi vzorci čipk mladih 
ustvarjalcev. Vzorce ustvarjajo v lol-
skem računalniškem krožku. 

K R O N I K A 

Vlak se je iztiril, 
potniki rešeni 
v sobotni vaji reševanja v primeru 
prometne nezgode na železnici so 
sodelovali poklicni gasilci, reševalci, 
policija in druge pristojne službe. Ne-
zgoda je bila na težko dostopnem te-
renu, sodelujoči pa so pokazali 
ustrezno usposobljenost. 8 

K M E U j S T V O 

Sirarno bi oddali 
v najem 
Potem ko je Agrarna skupnost Sred-
nja vas v Bohinju dobila nazaj pašni-
ke, obnovila sirarne in začela spet Iz-
delovati sir na planinah, želi oddati v 
najem sirarno in pripadajoče pašne 
površine na planini Praprotnica. 
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V R E M E 

Danes bo oblačno z Masnim 
de^em. Jutri bo spremenl/im 
do pretežno d^ačno. 
V četrtek bo oblačno, občasno 
bo deževalo. 

jutri: sprmien^ivo oblačno 
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Upor zame sploh ni 
bil vprašljiv 
Franceta Bučarja je predsednik republike Danilo 
Tiirk odlikoval z visokim državnim odlikovanjem: 
redom za zasluge. 

JOŽE KOŠNJEK 

Begunje - Odlikovanje je 85-
letnemu politiku, profesorju 
in oporečniku v preteklem 
sistemu predsednik republi-
ke podelil pretekli teden. 

povezavo s komunizmom. 
Za talcratno oblast je bilo to 
nekaj popolnoma nemogo-
čega. Sam sem bil takrat star 
18 let. Poln sem bil domo-
ljubja in me je kar kurja polt 
oblUa, če sem videl nemške-

Dr. France Bučar in dr. Danilo Tiirk / f««: vdusiri (D.nK>krKiii) 

France Bučar je bil v nedeljo 
med udeleženci proslave v 
Begunjah. Sprejemal je šte-
vilne čestitke, o svoji uporni-
ški poti in djžavnem odliko-
vanju pa je govoril tudi za 
Gorenjski glas. 

"Današnji praznik je spo-
min na upor, vendar je zame 
več kot le to. Bil je začetek 
ozaveščanja Slovencev, da 
moramo svojo usodo vzeti v 
svoje roke. To se res sliši kot 
fraza, vendar je bil upor pra-
vi prelom z vso našo prete-
klostjo, ne glede na kasnejšo 

ga ali italijanskega oficirja. 
Upor sploh ni bil vprašanje, 
čeprav je škof rekel ne, ban je 
rekel ne, šolski ravnatelj je 
rekel ne, vsi so rekli ne. To je 
bil tudi zame prvi korak k 
notranji osvoboditvi. Brez te 
pa tudi druge ne bi bilo." 

O odlikovanju pa je dejal: 
"Počaščen sem bil, ker sem 
prejel to priznanje iz rok 
predsednika države. Prav 
tako pa je priznanje dokaz, 
da sem prav delal, kljub dile-
mam, ki spremljajo človeka v 
njegovem življenju." 

LJUBLJANA 

Vlada določila cene učbenikov 

Na petkovi seji je vlada sprejela uredbo o oblikovanju cen 
učbenikov, ki so od avgusta leta 1992 naprej pod neposred-
nim nadzorom vlade. Ta s sklepom določi najvišjo drobno-
prodajno ceno za vsak posamezen nov učbenik, ki je edini 
za določen predmet v določenem razredu, letniku ali pro-
gramu. Cene drugih knjig določajo zaiožniki prosto. Vlada je 
sklenila, da se po 1. maju letos cene že potrjenih učbenikov 
lahko povišajo za največ 2,7 odstotka za splošno izobraže-
valne predmete in za največ 2,9 odstotka za strokovne pred-
mete za nižje poklicne, srednje poklicne, srednje tehniške in 
druge srednje šole ob pogoju, da novo izračunana cena ne 
presega 20 evrov. J. K. 

nrilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

GorenjsidGlas 

Knjigo prejme ALOJZ KOZJEK z Bohinjske Bele. 

Slovenci smo bili na pravi strani 
i 1. stran 

Ideja zedinjene Slovenije 
se je kot politična ideja izob-
likovala pozno. Združevanje 
Slovenije je potekalo počasi. 
V obdobju, ko je svet zajela 
druga svetovna vojna, je slo-
venski narod še vedno živel 
v zavesti svoje majhnosti, 
svoje predstave o lastni ne-
pomembnosti in svoje ne-
pripravljenosti sprejemati 
velike odločitve. Odločitev za 
upor proti okupaciji je bila 
največja odločitev tistega 
časa in zahtevala je prelom s 
preteklostjo. Zahtevala, je ve-
liko junaštvo," je povedal go-
vornik in opozoril na po-
membno vlogo gorenjskih 
partizanov. 

Tistim, ki se še sprašujejo 
o smiselnosti upora proti 
nemški okupaciji, je Danilo 
Tiirk odgovoril z besedami 
Franceta Bučarja, da je bil 
upor v naših krajih jasno 
znamenje vsej Evropi, da je 
Že leta 1941 duh upora ne 
samo tlel, ampak tudi naraš-
čal, in da se lx> v primernih 
okoliščinah razrasel v uni-
čujoč požar zoper naciste. 
Veličino upora je mogoče ra-
zumeti v širšem svetovnem 
merilu. Druga svetovna voj-
na ni bila samo navadna 
okupacija naših krajev, am-
pak je Šlo za preživetje naro-
da in usodo sveta. 

"Brez fašizma in naci2ma 
ne bi bilo druge svetovne 
vojne. Brez fašizma in naciz-
ma ne bi bUo posledic druge 
svetovne vojne, ne bi bilo po-
vojnih maščevanj in obraču-
navanj s pravimi in domnev-

Milan Zver, Janez Janša in Danilo TUrk (od leve) na proslavi v Begunjah / foio:conzdKiviie 

nimi hudodelci. Prav tako 
ne bi bilo prevlade staliniz-
ma in kršitev človekovih pra-
vic v Vzhodni Evropi," je de-
jal predsednik republike in 
opozoril na trditve, tudi z 
najvišjih mest v našem so-
sedstvu, da se je trpljenje za-
čelo nekje ob koncu druge 
svetovne vojne. "Take trditve 
niso prepričljive in niso ve-
rodostojne. Selektivni spo-
min, ki zavestno zamenjuje 
vzrok in posledico, je vselej 
etično vprašljiv. Takim spre-
vračanjem zgodovine je tre-
ba nasprotovati, jasno in od-
ločno, a vselej tudi odmerje-
no, kulturno in dostojan-
stveno. V Sloveniji se mora-
mo vedno zavedati, da smo 
bili v drugi svetovni vojni na 
pravi strani, na pravični stra-
ni, ki je bila tudi zmagovita 
stran. Bili smo odločni in 
zmagoviti v boju, bodimo še 
naprej samozavestni in do-
stojanstveni v zavesti zmage. 

To od nas terja etika zmago-
valcev." 

Predsednik Tiirk je spom-
nil, da je čas po drugi sveto-
vni vojni prinesel nove tra-
gične dogodke in velike zlo-
čine, kot so bili množični 
pregoni in poboji poražen-
cev. Brez sodbe in brez milo-
sti. Ko danes odkrivamo 
grozljive posledice tistega 
časa, se moramo zavedati, 
da smo bili del sveta, ki je bil 
vržen z moralnih tečajev. 
Zato si ne smemo nalagati 
večjih moralnih bremen, ka-
kor nam gredo. Vse naše žrt-
ve, tudi vojnega in revolucio-
narnega nasilja, zaslužijo 
svoj mir, je dajal in nadalje-
val: "Danes, več kot šestde-
set let po koncu vojne, pa za-
služimo mir in spravo tudi 
živi. Vendar pa se v Sloveni-
ji še danes lotevamo vpraša-
nja sprave nestrpno in veli-
kokrat na preveč političen 
način. Volje zanjo je prema-

lo. Preveč pričakujemo od 
spravnih, simbolnih dejanj, 
zlasti od dejanj drugih. Pre-
malo se razume, da sprava 
nastaja vsak dan, nastaja v 
srcih ljudi in je življenjsko 
odvisna od njih. Premalo se 
upošteva, da je na tej osebiu 
ravni marsikaj že spreme-
njeno in da je velik del 
spravne poti že prehojen. 
Premalo se razume, da je 
pot do sprave treba začeti pri 
sebi, da se pot do sprave za-
čne s priznanjem lastnih na-
pak in z odpuščanjem napak 
drugih." Spomnil je na pis-
mo pokojnega škofa Antona 
Vovka po drugi svetovni voj-
ni, ki izkazuje njegovo glo-
boko etičnost. Govor je skle-
nil z ugotovitvijo, da je Slo-
venija sicer danes na vrhu, 
vendar še ni zgled pravne in 
socialne države. Ustaviti mo-
ramo procese, ki vse večje 
število naših ljudi potiskajo 
pod prag revščine. 

Turizem na Loškem 
MATEVŽ PINTAR 

Tisočletna Škofja Loka se 
ponaša z nešteto znameni-
tostmi; na nekatere so Loča-
ni ponosni, drugih se sramu-
jejo. Katera je najpomemb-
nejša znamenitost, ki bi jo 
pokazali turistu, ki bi obiskal 
Škofjo Loko, smo povprašali 
Ločane v tokratni anketi. 

Škofjeloški grad, Id se vzpe-
nja nad mestom, nas pozdra-
vi že ob prihodu v Ško^o 
Loko. Velika večina, kar 76 
odstotkov vprašanih, bi se 

skupaj s turistom povzpela 
prav nanj. 15 odstotkov vpra-
šanih bi ga popeljalo po sred-
njeveškem mestnem jedru 
oziroma Placu. Po en odsto-
tek vprašanih bi turistu poka-
zalo eno od loških cerkva, Ka-
pucinski most. Spodnji trg ali 
Kaščo. Trije odstotki so nave-
dli druge znamenitosti, med 
katerimi omenimo Hudičevo 
brv, Nacetovo hišo, dvorec Vi-
soko in Hribec. 

Največja sramota Škofje 
Loke je prav gotovo bivši ho-
tel Transturist, kar 42 odstot-

kov ga turistu nikakor ne bi 
pokazalo. Tudi zanemarjeno 
kopališče v Puštalu ni mestu 
v ponos, zanj se je opredelilo 
19 odstotkov vprašanih. 
Smeti in onesnaženo porečje 
Sor so hud problem, saj jih je 
omenilo pet odstotkov vpra-
šanih. Štirje odstotki Loča-
nov se sramujejo neurejenih 
cest in parkirišč, trije odstot-
ki vojašnice ter nevzdržnega 
prometa skozi Spodnji trg. 
Dva odstotka sta opozorila 
na parkirana vozila in pro-
metni kaos na Mestnem trgu 
in prav toliko tudi na neure-
jeno staro mestno jedro ter 
propadajoče hiše. Drugačnih 
odgovorov je bilo skupaj pet 

odstotkov. 11 odstotkov vpra-
šanih ni vedelo, kaj bi lahko 
bilo v Škofji Loki takšnega, 
kar bi bilo treba prikriti turi-
stom, 4 odstotki pa menijo, 
da ni sploh nič takšnega. 

Sodelujočim smo v zahva-
lo ponudili štiri izvode Go-
renjskega glasa. Tisti, ki ste 
ponudbo sprejeli, spet priča-
kujte naš klic, kot smo se do-
govorili, vas povprašamo še 
po vašem mnenju o Gorenj-
skem glasu. Za nove naroč-
nike smo pripravili tudi nova 
privlačna darila. V Klicnem 
centm slepih bomo veseli va-
šega klica, naročite se lahko 
na telefonski številki 04/517-
00-00. 

Katera je za vas najpomembnejša znamenitost, ki bi jo ' ^ ^ S f S 
pokazali turistu v Ška<]i Loki? 

Kapucinski most 

Katera pa je tista stvar v Škofji Loki, za katero 
ne bi želeli, da jo vidi? 

c« te ln I - O P ' « « ' 4 % 
parkirisei ^ ^ voja5nia „ , „ „ „ , L „ , 

n« vem 

vozila n2 
Mestnem trgu 

^ ^ ^ ^ ^ ^ neurejeno 
hotel mest no |ed ro 
42% 2% 
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Predlogu Kranja se bodo uprli 
Prebivalci občine Naklo zavračajo predlog, da bi regijski center za ravnanje z odpadki stal na Polici. 
Ob predstavitvi projekta so našteli svoje razloge, zakaj temu nasprotujejo. 

STOJAN SAJE 

Naklo - Po objavi, da name-
ravajo graditi regijski center 
za ravnanje z odpadki v in-
dustrijski coni Exoterm - Po-
lica, je završalo med prebi-
valci bližnjih naselij v občini 
Naklo. Krajane Police in 
Okroglega so zato povabili 
na predstavitev projekta in 
pogovor z mediatorjem. 

presodili ob pridobivanju do-
kumentov. Takrat bodo vabili 
sosede kot stranke v postop-
ku, če bo to potrebno," je dejal 
župan Občine Naklo Janez 
Štular. Mediator Rudi Tavčar 
je pojasnil, da bo skušal po-
magati podobno kot v Teneti-
šah tudi tukaj. 

Najprej je želel tri odgovo-
re Bojan Katrašnik. Civilno 
iniciativo zanima, kakšen ob-

tem objektu je povedala pro-
jektantka B a r b ^ Avčin Tr-
žan. Občinski svetnik Mar-
jan Babič je izrazil presene-
čenje, da namerava Kranj po-
staviti objekt ob meji z obči-
no Naklo. Vprašal je, ali bo 
res treba ruiiti nekaj najbliž-
jih objektov na njihovi strani. 
Slednje je_ direktor Sladojevič 
zanikal, kar pa ni pomirilo 
ljudi v dvorani. Veliko očit-

Aleš Sladojevič (spredaj levo) ni prepričal domačinov, da center ne bi vplival na okolje. 

"Tako množičen obisk me 
preseneča. Mi smo pričakova-
li le dane civilne iniciative, ka-
terim bi predstavniki MO 
Kranj pojasnili odločitev o 
novi lokaciji regijskega cen-
tra. Zanjo so se dogovorili 
skupaj z Ministrstvom za 
okolje in prostor ter Zvezo 
ekoloških gibanj Slovenije. 
Sam sem izvedel za to potem, 
ko so me obvestili iz civilne 
iniciative. Lokacija je v kranj-
ski občini, na njej pa je mož-
na gradnja takega objekta. Ko-
liko bo vplival na okolje, bodo 

jekt hoče graditi MO Kranj 
na Polici, zakaj so opustili 
obveščanje prebivalcev in kaj 
je sklenil konzorcij CERO na 
seji 25. marca. Direktor upra-
ve MO Kranj Aleš Sladojevič 
je pojasnil, da je konzorcij 
CERO potrdil osnutek opera-
tivnega programa, ki ga je 
pzne je sprejela vlada. V 
njem je opredeljena gradnja 
objekta za mehansko biolo-
ško obdelavo odpadkov 
{M BO) na Polici, iz katerega 
bodo vozili ostanek v Kovor 
in na Malo Mežaklo. Več o 

kov je slišal predsednik ZEG 
Karel Lipič zaradi trditve, da 
objekt MBO ni ekološki bav-
bav za bližnjo okolico. 

Zakaj nasprotovanje 

"Ali bi kdo od vas mimo ži-
vel 800 metrov od takega ob-
jekta z dojenčkom," je vpra-
šal Domen Zupan goste. 
"Naše okolje je obremenjeno 
s prometom, zlasti tovornja-
ki, ki nas ogrožajo s hrupom 
in izpušnimi plini. Poleg 
daljnovodov z električnim se-

vanjem imamo asfaltno bazo 
in gramoznico z mnogimi 
škodljivimi vplivi. K nam se 
nameravata preseliti podjetji 
za zbiranje odpadnih suro-
vin. Kdo nam lahko da garan-
cijo, da bo center za odpadke 
edini tak objekt na tej lokaci-
ji v prihodnje.' Našega župa-
na sprašujem, ali nas bo pod-
prl v prizadevanjih za čisto 
okolje. Zanima me, ali bo 
stopil na našo stran, če ve-
čina občanov izrazi nasproto-
vanje gradnji centra," je želel 
vedeti Zupan. Vinko Ušenič-
nik z Okroglega je ocenil, da 
problem prizadeva okrog 
250 ljudi v okolici predvide-
nega centra. Mnogi bi bili 
prizadeti zaradi padanja 
vrednosti hiš. Kot je žalosten 
ugotovil Miloš s Police, je 
tam kupil hišo pred letom 
dni. Vanjo se je preselil iz 
Ljubljane, ker je slab zrak 
ogrožal zdravje otrok. Ne 
more verjeti, da želijo one-
snažiti to lepo dolino s prevo-
zi odpadkov. Vsem je pritrdi-
la soseda Štefka Pavlin, ki je 
predlagala postavitev neškod-
ljivega objekta v eni od pro-
padlih tovarn v Kranju. 

"Mi smo proti gradnji cen-
tra, kar potrjuje 745 podpisov 
prebivalcev vasi Okroglo, Po-
lica in Pivka," je med drugim 
povedala Mara Čmilec iz ci-
vilne iniciative. Tatjana Pri-
možič je menila, da imajo 
prebivalci Naklega pravico 
živeti v čistem in zdravem 
okolju. Kot je priznal Bojan 
Katrašnik, se zavzema za 
mimo rešitev. Če ne bo šlo 
drugače, bodo tudi oni posta-
vili šotore in preprečili grad-
njo centra na PoUd. 

Korita na Jorasovi poti ostajajo 
Marjan Podobnik zahteva odstavitev notranjega ministra Dragutina Mateja, Janez janša pa pravi, da 
to ni pravi način reševanja mejnih problemov. 

JOŽE KOŠNJEK 

Sečovlje - Zavodu 25. junij, 
ki ga vodi nekdanji pod-
predsednik slovenske vlade 
Marjan Podobnik, ni uspelo 
odstraniti cvetličnih korit na 
tako imenovani "evropski 
poti" na levem bregu Drago-
nje, ki zapirajo pot do do-
mačije Joška Jorasa in mora 
zato prek hrvaške mejne 
kontrole. Hrvaški in tudi 
slovenski policisti so one-
mogočili odstranitev korit, 
prav tako pa tudi namero 
protestnikov, da bi vztrajali 
ob meji. Organizatorji sho-
da so protestirali zoper rav-
nanje slovenske policije in 
zahtevali od predsednika 

Protest na meji pri Sečovljah / FOIKTUKO!« 

vlade Janeza JanSe, naj od-
stavi notranjega ministra 
Dragutina Mateja in gene-

ralnega direktorja policije 
Jožeta Romška. Joško Joras 
napoveduje za torek gladov-

no stavko, če slovenska dr-
žava ne bo ukrepala. 

Za mnenje o sobotnem 
dogodku pri Sečovljah smo v 
Begunjah vprašali predsed-
nika vlade Janeza Janšo. 

"Da se življenje ob meji 
lahko odvija kolikor toliko 
normalno, je bil pred petnaj-
stimi leti vzpostavljen začas-
ni režim, ki se v tem času ni 
spreminjal in ni nobenega 
smisla, da ga sedaj slovenska 
polidja v času, ko potekajo 
pogajanja, spreminja s silo. 
Tisti, ki zahtevajo intervenci-
jo slovenske polidje, morajo 
vedeti, da kličejo k uporabi 
nasilja, ki je še posebej ne-
sprejemljivo, saj obstaja mož-
nost za mimo rešitev." 

Sivi lasje zaradi 
tople malice 
v mnogih šolah bodo imeli precej težav pri 

zagotavljanju toplih obrokov za dijake. 

MATEJA RANT 

Kranj - Srednje šole bodo 
morale že septembra vsem 
dijakom zagotoviti topel 
obrok, ki ga bo država sub-
vendonirala z 2,42 evra. 
Vendar precej šol ta čas ne 
premore dovolj prostorskih 
zmogljivosti, da bi omogoči-
la m^co za vse dijake v šol-
skih prostorih. Do leta 2011 
so zato predvideli prehodno 
obdobje, ko se bodo dijaki 
lahko prehranjevali tudi v 
primernih prostorih v bližini 
šole. Kljub temu pa mnoge 
ravnatelje skrbi, kako bodo 
to izpeljali. Ponekod bodo 
morali zaradi tega celo po-
daljšati pouk. opozarjajo. 

"Upam, da se nam bo v 
prehodnem obdobju uspelo 
dogovoriti z bližnjim hote-
lom, sicer pa pričakujem 
precej težav zaradi pomanj-
kanja prostora," je potožil 
ravnatelj kranjske gimnazije 
Franc Rozman. Dijakom 
bodo poskusili zagotoviti 
prosto šolsko uro za malico, 
zaradi česar se jim po Roz-
manovih besedah pouk ne 
bo podaljšal v popoldanske 
ure, le večkrat na teden bodo 
imeli po sedem šolskih ur na 
umiku. Ta čas še nimajo pri-
memega prostora, v katerem 
bi lahko uredili prehranjeva-
nje dijakov, tudi v Srednji 
šoli Jesenice. "Morali bomo 
vključiti ponudbo iz okolice. 

čepirav nisem navdušen nad 
tem, da bodo dijaki hodili po 
restavradjah," je dejal ravna-
telj Stane Vidmar. Ne pred-
stavlja si tudi, kako bi lahko v 
šoli organizirali malico za 
vseh osemsto dijakov, če bi 
se tako odločili. "Brez podalj-
šanja pouka to ni izvedljivo, 
saj bi morali imeti res veliko 
restavradjo. če bi želeli, da bi 
v njej postregli topel obrok 
vsem dijakom v 25 minutah, 
kolikor traja glavni odmor." 
Ta čas namreč pouk večino-
ma končajo do 14. ure, kar je 
pomembno zlasti zaradi di-
jakov, ki v šolo prihajajo od 
drugod in so vezani na javna 
prevozna sredstva. 

V Srednji trgovski šoli 
Kranj bodo v prehodnem ob-
dobju dijakom zagotavljali le 
hladen obrok. "Računamo 
namreč, da se bomo v dveh le-
tih selili v prostore nekdanje 
tekstilne šole, kjer bomo po-
skrbeli za ustrezno kuhinjo in 
jedilnico," je pojasnil pooblaš-
čenec ravnateljice Anton Žni-
dar. Prav tako pa pričakuje te-
žave s prevozi, ker se bo dija-
kom zaradi tega podaljšal 
pouk. Težav z organiziranjem 
toplega obroka pa ne bodo 
imeli v škofjdošH gimnaziji 
"Ob šoli je dijaški dom, v ka-
terem je sodobna kuhinja z 
veliko jedilnico," je razložil 
ravnatelj Marjan Luževič in 
dodal, da bodo potrebni zgolj 
manjši posegi v umiku. 
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Markov semenj dobro obiskan 

Minulo nedeljo je v Vrbi potekal Markov semenj (na sliki), ki 
ga tradicionalno prirejajo ob praznovanju sv. Marka, svetni-
ka, ki mu je posvečena tamkajšnja cerkev. Na prireditvi, ka-
tere namen je ohranjanje etnološke dediščine in umetnostne 
obrti, se.je predstavilo 22 razstavljavcev iz vseh koncev 
Slovenije, je povedal )ože Resman, predsednik Kulturnega 
društva dr. France Prešeren, ki je semenj pripravilo v sodelo-
vanju z Zavodom za turizem in kulturo Žirovnica. Obiskoval-
ci so si z zanimanjem ogledali stojnice na parkirišču in v 
oklici Prešernovega spomenika, ki so predstavljale različne 
dejavnosti: pekarstvo, čevljarstvo, izdelovanje iz slame, 
lončarstvo, klekljanje, izdelovanje lesenih in kovinskih skuiptur, 
lectarsko delavnico, suho robo ... Prireditev je obogatila 
otroška folklorna skupina pod vodstvom Maruše Stres. A. H. 

Praznovanje tudi za otroke 
O b letošnjem tradicionalnem jurjevem semnju so na svoj račun prišli tudi najmlajši Gorjani, saj so v 
Spodnjih Gorjah dobili svoje prvo otroško igrišče. 

V I L M A STANOVNIK 

TRŽIČ 

Spominska plošča družini Born 

Tržiški muzej pripravlja v sodelovanju s Tehniškim muzejem 
Slovenije in Občino Tržič odkritje spominskega znamenja dru-
žini Born. Ploščo bo odkril tržiški župan in poslanec državne-
ga zbora RS Borut Sajovic v sredo, 30. aprila, ob 19. uri v jelen-
dolu. Pred tem dogodkom je družba Born izdala razglednico, 
na kateri je slika gradu Sv. Katarina v jelendolu v letih 1893-
1895, posnetek pa je ohranil Janez M ^ i č iz Jelendola. S. S. 

PLANINA POD GOLICO 

Bliža se praznik narcis 

V Planini pod Golico se pripravljajo na pestro majsko dogaja-
nje, ki bo predvsem v znamenju narcis. Kot je povedal pred-
sednik Turističnega društva Golica Franci Smolej, se na zelo 
sončnih legah bele lepotice, ki jim v rovtih pravijo ključavnice, 
že razcvetajo. V celoti pa bodo zacvetele v prihodnjih dneh. 
Že ta petek, 2. maja, bodo ob 14. uri odprli razstavo fotografij 
Planine pod Golico z naslovom S srcem te gledam, vas pod 
Golico avtorja Janka, Rabiča. Obenem bodo predstavili litera-
turo o Planini pod Golico z naslovom Pomlad v moji vasi av-
torice Darje Jakopič. Čez dober teden dni, v soboto, 10. maja, 
pa bo osrednja prireditev ob prazniku narcis. V kulturnem 
programu bodo nastopili mladi TD Golica, Folklorna skupina 
Julijana, Otroška folklorna skupina Rožle, sledil pa bo narcis-
ni ples z ansamblom Zasavci. U. P. 

Spodnje Gorje - "Vesel sem, 
da ob prazničnih dneh, kot 
je v Gorjah vsako leto jurje-
vo, predajamo v uporabo 
tako lepo pridobitev, kot je 
novo otroško igrišče tukaj v 
Spodnjih Gorjah pri Labo-
du. Že nekaj časa smo si 
prizadevali, da bi v krajevni 
skupnosti postavili vsaj eno 
igralo za otroke, pa nam v 
prejšnji občini to ni uspelo. 
Zato sem vesel, da lahko po 
letu in pol samostojne obči-
ne Gorje razveselimo otro-
ke z več igrali oziroma lepo 
urejenim igriščem. Otroci 
in starši se boste tu lahko 
srečevali in kakšno rekli 
tudi za boljšo prihodnost 
naših Gonj. Vsi skupaj se 
namreč zavedamo, da bo 
treba postoriti še marsikaj, 
od prepotrebne javne raz-
svetljave naprej. Sem pa 
zato, da se projekti izvajajo 
celovito drug za drugim, pri 
čemer je pomoč vseh doma-
činov tudi zelo pomemb-
na," je na sobotni prilož-
nostni slovesnosti ob odprt-
ju igrišča z otroškimi igrali 

PLANINA p o o GOLICO 

Srečanje gorenjskih 
izgnancev 

Srečanje gorenjskih izgnan-
cev, ki so bili izgnani v letih 
od 1941 do 1945, bo letos 
potekalo v Planini pod Go-
lico, in sicer v petek, 9. 
maja, z začetkom ob deseti 
uri. Letošnji organizator je 
Društvo izgnancev Jeseni-
ce. Slavnostni govornik na 
srečanju bo poslanec držav-
nega zbora Franc Žnidar-
šič. U. P. 
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DODATNA PREDSTAVA sobota 17. maja 2008 ob 20. uri 

Letošnji Jurjev semenj v Gorjah bo ob množici prireditev za odrasle ostal v spominu tudi 
otrokom, saj so v Spodnjih Gorjah dobili prvo otroško igrišče. 

poudaril župan Peter Tor-
kar, župnik Nikolaj Štolcer 
pa je blagoslovil igrala. 

"Kot ravnatelju šole mi je 
v posebno veselje, da smo 
dobili novo otroško igrišče, 
ki je pomembna pridobitev 

in upam, da jih bo po obči-
ni zraslo še več, saj otroci 
potrebujejo primeren pros-
tor, ki jim zagotavlja zdrav 
razvoj," je dodal ravnatelj 
Osnovne šole Gorje Miian 
Rejc, otroci, ki so poskrbeli 

za prijeten uvod s kultur-
nim programom, pa so 
medtem že preizkušal naj-
novejšo pridobitev. Celo 
sladkarije, ki so jim jih pri-
pravili, so tokrat morale 
malce počakati. 

Motili SO jih odpadki 
člani občinskega sveta Naklo so dali zgled drugim in odstranili za osem 

traktorskih prikolic odpadkov z divjega odlagališča v gozdu. 

STOJ AN SAJE 

Bistrica - Veliko divje odla 
gališče odpadkov ob gozdm 
poti k sotočju rek Save in Tr 
žiške Bistrice je že dolgo ka-
žilo podobo gozda južno od 
naselja Bistrica. Občinski 
svetnik Tone Kosec je več-
krat zaman opozarjal, da so 
take i n e točke v naravi sra-
mota za občino. S tem sta se 
strinjala kolega Jože Moho-
rič, ki je predsednik občin-
ske komisije za turizem, pa 
kolegica Gabrijela Jošt, ki je 
predsednica Turističnega 
druStva Tržič. Dali so pobu-
do za pomladno čiščenje, na 
katerem bi sodelovali člani 
občinskega sveta, delavci 
uprave in krajani. 

"Kljub širokemu obvešča-
nju o čistilni akciji je odziv 
slab. Osmim svetnikom in 
svetnicam so se pridružili 
le štirje drugi prebivalci. 
Žal ni nikogar od tistih, ki 
so odlagali odpadke na ne-
dovoljen kraj. Škoda, da ni 
nihče iz občinske uprave vi-
del, kaj vse so pripeljali v 
gozd. Kosi starega pohištva, 
kovinski deli, plastika, avto-
mobilske gume, odpadne 

Odpadke so vozili v gozd brezvestni ljudje, odstranili pa so 
jih prostovoljci. 

barve, bioloSki odpadki in 
Se kaj je bilo razsuto po 
strmini'nad levim bregom 
Tržiške Bistrice. Skušali 
bomo odstraniti vse," je po-
vedal Jože Mohorič iz Na-
klega v soboto, dopoldne. 
Kot smo izvedeli pozneje, 
jim je uspel pravi podvig. 
Na traktorski prikolici so 
naložili blizu 50 kubičnih 
metrov odpadkov, ki sta jih 
Albin Ck)lba in Peter Grašič 
zvozila na deponijo Teneti-

še. Divjega odlagališča od-
padkov pod vasjo Bistrica 
ni več. 

Isti dopoldan so organizi-
rali čistilno akcijo tudi Člani 
Prostovoljnega društva Žeje-
Bistrica. Občinski svetnik 
Marjan Babič je dejal, da je 
deseterica čistila smeti ob lo-
kalni cesti proti vasi Bistrica. 
Odpadke so pobirali še od 
ribnikov pod vasjo Žeje ob 
Strugi Tržiške Bistrice v 
smeri Dupelj. 

http://WWW.VSTOPNICE.COM
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Klekljali po navdihu mladih 
o b letošnjem prazniku čipke so izdali brošuro Ustvarjamo skupaj z novimi vzorci mladih ustvarjalcev. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Žiri - "Z mašino se da tnar-
skaj lepga narest, noubena 
ne more tak cvim zaplest," 
sta verza Maiije Gantar, čla-
nice Klekljarskega društva 
Cvetka, ki najlepše opišejo 
ro&io izdelano fipko in so v 
petek pomagale pri odprtju 
drugih slovenskih kleUjar-
skih dni v Žireh. Največ po-
zornosti so namenili mla-
dim in njihovemu ustvarja-
nju v šolskem računalni-
škem krožku. "Pri krožku 
smo se lotili risanja vzorcev 
čipk. Najprej smo se morali 
naufiti tehnike risanja, do-
bro je, da poznaš tudi osnove 
klekljanja, nato pa kar gre. 
Še najlažje je risati ribice," je 
povedal Tilen Albreht, ki je 
tudi sam sedem let klekljal, 
in sprožil saJve smeha. Med 
klekljaricami je znano, da je 
element "ribica" eden najza-
htevnejših pri izdelovanju 
fipke. 

Klekljarsko društvo Cvetke 
je tokrat v sodelovanju z Du-
šanom in Mojco Logar izdalo 
brošuro Ustvarjamo skupaj, 
kjer so predstavljeni vzorci 
mladih risarjev, nekaj so jih 
do sedaj že uresničili. "Klek-
Ijarice vedno iščemo nove in 
nove vzorce, s pomočjo mla-

Odprtja slovenskih klekljarskih dni se je letos udeležilo veliko obiskovalcev, ki so si z 
zanimanjem ogledali razstave čipk in vzorcev. 

dih pa smo sedaj dobili števil-
ne, nekaj tudi z novimi ideja-
mi. Upam, da bo mlade to 
spodbudilo tudi k izdelova-
nju čipk," je predstavila po-
men dela mladih Marica Al-
breht, mojstrica in učiteljica 
klekljanja. "Prijetno sem bila 
presenečena, saj imajo mladi 
veliko talenta. Upam, da 
bodo še ustvarjali," je bila ve-
sela Uekljarica Iva Sobočan. 

Klekljarski dnevi v Žireh 
bodo potekali vse do nedelje. 

Na občini je odprta razstava 
vzorcev računalniškega 
krožka in že ustvarjenih del, 
nekaj vzorcev je tudi na pro-
daj. Razstavljene so tudi ve-, 
ženine Simone Repinc z 
Bleda, v Hiši klekljane čipke 
A. Primožič 1888 pa je raz-
stava ob 120-letnici začetka 
delovanja. V galeriji DPD 
Svoboda so na ogled dela čla-
nic in članov društva Cvetke 
na temo Cvetke in cvetje, po-
leg je tudi izredno lepa in bo-

gata razstava Marije Kavčič. 
Tudi ona je mojstrica klek-
ljanja, ki se je vihtenja kle-
keljnov na povštru začela 
učiti med vojno in po njej. 
Nato se je zaposlila, poročila, 
vzgajala otroke ... Časa ni 
bilo, po težki bolezni leta 
1985 pa je znova sedla za 
povštar. Danes se spopada z 
najzahtevnejšimi vzorci, se 
udeležuje klekljarskih tek-
movanj in natečajev, ustvar-
ja izredno zanimive čipke. 

