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Slavni Ziljan na Glasovi preji 
Tokratna že 98. Glasova preja je bila prva v zamejstvu. V Bistrici na Zilji 
s m o jo organizirali v spomin na Matija Majarja Zil jskega. Miha Naglič se je 
pogovarjal s poznavalcem Majarjevega življenja dr. Teodorjem Domejem. 

JOŽE KOŠNJEK 

Bistrica na Zilji - Februarja 
letos je minilo dvesto let od 
rojstva slovenskega narod-
nega buditelja, jezikoslovca, 
narodopisca in politika Mati-
ja Majarja Ziljskega. Ta slav-
ni Slovenec iz Vitenč v Zilj-
ski dolini, Id je pozabljen in 
zapuščen leta 1892 umrl v 
Pragi, ni bil le duhovnik, v 
poklic ga je uvajal kasnejši 
škof Anton Martin Slomšek, 
ampak dovek, ki je ob marč-
ni revoluciji leta 1848 prvi 
sanjal o Zedinjeni Sloveniji 
in življenju Slovencev v svoji 
državi in napisal tudi pro-

gram Zedinjene Slovenije. 
Duh zavednega Slovenca in 
Slovana ga je leta 1867 gnal 
v Moskvo, kamor je na prvo 
slovansko etnografsko raz-
stavo nesel šest ziljskih na-
rodnih noš in še nekatere 
druge, za Ziljo značilne 
predmete. Za dragoceno zilj-
sko narodno in kulturno de-
diščino se je kasneje zgubila 
vsaka sled. 

Noše in druge predmete 
iz Zilje je leta 2 0 0 1 v ru-
skem etnografskem muze-
ju v Sankt Peterburgu prvi 
začel iskati slavist in zgodo-
vinar dr. Teodor Domej, ki 
je koroški deželni šolski 

nadzornik za pouk sloven-
ščine na srednjih in visokih 
šolah. Leta 2002 se je po-
novno vrnil v Rusijo in na-
šel, kar je iskal. Zato ga je 
voditelj Glasovih prej Miha 
Naglic izbral za sogovorni-
ka v pristnem zUjskem oko-
lju v Bistrici na Zilji, v hote-
lu Stara pošta, ki sta ga pro-
padajočega kupila in obno-
vila koroška Slovenca Pep-
ca in Ludvik Druml. Reži-
ser Andrej Mlakar iz Ljub-
ljane pa je zgodbo o slavne-
mu Ziljanu dopolnil z do-
kumentarnim filmom Iz-
gubljene iluzije Matije Ma-
jarja Ziljskega. 

Dr. Teodor Domej in Miha Naglič sta izvrstno pripovedovala o življenju in delu Matija 
Maja r ja Zi l jskega. / FOTO: M. ZOMUN 

Umrl alpinist Filip Bence 
v severni steni Storžiča se je v petek sprožil snežni plaz, ki je bil usoden za tržiškega alpinista in 
gorskega reševalca Filipa Benceta iz Doline nad Tržičem. 

STOJAN SAJE 

Tržič - Konec minulega ted-
na je odjeknila vest o gorski 
nesreči v Storžiču, Id je terja-
la smrtno žrtev. V petek ob 
16.35 so Regijski center za 
obveščanje v Kranju obvestili 
o najdbi trupla pod severno 
steno. Tam so pripadniki-
gorske enote policije in gor-
ski reševalci iz Tržiča ugoto-
vili, da je plezalca v Kramar-
jevi smeri presenetil obsežen 
snežni plaz in ga odnesel po 
skalnem žlebu, Izvedeli smo, 
da je bil vzpon usoden za 
znanega domačina: pod pla-
zom je izgubil življenje trži-
ški alpinist, udeleženec hi-
malajskih odprav in gorski 

reševalec Filip Bence iz Doli-
ne nad Tržičem. 

Septembra lani smo ob šti-
ridesetletnid njegovega 
ukvarjanja z alpinizmom ob-
javili obsežen intervju z naslo-
vom Gore so bile moj dom od 
malega. Žal bodo gore tudi za 
vedno ostale njegov dom. Fi-
lip se je ponesrečil v Kramar-
jevi smeri v severni steni Stor-
žiča, ki jo je preplezal kot prvo 
5. maja 1968. Ponovil jo je več 
kot tisočkrat, saj je bU Storžič 
njegova priljubljena gora. 
Leta 1996 je med vzponom v 
Storžiču padel več kot trideset 
metrov globoko in si težko po-
škodoval hrbtenico. Takrat je 
mislil, da je njegova plezalna 
zgodba končana. Po dolgi re-

Filip Bence 

habilitaciji se je vrnil v gore in 
spet začel plezati. Kramarjeva 
smer bo zapisana kot njegov 
zadnji vzporL 

Filip Bence je v dolgoletni 
alpinistični karieri naštel 
okrog 4500 vzponov, med 
katerimi je bilo blizu 180 pr-
venstvenih smeri. Udeležil 
se je enajstih alpinističnih 
odprav v tuje gore, največkrat 
v Himalajo. Plezal je v Nepa-
lu, Pakistanu, Rusiji in Južni 
Ameriki. Prispeval je k 
uspešnosti več naših alpini-
stičnih odprav, njegov edini 
vzpon na vrh osemtisočaka 
pa je bil leta 1989 na goro 
Šiša Pangma v Tibetu. O vsa-
ki alpinistični odpravi je pisal 
dnevnik. Številne vtise o ple-
zanju doma, alpinističnem 
smučanju in gorskem reše-
vanju je shranil v enajstih 
zvezkih. 
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Dramsko pero postaja žensko 
Crumovo nagrado sta si razdelili S imona Semenič 
in Žanina Mirčevska. 

IGOR KAVČIČ 

Kranj - S podelitvijo nagrad 
se je v petek v Prešemovem 
gledališču v Kranju zaključil 
39. Teden slovenske drame. 
Letošnjo nagrado Slavka 
Gruma za najboljše novo iz-
virno dramsko besedilo sta 
prejeli avtorid mlajše gene-
racije Simona Semenič za 
dramo ^antkov.si in Žanina 
Mirčevska (pod psevdoni-
mom Tomi Leskovec) za dra-

mo Konec atlasa. Griin-Fili-
pičevo priznanje za dosežke 
na področju dramaturškega 
dela je prejela Mojca Kranjc 
Šeligovo nagrado je žirija do-
delila predstavi Osvajakc An-
dreja Hienga v režiji Dušana 
Jovanoviča in izvedbi SNG 
Drama Ljubljana. Zmagoval-
ka po izboru gledalcev pa je 
predstava Solistika avtorja in 
režiserja Branka Završana v 
produkdji Društva Familija 
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AKTUALNO 

I Prostih mest je še dovolj I 
i Na spletnih straneh ministrstva za i 

^ Šolstvo in šport so v četrtek objavili i 
i stanje prijav za vpis v srednješolske ! 
i programe. Za 2.342 razpisanih mest i 
; v gorenjskih srednjih šolah je 1.753 ! 
• prijav, kar pomeni, da je v večini pro- i 
i gramov še dovolj prostih mest. 

GORENJSKA 

Avtocesta šele konec 
leta 2011 
Družba za avtoceste bo nekdanjo go-
renjsko "magistralko" od Podtabora 
do Peračice preuredila v drugi pas av-
toceste šele do konca leta 2011. Gra-
ditelj viadukta Lešnica je znan, za via-
dukta Peračica in Ljubno ter za pre-
dor pa ponavljajo razpis. 
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ŠPORT 

Treba je biti potrpežljiv 
Smučar Rok Perko, k! je odlično za-
ključil sezono v svetovnem pokalu ter 
za slovo od zime osvojil kar tri naslo-
ve državnega prvaka, je v letih trenin-
gov in tekmovanj spoznal, da je za 
velike uspehe treba dozoreli. 
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UPOKOJENSKI GLAS 

Še vedno si na svojem 
Tudi na Gorenjskem je zanimanje za 
oskrbovana stanovanja. Nekaj je vse-
ljenih, nekaj se jih gradi, še več je na-
črtovanih, Za najem 37 kvadratnih 
metrov velikega stanovanja, ki jih 
Nepremičninski sklad gradi na Plani-
ni, bo treba odšteti 260 evrov na 
mesec. 
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VREME 

Danes in v sredo bo pretežno 
jasno. V sredo ho zapihal 
ju§}zahodni veter. Tudi 
v četrtek bo še sončno in toplo. 

3/2oX 
jutri: pretežno jasno 

http://www.goreniskigias.si


POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

TRŽIČ 

LDS v Tržiču ima predsednico 
Občinski odbor LDS Tržič je na volilnem zboru izvolil nov 
izvršni odbor, sekretarja (funkcijo je prevzel David Rezar), 
dva podpredsednika (izvoljena sta Marjan Veternik in Jas-
min Kukavica) in predsednika. Nova predsednica odbora je 
postala Andreja Potočnik, dolgoletni predsednik Borut Sajo-
vic na tokratnih volitvah ni kandidiral. Seznanili so se tudi s 
potekom pomembnih investicij v občini Tržič. D. Ž. 

GORJE 

Občni zbor SLS v Gorjah 
Občinski odbor Slovenske ljudske stranke Gorje pričakuje 
na prihodnjih lokalnih volitvah vsaj dva svetnika v občin-
skem svetu, do takrat pa bo poskušal v svoje vrste dobiti več 
članov ter delovati medijsko čim bolj prepoznavno. Tako so 
sklenili na občnem zboru 28. marca. Predsednik občinskega 
odbora SLS Rok Peterman je dejal, da člane seveda najprej 
čakajo priprave na volitve v evropski parlament in izražanje 
podpore svojemu, SLS-ovemu kandidatu. D. Ž. 

Vabimo 
vas na 

SDS 
Ol<roglo mizo S D S z naslovom 

Dan za prihodnost 
v sredo, 8. aprila 2009, ob 18. uri 

v dvorani Predoslje 

Gostje: Janez Janša, 
dr. Milan Zver, mag. Branko Grims, 

Dragutin Mate, Anže Logar 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

i Avtoiorto prejme FRANC ROBiČ iz Kranjske Gore. 

VSAK PRVI TOREK V MESECU 

Kupon za brezplačni mali oglas 
Brezplačen je mali oglas z besedilom do 80 znakov. Ugod-
nost velja samo naročnikom časopisa Gorenjski glas. 
Veljavni so kuponi tekočega meseca v tekočem letu (ta 
mesec april/09) in imajo na hrbtni strani odtisnjen naslov 
naročnika. Vlali oglas, oddan po telefonu ali brez 
kupona, zaračunavamo po ceniku, s popustom za naročnike 
(20 % ) . Kupon ni veljaven / a objavo pod šifro ali z navedbo: 
naslov v oglasnem oddelku. Brezplačnega malega oglasa 
ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi s. p.). 
Oglase sprejemamo na naslov Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4,4000 Kranj ali po telefonu 04/201 42 47; za torko-
vo številko Gorenjskega glasa do petka do 14. ure in za pet-
kovo številko do srede do 13.30. V malooglasnem oddelku na 
Bleivveisovi cesti 4 v Kranju pa smo vam na razpolago od po-
nedeljka do četrtka od 8. do 19. ure in ob petkih od 8. do i6. ure. 

MALI OGLAS apnl/09 
Naro6im objavo malega oglasa z naslednjim besedilom: 
• prodam • kupim Q oddam • najamem 

• podarim • iSčem • nudim • zamenjam 

Nečitljivih kuponov ne objavljamo. 

Borci o aktualnih razmerah 
Na letni skupščini Zveze borcev za vrednote N O B Kranj tudi o odkritju povojnih grobišč. 

DANICA ZAVRL ŽUEBIR 

Kranj - Ko so se, ob koncu 
marca na letni skupščini se-
stali člani Zveze borcev za 
vrednote NOB, se je razprava 
razvila tudi o odkritju povoj-
nih grobišč. Predsednik An-
drej Babič je dejal, da borci 
ne odobravajo povojnih po-
bojev, prav tako pa ne njiho-
vega izkoriščanja v politične 
namene. Kot primer omenja 
odkritje Barbarinega rova pri 
Hudi Jami, češ da je bil odkrit 
že leta 1997 in tam zgrajena 
kapelica, sedaj pa ga kažejo 
kot nekaj novega, ob njem pa 
se srečujejo politiki, ki jim to 
koristi ob letošnjih evropskih 
volitvah. Polemiziral je s tisti-
mi, ki v partizanskem boju vi-
dijo le komunizem in revolu-
cijo. "Še vedno nekateri trdi-
jo, da je bil odpor proti oku-

patorju zgrešen, da bi lahko 
počakali in tako preprečili 
strahote vojne. V tem prime-
m ne bi bilo ne partizanov ne 
belogardistov, vse bi Nemd 
mobilizirali, koliko Slovencev 
bi imelo grob na ruskih fron-

tah, bi bilo več ali manj žrtev? 
Z uporom smo preprečili iz-
seljevanje Štajerske, dobili 
Primorsko, dobili smo sveto-
vno priznanje," je med dru-
gim dejal Babič. Martin Košir 
je govoril o spravi, Id da je 

bila dosežena že ob slovesno-
sti v Rogu, kjer sta bila pred-
sednik Kučan in nadškof Šu-
štar. O NOB pa je dejal, da je 
šlo za prvi odporniški boj, ki 
je zmagal v Evropi. Vlado 
Guna, sin padlega partizana, 
ki je po vojni odraščal v zavo-
du v Preddvoru skupaj z dru-
gimi vojnimi sirotami, pa je 
bil zgrožen nad filmom Otro-
ci s PetriČka. Niso trpele le si-
rote tistih, ki so padli kot iz-
dajalci, pač pa tudi otrod pa-
dlih partizanov. Ena od za-
htev skupščine kranjskih bor-
cev je bila tudi odstavitev Jo-
žeta Dežmana kot direktorja 
Muzeja novejše zgodovine, 
češ naj zgodovino presojajo 
tisti, ki so realni in objektivni. 
Govorili so tudi o zahtevi 
SDS po odstranitvi Titovih 
znamenj in to ocenili kot van-
dalizem. 

Zeleni proti sivim 
KRISHNA DŽEULOVIČ 

Kranj - Na javni tribuni Do-
stojna stanovanjska gradnja 
in prijazna soseska, ki je pred 
nedavnim potekala v Galeriji 
Dali, so se soočili tisti, ki ima-
jo veliko željo ohraniti zeleni-
ce, in tisti, ki naj bi jih uni-
čevali oz. ki niso dovolj pozor-
ni na njihovo izginjanje. Go-
vorili so o strategiji trajnost-
nega razvoja Kranja od leta 
2008 do leta 2023. Arheolog 
Milan Sagadin je izpostavil 
izginjanje zelenih površin, za 
katere pa po njegovem nme-

nju občina ne stori dovolj. Po 
njegovem mnenju je redar-
ska služba sicer izredno učin-
kovita v samem mestnem je-
dru, v soseskah pa ne. Glede 
parkiranja na zelenicah sta 
najbolj prizadeta Planina in 
Zlato polje. Problem je tudi 
dejstvo, da Kranj nima parka, 
hkrati pa je v mestu vedno 
več nepotrebnih trgovskih 
centrov. Podžupan Stane 
Štraus je povedal, da naj bi te-
žavo parkiranja na zelenicah 
občina rešila z garažnimi hi-
šami, vendar je to precejšen 
finančni zalogaj. Hkrati pa ni 

zagotovila, da bodo garaže 
polne. V Kranju jih imamo 
namreč kar nekaj, a so več 
kot na pol prazne. "Lahko že 
zdaj povem, da brezplačnih 
parldmih mest v Kranju ne 
bo," je še zatrdil podžupan. 
To pa bo privedlo do pojava 
težav s parkiranjem tistih, ki 
živijo bodisi na ZJatem polju, 
bodisi na Valjavčevi ulid ali 
morda na Stošičevi, saj so ta 
parkirišča javna. "Če se ne-
kdo pripelje iz Londona, ima 
enako pravico parkirati tam 
kot vsi drugi," je še povedal 
podžupan. Ideja o parku se je 

podžupanu sicer zdela mam-
ljiva, ampak še vedno obstaja 
težava lokadje. Sagadin opo-
zarja tudi na zgoščene pozi-
dave, torej zidanje stanovanj-
skih objektov v okolid že ob-
stoječih blokov. Podžupan je 
ob tem le zatrdil, da zgoščene 
pozidave ne bo (več). Rdeča 
nit celotne javne tribime je 
bila brez dvoma ohranjanje 
in reševanje teh nekaj borih 
zelenih površin, ki še obstaja-
jo in za katere se lahko zgoi, 
da bodo prav kmalu pozida-
ne. "Mi nameravamo zeleni-
ce ohraniti; če pa gre za za-
sebno območje in se lastniki 
odločijo tam zidati, potem 
občina nima pooblastil, da bi 
to preprečila," je še povedal 
Štraus. 

Oživiti turizem na Jezerskem 
MATEVŽ PINTAR 

Naključno izbranim prebi-
valcem Jezerskega smo za-
stavili po dve kratki vpraša-
nji. Vprašali smo jih na kak-
šen način naj bi po njihovem 
mnenju oživili turizem na 
Jezerskem in če so zadovolj-
ni s sedanjo organizacijo 

zdravstvene in zobozdrav-
stvene oskrbe na Jezerskem. 

Skoraj polovica jih meni, 
da bi turizem na Jezerskem 
najlažje oživili z obnovo in 
odprtjem hotela Kazina, sla-
ba četrtina predlaga odprtje 
več turističnih zmogljivosti 
na kmetijah, 18 odstotkov pa 
je prepričanih, da bi turizem 

na Jezerskem oživila uredi-
tev cest, kanalizadje, vodovo-
da in zemljišč. Deset odstot-
kov se ni moglo odločiti za 
nobeno od ponujenih mož-
nosti. Tretjina sodelujočih je 
nezadovoljna s sedanjo orga-
nizacijo zdravstvene in zo-
bozdravstvene oskrbe na Je-
zerskem, 64 odstotkov je z 

organizacijo zdravstvene in 
zobozdravstvene oskrbe za-
dovoljnih in preostali trije 
odstotki so neodločeni. 

Vsem, ki ste z nami sode-
lovali, smo ponudili štiri 
brezplačne izvode Gorenj-
skega glasa. Znova vas pokli-
čemo, da vas povprašamo še 
po vašem mnenju o časopi-
su. V Klicnem centru slepih 
smo dosegljivi na številki 
04/51 16 200, veseli bomo 
vašega klica. 

Na KALDSEN nafin naj bi po vaiem mnenju 
oživili turizem na Jezerskem? 

Z obnovo in odprtjem 
hotela Kazina 

49% 

Ne vem 
10% 

Z ureditvijo cest 
kanalizacije, vodovoda in 

zemljlS; 
18% 

Z odprtjem več 
lin zmoztjivosti 

na kmetijah 
turističnin zmoz 

23% 

Ali ste zadovoljni s sedanjo organizacijo 
zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe na 
Jezerskem? 

Zadovoljni 
64% 

Nezadovoljni 
33% 

Neodloeeni 
3% 
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Prostih mest je še dovolj 
Na spletnih straneh ministrstva za šolstvo in šport so minuli četrtek objavili stanje prijav ža vpis 
v srednješolske programe. 

MATEJA RANT 

Kranj - Ministrstvo za šolstvo 
in šport je skupaj s srednjimi 
šolami pripravilo informaci-
jo o številu prijavljenih kan-
didatov za vpis v programe 
nižjega in srednjega poklic-
nega izobraževanja, srednje-
ga strokovnega in tehniškega 
izobraževanja ter gimnazij 
za prihodnje šolsko leto, gle-
de na število prijav na dan 
23. marca. Za 2342 razpisa-
nih mest v gorenjskih sred-
njih šolah so prejeli 1753 pri-
jav, kar pomeni, da je v ve-
čini programov na voljo še 
dovolj prostih mest 

Nekaj več prijav, kot je na 
voljo mest, so v Biotehni-
škem centru Naklo prejeli za 
program pomočnik v bioteh-
niki in oskrbi, še večje zani-
manje pa vlada za program 
naravovarstveni tehnik, kjer 
se je za 28 razpisanih mest 
za novince prijavilo 46 kan-
didatov. Precej oblegan je 
tudi program medijskega 
tehnika na Ekonomski gim-
naziji in srednji šoli Radovlji-
ca, kjer so za prav tako 28 

Na Gorenjskem je v večini srednješolskih programov še 
dovolj prostih mest/Foto:TireiDoi<i 

razpisanih mest prejeli 47 
prijav. V Ekonomsko-
storitvenem izobraževalnem 
centru Kranj, gradbeno-
storitveni šoli so za program 
frizerja za 26 razpisanih 
mest prejeli 29 prijav, dva 
kandidata več, kot je razpisa-

nih mest, pa sta se prijavila 
tudi za športni oddelek na 
ekonomski gimnaziji. Pre-
cejšnje zanimanje za športno 
girrmazijo vlada tudi na Gim-
naziji Jesenice, kjer so za 
dvajset razpisanih mest pre-
jeli 26 prijav. Več prijav, kot 

je razpisanih mest, so prejeli 
še na Gimnaziji Kranj, in si-
cer 224 prijav za 210 mest, 
ter za program predšolske 
vzgoje na Srednji šoli Jeseni-
ce, kjer se je za 56 mest prija-
vilo 82 kandidatov. Mlade 
očitno zelo zanima še pro-
gram tehnik mehatronike na 
strokovni in poklicni šoli v 
Tehniškem šolskem centru 
Kranj, saj so za 28 razpisanih 
mest prejeli 39 prijav. 

Svojo prijavnico za vpis 
lahko kandidati najkasneje 
do 14. aprila prenesejo na 
dnigo srednjo šolo oziroma v 
drug program, če menijo, da 
je to zanje ustrezneje in si 
bodo na ta način zanesljiveje 
zagotovili vpis v srednjo šolo. 
Do tega datuma bodo šole 
sprejemale prenesene prijav-
nice, ne glede na število pri-
jav, ki jih že imajo. Informa-
cijo o stanju prijav po preno-
sih bodo na spletnih straneh 
ministrstva objavili 21. apri-
la, o morebitnih omejitvah 
oziroma povečanju obsega 
razpisa za vpis pa bodo kan-
didati obveščeni najkasneje 
do 8. maja. 

Več Štipendij za socialno ogrožene 
z novelo zakona o štipendiranju naj bi pridobitev državne štipendije omogočil i š i ršemu krogu dijakov 
in študentov. 

MATEJA RANT 

Kranj - Vlada je minuli te-
den sprejela predlog spre-
memb zakona o štipendira-
nju, s katero naj bi večje 
možnosti za pridobitev dr-
žavnih štipendij dobili dija-
ki in študenti iz socialno 
šibkejših družin. Po bese-
dah ministra za delo, dmži-
no in socialne zadeve Ivana 
Svetlika bodo tako v prihod-

njem šolskem oziroma štu-
dijskem letu zagotovili od 
pet do šest tisoč novih dr-
žavnih štipendij. 

Novela zakona o štipendi-
ranju namreč določa višji 
vstopni dohodkovni cenzus, 
in sicer 65 odstotkov mini-
malne plače na družinskega 
člana za tiste kandidate, ki se 
šolajo ali študirajo v kraju 
svojega stalnega bivališča, in 
v razponu od 66 do 68 od-

stotkov minimalne plače na 
družinskega člana za tiste 
kandidate, Id se šolajo ali štu-
dirajo zunaj kraja svojega 
stakiega bivališča. Za kandi-
date iz enostarševskih dru-
žin, kandidate s posebnimi 
potrebami oziroma kandida-
te, katerih sorojend so osebe 
s posebnimi potrebami, pa 
se uvaja Se višji cenzus, in si-
cer 70 odstotkov minimalne 
plače na družinskega člana. 

poudarjajo pri ministrstvu za 
delo, družino in sodalne za-
deve. Obenem so zlatim ma-
turantom, ki so na nižji stop-
nji izobraževanja že preje-
mali Zoisovo štipendijo, za-
gotovili pridobitev štipendije 
tudi za nadaljevanje izobra-
ževanja na višji stopnji, saj 
zanje ni potrebno dodatno 
izpolnjevanje pogoja uspeha 
oziroma pogoja izjemnega 
dosežka. 

Reklamacije rešujejo sproti 
Bralec je prejel nerazumno visok račun za električno energijo. 
Elektro Gorenjska: na m e s e c pre jmemo do 6 0 reklamacij. 

B 0 Š 1 7 A N BOGATAJ 

Kranj • V uredništvu nas je 
obiskal bralec (želi ostati 
anonimen), ki je do sedaj 
vsak mesec za električno 
energijo plačeval 48 evrov, 
pred dobrim tednom prejel 
za enajst evrov letnega pora-
čuna, nova položnica pa ga je 
šokirala: "V stanovanjski hiši 
živiva le dva, kljub temu pa 
so mi izračunali mesečni 

pavšal 138 evrov. Kako so pri-
šli do tega zneska, od kdaj 
porabim tako veliko elektri-
ke?' se sprašuje naš bralec, 
ki je svojo težavo delno že re-
šil - v Elektro Gorenjska so 
mu obljubili, da bodo še en-
krat popisali stanje njegove-
ga števca. Naj ob tem zapiše-
mo, da je povprečna poraba 
gospodinjstev lani znaSala 
nekaj čez 30 evrov. 

V Elektro Gorenjska pravi-

jo, da mesečno pirejmejo do 
60 reklamadj na izdane po-
ložnice gospodinjskim odje-
malcem, o večjem številu re-
klamadj na njihovem infor-
madjskem pultu v sredo (kot 
nam je povedal bralec) ne 
vedo nič. "Pritožbe kupcev 
obravnavamo individualno, 
glede na vrsto pritožbe, ust-
no ali pisno. Odgovor je obi-
čajno pisni, odgovarjamo v 
roku osmih dni," pojasnjuje 

Renata Križnar iz Elektro 
Gorenjska. 

Podjetje je v začetku tedna 
sicer predstavilo nov paket 
preskrbe z električno energijo 
Porabim, kar rabim, ki jc na-
menjen gospodinjskim odje-
malcem. Ugodnosti tega pa-
keta so: oprostitev plačila do-
datka na visoko porabo, storit-
ve vodenja računa, cena elek-
trične energije se do konca 
leta 2010 ne bo spremenila. 
Odjemald bodo s pomočjo 
spletne aplikadje spremljali 
mesečno porabo ... Vsi, ki 
bodo v enem letu zmanjšali 
porabo električne energije za 
vsaj pet odstodcov, bodo dodat-
no nagrajeni z zmanjšanjem 
računa za deset odstotkov. 

Ič KOMENTAR 
S I M O N ŠUBIC 

Šepetanje letal 

Dvomesečne meritve le-
talskega hrupa ob 
brniškem letališču so 

pokazale, da mejne vrednosti 
niso prekoračene. Podatek, da 

je povprečen izmerjeni kazalec 
hrupa v dnevnem času 55 deci-
belov in v nočnem času 4jdeci-
belov, predstavnikov civilne 
iniciative seveda ni zadovoljil. 
Kot je slikovito ponazoril pred-
sednik civilne iniciative Bran-
ko Pajer, so meritve pokazale, 
da letala podnevi niso prav nič 
^snejša od navadnegfi govor-
jenja, ponoči pa od š^etanja. 

Prvi rezultati meritev so to-
rej takšni, da lahko Šenčurja-
ne, nad katerimi z brniškega 
letališča (tudi) vzletajo in pri-
stajajo letala, prikazujejo kot 
nezadovoljne nergače, ki želijo 
bližiru} letališča izkoristiti za 
neutemeljene zahteve po od-
škodnini. A takšen vtis bi bil 
povsem napačen. Prvič zato, 
ker odškodnin (vsaj doslg) ne 
zahtevajo. Drugič, ker kazalci 
hrupa sploh ne prikažejo, 
kakšno raven hrupa doseže po-
samezno letalo v trenutku vzle-
tanja cdi pristajanja, temveč le 
povprečno. raven letalskega 
hrupa, ko ga porazdelimo čez 

dan. Kot bi hrup ob poku 
topa porazdelili na 24 ur in bi 
v povpre^u slišali padec šivan-
ke, razmišlja Pajer. In tre^ič, 
ker se Šenčuijani dobro zave-
dajo, da živijo poleg letališča in 
je hrup neiz(^ben, zato so se 
nanj v 46 letih, odkar so na Br-

niku odprli osrednje slovensko 
letališče, tudi že privadili. V ci-
vilno iniciativo so se predvsem 
zbrali z namenom, da skupaj 
z odgovornimi poiščejo poti, 
kako bo lahko letališče prijaz-
ngše do okoliških prebivalcev. 

V dobrih šestnajstih mesecih, 
odkar je civilna iniciativa zače-
la delovati, so nekaj tudi že do-
segi. Uresničene so bile njihove 
zahteve o monitoringu hrupa, 
prilagoditvi procedure vzleta-
nja in pristajanja na način, da 
čim manj letal preleti Šenčur, 
ter zahteva o ukinitvi nočnih 
trenažnih poletov. Tudi proti-
hrupno gozdno pregrado, ki so 
jo ob zadnji rekonstrukciji leta-
lišča pred tridesetimi leti od-
stranili, bodo po obljubah vod-
stva Aerodroma Ljubljana po-
stavili najkasneje v letu dni. 
Popolna prepoved poletov v 
nočnem času ni uresničljiva, 
ker bi zavrla nadaljnji razvoj 
letališča, a neizpolnjenih je še 
nekaj obljub: novi koridor vzle-
tanja nad Šenčurjem, merjenje 
emisij plina v zrak in meritve 
onesnaženosti tal v okolici leta-
lišča ter priprava pravilnika o 
dovoljenem skupnem hrupu in 
emisiji letal in višini pristojbin 
za kršitve. Slednjega zahteva 
tudi zakon o letalstvu, ki je za-
čel veljati že aprila 2001, mi-
nistrstvo za promet pa ga ob-
ljublja iz leta v leto. Tudi to je 
znak ignorance rie samo do za-
kona, ampak tudi do proble-
mov državljanov. 
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KRANJSKA GORA 

Dražja pomoč na domu 

S prvim aprilom so v občini Kranjska Gora začele veljati 
nove, za n odstotkov višje cene za pomoč na domu, ki jo za 
občino izvaja Dom dr. Franceta Berglja na Jesenicah. Ker 
občina subvencionira tri četrtine ekonomske cene, bodo 
tako uporabniki odslej za uro pomoči plačevali 3,59 evra ob 
delovnikih, 5,03 evra ob nedeljah ter 5,39 evra ob praznikih 
in delovnih dnevih. Cena kljub podražitvi Se vedno ostaja 
med najnižjimi v regiji, saj za enako storitev na primer upo-
rabniki na Jesenicah plačujejo 6,43 evra, v Žirovnici 6,5 in v 
Kranju 4,2 evra. M. A. 