Šenčur ima dobre razvojne možnosti 
v Šenčurju so konec tedna zaključili praznovanje trinajstega občinskega praznika. Letos devet 
občinskih nagrajencev. 

S I M O N Š U B I C 

Šenčur - Na petkovi slav-
nostni akademiji v Domu 
krajanov v Šenčurju, ki je 
bila osrednja prireditev ob 
trinajstem prazniku Občine 
Šenčur, je župan Miro Ko-
želj devetim občanom pode-
lil letošnja občinska prizna-
nja. Najvišje priznanje, zlato 
plaketo Občine Šenčur, sta 
prejela Jože Hudobivnik iz 
Hotemaž in Milan Novak iz 
Trboj. Dobitnika srebrne 
plakete sta bila Slavko Hoče-
var z Visokega in Martin 
Gorjanc iz Voklega, brona-
sto plaketo pa so prejeli Dar-
ko Florjančič z Visokega, 
Marko Murko iz Šenčurja, 
Aleš Zupanec iz Vogelj, Ro-
bert Žepič iz Šenčurja in To-
maž Kukovič iz Šenčurja. 

Letošnjim nagrajencem se 
je župan zahvalil za pomoč 
pri uresničevanju skupnih 
ciljev. Sodelovanje je najbolj-
ša osnova za napredek in v 
Šenčurju je veliko taldh, ki so 
pripravljeni pomagati pri 
prostovoljni osnovi, je dejal 
Koželj, ki se je ob tem spom-
nil lani zaključenih občin-

Občinska priznanja je letos prejelo devet zaslužnih obča nov./f<»o: rim doh 

skih projektov. Med njimi so 
izstopali dograditev kanaliza-
cije in druge komunalne in-
frastrukture v Šenčurju, za-
četek gradnje doma v Vo-
klem ter izpeljava priprave in 
sprejema občinskega podro-
bnega prostorskega načrta 
skupnega pomena za regio-
nalno cesto Britof-Hotemaže. 

"Občina Šenčur ima do-
bre razvojne možnosti. V 
naši obrtno poslovni coni je 
že ta trenutek približno se-

demsto zaposlenih, ko bo 
dokončno zgrajena, bo v 
njej delalo okoli tisoč ljudi, 
kar ob osem tisoč občanih 
ni zanemarljivo število," je 
poudaril župan in opozoril, 
da zaradi hitrega razvoja 
lahko pride tudi do pretira-
nega priseljevanja, česar pa 
si v Šenčurju ne želijo, ker 
bi lahko ogrozilo uravnote-
žen razvoj tukajšnjih krajev. 
Ob tem je še podprl usta-
navljanje pokrajin, saj prav 

te po njegovem zagotavljajo 
uravnotežen in hitrejši raz-
voj Slovenije. "Pokrajine 
bodo državi močnejši sogo-
vornik, kot pa smo sedaj ob-
čine," je še dejal. 

Praznovanje občinskega 
praznika so v Šenčiirju po-
pestrili s številnimi kulturni-
mi, predvsem pa športnimi 
prireditvami. Najve^i šport-
ni dogodek je bila zagotovo 
sobotna kolesarska dirka za 
veliko nagrado Šenčurja. 

Loški vrtci bodo dražji 
Cene programov v škofjeloških vrtcih 
se bodo z majem povišale za 5,6 odstotka, 
kolikor je znašala letna inflacija. 

A N A H A B T M A N 

Škofja Loka - S sklepom 
škofjeloškega občinskega 
sveta se bodo z majem 
cene programov v vrtcih 
povišale za 5,6 odstotka 
tako za otroke prvega 
(nova cena 421,45 evra) kot 
tudi drugega starostnega 
obdobja (298,15 evra), za 
otroke v razvojnem oddel-
ku pa za 2,5 odstotka 
(1.076,56 evra). Podražitev 
bi lahko bUa še višja, če bi 
svetniki potrdili prvotni 
predlog župana Igorja 
Drakslerja, ki je predvide-
val 8,1-odstotno povišanje 
cen v oddelkih prvega sta-
rostnega obdobja, v oddel-
kih drugega starostnega 
obdobja pa 9,6-odstotno 
povišanje. Takšna podraži-
tev je po besedah župana 
posledica povečanja stro-
škov dela, materiala, stori-
tev in živil. Ker bo tako za 
starše po novem veljala 
nižja cena od ekonomske 
(izračunane po metodolo-
giji), bo razliko med njima 
morala doplačevati občina, 
ki že tako staršem v pov-
prečju sofinancira 70 od-
stotkov cene programov 
predšolske vzgoje. 

Prvotnemu predlogu dvi-
ga cen nista bila naklonjena 
ne odbor za mladinske de-
javnosti ne odbor za druž-
bene dejavnosti. Slednji je 
zato županu že v dneh pred 
sejo predlagal samo 5,6-
odstotno povišanje, kolikor 
je bila lani visoka inflacija. 
Župan je predlogu odbora 
prisluhnil in na seji svetni-
kom v potrditev predlagal 
manjšo podražitev, a obe-
nem opozoril, da bodo za-
radi tega morali v proraču-
nu poiskati kar nekaj dodat-
nega denarja za sofinanci-
ranje programov v vrtcih. 
Svetniki so po drugi strani 
razmišljali, da bodo morah 
vrtci v prihodnje poslovati 
racionalneje. 

Župan je v razpravi opo-
zoril tudi na prostorsko sti-
sko v vrtcih, ki se bo v pri-
hodnjih letih najverjetneje 
še povečala, saj bo jeseni 
začel veljati zakon, po kate-
rem staršem ne bo treba 
plačevati za dnigega otroka 
v vrtcu. "Ta ukrep je država 
premalo premislila. Pove-
čal se bo vpis otrok v vrtce, 
župan pa naj bo potem 
čarovnik, ki bo čez poletje 
zagotovil dodatne prostore 
zanje." 

GorenjskiGlas | 
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Snežnik, najvišji vrh Krasa 
JELENA J U S H N 

O njem je Valvasor zapisal: 
T a gora, ki ima za soseda 
grad z istim imenom, je čisto 
šiljasta in pravi nebni sveder, 
saj te tako poviša, da se z nje-
nega vrha po vsej deželi na-
okoli lahko z očmi sprehajaš, 
da, vidne žarke lahko pošiljaš 
prek morja, v Italijo, Dalmaci-
jo, na Hrvaško, v Turčijo in 
povsod naokoli. Leži na hrva-
ški meji in goji grozotne div-
jadi ..." 

Danes že četrto leto zapo-
red začenjamo uveljavljeni in 
brani Planinski kotiček, kjer 
vam bom vsak teden predsta-
vila zanimiv izlet v hribe, 
kakšno zanimivo turo, ki vam 
bo napolnila izpraznjene ba-
terije, kakšen kucelj, ki vas bo 
s čudovitim razgledom pre-
pričal, da se splača potruditi 
in stopiti na vrh katerekoli 
gore, ne da bi vam bilo treba 
odgovoriti na vprašanje, kaj si 
pa gor pozabil, obenem pa vas 
bo povabil, da greste na turo 
tudi naslednji teden. Drznem 
si reči, da v letošnji sezoni v 
dolini nismo imeli zime, a 
zato sneg po gorah ni skopa-
ril Tura, ki vam jo predstav-
ljam, je na dnigepr fcpnctt:-^ 
Slovenije in prepričana sem, 
da je vrh še vedno ,všaj,|tj_alo 

tudi snežen. Zaradi izpostav-
ljene lege na njem lahko f)0-
zimi doživite pravi utrip viso-
kogorja z močnim vetrom, le-
dom in obilico spega. Mene 
je letošnjo zimo pričakal v 
vsem svojem sončnem sijaju. 
Pa pojdimo proti Ilirski Bi-
strici in se podajmo na Snež-
nik! 

Snežnik je najvišji nealpski 
vrh v Sloveniji, ki se skriva v 
prostranih gozdovih v bližini 
Mašuna. Najlažji je dostop 
skozi Ilirsko Bistrico in čez 
Sviščake. Če vas moti gneča 
proti Ilirski Bistrid, še pose-
bej poleti, se v Pivki odcepite 
proti Knežaku, prek katerega 
se pripeljete naravnost v sre-
dišče Ilirske Bistrice, 50 me-
trov od odcepa za Sviščake. 
Zavijete levo v breg in čaka 
vas približno dvajset kilome-
trov ceste, od tega več kot de-
set kilometrov urejenega ma-
Icadama. Vsa križišča so zelo 
dobro označena s smernimi 
tablami, tako da zgrešiti prak-
tično ne morete. Turistično 
središče Sviščaki leži na nad-
morski višini 1242 metrov. 
Parkirate pri planinskem 
domu in se odpravite po ma-
kadamski cesti v smeri mar-
tadj proti Sn^nilM. 

^Pot jx)teka mimo vikendov, 
pn kapelid sv. Gabrijela pa 

zavijete desno. Pot se odcepi 
od ceste. Hoja v spodnjem 
delu je udobna, saj je polož-
na, nezahtevna in lepo spelja-
na. Še enkrat boste prečkali 
cesto in nadaljevali naprej po 
planinski poti, ki v tem delu 
poteka po gozdu. Senca je do-
brodošla in izkoristite jo, saj 
jo boste proti vrhu pogrešali. 
Kratki klančki vam bodo rah-
lo dvignili pulz, a pot se bo 
kmalu spet položila. 

Planinska pot se bo spet 
srečala s cesto, ki je v tem 
delu precej slaba in strmejša. 
Pred seboj boste gledali Mali 
Snežnik. Naj vas ne zavede; 
to še ni vrh, ki ga boste da-
nes dosegli. Makadam se 
konča na sedlu, kjer je čudo-
vit razgled proti vrhu, obe-
nem pa je to tudi botanični 
rezervat. Markirana pot po-
teka med pritlikavimi borov-
d in pripravite se, če boste 
šli poleti, da bo vroče kot v 
kotlu. Pot je skalovita, druš-
čino pa vam bo ddala čudo-
vita flora. Proti vrhu je pot 
vse bolj skalnata, zahtevnej-
ša, predvsem pa vroča, saj ni 
nikjer sledu o send, ki vas je 
spremljala v spodnjem delu 
poti. Trud in znoj, ki sta 
spremljevalca poti, sta popla-
čana, ko se na vrhu Snežni-
ka odpre razgled na vse stra-

ni neba; ko vidite celotne Ju-
lijske Alpe s slovenskim oča-
kom, Karavanke, Kamniško-
Savinjske Alpe, primorske 
hribe. Pogled proti jugu se 
ustavi na Učki, v Kvamer-
skem zalivu. Vidite otoke 
Rrk, Cres, Lošinj. Ob kristal-
no jasnem dnevu boste opa-
zili celo greben Velebita. 

Ker vas na Sviščakih čaka 
jekleni konjiček, boste sesto-
pili po isti poti. Zaradi prevo-
za je logistično zahtevno, če 
sestopite v Leskovo dolino, 
na notranjsko stran, ko se z 
vrha spustite proti JV. Mi 
smo tisto soboto gazili po 
gnilem snegu, saj ni bilo 
shojene steze. Še dobro, da 
smo se s pomočjo GPS-a iz-
ognili kraškim breznom, po-
kritim s snegom, ki jih je 
ogromno. Splačalo se je, saj 
je bila tura čudovita. 

Vzpon na Snežnik je lahka 
in dobro označena pot Ker je 
v zadnjem delu strmejša, se 
boste v poletni vročini dodo-
bra spotili, zato ne pozabite 
na zaščito za glavo in kremo 

•za sončenje. S Sviščakov je do 
vrha približno ura in pol do 
dve uri hoje, premagali pa bo-
ste 550 višinskih metrov. Na 
vrhu je Koča Draga Karolina, 
za katero skrbi PD Ilirska 
Bistrica. 

Rdeči križ Slovenije - Zveza združenj, Mirje 19, 1000 Ljubljana 
(RKS), na podlagi sklepa Generalne skupščine RKS z dne 10.4.2008 
objavlja 

javno ponudbo za prodajo nepremičnin 

v lasti RKS. 

I. Vrsta pravnega posla: 
Prodaja stvarnega premoženja, upoStevaje določila Zakona o knne-
tijskih zemljiščih (ZKZ). 

II. Predmet prodaje 
Parcele, vpisane v z.k.vl. št. 52, k.o. Gozd, ki se prodajajo v dveh sklo-
pih: 
- sklop a: 372/7 stavbišče v izmeri 204 rta in 372/6 gozd v izmeri 632 
m2 
• sklop b: 369/10 gozd v izmeri 30 m 2,372/5 gozd v izmeri 1.968 ma, 
372/13 gozd v izmeri 128 m2, 373/1 gozd v izmeri 27.897 m2, 374/8 
gozd v izmeri 7.338 mz in 374/10 gozd v izmeri 33.740 m2. 

III. Izhodiščna cena: 
Izhodiščna cena jeza sklop a) 73,840,00 EUR, za sklop b) 33,002,00 
EUR. Izhodiščni ceni ne vsebujeta nobenih davščin. Ponudbe pod 
izhodiščno ceno za posamezen sklop ne bodo upoštevane. 

IV. Pogoji prodaje: 
1. Nepremičnine se prodajajo po sistemu videno kupljeno. Lastnina 
je zemljiškoknjižno urejena. 
2. Nepremičnine bodo prodane po posameznem sklopu najugod-
nejšemu ponudniku (kupcu). Ponudnik lahko poda ponudbo za en 
sklop ali za oba sklopa; v ponudbi mora navesti, na kateri sklop se 
nanaša. Če ponudnik odda ponudbo za oba sklopa mora v ponudbi 
navesti ponudbeno ceno za vsak sklop posebej. Ponudbe za posa-
mezno parcelo posameznega sklopa ne bodo upoštevane. 
3. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost po-
nudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% izhodiščne cene 
sklopa(ov), za katerega(katera) oddajo ponudbo na transakcijski ra-
čun RKS, št. 290CK>0003377785, sklic 00-7094, s pripisom "Plačilo 
varščine Gozd". 
4. Ponudnik mora dati pisno Izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje 
priporočeno s povratnico RKS (prodajalcu) in Upravni enoti jesenl-
ce ali neposredno vloži na Upravno enoto Jesenice. 
3. Ponudnik mora dati ponudbo, ki jo pošlje priporočeno s povratni-
co na naslov RKS (prodajalca): Rdeči križ Slovenije - Zveza združenj, 
Mirje 39,1000 Ljubljana. 
6. Ponudba mora vsebovati: 
• naziv in naslov ponudnika, 
- telefonsko številko ponudnika, 
- navedbo sklopa, na katerega se nanaša ponudba, 
- ponudbeno ceno za sklop, na katerega se nanaša ponudba. 

7. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: 
- potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko svojega ra-
čuna (št banke in š t računa) za primer vračila varščine, 
- dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS 
(kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko 
fizične osebe oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko 
oziroma ID š t za DDV pravne osebe in s.p. ipd.). 
8. Skler»itev pogodbe in plačilo kupnine: 
- Pri sklenitvi pogodbe bo upoštevan zakonski vrstni red predkupnih 
upravičencev. 
• Kupec sklene pogodbo v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri in po 
poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. 
• Kupec poda v 8 dneh po sklenitvi pogodbe vlogo za odobritev pra-
vnega posla pri UE jesenice. 
• Kupec plača kupnino v 8 dneh po odobritvi pravnega posla na 
transakcijski račun RKS, š t 29000-0003377785, sklic 00-7094, s pri-
pisom "Plačilo kupnine Gozd". VarSčina se brezobrestno všteje v 
kupnino, 
- Zemljiškoknjižno dovolilo se izstavi na podlagi odločbe o odobrit-
vi pravnega posla in po plačilu celotne kupnine. 
- Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in 
vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. 
- Če kupec v roku, ki je dolo^n v tej (8.) tod(i, ne sklene pogodbe, 
ne poda vloge za odobritev pravnega posla ali ne plača kupnine, ima 
RKS pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno po-
godbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varšči-
no; RKS ima pravico zadržati plačano varščino tudi, če kupec odsto-
pi od pogodb. 

V. Postopek: 
1. Rok za sprejem ponudbe je 30 dni od dneva, ko je bila ponudba 
objavljena na oglasni deski Upravne enote jesenice. 
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponud-
be,, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. 
3. RKS si pridržuje pravico, da pozove vse najugodnejše ponudnike 
k oddaji nove ponudte ali opravi z njimi dodatna pogajanja ali opra-
vi med njimi javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, 
ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, naj-
manjši dvig ponudbene cene pa je 2.000 EUR. 
4 Ponudniki bo4o o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 
10 dneh po izbiri. 
5. Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh 
po izbiri najugodnejšega ponudnika. 
6. RKS ima pravico, da postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pra-
vnega posla. 
7. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo 
ponudbe ter vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva ne-
premičnine. 
8. Dodatne informacije pri kontaktni osebi: Snežana Markovič, tel. 
01/24 ' 4 328. 

Rdeči križ Sloi^nije - Zveza združenj 

Razgled proti vrhu Snežnika /Foto:|cicna|ustin 

Na vrhu Snežnika je vedno veliko ljudi. /F°to:|ci«na|u»if> 

Ravnatelji na Orehku 
SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - Osnovno šolo Orehek 
je v organizadji Slovenskega 
šolskega foruma obiskalo šest 
osnovnošolskih in srednješol-
skih ravnateljev iz Anglije, 
Frandje, Nizozemske in Nem-
čije. Tema srečanja je bila Part-
nerstvo med starši, učend in 
učitelji - pot h kakovostni šdL 
Gostje so se srečali z učitdji, 
učend in predstavniki staršev 
šole. Pogovarjali so se o traja-
nju osnovnošolskega in sred-
nješolskega izobraževanja, pri-
merih dobre prakse, poklic-
nem usmerjanju, o \4ogi učen-
cev in njihovih staršev pri obli-
Irovanju vizije šole. 'Tak> kot v 
Sloveniji imajo fudi v tdi drža-
vah težave zaradi premajhnega 
zanimanja za poHicno šolanje. 
Skupaj smo ugotovili, da je edi-
na rešitev čim večja prehod-
nost med izobraževalnimi pro-
grami in dovolj zgodnje moti-
viranje osnovnošolcev za tehni-

ško in naravoslovno znanje. 
Predstavnik staršev, ki izhaja iz 
gospodarstva, pa je poudaril ve-
lik pomen obvezne prakse v 
času šolanja," je povedala rav-
natdjica OŠ Orehek iNte Sod-
nik. Podobno kot pri nas je v 
teh državah urejeno vključeva-
nje otrok s posebnimi ptreba-
mi v redne šole. 

'Tudi v teh deželah šole na 
nadonalni ravni preverjajo 
znanje svojih učencev, v Angli-
ji še ob vstopu v šolo, tako da se 
potem vidi, koliko znanja so 
otrod pridobili med šolanjera 
Med otroki so namreč velike 
razlike, saj izhajajo iz različnih 
socialnih okolij, in kakovosti 
šole ni mogoče meriti samo po 
dosežkih na nadonalnem pre-
verjanju znanja. Ugotavljajo 
pa, da standardizirane oblike 
preverjanja znanja hromijo 
ustvarjalnost učencev, saj se 
poučevanje preveč prilagaja za-
ključnemu testiranju," je še po-
vedala Sodnikova. 

mailto:info@g-glas.si
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Na počitnice s športniki 
Po lanskem poskusu so se letos v Kranjski Gori odločili, da pripravijo še bogatejšo ponudbo 
športnih taborov, ob domačih zvezdnikih na čelu 2 Anžetom Kopitarjem, Markom Miličem in 
Juretom Koširjem pa bo gostitelj tudi legendarni italijanski nogometaš Francesco Totti. 

VILMA STANOVNIK 

Kranjska Gora - "Namen 
športaih taborov je, da mladi 
preživijo lepe trenutke v na-
ravi, da spoznavajo življenje 
vrhunskih šjjortnikov in nji-
hovih družin, da spoznajo, 
kako zanimiv je lahko šport. 
Pod budnim spremstvom 
trenerjev in strokovnjakov 
jim bomo omogočili takšna 
doživetja, svoje počitnice pa 
bodo lahko preživeli v družbi 
zvezdnikov kot so Anže Ko-
pitar, Marko Milič, Jure Ko-
šir in Francesco Totti," je na 
priložnostni predstavitvi po-
udaril direktor HIT AlpLne 
Aleš Topolšek, ki je prepri-
čan, da bodo mladi z navdu-
šenjem mesto vsaj za nekaj 
počitniških dni zamenjali za 
zanimivo druženje v naravi. 

Prav tako so izziv druženja 
z mladimi radi sprejeli 
športniki, ki imajo tudi sami 
otroke in so prepričani, da 
jim lahko ponudijo zanimi-
ve izkušnje. "Res sem že raz-
mišljal, da bi po končani 
športni karieri imel svoj ko-
šarkarski tabor, kjer bi mla-
de navduševal za košarko in 
zdravo življenje. Trenutno 

Marko Milič in jure Košir sta prepričana, da bodo otroci iz 
Kranjske Gore odhajali z lepimi Izkušnjami. Med njimi bo 
tudi Luka Dončič, ki mu je Marko že podaril košarkarski 
dres s svojim podpisom. 

pa mi igranje vzame še pre-
več časa, da bi se lahko po-
svetil takšni organizaciji. 
Zato pa sem navdušen spre-
jel povabilo iz Kranjske 
Gore, ko se bom v tabor 
vključil le s svojim progra-
mom in prisotnostjo. Z me-
noj bodo tudi žena in hčerki • 
in prepričan sem, da se 
bomo imeli lepo," je ob 
predstavitvi košarkarskega 
tabora povedal Kranjčan 
Marko Milič, ki je že več let 

med najbolj priljubljenimi 
slovenskimi športniki, svoje 
znanje in širok nasmeh pa 
bo med 28. junijem in 19. 
julijem razdajal vsem udele-
žencem tabora v Kranjski 
Gori. 

Prav tako se novega druže-
nja s športa in novih dožive-
tij željnimi fanti in dekleti 
veseli bivši smučar Jure Ko-
šir, domačin z bližnje Moj-
strane, ki ima že nekaj izku-
šenj iz lanskega druženja 2 

mladimi. "Kranjska Gora je 
zanimiva tudi poleti in lani 
sem pri druženju z otroki 
res užival. V mojem šport-
nem taboru bomo poskrbeli, 
da bodo mladi spoznali čim 
več različnih športov, se 
vmes zabavali in odšli z lepi-
mi spomini," je povedal Jure 
Košir, ki ima dve hčerki in 
sina, v Kranjski Gori pa bo z 
mladimi med 23. in 30. av-
gustom. 

Že konec junija, med 21. 
in 28. junijem, bo mlade ho-
kejskega znanja na rolerjih 
in športnega življenja v 
Kranjski Gori učil tudi Anže 
Kopitar, ki se je pri delu z 
mladimi izkazal že lani, le-
tošnja novost pa bosta nogo-
metni tabor Francesaca Tott-
ija v tedenskih terminih od 
15. junija do 10. avgusta, pa 
tudi petdnevni poletni tabor 
odbojke na mivki od 18. do 
22. avgusta. Cene taborov so 
zelo različne, saj bodo mladi 
lahko v Kranjsko Goro priha-
jali le čez dan ali pa bodo bi-
vali v hotelih. Nekaj mladim 
(dvema na teden) bodo omo-
gočili tudi brezplačne počit-
nice. Več o vsem pa izveste 
na www.hitholidays-l^.si. 

V Ribnem poskrbeli za aktivni oddih 
o b hotelu v Ribnem pri Bledu s o na novo uredili pet teniških igrišč z reflektorji, igrišče za odbojko na 

mivki in košarko, igrala za otroke, ponujajo pa tudi vrsto zanimivih programov. 

VILMA STANOVNIK 

Ribno - Le malo turistov, pa 
tudi domačih obiskovalcev 
pride na Bled zgolj občudo-
vat lepote, tudi raziskave ka-
žejo, da je zadnja leta pri po-
nujanju oddiha še kako po-
membno atraktivno preživ-
ljanje prostega časa v naravi. 
Tega se vse bolj zavedajo 
tudi v gorenjskem turistič-
nem biseru, kjer so v prele-
pem okolju hotela Ribno 
zadnja leta zgradili teniška 
igrišča z možnostjo igranja 
pod reflektorji, igrišče za od-
bojko na mivki, igrišče za 
ulično košarko in igrala za 
otroke, postavili pa so tudi 
brunarico s prijetno teraso, 
kjer se bodo družili tako do-
mači športni navdušenci kot 
turisti. Simbolično so vse 
pridobitve odprli minulo so-
boto. 

"Naš športno rekreativni 
center smo poimenovali 
Aktivni oddih, pri pripravi 
programov pa nas je vodila 
želja, da tako domačinom 
kot gostom ponudimo čim 
bolj pestro ponudbo športne 

Bogata ponudba rekreacije in prijetno druženje na terasi brunarice v Ribnem sta nova 
aduta Ribnega in vsega Bleda. 

rekreacije. Ob vseh na novo 
urejenih igriščih bomo na-
mreč ponujali programe 
tako za goste, ki prihajajo v 
hotel Ribno, kot vse druge 
obiskovalce. Tako imamo že 
programe nordijske hoje, 
kolesarjenja, pohodništva..., 
saj se naše podjetje Aktivni 
oddih idcvarja predvsem s 

špormo rekreacijo in anima-
cijo," je povedal Uroš AM-
brožič, profesor športne 
vzgoje in domačin, ki ima 
tudi že izkušnje s pripravo 
športnih prireditev za otoke 
pa tudi odrasle, saj sodeluje-
jo tudi z drugimi blejskimi 
hoteli in Turizmom Bled. 
"Po poletju pripravljamo že 

tudi nove projekte, saj smo v 
podjetju večinoma mladi in 
polni novih idej. Prepričani 
smo, da Bled takšno ponud-
bo potrebuje, in trudimo se 
po najboljših močeh," še do-
daja Uroš Ambrožič, ki je 
prepričan, da bodo tako do-
mačini kot tiuisti radi priha-
jali tudi v Ribno. 

Ic GIBAJTE SE Z N A M I 
MIROSLAV BRACO CV)ETIČANIN k 

Dva proti ena za dež 
In kot kaže, nam bo danes za-

bil še tre^ žebj/iček i> gume. Sta-
tistika trenutno kaže bo^e de^u, 
ampak april se ho poslovil in z 
ryim muhasto vreme, zato verja-
mem, da gfi dohidmo in prdiiti-
mo že v maju. 

Prgšryi tordc so, kot sem dišal, 
del^u navk^uh jjriSi ^ije, ki niso 
izcukra.Jazmsempasemimd 
resen namen. Naprca%'en v bojno 
opremo in s kolesom sem gledal 

okno v luže m ulid. Ženi-
no zaporo sem že preskočil, a me 

je dež ujd že po stotih metrih. 
Predal sem se in obrnil nazaj mi 
toplo in suho. Potem sem spet bu-
ljil v oblake, kdaj se bodo razkro-
pili, a se niso vse do sedmih zve-

še vedno trdim, da je še r\ajla^e 
sepovzpetiz "lahko"spedaiko, ki 
je oborožena z "cikular" zobni-
kom zadaj in po možnosti tremi 
verižniki ali kompaktom spredaj. 
Seveda govorim za ms, ki smo 
bili rosno mladi pred nekaj desei-
le^. Zdaj smo pa posušeno mki-
di in o rosi ne moremopisati... 

Veijetno ste opazili enegi od 
naših bodočih sponzoijev, ki se 
bere Scott. Seveda veste, dagreza 
odliHm kolesa, kisov svetu uve-
Ijavljena že vrsto let. V Sloveniji 

jim po prepoznavnosti ni para in 
ker so povrhu še sponzoiji naše 
nast(yajoče ekipe, je samoumev-
no, da jih moram omeniti. Hotel 
sem reči to, da sem se m Šmar-

čer. Tisti štirje boste ve^etno vpra-
šali, ali morda ne živim v An^-
ji. Ma, Ige pa, ampak Rupa ni 
daleč od moje§i okna in en tr-
mast, de^a poln obhk seje na-
mestil ravno nad našo ulico in 
samo čakal, kdaj bom pomolil 
nos iz hiše: takoj je spu^ curek 
na mojo čelado. Ob ighje bih že 
vse mimo in cesta seje dcoraj po-
sušila, zato sem se vseeno odpra-
vil na kratek, ampak slndefe tre-
ning. Ko sem najslabše vo^e, 
grem vedno na Šmaijetno goro... 
in se vrnem še dabše, jasno. Ne 
sprašujte zakaj? Enkrat, ko 
bomo trenirali kdesatjettje nav-
kreber, bomo zavili t/o gor, če-
prav nismo gori nič pozabili ali 
izbili. Le toUko, da občutimo 
puls v griu, želodcu, rokah, no-
gah in zadnjici, pravzaprav, da 
se bomo prepričali, da naše srce 
pod dresom še vedrto zna biti tudi 
v rdečem dnnol^u. Šmaijetnaje 
krasen klanec za izgfih^atye ve-
sel/a do kdesaijenja, pravimo ti-
sti, ki komaj prenesemo svojo 
maso do vrha. Tisti, ki to naredi-

jo la^e ali skoraj z lahkoto, pa 
pravijo, daje to klanec za prave-
ga kolescaja, karkcii noj bi to že 
pomenilo. 

Ne vem sicer, s katerim kole-
som seje lažje povzpeA 50 gor. 
Jaz sem poizkt^ žez vsemi, če 
odStgem bmx-a in tistega, ki ga 
imam za "po mleko". Zgorddm 
imam težave z ravnotežjem, s 
trekinff)m se mi zdi, da sem se 
zredU za deset kik^ramov, zato 

jetno vzperijal prav z njihovo spe-
daiko, na kateri piše Scott Adict 
Ri,kisemsi^sposodilvkolesar-
skem klubu Radenska'KD fi-
nančna točka. Podje^e Proloco 
Trade, d. o. o., iz Kranja je na-
mreč generalni zastopnik Scotta 

Še tura za danes: ob iyh 
pred prodajalno Aha-
Kokrica-Bobovek-
Tatinec-Čadovlje-
Trstenlk-Goriče-Golnik-
Senično-Križe-Duplje-
Žeje-Naklo<ilj pred 
gostiščem Dežman 

za Slovenijo in je eden od ^>on-
zotjev Ijub^ansk^ kolesarske-
ga kluba. Ni treba zgubljati be-
sed, da je to kolo odlično in 
opremljeno z vrhunsko opremo 
Sram Force. Kolo je opravilo svo-

jo junkcijo stoodstotno, in če bi 
bil jaz v boljši formi, bi mimo 
lahko zapisal, daje bila to vož-
nja, kakršne že dolgo, dolgo ni-
sem doživel. V eni od prihodnjih 
številk bom en model podrobnge 
opisal, ker sem teg/i moral prehi-
tro vrniti (s težkim srcem). 
Scotta lahko vidite na Gorenj-
skem v prodajalnah: GraSca iz 
Križ, Extrane Vital iz PuStala, 
Valy-Žagar iz Korkrice, Zupan 
Šport iz Radovljice, Kolo Bled, 
Šport Oblak iz Žirov. 

mailto:vilma.stanovnik@g-0as.si
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KRAN) 

Smrt v dijaškem domu 

S Policijske uprave Kranj so včeraj sporočili, da je v dijaškem 
domu v Kranju umrl 25-letni moški. Ob 8.45 so iz Zdravstve-
nega doma Kranj poklicali na Policijsko postajo Kranj in 
sporočili, da je v eni od sob Dijaškega doma na Kidričevi uli-
ci v Kranju moški, ki ne kaže znakov življenja. Ob prihodu 
na kraj je dežurna zdravnica ugotovila, da je mrtev. Policija 
poroča, da gre za aj-letnika z območja občine Radovljica, ki 
je dan prej v večernih urah prišel v dijaški dom na obisk k 
prijateljici. Do 2. ure sta bila budna, nato sta legla k počitku. 
Zjutraj je prijateljica videla, da moški ne kaže znakov življe-
nja, zato je poklicala zdravstveno službo. Policisti na truplu 
niso našli sledov nasilja, vzrok smrti pa bo znan po oprav-
ljeni obdukciji, ki jo je odredila zdravnica. S. Š. 

KRANJ 

Previdno pri kurjenju kresov 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje vse orga-
nizatorje javnih prireditev s kresovanjem in druge, ki bodo 
ob prvomajskih praznikih kurili kresove, opozarja, da mora-
jo upoštevati določila 5. člena uredbe o varstvu pred poža-
rom v naravnem okolju. Kurišče morajo obdati z negortjivimi 
materiali (s peskom, kamni, opeko), prostor okoli kurišča 
mora biti očiščen vseh gorljivih snovi, kurišče pa mora biti 
tudi dovolj oddaljeno od gozda, dreves, prometnic in zgradb. 
V času kurjenja mora biti ob ognju vedno nekdo prisoten, če 
pa bodo kres kurili otroci, mora biti prisotna odrasla oseba. 
Pri kurjenju se ne smejo uporabljati gorljive tekočine {npr. 
naftni derivati) ali materiali, ki pri gorenju razvijajo močan 
dim in strupene pline (npr. avtomobilske gume). Ob vetrov-
nem vremenu je treba kurjenje kresa prekiniti, na koncu pa je 
treba ogenj pogasiti in kurišče prekriti s peskom ali zemljo. 
Na javnih prireditvah s kresovanjem mora biti organizirana 
požarna straža, ki jo lahko opravljajo le gasilci. S. Š. 

GRAD 

Pod Krvavcem ukradli avto 

Na praznik upora je neznani storilec na parkirnem prostoru 
pri spodnji postaji kabinske žičnice Krvavec ukradel osebni 
avtomobil znamke Audi A3, letnik 2006, z registrsko številko 
Lj 75-7NP. Vozilo je sive barve, nameščena pa ima lita platiš-
ča. Tat je lastnika oškodoval za okoli petnajst tisoč evrov. 

VODICE 

Vlomilci v novi hiši 

V noči na petek so neznani storilci vlomili v na novo zgrajeno 
stanovartjsko hišo v Vodicah. Iz nje so odnesli več kosov 
stanovanjske opreme (sedežno garnituro, mizo, dva televi-
zorja ...). Lastnika so oškodovali za deset tisoč evrov. S. Š. 