JESENICE 

Rdeči noski na obisku v jeseniški bolnišnici 

Rdeči noski - klovni zdravniki, ki delujejo v Društvu za pomoč 
trpečim in bolnim, so se v okviru četrte turneje po slovenskih 
bolnišnicah v četrtek popoldne ustavili tudi v Splošni bolniš-
nici Jesenice. V skladu s svojim poslanstvom so popestrili 
popoldan otrokom, ki se zdravijo na pediatričnem oddelku. 
Kot je sporočila Livija Roje Stremfelj v imenu Rdečih noskov, 
so njihovi klovni zdravniki redno prisotni v ljubljanski in ma-
riborski bolnišnici, dvakrat letno pa se odpravijo na turnejo 
po drugih slovenskih bolnišnicah. Klovni niso pravi zdravni-
ki, ampak umetniki, ki so posebej izšolani za delo z malimi 
bolniki v bolnišnicah, "zdravijo" pa s "smehoterapijo". U. P. 

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji 
(Uradni list RS, št. 41 /2007) ter 38. člena Statuta Oljčine Škofla Loka 
(Uradni list RS, št. 97 /95 in 47/98), Občina Škofla Loka objavlja 

P O G O J E 
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest 

na območju Občine ŠkoQa Loka v času volilne 
kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije 

v Evropski parlament 

1. Občina Škofia Loka ponuja organizatoijem volilne kampanje za volit-
ve poslancev Iz Republike Slovenije v Evropski pailannent, ki bodo 7. ju-
nija 2009, brezplačna in dodatna plakatna mesta za nameščanje in 
lepljenje plakatov z voilno propagandnimi sporočBi ter dotoča način in 
pogoje za uporabo ogbsnih površin v Občini Škofia Loka. 

2. Občina SkoSa Loka zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampa-
nje. ki želijo nameščati plakate z volilno propagandnimi sporočili na ob-
močju Občine Škofla Loka, enakopraven položaj s tem, da vsakemu 
zagotavlja šest brezplačniti plakatnih mest in sicer 
po dve plakatni mesti na kikacijah: 
- na Kapucinskem trgu (nasproti glavne avtobusne postaje), 
- v Podlubniku (pred trgovskim centrom) 

ter po eno plakatno mesto na lokacijah 
- v Frankovem naselju (pred pošto). 
- na križišču pri Starem Dvom, 
Za eno plakatno mesto se šteje površina v velikosti 0,7 m X 1,0 m. 

3. Poleg mest, navedenih v prejšnji točki, so nrožna tudi dodatna pla-
katna mesta na okrogih oglaševalnih stebrih, na prostostoječih 'A ' pa-
nojih in na oglaševalnih panojih. Plakatiranje na dodatnih plakatnih me-
stih je možno proti plačilu. Višina plačila je dok)čena s sklepom, ki je 
priloga tem pogojem in je javno objavljen na oglasni deski Občine Škct-
ja Loka, Mestni trg 15, in na spletni strani občine: wvw.skofiatoka.si. 
Višina plačila zajema stroške lepljenja in odstranjevanja plakatov ter na-
domestilo za uporabo plakatnih mest. 

4. Organizatorji volilne kampanje, ki žefijo pridobiti pravico do uporabe 
brezplačnih in dodatnih plakatnih mest, navedenih v 2. in 3. točki, vlo-
žijo svoje vloge na nastov: Občina Škofla Loka, Mestni trg 15, 4220 
Škofla Loka, s pripisom "VOULNA KAMPANJA". 

5. Brezplačna plakatna mesta se dodelijo organizatorjem volilne kam-
panje, katerih vtoge bodo prispele na gornji naslov do 8. maja 2009, 
do 12. ure. Upoštevajo se vtoge, oddane osebno, z redno pošto ali 
preko telefaksa ter elektronske vkage z digitalnim podpisom. Elektrorv 
ske vtoge brez certiffeinanega podpisa se ne upoštevajo. Brezplačno 
plakatno mosto 00 dodeli tudi tistim organizatorjem volilne kampanje, 
katerih vtoge bodo prispele po navedenem roku, vendar le do zapolnit-
ve teh plakatnih mest in prednostno, glede na čas oddaje vtoge. 

6. V vtogi za dodatna plakatna mesta naj organizatorji volilne kampanje 
navedejo želeno števito plakatnih mest, lokacijo ter opis z dimenzijami 
ali skico načina plakatiranja. Dodatna plakatna mesta se dodelijo po 
vrstnem redu prispele '/loge v okvini razpoložljivega prostora. 

7. Občinska uprava bo organizatorjem volilne kampanje izdala dovolje-
nje za plakatiranje. Na podlagi izdanega dovoljenja plakatiranje na brez-
plačna in dodatna plakatna mesta opravi pooblaščeni upravljavec pla-
katnih mest, razen če za posamezna plakatna mesta v dovoljenju ni do-
ločeno dmgače. 

Š t ^ l k a ; 371-0049/2009 
Škofla Loka, dne 31. 03. 2009 

IgorDRAKSLER 
Ž U P A N 

Avtocesta šele konec leta 2011 
Znan izvajalec za viadukt Lešnica, za Peračico, predor in viadukt Ljubno ministrstvo ponavlja razpis. 

MAKJANA AHAČIČ 

Radovljica - Gorenjska avto-
cesta bo, s predpostavko, da 
gre vse po načrtih, dokonča-
na konec leta 2011. Potem ko 
je lansko jesen končno ste-
kel promet po avtocesti tudi 
mimo Radovljice, vse od te-
daj nič ne kaže, da bi se to 
kmalu zgodilo tudi na desni 
polovid ceste med Brezjami 
i n Podtaborom. Kot so spo-
ročili z D A R S - a , so junija 
lani pričeta dela na trasi med 
viaduktom Ljubno in Lešni-
ca v glavnem dokončana, za 
izvedbo oziroma rekon-
strukcijo objektov, torej za 
tri viadukte in predor, pa po-
teka postopek javnega razpi-
sa. Z a prvi sklop, to je rekon-
strukcija viadukta Lešnica, je 
bil že izdan sklep o oddaji 
javnega naročila, za drugi 
sklop - viadukt Peračica, pre-
dor Ljubno i n viadukt Ljub-

no - pa je v pripravi nov raz-
pis pod spremenjenimi po-
goji, saj so ponudniki s svoji-
m i cenami presegli limitira-
no vrednost. • 

Kot so še povedali na 
DARS-u, je bila v investicij-
skem programu za desno 
polovico avtoceste upošteva-
na sanadja leta 1965 zgraje-
n i h objektov, kar se po na-
knadnih analizah ni izkazalo 
za smotrno rešitev, zato so 
tokrat dela razpisana v vari-
antni izvedbi, kot betonska 
in kot sovprežna konstrukd-
ja. V prvem primeru bo via-
dukt povsem nov, v drugem 
pa bodo ohranjeni in rekon-
sturirani stebri, prekladna 
konstrukdja pa bo nova. Pri-
četek del načrtujejo še letos 
poleti, končana pa naj bi bila 
do konca leta 2011. 

Kovinske spoje na mostu 
čez Tržiško Bistrico pa naj bi 
po zagotovilih DARS-a ven-

Promet med Brezjami In Podtaborom bo vsaj še do konca 
leta 2011 tekel po enem pasu. /Foto:Tm>o<>i(i 

darle zamenjali že prihodnji 
mesec i n tako sprostili od 
lanskega avgusta trajajočo 
omejitev hitrosti na avtoce-
sti. Z S C T je bil namreč šele 

januarja sklenjen dogovor za 
vgradnjo novih spojev z ele-
menti za zmanjšanje hrup-
ne obremenitve, ki bi zmanj-
šali vpliv na okolje. 

Potrdili sklep upravne enote 
Ministrstvo za okolje in prostor meni, da je bil postopek izdaje gra'dbenega dovoljenja za 
novogradnjo v Podkorenu zakonit. 

MAKJANA A H A Č I Č 

Podkoren - Kot so sporočili z 
Ministrstva za okolje in pros-
tor, posebno ukrepanje v pri-
meru gradnje sodobne črne 
lesene hiše ob vhodu v spo-
meniško zaščiteni Podkoren 
ni potrebno, saj naj bi odloč-
ba o gradbenem dovoljenju, 
ki jo je izdala upravna enota 
Jesenice, po dveh nadzor-
stvenih postopkih vzdržala 
presojo zakonitosti. "Investi-
tor ima pravnomočno grad-
beno dovoljenje in lahko gra-
di. Glede na odločitev minis-
trstva, so pomisleki članov d -
vilne iniciative pravno neute-
meljeni," so še dodali na Mi-
nistrstvu za okolje in prostor. 

Z a civilno iniciativo v Pod-
korenu, ki je prepričana, da 
je bilo pri postavljanju objek-
ta kršenih veliko pravil, po-

stopek s tem ni končan. Kot 
je povedal Jože Gregori, 
bodo domačini izkoristili vsa 
pravna sredstva, ki j ih imajo 
na voljo, in pritožbeni posto-
pek nadaljevali na upravnem 
sodišču. O gradnji bodo ob-
vestili tudi Alpsko konvend-
jo, saj so prepričani, da arhi-
tektura objekta na vsebuje 
krajevnih značilnosti. 

Ž u p a n občine Kranjska 
Gora Jure Žerjav si je pred 
kratkim skupaj z vodjo kranj-
ske enote zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Milošem 
Ekarjem in predstavniki civil-
ne inidative ogledal sporno 
hišo. Tudi občina Kranjska 
Gora je namreč prepričana, 
da je objekt postavljen v na-
sprotju z nekaterimi občin-
skimi predpisi 'Takoj ko bo 
skopnel sneg, bomo natanč-
no določili parcelno mejo ob-

Sporna stavba v Podkorenu / f«®: corard Kavsi 

činske ceste, saj je po prepri-
čanju domačinov objekt po-
stavljen tako, da ne upošteva 
predpisanih odmikov od ob-
činske ceste," je povedal Žer-
jav in dodal, da m u je žal, da 
investitor že pred začetkom 

gradnje o tem, kakšen bo ob-
jekt, ni obvestil tudi domači-
nov in da se je odločil o tem 
spregovoriti le pred strokovno 
javnostjo, ki je po mnenju in-
vestitorja arhitektumo zasno-
vo hiše zelo dobro sprejela. 

Malo pripomb na ureditev poslovne cone 
A N A HAKTMAN 

Žirovnica - Minuli četrtek je 
bila v Čopovi hiši v Žirovnid 
javna obravnava občinskega 
podrobnega prostorskega na-
črta za območje poslovne 
cone, ki jo načrtujejo na deve-
tih hektarjih med avtocesto, 
regionalno cesto Žirovnica-
Vrba i n lokalno cesto proti 

Bregu. Na dokument po be-
sedah župana Leopolda Po-
gačarja občani niso imeli veli-
ko pripomb. "Dva soseda ob 
regionalni cesti se bojita, da 
bo glede na idejno zasnovo 
nameravana rekonstrukcija 
križišča pred T V D Partizan 
poslabšala prometno varnost 
in dostop do domov. Storil 
bom vse, kar je v moji moči. 

da se prometna varnost tam 
ne bo poslabšala. Sredi aprila 
bomo tako pripravili srečanje 
s sosedi, investitorjem in pro-
jektantom rekonstiiikdje kri-
žišča in proučili, kakšne so 
možne rešitve." Na javni ob-
ravnavi so podali tudi pobudo 
za ureditev otroškega igrišča 
ob trgovsko-storitvenem ob-
jektu, ki pa je po besedah žu-

pana že sedaj predvidena. "V 
nadaljevanju bomo zavzeli 
stališča do podanih pripomb, 
nakar bomo podrobni pros-
torski načrt posredovali vsem 
soglasodajalcem, nazadnje 
pa ga bo obravnaval še občin-
ski svet," je dodal Pogačar. 
Komunalno infrastrukturo 
naj bi v coni začeli graditi 
septembra. 
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Energija sonca oskrbuje šolo 
v Osnovni šoli Križe so odprli novo sončno elektrarno. To je že peta tovrstna naložba družbe 
Gorenjske elektrarne. 

STOJAN SAJE 

Križe - Besede in pesmi o 
soncu, ki so jih za goste sple-
tli učend Osnovne šole Kri-
že, so obsijale deževen četr-
tkov popoldan. Razlog za ve-
selje je nova sončna elektrar-
na, je pojasnila obiskoval-
cem ravnateljica Ema Me-
gli6 Med njimi je bil tudi tr-
žiški župan Borut Sajovic, ki 
je sponmil na razvoj mesta 
Tržič zaradi vodnih elek-
trarn. Posebnost so male 
vodne elektrarne in vršna 
elektrarna v Lomu. Tam od 
lani ogrevajo šolo z lesno 
biomaso, zasebni elektrarni 
v Križah pa se je pridružila 
še sončna elektrarna na šoli. 
Ob njenem delovanju učen-
ci pridobivajo novo tehnično 
znanje in ekološko zavest o 
rabi energije. 

"Gorenjske elektrarne, 
hčerinska družba Elektro 
Gorenjska, smo odprle peto 
fotonapetostno elektrarno. S 
tem smo vodilni pri proiz-
vodnji električne energije iz 
sončnih elektrarn v Sloveni-
ji. Sončna elektrarna v Kri-
žah je plod sodelovanja med 
nami, Občino Tržič in šolo. 

Stisk rok in energija mladosti za goste, od desne: Jože Knavs, Borut Sajovic, Janez Kopač 
in Marko Čarman 

Na stavbi so oktobra lani za-
čeli montirati 374 fotonape-
tostnih modulov, kar so kon-
čali novembra. Po tehnič-
nem pregledu je 23. decem-
bra začela elektrarna poskus-
no obratovati. Doslej je pro-
izvedla 13400 kilovatnih ur 
električne energije, zaradi 
česar je bilo za 6,7 tone 
manj emisij ogljikovega di-

oksida. Skupna moč elek-
trarne je 80 Movatov, na leto 
pa bo proizvedla 87 tisoč ki-
lovatnih ur električne ener-
gije. Pri 348 tisoč evrov vred-
ni naložbi je pomembno, da 
ima elektrarna kakovostne 
module slovenskega proiz-
vajalca," je povedal M a r k o 

Č a r m a n , direktor Gorenj-
skih elektrarn. 

Slavnostni govornik Janez 
Kopač z Ministrstva za oko-
lje in prostor je poudaril, da 
država spodbuja take investi-
cije. Slovenija načrtuje, da 
bo do leta 2020 pridobUa če-
trtino elektrike iz obnovljivih 
virov. Naložba v Križah je 
dober zgled, saj bo sončna 
elektrarna pokrila skoraj vse 
potrebe po energiji v šoU. 

Pavličevo sedlo 
odprto vse leto 
"Z rednim vzdrževanjem bi bilo Pavličevo sedlo 
lahko prevozno tudi pozimi," je dejal Milan 
Kocjan, župan Občine jezersko. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Jezersko - Mejni prehod 
Pavličevo sedlo, ki je bil do-
slej odprt od 1. aprila do 2. 
novembra, pozimi pa zaprt, 
bi bil lahko odprt vse leto. 
To so na sestanku, ki je bil 
na pobudo Direkdje za dr-
žavne ceste 3. aprila na Je-
zerskem, menili predstavni-
ki občin Jezersko, Železna 
Kapla in Solčava, pobudo pa 
je podprla tudi direkcija. 

Letos je na Pavličevem se-
dlu zelo veliko snega, 31. 
marca pa ga je zapadlo še 
40 centimetrov, nam je po-
vedal župan občine Jezer-
sko Milan Kocjan. Kljub 
temu so v začetku aprila 
mejni prehod zasihio odpr-
li. "Direkcija za ceste je vlo-
žila veliko dela v odstranitev 
snega, tako da je tudi z naše 
strani sedaj prehodno. Po-
budo županov treh občin 
podpirajo tudi oni in so pri-
pravljeni pri tem sodelovati. 

Zavedajo se ožine na tem 
mejnem prehodu, a z red-
nim vzdrževanjem bi bilo 
Pavličevo sedlo lahko pre-
vozno tudi pozimi," je dejal 
Milan Kocjan. Po sprejetju 
šengenskega mejnega reži-
ma pri nas ni več potrebe, 
da bi bilo Pavličevo sedlo za-
prto, menijo župani, ki se 
bodo o tej temi spet pogo-
varjali maja. Slovenski žu-
pan iz Železne Kaple Franc 
Jožef Smrtnik se bo o tem 
posvetoval še s predstavniki 
deželne vlade, pravi njegov 
jezerski kolega. 

Že ob prvem sestanku se 
je pokazala pripravljenost za 
sodelovanje. Obmejni ob-
jekt na Pavličevem sedlu bi 
se lahko spremenil v dom za 
izletnike in kolesarje, direk-
dja za ceste bi ga želela vze-
ti v upravljanje, enako tudi 
prazen obmejni objekt na 
Jezerskem vrha To pobudo 
so naslovili na slovensko vla-
do, na odgovor pa še čakajo. 

BLED 

V kampu prvi gostje 
V Campingu Bled, kjer so v sredo že sprejeli prve goste, so 
pred začetkom sezone poskrbeli za novo ureditev prostorov 
za kampiranje. "Vse prostore smo povečali, na njih uredili 
odvajanje vode in jih dodatno utrdili, tako da bodo parcele 
tudi ob dolgotrajnem deževju ostale suhe, kar bo prispeva-
lo k večji kakovosti bivanja v kampu," so razložili v družbi 
Sava hoteli Bled, v okviru katere deluje kamp. Naložba je 
bila vredna 150 tisoč evrov. Ob tem so veliko pozornosti na-
menili tudi hortikulturni ureditvi kampa. "Načrtno smo za-
sadili nekatere plodonosne vrste drevja in grmičevja, kar bo 
ugodno vplivalo na prisotnost ptic. Že sedaj se po ocenah 
'ornitologov zaradi zelo ugodnih naravnih razmer v kampu 
zadržuje okrog petdeset, v času selitve pa celo do sto različ-
nih vrst ptic." Zato so letos namestili tudi šestdeset novih 
gnezdilnic, v katere so se že naselile ptice. Razmišljajo na-
mreč o dopolnitvi ponudbe za goste s programi opazovanja 
ptic. V družbi Sava hoteli Bled so postregli še s podatkom, 
da je lani Camping Bled obiskalo rekordnih 90.021 gostov, 
kar je šest odstotkov več kot leto prej. M. R. 

Obnova na Savski cesti 
Od minulega konca tedna je Savska cesta v 
Kranju zaprta za promet, obnova pa naj bi trajala 
vsaj do konca novembra. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Minuli teden so se za-
čela dela rekonstrukdje Sav-
ske ceste v Kranju, še pred 
gradbenimi deli pa so začeli 
arheološka izkopavanja. Dela 
po pogodbi z Mestno občino 
Kranj La dovoljenjem Minis-
trstva za kulturo Republike 
Slovenije izvaja podjetje Me-
gelan skupina iz Kranja pod 
vodstvom arheologa in po-
sebnega raziskovalca Draška 
Josipoviča. Zaradi obsežno-
sti terena naj bi arheološka 
izkopavanja trajala štiri me-
sece. Ob tem se bo gradila 
tudi kanalizadja in obnovil 
vodovod na Savski cesti od 
križišča z Ijublj^sko cesto 
do tovarne Zvezda oziroma 
do zadrževalnega bazena s 
črpališčem pri brvi čez Savo, 
seveda pa je v načrtu tudi re-
konstrukdja Savske ceste od 
križišča z Ljubljansko do 
mostu čez reko Kokro. 

Investidjska vrednost grad-
benih in montažhih del, 

vključno z arheološko razis-
kavo, je 2,56 milijona evrov, 
na podlagi javnega razpisa pa 
je bil za izvajalca izbran Gra-
tel. Gradnjo so začeli pri ob-
stoječem črpališču pri Zvez-
di, od prejšnjega tedna naprej 
pa poteka tudi na Savski cesti. 
Rok izvedbe po pogodbi, Id še 
ne obsega cdotne investidje, 
je 210 dni V tem času bo Sav-
ska cesta na odseku od Ljub-
ljanske ceste do mostu čez 
Kokro zaprta za tranzitni pro-
met, mogoč bo le dovoz do 
objektov na cesti, na Sejmiš-
ču in Vodopivčevi ulid, ven-
dar ne stalno in bo delno mo-
ten. Promet bo omogočen iz 
smeri Planine do mostu čez 
Kokro, od Kokre po brvi prek 
Save pri Zvezdi ožiroma prek 
nje v Savsko loko in na Dru-
lovko. Iz Mestne občine 
Kranj so konec tedna stano-
valcem in drugim uporabni-
kom poslali dopis, kjer jim 
sporočajo o predvideni grad-
nji in jih v tem času prosijo za 
potrpežljivost. 

Zaradi gradnje je od konca prejšnjega tedna Savska cesta 
zaprta za promet. /Foto rma dou 

Igrala za Podbrezje 
Šolski sklad Osnovne šole Naklo uspešno končuje svoj prvi 
projekt. Lotil se je nakupa Igral za podružnično šolo Pod-
brezje. Decembra lani je organiziral dobrodelni koncert, ki je 
zaradi velikega obiska doživel dve ponovitvi. Kot je povedala 
predsednica sklada Nlkollna Rozman, je njihova prizadevan-
ja razumevajoče podprla Občina Naklo. Zagotovila je manj-
kajoči del denarja, da so lahko kupili tri kakovostna otroška 
igrala. Poskrbela je tudi za ureditev okolice otroškega igrišča. 
Novo pridobitev bodo predali namenu na slovesnosti, ki bo 
v četrtek, 9. aprila, ob 17. uri v Podbrezjah. S. S. 

CENEJŠE PAKETNO 
ZAVAROVANJE ZA VSAK DOM 
IN HITRO IZPLAČILO ŠKOD 
DOiM JE LE EDEN. DOBRO CA ZAVARUJTE. 

P O P O L N O 
Z A V A R O V A N J E D O M A triglav 

ZAVMOVAINICA TttlClAV, O.D. 

MODRA tTtVlUm 

(iOMrn 
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Županu prinesli podpise 
nezadovoljnih 
VILMA STANOVNIK 

Kranj - Včeraj se je kranjski 
župan Damijan Perne se-
stal s predstavniki Civilne 
iniciative za ohranitev živ-
ljenja v mestu Kranju, ti pa 
so v prostorih občine izroči-
li podpise tistih, Id si želijo 
drugačne prometne uredit-
ve v središču Kranja. "V po-
govorih s predstavniki civil-
ne iniciative ves čas po-
udarjamo, da se zavedamo 
težav in jili skušamo reše-
vati, treba pa se je poznati 
posebnosti mesta. Peticijo, 
ki smo jo dobili, bi lahko 
podpisal tudi sam, saj govo-
ri o vsem tem, kar govori-
mo tudi mi na občini, to pa 
je, da bo potrebno narediti 
parkirni hiši na vstopu v 
mestno jedo ter urediti vse 
ostalo v zvezi z dostavo. Po-
zivamo trgovce in imetnike 
lokalov, da konkretno pred-
lagajo, kakšne spodbude za 
delo si želijo," je po sestan-
ku s predstavniki civilne 
iniciative povedal župan 
Perne, ti pa so mu očitali 
predvsem, da bi bilo treba 
parkiranje (parkirno hišo) 

urediti pred izvajanjem 
nove prometne ureditve v 
mestu. 

"Tudi tokrat smo na po-
govorih dobili veliko obljub. 
Te sedaj dobivamo že se-
dem mesecev, problemi pa 
ostajajo. Trgovci v mestnem 
jedru propadajo in samo 
vprašanje časa je, kdaj bo 
mestno jedro prazno," je v 
imenu civihie iniciative po-
udaril Aleksander Pavšler 
in dodal, da so županu pri-
nesli 2467 podpisov obča-
nov Kranja, zato da dokaže-
jo, da so problemi, o katerih 
govorijo, resnični in da ne 
gre za osebne interese peš-
čice posameznikov. "Obli-
kovali smo konkretne pred-
loge, ki so namenjeni pred-
vsem obiskovalcem mesta, 
Id bodo v mesto lahko prišli 
in bo mesto živelo. Poleg 
tega smo izpostavili nekaj 
problemov v zvezi z dostavo 
in servisiranjem ter kratko-
trajnim ustavljanjem za sta-
novalce. Mislim, da bomo 
imeli uskladitveni sestanek 
naslednji teden, kakšne 
bodo rešitve, pa težko napo-
vem," je še dodal Pavšler. 

KAMNIK 

Promet po obvoznici bistveno hitrejši 
ž u p a n T o n e Smolnikar in direktor Direkcije RS za ces te Gre-

gor Ficko sta minuli konec tedna tudi uradno odprla razšir-

j eno k a m n i š k o obvoznico . Tretji in četrti p a s o b v o z n i c e o d 

Šolske ulice d o Cankar jeve ces te so začeli graditi že leta 2 0 0 6 , 

7 6 0 metrov dolg odsek pa je stal skoraj 2,3 mili jona evrov, sa j 

s o zaradi poplav morali obnoviti del podrtega opornega zidu, 

lansko neurje pa je oteži lo tudi zaščito s tarogra jskega hriba. 

O b cesti s o uredili tudi pločnik s kolesarsko s tezo, razšir jene 

obvoznice pa s o vesel i p r e d v s e m vozniki iz Tuhinjske doline, 

saj dolgih kolon v jutranjih konicah zda j ni več . J. P. 

Širitev obvoznice je bila skupna investicija Občine Kamnik 
in Direkcije RS za ceste. 

Izlet v Moravske Toplice 
15. apri la RAZPRODANO 

Zapleti s športnim parkom 
Obnova športnega parka Dašnica se bo dodatno zavlekla, saj se civilna iniciativa boji, da bo obnovljen 
park poslabšal njihovo poplavno varnost. 

ANA HARTMAN 

Železniki - Obnova Športne-
ga parka Dašnica se je priče-
la že septembra 2007, a še 
vedno ni zaključena. Aktiv 
učiteljev športne vzgoje OŠ 
Železniki in izvršni odbor 
Športnega društva Ratitovec 
je zato na občinske svetnike 
in župana Mihaela Prevca 
naslovil vrsto vprašanj v zve-
zi s počasnostjo in nadalj-
njim potekom obnove. 

Župan še vedno upa, da 
bodo septembra v parku že 
možne športne aktivnosti. 
Spomnil je, da so zaradi po-
časnosti in nestrokovnosti 
prekinili pogodbo s prvim iz-
vajalcem, ki zdaj občino toži: 
"Nato smo izbrali novega iz-
vajalca Cestno podjetje 
Kranj, ki ga je zadnja zima 
prehitela. Zdaj bi v parku že 
lahko potekala gradbena 
dela, a je vmes nastala civil-
na iniciativa. Lastniki petih 
objektov na nasprotni strani 
potoka Dašnice so zahtevali 
zaustavitev gradnje, ker da 
bomo s parkom poslabšaU 
njihovo poplavno varnost. 
Zagotovili smo jim, da ne 
gradimo novega športnega 
parka, ampak ga samo obnav-

ljamo, je pa res, da bi se z na-
črtovano ograjo, ki je prej ni 
bilo, nekoliko bolj približali 
strugi potoka. Očitali so 
nam, da brez gradbenega 
dovoljenja ne moremo gra-
diti, in nam grozili z inšpek-
torji. Zaradi pritožb sosedov 
se je tako obnova za nekaj 
časa ustavik. V arhivu smo 
kasneje našli gradbeno do-
voljenje za športni park, ki je 
bil zgrajen leta 1980, za ka-
terega pa žal nikoli ni bilo 
pridobljeno uporabno dovo-
ljenje. Arhitektu Bojanu 
Rihtaršiču smo zato naročili, 
da projekt obnove športnega 
parka prils^odi gradbenemu 
dovoljenju iz leta 1980, da 
bomo nato pridobili uporab-
no dovoljenje. K usklajeva-
nju projekta smo povabili 
tudi ravnatelja ter predstav-
nike atletskega kluba in ro-
kometnega društva." 

Svetnik Leopold Nastran 
(SD), sicer športni pedagog 
na OŠ Železniki, meni, da 
bi se v usklajevanja morali 
aktivneje vključiti tudi uči-
telji športne vzgoje, ki jih bo 
v prihodnje zastopal vodja 
aktiva Aleš Jensterle. Na 
predlog svetnika Lojzeta 
Demšarja (SDS) je občinski 

Na občini Železniki upajo, da bo športni park Dašnica 
septembra vendarle že omogočal vadbo. / fom: rini ooki 

svet sklenil, da mora nad-
zorni odbor pregledati in 
oceniti postopke celotnega 
projekta, o ugotovitvah pa 
poročati svetnikom. Kot je 
razložil Demšar, bodo tako 
v prihodnje podobne pro-
jekte lahko izpeljali hitreje, 
z manj zapleti in za nižjo 
ceno. Podžupan Janez Fer-
lan (SLS) pa je opozoril, da 
bi morali poiskati soglasje s 

Proračun skromnejši 
za sedem milijonov 
o rebalansu letošnjega proračuna občine svetniki razpravljajo v dvofaznem 
postopku, čeprav je bil predlagan hitri. Proračun bo skromnejši za sedem 
milijonov evrov. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Škofla Loka - Škofjeloški ob-
činski svetniki so že pri 
sprejemanju dnevnega reda 
večinsko pritrdili predlogu, 
naj se rebalans proračuna 
za leto 2009 obravnava po 
rednem in ne po hitiem po-
stopku. Podprli so tudi za-
htevo Dušana Krajnika, naj 
občinski svet tokrat obra-
vnava poročilo o poteku del 
na poljanski obvoznici in 
poročilo posebne mediacij-
ske skupine, ki je posredo-
vala med civilno iniciativo 
in občinsko upravo. Vendar 
poljanska obvoznica tokrat 
ni prišla na vrsto, ker je bila 
15 točk dolga občinska seja 
prej prekinjena, od vsebin-
skih točk pa so svetniki ob-
ravnavali pravilnik o spreje-
mu otrok v vrtce, potrdili 
obstoj javnega interesa pri 
prenosu neodplačne stavb-
ne pravice pri gradnji regij-
ske kostnice na pokopališču 

Lipica in se lotili rebalansa 
letošnjega proračuna. 