Or 
Orka d. o. o., specializirano podjetje za veletrgovino in 

distribucijo kemikalij in plastičnih granulatov 

Vabi k sodelovanju 

SKLADIŠČNIKA (m/ž) 

Zahtevamo osnovnošolsko izobrazijo in nekaj delovnih izkušenj. Zaže-
len je izpH iz varstva pred požari, izpit iz ravnanja z nevarnimi snovmi 
In izpit za voznika viličatia. Delo bo potekalo pretežno na lokaciji v 
Podnartu in ot>časno tudi v Ljubljani. 
Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost in pripravlje-
nost za timsko delo ter željo po pridobivanju novega znanja. 
Če je to tisto pravo delo, ki ga iščete, vas vabimo, da se nam 
pridružite. 

Ponudbe s kratkim življenjepisom ter potrebnimi dokazili pošljite v osmih 
dneh po objavi na naslov: OrKa d.0,0,, Ovoî akova 5 , 1 0 0 0 Ljubljana 
ali na E-pošto: zdenka.cestnik@orka.sl. 

Vlak seje iztiril, potniki rešeni 
v sobotni vaji reševanja v primeru prometne nezgode na železnici so sodelovali poklicni gasilci, 
reševalci, policija in druge pristojne službe. 

MATJAŽ G R E G O R I Č 

Struževo - Na kranjskem ope-
rativno komunikacijskem 
centm so v soboto ob 10.22 
prejeli obvestilo o iztirjenju 
potniškega vlaka, ki je nekaj 
minut prej krenil s kranjske 
železniške postaje v smeri 
proti Jesenicam. Na center je 
poklical eden od potnikov, 
enalco je storil niimoidoči in 
skoraj hkrati je obvestilo po-
slal tudi strojevodja, ki je po-
vedal, da se je vlak zaradi ne-
znanega vzroka iztiril na stru-
ževskem mostu, izpod spred-
njega dela kompozicije se je 
začel valiti dim, nekaj potni-
kov je bilo tudi ranjenih. 

K sreči je šlo tokrat samo 
za vajo reševanja v primem 
prometae ne^ode na želez-
rud, s katero so želeli prika-
zati usposobljenost vseh pri-
stojnih služb za tovrstno ak-
cijo, če bi resnično prišlo do 
nesreče. Na prizorišče "ne-
sreče" so že nekaj minut po 
obvestilu prispeli kranjski 
poklici gasild, reševald pre-
hospitalne enote nujne me-
dicinske pomofi, policisti in 
gorski reševald. S posebnim, 
23 vožnjo po tirih prirejenim 
vozilom je nekaj kasneje do 
vlakovne kompozicije prišla 
še enota Slovenskih ždeznic, 
ki po končani reševalni akdji 
poskrbi za ponovno vtirjenje 
vlaka. Kot je ob začetku reše-
valne vaje povedal direktor 
kranjske Gasilsko reševalne 
službe Vojko Arlač, je na že-
lezniški progi od Kranja pro-
ti Radovljid kar nekaj kilo-
metrov težko dostopnega te-
rena, ki bi ob morebitni že-
lezniški nezgodi za reševalce 
predstavljal precejšnje težave 
ter zahteval reševanje s kop-
nega, vode in zraka. V reše-
valni vaji bi moral sodelovati 
tudi polidjski helikopter, ki 
so ga odpovedali. 

Po posredovanju gasilcev 
so svoje delo začeli opravlja-
ti gorski reševald, ki so težje 
ranjence z vlaka spravili 2 
nosili, pripetimi na žičnice, 
druge pa so gasild zavarova-
li z odejami in jUi pospremi-
li do reševalcev. Reševalna 
ekipa je v šotoru^ ki so ga po-
stavili kranjski taborniki, 

Na prizorišče nesreče so že po nekaj minutah prispeli gasilci, reševalci in policisti, kasneje 
tudi posebno železniško vozilo. 

Težje ranjence so gorski reševalci z vlaka v nosilih, pripetih na žičnico, prepeljali do enote 

nujne pomoči. 

oskrbela težje ranjene potni-
ke, medtem pa je posebej 
usposobljena posadka gasil-
cev in potapljačev začela 
iskati potnike, ki naj bi ob 
iztirjenju vlaka popadali v 
vodo. Potek reše^ilne vaje je 
ves čas nadziral in usmerjal 
vodja intervendje pri kranj-
skih poklicnih gasilcih Ma-
tej Kejžar, ki je dejal, da bi 
bilo reševanje v resnični si-
tuaciji zelo težavno. Reševal-
na vaja je bila uspešna, po-
drobnosti pa bodo znane po 
analizi. 

M M I U 

FROST 
Podjetje Family frost. d. 0. o.. 
PE PodreCa pri Medvodah išie 
prodajalce (m/ž) za prodajo 
svojih Izdelkov. Podjetje se 
ukvarja z ulično prodajo zamrz-
njenih izdelkov In vsi. ki sle ko-
munikativni, prijazni, radi vozite 
kamionCek In prodajate, ste 
vabljeni v prijeten kolektiv. 
Za vse dodatne Informacije, 
prosim, pokličite 051/671-153 
- Vinko Tršan. 

TLAKOVCl PODLESNIK 
WWW.TLAKOVEC.SI Tel.: 02/450 38 60 

KRANJ 

Slovenska vlada predlaga hrvaški strani 
enotno besedilo pooblastila 

Slovenska vlada se dogovarja s hrvaško stranjo za olajšanje 
postopkov pri potovanjih mladoletnih oseb brez zako-
nitih zastopnikov na Hrvaško, zato je predlagala enotno 
pooblastilo zakonitih zastopnikov mladoletnikov tretjim 
osebam, kakor to zahteva novi hrvaški zakon o tujcih. 
Poročali smo že, da morajo imeti mladoletniki, ki potujejo 
na Hrvaško brez spremstva staršev, po novem pri sebi 
posebno soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov, 
da jim dovoljujejo samostojno potovanje ali potovanje v 
spremstvu tretje osebe. Vsebino soglasja mora po zakonu 
prevesti sodni tolmač, pooblastilo pa mora biti tudi overje-
no. Ker te spremembe hrvaške zakonodaje predstavljajo 
dodatne težave za starše oziroma zakonite zastopnike 
slovenskih otrok, ki vsako leto v velikem številu potujejo na 
Hrvaško, je slovenska vlada hrvaški strani posredovala 
predlog enotnega besedila pooblastila zakonitih zastopni-
kov tretjim osebam z željo, da bi v primeru soglasja hrva-
ške strani s predlaganim besedilom odpadli stroški vsako-
kratne overitve prevoda. Tako besedilo bi bilo dostopno 
na svetovnem spletu, kjer bi ga lahko vsakdo, ki bi ga 
potreboval, natisnil, izpolnil ter na katerikoli upravni enoti 
ali v notarski pisarni overil zgolj svoj podpis. Urad vlade 
za komuniciranje je še sporočil, da si bo vlada prizadevala 
za čim prejšnji dogovor o tem vprašanju. Če bo do njega 
prišlo, bodo sporočili tudi, kdaj in kje bo dostopno enotno 
besedilo pooblastila. S. Š. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Jubilejni Šenčur Mahoriču 
Na kolesarski dirki za V N Šenčurja je zmagal Mitja Mahorič (Perutnina Ptuj). Pri mladincih najboljša 
Savčana Domen Kalan in Nejc Bešter. 

MAJA BERTONCELJ 

Šenčur - Jubilejni, 10. kriterij 
po ulicah Šenčurja, ki je v so-
boto potekal v organizaciji 
Kolesarskega društva Šen-
čur, je že po tradidji domači 
uvod v slovensko člansko ko-
lesarsko sezono in šteje tudi 
za lovoriko kriterij sloven-
skih mest in zlato Scottovo 
kolo. 

Dirko so odprli mlajši in 
starejši mladinci. V ospredju 
so bili kolesarji Save. Pri 
mlajših mladincih so z Nej-
cem Beštrom in Blažem Bo-
gatajem osvojili dvojno zma-
go, pri starejših mladincih pa 
je največ točk s sprintov zbral 
Domen Kalan. "Pri ml. mla-
dincih smo prikazali izredno 
taktično vožnjo. Jasno je bilo, 
da imata kot dobra sprinterja 
največ možnosti Bešter in 
Bogataj. Drugače je pri st. 
mladincih, kjer so v ospredju 
kolesarji HIT-a, vendar nam 
je njihova taktika tokrat šla 
na roke, saj ni bilo pobegov, 
Domen pa je izreden sprin-
ter in je to znal izkoristiti," je 
bil zadovoljen Marko Polanc, 
trener mladincev pri Savi. Za 
Kalana, ki prihaja iz Šutne, je 
bila to sploh prva zmaga v tej 
kategoriji. 

Kot zadnji so se na 50 kro-
gov (65 km) dolgo dirko po-
dali člani. V začetku je najbo-
lje kazalo Gregu Boletu 
(Adria Mobil). Kolesar iz Be-

gunj na Gorenjskem je dobil 
prve štiri sprinte in bi dirko 
prav gotovo končal med prvi-
mi tremi, če ne bi nekaj kro-
gov pred ciljem padel in od-
stopil. Prva tri mesta so si 
tako razdelili Mitja Mahorič 
(Perutnina), David Tratnik 
(Radenska KD Finančna toč-
ka) in Gregor Gazvoda (Pe-
rutnina), ki so bili v begu sla-
bo polovico dirke. V Savi so 
stavili na sprinterja Alda Ina 
Ilešiča, ki je končal na 6. me-
stu: "Žal noge niso bile pra-
ve. Morda smo bili na startu 
po Številu kolesarjev malce v 
podrejenem položaju." Iz-
med Savčanov je dirko ob 
progi moral spremljati po-
škodovani Gašper Švab, ki 
ima težave z bolečinami v 
nogah že vse od Lonjerja, za 
kaj gre, pa še vedno ne ve: 
"Nekajkrat sem bil pri orto-
pedu, na rentgenu, mesec in 
f>ol sem hodil k fizioterapev-
tu, dobil tudi blokade. Sedaj 
čakam na magnetno reso-
nanco. Na kolo grem naj/eč 
enkrat tedensko, bolečine sp 
prehude." 

Ob deseti izvedbi dirke so 
v Šenčurju podelili tudi na-
grade. Prejeli so jih: podjetja 
Protim Ržišnik Pere, Rešet, 
Aerodrom Ljubljana, Vigred, 
Avtohiša Real, Janez Jereb, s. 
p., ter PCD Šenčur, Občina 
Šenčur, KK Sava Kranj, Poli-
cijska postaja Kranj, Marjan 
Vidic in Franc Kem. 

Najboljši v kategoriji elite: David Tratnik, Mitja Mahorič in 
Gregor Cazvoda 

Pri mlajših mladincih dvojna zmaga za Savo (z leve): 
Blaž BogaUj, Nejc Bešter, tretji je bil jure Berk. 

Naši hokejisti najprej z gostitelji 
Naša hokejska reprezentanca je v nedeljo odpotovala na svetovno prvenstvo elitne divizije v Kanado, 

kjer se bodo v Halifaxu najprej pomerili z domačo reprezentanco Kanade. 

V I L M A STANOVNIK 

Kranj - Slovenska članska 
hokejska reprezentanca je 
po zaključnih pripravah v 
Mariboru minuli četrtek 
zvečer vendarle odpotovala 
na zadnjo pripravljalno tek-
mo pred odhodom na sveto-
vno prvenstvo. Na Slova-
škem so se pomerili z do-
mačo reprezentanco nekda-
njih svetovnih prvakov, naši 
hokejisti pa so morali pri-
znati premoč s 3 : 1. Edini 
strelec za Slovenijo je bil To-
maž Razingar, kljub porazu 
pa varovanci selektoria Mat-
sa Waltina in trenerja Matja-
ža Kopitaria niso razočarali. 

"Res smo bili poraženi, 
vendar pa sem zadovoljen z 
igro, posebno z obrambo. 
Imeli smo sicer še nekaj re-
zerv v napadu. Tako optimi-
stično odhajamo v Kanado," 
je povedal kapetan sloven-

skih risov Marcel Rodman z 
Rodin, ki je nato v nedeljo 
zjutraj z brniškega letališča 
z drugimi našimi hokejisti 
odpotoval proti Frankfurtu 
in nato naprej proti Halifa-
xu. Sledila je še pot do me-
steca Pork Hawkesbury, 
kjer jih danes čaka zadnja 
pripravljalna tekma pred za-
četkom svetovnega prven-
stva, ko se bodo pomerili z 
ekipo Norveške. Po njej 
bodo 1. maja odpotovali na 
eno od prizorišč svetovnega 
prvenstva v Halifax, kjer jih 
v petek čaka prva tekma na 
svetovnem prvenstvu. Po-
merili se bodo z domačo re-
prezentanco Kanade, ki je 
med favoriti prvenstva. Prav 
tako z eno favoriziranih 
ekip za naslov svetovnih pr-
vakov bodo nato igrali v 2. 
krogu v nedeljo ponoči, ko 
se bodo skušali čim bolje 
upreti reprezentanci ZDA. 

Naša hokejska reprezentanca, na čelu s kapetanom 
Marcelom Rodmanom (na sliki s pokalom) se je lani doma 
v Tivoliju veselila vmitve med svetovno hokejsko elito, te 
dni pa bodo skušali v Kanadi to tudi upravičiti. /Foto rmaoou 

Priložnost za zmago in s 
tem obstanek med svetovno 
hokejsko elito že po prvem 

delu pa bodo naši iskali 
predvsem tekmi 7. maja z 
ekipo Latvije. 

GORENjSKI SEMAFOR 

NOGOMET 

Prva liga Telekom Slovenije, 30. krog: Domžale: Livar 1 : 
1; na lestvici z 58 točkami še vedno vodijo Domžale, eki-
pa Kopra na 2. mestu ima 52 točk. V soboto, 3. maja, ob 
18. uri bodo DomžalčanI gostili ekipo Nafte. 2. SNL, 22. 
krog: Triglav Gorenjska : Krka 3 : o. Na lestvici vodi ekipa 
Rudarja Velenje s 37 točkami, ekipa Triglava Gorenjske na 
5. mestu ima 34 točk. V 23. krogu to nedeljo, 4. maja, bo 
ekipa Triglava Gorenjske gostovala pri Rudarju. 3. SNL -
zahod, 21. krog: Kranj : Kalcer Vodoterm 4 : 1 , Tolmin : 
Roletk Dob 1 : i, Avtoplus Korte : Tinex Šenčur o : 1. Na 
lestvici vodi Olimpija Ljubljana z 51 točkami, na drugem 
mestu je Tinex Šenčur s 45 točkami. Že v petek ob 19. uri 
bo ekipa Tinexa Šenčurja gostila Jadran Dekane, ekipa 
Kranja bo v nedeljo gostovala pri Olimpiji Bežigradu, 
ekipa Kalcerja Vodoterma pa bo ob 17. uri gostila Adrio. i . 
gorenjska liga, 16. krog: Polet : Britof 2 : 2, Ločan : Vele-
sovo o : 5, Kranjska Gora : Bohinj 4 : o, Naklo : Niko Že-
lezniki 2 : o, Alpina Žiri: Sava i : 2, Šobec Lesce: Bled Hir-
ter 6 : 1 . Na lestvici vodi ekipa Save. 2. gorenjska liga, 15. 
krog: Visoko : Bitnje 5 : o, Hrastje : Kondor 2 : 2, Trboje : 
Podbrezje 5 : i. Na lestvici vodi ekipa Visokega. V. S. 

BALINANJE 

Člani, 2. krog: 1. diiavna liga: Primskovo: Planina Petrič 8 
: 14, Radovljica Alpetour: Jadran Izola 20: 2, Bistrica : Po-
stojna 9 : 13. Vrstni red: Planina Petrič, Postojna in Sloga 
po 6, Radovljica Alpetour, Kolektor Idrija, EIS Budničar in 
Jadran Izola po 3, Bistrica, Brdo in Primskovo po o. 2. liga 
- vzhod: Tezno Cimos: ČIrče Van-Den 6 : 1 6 , Angel Besed-
njak : Tržič 4 : 1 8 , Svoboda: Center Kranj 13 : 9. Vrstni red: 
ČIrče Van-Den, Svoboda in Center Kranj po 6, Tržič, Roga-
ška Car System, Velenje Premogovnik, Tezno Cimos in 
Sodček po 3, Voličina in Angel Besednjak po o. S. Š. 

KOLESARSTVO 

VN Šenčurja: elite in pod 23 let i. Mahorič (Perutnina), 2. 
Tratnik (Radenska KD Finančna točka), 3. Gazvoda (Pe-
rutnina), 6. Ilešič, 13. Bonča, 17. Šilar (vsi Sava), i8. Ogris 
(Loborika), 19. Demarin (Sava), 21. Stare (Perutnina); 22. 
Kerkez (Sava); st. mladinci: 1. Kalan (Sava), 2. Mušič 
(Adria), 3. Kodele (HIT Gorica), 7. N. Košir (Radenska KD 
Finančna točka), n . Džamastagič (Perftech Bled), 12. 
Rožman, 14. Bitenc, 16. J. KoSir (vsi Sava); ml. mladinci: 
1. Bešter, 2. Bogataj (oba Sava), 3. Berk (Radenska KD Fi-
nančna točka), 7. Božovič, 8. Biček, n . Polanc, 17. Eržen, 
20. Bertoncelj, 21. Lipar (vsi Sava). M. B. 

GORSKI TEK 

Gorenjski pokal v rekreativnih tekih: 2. tek na jošta: abso-
lutno, moški: 1. Burrier (Fra) 27:59, 2. Alič (Šri čin moj 
maraton team) + 40,3. Janžekovič (AD Železmiki) -i-1:49, 
4. G. Bregar (TK Šmarnogorska naveza), 5. Mikloša 
(Kranj), 6. Švigelj (AK Sevnica), 7. Triler, 8. Janjatovič 
(oba KGT Papež), 9. Maček (Paty Adergas), 10. M. Bregar 
(TK Šmarnogorska naveza); ženske: i. Mrak 34:55,2. Gas-
hi (obe AD Posočje) + 2:00, 3. Tušar (ŠD Nanos Podna-
nos) + 2-41,4. Jelcvčan (Gorenjski glas), 5. Klemenčič (TK 
Tržiške strele), 6. Čen/ (Gorenjski glas). M. B. 

ŠAH 

4. rating turnir ŠD Corenjka Lesce - Končno stanje: 1. 
Franc Rodman, 8,5 (ŠD Jesenice), 2. Franc Ravnik, 7 (ŠD 
Jesenice) - najboljši senior, 3. Dušan Zorko, 6,5 (ŠS Tomo 
Zupan Kranj), 4. Zlatko Jeraj, 6 (ŠD Jesenice), 5. Marjan 
Lužnik, 5 (ŠD Jesenice), 6. Romuald Jovan, 5 (ŠD SIMP 
Radovljica) itd. O. O. 

Ciklusi NLB Kamnik • Gorenjska • Končni vrstni red: 1. 
Dušan Zorko, 7,5, ŠS Tomo Zupan Kranj, 2. Matej Keršič, 
7, ŠK Stari Mayr Kranj, 3. Zlatko Jeraj, 7, ŠD Jesenice, 4. 
Brane Deželak, 6,5, ŠK Stari Mayr Kranj, 5. Živko Juroš, 6, 
ŠK Stari Mayr Kranj - najboljSi senior, 6. Milorad Bulato-
vič, 5,5, ŠK Stari Mayr Kranj, 7. Uroš Ivanovič, 5,5, ŠK Sta-
ri Mayr Kranj, 8. Marko Podvršnik, 5,5, ŠK Stari Mayr 
Kranj... 12. Gal Drnovšek, 5, ŠS Tomo Zupan Kranj - naj-
boljSi mladinec itd. O. O. 

SOFTBALL 

Minilo nedeljo je v ljubljanskih Stožicah potekal prvi 
letošnji turnir v softballu. Ekipa Lisičk iz Škofje Loke se je 
na njem veselila dveh zmag, saj je naprej z rezultatom 21 
: 2 premagala ekipo Os iz Novega mesta, nato pa še 
ekipo domače Ježice z rezultatom n : 7. Naslednji turnir 
bo čez štirinajst dni v Novem mestu. V. S. 
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Kegljaški spektakel 
VILMA STANOVNIK 

Kranj - Naslednji konec ted-
na bo kranjsko kegljišče pr-
vič gostilo mednarodno pr-
venstvo veteranov, ob njem 
pa se obeta vrsta spektakular-
nih nastopov. Tako imenova-
ni Masters oziroma keglja-
ško tekmovanje veteranov bo 
v Kranj med 8. in 10. majem 
privabilo okoli sto tekmoval-
cev in tekmovalk iz šestih dr-
žav, trenutno pa je najstarejši 
na listi prijavljenih v moški 
konkurenci 85-letni Milan 
Bemik, najstarejša med tek-
movalkami pa je 78-letna An-
gelca Potočiiik. 

"Moški bodo tekmovali v 
petih različnih starostnih ka-
tegorijah, ženske pa v dveh. 
Tekmovali bodo dvakrat 120 
metov, zaradi velikega števila 
prijav pa smo se odločili, da 
bomo tekmovanje začeli že v 
četrtek, 8. maja, popoldne. 
Sledila bosta še dva tekmo-
valna dneva, uradno pa 
bomo prvenstvo odprli v 

petek 9. maja, ob 14.30, ko 
pričakujemo kar nekaj čast-
nih gostov, nekaj posebnega 
pa bo zagotovo nastop najsta-
rejše ke^javke v Evropi, Justi-
ne Rozman, rojene leta 
1917," pravi idejni vodja 1. 
mednarodnega kegljaškega 
prvenstva v Kranju Boris Ur-
bane, ki se s pomočjo drugih 
Članov organizacijskega od-
bora tekmovanja te dni že 
pripravlja na kegljaški spekta-
kel. Tekmovanje bo vse dni 
zanimivo tudi za gledalce, še 
posebno pa bodo ti na svoj ra-
čun prišli v petek ob 20. uri 
zvečer, ko bo potekalo revijal-
no tekmovanje bivših keglja-
ških prvakov: Nikole Draga-
ša, Marike Kardinar in Zden-
ka Pavlice, njim pa se bodo 
pridružili še bivši in sedanji 
športniki od Iva Daneva, Al-
freda Jermaniša, ekipa smu-
čarjev skakalcev, pa tudi novi-
narji in predstavniki spon-
zorjev. Skratka, obeta se pra-
vi žur, kot ga v kegljanju še 
ni bilo! 

KOŠARKA 

ŠKOFJA LOKA 

Na Podnu jutri gorenjski derbi 

Ob zaključnem turnirju košarkarske lige NLB, ko je v Tivoliju 
naslov prvaka slavila ekipa beograjskega Partizana, so košar-
karji odigrali tekme g. kroga lige UPC Telemach v ligi za pr-
vaka. Ekipa TC Mercatorja je gostovala pri Geoplin Slovanu 
in izgubila. Slovanovci so jih premagali z 90: 72. Novo zma-
go pa so zabeležili košarkarji Heliosa, saj so doma gostili eki-
pi Zlatoroga in zmagali s 76: 60. Na letvici vodi Union Olim-
pija, Domžalčani so na drugem mestu, Ločani pa na sed-
mem. Že jutri, v sredo, z začetkom tekme ob 19. uri pa se v 
dvorani na Podnu v Škofji Loki obeta gorenjski derbI, saj bo 
domača ekipa TCC Mercatorja gostila ekipo Heliosa. Tudi 
košarkarice delovno preživljajo praznične dni. V i. SKL za 
ženske v ligi za prvakinje je ekipa Odeje KED gostila ježico in 
izgubila s 83 : 87, ekipa HIT-a Kranjske Gore pa je gostila 
AJM in slavila z 91 : 57. Že danes, v torek, bo ekipa Odeje 
KED gostovala pri ekipi AJM, ekipa HIT-a Kranjske Gore pa 
pri Merkurju v Celju. V ligi od 7. do 12. mesta je ekipa košar-
karic Triglava gostovala pri Konjicah in izgubila s 97 : 58, 
Domžalčanke pa so zmagale pri Črnomlju s 37 : 71. V. S. 

Gorenjski Glas Za vas bdeiimo £as 

Uspešen že v prvi sezoni 
Šenčurjan Luka Pintar je že v prvi sezoni v telemark smučanju postal dvakratni državni mladinski 
prvak, odlično pa se je odrezal tudi na finalu svetovnega pokala. 

SIMON ŠUBIC 

Šenčur - Približno mesec 
dni je od konca smučarske 
sezone, a za 21-letnega Šen-
čurjana Luka Pintarja se je 
razpletla tako dobro, da je še 
nekaj časa ne bo pOzabil. Po 
Štirinajstih letih v alpskem 
smučanju je namreč lani 
prestopil v telemark smuča-
nje in takoj posegel po dveh 
naslovih mladinskega di^v-
nega prvaka. Ta uspeh mu je 
za nameček omogočil nastop 
na finalu svetovnega pokala v 
Lincoln Peaku v ZDA, kjer je 
z dobrim smučanjem prese-
netil ne samo vodstvo repre-
zentance, ampak tudi sebe. 

Po koncu lanske sezone se 
je znašel na razpotju, saj je 
izgubil motivacijo za nadalje-
vanje kariere. "Na pobudo di-
rektorja reprezentanc v tele-
mark smučanju Urbana 
Simdča sem se zato pridru-
žil telemarkerjem, kar za 

'alpince' ni običajno, saj ne-
koliko zviška gledajo na tele-
mark smučanje. Tudi sam 
sem ga imel za šport polovi-
čarjev, a sem kmalu ugotovil, 
da nimam prav. Telemark 
smučanje se namreč vse bolj 
razvija, zanj pa moraš biti fi-
zično še bolj pripravljen kot 
za alpsko smučanje," je razlo-
žil. 

Že v prvi sezoni v telemark 
smučanju je Šenčurjan na-
stopil na dveh tekmah sveto-
vnega pokala, ko pa je na Ko-
bli postal državni mladinski 
prvak v veleslalomu in kom-
binaciji, si je prismučal še 
stalno mesto v državni repre-
zentanci in udeležbo na fina-
lu svetovnega pokala v ZDA, 
ki jo je izkoristil z odliko - z 
20. in 24. mestom. "Ti uspe-
hi so mi dali veliko motivaci-
je za prihodnjo sezono. Cilj je 
biti vsaj med najboljšimi 
dvajsetimi v svetovnem poka-
lu, morda pa še kaj več. Do-

Luka Pintar se je izkazal v prvi sezoni. 

daten izziv bo svetovno pr-
venstvo, ki bo tokrat v Kre-
itschbergu v Avstriji. Ob tej 
priložnosti bi se zahvalil 
predvsem direktorju repre-
zentance Urbanu Simčiču in 
nekdanjemu svetovnemu pr-
vaku v telemarku Davidu Pri-

možiču, ki sta mi zelo poma-
gala v krstni sezoni. Veliko 
zaslug za dosežene rezultate 
pa ima tudi mof osebni spon-
zor Thorex Investment iz 
Šenčurja," dodaja eden naj-
bolj obetavnih telemark smu-
čarjev v Sloveniji. 

Mladi se bodo družili ob nogometu 
VILMA STANOVNIK 

Kranj - Nogometni klub Tri-
glav pod pokroviteljstvom 
Siemensa Sloveruja 3. in 4. 
maja pripravlja mednarodni 
nogometni turnir za dečke, 
rojene leta 1994. V Kranj in 
na Bled prihajajo reprezen-
tanca Beograda, nogometna 
kluba Sarajevo in Varteks -
torej ekipe iz Srbije. Bosne 
in Hercegovine in Hrvaške. 
"Podpiramo tak turnir, saj 
smo prepričani, da je šport 
lahko povezava med narodi, 

zlasti pa med mladimi. Gre 
za športnike z območja, ki je 
že v evropski družini držav 
ali pa si tja želi, ni pa naključ-
je, da je turnir v Kranju, kjer 
se na bližnjem Brdu dogaja 
veliko dogodkov ob predse-
dovanju Slovenije Evropi," je 
dejal Boštjan Škrab iz Sie-
mensa. 

"Naš klub s {»nosom gosti 
mlade nogometaše, pri tem 
smo hvaležni tudi MG Kranj, 
NK Bled ter tudi centni Brdo, 
ker si bodo lahko udeleženci 
ogledali tudi to zanimivost. 

Gre za uveljavljena nogo-
metna okolja in zato je tumir 
za vse nas tudi športna pri-
ložnost. Triglav pri delu z 
mladimi sodi v slovenski vrh, 
k nam pa prihajajo predstav-
niki o^ičnih nogometnih 
šol," poudarja Rajko Korent, 
trener ekdpe Triglava. 

Udeleženci bodo bivali na 
Bledu, si ogledali del Gorenj-
ske in med seboj odigrali 
vsak z vsakim tekme v Kra-
nju in na Bledu. Tekme bodo 
v soboto popoldne v Kranju 
in nedeljo dopoldne na Ble-

du, v hotelu Astoria pa bo slo-
vesna podelitev nagrad. Prvo 
v vrednosti tisoč evrov prispe-
va pokrovitelj. 

"V prihodnje želimo še več 
mednarodnih stikov, tesneje 
se povezujemo s SAK-om iz 
Celovca, lani smo bili na tur-
neji v Angliji, za mlade je so-
očanje z nogometom v dru-
gih državah izredno po-
membna izkušnja," ocenjuje 
vodja strokovnega dela ND 
Triglav 2000 Robert Mišja in 
dodaja, da si vsi želijo, da bi 
tumir postal tradicionalen. 

GIMNASTIKA 

MARIBOR 

Bertoncelj v finalu, a brez stopničk 

Na tekmi svetovnega pokala v športni gimnastiki v Mari-
boru, na 41. Šalamunovem memorialu, so bili uspešni tudi 
slovenski telovadci. Aljaž Pegan in Alen Dimic sta dosegla 
dvojno zmago na drogu, Mitja Petkovšek pa je bil tretji na 
bradlji. Kljub poškodbi zapestja leve roke pa se je v finale na 
konju z ročaji uvrstil Sašo Bertoncelj iz Gorenje vasi pri 
Retečah. V finalu pa tudi tokrat ni imel sreče, padel z orod-
ja in z oceno 14,55 točke končal na 5. mestu. M. B. ' 

ODBOJKA 

BLED 

Alen si je pokvarili slavje 

Klub dvojnem slavju, tako ob naslovu državnih odbojkarskih 
prvakov kot praznovanju 22. rojstnega dneva, je bila prejš-
nja sreda tudi nesrečen dan za igralca ACH Volleyja Alena 
Pajenka^ saj je v eni od akcij nerodno doskočil na nogo so-
igralca Roka Satlerja in si pri tem poškodoval gleženj. Potre-
boval bo 14 dni počitka že maja pa ga čakajo kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo. V. S. 

IN LINE HOKEJ 

STRAŽIŠČE 

Debi domačim Orlom 

Minulo soboto in nedeljo je Športno društvo Kranjski orli v 
sodelovanju z zavodom za šport in Zvezo športnih društev 
Sava pripravilo tekme 4. in 5. kroga državnega prvenstva v 
hokeju na roierjih, tako imenovanem in line hokeju. Ekipa 
Srbbri team orli si je priborila kar tri zmage, saj je Vetije 
ugnala 9 : 3, Muflone Tolmin 5 : i , najbolj sladka pa je bila 
zmaga v derbiju domačih ekip, ko je s 4 : 2 premagala ekipo 
Zbornaje Bande. V. S. 

mailto:vilma.stanomik@g-glas.si
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Zanimiva soseda Koroška 
Na sosednjem Koroškem je veliko zanimivega in še neodkritega tudi za obiskovalce iz Slovenije. 
Nekatere so takoj za mejo. Pogosto se peljemo mimo njih. Vzemimo si tudi čas za ogledi 

JOŽE KOŠNJHK 

V današnji števdUd Gorenj-
skega glasa namenjamo več 
pozomosti sosednji Koroški, 
naši sosedi in najjužnejši av-
strijski zvezni deželi z glav-
nim mestom Celovcem. 
Predstavljamo uspešno de-
lovanje Posojilnice-Bank 
Borovlje-Celovec/Ferlach-
KlagenfiiTt, ki je ena od sed-
mih posojilnic-bank Zveze 
bank iz Celovca, ki je Sanica 
znane avstrijske bančne 
družbe Raiffeisen in največja 
denarna ustanova Slovencev 
na Koroškem. V nekdanji po-
slovalnici banke v bližnji Tra-
ti so v Cingelčevi hiši uredili 
muzej bančništva. Največ za-
slug za njegovo ureditev ima 
Melhior Verdel. Pozornost 
namenjamo največji turistič-
ni zanimivosti boroveljskega 
in tudi širšega območja Ko-
roške, divji in obenem ro-
mantični soteski Čepa/ 
Tscheppaschlucht, ki se za-
čne kmalu za mejo med Slo-
venijo in Avstrijo, nad Pod-

Thomas Schneider, vodja oddelka za turizem na 
celovški občini 

Ijubeljem/Unterloibl na ko-
roški strani. 

Naše predstavljanje Koro-
ške se nadaljuje v Celovcu, 
ki bo od 7. junija naprej eno 
od prizorišč evropskega pr-
venstva v nogometu. Na ob-
novljenem celovškem stadi-
onu z dobrimi 30 tisoč sede-
ži bodo reprezentance Hrva-
ške, Poljske in Nemčije. Ce-

lovška zanimivosti sta Mini-
mundus ali svet v malem, v 
katerem so razstavljeni mo-
deh 144 najznamenitejših 
stavb na svetu, in le nekaj 
minut oddaljeno Vrbsko je-
zero/ W6rthersee. Mini-
mundus, ki praznuje 50-let-
nico delovanja, je tudi dobro-
debia ustanova. Cisti dobi-
ček dobi humanitarna orga-

Počitnice v Labotski dolini 
Wolfsberg z okolico je središče turističnega območja z zelo prijaznim 
podnebjem in z veliko sonca. Pravijo mu tudi "Koroški raj". 

Počitniška regija Wolfsberg v Labotski do-
linl/Lavanttal, dobrih petdeset kilometrov 
vzhodno od Celovca, je odmaknjena od 
množičnega turizma. Je pravi kraj za goste, 
ki želijo aktivno, v naravi preživeti svoj do-
pust. Pravijo, da zagotavlja letovanje v La-
botski dolini sprostitev za telo in dušo na 
najvišji ravni. 