Prihodkov bo v letošnjem 
proračunu namesto 35 samo 
28 milijonov evrov, zato mo-
rajo enako zmanjšati tudi 
odhodke. Manj bodo dobili 
iz kohezijskih skladov, zara-
di manj gradenj pričakujejo 
tudi manj denarja iz naslova 
komunalne opremljenosti 
zemljišč. Milijon bodo sicer 
pridobili za odpravljanje po-
sledic poplav, dobili bodo 
tudi denar norveškega fi-
nančnega mehanizma, Id je 
lani izpadel, več denarja pa 
bo od dohodnine ter od pro-
daje zemljišč in premoženja. 
Pri odhodkih bodo porabili 
manj za obnovo cest in dru-
go infrastrukturo (tu so veza-
ni na kohezijska sredstva), 
zaradi manj denarja bo za-
mik pri gradnji industrijske 
cone, parkirišča Nunski vrt, 
knjižnice. Na več odhodkov 
pa računajo pri sofinancira-
nju vpadnic, obnovi lokalnih 

cest po letošnji zimi, gradnji 
panoramske ceste, pokopa-
lišču, sanadji usadov in za-
ključku investicij v športno 
dvorano na Trati in pri baze-
nu, končujejo pa tudi obno-
vo Loškega gradu in Sokol-
skega doma. Naložbe, Id 
predstavljajo 63 odstotkov 
proračunskih odhodkov, se 
bodo znižale za osem milijo-
nov, občinski finančnik Mil-
ko Okom pa poziva k pazlji-
vosti pri spremembah prora-
čuna, ker nekatere investici-
je (v vrednosti pet milijonov 
evrov) že potekajo. Svetniki 
so navrgli vrsto predlogov, 
kje bi kazalo zategniti pas, 
opozorili pa so tudi na neka-
tere slabo vodene investicije, 
denimo pri športni dvorani 
na Trati, s katerimi bi se lah-
ko ukvarjal nadzorni odbor 
občine. Eden od predlogov 
se je dotaknil tudi lokalne tu-
ristične organizacije Blegoš, 
in sicer naj jo združijo z raz-
vojno agencijo Sora. 

civilno iniciativo in obnovo 
parka izpeljati po prvotnem 
projektu, saj bodo zaradi 
naknadnih sprememb pro-
jekta nastali dodatni stroški. 
Nesprejemljivo se mu tudi 
zdi, da bi košarkarsko igriš-
če narisali prek rokometne-
ga. Župan mu je odgovoril, 
da so njegove informacije 
netočne in da o tem ne raz-
mišljajo. 

ŠKOFJA LOKA 

Obisk češke delegacije 
Konec marca s o Škof jo Loko 

obiskali direktorji katastrskih 

u r a d o v iz T a b o r a , Češk ih 

Budjevic in Češkega Krumlo-

wa. Pobuda za obisk je prišla 

iz mes ta Tabor , ki je pobrate-

no s Š k o f j o Loko, n a m e n 

ob iska pa je bila izmenjava 

izkušenj s predstavniki okraj-

n e g a s o d i š č a in g e o d e t s k e 

uprave . V sode lovan ju z di-

rektor jem u r a d a za nepre-

mičn ine F r a n c e m Ravnihar-

j e m na Geodetsk i upravi RS 

V Ljubljani, predsednico okraj-

n e g a s o d i š č a v Škof j i Loki 

N e v e n k o Krelj in vodjo geo-

d e t s k e p i sarne v Škofj i Loki 

F r a n c e m P o r e n t o je obč ina 

pripravila program za njiho-

v o gos tovan je in jim predsta-

vila svoje izkušnje na podro-

čju voden ja zeml j i škega ka-

tastra , katastra s tavb , regi-

stra n e p r e m i č n i n in drugih 

e v i d e n c o n e p r e m i č n i n a h . 

Ogledali s o si delovanje geo-

detske p i sa rne v Škofji Loki 

in celotne geodetske uprave 

na ravni Slovenije . Obiskali 

s o tudi š k o f j e l o š k o okra jno 

sodišče . Ugotovili so kar ne-

kaj razlik m e d o b e m a država-

ma, v Sloveniji je d e n i m o lo-

č e n o vodena zemljiška knjiga 

na okra jnem sodišču o d geo-

detske uprave, Čehi pa imajo 

to združeno. Obisk češke de-

legacije sta finančno podprli 

češka vlada in EU. D. Ž . 



GORENJSKA " 

Zapleti tudi na Polju? 
Žirovski nogometaši več let moledujejo za 
novo igrišče, kaže pa, da bodo morali počakati 
vsaj še leto dni. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Žiri - Občina Ž ir i je lani na 
območju Polja (za cerkvijo 
in šolo) pridobila zemljišča, 
ki j ih bodo namenili športu 
in rekreaciji, v največji meri 
novemu nogometnemu 
igrišču. "Imamo velik trav-
nik, ki pa ga na eni strani 
omejuje črpališče pitne 
vode, na drugi obstoječa at-
letska steza, drugje spet bli-
ž ina so.sedov in zemlj išča 
drugih lastnikov," je težave 
pri umeščanju novega no-
gometnega igrišča opisal 
Matija Podobnik iz občin-
ske uprave. 

Marijan Žakelj je prepri-
čan, da je treba č im hitreje 
odkupiti preostala zemljiš-
ča in nadaljevati pogovore s 
sosedi, da se ne bo ponovila 
zgodba doma za starejše -
spor s sosedi. Peter Dolenc 
je vprašal, kakšne so denar-
ne zmožnosti občine, da bi 
danes ali v prihodnosti od-
kupila vsa zemljišča, uredi-
la nogometno igrišče i n 
dvorano: "Predlagam, da 
igrišče sedaj uredimo na 
zemljišču, ki ga že i m a m o v 
lasti. Poleg so parkirišča in 
povezovalne poti, igrišče 
lahko kasneje tudi prestavi-
mo." Viktor Žakelj je pod-
prl nove odkupe zemljišč, 
kaj, kdaj in kje graditi pa je 

drugo vprašanje, župan Bo-
jan Starman pa pojasnil, da 
je osnovno zeniljišče kup-
ljeno: "Za nove odkupe se 
bomo še pogajali." 

Anton Beovič je prepri-
čan, da se je treba najprej 
dogovoriti s sosedi, v skla-
d u s tem pa določiti tudi 
vsebino zemljišč na Polju. 
O tem je direktor občinske 
uprave F r a n d Kranjc pove-
dal, da so se s sosedi dogo-
vorili, razen Vinkom Kavči-
čem, e n i m od lastnikov 
manjkajočih zemljišč. T u d i 
sam je bil na seji in pove-
dal: "Sosedje so proti tej de-
javnosti, zato izpostavljajte 
le mene. Moja zemljišča bi 
ob sosednjem nogomet-
nem igrišču postala nevred-
na. Sam bi rad prodal vse." 
Germana Pivk je ob tem 
poudarila, da so to še vedno 
kmetijska zemljišča, ki j ih 
bo treba še prekategorizira-
ti, t e m u primerna naj bo 
cena. "Kmetijsko zemljišče 
je vredno'po dva evra za 
kvadratni meter, lastnik za-
hteva 8 0 evrov," je jedro 
problema na koncu razjas-
ni l ž u p a n Bojan Starman, 
čeprav je Kavčič na seji po-
vedal, da se je pripravljen 
pogajati. Spomnimo, Obči-
na je do sedaj zemljišča na 
Polju odkupila po 25 evrov 
za kvadratni meter. 

MEDVODE 

Turistična zveza Medvode ima novega 
predsednika 

Letošnja skupščina Turistične zveze Medvode, v katero je 
vključenih osem turističnih društev, je bila volilna. Zadnji 
mandat je bila predsednica zveze Vanja Ločniškar, ki pa 
tokrat ni kandidirala. Edini kandidat je bil Jure Caličič, ki 
je tudi postal novi predsednik. 27-letni študent tretjega 
letnika turistike je v turistični utrip v občini vpleten zadnji 
dve leti. "Moj cilj je profilirati ponudbo v Medvodah. Pred-
lagal sem, da bi se osredotočili na pohodništvo in družin-
ski turizem in vse akcije peljali v to smer," je povedal Jure 
Caličič. Na skupščini so opozorili še na slabo sodelovanje 
z občino, ki da turizmu nameni premalo denarja. 
Udeleženci skupščine so si bili enotni tudi v tem, da bo v 
Medvodah treba zaposliti strokovnjaka, ki bo profesionalno 
delal na področju turizma. M . B. 

..i if--

Vanja Ločniškar je za izvolitev čestitala svojemu nasledniku 
Juretu Caličiču. 

KIK V finančnih težavah 
v KIK-u še vedno niso uničili starih eksplozivnih sredstev, zato jim grozi izvršba. 

JASNA P A L A D I N 

Kamnik - V Kemijski indus-
triji Kamnik (KIK) še vedno 
skladiščijo nevarna eksplo-
zivna sredstva, ki bi jih mo-
rali z denarjem, ki so ga od 
države že dobili, uničiti že 
leta 2002. Dlje časa nereše-
ne lastniške razmere so zdaj 
urejene, podjetje pa je v mi-
nulih tednih obiskalo že več 
inšpekcij, ki so izdale odloč-
be z enako vsebino - blago je 
treba uničitL 

Odločba Inšpektorata za 
varstvo pred naravnimi ne-
srečami je že postala izvršlji-
va, a nevarna sredstva v 
K I K - u ostajajo. Zakaj do 
uničenja še ni prišlo, smo 
vprašali direktorja Aleša Er-
bežnika, ki je prejšnjega di-
rektorja Igorja Krena zame-
njal sredi februarja. "V okvi-
ru nove zakonodaje, ki je za-
čela veljati lani, je materiale 
možno uničiti v roku dveh 
let Ponudbo in načrt za iz-
vedbo že imamo, še prej pa 
moramo izvesti popis sred-
stev, ki bo zaključen v nekaj 

tednih," je povedal Aleš Er-
bežnik in dodal, da bi izvrš-
ba lahko usodno vplivala na 
njihovo poslovanje in ni raci-
onalna rešitev. Z a uničenje 
sredstev naj bi potrebovali 
milijon evrov. 

Vodstvo podjetja je v pe-
tek s Civilno iniciativo za ti-
sti Kamnik podpisalo pismo 
o nameri za sodelovanje v 
izvedbi programa ukrepov 
za izboljšanje kakovosti de-
gradiranega območja. Naj-
pomembnejše je, da se ugo-
tovi dejansko stanje i n od-
pravijo vsi vzroki in strahovi 
o ogroženosti prebivalcev 
Kamnika, področje pa očisti 
vseh nevarnih snovi," je po-
vedal predsednik civilne ini-
ciative Robin Majnlk i n po-
hvalil dobro sodelovanje z 
novim direktorjem. I n če je 
Majnik z Erbežnikom zado-
voljen, je toliko bolj kritična 
poslanka Zares Cveta Zalo-
kar Oražem. "Izgovori, da je 
podjetje v težavah, da snovi 
niso tako nevarne i n da se 
težave, ki naj bi nastajale ne-
kaj desetletij, ne dajo odpra-

Aleš Erbežnik in Robin Majnik 

viti tako hitro, se nam zdijo 
nezaslišani. Gre za spreneve-
danje in zavlačevanje," je od-
ločna Oražmova, ki del kriv-
de pripisuje tudi Uradu za 
keniikalije, kjer niso ukrepali 

K I K pa ima tudi finančne 
težave. "V lanskem letu je za-
radi naklepno slabega vode-
nja družbe rjastalo za 1,5 mi-
lijona evrov izgube. Naročil 
imamo sicer dovolj, delavd 

•so motivirani, sanadjsld na-
črt je pripravljen," je optimi-

stičen Erbežnik, ki računa 
tudi na pomoč Joca Pečečni-
ka, ki je družbi že posodil 
šeststo tisoč evrov. A ta sode-
lovanje zanika: "Mi smo se v 
preteidosti zaradi lokalne pri-
padnosti trudili, da bi K I K re-
šili, a podjetje se je izkazalo 
za tipičen primer gospodar-
skega krinjnala. V d r ^ b o s 
to upravo ne verjamem več, 
zato bom naredili vse, da 
svoj posojeni denar dobimo 
nazaj." 

Vedno več ljudi kupuje v Tušu, 
saj prihranijo pri vsem, kar počnejo! 

Kupci v Tušu lahko privariujejo več. 

Zvesti kupci v trgovinah Tuš 
privarčujejo pri vsakdanjih na-
kupih, se BREZplačno pogo-
varjajo po mobilnem telefonu, 
točijo cenejše gorivo, ceneje 
potujejo in še marsikaj. 

Želite za nakup porabiti čim 
manj časa in denarja? Tuševe 
hitro dostopne trgovine so 
razvejane po vsej Sloveniji in 
nudijo širok spekter kako-
vostnih izdelkov po izjemno 
ugodnih cenah. Pri njih naj-
dete vse kar želite, kot člani 
Tuš kluba pa lahko poleg 
ugodnosti v trgovinah in dro-
gerijah Tuš koristite tudi 

ugodnosti, ki izhajajo iz po-
nudbe celotnega Tuš Holdin-
ga (trgovine Tuš. Tuš drogerl-
je. Tuš Oil, Planet Tuš, Tuš-
mobil. Tuš klub potovanja). 

V Tušu kupujem, vsak dan 
varčujem 
Z nižjo ceno vam v trgovinah 
Tuš ni treba sprejemati kom-
promisov pri kakovosti. Sve-
žina, kakovost in cenovna 
ugodnost gredo namreč v tr-
govinah Tuš z roko v roki. 
Da bi v Tušu kupcem zagoto-
vili še več za njihov denar, 
jim tedensko ponujajo različ-
ne akcije, kjer je vsak dan zni-

žanih več kot 1500 izdelkov: 
Akcija, Vedno nizka cena. 
Tuš klub akcija - 50 odstot-
kov, Mojih 10 najljubših. Tuš 
izdelki, Olimp izdelki. Tuš var-
čujem, Dokazano najcenejši. 

Po mobilnem telefonu 
popolnoma BREZplačno! 
Ste vedeli, da se lahko telefo-
niranje za družinske člane, 
prijatelje, znance aK sorodni-
ke na koncu meseca ustavi 
brez stroškov pri vsoti O EUR? 
TušmobilBREZ je paket brez 
mesečne naročnine, če ste 
ob tem še član Tuš kluba, bo-
ste z izbranimi tremi osebami 

med seboj klepetali brezplač^ 
no. Z nakupi v trgovinah in 
drogerijah Tuš pa pridobivate 
tudi brezplačne minute. 

Prihranite pri točenju 
goriva 
Popuste za cenejše gorivo pri-
dobite na vašo Tuš klub karti-
co z nakupi v trgovinah in dro-
gerijah Tuš. Na bencinskih 
servisih Tuš Oil pa lahko na iz-
ročenih 60 litrov goriva vsako-
krat prihranite tudi do 3 EUR. 

Potujte ceneje 
Bogato ponudbo Tuš klub po-
tovanj, številne ugodnosti in 
odlične plačilne pogoje si 
oglejte na www.tus.si ali pokli-
čite na brezplačno telefonsko 
številko 080 21 70. Počitnice 
so bližje, kot si upate misliti! 

In še mnogo več 
Člani Tuš kluba imajo ugod-
nosti pri nakupu kino vstop-
nic v Planetih Tuš v Celju, 
Mariboru. Kranju in Novem 
mestu ter ostali ponudbi, ki 
jo v Tuš Holdingu nenehno 
dopolnjujejo in prilagajajo 
potrebam ter zahtevam svo-
jih kupcev. 

Kako privarčevati, je v današ-
njih časih pomembno vpra-
šanje. Če želite prihraniti več, 
kupujte pri Tušu. 

http://www.tus.si


...... ...... ..... 
:: vilma.stanomik@g-^s.si 

Treba je biti 
potrpežljiv 
Smučar Rok Perko je odlično zaključil sezono v 
svetovnem pokalu ter za slovo od zime osvojil 
kar tri naslove državnega prvaka. 

VILMA STANOVNIK 

Tržič - Prejšnji teden se je z 
domačim državnim prven-
stvom končala letošnja tek-
movalna smučarska sezona. 
Prav ob koncu pa je zablestel 
23-letai Rok Perko s Križev 
pri Tržiču, ki se je z 12. me-
stom in 23. mestom izkazal 
na smuku v Kvitfjellu, v do-

tek prišel čas, da napadem 
prvo trideseterico. Ko pa pri-
deš na tekme svetovnega po-
kala, stvari niso več tako pre-
proste. Kmalu ugotoviš, da 
potrebuješ vsaj štiri, pet let, da 
se na posameznih tekmah za-
čneš uvrščati med najboljše. 
Treba je biti potrpežljiv, saj so 
izkušnje zelo pomembne. Ob 
njih pa s e v e ^ zadosten in 

Rok Perko je osvojil tri naslove državnega prvaka. 

mači konkurenci pa postal 
prvak v veleslalomu, super-
veleslalomu in smuku. 

Si po sezoni zadovoljen z do-
seženim? 

"Če ne bi bilo res uspešne-
ga zaključka v Kvitfjellu, goto-
vo ne bi bil zadovoljen. Zago-
tovo sem računal, da bi bil lah-
ko boljši v Val Gardeni, prav 
tako sem vsaj še na dveh tek-
mah, v Lake Louisu in Weng-
nu, računal, da bi lahko prišel 
med najboljših trideset Ven-
dar na koncu moram biti za-
dovoljen, sem 37. na svetovni 
smukaški lestvici in manjka 
mi približno deset točk do naj-
boljše trideseterice. To pa bi 
že pomenilo štart v ospredju 
oziroma med najboljšimi. Se-
veda pa sem vesel tudi treh 
naslovov državnega prvaka, 
med katerimi mi največ po-
meni zlata kolajna v veleslalo-
mu, ki sem jo dobil prvič." 

Najboljši smukači so navad-
no stari okoli trideset in več. 
Mladi jih zagotovo skušate 
čim prej prehiteti? 

"Ko sem bil še najstnik, 
sem si misli, da bo vsak trenu-

pravilen trening, pa tudi ma-
teriali Upam pa, da mi bo v 
nekaj letih uspelo, da pridem 
tudi do prve zmage, moja že-
lja pa je, da enkrat osvojim 
tudi smukaški globus." 

Večina misli, da spomladi 
smučarji vsaj za nekaj časa po-
zabijo na smuči in smučanje ? 

"Do sedaj praktično nismo 
bili še nič prosti, te dni odha-
jamo na testiranja opreme za 
prihodnjo sezono. To je kar 
zahtevno, posebno smučar-
ske čevlje si je treba izbrati 
zelo previdno, saj ob napačni 
izbiri in nastavitvi lahko iz-
gubljaš pomembne stotinke." 

V naši ekipi se vsaj glede tre-
nerjev obetajo velike spre-
membe. Vedno več smučar-
jev razmišlja o svoji ekipi? 

"Res to postaja trend, naj-
brž si tako laže prilagajaš tre-
ninge in vse drugo. Vendar je 
za to treba imeti veliko denar-
ja, jaz si ga toliko še nisem pri-
služil. Žal pa trenutno še ne 
vem, s katerimi trenerji bom 
delal v novi sezoni. Najbrž 
bom to, kot navadno, prebral v 
časopisu." 

Več športnih novic in rezultati na : 
wvw.gorenjskiglas.si/novice/sport/ 

15 naših na Wembley! 
Ob svoji 15. obletnici peljemo 15 izbrancev v london na nogometni 
spektakel med Anglija in Slovenijo na Wemb(eyju. Več o nagradni 
Igri in jubilejnih ugodnostih na W W W . i 5 n a s i h . s i . 

Sledite svojim sanjam! 
O HVPOGROUP 

ALPE ADRIA 

Kvalifikacije na rojstni dan 
Drsalec Gregor Urbas načrtuje najboljšo slovensko uvrstitev na olimpijskih igrah v t e m športu, 
Teodora Poštič pa si bo vozovnico za Kanado skušala pridrsati na kvalifikacijah septembra. 

JANKO RABIČ 

jesenice - Letošnje 18. med-
narodno tekmovanje umet-
nostnih drsalcev za Pokal Tri-
glav ob zaključku sezone na 
jeseniški ploskvi so zazna-
movali doslej najkvalitetnejši 
nastopi 124 drsalcev in drsalk 
iz dvajsetih držav. V članskih 
vrstah je odmeval uspešen 
nastop 26-letnega Gregorja 
Urbasa. Od njega je bil boljši 
le Francoz Alban Preaubert, 
5. z letošnjega evropskega pr-
venstva. Pri članicah je držav-
na prvakinja, 24-letna Teodo-
ra Poštič končala na 5. mestu. 
Oba najboljša slovenska cir-
salca sta kariero začela v vr-
stah Drsalnega kluba Jeseni-
ce, sedaj pa sta člana DKK 
Stanko Bloudek iz Ljubljane. 
Njuni načrti so usmerjeni na 
zimske olimpijske igre, ki 
bodo prihodnje leto v Kanadi. 

Dosežki, težave, zamujene 
priložnosti na evropskem in 
svetovnem prvenstvu v prav-
kar končani sezoni? 

Teodora: "Najbolj sem ve-
sela uspeha svoje kariere na 
evropskem prvenstvu v Hel-
sinkih, kjer sem se uvrstila v 
finale in bila 18. Predvsem 
kratki program je bil stood-
stoten. Vse potrebne skoke 
sem uspešno izvedla, prav 
tako druge elemente. Na sve-

tovnem prvenstvu v ZDA bi 
mi uspel preboj v finale. 
Predvsem skoki so mi pov-
zročali težave." 

Gregor "Sezona se ni zače-
la najbolje. To se je pokazalo 
na EP, kjer sem bil sicer v fi-
nalu, vendar bi zagotovo lah-
ko dosegel več kot 21. mesto. 
Krive so bile skronme pripra-
ve. To sem pred svetovnim 
prvenstvom v ZDA nadokna-
dil s trdim delom, ki se je ob-
restovalo. V finalu sem se se-
veda najbolj razveselil dosež-
ka, da sem že potnik na zim-
ske olimpijske igre." 

Kako ocenjujeta svoja nasto-
pa na Pokalu Triglav? 

Teodora: "Kratki program 
mi je dobro uspel, saj sem 
bila druga. Sedaj vsi na tek-
movanjih zaradi novega toč-
kovanja dajemo večji pouda-
rek prvemu nastopa Za dalj-
šega pri pripravah vedno 
zmanjka časa. Tako je bilo 
tudi na Jesenicah. V prostem 
programu sem zato pokvarila 
uvrstitev, pa še utrujena sem 
bila od svetovnega prvenstva." 

Gregor: "Konkurenca je 
bUa tokrat res huda, pred-
vsem zaradi točk, ki jih tek-
movalci nabiramo za sveto-
vno lestvico. Oba program 
sem izvedel dobro in se vese-
lil drugega mesta. Vesel sem 
tudi zaradi zbranih točk. 

Teodora Poštič 

Osvojil sem jih največ doslej 
na vseh najpomembnejših 
nastopih." 

Kateri so največji izzivi v na-
daljnji drsalni karieri? 

Teodora: "Zagotovo olim-
pijske igre prihodnje leto. 
Čakajo me kvalifikacije v 
septembru v Obersdorfii. To 
bo prav na moj rojftni dan in 
uvrstitev bi bila zame najlep-
še (iarilo. Moram se uvrstiti 
do šestega mesta. Če mi 
uspe, pa je seveda moj dlj na 
0 1 uvrstitev v finale." 

Gregon "V Kanadi, to bom 
moj drugi nastop na 0 1 , že-
lim doseči več kot na prvem 
v Torinu, kjer se nisem uvr-
stil v finale. Tokrat so moji 
cilji višji. Želim doseči naj-

Gregor Urbas 

boljši rezultat doslej za Slo-
venijo." 

Zakaj je v Sloveniji ta šport 
tako zapostavljen, saj so le 
redld vrhimski tekmovalci, ki 
so tudi mednarodno uveljav-
ljeni? 

Teodora: "To je drag šport. 
Veliko breme je najprej na 
starših, da se tekmovalec 
prebije v ospredje in nato v 
državno reprezentanco. Po-
leg tega je drsanje premalo 
prisotno v športni javnosti." 

Gregor: "Mislim, da je ta 
šport pri nas premalo popu-
laren. V ZDA je to čisto dru-
gače. Šport je tudi izredno 
naporen. To potrjujejo moje 
dolgoletne izlcušnje, saj vanj 
vlagam veliko energije." 

Tržiču športnih asov ne manjka 
Največje uspehe v minulem letu so dosegali smučarji in plezalci, ki so na prireditvi Naj športnik 
Tržiča dobili tudi največ priznaj. 

V I L M A STANOVNIK 

Tržič - Pri športni zvezi Tržič 
so minuli četrtek pripravili 
prireditev, na kateri so raz-
glasili najboljše športnike 
minulega leta. Domači žu-
pan Borut Sajovic je najprej v 
roke segel perspektivnim 
športnikom, med katerimi si 
naslov za najbolj perspektiv-
nega športnika Tržiča zaslu-
žil smučarski skakalec Mitja 
Mežnar, član NSK Tržič Tri-
fiks. Priznanja za perspektiv-
ne športnike so dobili še ple-
zalec Jure Bečan, smučarka 
Katja Jazbec ter mlade ple-
zalke Leja Kos, Patridja Lev-
stek in Neža Meglič. Pred-
sednik športne zveze Tržič 
Boris Tomazin je nato, že 
tretje leto zapored, kot naj-
boljšemu športniki Tržiča če-
stital smučarju Andreju Jer-
manu, članu SK Tržič. Poleg 
njega so priznanja dobili še 
plezalec Klemen Bečan, nor-
dijski kombinatorec Mitja 
Oranič, padalec Uroš Ban, 

Najboljši športniki Tržiča za leto 200S (od leve prosti desni): Rok Perko, Uroš Ban, Mitja 
Oranič, Klemen Bečan, Andrej Jerman, David Primožič, Žan Košir, Rok Zima in Matej 
Sova / Foto: Matk Zormin 

smučar Rok Perko, deskar 
Žan Košir, telemark smučar 
David Primožič, skakalec 
Rok Zima in plezalec Matej 
Sova. 

Aplavz polne dvorane Kul-
turnega centra Tržič je nato 

požel tudi podpredsednik 
Društva učiteljev in trenerjev 
smučanja Iztok Jerman, ki je 
prevzel priznanje ob 35-letni-
d delovanja društva, ob kon-
cu pa je zasluženo priznanje 
za življenjsko delo na podro-

čju športa prejel Franc Pri-
možič, ki je bil od leta 1947 
aktiven tekmovalec v smuča-
nju, kasneje pa se je ukvarjal 
z mnogimi dejavnostmi in je 
še danes član Splošnega 
športnega društva Tržič. 

http://WWW.i5nasih.si
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Pol dneva hodili na Kališče 
Kdo bo v dvanajstih urah večkrat prišel na Kališče? Takšen vzdržjivostni preizkus je v soboto potekal 
že desetič, junakov, ki so se ga udeležili, pa je bilo kar 1 6 0 . Najboljša T o m a ž iglič in Katja Slane. 

MAJA BERTONCELJ 

Kališče' - Zmagovalec pri 
mošidh Tomaž I ^ č iz Kra-
nja, ki bo letos dopolnil 44 
let, se je na vzdržljivostni 
preizkušnji 12 ur Kališča pr-
vič vpisal v klub deset, 31-let-
na Katja Slane iz Domžal pa 
je v svojem prvem nastopu s 
sedmimi vzponi v 10 urah 8 
minutah in 21 sekundah iz-
boljšala ženski rekord. 

Od kdaj se ukvarjata s špor-
tom? 

Katja: "S športom se 
ukvarjam deset let. Prej ni-
sem bila aktivna. V srednji 
šoli na primer še telovaditi 
nisem hotela. Večinoma ko-
lesarim, lani sem si kupila 
cestno kolo, rada hodim v 
hribe, turno deskam, tečem, 
sem tudi plezala. Nikoli pa 
nisem kakšnega športa tre-
nirala." 

Tomaž: "S športom se 
ukvarjam od svojega 20. 
leta. Zadnjih deset let se po-
svečam predvsem vzdržji-
vostnim športom. Sem bil 
pa že kot otrok povezan s 
športom. Rad sem smučal, 
igral rokomet..." 

Sta na 12 IV Kališča pričako-
vala zmago? 

Katja: "Na 12 ur Kališča 
sem prvič. Hotela sem iti 
samo gor-dol-gor. Ob progi 
sta me spodbujala sestra in 
prijatelj in ob osmih zjutraj, 
torej po dveh urah, smo re-
kli, da bo tako zgodaj konec, 
da bomo šli lahko še na kolo. 
Potem mi je pa šlo zelo do-
bro in sem kar hodila. Dose-
gla sem sedem vzponov v 
času 10 ur 8 minut in 21 se-
kund in izboljšala ženski re-
kord." 

Tomaž: "Na 12 ur Kališča 
sem sedmič in to je moja če-
trta zmaga, ki pa ni bila pri-
čakovana. Še pred enim me-
secem sem imel namreč na-
trgano stegensko mišico. 
Tekmoval sem neobreme-
njeno, za svojo dušo. Dobro 

Katja Slane in Tomaž Iglič sta junaka jubilejne desete 
preizkušnje 12 ur Kališča. 

mi je šlo in kakšne večje kri-
ze nisem imel. Prvič sem 
vknjižil deset vzponov (čas 
11:41:47), rekord Ivana Šavsa 
10 vzponov v času 10:37:20 
pa v teh vremenskih razme-
rah ni bil dosegljiv." 

Kako sta se pripravljala na to 
tekmo? 

Katja: "Nič posebej. Vse-
skozi sem aktivna. Na tako 
dolgi preizkušnji še nikoli 
nisem bila. Lani sem tekmo-
vala na SAM-u, na kolesar-
skem maratonu Alpe in na 
vzponu na Vršič. Tudi spa-
nja pred tekmo ni bilo nič 
več. Zadnja dva dneva sem 
bila po 14 ur v službi. Dan 
pred tekmo sem prišla do-
mov ob devetih zvečer, se 
najedla in šla spat šele okrog 
enajstih." 

Tomaž: "Še najbolj tako, 
da sem dve noči zapored celi 
spal. Treniram pa v primerja-
vi z nekaterimi ne veliko. Po 
dvanajst ur skupaj na trening 
nikoli, največ po uro in pol." 

V katerem vzponu sta naj-
bolj trpela? 

Katja: "V vzponih nisem 
trpela, morda še najbolj pri 
šestem. So me pa pri šestem 
spustu začela boleti kolena, 
tako da sem navzdol hodila 
počasi. Kazalo je, da bom šla 
lahko osemkrat, a zaradi teh 
težav se še enkrat v dolino 
nisem spustila." 

Tomaž: "Mislim, da je bil 
sedmi ali osmi vzpon. Imel 
sem manjšo krizo, ko sem 
že mislil, da le ne bo šlo do 
konca. Ko sem devetič prišel 
gor, so mi rekli, da če danes 
ne grem desetkrat, potem ne 
vem, kdaj bom šel. Na srečo 
sem jih poslušal. Kakšnih 
bolečin še ne čutim. Priča-
kujem jih dan, dva kasneje. 
Mislim, da ne bodo hude, 
bodo bolj bolečine radosti, 
sreče, (smeh)" 

Koliko sta v dvanajstih urah 
jedla in pila? 

Katja: "Gele, napitke, na 
vrhu sem jedla banane, pala-

činke, rozine, vsakič, ko sem 
prišla na Kališče, sem poje-
dla žličko soli. Veliko sem 
seveda pila: vedno po tri do 
štiri kozarce, tako na vrhu 
kot spodaj." 

Tomaž: "Pojedel sem tri 
gele, štiri manjše čokoladice, 
juho, sol. Veliko sem pil: 
okrog štiri litre raznih izoto-
ničnih napitkov." 

Je to vajin najbolj ekstremen 
preizkus doslej? 