Labotska dolina je z okrog 200 kilometri 
označenih poti in z možnostjo vzpona na 
okoliške, tudi do 2000 metrov visoke hribe, 
užitek za manj zahtevno hojo in za zahtev-
nejše pohode. Počitniško območje Wolfs-
berg/Labotska dolina je znano tudi po pod-
nebju s prijetnimi temperaturami in največ-
jim številom sončnih dni na Koroškem. Zato 

pravijo Wolfsbergu in okolici kar "Koroški 
raj". Ob zelo lepi in neokrnjeni naravi pa je 
mesto živahno. Obiskovalcu ponuja veliko 
možnosti nakupa, športa in rekreacije. Skozi 
vse leto organizirajo kulturne in zabavne pri-
reditve, tako da obiskovalcem vseh okusov ni 
dolgčas. Posebnost počitniške regije so stare 
koče in klasične koroške gostilne z izvirnimi 
jedmi. Urejenih in označenih je 190 kilome-
trov kolesarskih stez. Letno kopališče je eno 
najlepših v Avstriji. Mesto z okolico premore 
športni center, igrišče za golf, jahanje, letenje 
z motornimi in jadralnimi letali, tenis, squash 
in druge aktivnosti. Imajo pokrito ledeno dvo-
rano za drsanje in igranje hokeja. Seveda pa 
ne manjka urejenih trgovin in restavracij. 

nizadja Rettet das Kind/Reši 
otroka. Vrbsko jezero je z 
urejeno obalo, otočkom, ki je 
tudi med Slovenci znana 
božja pot, in ladjami, ki vozi-
jo obiskovalce, nekaj poseb-
nega. 

Koroška posebnost je tudi 
mesto Wolfsberg v Labotski 
doIini/Lavanttal, dobrih pet-
deset kilometrov vzhodno od 
Celovca v smeri proti Grad-
cu. Zgolj kratek obisk, še po-
sebej pa dopust v dolini, ki 
ima na Koroškem največ 
sončnih dni, zagotavlja spro-
stitev za telo in dušo. Pred-
stavljamo pa tudi dolino reke 
Malte/Moellal v zahodnem 
delu Koroške, ki je znana kot 
"dolina slapov" in je zaščite-
na kot narodni park. V vasi 
Kolbnitz je spo^ ja postaja 
gorske železnice Reisseck, ki 
popelje obiskovalce 2245 
metrov visoko, kjer so najviš-
je ležeča umetna jezera v Ev-
ropi in jih uporabljajo za pro-
izvodnjo elektrike, obenem 
pa so prvovTstaa turistična 
zanimivost 

WoH5berg biser Labotske doline 

V Minimundusu je tudi maketa Narodna in univerzitetne 

knjižnice iz Ljubljane. 

Wol^berg z gradom 

V Wolfsbergu in okolici skupinski izieti 
1. dan: Vožnja s Klippitz-
Expressom (traktor s po-
sebnim priklopnikom) na 
kočo Schulterkogeihute, 
pohod 2,5 km. 

se stalno kaj dogaja 

Zanimive prireditve 

Med 6. in 15. junijem bo v starem delu mesta umetniška raz-
stava Sodobni umetniki, od petka, 20. junija, naprej bo v 
starem delu mesta in na znamenitem gradu "Čarobni 
gozd", v soboto, 28. junija, pa bo mesto z okolico praznova-
lo mestni praznik. Julija bodo Wolfsberg obiskale ribiške trž-
nice iz Hamburga. Postavljene bodo na Bleivveissovem par-
kirišču. 

Dopust za Starše in otroke 
Julija in avgusta organizirajo družinski dopust s progra-
mom za otroke, ki obsega jahanje, ribolov, plezanje pod 
Strokovnim vodstvom, vodne igre, sprehode, tenis, tabor-
ni ogenj in streljanje z lokom. Polpenzion ža družino z 
dvema otrokoma znaša 882 evrov, za družino 2 enim 
otrokom pa 777 evrov. 

2. dan: Voden pohod. 
Ogled muzeja Heinrich 
Harrer, ki leži ob znanem 
rudniku Hiittenberg. Po-
poldne sprostitev v hotelu. 
Zvečer plesna zabava. 

3. dan: Obisk Gradca, ev-
ropskega mesta kulture 
2003, in vožnja po zahod-
noštajerski vinski cesti 
Schilchenveinstrasse z ob-
iskom lipicancev v Pibru 
(180 km.) 
Lahko si izberete tudi plov-
bo po Vrbskem jezeru in 
obiščete minimundus v 
Celovcu, (ca. 160 km) 

4. dan: Poletno sankanje 
na sankaški progi Hohen-
wart 
Bivate v hotelu***, vi/ell-
ness oaza, savna, parna 
savna, itn., 3 x polpenzion, 
organizirano vodstvo, več-
erna zabava ob glasbi 
(vstopnine niso vključene 
v ceno ponudbe). 

Skupna cena na osebo 
159,00 evrov 

Vsa pojasnila daje Turistični und-marketing 
mesta Wol6berg/Tourismus 

biro-Stadtmariceting der Stadt Wotftberg, 
Cetreidemarkt 3, A-9400 Wolfeberg. 

Telefon: 0043 4352 3340, 
e-poSta: tourlsfnusbuero(g>wolfšberg.at 

Spletna stran: www.wolfsberg.at 

http://www.wolfsberg.at
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Z vlakom v hribe 
Vožnja p o panoramsk i cesti v dolini Ma l te 

in vožnja z gorsko železnico nad 2 0 0 0 metrov 

v i soko je nepozabno doživetje. Gor sk i svet nudi 

številne priložnosti za manj zahtevne p o h o d e 

in za vzpone na bližnje vrhove. 

Dolini reke Malte, do ka-
tere je mogoče priti mimo 
Spittaia, v zahodnem delu 
gorate Koroške pravijo tudi 
"dolina slapov". Cesta, ki je 
speljana skozi narodni park, 
je pravi gradbeni podvig, saj 
pripelje obiskovalca z začet-
nih 911 na 1933 metrov viso-
ko. Od konca ceste je le še 
malo hoje do drugega grad-
benega čudeža, do najvišje 
ležečega umetnega jezera v 
Avstriji Kolnbreinsperre. Jez 
je visok 2 0 0 metrov, dolg 
626 metrov in širok 41 me-
trov. Dolg je 4,5 kilometra, v 
jezeru pa je 200 milijonov 
kubičnih metrov vode. Av-
strijci so z gradnjo te ceste 
in jezera dokazali, da jim pri 
gradnji v visokogorju ni 
para. 

Le pol ure vožnje od te 
gorske ceste je druga po-
sebnost: gorska železnica 
Reisseck. Njena spodnja 
postaja je v Koibnitzu, zad-
nja pa 2245 metrov visoko, 

nad katero se dviga 2965 
metrov visok vrh gore Rei-
seck. Gorska železnica je 
preurejena tovorna železni-
ca, ki so jo uporabljali za 
gradnjo akumulacijskih je-
zer, ki jih Avstrijci uporab-
ljajo za proizvodnjo elektri-
ke. Gorska železnica pelje 
po 82-odstotni strmini in v 
slabe pol ure premaga 1517 
metrov nadmorske višine. 

Graditelji ceste in železni-
ce pravijo, da jim je uspelo 
vzpostaviti sožitje narave in 
tehnike, saj je celotno ob-
močje varovani naravni 
park. Gorski svet nudi šte-
vilne priložnosti za manj za-
htevne pohode in za vzpone 
na bližnje vrhove. 

Panoramska cesta do je-
zera K6lnbreinsperre je od-
prta med 8. majem in 26. 
oktobrom vsak dan med 
8.30 in 17. uro, gorska želez-
nica pa med 10. majem in 
12. oktobrom vsak dan med 
8.30 in 17. uro. 

Prireditve v Borovljah 

o d 15. maja do 15. oktobra bo 
v Boroveljskem gradu odprta 
posebna razstava o zgodovi-
ni puSkaistva. Letos praznu-
je svetovno znana puškarska 
obrt v Borovljah 450-letmco. 
Boroveljske puške niso zna-
ne le zaradi izredne preciz-
nosti, ampak tudi zaradi po-
sebno lepe izdelave. 
V soboto, 17. maja, se bo začel 
v Borovljah mestni praznik, s 
katerim bodo posebej prosla-
vili 45o-letnico puškarstva in 
130-letnico puškarske šole v 
Borovljah. Slovesnost se bo 
začela ob 11 . uri in bo trajala 
do poznih večernih ur. 
Jutri, 30. aprila, ob 1 6 . uri 
bodo na glavnem trgu v Bo-
rovljah postavljali majsko 
smreko, ob 19. uri pa se bo 
začela družabna prireditev. V 
četrtek, 1. maja, ob 10. viri bo 
v Borovljah prvomajski praz-
nik, 2. maja ob 14. uri pa bo 
v središču Borovelj tamečki 
trg. V nedeljo, 4. maja, pa bo 
tradidonalni kros skozi doli-
no Čepe. Start bo ob 10 . uri 
pred gradom v Borovljah. Ob 
10. uri pa se bo v Kirechent-
heuerju/Kožentavra začel 
mednarodni kolesarski ma-
raton. V soboto, 10. maja, ob 
18. uri bo v Borovljah plesni 
turnih standardnih in latin-' 
skoameriških plesov. 

Panoramska cesta Malta 
Do najvišjega avstrijskega zajezenega jezera se pripeljete po čudoviti panoramski cesti. 
14,4 km dolga cesta se vzpne z 911 na 1.933 m nadmorske višine. Na višini 2.000 m je 
zgrajen 200 m visok in 626 m dolg jez Kdlnbreinsperre. Ta gradbeni čudež si lahko ogledate 
tudi z organiziranim vodstvom. Obisk je možen vsak dan, od 8. maja do 26. oktobra 2008, 
med 8.30 in17.00 uro. 

Gorska železnica Reisseck 
z dolinske postaje v Koibnitzu se popeljete s to enkratno gorsko železnico na 2.200 m višine, 
kar je hkrati tudi najvišja evropska železniška proga. V manj kot pol ure premostite pri 
največjem naklonu 82% kar 1.517 m nadmorske višine. S te izhodiščne točke na Novem 
Reissecku se lahko podate na številne vrtiove v okolici. Obisk je možen vsak dan, od 10. 
maja do 12. oktobra 2008, med 8.30 in 17.00 uro. 

Informacije: Tauern Touristik GmbH 
www.tauerntouristik.at • tel. 0043/5/0313-32259 

PANORAMSKA CESTA MALTA 

A-9854 Malta 

tel. 0043/4733/296 

GORSKA ŽELEZNICA RE ISSECK 

A-9815 Koibnitz, Zandlach 45 

tel. 0043/4783/2410 
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Tauern Tuuristik 

Sožitje narave in tehnike 
Izlet v dolino reke Malte s privzdevkom "dolina slapov" vodi po nepozabni panoramski gorski cesti 
do najvišjega evropskega zajezenega jezera. Cesta, ki je speljana skozi narodni park, je čudoviti 
vzor tehnike gradnje visokogorskih cest Po serpentinah in skozi v skale vklesane predore se pri-
peljete neposredno do hotela in restavracije tik ob jezu. 

Le pol m vožnje od doline Malte je oddaljena gorska 
železnica Reisseck. Do te gorske železnice se pripeljete po 
dolini Mdital. Spodnja postaja je v vasi Koibnitz, od koder se 
z gorsko železnico ob prelepem pogledu na sosednje gore 
popeljete na višino 2.245 m. S te izhodiščne točke so med 
drugim možni pohodi na Miihldofska višinska jezera s prele-

t i 1 pim razgledom v dolino Mčitai. 

JazKM)i«ln 
vlšina/(toiana/§irina 
200/626/41 m 

Odlično leto Posojilnice-
Bank Borovije-Celovec 
Bi lančna vsota se je leta 2007 povečala za 28,3 odstotka in je prvič presegla 

mil i jardo nekdanjih š i l ingov ali 8 0 mi l i jonov evrov. 

Novi prostori Posojilnica-Bank Borovlje-Celovec 

Slovensko posojilništvo 
oziroma bančništvo Ima na 
Koroškem bogato tradicijo. 
Že leta 1889 je bila ustanov-
ljena Hranilnica in Posojilni-
ca Clinje/Clainach v bližini 
Borovelj, ki se je leta 1983 
združila v nov slovenski de-
narni zavod Posojilnica in 
hranilnica Borovlje Med prvo 
in drugo svetovno vojno nI 
delovala. Znova je začela po-
slovati leta 1949 in pomemb-
no prispevala k preživetju 
Slovencev in slovenščine na 
Koroškem, tudi z zagotavlja-
njem delovnih mest. Leta 
1994 se je preselila v nove 
prostore v središču Borovelj. 

Vodstvo Posojilnice-Banke 
Borovlje-Celovec v letnem 

poročilu poudarja, da je bilo 
leto 2007 poslovno naj-
uspešnejše v zgodovini delo-
vanja. Posojilnica, ki je ena 
od sedmih posojilnic oziro-
ma bank v sistemu Zveza 
Bank, ki je deželna organiza-
cija slovenskih kreditnih in 
blagovnih zadrug na dvoje-
zičnem ozemlju južnega 
dela Koroške, zato lahko še 
lažje pomaga slovenskim 
kulturnim, športnim, šol-
skim in drugim ustanovam. 
Zveza Bank, ki ima sedež v 
Celovcu, je vključena v av-
strijsko Raiffeisenovo za-
družno organizacijo, katere 
lastnice so v njej združene 
članice univerzalne banke, ki 
ponujajo svoje usluge pred-

Melhk>r Verdel In Jakob Blaschitz 

vsem zasebnikom ter malim 
in srednjim podjetjem. Lani 
se je dobiček v primerjavi z 
letom 2006 povečal za več 
kot dvakrat, bilančna vsota 
pa je prvič presegla 80 mili-
jonov evrov ali milijardo ne-
kdanjih šilingov. Vloge 
strank so se povečale za do-
brih 15 odstotkov. Eden od 
dveh poslovodij jakob Blasc-
hitz (drugi je Markus Krištof) 
in predsednik nadzornega 
odbora Melhijor Verdel sta 
povedala, da posluje posojil-
nica v obeh deželnih jezikih, 
stranke pa niso samo s Ko-
roške, ampak tudi iz Sloveni-
je in Hrvaške, kjer se ponuja-
jo še boljše možnosti poslo-
vanja. 

GortkajMaorica 
viš. razlika 1.517 m 
maks. naklon 82% 

Posojilnica-Bank 
Borovlje-Celovec reg. z. j. 
Haliptpiatz 16, A -9170 Borovlje/Ferlach 
Poslovalnica Celovec 
B a h n h o f s t e ^ i , A-9020 C^fovec/kli i i^rfiirt 
tel. 0 0 4 3 / ^ 9 % 39^ 02 00 
e-pošta: infilši9Plb2@pzb.at 

mailto:info@g-glas.si
http://www.tauerntouristik.at
mailto:i9Plb2@pzb.at
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Uživanje v soteski Čepe 
Ljubeljski potok ali Ljubeljska Borovnica je izjedla slikovito sotesko, ki jo letnik obišče okrog 
70 tisoč obiskovalcev. 

Če se peljete preko mejne-
ga prehoda Ljubelj mimo 
Mallejeve domačije na Bro-
deh, kjer je bila včasih znana 
trgovina, se dvignete na tako 

imenovani Mali Ljubelj, vas 
nekaj sto metrov pred vasjo 
Podljubelj/UnterioibI na sote-
sko Čepo/Tscheppaschiucht 
opozarja napis preko ceste. 

Čepa je slikovita soteska, ki jo 
je v milijonih let v skalovje na 
poti proti reki Dravi klesal hu-
dourni Ljubeljski potok ali 
Ljubeljska Borovnica, čepa je 

z okrog 70 tisoč obiskovalci 
na leto ena od najbolj oblega-
nih turističnih znamenitosti 
Koroške. Kdor jo obišče, 
temu tudi pritrdi. 

FERLACH/BOROVLJE ® 
' i S ' 8 . a s 5 . 0 e r.a s t r s ' 

.SOTESKA ČEPA TStUEPPASC HEL CUT 
PušKarski in lovski muzej 

SCHLOSS FERI.AC H 

Vhod v sotesko je pri ureje-
nem in varovanem parkirišču 
nad Podljubeljem/Unterloibl. 
Pred pohodnikom je dobra 
ura hoje po zavarovani stezi 
ob reki, pod pečinami, po les-
tvah in galerijah. Pri pritoku 
potoka Žabnica je razcep 
poti. Možnosti sta dve: polur-
na hoja naprej ob Borovnici 
in izstop pri gostilni Dojčpe-
ter/Deutscher Peter ali nada-
ljevanje hoje mimo slapa So-
pot/Tschaukofall in izstop pri 

gostilni Serajnig v Podnu/Bo-
dental. Pomembno je pove-
dati, da so pri vseh izstopih 
postajališča za avtobuse, ki 
pohodnika pripeljejo do par-
kirišča. Vozni redi so natisnje-
ni na prospektu, ki ga dobi 
vsak pri plačilu vstopnine. 
Ker je Čepa blizu Borovelj, se 
splača obiskati še to mesto v 
Rožni dolini, še posebej zna-
no po puškarski industriji in 
lovu. V gradu je urejen pu-
škarski in lovski muzej. 

I . o f o : 4 - 4 3 » 4 2 2 7 - 4 9 2 o / v s f w w 4 f e r l a c h . a t 

Zanimive gostilne 

Popotnik se po obisku Čepe lahko okrepča v številnih do-
brih, domaČih gostilnah. Pa tudi brez obiska Čepe bodo vese-
li vašega prihoda. Te gostilne so: Zur TschepaschJucht/K Čepi 
Podljubelj/Unterloibl; Deutscher Peter/Dojčpeter, Loibltal/ 
Dolina Ljubelja; Seraiiug/Serajnik, Bodental/Poden; Zum 
Miihlrad/Pri mlinskemu kamnu, Bodental/Poden; Lausse-
ger/Lauseger, Bodental/Poden; Bodenbauer/Bodenski kmet, 
Bodental/Poden; Feidelvvirt, Windisch Bleiberg/Slovenji 
Plajberk; Kirchenwirt, Windisch Bleiberg/Slovenji Plajberk; 
Zur Post/Pri Pošti, Unterbergen/Podgorje in Klagenflirter 
Hutte/Celovška koča, Karavankš R 

Minimundus je čudoviti svet v malem 

Claudla Doerfler 

Maketa cerkve v 
Heiligenblutu v Avstriji 

Minimundus ali Svet v 
malem na obrobju Celovca, 
ob Vrbskem jezeru,'sodi 
med deset najbolj obiskanih 
izletniških točk v Avstriji. V 
Minimundusu, ki praznuje 
letos 50-letnic0 obstoja, je 
na ogled 144 izvirnih maket 
najbolj znanih stavb na sve-
tu, med katerimi so mnoge 
vpisane med Unescovo kul-
turno dediščino. Modeli ob-
jektov so v petdesetih letih 
navdušili že nad 17 milijo-
nov obiskovalcev. Obisko-
valci pa ne uživajo le ob 
ogledu maket, ampak je 
tudi okolje zelo prijetno. Či-
sti dobiček namenjajo hu-
manitarni organizaciji Reši-
te otroke, ki pomaga števil-
nim otrokom po svetu. 

Predstavnica Minimun-
dusa Claudla Doerfler je po-
vedala, da pripravljajo za le-
tošnje jubilejno leto poseb-
na presenečenja. Julija in 
avgusta se bo mogoče vsa-
ko sredo do 22. ure spreha-
jati med osvetljenimi make-
tami, pripravljajo pa poseb-
no razstavo o Kitajski. V go-
ste bodo povabili tudi umet-
nike, ki jih bodo obiskovalci 
lahko opazovali pri delu. V 
Minimundusu je zaposlenih 
13 ljudi, ki skrbijo za park in 
izdelujejo makete. 

minimundus 
mali svel" ^ 

ob vrbskem j e z e r u S 
celovec-klagenfuit I 

50 

m 
^ o s e b n a r a z s t a v a 

'CITAJSKA 

JULIJ/AVGUST 
ob sredah do 22. ure 

viJ/̂  
»RETTET DAS KIN'D« 

MINIMUNDUS GmbH • Villacher StraBe 241 • 9 0 2 0 Klogenfurt/Celovec • Tel.: +43(0 )463/21 194 O 
Faks: - f 43 ( 0 ) 463/21 1 9 4 - 6 0 • E-pošta: info©minimundus.at • vv^vv.minimundus.at 

mailto:info@g-0as.si
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šm.mM 

kika z velikimi cenovnimi 
uspešnicami ob rojstnem dnevu 

Št.1 pri bivalnih idejah praznuje 35. rojstni dan! 

mn 
pet., 2. in sob., 3 maja O 

II 10% 
popust pri nakupu nad 100 evrov 
'' I popust na doslej veljavna prodajne cene. Tega popusta ni možno uveljaviti za že kupljene oz. naročene izdelke in tudi ne kombinirati z 
drTjgimi ugodnostmi. 10% popust velja na doslej veljavne prodajne cene. Popust ne velja za reklamne, akcijske in že znižane izdelke, za 
vrednostne bone, storitve, knjige, izdelke znamk Stressless, Team 7, Miele, Tempur. Bugaboo. Joop. Musterring, Hiilsta Novî , V & B, Rie-
del. B+M. Gmundner. Seltmann 4 Weiden terza kuhinjske bloke in električne gospodinjske pripomočke. Popust velja 2. in 1. maja 2008. 

AKCIJA 
velja v pet., 2. in sob., 3.5. 

m f m e s t o i 9 . " ' > 

-66» 

Veselica ob rojstnem 
dnevu v sob., 3. maja 

^ „kikolina" otroška zabava 

O predstavitev izdelkov in 

različne prezentacije 

O zabava z glasbo 

Termovka „ALFI" 
modra ali beta, 1 liter, 
(164978291 

Ponudbe veljajo dokler ne poide zaloga. Tiskovne napake niso izključene. Dekoracijski material ni sestavni del ponudb. Namesto cene* 
so naSe doslej veljavne prodajne cene. Cene so v evrih. Cene veljajo 2. in 3. maja 2008. kika Klagenfurt/Celovec, VSIkermarkter StralJe 
165, tel. 0043/463/3840. kika Vlllach/Beljak, KSmtner StraUe 7. tel. 0043/4242/32111. kika VVolfeberg, tel. 0043/4352/51952. 

Vrbsko jezero je 
pripravljeno na novo sezono 
Flota za plovbo po Vrbskem jezeru ima štiri čudo-
vite ladje - "Karnten", "VViesbaden", "Klagenfurt", 
biser pa je sto let star parnik "Thalia". 

S polno paro v novo sezo-
no je zaplula družba 
"W6rthersee-Schlfffahrt". 
Štiri izjemno lepe ladje kra-
sijo Vrbsko jezero in pove-
zujejo med seboj Celovec, 
Poreče/P6rtschach, Kriva 
Vrba/Krumpendorf, Ribni-
ca/Reifnitz, Otok/Maria 
W6rth in Vrbo/Velden. 

Sezona poteka od maja 
do 5. oktobra 2008. Kapita-
ni, mornarji in drugo osebje 
skrbijo z vso dušo za dobro 
počutje gostov. 

Družba za plovbo "W6r-
thersee-Schifffahrt", novo 
hčerinsko podjetje celovške 
mestne uprave, nudi poleg 
obsežnega splošnega pro-
grama tudi druge možnosti, 
kot na primer izletniško ali 
čartersko plovbo. Tako lahko 
najamete za določen čas kar 
celo ladjo in osebje. Po želji 
se lahko ladja tudi tematsko 
okrasi in prilagodi namenu. 
Poslovodja g. Ewald Pleschi-
ucnik je povedal: "Pripomo-
gli vam bomo k nepozabnim 
utrinkom. Lepote narave, kot 
jih vidite z ladje, so izjemne." 

Dnevna vozovnica za plov-
bo po Vrbskem jezeru stane 
n evrov. Tako si lahko omis-
lite lasten načrt dnevnega iz-
leta. Vseeno je, s katero ladjo 
plujete in kolikokrat prestopi-
te. Že več let pa so zelo pri-
ljubljene tudi svatbe na lad-
jah. S prijazno posadko je 
plovba v zakonski stan še pri-
jetnejša. Za poročno plovbo 
lahko organizira družba 
W6rthersee-SchifflFahrt tudi 
želeno oskrbo s hrano in pi-
jačo, godbo in cvetno deko-

racijo. Kapitan osebno pa so-
deluje pri ceremoniji. 

Z velikim zanimanjem pa 
pričakujejo gostje 8. avgust 
2008. Poslovodji družbe 
W6rthersee-Schif f fahrt , 
Ewald Pleschiucnik in Martin 
Ramusch, sta povedala: 
"Kdor bo najel ladjo, mu ne 
bo žal. Na voljo bodo različni 
bifeji in najboljše pijače. Ta 
priložnost je še posebej zani-
miva za izlete oz, praznova-
nja podjetij. Cela ladja se lah-
ko spremeni v plesišče." Ne-
pozabne pa so tudi adventne 
plovbe ob koncu leta. 

Osem kapitanov družbe 
W6rthersee-Schifffahrt je po-
zdravilo v zadnjih letih kar 
precej najuglednejših gostov, 
kot npr. papeža Benedikta 
XVI., takrat še kot kardinala 
Ratzingerja, kanclerja Viktor-
ja Klimo, Jaques Chiraca, 
Tony Blaira in celo vrsto zna-
nih filmskih igralcev in dru-
gih znanih osebnosti. 

Tudi disco-ladja ali pa gle-
dališka ladja, obe varianti sta 
zelo priljubljeni. Vsako obdo-
bje ima kaj posebnega. Spo-
mladi pridejo obiskovalci 
zelo radi tudi v kavarno na 
ladji v celovškem vzhod-
nem zalivu ob "velikanu". 
Na krovu so tudi ležalni sto-
li, od koder lahko uživate 
edinstveno kuliso. Poleti ob 
večernih urah je na krovu 
možno ob prijetni glasbi 
uživati vrhunsko hrano in 
pijačo. Čisto svojevrsten 
muzej pa je "Thalia". letnik 
1909, ki spada med najbolje 
ohranjene ladje na vsem 
svetu. 

Informacije: 

vww.woertherseeschifffahrt.at 

tel. 0043/463/211-55 

LEKARNA V BOROVLJAH + 4 
LEKARNA 

ADLERAPOTHEKE 
MAG. PHARM. JUTTA ROSIAN 

BOROVLJE - FERLACH, Hauptplatz 16 
tel. 0043/4227/2225, faks 0043/4227/2572 

e-pošta: adler@apothekeferlach.at 
www.apothekeferlach.at 

Naročila za zdravila sprejemamo 
tudi po telefonu in faksu! 

Zdravila iz NEMČIJE vam bomo 
preskrbeli v roku enega dneva! 

BACHOVI CVETNI 
PRIPRAVKI 

cvetno zdravljenje T SCHOSSLERJEVESOU 
sofna terapija 

(Dr. VVIlhelm Schussler) 1 
POKLIČITE NAS, 
GOVORIMO SLOVENSKO! 

mailto:o@g-gifls.si
mailto:adler@apothekeferlach.at
http://www.apothekeferlach.at


NASVETI info@g'glas.si 1 5 

Grenkuljica za "soldate" 
Njega dni so bršljanasto grenkuljico (Glechoma hederacea) namesto peteršilja uporabljali vojaki, 

zato je eno njenih številnih ljudskih imen soldaški peteršilj. Dobro vpliva na dihala in živčevje 

ter ureja holesterol. 

PAVIA K U N E R 

Divji peršin, kanderman, 
pikasta kopriva, poponec, po-
voji Marije device, prisadna 
zel, Rokova roža, šmarni 
slak, zlata ketna, vinska loza 
je še nekaj domačih imen za 
rastlinico, ki laste skoraj pov-
sod. S svojimi svetlo višnjevi-
mi cvetovi nas od marca do 
junija pozdravlja ob poteh, 
živih mejah, travnikih in paš-
nikih. Ko cvete, nabiramo 
celo zelišče, pa tudi ločeno li-
ste in cvetje. Ljudsko zdravil-
stvo uporablja zlasti posuše-
no zel, pa tudi sveži sok. 

Za dihala 

Njeno zdravilnost zoper 
bolezni bronhijev in pljuč. 

glavobol, bolečine v trebuhu, 
bljuvanje krvi, odprte rane in 
notranje krvavitve so spozna-
li že v 9. stoletja Kasneje so 
ugotoviU, da tudi poživlja, 
krepi in pomaga pri oslabelo-
sti, z a i a i pomanjkanja vita-
minov. Vsebuje namreč veli-
ko vitaminov C in A. Poleg 
tega vsebuje še eterično olje, 
grenčine, čreslovine, smole 
in rudninske snovi. Umirja 
kašelj, čisti pljuča in odstra-
njuje sluz. Pomaga pri vseh 
prehladnih obolenjih in pri 
astmi. 

Za živce 

Ker pospešuje izločanje 
vode, pripomore k dobri 
presnovi. Zdravi vnetja me-
hurja in ostalih sečil, blaži 

jetrne motnje, lajša želod-
čne in črevesne težave ter 
črevesni katar. Priporočajo 
ga za urejanje holesterola. 
Blaži tudi bolečine pri rev-
matizmu in protinu. Dobro-
dejno vpliva na živčevje, laj-
ša težave zaradi histerije in 
hude telesne ter duševne 
obremenitve. 

Pripravimo čaj 

Čaj pripravimo kot popa-
rek iz sveže ali posušene 
zeli. Dve žlički grenkuljice 
poparimo s skodelico vode, 
pustimo stati deset minut 
in precedimo. Na dan popi-
jemo dve do tri skodelice 
čaja. Ta poparek koristi zla-
sti zoper astmatični kašelj 
in učinkovito blaži hude te-

lesne in psihične obreme-
nitve. 

Zoper celulit 

Caj iz grenkuljice velja za 
dobro kozmetično sredstvo. 
Obkladld iz sesekljane rastli-
ne pomagajo zoper celulit. 
Se bolje storimo, če hkrati pi-
jemo čaj. Kopeli pomirjajo in 
povrnejo, napetost mlahavi 
koži. Grenkuljica se obnese 
tudi pri celjenju ran, abcesih 
in urezninah. 

Domače mazilo 

Ljudski recept za doma 
pripravljeno mazilo navaja, 
da drobno sesekljane sveže 
ali zdrobljene suhe liste poli-
jemo s tolikšno količino 
svinjske masti, da so pokriti. 
Kuhamo četrt ure pri nizki 
temperaturi in iztisnemo 
skozi krpo. Mazilo godi koži. 

Še nekaj receptov 

Pri prehladnih obolenjih 
pomaga grenkuljica, kuhana 
na mleku. Iz mladih rastlin 
lahko pripravimo okusno ze-
lenjavno juho ali špinači po-
dobno prikuho. Okusno jed 
dobimo, če pekač namaže-
mo z maslom in iialožimo v 
plasteh v slani vodi kuhan riž 
in mlade poganjke grenkulji-
ce. Zgornja plast naj bo riž, 
prelit s sirom, kislo smetano 
in maslom. Pečemo pol ure 
pri temperaturi 180 stopinj 
Celzija. Novejša dognanja 
menijo, da je grenkuljica 
rahlo strupena, zato se pripo-
roča le omejeno uživanje. 

MOJ POGLED 
D A M | A N A Š M I D 

Odzivanje (1) 
"Pogosto je težko gledati drugega, kako se spoti-
ka in pada. Pomislimo, da bi mu lahko prihranili 
ta padec. Toda motimo se. Zaupajmo drugim in 
jim pustimo njihove lastne odločitve." (NN) 

M ogoče bo v tem ted-
nu več časa, da 
nekatere stvari v 

miru premislimo ali opazuje-
mo dogajanje v družini. V rit-
mu vsakdanjih dni je to težje 
in zato nam pogosto misli 
bežijo in se nimajo kje ustavi-
ti. V hudo prometnem 
križišču ni Se nihče parkiral, 
kajne. Misli potrebujejo čas in 
prostor in kar naenkrat je fse 
videti drugače. Ste kdaj 
razmišljali o odzivanju? O 
tem, kako hitro se odzivamo 
na besede, dejanja, situacije? 
Mnogo konfliktov bi si lahko 
prihranili, 'če ne bi bili tako 
hitri. Ne samo, da hitro reagji-
ramo, pogosto tudi vnaprej 
rešujemo težave. Otroci se že 
kot dojenčki navadijo na naše 
reakcije. Kasneje jih samo še 
utrjujejo in tudi od tega je 
odvisno, kako bodo sami znali 
iti skozi življenje. Ko dojenček 
zajoka ali otrok pade, kako 
hitro bomo tekli? Kot najboljši 
tekači ali kot nekdo, ki se šele 
ogreva za tek? Pri tem poz-
namo dve skrajnosti. Veliko 

staršev teče prehitro, vključno 
z mano. Če mi dela poleg 
Čustev še pamet, potem lahko 
tek upočasnim. Za hitre ko-
lerike je to težje, kot se sliši, ni 
pa nemogoče. Ko se zavem, da 
s hitrim odzivanjem lahko 
škodujem otroku, upočasnim. 
Kakšen je jok, kako hud je bil 
videti padec? Bom dala rui 
malo prasko veliko obvezo ali 
samo popihala in pobožala, 
kot so znale naše mame? 
Otrokom moramo dati po-
zornost, vendar ne sme biti 
pretirana. Ravno tako, kot je 
Škodljiv prehiter odziv staršev, 
je nevaren tudi prepočasen. Če 
mora otrok ure in ure čakati, 
da ga nekdo opazi, da dobi 
svoj košček pozornosti ali pa je 
splok ne dobi, bo slej ko prej 
našel nove načine, kako do nje 
priti. Na žalost izbere dokaj 
moteče načine vzbujanja po-
zornosti. Vendar se tako vsaj 
nekdo ukvarja z njim, pa 
čeprav se nanj krega. Razmis-
limo o poti, ki pelje po sredini. 
Naj ho naša hitrost mešanica 
ljubezni, pameti in čustev. 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

91,0 MHz 

TU ISTICNI 

uiuiw.potepuh.com 

Sreča v "nesreči" 4 2 v R A K O V I H K L E Š Č A H 

MARJETA SMOLNIKAR 

Zdrav človek ima tisoč raz-
ličnih želja, bolan eno samo: 
ozdraveti. Kdo je to misel prvi 
izrekel, ne vem, vsekakor drži. 

Torek, 19. junija 

Pre^ed, če temu tako rečem, 
pri prof. dr. Branetu Kobalu 
zgjleda tako, da kandidat za 
zdravljenje z bosimi nogami 
stopi rM kovinsko podlago, na 
čelu ima nameščeno okroglo 
kovinsko ploščico, v vsaki roki 
pa drži kovinski valj. Sistem je 
povezan z računalniškim pro-
gramom, s pomoto katerega te-
rapevt prepozna (vsaj tako se 
mi zdi) kritične toČke v pacien-
tovem organizmu, če postopek 
opišen^ skrajno laično in nepo-

učeno. Na temelju tega prese-
da in diagnoze uradne medici-
ne terapevt izdela individualni 
predam zdravljenja s frekvenč-
no terapijo, ki se izvaja s po-
mo§o frekvenčna generator-

ja, prilagojenega domači upo-
rabi. Si^em, ki deluje bodisi s 
pomoto baterij bodisi na elek-
triko, se sestoji iz približno šest-
najstkrat dvanajst centimetrov 
velikega plastičnega ohi^a, na 
katerem je gumb za nastaiHtev 
frekvence in vtičnica za kabel, 
na koncu katerega sta valja, ki 

Jih uporabnik pri izvajanju te-
rapije drži v rokah in preko ka-
terih frekver^čni tok deluje na 
organizem oziroma rta bolne 
celice. (Uf, tole "spesniti" mi je 
bih pa skrajno tečno, saj sem 

popoln tehnični analfabet.) 
Vsek(^rje napravo z lahkoto 
prenašati sem in ^a. Sicer pa je 
tako, da se frekvenčna terapija 
(bojda) odlično obnese pri 
zdravljenju kardnoma dojk in 
pljučnega raka, čemur se v mo-
jem primeru lahko reče sreča v 
"nesreči". (Nesrečo sem dala v 
narekovaj zato, ker svoje bolez-
ni ne jemljem za kdo ve kako 
veliko nesrečo. Pravzaprav Je 
sploh nimam za nesrečo, pač 
pa za življenjsko preizkušnjo in 
jo znam razložiti s pozitivnega 
zornega kota.) 

Razen pri raku na dojki in 
na pljučih se frekvenčna terapi-

ja (menda) dobro obnese še pri 
zdravljenju raka debelega čre-
vesa, danke, želodca in drugih 

prebavil. Se razume, vedno v 
kombinaciji zdravljenja z 
uradno medicino! Pomembno 
mesto naj bi frekvenčna terapi-

ja zavzemala pri raku ledvice 
(mimogrede, giede frekvenčne 
terapije so se pri prof. dr. Bra-
netu Kobalu zanirnali tudi iz 
kabineta predsednika države 
Janeza Drnovška), trebušne 
slinavke in malignih oboknjih 
krvotvomih organov. Žal Je 
manj dobrih rezultatov zabele-
ženih pri glicblastomih, se pra-
vi pri vrsti možganskega tu-
moija. Sicer pa je stvar taka, 
da frekvenčna terapija deluje 
na podroiju celotnega organiz-
ma. Pomeni, da se elektromag-
netni valovi prenašajo po vsem 
telesu in kjer koli naletijo na re-

sonančni odziv, sprožijo reak-
cijo v obliki motnje pri delova-
nju celične membrane. Zato te-
rapija razen na izvorni tumor 
sočasno deluje tudi na vse celi-
ce, ki so se od izvornega tumor-

ja odcepile, se pravi, na tako 
imenovarte metastaze. (Vseka-
kor mi je šla ta razlaga bolje od 
rok, kot so mi šli tehnični poda-
tki, saj sem jo kratko malo pre-
pisala.) ja, zdaj pa dovolj o 
tem, da ne bo kdo pomisli, da 
me kdo plačuje za reklamira-
nje frekvenčne terapije. 

Od prof dr. Braneta Kobala 
odidem oziroma se odpeljem z 
aparaturo v kovčku in s pro-
gramom za izvajanje Jhkvenč-
ne terapije v roki. 

(Se nadaljuje.) 
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KUHARSKI RECEPTI 
ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: goveja juha z vlivanci in drobnjakom, 
pečenka Štefani, pire krompir, zelena solata z rukolo, rezine 
z rabarbaro; Večerja: skutni namaz z zelišči, začimbami 
(drobnjak, melisa, šalotka, pehtran, kumina, poper) in kisli-
mi kumaricami, paprike iz kozarca. 
Ponedeljek - Kosilo: juha iz korenja s kosmiči, popečeno 
goveje meso iz juhe, pražen krompir, rdeča pesa; Večerja: 
frtajle, jogurt. 
Torek - Kosilo: ječmenčkova juha z govejim mesom in 
zelenjavo, v pečici popečene skutne palačinke, kompot; 
Večerja: krompirjeva solata s čebulo, čevapčiči z žara ali iz 
ponve. 
Sreda - Kosilo: bučna kremna juha, pražena jagnečja jetra s 
čebulo, krompir v koscih s čemaževo omako, mešana sola-
ta; Večerja: široki rezanci s tunino omako, solata ali jogurt. 
Četrtek - Kosilo: čebulna juha s popečenim kruhom in 
sirom, pečena piščančja bedra, zelenjavni riž, motovileč z 
lečo in jajcem, marmorni kolač; Vežerja: mešano meso na 
žaru, ajvar, smetanov hren, bele čebulice iz kisa, kruh. 
Petek - Kosilo: kremna juha iz brokolija, pečene škarpene s 
krompirjem in z rožmarinom iz pečice, zeljnata solata s 
fižolom, sadna kupa s sladoledom; Večerja: skutni štruklji, 
kompot. 
Sobota - Kosilo: krompirjev golaž s kranjsko, klobaso, 
cesarski praženec, kompot iz višenj; Večerja: nadevana 
jajčka z omako iz špinače ali kopriv s kislo smetano, toast z 
oljčnim oljem in česnom. 

Rezine z rabarbaro 

Testo: 25 dag moke, pol zavitka pecilnega praška, 15 dag 
margarine, 7 dag sladkorne moke, 1 vanilin sladkor, 1 rumenjak; 
Nadeu: 50 dag raharbare, 1 do 2 žlici sladkorja, 2 rumenjaka, 
10 dag sladkorja, 1 vanilin sladkor, 25 dag skute, sneg iz 
2 beljakov. 

Margarino na drobno zdrobimo v moko, dodamo ostale 
sestavine in vse skupaj na hitro pognetemo v krhko testo. 
Testo pustimo počivati na hladnem. 
Rabarbaro očistimo, narežemo na 4 centimetre dolge 
koščke in s sladkorjem (i do 2 žlici) in malo vode na hitro 
podušimo, da se zmehča. Koščki naj ostanejo celi. Pripravi-
mo še nadev iz skute: skuto dobro pretlačimo, dodamo 
sladkor, vanilin in na koncu vmešamo še sneg iz 2 beljakov. 
Krhko testo razvaljamo in položimo na pomaščen pekač, ga 
namažemo s skutnim nadevom in obložimo s koščki rabar-
bare v ravni vrsti tako, da bo ob razrezu vsaka rezina imela 
svoj košček rabarbare. Sladico pečemo približno pol ure pri 
180 stopinjah Celzija. 

Šparglji 
BORIS BERGANT 

Šparglji so izbrana delika-
tesa s svojevrstnim okusom, 
so zelo cenjeni, hranljivi in 
vsebujejo veliko mineralov 
ter vitaminov. Poznali so jih 
Že stari Egipčani, cenili so jih 
stari Grki, v 17. stoletju pa so 
se pojavili na mizah evrop-
skih vladarjev. Šparglji so 
ena prvih vrst spomla^nske 
zelenjave. Njihova sezona se 
začne z aprilom in traja vse 
do sredine junija, vrhunec pa 
doseže ravno okoli prvomaj-
skih praznikov. Špargelj je 

• zelnata trajnica, ki ob dobri 
oskrbi uspeva tudi več kot 
dvajset let. Uživamo mlade 
poganjke, ki so lahko zeleni, 
vijolični ali beli, odvisrio od 
načina gojenja oziroma pri-
delave. Če spomladi pred od-
ganjanjem poganjkov nasu-
jemo nad rastlino zemljo v 
grebene, bodo poganjki rasli' 
v temi in zato ostali beli ozi-
roma se ne bodo obarvali. 
Imenujemo jih beluši in so 
milejšega okusa ter vsebuje-
jo manj grenčin kot zeleni ali 
vijolični šparglji, katerih mla-
de poganjke pustimo rasti na 
svetlobi in jih režemo, ko so 
visoki 20 do 30 centimetrov. 
Splošno poimenovanje te 
rastline 2 imenom 'špargelj' 
je bolj smiselno kot z ime-
nom 'beluš', kar je pogosto v 
rabi. To ime se je v Sloveniji 
razširilo v glavnem zaradi 
nekdanje prevladujoče pride-
lave obeljenih poganjkov 
špargljev. Pri nas so najpogo-
stejši beli in zeleni šparglji, 
na Primorskem tudi divji, 
medtem ko so vijolični pri 
nas zelo redki. Zeleni so obi-
čajno najcenejši, ker jih tudi 
najlažje pridelujejo, najdražji 
in najbolj cenjeni pa so zago-
tovo divji, ki rastejo na gozd-
nih robovih in med grmov-

jem, njegovi poganjki pa so 
mnogo tanjši od gojenih. 
Šparglji zelo slabo prenašajo 
bransport in skladiščenje. Za-
res dobri so le povsem sveži, 
nato jim kakovost naglo upa-
de, saj izgubijo večino blago-
dejnih snovi. Zelo hitro za-
čnejo leseneti, oleseneli deli 
pa so povsem neuporabni. 
Kupiti jih je najbolje direk-
tno pri pridelovalcih, ki jih je 
pri nas iz leta v leto več, na-
prodaj pa so tudi v vseh bolje 
založenih trgovinah z zele-
njavo. Pri nakupu nam videz 
pove skoraj vse, biti morajo 
čvrsti in ne uveli, kar se naj-
prej odrazi v spodnjem delu. 
Povsem svežim pa se, če jih 
z nohtom popraskate po po-
vršini, kjer je bil špargelj 
odrezan, iz praske pocedi 
sok. Kupimo lahko tudi za-
mrznjene šparglje, vendar ti 
razen arome ne ohranijo 
skoraj ničesar. Kupljene 
šparglje je treba porabiti čim 
prej, po možnosti že isti dan, 
drugače pa se ohranijo nekaj 
dni v hladilniku, toda izgub-
ljajo na kvaliteti iz dneva v 
dan. Pred pripravo moramo 
bele šparglje povsem olupiti, 
razen glavice seveda, med-
tem ko zelene ali vijolične lu-
pimo samo nekaj centime-
trov y spodnjem delu. Za 
divje pa velja povsem dn^a-
če, ker so tako tanki, jih'ne 
lupimo, temveč jih le lomi-
mo od zgoraj navzdol, ko se 
ne prelomijo več, pomeni, da 
so oleseneli in preostali del 
zavržemo. Glavice špargljev 
so zelo občudjive, zato pazi-
mo, da jih ne polomimo, ku-
hanje pa mora biti hitro, da 
ohranimo obliko, barvo in 
aromo. Ponavadi jih poveza-
ne v šopke in postavljene po-
konci najprej skuhamo, za-
belimo z oljčnim oljem ali z 
različnimi polivkami in oma-

kami, poznane pa so tudi 
špargljeva juha, rižota, solata 
in špargljeva omleta, kar je le 
nekaj jedi iz te prvovrstne 
vrtnine. Pri pripravi špar-
gljev običajno ne uporablja-
mo močnih začimb, s kateri-
mi bi prekrili njihovo značil-
no aromo, lahko pa uživamo 
tudi presne in s tem prepre-
čimo izgubo vitaminov in 
drugih snovL 

Špargljeva juha 

Za 5 oseh potrebujemo: 0,7 fcg 
poljubnih špargljev, 1 čebulo, 2 
žlici masla, 2 žlici moke, 11 piš-
čance juhe 0,5 dl sladke smeta-
ne, sol in sveže mlet poper. 

Na maslu prepražite se-
sekljano čebulo. Ko poru-
meni, dodajte očiščene, po 
potrebi olupljene in 1 centi-
meter na dolgo narezane 
šparglje. Malo jih popraži-
te, pomokajte in zalijte z 
juho. Kuhajte toliko časa, 
da se šparglji zmehčajo in 
na koncu zalijte s sladko 
smetano ter solite in popo-
prajte po okusu. 

Rižota s šparglji 
in škampi 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 če-
bulo, JO dag poljubnih špar-
gfjev, 2 žlici oljčnega olja, 20 
dag arborio riža, 1 paradiž-
nik, 20 škampovih repkov, 1 
dl suhega belega vina, 4 dl ze-
lenjavne juhe ali vode, j dag 
masla, j dag naribanega par-
mezana, sol, sveže mleti po-
per in 1 žlico svežega seseklja-
nega peteršilja. 

Na oljčnem olju prepraži-
te čebuJo skupaj z očiščeni-
mi, po potrebi olupljenimi 
in 1 centimeter na dolgo na-
rezanimi šparglji. Dodajte 
riž, ga posteklenite, prime-
šajte na kocke narezan pa-
radižnik, olupljene škam-
pove repke in zalijte z vi-
nom. Premešajte, zalijte z 
juho in dušite, dokler riž ne 
vpije vse tekočine. Prime-
šajte peteršilj, maslo, par-
mezan in soUte ter popo-
prajte po okusu. Odstavite 
z ognja in mešajte, dokler 
se maslo ne raztopi, ter ta-
koj postrezite. 

Jedi za pomladne dni 23 K U H A R S K I RECEPT I 

JANEZ ŠTRUKELJ 

Za pomladne dni sem vam 
pripravil nekaj lahkih jedi iz 
testenin, bolje rečeno iz širo-
kih, doma narejenih ali kup-
ljenih rezancev. Dokaj pogo-
sto jih postavljamo na mizo 
brez domišljije. Za naš orga-
nizem so to osvežilne in raz-
novrstne jedi, z malo fantazi-
je so lahko hitro pripravljene. 

Craham rezanci z 
morskimi rakci ali sadeži 

Za srednje veliko družino po-
trebujemo 40 dag širokih re-
zancev, 2 žlički sezamovega 
olja, drobnjak, 2 žlici sojine 
omake, malo sladkorja, sol, po-
per, 2 žlici oljčnega dja, nastr-
gani ingver po okusu, 2 stroka 

česna, 40 dag morskih sadežev 
ali 40 dag neočiščenih rakcev, 
20 dag sojinih kalČkov. 

Priprava: Rezance skuha-
mo v slanem kropu, ki smo 
mu dodali nekaj kapljic olja, 
da se ne sprimejo. Kuhane 
oplaknemo pod vročo vodo 
in jih postavimo nad soparo, 
da se ne ohladijo. Prelijemo 
jih z malo sezamovega olja, 
da se ne sprimejo. V posodi 
naredimo omako; prepraži-
mo sesekljani česen, doda-
mo malo moke in paradižni-
kovo mezgo, nekoliko pre-
pražimo, zalijemo in dobro 
prevremo. Omaki dodamo 
še začimbe, morske sadeže 
ali škampe, jo nekoliko pov-

remo, začinimo in prelijemo 
po toplih rezancih. Povrhu 
jih potresemo z narezanim 
drobnjakom. 

Ajdovi rezanci v omak! 
iz zelene 

Sestavine: 40 dag ajdovih ali 
sojinih rezancev, jo dag zele-
ne, žlico škrobne moke, 2 dl 
posnetega mleka, 1 srednje ve-
lika Čebula, sol, poper, mu-
škatni orešek, 4 žlice nastrga-
nega nemastnega sira in žlico 
oljčnega olja. 

Priprava: Zeleno operemo 
in olupimo. Narežemo jo na 
rezine in skuhamo v malo 
slane vode. Dodamo ji šče-

pec moke, da zelena ne po-
temni. Nato jo zalijemo z 
mlekom, da se zelena zmeh-
ča, jo zmiksamo s paličastim 
mešalnikom. Na vročem olju 
prepražimo sesekljano čebu-
lo, solimo, popramo, doda-
mo drobno nastrgan orešek 
in preostalo moko. Omako 
zlijemo v posodo, v kateri 
smo kuhali zeleno, in jo po-
stavimo na ogenj. Med me-
šanjem naj počasi vre, nato 
jo odstavimo z ognja. Kuha-
ne in oplaknjene testenine 
zmešamo z omako. Servira-
mo jih v ogretih krožnikih. 
Pred serviranjem jih potrese-
mo s sveže mletim parmeza-
nom. Postrežemo jih z zele-
no solato s koruzo. 

Rezanci z beluši 
in lososom 

Sestavine: 50 dag belušev, 50 
dag širokih rezancev, 2^0 dag 
svežega lososa, 2 dl sladke sme-
tane/ sol, poper, šopek lereše. 

Priprava: Beluše olupimo, 
nato jih damo kuhat v slano 
okisano vodo. Lososa nareže-
mo na kocke in jih na olju 
podušimo nekaj minut. Be-
lušem odrežemo vršičke in 
jih damo na toplo. Iz preosta-
lih belušev naredimo pire 2 
dvema žlicama vode, v kateri 
so se kuhali. Dodamo smeta-
no in začinimo po okusu. 
Kuhane rezance damo na 
krožnike in jih prelijemo z 
omako. 

mailto:info@g-glas.si
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Brez ustavitve proizvodnje 
Acroni Jesenice, član skupine SIJ, je lani v primerjavi z letom prej povečal prodajo za skoraj 26 
odstotkov, na 456 milijonov evrov, kar v proizvodnji pomeni dobrih 312 tisoč ton gotovih proizvodov. 
Čisti dobiček se je več kot podvojil in je znašal dobrih 32 milijonov evrov. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Jesenice - O letošnji proiz-
vodnji, načrtih in tudi pove-
zanosti s hokejem in Jeseni-
cami smo se pogovarjali s 
Slavkom Kanjilcem, direk-
torjem jeseniškega velikana. 

"Lani je bilo za Acroni tako 
količinsko kot po dobičku 
uspešno leto. Vendar so naše 
misli usmerjene v prihod-
nost, saj imamo načrte vse 
do leta 2018. Prvi letošnji 
mesed so uspešni, saj beleži-
mo za dobrih 20 odstotkov 
večjo proizvodnjo, prodaja 
končnih izdelkov je večja za 
17 odstotkov. Prihodki so ne-
koliko nižji kot v enakem 
lanskem obdobju, kar je po-
sledica nižjih cen na našem 
udarnem programu nerjav-
nih debelih pločevin, nižje 
cene pa so posledica nižjih 
cen surovin na borzah. Pri 
drugih kazalcih poslovanja 
smo na isti ravni kot lani, če-
prav se moramo soočati S hi-
tro rastjo cen jeklenega od-
padka, ki je naša glavna suro-
vina. Prvi, dramatičen skok 
je bil že konec decembra 
lani, aprila pa so cene še en-
krat podivjale. To pomeni, da 
za štiristo evrov dobimo tono 
jeklenega odpadka, normal-
no pa bi za njo plačali dvesto 
evrov." 

Menite, da se bo trend obr-
nil in bodo tudi te cene pa-
dle, tako kot borzne surovi-
ne.' 

"Normalno. Svoje bo nare-
dil trg. Vendar moramo se-
daj te cene vračunati v konč-
ne cene, porabniki pa jim 
bodo s svojo porabo težko 
sledilL Zaradi manjšega pov-
praševanja ocenjujem, da se 
bo trend obrnil." 

Ali to pomeni, da bo tudi 
Acroni imel manjši promet, 
manjšo prodajo? 

"Mi smo tipičen nišni pro-
izvajalec, naš cilj je prodati 
360 tisoč tem izdelkov, kar je 
z vidika svetovne proizvod-
nje, ki znaša 1,2 milijarde 
ton izdelkov bližje ničli. Ven-
dar je to le ena plat medalje, 
pri nerjavnih debelih ploče-
vinah, kjer imamo sedem 
odstotkov tržnega deleža, je 
povsem drugače." 

Pri tem vi določate ceno? 
"Ne, tako močni nismo. 

Smo pa pomemben proizva-
jalec. Pozna se, če imamo te-
žave ali imamo na razpolago 
premalo materiala. Zadnja 
leta so na kovinskih trgih 
zelo turbolentna, najprej pri 
borznih kovinah, kot so ni-
kelj, baker in aluminij, po 
njihovi umiritvi pa imamo 

t 

Slavko Kanalec, direktor družbe Acroni Jesenice / fou nm ooki 

izredne cenovne skoke pri je-
klenih odpadkih in kolšu. V 
preteklosti je za metalurško 
industrijo veljal aksiom o 
konstantnem, mirnem po-
slovanju, kar pa danes ne 
drži več." 

Koliko cenovna nihanja 
vplivajo na proizvodnjo in 
zaposlenost? 

"Skušamo jih uravnotežiti. 
Prednost Acronija je, da smo 
majhen proizvajalec na niš-
nih trgih in trgih, ki med se-
boj nimajo neposredne pove-
zave. Drži, da delamo jeklo, 
vendar elektro pločevina ali 
nerjavna debela pločevina ni-
mata nič skupnega, tudi 
končni porabniki so popol-
noma drugi. V primeru, da 
ne pride do splošne recesije, 
se nihanja posameznih trgov 
ne pokrijejo tako, da bi ham 
šlo slabo. Acroni je tako flek-
sibilen, da lahko program, ki 
mu gre v določenem trenut-
ku slabše, zapolnimo z dru-
gimi izdelki. S tem proizvod-
ne linije ostajajo zapolnjene 
in zaposlenost konstantna." 

Kam prodaja Acroni? 
"Naši glavni trgi so države 

Evropske unije, predvsem 
Italija, Nemčija in Avstrija. 
Vsa preostala prodaja je od-
visna od razmer na trgu. Naš 
sedemodstoten svetovni de-
lež pri nerjavni debeb ploče-
vini moramo globalno tržiti, 
Evropa je premajhna oziro-
ma bi nastala prevelika kon-

centracija. Pri elektro progra-
mu, kjer imamo izdelke 
srednjega cenovnega razre-
da, pa nastopamo le na regi-
onalnem trgu, saj večjih 
transportnih stroškov proda-
ja ne bi prenesla." 

Ali to pomeni, da si z ru-
skim lastnikom niste prido-
bili novega trga? 

"Ne. Prodor je za zdaj še 
zelo težaven, saj je ruski trg 
zaprt Sami pokrivajo lasten 
in ukrajinski trg, hkrati pa 
imajo visoke zaščitne carine 
pri nerjavnih jeklih. Evrop-
ska unija in Rusija sta v in-
tenzivnih pogajanjih glede 
carin, ki se bodo enkrat sicer 
zaključila, vendar na to ne 
moremo čakati." 

V preteklosti sle veliko vla-
gali v ekologijo, izboljšanje 
proizvodnje. Omenili ste, 
da imate pripravljene deset-
letne investicijske načrte. 
Kateri so bližnji? 

"Tempo investiranja po-
spešujemo. Letos sicer ne bo 
remonta jedrske elektrarne, 
zato tudi pri nas ne bo večjih 
aktivnosti. Pripravljamo se 
na veliko ustavitev čez leto 
dni, aprila 2009, ko bomo 
posodobili napravo za konti-
nuirano vlivanje slabov. Cilj 
je povečati storilnost in kako-
vost izdelkov, saj je obstoječa 
naprava v obratovanju že 21 
let. Letos in v prihodnjem 
letu tako načrtujemo za 111 
milijonov evrov investicij, že 

v prvih treh letošnjih mese-
cih smo investirali 12 milijo-
nov. Več investicij pa teče 
vse čas brez velikih ustavi-
tev." 

Vse financirate sami? 
"Za projekte se seveda za-

dolžujemo pri bankah, ven-
dar vodimo konservativno 
politiko, kar pomeni, da ne 
gremo v investicije, ki jih ne 
bi omogočila naš dobiček in 
amortizacija, oziroma ne 
gremo v brezglavo zadolže-
vanje." 

Pa ekolc^ja? 
"Po programu prilagaja-

nja, ki nam je bil odobren za 
pridobitev integralnega 
okoljskega dovoljenja do leta 
2010, smo skoraj vse zahte-
ve izpolnili. Čaka nas še pro-
jekt ureditve brežine reke 
Save, ki je grda in boleča 
rana za Jesenice. Sedaj pri-
dobivamo gradbeno dovolje-
nje, delati bomo začeli takoj 
po pridobitvi. Po ozelenitvi 
brežine bo tudi tovarna dobi-
la nov obraz, boljše bo za za-
poslene, prebivalce in obis-
kovalce. Decembra smo za-
gnali tudi čistilno napravo za 
vročo valjamo, kjer so prej 
zajemali vodo v Savi in jo 
spuščali nazaj neočiščeno. S 
tem smo sklenili zadnji to-
kokrog hladilne vode." 

Dotakniva se družbeno od-
govorne vloge Acronija. 
Najbolj ste znani po spon-
zoriranju jeseniških hokeji-
stov. Ali bo tako ostalo tudi 
v prihodnje? 

"Sezona se je zaključila, 
naša ocena je, da zelo uspeš-
no. Predstave v ligi EBEL je 
bila del sezone na visoki rav-
ni, videli smo vrhunski ho-
kej. Najboljše se je končalo v 
državnem prvenstvu. Acroni 
je svoje obveznosti za minu-
lo sezono poravnal, sedaj pa 
se moramo pogovoriti, po-
tegniti črto pod rezultate in 
jih oceniti ter povprašati o 
zadovoljstvu naše lastnike. 
Seveda pa velja, da sta Aao-
ni in hokej na Jesenicah del 
življenja, brez katerega bi 
težko šlo. Seveda sodeluje-
mo tudi pri drugih projektih 
v lokalnem okolju, tako da 
podpiramo rekreativni šport, 
kjer sodelujejo naši zaposle-
ni ali njihovi otrod. Podpira-
mo tudi kulturno dejavnost, 
sodelujemo s šolami. Sicer 
pa je običaj: ko se pojavijo 
potrebe, običajno posamez-
niki in društva obiščejo nas. 
Tako bo najbrž tudi v pri-
hodnje, naš interes pa je, da 
smo v dobrem in slabem z 
njimi in obratno, lokalna 
skupnost z nami." 

V prvih treh mesecih več 
nočitev kot lani 

BOŠTTAN BOGATA) 

Kranj - Število nočitev se je 
od januarja do konca marca 
povečalo za odstotek, število 
prihodov pa za dva odstotka, 
je sporočil Statistični urad 
Slovenije. V tem času so turi-
stični objekti zabeležili 
461.495 prihodov turistov in 
slab mihjon in pol nočitev. 
Na prvem mestu med tujimi 
gosti so Italijani, sledijo Hr-
vati, Avstrijci in Nemd. Fin-
skih gostov je letos kar dva-
krat več kot lani v istem času, 
japonskih za 71 odstotkov 
več, španskih za 52 odstotkov 
več. 

Na Bledu za prvomajske 
praznike pričakujejo različno 
zasedenost hotelskih kapad 
tet - od 60 do 90 odstotkov 
Med njimi je veliko Italijanov 
nad zasedenostjo pa so prijet 
no presenečeni tudi v družin 
skem hotelu Savica, ki je prve 
goste sprejel v teh dneh. V 
Kranjsld Gori te dni pričaku-
jejo dobro zasedenost turistič-
nih zmogljivosti, vendar je ve-
liko odvisno od vremena. Kot 
navaja statistični urad, v 
Kranjski Gori pričakujejo 
manjši obisk kot v istem času 
lani, saj so takrat gostili evrop-
sko prvenstvo v namiznem te-
nisu za invalide. 
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Gorenjski Glas 

SLOVENSKE 
B O Ž J E P O T I 

Cena: 6 5 € + poštnina 
(naročniki Gorenjskega 
gUs3 iC/a popusta) 

Naročanje: 04/201 42 41 ali po 
e-poiti: narocnine(g)g-g)as.si 

Za pai beleiimo čas 
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Psa pobila ovce 
Ovčarja sta nad Potočami pomorila 25 večinoma 
brejih ovc, še devet so jih morali usmrtiti. 

S I M O N Š U B I C 

Preddvor - Včeraj zgodaj zju-
traj sta ovčarja na pašniku 
Podak nad Potočami napadla 
čredo plemenskih ovc in jih 
pri tem 25 ubila. "Večina po-
bitih ovc je bila brejih kakor 
tudi drugih osem ali devet 

nov napad. Enega sem ustre-
lil, drugi je potem zbežal," je 
povedal Klemene. Psa - kav-
kaški ovčar ter kasneje ubiti 
mešanec med kavkašldm in 
nemškim ovčarjem, sta po-
noči pobegnila lastnikoma, 
starima 18 in 23 let, ki stanu-
jeta v bližnjem Hribu. Ker je 

Do smrti ogrizene ovce so odpeljali v kafilerijo. 

ovc, ki jih bomo morali zara-
di prehudih poškodb zakla-
ti," je pojasnil lastnik ovc Ja-
nez Brolih iz Hotemaž, ki 
ima že več let v najemu paš-
nik pod Jakobom. Gmotna 
škoda še ni znana, po prvih 
ocenah pa jo je vsaj za deset 
tisoč evrov. 

Lovec Tone Kropivnik iz 
Zaplate je šel v zgodnjih ju-
tranjih urah na rekreativno 
hojo na Jakob, ko je na ob-
močju nekdanjega sadovnja-
ka nad jezerom Čmava ugle-
dal ovčarja, ki sta napadala 
preplašene ovce. O tem je ta-
koj obvestil Branka Klemen-
ca, revimega lovca iz Lovske 
družine Kozorog Kamnik. 
"Ko sem prišel na pašnik, sta 
se psa ravno pripravljala za 

lovcu uspelo ubiti mešanca, 
je veterinarski inšpektor s 
pomočjo številke na veteri-
narskem čipu kmalu ugoto-
vil lastništvo psa. 

"Pogled na pomorjene 
ovce, ki so ležale po vsej pla-
nini, je bil grozen, Lastniki, 
ki pse ponoči spustijo na 
prosto, se ne zavedajo, česa 
so psi sposobni. K srefi je bil 
en ovčar ustreljen na kraju, 
tako vsaj vemo, kaj se je zgo-
dilo. Bojim pa se, da se bo 
pobegla psica še kdaj vrnila 
na pašnik," je še povedal 
Brolih, ki redi približno 120 
ovc. Lastnikoma psov bodo 
policisti izdaU plačilni na-
log, napisali pa bodo tudi po-
ročilo na Veterinarsko in-
špekcijo. 

DOBRA IN ZDRAVA 
ZELENJAVA 

Praktični nasveti za vrtOka^ 

CENA: 3.70 € 
Za naročnike 
Gorenjskega glasa 
20H popusta 

^^ Gorenjska Gremo gor. 

Sirarno bi oddali v najem 
Agrarna skupnost Srednja vas v Bohinju želi oddati v najem sirarno in pripadajoče pašne površine na 
planini Praprotnica. 

CVETO Z A P I O T N I K 

Srednja vas v Bohinju -
Agrarna skupnost Srednja 
vas je v denacionalizacij-
skem postopku dobila nazaj 
že vse po drugi svetovni voj-
ni podržavljeno premoženje. 
Upravna enota Radovljica ji 
je del premoženja vrnila ja-
nuarja lani, preostalo pa sla-
be štiri mesece kasneje. De-
nacionalizacija se je s tem 
končala, niso pa zaključeni 
še vsi dedni postopki, ki jih 
morajo člani agrarne skup-
nosti izvesti za vrnjena zem-
ljišča. Celotno premoženje 
agrarne skupnosti obsega 
550 hektarjev zemljišč na 
planinah Uskovnica, Konj-
ščica in Praprotnica, od tega 
je petinosemdeset hektarjev 
pašnikov, okrog sto hektar-
jev neplodnega sveta, drugo 
pa je gozd. Vse tri planine so 
"žive". Pašnik na Praprotnici 
je prehodnega značaja, na 
njem se je lani spomladi tri 
tedne paslo 96 glav goveje 
živine, ki je potlej nadaljeva-
la pot na Konjščico; na 
Uskovnici se je paslo 23 
konj. "Na vseh treh planinah 
imamo tudi sirarne," je po-
vedal predsednik agrarne 
skupnosti Janez Zupane iz 
Srednje vasi in dodal, da so 
siramo na Praprotnici začeli 

Janez Zupane 

urejati leta 2000, na Konjšči-
d pred tremi leti, na Uskov-
nici pa morajo najprej rešiti 
zemljiški problem. Potem ko 
so pri uveljavljanju lastništva 
izgubili dve tožbi, bodo sirar-
no s pripadajočim zemljiš-
čem odkupili od bohinjske 
kmetijsko gozdarske zadru-
ge, o čemer so se z zadrugo 
že dogovorili. Se letos spo-
mladi bodo na sirarni obno-
vili streho, ki je v slabem sta-
nju, potlej se bodo lotili še 
obnove notranjosti, pri tem 
pa bodo 800-litrski sirarski 
kotel zamenjali z manjšim. 

In kako je s sirarstvom na 
planinah.^ Na Konjščici se s 
predelavo mleka ukvarja pa-

stir, na Praprotnici je siramo 
po obnovi eno leto inlel v 
najemu eden od članov 
agrarne skupnosti, potlem 
pa v njej niso več sirarili. Ker 
je škoda, da bi lepo obnovlje-
na in urejena sirarna s stano-
vanjem za pastirja oz. siiarja 
mirovala, so člani agrarne 
skupnosti na nedavnem ob-
čnem zboru sklenili, da jo 
dajo v najem kmetu, ki bi na 
26 hektarjih velikem pašni-
ku lahko pasel od petnajst do 
dvajset molznic. "Tudi sirar-
no na Uskovnici bomo po 
obnovi dali v najem, verjetno 
se bodo za to zanimali člani 
agrame skupnosti, ki že ima-
jo stanove na planini," je de-

jal Janez Zupane in predsta-
vil lanske dosežke in letošnje 
načrte agrame skupnosti. 
"Lani smo na Lomu na 
Uskovnid uredili tri hektarje 
novega pašnika, urejah pa 
smo tudi pot med Uskovnico 
in Praprotnico. Letos bomo 
na siramah na Konjščid in 
na Uskovnici prekrih eno 
stran strehe, čistili bomo 
pašnike in luredili nove čre-
dinke na Uskovnici. Dela 
nam tudi v prihodnje ne bo 
zmanjkalo, največ ga bo na 
Uskovnid." 

Agrarna skupnost šteje 
64 članov, od teh se jih le 
še tretjina ukvarja s kme-
tijstvom. 