Katja: "V bistvu je. Deset 
ur skupaj še nisem bila tako 
športno aktivna." 

Tomaž: "Trenutno je to 
moja najtežja preizkušnja. 
Sem pa že nastopil na trekin-
gih, Id trajajo šest do osem ur 
in kjer je več teka, ni samo 
hoja gor-dol kot tukaj." 

Kakšen je občutek toliko ur 
hoditi v isti hrib? 

Katja: "Čisto v redu, ker na 
vzponih nisem imela nobe-
nih težav." 

Tomaž: "Predvsem je po-
membno, da si v glavo vbi-
ješ, da je to od šestih zjuti^j 
do šestih zvečer, in če ti to 
uspe, je veliko dela že oprav-
ljenega. Seveda pa moraš 
biti tudi vzdržjiv." 

Bo dan po tekmi za poleža-
vanje? 

Katja: "Ne vem, koliko me 
bodo bolele noge. Če bo vse 
po sreči, bom šla na kolo." 

Tomaž: "Ne vem, kaj bo 
žena rekla. Imam še nekaj 
dela na vrtu, a bo počakalo, 
(smeh). Imeli bomo kakšen 
družinski izlet ali kaj podo-
bnega." 

Vajini letošnji športni dlji? 
Katja: "Gorski maraton šti-

rih oijčin ter s kolesom na 
Mangart, Vršič in na mara-
ton Alpe." 

Tomaž: "Nastop na kakš-
nem trekingu in na marato-
nu štirih občin, ki letos šteje 
za državno prvenstvo v gor-
skem maratonu. Vedno se 
najde kakšen izziv." 

Marjeta jensterle, Dašnica: 

" 1 2 ur Kališča mi predstavl ja 

izziv. Letos s e m tretjič, do-

segla s e m s e d e m v z p o n o v . 

Bilo jp 7p|o tp?ko, s p l o h pri 

spust ih , ker j e bilo b lato in 

je drselo. Treba je imeti že-

ljo, m o t i v a c i j o , t renirat i in 

potem gre." 

jure Crmšek, Komenda: 

" L e t o s s e m četrt ič . Ko e n -

krat g r e š , te p o t e g n e . Raz-

m i š l j a š , k je b o š n a š e l bliž-

njice, kje lahko pr idobiš . Le-

t o s je b i lo z a r a d i r a z m e r 

m a l o t e ž j e , a s e m v s e e n o 

d o s e g e l d e v e t v z p o n o v , p o 

č a s u svoj rekord." 

Monika Planine, Kamnik: 

" S e m s m u č a r s k a s k a k a l k a 

in na takšni tekmi s e m bila 

prv ič . Z a n i m a l o m e j e , č e 

z m o r e m . Vsi s o mi rekli, da 

s e m m a l o n e u m n a , č e š kaj 

b o m rinila 1 2 ur v isti hrib. j e 

kar š lo in d o s e g l a s e m š e s t 

v z p o n o v . " 

Urša Pintar, Kranj: 

"Te pre izkušnje s e m s e ude-

ležila prvič. Bila mi je izziv 

in d o b e r trening. Proti kon-

cu je bilo vsak ič tež je , a m -

pak s e m vztra ja la in d o s e -

gla š e s t v z p o n o v . N o g e niti 

n e bo l i jo , bo l j j e p r i s o t n a 

s p l o š n a utru jenost . " 

'E GIBAJTE SE Z NAMI 
MIROSLAV BRACO CVJETIČANIN 

Tri dva, ena... 
Štart! Bo šele 22. aprila tega 

leta, ampak Jaz sem ogret že 
danes. Če sem ogret jaz, potem 
ste tudi vi, saj smo eno in isto, 
kajne? Koksaiji in sami pozi-
tivci, ki se radi družijo in kole-
sarijo z enako midečimi. 

Preden začnem z motivacij-
skimi besedami, se moram 
opravičiti za Jijasko besed iz 
prejšnje številke. Čisto narobe 
napisano je bilo: "Ko se vodilna 
kolesaija utrudita, prepustita 
vodstvo naslednji dvojici...," to 
je še čisto pravilno. To storita 
tako, da eden od dvojice da 
znak z ^som "daj izmeno" in 
takrat se desni umakne na levo 
in levi na desno, upočasnita 
tempo in pustita, da ju drugi 
prehitijo, ko pa sta vzporedno z 
zadnjim parom, začneta pospe-
ševati in nato zapdjeta v zave-
trje ..., vse Je v redu in prav, ra-
zen tistega, da se desni umakne 
na levo in levi na desnol Če hi to 
dgansko naredili, tako kot sem 
napisal, bi se ta dva zapletla, 
zverižila in obležala na tleh, za 
njima pa še vsi drugi. Torg to Je 
bilo narobe napisano! Se opra-
vičujem. Ne spomnim se, ali je 
temu napačnemu botrovalo 
pivo preveč ali pač nenmza, ki 
mi jo povzroča žena vsakič, ko s 
sesalcem pride pod moji nogi 
ravno takrat, ko sem v elemen-
tu pisanja. "A dvigneš nege, da 
posesam pod mizo?" Pa saj ve, 
da zmeraj dvignem nogi, ko Je 
tisti preglasni "snorkelj" v bliži-
ni mojih nog, ne vem, čemu 
vsakič to vpn^nje ali ukaz... 

Pravilno je: da se desni umak-
ne na desno in levi na levo! Vse 
ostaio je tako, kot sem opisal. 

Na to napako meje opozoril 
moj prijatelj iz dirkalnih let, 
Robert Posavec, nekoč. Jaz kot 
kolesarski junior ali rookie, kot 
se temu danes popularno reče, 
sem mu moral pred dirko masi-
rati mišice ... zgdj zaradi tega, 
ker sem bil mlajši, slabši, šiblaj-
ši in ker sem imel spoštovanje 
do stargših, uspdngših, vrhun-
skih dirkačev, se t^a nisem bra-
nil. Njegova prošnja Je bila 
zame ukaz! Mojo napako je si-
cer odkril nj^ov sodelavec, kije 
za mnenje najprg povprašal 
njega in on je potem klical 
mene, da bi me opozoril, da naj 
dn^ spijem pivo manj ali prg 
dvignem noge pred sesalcem, ko 
pišem kolumno oz. kolesarske 
nasvete... 

Hvala, Robert, in hvala tvoje-
mu sodelavcu, vesel sem, da Go-
renjski gJas berete tudi v dužbe-
nem času. Upam, da to ddate 
med malico!? 

Vsi dani kolesarske sekcije 
Gorenjskegfi ^asa ste dobili sle-
deče obvestilo: 

"Pozdravljeni, kolesarji, po-
časi se bo končalo deževno vre-
me in bomo privlekli ven kolesa. 
Sem seveda ne štgeva L^urota 
in nekaj zagrizenih, ki kolesari-
jo že od 1. Januarja. Zato bo 
prvo kolesarsko srečanje Glaso-
ve ekipe v sredo, 22. aprila, ob 
17. uri pred Gorenjskim gla-
som. S seboj lahko povabiš tudi 
prijateljice in prijatelje. Pred-
vsem prijateljice se letos močno 
zanimajo za skupno kolesarje-
nje. Zato borru) letos uvedli dve 
skupini. Močnejšo in hitrgšo za 
tiste bdj zahteme, in počasng-
šo za tiste, ki bi radi uživali 
tudi v lepem razredu in se pe-
ljali bolj počasi. 

Kdor še ni poravnal ^anari-
ne za društvo, naj pokliče Gre-
ga in se bova dogovorila, kako 
bova to zadevo uredila. Dobili 
smo tudi lepe modro bele kole-
sarske čela^ MET Estro - po-
gigte jo na tej spletni strani: 
http://www.met-helmets.com. 
Če bi si kdo rad omislil čelado z 
logotipom Gorenjskega §asa, 
naj to sporoči Gregu. Lep po-
zdrav!" 

Tako obvestilo so dobili vsi 
naši Člani. V tg kolumni sem 
ga objavil zato, da boste vsi ti-
sti. ki vas mika med nas, laije 
prebili zid (ne z glavo, ampik 
z voljo), in se nam pridružili. 
Zakaj se bomo letos zbirali 
pred Gorenjskim glasom in ne 
pred prodajalno koles. Aha? 
Zato, ker je recesija in naša di-
rektorica hoče imeti vse pod 
kontrolo. Skozi okno svoje pi-
sarne hoče vsako sredo videti 
nas, užitkarje, ki si krizi ruiv-
kljub upamo na kolesarjenje. 
Nisem ji pa povedal, daje nje-
na kontrola njen odvečni pro-
blem. Moram Ji razložiti, da 
smo mi, kolesarji, prvi znanilci 
recesije! Da, prvi! Mar ona 
misli, da mi raje kolesarimo, 
kot pa se vozimo z avtomobili? 
Če ne bi bilo krize, bi mi vese-
lo tankali svoje avte in bohvedi, 
kdaj bi se spomnili, da lahko 
kak "goldinar" oz. evro prišpa-
ramo s tem, da se na šiht pdje-
mo s kolesom... 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
http://www.met-helmets.com


Mnogi vozniki mislijo, 
da o prometu vse vedo 
v tem času so ceste polne prahu, kamenja in 
udarnih jam, zato je nujna večja previdnost vseh 
udeležencev v prometu. 

URŠA PETERNEL 

Jesenice - V prostorih izpit-
nega centra na Jesenicah so 
v soboto pripravili dan odpr-
tih vrat, v okviru katerega so 
obiskovalci med drugim lah-
ko preskmili simulator vož-
nje motornega kolesa. Pri 
tem jim je svetoval inštruk-
tor vame vožnje s kranjske 
postaje prometne policije 
Matjaž Lauseger. Poleg tega 
so obiskovalci lahko preveri-
li, kako dobro poznajo cest-
noprometne predpise, nekaj 
pa se jih je odločilo tudi za 
praktično vožnjo z osebnim 
avtomobilom v spremstvu 
ocenjevalca izpitnega centra. 
Kot je povedal predsednik 

Sveta za preventivo in var-
nost v cestnem prometu ob-
čine Jesenice Janko Zupan, 
je bil dan odprtih vrat name-
njen vsem udeležencem v 
prometu, zlasti pa motori-
stom, ki se s toplejšimi dne-
vi bolj množično pojavijo na 
cestah. "Ljudje mislijo, da o 
prometu vedo vse, a žal to nc 
drži," je dejal Zupan. Po-
močnik komandirja Policij-
ske postaje Jesenice za pro-
met Simon Sušanj pa je do-
dal, da so v tem času ceste 
polne prahu, kamenja in 
udarnih jam, zato je zelo po-
membno, da vozniki, zlasti 
pa motoristi, prilagodijo hi-
trost, spoštujejo prometna 
pravila in vozijo strpno. 

Obiskovalce je najbolj zanimal simulator vožnje motornega 
kolesa Honda Riding Trainer RTi. 

KRANJ 

V potresu v Italiji umrlo več kot petdeset ljudi 

V nedeljo in včeraj je osrednjo Italijo streslo več potresov, 
najmočneje pa je tla streslo včeraj ob 3 . 3 0 , ko so seizmogra-
fi potresno moč najprej ocenili na 6,7 stopnje po Richterje-
vi lestvici, nato jo je ameriški geološki inštitut zmanjšal na 
6,3, italijanske oblasti pa so nazadnje njegovo moč ocenile 
na 5,8. V potresu je umrlo več kot petdeset ljudi, med njimi 
tudi nekaj otrok. Veliko ljudi so včeraj dopoldne še pogreša-
li, oblasti pa se bojijo, da bo več kot petdeset tisoč ljudi 
ostalo brez strehe nad glavo. Med državami, ki so zahodnim 
sosedom že ponudile svojo pomoč, je tudi Slovenija. Kot so 
sporočili z obrambnega ministrstva, je Slovenija v duhu do-
brega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami Italiji ponudila pomoč skupine reševal-
cev z reševalnimi psi za iskanje v ruševinah. Epicenter po-
tresa je bil v goratem delu regije Abruzzo in na globini deset 
kilometrov. Tresenje tal so najbolj čutili prebivalci mesta 
L'Aquile, ki leži 95 kilometrov severovzhodno od Rima, čuti-
li pa so ga tudi prebivalci večjega dela Slovenije. S. Š. 

ŠKOFJA LOKA 

V križišču izsilila prednost 

v četrtek okoli 13. ure se je v križišču Lipica na regionalni 
cesti Škofja Loka-Jeprca zgodila prometna nesreča, v kateri 
je bila ena oseba huje ranjena, druga pa lažje. 58-letna 
Ljubljančanka se je z osebnim vozilom pripeljala v križišče 
iz smeri železniške postaje proti Jeprci, pri tem pa ni upoš-
tevala prometnih pravil, saj je izsilila prednost pred 21-
letnim voznikom tovornega vozila iz Škofje Loke, ki je pri-
peljal iz smeri Jeprce. Po trčenju je voznica ostala ukleščena 
v vozilu, tako da so jo iz zverižene pločevine rešili gasilci, 
nato pa so reševalci oba ponesrečenca odpeljali v urgentni 
blok Kliničnega centra v Ljubljani. S. Š. 

Smrtna nezgoda traktorista 
Med vožnjo med Malenskim Vrhom in Lazami je v četrtek 73-letni domačin s traktorjem zapeljal po 
strmem gozdnem pobočju navzdol. Prevračanja ni preživel. 

S I M O N ŠUBIC 

MalenskI Vrh - V četrtek po-
poldne se je smrtno pones-
rečil 73-letni kmet iz Malen-
skega Vrha, potem ko je 
med vožnjo po lokalni cesti 
Malenski Vrh-Laze nenado-
ma zavil po strmem gozd-
nem pobočju navzdol. Zakaj 
je to storil, loški policisti niso 
ugotovili. 

Po ugotovitvah policije se 
je 73-letnik ob 12.30 po lo-
kalni cesti s traktorjem 
(brez varnostnega loka) pe-
ljal z Malenskega Vrha pro-
ti Lazam. Med vožnjo naj bi 
v eni roki držal dežnik, z 
drugo pa upravljal traktor. 
V levem preglednem ovin-
ku je iz neznanega vzroka 
zapeljal na levo, nasprotno 
stran vozišča, nato pa po 
strmem gozdnatem poboč-
ju navzdol. V gozdu je trak-
tor trčil v drevo, nato pa se 
je prevrnil na levo stran in 

> 

Traktor je po prevračanju po strmem gozdnem pobočju obstal v hudoumiški strugi. 1 f««: o«nis e 

se prevračal po strmem po-
bočju navzdol, dokler ni ob-
stal v strugi hudournika. 73-
letni domačin je zaradi hu-
dih ran mrtev obležal pod 

sprednjim delom traktorja. 
Po podatkih policije se je 
lani v Sloveniji pri vožnji s 
traktorjem zgodilo 59 pro-
metnih nesreč (predlani 

90). V njih sta dve osebi iz-
gubili življenje, tri osebe so 
bile huje ranjene, sedem pa 
lažje. V 47 nesrečah je nasta-
la gmotna škoda. 

Brez ovadb za župane 
Kranjski kriminalisti so ugotovili, da župani z udeležbo na predlanskem 
izletu v Barcelono niso storili ničesar nezakonitega, so pa zato ovadili 
odgovorne v podjetjih, ki sta organizirali potovanje. 