Glavni finančni vir agrar-
ne skupnosti so subvencije 
za planinsko pašo, vsako leto 
posekajo tudi petsto kubič-
nih metrov lesa, ves denar pa 
vlagajo v urejanje planin in 
poti. Pri tem jim pomagajo 
tudi občina in zavod Triglav-
ski narodni park, za obnovo 
sirarne na Praprotnid so pri-
dobili denar tudi iz progra-
ma Phare, za ureditev poti 
med Uskovnico in Praprot-
nico je del denarja prispevalo 
športno društvo Pokljuka. 

Notranjost pred leti obnovljene sirarne na Praprotnici Sirarna na Konjščici 

Višje plače zaposlenim v kmetijstvu 
Delovna mesta v kmetijski in gozdarski dejavnosti bodo prvič urejena s kolektivno pogodbo. 

MATJAŽ G R E G O R I Č 

Ljubljana - Minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no Iztok Jarc in sekretar Sin-
dikata državnih organov Slo-
venije Drago Ščemjavič sta 
parafirala Kolektivno pogod-
bo za kmetijsko dejavnost in 
Kolektivno pogodbo za goz-

darsko dejavnost, s katerima 
se na novo določa tarifni del 
pogodb. Podpis pogodb 
omogoča, da se bodo plače 
večini zaposlenih v javnih in-
stitudjah na področjih kme-
tijstva in gozdarstva povišale. 

Parafiranje pogodb daje 
podlago za ustrezno vredno-
tenje delovnih mest v usta-

novah, kot so Kmetijsko goz-
darska zbornica Slovenije, 
Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS, Zavod za ribištvo 
Slovenije, Center za razvoj 
kmetijstva in podeželja Jable 
in Zavod za gozdove Sloveni-
je. Z novima pogodbama bo 
ustrezneje in bolj primerljivo 
ovrednoteno delo približno 

2000 javnih uslužbencev s 
področja kmetijstva in goz-
darstva v primerjavi z drugi-
mi delavd javnega sektorja. 
Zakon o sistemu plač v jav-
nem sektorju določa, da se 
delovna mesta teh dveh de-
javnosti uredijo s kolektivno 
pogodbo, kar je v tem prime-
m novost. 
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Cene zemljišč se še zvišujejo 
Cene zazidljivih zemljišč se večinoma dvigujejo, dražja so tudi na Gorenjskem, izjema so Pomurje, 
Posavje in Zasavje. 

M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Kranj - Povprečna oglaševa-
na cena zemljišč v Ljubljani 
raste od leta 1995. Vmes je 
sicer prišlo do ndbj zastojev 
rasti, vendar je jasno razvi-
den trend rasti. Po podatkih 
slovenskega nepremičnin-
skega portala Slonep je bil v 
prvem letošnjem četrtletju 
zabeležen velik skok oglaše-
vanih cen v višini 91 evrov 
na kvadratni meter. Ob tem 

gre lahko po mnenju nepre-
mičninskih strokovnjakov 
tudi za tržno anomalijo na 
trgu ali zaradi zajetih poda-
tkov v nepremičninski bazi. 
Ali je res prišlo do takšnega 
dviga cen, bo lahko z zanes-
ljivostjo mogoče vedeli po 
opravljeni analizi za drugo 
četrtletje. Rast cen zemljišč v 
okolici Ljubljane je bila letos 
precej manj intenzivna. V 
zadnjem analiziranem četr-
tletju se je povprečna oglaše-

Oglaševane cene zazidljivih zemljišč v Sloveniji v EUR/mz. 
marec 2 0 0 8 

regija najnižja najvišja povprečna 
cena cena cena 

Ljubljana 40 l O O O 374 
Ljubljana okolica 4 538 97 
Južna Primorska 3 750 "5 
Gorenjska 5 650 105 
Severna Primorska I 437 43 

vana cena približala 100 ev-
Tom za kvadratni meter, dol-
goročno gledano pa so cene 
stabilne. Rast cen zazidljivih 
zemljišč v Ljubljani je pred-
vsem posledica skromne po-
nudbe in velikega povpraše-
vanja. Gradnja v prestolnici 
je v razcvetu in pojavljajo se 
novi investitorji, ki potrebu-
jejo zemljišče za gradnjo. Po 
pričakovanjih bodo cene ras-
le, dokler bo dovolj zanima-
nja za gradnjo, oziroma do 
konca gradbenega razcveta. 
V okolici Ljubljane dolgoroč-
no gledano ni intenzivne ra-
sti. Vzrok gre iskati pred-

vsem v veliki in raznoliki 
ponudbi. Na voljo so tako 
zelo poceni zemljišča, kot 
tudi draga, dotok novih na 
trg pa je stalen. Višje cene 
dosegajo zemljišča bližje 
Ljubljani in ob glavnih pro-
metnicah. V drugih regijah 
so cene zazidljivih zemljišč 
bistveno nižje kot v Ljublja-
ni. Povprečna oglaševana 
cena presega vrednost 100 
evrov za kvadratni meter le 
na Južnem Primorskem in 
Gorenjskem, medtem ko se 
v drugih regijah večinoma 
giblje pod 50 evri za kva-
dratni meter. 

Lani sklenili največ 
življenjskih zavarovanj 

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

Ljubljana - Ljubljanska pod-
ružnica avstrijske Wiener 
Stadtische zavarovalnice je 
lani v primerjavi z letom prej 
dosegla 26-odstotni porast 
kosmatih obračunanih zava-
rovalnih premij, dohodki od 
premij pa so znašali 7,2 mili-
jona evrov. Tri četrtine poslo-
vanja so predstavljala živ-
ljenjska zavarovanja, v pri-
merjavi s predlani jih je skle-
nila 23 odstotkov več, pri na-
ložbenih življenjskih zavaro-
vanjih pa je dosegla celo 45-
odstotni porast. Uspešno je 
tržila tudi naložbena ži\djenj-
ska zavarovanja z jamstvom 
glavnice in z enkratnim vpla-
čilom, pri teh je letos precejš-

nje zanimanje za novo zava-
rovanje Evrogarandja 2008. 
Pri premoženjskih zavarova-
njih je bila najuspešnejša pri 
zavarovanju hiŠ in stanovanj-
ske opreme, pri teh je beleži-
la porast novih zavarovanj za 
84 odstotkov in porast pre-
mije za 127 odstotkov. Majh-
nim in srednje velikim pod-
jetjem je lani predstavila nov 
paket Business Qass, v okvi-
ru katerega je možno na encn 
staven način in z visokim 
kritjem zavarovati premože-
nje podjetja in njegovo odgo-
vornost Vse bolj se uveljavlja 
tudi pri zahtevnejših zavaro-
vanjih za večja podjetja in 
podjetja, ki imajo povezane 
družbe oz. dejavnosti razšir-
jene na trgih zunaj Slovenije. 

U u e g A N A 

Začetek prodaje Pozavarovalnice Sava prestavljen 
Slovenska odškodninska družba in Pozavarovalnica Sava sta 

predstavili začetek prodaje delnic Pozavarovalnice Sava. Pro-

daja ne bo potekala po prvotno predvidenem terminskem 

načrtu, kar pomeni, da se vpis delnic še ne bo začel. Pogo-

vori med Slovensko odškodninsko družbo, Pozavarovalnico 

Sava in globalnim koordinatorjem in vodilnim organizator-

jem ponudbe delnic javnosti, m e d n a r o d n o investicijsko 

banko UniCredit CA IB, glede pomembnih elementov v zvezi 

5 ponudbo delnic javnosti, se nadaljujejo. M . C . 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVAtiJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 

NA GORENJSKEM (m/ž) 

MONTiRElitCNTGV 
<fo 27.5.08: i m x S.R.O.. ROŠfAlA 16 A. STARŠE 
GRAOBEM DELAVEC 
do S.S.08: AWOA. D.O.O.. mOW 4J. JESOtCE 
dO 4.5.08: DARSEA. O.O.O.. KURILMŠKA UL 21. JE-
SENCE 
SKLADtSČNO TRANSPORTNI DELAVEC 
dO 10.S.08; ORKA. 0,0.0., DVORAKOVA UL 6. UU8-
UANA 
DELAVEC BREZ POKLKIA 
do 30.4.06: HOeOTMCA. O.O.O.. BRfTOF 204. 
KRANJ 
do 19.5.08: KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C 21. 
UUBUANA 
do 3.5.08: KLADWAfi 2« . O.O.. INDUSTRIJSKA UL 2. 
ŽIRI 
do 10.5.08: MANICOM, d o o,. POVŠETOVA UL 85. 
UUBUANA 
do 30.4.08: MW#COM, d.o.o.. POVŠETOVA UL $5. 
UUBUANA 
do 7,5,08, MARKSJM. 0.0.0,. C. V14. UUBUÂ 4A 
do 7.5.08; MODR VAL O.O.O., C. t. MAJA 9d9. 
KRAMj 
do 31.5.08: rCDŽAT RASTOOER S.P.. tSTTtSKA UL i. 
KOZMA 
dO 15.5.08: OGnEX. D.O.O., POOREČA 5. MAVCiČE 
dO 11.5.08: SAMO OVEN S.P.. CElOVŠKA C. 50. 
UUBUANA 
do 3.5.08: SPLOŠNA BOlMŠNiCA. POUE 35. IZOIA 
dO fi.5.08. MARJAN OMANOVK̂  S,P., ŽLEBE t K. 
MEDVODE 
dO 7,5.08: Vtf» VIRAMT, D.O.O., KOPRSKA Ut 88. 
UUeUANA 
POMOŽNI DEUVEC 
dO 10.6,08: JURE ŽAGAR S.P.. BEGW4JSKA C. 4. 
LESCE 
do 10.5.08: KARERA. D.O.O.. DUNAJSKA C 2t. 
UUBUANA 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
do 29.4,08: AGENCUA M SERVIS. D.O.O,. SLOVEN-
SKI TRG8.KRAWJ 
do 9.5.08; AGENCUA M SERVIS, D.O.O.. SLOVENSKI 
TOGS.KJVKJ 
do 25.5.08: ANDREJA PODPEČAN S.P,. L HROVATA 

do 4.5.08: HS TRADE. D,0.0. ŠKOFjaOŠKA C. 1. 
KRANJ 
do 4,5.08: HOČEVAR SLAVKO S,P., VBOKO 135. VI-
SOKO 
do 30.4.08: HOTEL SLON. D.D.. SLCK^NSKA C. 34. 
UUBUANA 
do 25.5.08: iAMNIK. D.O.O,. GORENJSKA C 12. 
ME0V006 
do 3.5.08: JOŽEF PERGER S.P. UL KOKRŠKEOA 
ODREDA 11 A. LESCE 
do 1.5.08: KARIERA, D.O.O., DUNAJSKA C, 21. UUB-
UANA 
do5.5.08:KARERA. D.O.O . DUNWSKAC.2-1. UUB-
UANA 
dO 30,4.08. KREK. RIBNO. D.O.O,, SAVSKA C 35. 
p̂ FO 
do30.4.06:UUJA.O.O,O.,PREŠKAC. 19. MEDVODE 
do 5.5.08: MANPOVVER. D.O.O,. DUNAJSKA C, 49. 
UUBUANA 
do 29.4.08: MANPOWER. D.O.O.. GOSPOSVETSKA 
C. 5. UUBUANA 
do 15.5.08; MARJANCA PREŠERN RBNIKAR. S.P,. 
KRANJSKA C. U.ftAmUCA 
do 1.5.08: MEGAMATR1X. 0.0.0,, STARETOVAUL 39. 
KRANJ 
do 15.5.06: NEDŽATRASTODER$.P.,tSTRSKAUL 1. 
KOZiNA 
do 15 08: PRB. 0.0,0.. SREDNJE BnNJE 60. ŽABNICA 

do 30.4.08; ROBISSEC, D.O.O., PPEŠ£RNOVA 16. 
JESENCE 
do 7.5.08: roman ROSTOHAfl S R. CANKARJEVA C. 
23 C. BLED 
do 4 5.06: SANCVA, D.O.O.. M, VADNOVA1. KRANJ 
do 11.5.08: SAZA. D.O.O.. KOROŠKA C. 33. KRANJ 
do 3,5.08: SINTAL DD.. UTOSTROJSKAC. 38. UUB-
UANA 
do3.5.08: SKSM. SAJE &SUE. D.N.O.. ŠMOOVAUL 
11. KRANJ 
dO 31.5.08: STIGMA<»W SISTEM, D.O.O,. MOTNl-
CA8. TRZIN 
do 28.6.08: VOIENIK. D,0.0., CELOVŠKA C. 170. 
UUBUANA 
GOZDNI DELAVEC SEKAČ 
dO 7.5.08; UROSLAV ROeiČ $,P., SREDNI VRH 17. 
OOZDMARFUJEK 
OeoaOVALECKOVIN 
d03.5.06; KLAO(VAR2n.O.D..NOU$miJSKAUL 2. 
žn 
do 25.5.08; LITOSTROJ PTS. D.O.O.. LiTOSTBOJSKA 
C,42.UUeUANA 
VARNOSTNIK 
do 1.5.08: PLUSORBnA. D.O.O.. VRTNAUL 24. KKŽE 
KUHARSKJ POMOČNIK 
dO 7.5.08: DOM STAREJŠIH OBCANOV. POTOČE 2. 
PREDOVOfi 
do3.S.08: SOOEXHO. D.O.O., ŽELIZNAC. 18. UUB-
L»NA 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA (DO 2 LET) 
dO 7.5.08, ATM SL O.O.O.. PREŠERNOVA C. 9 B, VE-
LEilE 
STROJNI OBOaOVALEC KOVM 
do 15.5.08: KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C. 21. 
UUBUANA, 
STROJNI VEZREC 
do 7.5.08; V)SK)N STUOK). D.O.O., ČEŠTiSCA 35. ŽE-
LEZNIKI 
NitiA POKUCNA IZOBRAZBA (DO 3 LET) 
do 15.5.08: KARIERA. D.O.O.. DUNAJSKA C. 21. 
UUBUANA 
PEK 
do 8.5.08: OREHEK, D.O.O., SAVSKA LOKA 22. 
KRANJ 
SLAŠČIČAR KONDITOR 
dO 3.S.06: KRAUEVIMGNON. D.O.O.. GASlSKA C. 
39, ŠENČUR 
MZAA 
do4.S.08: SANNG V/TERNADONAL D.O.O.. M, VAD-
NOVA I.KRANJ 
dO 4.5.08: SANOVA. D.O.O. M. VADNOVA 1. KRANJ 
KLJUČAVNIČAR 
do 16.5.06: KARIERA. D.O.O., DUNAJSKA C. 21, 
uueuANA 
do 30.4,06: KlADNAR Ž«, D,D., INDUSTRUSKA UL 
2.ŽR 
OBLIKOVALEC KOVM 
do 3.5.08: JGZ BRDO. PREDOSUE 39, KRANJ 
do 15.5,06,- KARIERA. D.O.O., DUNAJSKA C. 21, 
UUBUANA 
dO 3.5.06, KJDMR ŽRI. DO, INDUSTRUSKA UL 2, 
ž n 
do 30.4,08: KLADfVAR Ž«, DJ)., INDUSTRUSKA UL 
2.ŽBI 
do 25,5.08: LOGAR TRADE. D.O.O.. POSLOVNA 
CONA A 41, ŠENČUR 
do 9.5.08: NU<0. Di)., OTON 16, ŽELEZNIKI 
STRUGAR 
dO 29.4.06; VUKOVIČ JURAJ S P.. MEDENSKA C, 2, 
UUBUANA-ŠENM) 
ORODJAR 
do 3.5.08: OROOJARST>A KNFIC, D.O.O.. POT NA 
PIARNO 12. TRŽIČ 
do 9.5.08: PaVCOM ŠK. LOKA. 0 0 0 , . POUANE 
76.POLW4ENAOŠK.IOKO 
STROJNIK 
do 4,5.08; SANOVA, D.O.O., M. VADNOVA 1, KRANJ 
do 31.5.08: THVSSENKRUPP DVG DVIGAIA. 00 .0 . 
ŠPRUHA19. TRZIN 
MEHANIK iND. STTtOJEV IN NAPRAV 
do 4.5.08: TOSAMA. D.O,. ŠARANOVICEVA C. 35, 
DOMŽALE 

AVTOMEMANtK 
do 30.4.08; SUMMIT AVTO. D.O.O., FlAJŠMANOVA 
UL 3. UUBUANA 
do 4.5,08: VUOSS, d,o.o.. GORENjSKAC. 54. MED-
VODE 
ELEKTROMOKTER 
do 15.5.08: PLANNET. D.O.O.. KAMNIK POD m -
MOMSB.PRESSUE 
do 14.6.08: STANISLAV VOOCAN s^.. SUHADOLE 21, 
KOMENDA 
ELEKTRIKAR ELEKTRONIH 
do 30.4,08; LfTOSTROJ PTS. DO.O., UTOSTROJSKA 
C, 42, UUBUANA 
ŠIVlUA 
do 11,5.08; ATOM TRŽIČ. D.O.O.. POT NA POUE 58. 
TRŽJČ 
SUKOPLESKAR 
do 18.5.06; RESPECT. D.O.O, AMČE179. LOVRENC 
NA DRAVSKEM POUU 
AVTOUČAR 
do 30.4.08: SUMMIT AVTO. D.O.O.. FLAJŠMA/40VA 
X 3. UUBUANA 
IZVAJAUC POVRŠmSKE ZAŠCnE 
do 3.5.08: KLADIVAR ŽIRI, D.D.. fCUSTRUSKA LJL 2, 
žn 
RtiZER 
do 2.5.08; ANKOV. D.O.O., LETALIŠKAC, 5, UUBUA-
NA 
do 18.5.08: EXL£SK)R. D.O.O.. DETaOVA UL 10. 
KRAKI 
(fo 9 5.D8: K02M0. D.O.O., PARMOVA X 51. UUB-
UANA 
do 3.5.06: LASSANA. D. D.. CANKARJEVA C. 3. UUB-
UANA 
do 29.4.06: MN IN, D.O.O.. KARINGERJEVA UL 8, 
UUBUANA 
do 21,8.08; MOJA. d.oo .. C. V MESTNI LOG 84. LJUB-
um 
do 5.5.06; RENATA PETERKA S.P,. GORENJESAVSKA 
C. 15 B. KRANJ 
TESAR 
dO 4.5.08: DARSEA. D.O.O.. KURHitŠKA UL 21. JE-
SENKX 
do t.5.08: RBPECT. D.O.O, APAČE 179, LOVRENC 
NA DRAVSKEM POUU 
ZIDAR 
do8.6,08: AKBA, D.O.O., TrTCW 41, JESENKE 
do 11.5.08: MARKO FERJAN S.P.. OLŠEVEK 41. 
PREDDVOR 
do4.5.06: SANOVA. D.O.O., M. VADNCVA1. KRANJ 
STROJNIK GRADBENE MEHANtZACUE 
do 22 5.08: CP WW4J. D D., JEZERSKA C. 20. 
KRAK) 
do 8.5.08; OGP GRAD SLED, D.D., GRAJSKA C, 44. 
BEt) 
do 25.5.06: ŽELE2NIKAR CONTROL D O.O.. KOTNI-
KOVAUL 30. UUBUANA 
VOZNIK AVTOMEHANK 
do 8.5.08; PRJMA TRA.NS, D.O.O., LASTOVČE 41. 
NOVO MESTO 
do lO.S.08: TONIKAl D.O.O., S m i Š E V A F ^ 
ČAD 8. UUBUANA 
VOZNIK 
dO 4.5.08: EGOLES. D.D. KIDRIČEVA C. 58. ŠK. 
LOKA 
PRODAJALEC 
do 4.5.08; AlfAPET. D.O.O.. LETAUŠKA C. 29. UUB-
UANA 
do 5.5.08: AiPMA. D.O.. TITOVA 39, JESENK£ 
dO 2.5.06; ARLA. 0,0.0,. JEŠETO/A U. 5. DOhCŽALE 
do 10.5.08: AVTO MARKOVV̂ . D.O.O.. POUANE 148. 
POUANE NAD ŠK. LOKO 
do 75.06; k C ^ D.O.O., FUŽTiSKAC. 6. JESa«C£ 
do 25.5.08: KLASJE KRANJ. D.O.O. C. NA KLANEC 9, 
KRANJ 

• do 3.5.08: MAK PftAPftOTNiK. D.O.O.. ŠKOFJELO-
ŠKA C. 20. KRANJ 
do 29.4.08: MARJAN FAJFAR S.P,, SP, BRNK 38 A. 
CERKUE 
do 30.4.08: INTERSPORT, BOROVŠKA C, 92, KRAN)-
SKAGORA 

do 1.5,08: NTEPSPORT. C. STANKA ŽAGAfUA 69. 
KRAHt 
do 3.5.06: NTERSPORT, SP. PLAVŽ 5. JESENK:£ 
do 1.5.06: MERCATOR COfTER. STARA C. 25, KRAKI 
do 3.5,08. SLOVBUAŠPORT, NAS. S, ČERNETA 34, 
KRANJSKA GORA 
do 30.4.08, PEKARNAZEVNK. D.O.O. UUBUANSKA 
C.38^KRA^i 
dO 22.5.08; PROTON PROJEKT, D.O.O, ALPSKA C 
43. LESCE 
do 4^.06: TT%ODOM NO. 1. D.O.O.. 2APUŽE 10 B, 
BEGUNJE 
KUHAR 
dO 8.5.06: ASEST, D.O.O., ZG. BRNK130 A. BRNK -
ASIOOROM 
do 1,5.08: ANDREJA POPIATNK S.P,, LEVSTIKOV 
TRG3.VELJKELAŠČE 
dO 4.5,06: ARESS. D.O.O., LĴ «AmOVAC. 36. UUB-
UANA 
do 9.5.08: BHMi. D.O.O.. SREDNJA VAS 132, SRS)-
NIAVASVBOHMJU 
do 3.5.08; KREK RIBNO, D.O.O,. SAVSKA C. 35, 
BLED 
do 18.5.08: MP MALOPRODAJA. D.O.O.. RftNCK^ 
C, I.NOVAGORK:* 
d011.5.08: MIRKO 600nOŽAS.R.POC6flEZJE246. 
NAKLO 
do 30.4.06; OŠ STRAŽIŠČE. ŠOLSKA UL 2, KRANJ 
dO 21.7.08; ROK MALNAR S.R. STARA FUŽINA 23, 
BCHKISKO JEZERO 
NATAKAR 
do 1.5,08: AJJDREJA POPLATN« S.P., LEVSTIKOV 
TRG3.VEUKELAŠČE 
do 22.5.08; KUT, D.O.O,. MESTNI TRG 8. CflUA 
do 18,5,08: TAJMS. d.OA. JUŽNAC. 67, IZOLA 
do 29.4.06: ZDRAVKA BLAŽK5 S.P., MOSTE 44. t -
ROVtCA 
SREDNJA POKUCNA IZOBRAZBA 
do 3.5.08: ALPETOUR, D.D.. KIDRIČEVA C. 56. ŠK 
LOKA 
do 4.5.08: AVT05VETEK STUDENEC. D.O.O.. STU-
DENEC 11. UUBUANA-POUE 
do 3.5.08, DEJAN FRANTAR SĴ ., C. STE MAHE AUX 
MMES15. TRŽIČ 
do 9.5.08; ERLAH. D.0,0,. SflEDMAVAS 132. SRED-
NJA VAS V BOHVUJ 
do 3.5.08; I.S.S., D.O.O,, KOROŠKA C. 53 C. KRANJ 
do 11.5.06: JARC & JARC. D.O.O.. KRŠKA VAS 28 A. 
KRKA 
do 15.08: KARCRA. D.O.O, DUNAJSKAC. 21. UUB-
UANA 
do 11.5,08: KATJA REBEC SJ>. KRAŠKA C. 67. DIVAČA 
dO 7.5.06: FRANC MAftNČiC S.P, ŽABNICA 11. HO 
TRANJEGORKC 
dO 5.5.08: MANPOVVER. D.O.O.. DUNAJSKA C. 49. 
UUBUANA 
do 15.5.08; MATJAŽ ERZAR S.P.. JEZERSKA C. 41. 
KRANJ 
do 3.5.06, MM STYl£. D.O.O., SEMČNO 53. K R ^ 
do4.5.08:PROTECTWFRA.D.O.O..PitfmZANSKAC. 
36. MARIBOR 
do 11.5.08; SAZA. D.O.O.. KOROŠKA C. 33, KRANJ 
dO 3.5.06: SPAR. RUČK̂ UEVA C. 35, KRANJ 
do 3.5.06: SPAR ZOISOVA UL 1. KRANJ 
dO 3.5.08; KAMZIČ ĈHO S.R. TAVČARJEVA 3 B. JE-
SENICE 
LESARSKI TEHNIK 
dO 25.5.06: DORAt. 0.0,0, POHORSKEGA BAr 
TAU0NA211.UUBLy)NA 
STROJNI TEHNK 
dO 18.5.08: H« KRANJ. D.O.O,. SAVSKA C. 22. 
KRANJ 
dO 18,5,08; I.S.P.. D.O.O.. BEVKOVA UL 42. KAMNIK 
dO 1.5.08: UBER, D.O.O.. KOfV«LJŠKA UL 15 A, ŠK. 
LOKA 
do 18.5.08; m P C f m . 0,0.0.. DUNAJSKA C. 49. 
UUBUANA 
dO 4.5.08; SANOVA, D.O.O.. M. VADMOVA1, KRANl 
ELEKTROTEHNIK ENERGETIK 
do 15.S.06; PUN^ET. D.O.O,. KAMNIK POO KRI-
MOM 8 6, PRESEFUE 

ELEKTTOTEHNIK 
dO 3.5.06: G7, D.O.O., ŠPRUHA 33. TRZIN 
dO 30.4.08: PETER TOPOnŠ S.R. SREDNJA VAS -
QORIČ£}4.GOINV( 
dO 3,5.06: TARING. dx>.o.. KOPfM« 62 A. BOHMJ-
SKABSTRK>^ 
do 17.6.06; THVSSENKRLPP 0V6 DVIGALA. D.O.O., 
ŠPRUHA 19, TRZIN 
ELEKTROTEHNK ELEKTROMK 
do 18.5.06: AGENCUA M SERVIS. D.O.O., SLOVEN-
SKI TRG 8, KRANJ 
dO 17,5.08: DIMPEX LESNOOBO. STROJI. D.O.O., ZQ. 
BFTNJE 284. ŽABNICA 
KOZMETIČNI TEHNIK 
do 29.4.08: ARM. D.O.O., DUNAJSKA C. 106, UUB-
UANA 
do 105.06: BARBARA VVEBER S.P.. HAFNERJEVO 
NAS. 2, ŠK. LOKA 
GRADBENI DELOVODJA 
do 29.4.08: DEŽMAN, D.O.O., STRAHMJ. STRAHNU 
15. NAKLO 
GRADBENI TEHNIK 
dO 8.5.08: AKSA, 0.0.0,, 'NT0VA41. JESENK;E 
do 18.5.08: OGP GRAD BLED. D.D.. GRAJSKA C. 44. 
BT£0 
do 4,5.06: SGPTEHNK, D.D., STARAC. 2, ŠK. LOKA 
PROMETNI TEHNIK 
dO 30.4.08: CP KRANJ. D.D., JEZERSKA C. 20, 
KRANJ 
TRGOVINSKI POSLOVODJA 
do 3.5.08; ELM D.O.O., GLAVNI TRG 7, KRANJ 
do 10.5.06; KCMNATOR. D.O.O., KURUJIŠKA UL 21. 
JESEMCE 
do 29.4,08: MARJAN FAJFAR SJ». SP. BRNK 36 A. . 
CERKLJE 
GOSTINSKO TURISTIČNI TEMIK 
do 30.4,08: KREK RIBNO. D.O.O., SAVSKA C. 35. 
B^ :̂o 
GOSTINSKI TEHNIK 
dO 15.5.06; ARCUSMEDCA, D.O.O., INDUSTRUSKA 
C. 2E,IZOLA 
EKONOMSKI TEHNK 
do 15.5.08; ARCUSMEDCA. D.O.O., INDUSTRUSKA 
C.2B.IZ0W 
dO 30.4.06; BS)0VEC. D.O.O., TRG KOMANDANTA 
STANEM 6. UUBUANA 
do 3.5.08; EUROCOM, D.O.O., SAVSKAC. 22. KRANJ 
do 19.5.08: KARIERA .D.O.O.. DUNAJSKA C. 21, 
UUBUANA 
do 28.5.06: MERKUR ZAVAROVALNICA. D.D., DUNAJ-
SKA C. 58, UUBUANA 
do 9.5.08: P̂ ttSoR. d.0.0,. K>C ZAPOUE NI 5. LOGA-
TEC 
do 4.5.06; SPG. D.O.O., KMČEVAC. 75. ŠK. LOKA 
EKONOMSKI TE»A( ZA RAČUNOVODSTVO 
do 30.5.08; REPUKA, D.O.O.. TRŽAŠKA C. 42. UUB-
UANA 
ADMRNISTRATIVNI TEKNK 
do 25.5.08; DIAMED. 0.0.0, BARJANSKA C. 56, 
UUBUANA 
dO 8.5.06; DORAL D.O.O, UL POHORSKEGA BATA-
U0NA21I. UUBUANA 
do 25.5.08: KADRIAL D.0,0.. STRAHINJ110, NAKLO 
VZOOJITEU PREDŠOLSKIH OTROK 
do 3.5.08; OŠ POUDETA STRAŽJŠARJA. V. KEJŽARJA 
35.JESENK:E 
SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠNA IZOBRAZBA 
do 13.5.08: ADECCO H R., D.O.O, BRNČIČEVA UL 
15 B. UUBUANA 
do 11.5.08; AVTOŠOU NG. HUMAR KRANJ. D.O.O., 
BL£WBSOVAC.10.KRAW 
do 30.4.08; DELMCA, D.O.O, TRŽAŠKA C. 2, UUB-
UANA 
dO 2.5.08: GEORIENT, D.O.O. POD GRADOM 4, SLO-
VBU GRADEC 
do 22.5.08; GRAVVE. O.O.. KOMENSKEGA UL, 4. 
UUBUANA 
dO 3,5.08; LS.S., D.OO., KOROŠKA C. 53 C. KRANJ 
do 4,5,08; INTERUNGUAMARKAP. D.O.O.. RMSKAC. 
2.UUBLMNA 

do 15.5.08: KARIERA. D.O.O, DUNAJSKA C. 21, 
UU8UANA 
do 3.5,08: OBČtU BLED. C. SVOBODE 13. BLED 
do 9.5.06: POUCUA. ŠTEFANCK/A UL 2. LJUBLJANA 
do 18.5.08; RESPECT. D.O.O., APAČE I7fi. LOVRENC 
NA DRAVSKEM POUU 
do 13.5.08: SARAJA. D.O.O. LOŠKAC. 16A. lOG PRI 
aREZono 
do 30,4.08: TURNSH ARJNES INC.. 130 A. BRMK -
AERODROM 
dO 2.5.08; TANJA DŽAFERCMC SJRK S.P. REJČEVA 
UL3..N0VA GORICA 
do 4.5.08; ZM PROVIDUS. D.O.O, ZAGREBŠKA C. 
20,MAReOR 
EKONOMIST ZA ANALIZE M PLAMRANJE 
do 20.5.06: PROR.I.S,K.. D.O.O., ERBE2M(0VA X 
2. UUBUANA 
VtŠJA STROKOV )̂ IZOBRAZBA 
do 15.5.08: KARIERA. D.O.O, DUNAJSKA C. 21, 
UUBUANA 
UNIV. DIPL INŽ. STROJMŠTVA 
dO 30.4.08: KLADfVAR Žn, D.D., tOUSTRUSKA UL 
2. ŽIRI 
MAGISTER FARMACIJE 
do1.6.08;MA6. IRENA RUPNIKRAVMHAR. STARA C. 
61. NAKLO 
UMV.MPL EKONOMIST 
do 30.4.08: HtlJNDAJ AVTO TRAiDE. D.O.O,. BRNČi-
ČEVA UL 45. UUBUANA - ČRNUČE 
Dn.EXONOWST 
do3.5.06: EUROCOM. D.OO. SAVSKAC. 22, KRANJ 
do6,5.06; STUOlO MARGO, D.OO,, C. ŠTURARJA 28 
A. UUBUANA-ČRNUČE 
W L ORGAN&ATOR- MENEDŽER 
do3.5.08: EUROCOM. D.O.O, SAVSKAC. 22, KRANJ 
DVLVAmOSTNINl 
dO 25.5.08; 5GP TEHMK. O D. STARA C. Ž, SK. LOKA 
UMV. DIPL PRAVNIK 
do 9.5,06: VTKMK) DRŽAVNO TOŽILSTVO RS, TRG 
OSVOBODINE FRONTE 13, UUBUANA 
UMV. DVL LIMBNOSTNI ZGODOVINAR 
do 2.5.06; UGM. STROSSMAVERJEVA UL 6, MARI-
BOR 
0AUEDK3NE 
do 25.5.06: DIAMED. D.O.O. BAAJAMSKA C. 56, 
UUBUANA 
dO 22.5.06: OZC. ZD KRANJ. GOSPOSVETSKA UL 
10, KRANJ 
dO 18,5,08; OZG. ZD KRANJ. GOSPOSVETSKA UL 
10, KRANJ 
do 4.5.08: OZG. 20 ŠK. LOKA. STARA C. 10. ŠK. 
LOKA 
DROEHTALNEUED. 
do 4.5.06: OZG. ZDTRŽJČ. BLEJSKA C. 10, TRŽIČ 
D«>LINŽ.RAOIOLOCUE 
do 9.5.08. MANPOVVER. D.OO. KOROŠKA C. 14. 
KRAKI 
DA MEDKSNE SPEa SPL MEDKME 
d015.5.08; OZG. ZD ŠK. LOKA. STARA C. 10, ŠK. 
LOKA 
Oft. VETERINARSKE MED. 
do 10.5.08: VETERINARSKA AMBULANTA KŽK. 
D.O.O. KRANJSKA C, 29, ŠENČUR 

Protls delovna mesta objavljamo po podaUdh Zavo-
da RS za zapostovanje. Zaradi pomanjkania prosto-
ra ni»o objivliena vu. Prav tako zaradi pregMnocU 
objav Izputtamo pogo)«. M jh po«t»l|aio dalodatal-
d (dalo za določM č« , zahtevana daiotfn« izkuif^ 
poMbno znanf« in moratiitna dru9« zaMava). Vti na-
vedafli in mar̂ kaioa podaSd M dostopne 
•na 09ia«(dh datkah območnih skiib b> uradov za 
delo zavoda; 

- na domači » ^ i Zavoda RS za zatposiovan}e: 
httpy/www.es&9ov.<t; 

• pridek)d^ldh 

Brak« op«zarivno. da M morsMna napaka pri ot>> 
iavi mogoča. 



20 KAŽIPOT, HALO-HALO info@g-glas.si 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Ninitilo a objavo s{i<(j«iiumo pc Rlefonu M/IOI-42-(IO. bhu 04/201-42-13 i l i o»biw lu 81(twcKovi c«li 4. 
v Kunju o:, po poiij - lio pontdtijli in (mta i)o 11.00 ure! CoB oglMOv in ponudb v nibtiki; Intiino ugodni. 

)ANEZ ROZMAN S.P. - R O Z M A N BUS, LANCOVO 91 , 4 2 4 0 

RADOVgiCA, T E L : 04/53 ">5 249, FAX: 04/53 0 4 2 3 0 

MAD2ARSKE TOPLICE: 28. 4 . - 1 . 5., 8.5. - 1 1 . 5., 15. 5. -18. 5.; 
TRST 14 . 5.r BANOVCI : 5. 5. - 8 . 5.; PELJESAC 15. 9. • 2 2 . 9, 

22 . 9. - 29 . 9 

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

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

PRIREDITVE 

Kresovanja 
lesenice - P l an in sko d ruš tvo Jesenice vabi č lane in ostale 

občane Jesenic v sredo, 3 0 . aprila, na p rvoma j sko kresova-

nje pri Koči na Gol ic i . Začetek bo o b 2 0 . uri. Koča na Gol ic i 

bo oskrbovana. 

Jesenice - K ino lo ško druš tvo Jesenice vabi na kresovanje, ki 

bo jutri, v s redo, 3 0 . aprila, z z ače tkom ob 1 9 . uri v Lipcah na 

Blejski D o b r a v i i £ o (vadišče K D Jesenice). Igral bo a n s a m -

bel Tr ig lavsk i kvintet. 

Počitnice v Franciji in Milenijski cilji 
Jesenice - Iz M l a d i n s k e g a centra Jesenice obveščajo, mlade, 

ki s o že dopoln i l i 1 4 let in jih še n imajo 1 7 , da podaljšujejo 

rok prijave za aktivne poletne počitnice v Franciji. Izpolnjeno 

prijavnico - motivaci jsko p i s m o ter izjavo staršev, ki ju naj-

dete na naš i spletni strani wrtvw.mc-jesenice.si, kjer se naha-

jajo tudi tud i vse potrebne informacije v zvezi s projektom, 

lahko dostavite le še o s e b n o v M l a d i n s k i center Jesenice, in 

sicer danes , v torek, 2 9 . aprila, ter jutri, s redo, 3 0 . aprila, 

med i o . in 1 4 . uro. Vabijo pa tudi na interaktivno debato in 

delavnico Mi lenijski cilji, ki jo pripravljajo v sode lovanju z 

U n i c e f o m . Potekala b o v dvoran i M l a d i n s k e g a centra Je-

senice v petek, 9. maja, ob 1 7 . uri in je namenjena m l a d i m 

ter v s e m drug im, ki j im ni v s e e n o za' revščino v svetu, za 

g l o b o k p r e p a d m e d revn im i in b o g a t i m i d r ž a v a m i in z a 

posledice, ki jih ta dejstva pr inašajo s seboj. 

IZLETI 

Na sejem mineralov in fosilov v Veroni 
Druš tvo prijateljev minera lov in fos i lov Slovenije obvešča, 

da imajo še nekaj prost ih mes t za ekskurzijo na sejem mi -

neralov in fosi lov Verona 2 0 0 8 . Ekskurzija bo v soboto, 3 . 

maja. O d h o d i av tobusov : o b 4 . uri hotel Creina, Kranj o b 

4 . 3 0 Geo l o šk i zavod Ljubljana, D im ičeva 1 4 . Prijave in in-

formacije: Božo Stojanovič, 0 4 / 2 0 12 3 5 9 ali 0 4 1 / 7 9 7 0 2 6 . 

Spominski pohod na Blegoš 
Kranj - P lan insko druš tvo Kranj vabi v nedeljo, n . maja, na 

tradic ionalni , že 3 2 . s p o m i n s k i p o h o d na B l ego š . Tura je 

pr imerna za planince in tehnično ni zahtevna. O d h o d izpred 

hotela Cre ina bo v nedeljo, 1 1 . maja, ob 7 . uri. H o j e bo prib-

ližno 4 ure in pol. Prijavite se lahko v pisarni P lan inskega 

d ruš tva Kranj d o vk l j učno petka, 9 . maja, o z i r o m a d o 

zasedenos t i av tobusa . 

Hotel Erika-Krnica-Mihov dom 
Kranj - P laninci kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 8. 

maja, na p o h o d na relaciji Hotel Erika v Kranjski Gori -Krni-

c a - M i h o v d o m . Hoje b o za 4 d o 5 ur. O d h o d p o s e b n e g a av-

tobusa b o o b 7 . uri izpred Creine. Prijave z vplačili zbirajo v 

društveni pisarni d o ponedeljka, 5 . maja. 

V avstrijski Gradec 
Š k o ^ a Loka - D r u š t v o upokojencev Škofja Loka vabi svoje 

člane na turistični izlet v avstrijski Gradec. Izlet bo 2 1 . ma ja 

z o d h o d o m o b 7 . uri izpred av tobusne postaje Škofja Loka. 

Prijave sprejemajo v pisarni društva v sako s redo in petek o d 

9. d o 1 1 . ure d o za sedbe avtobusa. 

Ajdovščina-izvir Hube-Otiško okno-Sinji vrh 
Ž i rovn ica - D ru š t vo upokojencev Ž irovnica vabi v torek, 6. 

maja , na p l an in sk i p o h o d A jdov š č i na - i z v i r H u b e - O t i š k o 

okno-S inj i vrh. Hoje b o za okol i 4 ure, o d h o d avtobusa ob 7 . 

uri z av tobusne postaje M o s t e in bo ustavljal na vseh posta -

jah d o Rodin. Informacije in prijave po tel.: 5 8 0 1 4 6 9 ali g s m 

031/535 7 9 9 - D r a g o Kajdiž. 

OBVESTILA 

Dan odprtih vrat 
Kranj - Vse, ki si želijo spoznati dejavnosti Rdečega križa. Rdeči 

križ vabi, da se 8. maja udeležijo dneva odprtih vrat. O d 8. d o 

11 . ure si boste lahko v predavalnici O Z RK Kranj na Bleiweisovi 

i 6 tudi brezplačno preverili krvni tlak, sladkor in holesterol. 

KONCERTI 

Koncertna izvedba Requiema janka Ravnika 
Srednja v a s v Boh in ju - Pevska šo l a Bled in Druš tvo Jarina 

Bohinj vabita na prvo koncertno izvedbo Requ iema Janka 

Ravnika, ki bo v nedeljo, 4 . maja, o b 1 7 . uri v župnijski cerkvi 

svetega Mart ina v Srednj i vas i v Bohinju. Pevce je pripravila 

Janja Hva la , na orgle bo igrala bo T a m a r a Krajnc, dirigiral b o 

Jurij Dobravec. Več informacij o Janku Ravniku, izvajalcih in 

izvedbi na wv iw . jar ina.org. 

RAZSTAVE 

Univerza v Ljubljani in njeni rektorji 
D u n a j - S lovensk i kulturni center Korotan in Arhiv Univerze v 

Ljubljani vabita na odprtje razstave Univerza v Ljubljani in 

njeni rektorji, ki jo b o d o petek, 9 . maja, ob 19. uri odprli v 

S l o v e n s k e m ku l turnem centru Korotan, A lber tga s se 4 8 , 8. 

okraj, na Dunaju. 

MojeDelo,com 
Izberi prihodnost 

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o. 
Podutiška 9 2 , 1 0 0 0 Ljubljana. Slovenija. T: 01 S1 35 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.moiedelo.coiti.inlo@moiedelo.com 

nje pri podobnih delih. Zaželena poklicna ali srednja 5ola 
kemijske smeri, ekološka ozaveščenost, osebna ureje-

Kuhar m/i ( U h < ^ Cerklje na Gorenjskem) 
Gostilna Zaje zaposli kuharja z delovnimi izkušnjami. Od 
kandidatov/kandidatk se pričakuje: delovne izkušnje v ku-
hinji, poznavanje kulinarike, vestnost in čistoča pri delu. 
Nudimo vam zaposlitev za določen čas z možnostjo kas-
nejše zaposlitve za nedoločen čas. Gostilna Zaje, Lahov-
če 9,4207 Cerklje na Gor., prijave zbiramo do 4.5.2008. 
Več na www.mojedelo.com. 
Prodajalec na terenu m/ž f 
Mlad, dinamičen kolektiv, ki širi svojo prodajno mrežo po 
Sloveniji, iSče novega sodelavca za prodajo na terenu. 
Vse, ki vas ni strah novih izzivov in ste polni pozitivne 
energije, vabimo, da nas s kratkim življenjepisom prepri-
čate, zakaj vas povabiti na zaposlitveni razgovor. V ekipo 
bomo sprejeli igralca, ki bo samostojen, motiviran, komu-
nikativen in mu timsko delo ni tuje. Silco, d. o. o., Orla vas 
273.33'4 Braslovče, prijave zbiramo do 4.5.2008. Več na 
www.mojedeto.com. 
Delavec v sMadiiču m/ž (Stražiiče pri Kranju) 
Iščemo delavca za delo v skladišču, ki ima delovne izkuš-
nje F , 
kemijsk 
nost, izpit za viličarja. Delo je v skladišču, ter po potrebi 
na terenu. Ekol, d. o. o.. Laze i8a, 4000 Kranj, prijave zbi-
ramo do 21.5.2008. Več na www.mojedelo.com. 
Sodelavec zadek) v sMadliČu m/i Podnart) 
V naš kolektiv vabimo novega s<^e avca/ko na prosto de-
lovno mesto skladiščnika. Od vas pričakujemo: dokonča-
no najmanj osnovnošolsko izobrazbo, zaželene so delo-
vne izkušnje na tem področju. Zaželen je vozniški izpit 
kategorije C Vaše delovne naloge bodo predvsem pripra-
va, sprejem in odprema blaga. Steelpiast, d. o. o., Otoče 
32, 4244 Podnart, prijave zbiramo do )i.5.2CX58. Več na 
www.mojedelo.com. 
Vodja grobišč m/i ^ ^ a loka -Skivenija) 
Ponujamo vam poklicni izziv, samostojno in dinamično 
delo pri vodenju ambicioznega tima v odličnem podpor-
nem okolju. Stimulativno plačilo in trendovsko nagrajeva-
nje za uspešno opravljeno delo. Odlične možnosti za vaš 
osebni in kariemi razvoj v sodobnem delovnem okolju z 
jasno zastavljenimi cilji. Strokovno nadgradnjo vaših 
znanj ter ostalih znanj, ki so pomembna za doseganje ci-
ljev. SGP Tehnik, d. d.. Stara cesta 2, 4220 Škofa Loka, 
prijave zbiramo do 13. 5. 2008. Več na www. 
mojedelo.com. 
Knjigovodja m/i (Kamnik) 
Pričakujemo: najmanj VI. stopnjo izobrazbe ekonomske 
smeri, pozr^avanje računovodskih standardov, izkušnje in 
predznanja iz stroškovnega in materialnega knjigovod-
stva, natančnost pri delu. Zaposlitev za določen ali nedo-
ločen čas s poskusnim delom. Meso Kamnik, d. d., Kore-
nova cesta 9, Podgorje, 1241 Kamnik, prijave zbiramo do 
20.5.2008. Več na www.mojedelo.com. 
Stimulativno nagrajeni natatrar (z osebi) m/ž (Kamnik) 
Zaradi povečanega obsega dela medse sprejmemo dva 
gostinsiia sodelavca - natakarja. Delo poteka v renomira-
nem lokalu CAFE ATRIUM v Kamniku. Nudimo možnost 
zaposlitve po dogovonj, redno in stimulativno plačilo, 
mlad kolektiv, nedolgočasno delovno klimo in prav tako 
okolje. Kandidatom iz oddaljenih krajev zagotovimo tudi 
stanovanje! Atrium, d. o. o., Perovo 25,1241 Kamnik, pri-
jave zbiramo do 21. 5. 2008. Več na www.mojedelo.com. 

Poslovni sekretar z znanjem rumfičirte m/i (Kranj) 
Za našega naročnika, uspešno podjetje s tradicijo proda-
je in servisiranja lesnoobdelovalnih strojev tu ih znamk z 
območja Gorenjske, iščemo poslovnega sekretarja/ko. 
Delo bo obsegalo sprejem strank, urejanje prevozov iz tu-
jine, prevajanje besedil iz nemščine. Pričakujemo kandi-
date z aktivnim znanjem nemškega jezika. V. stopnjo iz. 
obrazbe, izkušnje. Nudimo delo v prijetnem in urejenem 
okolju. Kadiš. d. o. o.. Koprska ulica 72,1000 Ljubljana, 
prijave zbiramo do 15. 5. 2008. Več na www. 
mojedelo.com. 
Knjigovodja m/ž (Kranj) 
Zaposlimo knjigovodjo s V. stopnjo ekonomske ali dmge 
ustrezne izobrazbe, vsaj 3 leta delovnih izkušenj na po-
dročju knjigovodstva oz. računovodstva, dobro poznava-
nje računalniških programov MVord in Excel, natančnost, 
zanesljivost. EIbi, d. o. o.. Cesta 1. maja 75,4000 Kranj, 
prijave zbiramo do 21. 5. 2008. Več na vmw. 
mojedelo.com. 
Samostojni tehnični sodelavec v pripravi dela m/i (Sko^a 
Loka) 
Ponujamo Vam: kreativno, raznoliko in odgovorno delo, 
stimulativno plačilo in nagrajevanje za uspešno in učinko-
vito opravljeno delo. odlične možnosti za vaš osebni in 
karierni razvoj, strokovno nadgradnjo vaših znanj ter 
ostalih znanj, ki so pomembna za doseganje ciljev. SGP 
Tehnik, d. d.. Stara cesta 2,4220 Skofja Loka, prijave zbi-
ramo do 16. 5. 2008. Več na www.mojedelo.com. 
Vodja oddelka ključavničarska delavnica m/i (Sko^a 
Loka) 
Od vas pričakujemo, da imate zaključeno V., VI. ali VII. 
stopnjo izobrazbe ustrezne tehnične smeri, vozniiki Iz-
pit kategorije B, 3 leta delovnih izkušenj, dobro pozna-
vanje dela z računalnikom, s poudarkom na programih 
ACAD, Word, Excel, internet ter da ste zanesljivi, orga-
nizirani in odgovorni. SGP Tehnik, d. d., Stara cesta 2, 
4220 Škofja Loka, prijave zbiramo do 16. 5. 2008. Več 
na www.mojedelo.com. 
Inženir oz. tehnik v opeiativi m/i (Žko^a Loka) 
Ponujamo vam: poklicni izziv, samostojno in dinamič-
no delo pri vodenju ambicioznega tima v odličnem 
podpornem okolju, stimulativno plačilo in trendovsko 
nagrajevanje za uspešno opravljeno delo, odlične mož-
nosti za vaš osebni in karierni razvoj v sodobnem delo-
vnem okolju z jasno zastavljenimi cilji, strokovno nad-
gradnjo vaših znanj ter ostalih znanj, ki so pomembna 
za doseganje ciljev. SGP Tehnik, d. d.. Stara cesta 2, 
4220 Škofja Loka, prijave zbiranno do 18. 5. 2008. Več 
na www.mojedelo.com. 

Vodja projektov in svetovalec za posk>vne rešitve Micro-
soft Dynamks NAV m/ž (I) (Ško^a Loka) 
Iščemo sodelavce na ERP poslovni informacijski rešitvi 
Microsoft Oynamics Navision. Zaželeno poznavanje 
poslovnih procesov, projektnega vodenja, izvajanje 
analiz, komunikativnost in timsko delo. Nudimo krea-
tivno delovno okolje s strokovnim izobraževanjem in 
redno zaposlitvijo. Delo bo obsegalo: vodenje, organi-
ziranje in izvajanje projektov, uvajanje ERP rešitve Mic-
rosoft Dynamics NAV. Krajnik računalništvo, d. o. o., 
Kidričeva c. 663, 4220 Škoija Loka. prijave zbiramo do 
15. 5.2008. Več na www.mojedelo.com. 

9. maja 2008 

Pomladni 
sveženj 

POMLAD je čas za novosti in tudi letos 

s m o za naše bralce pripravili novo 

brezplačno pri logo Gorenjskega glasa 

C C - H 

•> branje za vso druiino 

- S . ^ / ž 
§S JT-

I f ^ 
I " ? 

Za naročnine pokličite © 4 

ali pišite na narocmne@g-glas.si 
Gorenjski Glas 
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Podatki sredi maja 
Vpogled v podatke o zbiranju in razdelitvi 
humanitarnih sredstev po ujmi v Železnikih naj 
bi bil omogočen do 12. maja. 

A N A HARTMAN 

Železniki - Informacijska 
pooblaščenka Nataša Pire 
Musar je ugodila pritožbi od-
vetnice Marije Konjar iz Že-
leznikov, ki je zahtevala vpo-
gled v dokumente v zvezi s 
porabo sredstev humanitar-
ne pomoči, ki so jih razdelili 
po lanskih poplavah. Po be-
sedah župana Mihaela Prev-
ca bodo podatki pripravljeni 
do 12. maja, saj jih morajo s 
posebnim računalniškim 
programom prirediti za vpo-
gled. Pri tem morajo po od-
ločbi pooblaščenke prikriti 
imena in priimke fizičnih 
oseb, ki so doniraJa sredstva, 
pri prejemnikih pa bodo pri-
krili naslove stalnega prebi-
vališča fizičnih oseb. Prevc je 
dodaJ, da je sprva pooblaš-
čenko razumel, da morajo 
vsakemu prosilcu v določe-
nem roku omogočiti vpogled 
v podatke o zbiramju in raz-
delitvi humanitarnih sred-
stev: "Zdaj pa so nam v ura-
du pooblaščenke ustno po-
jasnili, da gre za informacije 

javnega značaja, ki bi jih lah-
ko objavih tudi na spletni 
strani. Vsekakor bomo poča-
kali na pisno obrazložitev 
tega." 

Konjarjeva v zahtevi za 
vpogled v razdeljevanje hu-
manitarne pomoči med 
drugim navaja, da jo je veli-
ko občanov opozorilo, da 
jim je bilo nakazano izred-
no malo denarja, čeprav so 
imeli poplavljena stanova-
nja, obenem pa naj bi bila, 
kot dodaja, škoda ocenjena 
na hitro in izjemno nizko. Z 
vpogledom v občinsko do-
kumentadjo tako želi preve-
riti, ali so se dogajale nepra-
vilnosti. Prevc je na drugi 
strani znova poudaril, da so 
storili vse za transparentno 
in pravično razdelitev po-
moči, ki je do potankosti za-
beležena: "Brez problema 
lahko pokažemo podatke, a 
smo čakali, da informacij-
ska pooblaščenka pojasni, 
katere informacije sploh 
lahko damo v javnost, saj 
obstaja tudi zakon o varova-
nju osebnih podatkov." 

LJUBUANA 

Salezijanske igre pri nas 

Slovenija gosti 19. mednarodne salezijanske igre, ki poteka-
jo od 26. do 30. aprila v Ljubljani in okolici. Udeležence iz 14 
držav so na nedeljski slovesnosti ob odprtju iger pozdravili 
minister za šolstvo in šport Milan Zver, poslanka evropske-
ga parlamenta Ljudmila Novak in visoki gostje iz tujine. Za 
izvedbo iger, na katerih se ob športu, kulturi in verskih de-
javnostih druži približno 1400 mladih, skrbita Zavod Salesi-
anum in Društvo SMC Rakovnik. S projektom želijo potrdi-
ti, da v letu medkulturnega dialoga in slovenskega predse-
dovanja svetu EU lahko prav mladi ponudijo možnost za 
takšen dialog. V košarki, odbojki, malem nogometu, nogo-
metu in namiznem tenisu tekmuje te dni 127 ekip. Ob tek-
mah so pripravili sprejeme pri ministrici Mojci Kucier Doli-
nar in županu Zoranu Jankoviču, ogled Postojnske jame, 
srečanje salezijancev in sester HMP ter svete maše. Igre 
bodo sklenili s podelitvijo pokalov, predajo zastave organi-
zatorjem naslednjih iger in zabavo v sredo zvečer v Zavodu 
sv. Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani. S. S. 

OSMRTNICA 

Umrla je upokojena delavka Odeje. d. d. 

ŠTEFKA KRMELJ 

Pogreb pokojne bo jutri, v sredo, ob 17. uri na 
pokopališču v Stari Loki. 

Sodelavko bomo ohranili v lepem spominu. 

Odeja, d. d., Skofja Loka 

G G mali oglasi 
04/20142 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

bolnišnica 
GOLNIK <11 «ČM ocoan » »UÛ  KUIM H MBOUO 

v svojo sredino vabimo 

RiVRSTOR IN PUOi>LC 

1. DIPLOMIRANO MEDICINSKO SESTRO (m/ž) 
za delo pretežno z bolnikom po operativnem posegu 

2. DIPLOMRANO MEDICINSKO SESTRO (m/ž) 
za delo na bolniških oddelkih in ambulantah 

3. TEHNIKE ZDRAVSTVENE NEGE (m/ž), 2 mesti 

Pogoji: 

• zaključen visokošolski strokovni študijski program Visoke 
šole za zdravstvo, smer zdravstvena nega oz. šolanje na 
Srednji šoli za zdravstvo; 

• opravljen strokovni izpit 
• zaželene so ustrezne delovne izkušnje; 
Sprejeli bomo tudi ponudbe pripravnic/kov, s katerimi 
bomo sklenili delovno razmeije za določen čas pripravništ-
va, z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas. 

Poleg strokovnih izzivov ih možnosti izpopolnjevanja nudi-
mo delovno razmerje za nedoločen čas s 3- oz. 2-mesečn-
im poskusnim delom. Prijave s kratkim življenjepisom 
prosimo pošljite na naslov Bolnišnica Golnik-KOPA, Enota 
za razvoj ljudi pri delu. Golnik 36 ,4204 Golnik ali ^naslov: 
razvoj.ljudi@klinika^olnik.si v roku 1 5 dni. 

www.iidl.si 

Otrošl<i voziček "Jogger" 
• Po višini nastavljiv ročaj od 84 do 107 cm 
• Mere: zložen približno 100 x 69 x 39 cm, 
odprt približno 118 x 69 x 105 cm 

• Z zračno tlačllko in zvoncem 
• Z varovalno in ročno zavoro 
• 12" aluminijasta kolesa s hitrim 
zapiralom, zračnimi obroči 
in vzmetenjem 

Univerzalni rezalnik 
• Rot>ustni kovinski univerzalni rezalnik 
• Nerjaveče rezilo, premer pribl. 17 cm 
• Brezstopenjsko nastavljiva debelina 

rezanja do 20 mm 
• Z zbiralno skledo, čistilnim čopičem in 

držalom za ostanke 
• Brezstopenjsko nastavljivo število vrtljajev 
noia 

• Z varnostnim stikalom 
•Moč: 150 W 

f / ^ l Pralni prašek 
za 40 pranj 
4-kg 
C O.SO/kg 

28.4 . 10.4. 2008 

r 46 % 8 

' Izdelki so dobavljivi samo v onioicnili holičinali V pnmeni. da bodo kl|uli shibnoniu načnovanju zalog pri nepričakovano velikemu povpiaSevanjii 2e pivi dan razprodani, ceniene kupce piosimo za razumevanie. 
Piodaia sanio v liolitinali. oliičainih za gospodinjsiva. Slike so slnibolidnc Vse cene veliai« za izdelke brez dekoialivnili olemenlov do razprodale zatog. Vse cene so v ElIR s pnpadajočim DDV Za tiskarske napake ne odjovaiianM LidI d.0.0. k.d. 

mailto:info@g-glas.si
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.iidl.si
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OSMRTNICA 

Pomlad jc na tvoj vrt priSla 
in čakala, da prideš ti 
in sedla je na rožna tla 
in zajokala, ker te ni! 

Rada nas je imela in Čaka nas na drugem svetu naša draga 

MARIJA ZAPLOTNIK 
Klemenfeva Mara iz ietenc 

Hvala vsem, ki ste ji kadarkoli, kjerkoli in kakorkoli pomagali. 

Svak Franc Taučar 
Letence, Goriče, Golnik, 25. aprila 2 0 0 $ 

MARMOR H O I A V L J U 
0 « U > 8 A 7 A O B O F I A V O K A M N A 

Marmor Hotavije, d. d., je z več kot 30<xJstohiim tržnim deležem vodil-
no slovensko kamnoseško podjetje, po tehnoloških zmožnostih, aktual-
nih znanjih in izkušnjah po sodi tudi med vodilna tovrstna evropska pod-
jetjo, kar dokozuje s strukturo in obsegom poslov, ki jih izvaja po svetu. 
Podjetje je izrazito tržno usmerjeno in prepoznavno po najsodobnejši 
opremi, informatiki, razvoju novih materialov in tehnologij, izvozu no 
zahtevne trge in zaposlovanju domačih mladih strokovnjakov. V pod-
jetju želimo biti vedno korak pred konkurenco pri realizaciji najza-
htevnejših nolog in obvladovanju najzohtevnejših znanj. 

K sodelovanju vabimo: 

CNC PROGRAMER/OPERATER (m^) 
- lohko tudB pripravnik 

Opis delovnega mesto: 
• programiranje in upravljanje CNC strojev zo obdelavo 

naravnega kamna 

Pričakujemo: 

• izobrazba: srednjo, višjo ali visoka sob tehnične smeri 

Nudimo: 
• pridobitev znanj s področja upravljanja s programskimi orodji 

Alphacam in Unigraphics 
• pridobitev izpita za uprovljavco dvigala 
• pridobitev izpito za viličoristo 

Število prostih delovnih mest: 2 
Prijave zbiramo do zasedbe delovnih mest. 

K A M N O S E K • lahko tu<fi pripravnU (m/i) 

Opis delovnego mesto: 
• kamnosek se ukvarja z oblikovanjem unikatnih izdelkov in pri tem 

uporablja različne obdelovolne tehnike suhega in mokrego rezanja 
in klesahjo ter pripomočke, kot so različna rezila, stroje za gbjanje, 
brušenje, lošČenje in podobno. 

Nudinro: 
• kandidatom brez delovnih izkušenj iz tega področja vendar z 

občutkom za ročne spretnosti nudimo priuotev za opravljanje tego 
poklica pod mentorstvom nosih kamnosekov specialistov. 

Število prostih delovnih mest: 3 
Prijave zbiramo do zasedbe delovnih mest. 

REFERENT V MALOPRODAJI (m/i) 
- l ahko tudi pripravniki 

Opis delovnega mesto: 
• svetovonje in neposredna prodaja kupcem 
• spremljanje in priprovo dokumentacije zo nemoteno izvedbo noročib 

Pričo kujerrK): 
• izobrazba: srednja šola tehnične ali ekonomsko^comercioine smeri 

Število prostih delovnih rnest 1 
Prijave zbFramo do zasedbe delovnih mest. 

VODJA OBJEKTA (m/i) - lohko tudi pripranmid 
Opis delovnega mesta: 
• vodenje in organizacija montažnih del no posomeznih objektih 
• izvojonje predizmer na objektih 
• obročunovanje izvedenih del 

Pricokujemo: 
• izobrazbo: srednja, višjo ali visoka strokovna izobrazba grodberte 

ali drvge ustrezne tehnične smeri 
• vozniški izpit kategorije 6 

Število prostih delovnih mest: 1 
Prijave zbiramo do zosedbe delovnih mest. 

Vse potrebne informodje o prostih delovnih mestih dobite no telefonski 
številki 04/507 00 45. 

Ponujomo vom dinamično in zanimivo delo, možnost dodatnega U5-
posabljanp in strokovnega nopredovonja. 

Resne in zonesiftve kandidate vabimo, da svojo ponudbo z življenjepi-
som pošljejo no noslov: info@m-h.si ali no Marmor Hotavije, d. d., 
Hotavije 40 , 4224 Gorenja vas (zo prosto delovno mesto). 

OBČINA KRANjSKA CORA 
OBČINSKI SVET 
Žirija za priznanja ^ 

Kolodvorska ib, 4280 Kranjska Gora 
tel.: 04/58 09 800, hx: 04/58 09 824 

http://obcina.kranjska-gora.si/ 
e-poŠta:obcina@)kranjska-gora.si 

Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Kranjska Gora 
(UVG St. 10/2007) objavljamo 

R A Z P I S 
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELtTEV 

PRIZNAN) OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2008 ZA 

I. ČASTNI OBČAN • OBČANKA OBČINE KRANJSKA CORA 
se podeljuje: 

Občanom • občankam Občine Kranjska Gora, drugim državljanom 
- državljankam Republike Slovenije in državljanom - državljankam 

tujih držav, ki imajo posebne zasluge in izjemne dosežke v 
daljšem časovnem obdobju pomembnem za razvo), uveljavljanje 
in ugled občine. 

Podeli se največ eno priznanje Častni občan - občanka Občine 
Kranjska Gora. 

II. ZLATI GRB OBČINE KRANJSKA CORA se podeljuje: 
Posameznikom - posameznicam za izjemno življenjsko delo, 
dolgoletne uspehe ali dosežke trajnega pomena. 

Podeli se največ eno priznanje Zlati grb Občine Kranjska Gora. 

III. PRIZNANJE OBČINE KRANJSKA CORA se podeljuje: 
Občanom - občankam, skupinam občanov - občank in pravnim 
osebam na področju gospodarstva, Šolstva, kulture, športa, ekolo-
gije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih človekove ustvar-
jalnosti za njihove uspehe ter prizadevanja na posameznih podro-
čjih življenja in dela. 

Podeli se praviloma največ tri priznanja Občine Kranjska Gora. 

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine 
Kranjska Gora so lahko občani - občanke, podjetja, društva, skupine 
občanov • občank in druge pravne osebe. 
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja. 

POMEMBNO: 
OBRAZLOŽENE PREDLOGE NA OBRAZCU Z VSEMI POTREBNI-
MI PODATKI (ime in naslov predlagatelja, osnovne podatke predla-
ganega prejemnika priznanja, vrsta predlaganega priznanja, 
podrobno in tehtno utemeljitev predloga ter dokumente, ki potrju-
jejo navedbe v obrazložitvi) posredujte v zaprtih kuvertah na naslov: 
Žirija za priznanja Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ib, 4280 
Kranjska Gora s pripisom • PRIJAVA NA RAZPIS, ne odpiraj! 
Žirija bo obravnavala vse pravilno vložene predbge, ki Jih bo prejela 
do 30. maja 2008. 

Obrazec za prijavo lahko dobite v sprejemni pisarni Občine Kranjs-
ka Gora ali na spletni strani Občine Kranjska Gora na naslovu 
http://obcina.kraniska-gora.sr/ 

St.: 032/8- 20/2007-UG 
Datum: 25.04. 2008 

Žirija za priznanja 

GG 
naročnine 

04/20142^1 
e-po§ta: n a r o c n i n e f g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

LOTO 

Rezultati 34. kroga 

- 27. aprila 2008 

2,18, 22, 25. 26, 27, 28 

in 14 

Lotko: 5 9 9 5 9 8 

Predvideni sklad 35. kroga 

za Sedmico: 950.000 EUR 

Predvideni sklad 35. kroga 

za Lotka: 530.000 EUR 

FESST, d. o. o^ 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulica 5, 
Kranj, 

Te(efbn:236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-po5ta: 
info{g>fesstsi 
Internet 
vvww.l»stsi 

STANOVANjA PRODAMO: 
KRANJ - PLANINA 11: dvosobno. 66,84 
m2, balkon, atrij, I. tzgr. 1982, 
124000,00 EUR. 
KRANJ - PLANINA I: dvosobno, 56 mz, 
pritli^, i. izgr. 1954, 90.500.00 EUR. 
RADOVLJICA: dvosobno. 49,61 m2. 
4./4 nad., I. izgr. 1976.105,000,00 EUR. 
KRANJ - Pbntna II: dvosobno, 63,10 
m2,4/7 nad., I. izgr. 1978,103.000,00 
EUR. 
SKOPJA LOKA: garsonjera, II. nadstr., 
29J>8 m2,1. izgr, 1980.65.000,00 EUR. 
KRANJ. Mbka: novogradnia, štirisob-
no, 89,60 mz. I. izgradnje 2007. 
165.000,00 EUR. 
KRANJ - Vodovodni stolp: dvosobno, 
53,28 m2, I. tzgr. 1962, 106.000,00 
EUR. 
ŽELEZNIKh dvosobno, prftti^, 40.70 
m2,1. izgr. 2000,50.000.00 EUR. 
HISA 
KRANJ - Britofi nadstandardna. zimski 
vrt bi\ralnc površine 177 m2,1. i^radnje 
1997* 415-000.00 
^ £ 0 - OKOLKIA: bhko dvostanovanj-
ska, pare 831,1. Izgradnje 1981, bivalne 
površine 130 mz (+ zgoraj. 130 mz), 
450;000,00 EUR. 
PARCELA 
LJUBLJANA - VODICE: zazidljiva. 
749,00 m2, i8o.EUR/m2. 
ODDAJAMO več stanovanj in poskjv-
nih prostorov: 

L O I V ^ 
n e P r e m i č n i n S k a o 

d r u ž b a ^ 

Zevnikova ul n. Kranj. PE S:M:ar)e\-a u( 8 
Kranj, td 04ViW7 JZJ. 04/2362 890 

STANOVANJE PRODAMO 
KRANJ, Zoisova ulica, dvosobno, 
58,36 mz, 3. nad./4, JZ lega, balkon, 
CK plin, letnik 1970, vpisano v ZK. 
prazno, takoj vseljivo. Cena: 
99.000.00 EUR. 
KRANJ, Vodopivčeva ulica, dupleks 
trisobno ^̂  dva kabineta: 78 m2 <f 54 
m2 mansarde, 2. nad., adaptirano 
2006, prazno, takoj vseljivo. Cena: 
119.000 EUR. 
KRANJ, Ul. Tončka Dežmana, garso-
njera 22 mz, letnik 1975, brez balko-
na, 5. nad./9. Cena: 5g.ooo.oo EUR. 
KRANJ, Planina I, trisobno, 64,90 
m2, adaptirano 2003, visoko pritli^e 
nizkega bloka, na odlični lokaciji, 
cena 115.000,00 EUR. 
KRANJ, Gorenjskega odreda, visoko-
pritlično dvoinpolsobno. 71.21 m2 
•Kca 40 m2 ograjene zelenice, letnik 

9̂73. cena 115.000,00 EUR. 
HISE PRODAMO 

DUPLJE, novogradnja, 111. pod. gr. 
faza, samostojna enostan. hiša 150 
mz (pritii<Qe -«- mansarda), s pokrito 
teraso (pergola) in nadstreškom za 
dve vozili, vse na parceli 550 mz. Mir-
na lokacija na robu vasi! Cena: 
233.000,00 EUR. Prevzem možen 
tudi takoj! 
PODBREZJE, stan. hiSa s poslovni 
prostori, 250 mz stan. površine, 130 
m2 poslovne površine, na 1050 m2 
parcele. Objekt je kvalitetno izgrajen 
1.1999, atraktivne arhitekture (meša-
nica domačega in sodobnega). Pre-
vzem možen* takoj! Cena: 
480.000,00 EUR (možen dogovor). 
VIKEND PRODAMO 
15 minut vožnje nad Kranjem, na 
parceli 350 mz. s ^ntastičnim razgle-
dom. ugodno klimo in tišino, preda-
mo leta 2004 adaptirano vikend hišo 
s 150 mz skupne uporabne površine 
4- pomožni prostori, z dvema ločeni-
ma in bogato urejenima bivalnima 
enotama, vsaka s svojim dostopom 
in teraso, vinska klet z lovsko sobo, 
pokrit grill prostor . . . Cena: 
330.000,00 EUR. 
PARCELE PRODAMO 
TUPALIČE pri Preddvoru, prodamo 
tri parcele z naklonom, po 700 m2, 
namenjene za gradnjo enostan. hiš 
aUdvojčkov. Lokacija je izredna, mir-
na, na robu vasi, ob zelenem pasu, z 
razgledom na Julijce in Karavanke, 
dostop iz dveh urejenih cest. Cena: 
150 EUR/mz. 

e-poSta : loman(@/vot|a.nel 

ITD NEPREMIČNINE, d.0.0. 
MAISTROV TRG 7. 

4000 KRANJ 
TEL: 04/23-81-120, 

04/23-66-670 
041/755-296, 040/204-661, 

041/900-009 
e-poŠta: itd.nepremtcninei^sk>l.net 

wvm.itd>plus^l 

i U i 

Kranj • Planina II: enoinpolsobno. 
53.27m2, 2./8, obnovljeno 03, vsi 
priključki, sončna lokacija, ZK ureje-
na, vredno ogleda. Cena 97.500 
EUR. 
Kranj - Planina l i l : nadstandardno 
dvoinpolsobno. 80.56 m2, i ./ io. vsi 
priključki, balkon, popolnoma ob-
novljeno 06, modemo opremljeno. 
ZK urejena, takoj vseljivo. Cena 
159.500 EUR. 
Kranj • Ptanina I: enosobno. 43 mz. 
6./7, dvigalo, vsi priključki, obnovl-
jeno 2007, popolnoma opremljeno. 
ZK urejena, takoj vseljivo. Cena: 
95.000 EUR. 
Tržič • m«stno jedro: enosobno. 29 
m2, 1./2, v večstanovanjski hiši, 
popolnoma obnovljeno 04. vseljivo 
po dogovoru. Cena 46.000 EUR. 
Jesenice - Bokabva: trisobno, 72.53 
mz, 3./4, prenovljeno 02, zelo svetlo 
in sončno, balkon, vseljivo takoj, 
vredno nakupa. Cena 100.000 EUR. 
Gozd Martuljek: nova tristanovanjs-
ka hiša na mirni in sončni lokaciji, 
vsako stanovanje v svoji etaži, dve 
Stanovanji 95 m2, eno stanovanje 75 
m2. Vsa stanovanja so popolnoma 
opremljena in takoj vseljiva. Zraven 
na parceli Se brunarica-apartma 30 
m2. Primemo tudi za trženje. Cena: 
695.000 EUR. 
POSLOVNI PROSTORI: 
Kranj • center: Na atraktivni lokaciji v 
centru oddamo poslovne prostore v 
izmeri 1 0 0 m2 -1- 60 m2 terase. Cena: 
700 EUR/mesec-fstroški. 

Mali oglas i 
t e l . : 2 0 1 4 2 4 7 

f a x : 2 0 1 4 2 1 3 

e - m a i l : m a l i o g l d s i @ g - g l a s . s i 

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 

NOVO DVOSOBNO stanovanje, nad-
Standardno, opremljeno na Kjjud v iz-
meri 60 m2 v Šorfijevem naselju ali v ra-
čun vzamem stanovanje ali hišo. « 
0 4 0 / 1 5 1 - 5 3 2 8002wr 

KUPIM 

S T A R E J Š E enosobno stanovanje ali 
garsonjero. ŠkoQa Loka. plačilo z goto-
vino, « 0 7 0 / 8 2 8 - 2 4 0 eoo33ir 

O D D A M 

SOBO v Kranju, opremljeno, ogreva-
no. samskemu moškemu. 04/23-25-
0 5 9 8003300 

d. o. o. Kiui^ FR^T 
NKPRKMICMNSKA HIŠA 

Jezenk« c. $4«. PE V, Kranj 

0 4 1 / 7 3 4 198. 
0 4 1 / 6 2 6 581 

nepremicnine@frasl.si 
vvvvv^.trast.si 

ENOSOBNO stanovanje. Kranjska 
Gora. 3 0 m2, za daljši čas. najemnina 
3 5 0 EUR + stroški. « 040/833-666 
6003313 

DVOSOBNO (62 m2) Stanovanje v pri-
tličju v Šk, Loki na Partizanski cesti, 
cena 400 EUR stroški mesečno. « 
040/622-623 eoo29X 

STANOVANJE v Šenčurju, v hiši. 75 
m2 in 1 0 0 m2 s terasami In paricirišči, 
TV. SAT. internet, posoda, gospodinH 
ski aparati, vse je TTOVO in nadstandard-
no opremljeno, cena od 700 - 1 0 0 0 
EUR. « 041 /378-067 8003288 

NAJAMEM 

V KRANJU najamomo sobe, stanova-
nja ali hišo za nastanitev naših inženir-
jev. Le-tehnika. d.o.o.. Šuceva 2 7 , 
4000 Kranj. « 0 3 1 / 6 5 5 - 7 0 0 eoossat 

ZAMENJAM 

DVOSOBNO stanovanje 5 0 m2, delno 
prenovljeno v Kranju za enakega afi tri-
sobnega v okolici Gorenjske. S 
041/4 17-260 B003213 

HIŠE 
PRODAM 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
dvoru, vselitev motna konec poletja 
2 0 0 8 , 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 80033ie 

K(KERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Tel. 04/202 i j 53,202 25 66 

GSM 051/320 700, £mail: info^tg-kem.si 

ŠKOFJA LOKA - Virmaše. stanovanjski 
dvojček. 03 1 / 4 8 & 4 2 0 8003322 

V PODREČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo, 05 1 /388-822 

6003320 

K U P I M 

S T A R E J Š O hišo. posestvo, parcelo, 
kmečko h i š o , « 0 3 1 / 8 0 2 - 1 4 8 

8003316 

POSESTI 
Pf lODAM 

PARCELO z gradbenim dovoljenjem, 
za gradnjo stanovanjskega dvojčka. 
Klakk) pri Kranju. 0 5 1 / 3 8 S - 8 2 2 

6003^1 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
P R O D A M 

CITROEN S9X0 1 .0 , I. 97 lepo ohra-
njen, « 0 4 1 / 7 1 8 - 8 5 6 8003312 

MITSUBISHI Pajero Plnln 1 .8 GOt 
4x4 , I. 99/00. 1 1 8 . 0 0 0 km klima, 
ABS. lepo ohranjen. « 040/870-430 

8003118 

mailto:info@g-gUis.si
mailto:info@m-h.si
http://obcina.kranjska-gora.si/
http://obcina.kraniska-gora.sr/
http://www.gorenjskiglas.si
mailto:maliogldsi@g-glas.si
mailto:nepremicnine@frasl.si


MALI OGLASI, ZAHVALE 23 

PEGUOT 2 0 6 . 1 .4 , I. 98. 5 vrat. 
155 .000 km. vsa oprema, sarv. knji-
ga. Cena 3 3 9 0 EUR. 9 0 4 1 / 7 2 7 -
128 

SUBARU Forester 2.0. 1. 07 . 8 . 5 0 0 
km. star 5 mesecev, vsa oprema, ali 
menjam za cenejši avto. 9 04 1 /639-
2 1 1 9003303 

HONDA CMc 1 . 5 ILS avtomatik, I. 99 
klima. ABS. 2x air bag. električni pa-
ket. 1. lastnik, dobro ohranjen. 9 
041/869-895 

600330? 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

MOTORNO KOLO Kimko sektor 1 2 5 
ccm. 6700 km, prirejen za solo vožnjo 
po klancih. 040/282-465 

8003310 

HOBI 
KUP IM 

STAR denar, srebrnike, zlatnike, ko-
vane«. bankovce ter drugo. 9 
040/388-682 8003267 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
P R O D A M 

SADIKE pušpana - višina sadik do 50 
cm za žive meje ali okras. 9 041 /683-
9 5 8 8003130 

SADIKE tise za živo mejo. 9 04/25-
1 1 -048 8003323 

AVTODELI IN OPREMA K M E T I J S T V O 
PRODAM 

4 JEKLENA platišča s pnevmatikami 
195/65 R 1 5 na 5 vijakov za Audi A4. 
50 EUR/konnplet. 9 04/5 1 - 32 -2 10 

8003294 

ALU PLATIŠČA 8JX 18H2 alessio, 
razmak 112 . 9 040/452-741 9002705 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

OREHOVE, lipove in hrastove hlode. 
« 0 4 1 / 8 5 3 - 4 7 6 eoo»»o 

KUPIM 

BUKOVE plohe. « 0 4 1 / 5 3 4 - 7 9 8 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA, metrska ali razžagana. možnost 
dostave. 04 1 /7 18-0 19 

»00244& 

DRVA. hrastova, hniškova, smrekova, 
suhe borove plohe In deske. « 
05 1 /625-877 8003M2 

STANOVANJSKA . 
OPREMA 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

PRALNI stroj in hladilnik 1 7 0 1 Gorenje 
ter štedilnik 2-^2. 9 041/878-494 

80032d3 

PROSTOSTOJEČ. električni štedilnik 
Gorenje s stektokeramično ploščo, 
04/51 -2 1 -4 14 . 041/506-274 

«003i7d 

KMETIJSKI STROJI 
P R O D A M 

NAKLADALNO prikotkro SIP 26/9CL, 
stara 4 leta, kot nova. cena 6 . 5 0 0 
EUR. « 0 5 1 / 6 2 5 - 8 7 7 

6003306 

K U P I M 

TRAKTOR Ursus ali FiBrguson. « 
041/680-684 eoo3?98 

PRIDELKI 
P R O D A M 

VINA BENČINA, odprto - ustekleniče-
no, možna dostava, ceneje kot v bliž-
njem virHjtoču.« 0 4 1 / 6 5 0 6 6 2 

VINO cviček, kvaliteten, možna dosta-
va. « 041/830-461 

VZREJNE ŽIVALI 
P R O D A M 

ČEBELE na AŽ panju. « 04/23- 10-
0 6 1 . 0 5 1 / 6 5 1 - 1 8 4 eooMo? 

J A G E N J Č K E za zakol ali za pleme, 
ekološka reja. « 0 4 1 / 7 3 4 - 1 1 2 

80033JI 

PRAŠIČE različno težke, možna do-
stava. « 041 /724- 144 9003199 

T E U C E 5 kom. « 051 /843-872 
B003315 

TELICO simentalko. staro 1 1 mese-
cev. « 03 1 /25S-001 8003269 

ZAJCE , stare štiri mesece, sive barve, 
za zakol ali nadaljnjo rejo ali menjam, 
« 05 1 /397-256 

8003314 

KUP IM 

BIKCA simentalca, starega do 20 dni, 
B 040/ 133-969 8003304 

BIKCA simentalca. mesne pasme ali 
križa nega. starega do 1 2 dni. « 
0 4 1 / 8 4 1 - 6 3 2 6003«» 

PAŠNO živino, vola. telteo ali prvesni-
co. staro 1 8 - 2 0 mesecev, « 
0 4 1 / 7 3 3 - 8 7 3 « » » 0 1 

VEČ BIKCEV simentalcev ali mesni 
tip, stari od 1 - 3 tedne, « 0 5 1 / 3 0 4 -
368 B«w?fl5 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

IŠČEMO polnoletno osebo za čišče-
nje gostinskega lokala - bara v jutranjih 
urah ter dekle za delo v strežbi^ Jus 
Rok s.p., Reginčeva 4, Kranj. « 
040/516-616 80032S0 

LOKAL Pub Legende v Ljubljani, Trg 
mladinskih delovnih brigad 8 išče am-
bicioznega kutiarja, natakarja in pico> 
peka, kl želi biti stimulativno nagrajen. 
Nedelje prazniki prosto, « 04 1 /692-
4 5 7 8003222 

NUDIM zaposlitev v strežbi - Picerija in 
Bar Vili, Ambruš Vilko s.p., Mavčiče 
69. Mavčiče. « 040/22 1 -945 6O03310 

OSEBO za delo - občasno pomoč v 
strežbi zaposlimo takoj. Pizzerija Sra-
ka, Mošnje 41 . Radovljica, « 
0 3 1 / 3 0 2 - 2 2 1 9003266 

SIMPATIČNO dekle za delo v strežbi 
zaposlimo, sobote, nedelje prosto. 
Kavni kotiček ČUK, Kidričeva 47. 
Kranj. « 051 / 6 3 0 0 1 8 6003134 

V LOVSKEM DOMU Stol v Žirovnici. 
Moste 68e takoj zaposlimo kuhar-
ja/ico. možnost redne zaposlitve in 
ugoden delovni čas. « 041/945-347 

V REDNO delovno razmerje sprejme-
mo izkušenega picopeka In kuharja, 
Benz. d.o.o.. Glavna c. 43. Naklo. « 
040/312-440 9002711 

NATAKARICO/JAz izkušnjami zaposlimo 
V resuvraciji hMefs^ia naselja PRISTA 
VA L£PENA v Zg. Posoiju. OcHieni dohod-
ki, ftariovanje, hrana. TsL 05/ 388^9-
00.041/671W1 

ZAPOSUM dekle v strežbi in kuhinjsko 
pomočnico/ka, Kkjb Kcvač, Glavia ce-
sta 1, Nakk), « 0 3 1 / 3 3 9 0 0 3 9003066 

ZAPOSUM dekle v strežbi In čistilko. 
Sirena pub, Kidričeva 67. ŠkoQa Loka. 
« 0 4 1 / 7 1 9 - 0 1 3 6003176 

ZAPOSUMO delavko v živilski trgovini 
na relaciji Škofje Loka - Kranj - Medvo-
de. Ponudbe na naslov: MAK Praprot-
nik. d.o.o.. Škofjeloška 20. Kranj 

VOZNIKA kamiona za mednarodni 
transport zaposlim, c in E kategorija, 
prevozi EU. Zaje transport d.o.o.. Val-
burga 1 5 , Smlednik. « 0 4 1 / 6 2 2 - 5 2 9 

NUDIMO vam delo na področju mrež-
nega marketinga, ki je v Sloveniji šele 
dva meseca in je v svetu povzročil pra-
vi t)oom.Če bi radi odlično zaslužili, po-
kličite. Planinšek k.d.. ŠinkovTum 23. 
Vodice. « 03 1 /206-352 8002055 

RAČUNOVODSKI SERVIS 
VEti>RONA.d. 0.0. 

Poslovna enota 
ŽELEZNIKI 

Računovodske storitve, 
davčno finančno svetovanje 

za podjetja, s.p. in 
daištva - Strokovno, ažurno, 

diskretno, odgovorno, 
prilagojeno vam. 

DosegIJMsmo NONSTOP 
0 0 ^ u r e v s e dni v t e d n u . 

GSM 0 4 1 / 8 6 3 440, 
e-posta: veldrona@9lol.net 

OSEBAM z izkušnjami v direktni pro-
daji nudimo možnost sodelovanja. Bal-
drijan. d.o.o.. Ul. M. Vadnova 19 , 
Kranj, « 0590/41 -575 . 040/41-55-
5 6 6003168 

REDNO zaposlimo dva terenska ko-
mercialista za območje Gorenjske, nu-
dimo stimulativen OD. vozilo, izobraže-
vanje. pisne prlšnje pošljite na naslov: 
Matmar line. d.o.o.. Ljubljana, Bmči-
čeva 1 3 . U-- Črnuče 

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo 
dva zastopnika za trženje medicinske-
ga aparata že dogovorjenim strankam 
na območju Gorenjske. Fantom Inter-
national, d.o.o.. Ul. M. Grevenbroich 
1 3 . Celje. « 0 5 1 / 4 3 5 - 1 4 5 

6003065 

ZAPOSLIMO mlajšo osebo v kamno-
seški delavnici. Franci Vurnik s.p.. 
GradišKa pot 8a, Radovljica, « 
0 4 1 / 4 2 3 - 1 6 1 8003308 

ZAPOSLIMO SOBARICO. Preša. 
d.o.o., Cerklje, Slovenska c. 51 , Cer-
klje, za informacije pokličite. « 
04/255-62-50. ali. 03 1 /637-088 

«03127 

ZAPOSLIM slikopleskarja. lahko sa-
mouk. dobri pogoji, Moran, Matjaž 
Štirn s .p . . Dvorje 7 1 . Cerklje, « 
0 4 1 / 4 3 2 - 2 1 2 

I Š Č E M 

VOZNIK C kat. z Izkušnjami išče dek> v 
domačem transportu, vkl. z Avstrijo,« 
040/607-095 6003290 

STORITVE 
NUD IM 

ADAPTACIJE, novc^radnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe. urejanje In tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materiak^m, 
SGP Bytyqi d.n.o.. Struževo 3a. Kranj. 
« 041/222-741 

6001616 

ASFALTIRANJE tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. parkirišč, polag. robrtikov. 
pralnih plošč. izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Admvic & Co. d.n.o., Jeiov-
škova 1 0 . Kamnik. « 01/839-46-14 , 
041/680-751 6002449 

ASTERIKS S E N Č I U Rozman Peter, 
s . p.. Senično 7 . Križe, tel.: 59-55-
1 7 0 . 0 4 1 / 7 3 3 - 7 0 9 : žaluzije, rotoji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki. markize. vvw(v.asteriks.net 

8002469 

BARVANJE fasad in napuščev. ugod-
no in kvalitetno. Megamatrix. d.o.o., 
Staretova 39. Kranj, 041/570-957 

BARVANJE fasatf, beljenje not. pros-
tOn>v. gidjerije Sten Ih stropov, premazi 
oken. vrat in rmpuščev, odstranjevanje 
tapet, dekorativni ometi in opleski. Pa-
vec Ivan s.p.. Podbrezje 179. Naklo, 
« 0 3 1 / 3 9 - 2 9 - 0 9 600270 

FLORIJANI d.o.o., C. na Brdo 4 1 , 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škarpe. tlakova-
nje dvorišč, 041/557-871 

6002352 

GRADBENO P O D J E T J E KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6 , Šenčur izvaja vsa 
gradt>ena dela, notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitnD in po-
ceni. 0 5 1 / 3 5 4 - 0 3 9 6002704 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj s 
>r\auf ali lesenimi oblogami ter polaga-
nje laminatov, Planinšek k.d., Šinkov 
Tum 23 . Vodice. « 03 1/206-724 

6002903 

IZDELUJEMO in prenavljamo strehe, 
Megamatrix, d.o.o. Staretova 3 9 , 
Kranj. 0 4 1 / 5 7 0 ^ 5 7 

8002479 

IZVAJAM vsa gradbena dela. notranje 
on>ete, fasade, adaptacije, tlakovanje 
dvorišča, ograje, kamnite škarpe in 
dimnike, kvalitetno, hitro in poceni. 
S G P Beni, Struževo 7. Kranj. 
04 1 /561 -638 6002815 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje, 
zidava, montaža novih, popravila sta-
rih. nudimo dimne obloge, dimne 
kape. Novak &Co, d.n.o., Ljubljanska 
89. Domžale. « 0 3 1 / 4 2 2 - 8 0 0 

6003826 

POLAGANJE keramičnih obtog, obno-
va kopalnic in ostala keramična dela. 
Sebastjan Sekardi s.p.. Zg Radovna 
46 a. Mojstrana. « 0 5 1 / 4 5 1 - 3 1 6 

PREKRIVANJE STREH od 3 . 5 
£UR/m2. možna dobava 30% cenejše 
kritine. Marito Oerlink s.p.. Glavna ce-
sta 12 , Naklo, « 040/484- 1 18 

8O03S33 

PRENAVUAMO HISE in stanovanja / 
Kranju In okolici - rezervirajte svoj tei*-
min. Megamatrix, d.o.o., Staretova ul. 
39 . Kranj.. 041 /570-957 8002477 

RTV SERVIS ŠinRo Marko s.p., C. na 
Klanec 53 , Kranj, pop. TV. vkieo. ma-
lih gos. aparatov.« 04/233- 1 1 -99 

8002517 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvože-
na tesnila do 30 % prihranka pri ogre-
vanju. Prepiha in prahu ni več! Zmanj-
šan hrup, 1 0 let garancije. BE & MA. 
d.o.o.. Eksieneva 6. Kamnik. 0 1 / S 3 -
1 5 0 5 7 . 041/694-229 

6002470 

TEŽKA gradbena mehanizacija, zidar-
ska dela, gradnja na ključ, adaptacije, 
urejanje okolja, fasaderstvo, izkopi... 
TGM, Florent Hegič s.p.. Savska c. 
56. Kranj. « 041/529-474. 0 4 1 / 8 1 1 -
3 0 2 6003029 

l i Č E M 

IŠČEM pastirja za pašo na Soriški pla-
nini v sezoni 2008, « 0 3 1 / 8 8 3 - 0 1 6 

6003193 

IŠČEM delavca za nekaj ur tedensko, 
hišna d e l a , « 0 4 0 / 5 2 2 - 1 5 3 

600»24 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI DO 10 LET ZA VSE 
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKO|ENCE 
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 
Kulcovec s. p., Mlinska ul. 22, 

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

ZASEBNI STIKI 
3 0 4 ^ N I fant želi spoznati dekle, kl 
ne gleda le na materialne dobrine, « 
031/807-376 eooazfi? 

3 5 . 0 0 0 POSREDOVANJ, 1 1 . 0 0 0 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
za vse feneracl je, kl posreduje po 
vsej Slo, 0 3 / 5 7 - 2 6 - 3 1 9 . 0 3 1 / 5 0 5 -
4 9 5 . 0 3 1 / 8 3 & ^ 7 8 

8000004 

37-LETNI preprost fant žeH spoznati 
iskreno zvesto dekJe za skupno življe-
nje. « 0 4 1 / 9 5 9 - 1 9 2 

600329« 

52-LETNI samski želi na ta način spo-
znati življenjsko sopotnico. Sem ljubi-
telj hribov, narave .« 040/339-2 1 1 

600330» 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države, 03 1 /836-378 

6000005 

RAZNO 
PRODAM 

ZAMRZOVALNO omaro, mini hladilnik 
60x60, oboje Gorenje, več vrst koles, 
za simbolično ceno. « 040/285-748 

6003205 

\v p u g i c l M i i k . t - o m 

SPOROČILO O SMRTI 

Umrla je upokojena delavka bolnišnice 

MARIJA ZAPLOTNIK 
Vestne sodelavke se bomo s spoštovanjem spominjali. 

Delavci 
BOLNIŠNICE GOLNIK-KUNIČNEGA ODDELKA ZA PLJUČNE 

BOLEZNI IN ALERGIJO 

Iščem U v travah, 
iščem te v morjih, 
najdem te v zvezdah, 
ki 5ijVjo name. 

(MUa Kačič) 

Z A H V A L A 

V 73. letu nas je zapustil naš dragi nnož, oče, stari oče in tast 

JANEZ BARTOL 
UL bratov Praprotnik 20, Naklo 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem; sose-
dom, znancem in vsem, ki ste ga v tako velikem Številu pospre-
mili na njegovi zadnji poti, nam izrekli sožalje, poklonili cvetje 
in sveče. Hvala tudi vsem. ki ste nam na kakršenkoli način po-
magali v času njegove neizprosne bolezni in župniku Janezu 
Zupancu za lep poslovilni obred. 

Vsi njegovi 
Naklo, 23. aprila 2008 

ZAHVALA 

Pojdi in poslušaj pe^e ptic, 
pojdi in občuti vetra dih. 
Pojdi in pošlji nam sončni žarek, 
ki vedno nas bo grel in spominjal nate. 

Po kratki in hudi bolezni nas je nenadoma dne 16. aprila 2008 zapustil 

IVAN METELKO 
Od njega smo se poslovili 21. aprila 2008 v Zagorju ob Savi v ožjem družinskem krogu. 

Iskrena zahvala Kliničnemu oddelku za torakalno kirurgijo v Ljubljani, za lepo skrb v 
njegovih zadnjih dneh in izrečeno iskreno sožalje. Enalca zahvala vsem prijateljem, 
sorodnikom in sosedom za izrečene tolažilne besede ter podarjeno cvetje in sveče. 

Žalujoča žena Vida 

ZAHVALA 

V 71. letu nas je zapustil mož, oče, stari ata, brat, stric, tast 

LOJZE ROZMAN 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znan-
cem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje. Zahvaljuje-
mo se dr. Barbari Vavken za zdravljenje. Iskrena zahvala tudi 
gospodu kanoniku Vinku Prestorju za lepo opravljen pogrebni 
obred, pogrebni službi Navček, pevcem Zupan, gospe Žugec, 
Čebelarskemu društvu Šenčur za lepe poslovilne besede. 
Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga pospremi-
li na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi 
Šenčur. 9. aprila 2008 

mailto:veldrona@9lol.net
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AN KETA 

Topel obrok 
bo dobrodošel 
MATEJA RANT 

Poslanci so sprejeli zakon o 
subvencioniranju dijaške 
prehrane, s katerim bo dija-
kom zagotovljen en plačan 
topel obrok dnevno. Verjet-
no se zanj ne bodo odločili 
vsi, kljub temu pa menijo, 
da je dobrodošel. 

)an Križaj, Šenčur: 

"Zdi se mi v redu, da bi ime-
li v šoli topel obrok, samo 
ne vem, kako bodo šole za-
radi pomanjkanja prostora 
to izvedle. Poleg tega je 
ponavadi zunaj pestrejša 
izbira, pa še ceneje je." 

J«' ' J 1 
Danaja Štular, Kranj: 

"V šoli imamo že zdaj do-
bro samopostrežno restav-
racijo, lahko si kaj tudi po-
grejemo, tako da ne pogre-
šam toplih obrokov. Tako 
ali tako pa gremo ven iz 
šole na malico." 

Ana Končan, Ljubljana: 

"Zame ne bo bistvene spre-
membe, saj imam že zdaj 
topel obrok v šoli. Dobro pa 
bi bilo, da bi vsem ponudili 
to možnost, saj jih ta čas ne 
hodi prav veliko na malico 
v šoli." 

Matija Kepic, Komenda: 

"Imamo zgolj samopostrež-
no restavracijo, tako da si 
lahko recimo pogrejemo 
kakšen sendvič. Pogrešam 
pa pravi topel obrok. Če 
nam bodo to ponudili, se 
bom zagotovo odločil zanj." 

Tinkara Velički, Bohinj: 

"Verjetno ni najbolj zdravo, 
da živiš samo od sendvičev. 
Če se bom odločila za topel 
obrok v šoli, pa bo odvisno 
od tega, ali bodo ponujali 
tudi vegetarijanske jedi." 

Letos tulipani in narcise skupaj 
v soboto se je v Arboretumu Volčji Potok začela 17. spomladanska razstava, ki bo na ogled do 4. maja. 

JASNA PAIADIN 

Volčji Potok - Spoml^an-
sko cvetje se letos bohoti na 
kar }o ha površin, število po-
sajenih čebulic tulipanov pa 
tudi tokrat presega dva mili-
jona. "Letos smo tulipane pr-
vič posadili v zgornji angle-
ški park, saj si želimo, da bi 
se ljudje sprehodili skozi 
večji del arboretuma, tudi 
med rododendrone in dmge 
rastline, ki rastejo v tem delu 
parka. Tu je namreč posaje-
nih skoraj dvesto sort, vse pa 
so označene z imeni, Kot 
kaže, bodo tulipani najlepši 
ravno v času prihajajočih 
praznikov, zaradi vremena 

pa bodo v tem času v cvetju 
tudi še nasadi nards in hia-
cint," je povedala Melita Miš 
iz Arboretuma. 

V prihodnjih dneh bo po-
leg vsakoletne, množično za-
stopane razstave vrtnarjev, 
drevesničarjev in prodajal-
cev vrtne opreme ter vrtnar-
skega sejma pod šotorom na 
parkirišču pred parkopi na 
ogled tudi Minimundus, ki v 
Volčjem Potoicu gostiije že 
peto leto, tokrat večinoma z 
miniatiurami iz italijanske 
Toskane, v steklenjaku za 
upravno stavbno pa je do 
septembra na ogled razstava 
pisanih orhidej in tropskih 
metuljev. Ena večjih zanimi-

vosti je gotovo tudi kulisa 
Souvanovega dvorca, domo-
vanja Ferdinanda Souvana, 
snovalca parka, ki je bil po-
žgan med drugo svetovno 
vojno. "Naša dolgoletna želja 
je, da bi dvorec, okoli katere-
ga je bil oblikovan park, po-
stavili nazaj, saj je bila ta 
stavba nekdaj osrednja točka 
celotnega arboretuma in 
prav to bi letos želeli pokaza-
ti S kuliso," je pred odprtjem 
razstave, na kateri pričakuje-
jo več deset tisoč obiskoval-
cev, tudi iz sosednjih držav, 
povedal direktor Aleš Oce-
pek in dodal, da so si v pri-
hodnje postavili kar nekaj ci-
ljev, ki bodo park naredili še 

lepši in prijaznejši. Že letos 
so posekali posušene dprese 
v francoskem vrtu in jih za-
menjali z novimi, lotili so se 
obnove treh vodnjakov, pred 
upravno stavbo so uredili tla-
ke in klopi, s tem pa prijazen 
prireditveni prostor, asfalti-
rali so cesto do drevesnice, 
urejajo pa tudi gospodarski 
del, ki se bo postopoma 
umaknil vse do vrtnega cen-
tra. 

Tudi letos se bodo z različ-
nimi prireditvami v tednu 
do 3. maja v parku predstav-
ljale občine Podjetje regije, 
za obiskovalce pa bo zanimi-
vo tudi tekmovanje v ureja-
nju različnih tipov vrtov. 

Letošnja novost je tudi kulisa Souvanovega dvorca 
v francoskem parku. 

V Arboretumu Volčji Potok v teh dneh cveti več kot 
dva milijona tulipanov. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

V torek bo oblačno z občasnim dežjem. V sredo bo spre-
menljivo do pretežno oblačno in v večjem delu Gorenjske 
brez padavin. V četrtek bo oblačno, občasno bo deževalo. 
V sredo in četrtek bo pihal jugozahodnik. 

Agencija RS za okolje , Uf»d 2» Mrteoflogijo 

TOREK 

O 5/1 ÔC 
S R E D A 

6/15°C 
Č E T R T E K 

7/16°C 
Zagreb 

^ O VJTC 

ŠKOFJA LOKA 

Kujundžič na čelu Rdečega križa 

Na nedavni skupščini območnega združenja Rdečega križa 
Škofja Loka je bil za novega predsednika izvoljen Blaž Ku-
jundžič iz Škofje Loke, sicer tudi svetnik v občinskem svetu. 
Zastopniki so potrdili tudi poročila za leto 2007 in ocenili 
delo območnega združenja s 17 krajevnimi organizacijami 
kot uspešno. Posebej dobri rezultati so na področju krvoda-
jalstva, prve pomoči in humanitarne pomoči. Sprejeli so 
tudi načrt dela za leto 2008. D. Ž. 

IguBgANA 

Postaje na Brezjah ne bo 

Vlada je zaradi novega načina plačevanja cestnin sprejela 
nov letni program razvoja in obnavljanja avtocest za leto 
2008. V njem ni več gradnje cestninske postaje Brezje na av-
tocestnem odseku Vrba-Peračica._Na sedanjih cestninskih 
postajah bo omogočen prost prctmiet vozil, desne steze vozišč 
(ABC steze) pa bodo namenjene prometu tovornih vozil. J. K. 

Mladoporočenci 

V soboto, 19. aprila, sta se v Kranju poročila Rok Polajnar in 
Hermina Zabukovec, v sredo, 23. aprila, pa v Škofji Loki 
Metod Štukl in Irena jemec, na Bledu pa v soboto, 26. apri-
la: Milovan Višič in Nada Macura, Robert Ambrožič in Jann-
ja Ambrožič, Florjan Tišler in Vesna Mrak ter Miladin 
Mišovič in Anja Kovačič. Mladoporočencem čestitamo in 
jim podarjamo poiletno naročnino na Gorenjski glas. 

Novorojenčki 

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 39 novoro-
jenčkov, od tega v Kranju 33, na Jesenicah pa 6. V Kranju se 
je rodilo 21 deklic in 12 dečkov. Najlažji je bil deček, ki je ob 
rojstvu tehtal 2.280 gramov, najtežjemu pa so natehtali 
4.480 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 5 deklic in 1 
deček. Najlažja je bila deklica z 2.710 grami porodne teže. 
Tudi najtežja je bila tokrat deklica, tehtala je 3.310 gramov. 

)KOŠARKA 
_ L I G A U P C T E L E M A C H 

TCG MERCATOR: HELIOS DOMŽALE 
SREDA, 30. 4. 2008, ob 19. URI 
Š P O R T N A D V O R A N A P O D E N V A B L J E N I ! 

RADIO KRANJ d.o.o. 
Stritarjeva ul. 6, KRANJ 

rfilEFON: 
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(04) 2 « 1 - 2 2 2 1 TKtM 
(04) 2 0 2 2 - 2 2 2 nvMjH 
( 0 5 1 ) 303-605 «»««.0» 
rAX: 
<04) 2 S 1 - 2 2 2 5 HOUiciM 
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