S I M O N ŠUBIC 

Kranj - Kranjski kriminali-
sti so zaradi suma storitve 
kaznivih dejanj ponareja-
nja listin in zlorabe položa-
ja kazensko ovadili pet od-
govornih oseb dveh gospo-
darskih družb, ki sta orga-
nizirali potovanji županov 
v Pariz (leta 2003) in v Bar-
celono (2007). Čeprav poli-
cija o konkretnih imenih 
ne govori, pa je javna skriv-
nost, da so kazenske ovad 
be spisali zoper zaposlene v 
podjetjih Integral Tržič in 
Cestno podjetje Kranj. 
"Ugotovili smo, da so bili v 
obdobju 2002 in 2007 med 
podjetjema izdani fiktivni 
računi za storitve, ki nikoli 
niso bile opravljene, in po 
drugi strani za protipravno 
pridobitev premoženjske 
koristi v višini 136 tisoč ev-
rov," je pojasnil Boštjan 
Lindav, po pooblastilu vod-

ja Sektorja kriminalistične 
službe Kranj. 

Policijsko preiskavo v In-
tegralu Tržič in Cestnem 
podjetju Kranj, ki je 31-
odstotni lastnik tržiškega 
podjetja, so kranjski krimi-
nalisti sprožili lani, potem 
ko jim je Komisija za pre-
prečevanje korupcije nazna-

nila sume o domnevnih ko-
ruptivnih dejanjih v zvezi s 
potovanjem županov občin 
Cerklje, Šenčur, Škofja Loka 
in Železniki v Barcelono, ki 
ga je maja 2007 v sodelo-
vanju z Integralom Tržič 
organiziral CP Kranj. "Pri 
preiskavi nismo utemeljili 
suma, da bi župani storili 

Boštjan Lindav, vodja Sektorja kriminalistične policije Kranj 

kakšno kaznivo dejanje," je 
poudaril Lindav. 

Poročali smo že, da je pro-
tikorupcijska komisija no-
vembra lani ugotovila, da so 
župani občin Cerklje, Šen-
čur, Ško^a Loka in Železni-
ki ravnali v nasprotju z zako-
nom o preprečevanju ko-
rupcije, ker so z udeležbo na 
potovanju v Barcelono maja 
2007 prejeli darilo v vredno-
sti najmanj 709 evrov, med-
tem ko zakon javnim ftmk-
cionarjem dovoljuje preje-
manje daril v vrednosti do 
62 evrov. Kriminalisti so po-
leg potovanja v Barcelono 
pod drobnogled vzeli tudi 
podobno potovanje v Pariz, 
kd ga je leta 2003 prav tako 
organiziralo Cestno podjetje 
Kranj, udeležili pa so se ga 
tedanji župani Tržiča, Žirov-
nice, Gorenje vasi, Kranja, 
Naklega, Škofje Loke, Želez-
nikov, Cerkelj in Šenčurja. 

Po neuradnih podatkih naj 
bi omenjeni potovanji župa-
nov postali zanimivi za proti-
korupdjsko komisijo in kri-
minaliste, ko je spregovoril 
eden od uslužbencev Inte-
grala Tržič zaradi spora z 
direktorjem CP Kranj Bran-
kom Žibemo. Slednjega smo 
v zadnjih dneh večkrat ne-
uspešno poskušali priklicati. 

KRANJ 

Zagorelo pod daljnovodi 

V nedeljo popoldne je zagorela podrast pod daljnovodi na 
sedlu med Joštom in Šmarjetno goro. Požar se je zaradi vetra 
nevarno širil proti bližnjemu gozdu, zato so poleg poklicnih 
gasilcev iz Kranja aktivirali tudi prostovoljne gasilce iz Stra-
žišča, Bitenj, Besnice, Kokrice in Primskovega, ki so ogenj 
zadržali na približno pol hektarja velikem območju in ga tudi 
pogasili. Več gasilcev je potem ves teren še pregledalo. S. Š. 

KRIPIINAL 

KRANJ 

Ropar na hitri prehrani 

V soboto zvečer je 22-letni moški oropal kiosk s hitro prehra-
no v Kranju. Ob 19.20 je pristopil do kioska in zahteval denar, 
svoje besede pa je podkrepil s pištolo. Prodajalka mu je izroči-
la sedemdeset evrov, nakar je storilec pobegnil proti kanjonu 
reke Kokre. Policistom ga je kljub temu uspelo izslediti. S. Š. 
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Upokojenski _ 

^glas Zlatka Levstek iz 
Radomelj slika in pesni, 
pred kratkim je izdala 
že dvanajsto pesniško 
zbirko Kramljam 
s soncem, ki jo je 
posvetila soncu. 

Marijan Papež, generalni 
direktor ZPIZ-a: "Reforma 
iz leta 2000 deluje." 

Jože Šlibar, nekdanji 
svetovni 

rekorder 
v 
smučarskih 

poletih 

Miha Šesek iz Škofje Loke 
ima v svoji zbirki okoli 
75 tisoč znamk iz 62 držav. 



Uvodnik 

Delati bomo 
morali še dlje 
CVETO Z A P I O T N I K 

n o v i n a r 

Ko so se februarja upokojen-
cem zvišale pokojnine za 3,5 
oz. 2,9 odstotka, je bilo v 
javnosti slišati tudi očitke, 
češ - pokojnine se zvišujejo, 
plače zaposlenih v gospo-
darstvu pa se zaradi vse huj-
še recesije večinoma znižu-
jejo ali zaposleni zaradi pro-
pada podjetij celo ostajajo 
brez službe in plač. V tem je 
sicer zrno resnice, a k temu 
je vendarle treba dodati, da 
bodo upokojenci posledice 
krize občutili z zamikom, 
tako kot se tudi pokojnine z 
zamikom usklajujejo z rast-
jo povprečne bruto plače. 
Nekaj pa je pri tem upoko-
jencem vsekakor v prid: po 
sedanjem zakonu o pokoj-
ninskem in invalidskem za-
varovanju negativna uskla-
ditev ni možna, kar pomeni, 
da bodo pokojnine ostale na 
sedanji ravni kljub morebit-
nemu znižanju povprečne 
plače. Takšna rešitev je do-
bra predvsem za upokojen-
ce z najnižjimi pokojnina-
mi, za štirideset let pokoj-
ninske dobe je bila, na pri-
mer, lani najnižja pokojnina 
4 16 evrov. Po raziskavi o 
ekonomskem položaju upo-
kojencev oz. starejšega pre-
bivalstva, ki jo je naročil za-
vod za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje, so na 
najslabšem upokojenska 
enočlanska gospodinjstva, 
še zlasti vdove. Če je nova 
vladna koalicija ob prevze-
mu oblasti napovedovala, da 
bo upokojencem letos izpla-
čala poleg letnega dodatka 
še eniaatni dodatek k pokoj-
nini, je zdaj že jasno, da si 
ob krizi in manjših prora-
čunskih prihodkih tega ne 
bo mogla privoščiti. Kriza 
bo tudi sicer vplivala na po-
kojninsko blagajno. Ob po-
večevanju števila brezposel-
nih in zniževanju plač se bo 

v njej nabralo manj denarja 
in bo zato več morala prispe-
vati država iz proračuna. 
Sedanja vladna koalicija je v 
koalicijsko pogodbo kot eno 
od nalog zapisala tudi poso-
dobitev pokojninskega siste-
ma. Nalogo je že začela 
uresničevati, pred kratkim 
se je na ustanovni seji sesta-
la posebna delovna skupina 
za pripravo dokumentov o 
nadaljnjem razvoju pokoj-
ninskega sistema, ki naj bi 
predvidoma do septembra 
pripravila podlage za širšo 
družbeno razpravo. 
Po informacijah, ki so doslej 
"pricurljale" v javnost, je 
možno sklepati, da posodo-
bitev pokojninskega sistema 
ne bo prinesla radikalnih 
sprememb, ampak spre-
membe na "mehek", posto-
pen način. Snovalci spre-
memb se bržkone zavedajo, 
da bo sedanja kriza trajala 
kar nekaj časa in da v tem 
obdobju ne bi bilo pametno 
dodatno poslabšati položaja 
delavcev in tudi upokojen-
cev. Prvi obrisi "male pokoj-
ninske reforme" pa že daje-
jo vedeti, da bodo zaposleni 
morali delati še dlje, morda 
do petinšestdesetega leta 
starosti. Če oblast starostne 
dobe za upokojitev ne bo 
predpisala kar z zakonom, 
pa bo na različne načine 
spodbujala delo tudi po tem, 
ko bodo že izpolnili pogoje 
za upokojitev. Bistvo podalj-
ševanja starostne dobe za 
upokojitev ni v narodno go-
spodarski vrednosti bogatih 
delovnih izkušenj starejših, 
ampak predvsem želja drža-
ve, da starejši (ob staranju 
prebivalstva in naraščanju 
števila brezposelnih) čim 
dlje ostanejo kot finančno 
breme delodajalcev. Ob 
takšnem predlogu so tudi 
pomisleki. Delavci, ki že zdaj 
garajo na "šihtu", bodo tež-
ko zmogli delati še dlje pa 
tudi mladi se upravičeno 
sprašujejo, ali bodo ob podalj-
ševanju starostne dobe za 
upokojitev še težje prišli do 
zaposlitve. 

Dobri poznavalci sedanjega 
pokojninskega sistema po-
udarjajo, da reforma iz leta 
2000, ki še traja, daje rezul-
tate, hkrati pa odkrito pri-
znavajo, da bi vendarle bili 
potrebni nekateri popravki. 
Naj omenimo samo en pri-
mer! Po reformi je bilo pri-
čakovati, da se bo starost no-
vih upokojencev zviševala, 
pa se ta v zadnjih letih celo 
znižuje. Prič^ovani re-
formni učinek namreč iz-
ničuje možnost zniževanja 
upokojitvene starosti zaradi 
vzgoje in skrbi za otroke. S 
popravki pokojninskega si-
sterpa bi lahko uveljavili 
tudi prožnejšo delno upoko-
jitev in prehod iz upokojitve 
v zaposlitev, delodajalcem 
z n i ž ^ prispevke za delavce, 
ki bi delali tudi po izpolnitvi 
pogojev... 

16. 
Društvo upokojencev Žabni-
ca vabi v četrtek, 16. aprila, 
na kopanje v Terme Banovce 
ali na kolesarjenje in spreha-
janje po bližnji okolid. Ude-
leženci si bodo v mestnem 
gledališču Ptuj lahko ogleda-
li tudi monodramo Hamlet. 
Avtobus bo krenil na pot ob 
pol enajstih dopoldne. 

19. 
Društvo upokojencev Bitnje 
Stražišče bo v nedeljo, 19. 
aprila, pripravilo ogled Škof-
jeloškega pasijona, največje 
dramske igre na prostem v 

2 Sloveniji. Za člane društva 
S bo vstopnina deset evrov in 
I za ostale dvajset evrov, še 

nekaj pa bo treba odšteti za 
avtobusni prevoz. 

Lendava, prekmurska turistična Trnuljčica - še nikoli tako blizu in tako ugodno 

Terme Lendava na skrajnem vzhodu Slovenije se ponašajo z edinstveno parafinsko termalno 
vodo, ki jih uvršča med unikate evropskega zdraviliškega turizma. 

Imote težove s sklepi? Jih ne bi rodi imeli? Želite svojo kozo 
pomioditi, ji doti nove svežine in sijojo! loponje težov, ki jih prt-
nošojo leto in stonje po poSkodboh, oretodjah, tei lepo mehko 
bžo so pogloviten rozlog, do se v inzenih z lozličnimi temperatu-
rami vode (od n do 38 stopinj Celzija) zbira vedno več ljudi. 
Odlične zdravstvene in vellness stoiitra, svet sovn, rekreativne 
možnosti in čudovita okolica zooktožo jo obiko rtizk)gov zo obisk 
tego bisere med turističnimi krap. 

Izbirote lohb med modemimi možnostmi nomestitve v hotelu 
lipo***, ki je nomenjen vsem tistim, ki imojo radi celotno ponud-
bo pod eno streho, hotel S z o b e l D " ' k i go cenijo poslovni gosti 
in vsi tisti, ki pn je rozkig obisko lendovs tudi obisk g i e d o M in 
glosbenih predstav v lendavski gledoliiki dvorani, ter oportmoi-
skem nosetiem lipov goj***, ki je prav raj m obtskovolce z otro-
ki, soj nudi ohTico rodičnih možnosti toko nomestihe, kokor tudi 

izbora storitev. Nomestitveno ponulbo zookrožo ovtokomp lipo, ki 
vabi goste, ki rodi bivojo v sožtju z norovo. 

Lendova je mesto kubte. Prelepo gledoli^o in bncertno dvo-
rano vos bo očoroto, lendovski grid iz )2. stoletjo, 400 let štora 
mumfio vojščoka Kodika, sinogogo, muzej dežnikorslvo in 
lebmištvo po vos bodo popeljoli skozi čos od zočetkov noselje-
vonjo v tefi krajih do zkite dobe meščonstvo. 

Rekteotivd se bodo kor s koteom (dnjgi po z drugimi obliko-
mi prevezo) podrrli po Pomurju oli sosednjih deželoh, se zoustovili 
v tipičnih lokalih, vinotoSh In spoznoli, da le molekje žjvTio ljudje 
tako odprtih sit In žerini druženjo: ljudmi dobre voTie. 

Ko ste po razvojonju v vodi, pr noSh vveliness in zdravstvenih 
sliokovnjok^ oli pohojkovanju po okolici poskrbeli zo zdro^, le-

poto in du&, si boste zožebli še zemeljskih uzrtkov. Nostolgib 
odlično kulinoriko popelje v ros noših dedkov In bobic, ki so si po 
nopomem delu prrvoSčili bogat obtok s postirsko juho, dodoli, bo-

vrhund svetovnih kuhinj. 

Izgovor, do je lendovo ^ale{, že dolgo ne drži več. Le 500 
metrov od avtoceste, ki Vos vmonj b t dveh urah pripetje iz prestol-
nice. Lendavo ie nikoli ni bik t o b blizu slehernemu Slovencu. 

Pridruate se noSm gostom. To so ljudje, ki rodi združijo prije^ 
no s korismim. Čudežne preventivne uSnke termolne vode obo-
gotijo s spoznavanjem novih ljudi in bogate dedišane Lendave, Po-
mutjo, sosednjih dežel. ŽelTio se znebiti zdravstvenih težav, odpro-
viti stres in si nobroti novih noa. In b r je nojpomembneje - želijo 
biti gost in ne številka, ter zose in zo svojo družino pričakujejo 
najboljše. 

Vse fo pa še nikoli ni bilo tako 
blizu in tako ugodno. 

(m 
TERME LENDAVA 

SAVA HOTELS & RESORTS 

Za podrobnejše infonnadje pokliSte 
02/577 44 00. Pošljite nam »pošto: 

info@temie4endava.5i oz. nas obišote 
na spletni strani www.term»lendava,3i. 

DOBRODOŠL I V MLINOTESTOVI TRGOVINI na Kidričevi cesti 53 v Škotj i loki 

MLINOTEST 
MLINOTEST d.d. 
KIDRIČEVA 53, 
ŠKOFJA LOKA 

Mlinotest je konec lanskega leta na Kidričevi cesti 53 v Škofjl Loki poleg pekarne odprl Mlinotesto-
vo industrijsko trgovino. 
V trgovini je mogoče kupiti vse Milnotestove izdelke (testenine, moke, pice, sendviče...) po ugod-
nih cenah. Med novostmi pa bi želeli opozoriti na delikatesni kotiček z opremo za peko svežih 
pekovskih izdelkov. 

Še naprej Vas bomo razvajali s tortami, namenjenimi za različne 
priložnosti, ki jih pripravljamo iz naravnih sestavin. Obliko In 
okus torte prilagodimo vašim željam. Na voljo pa so tudi odlične 
slaščice in drugo pecivo, kol so krofi, potice, rozinke... 

Trgovina je sedaj tudi lažje dostopna, saj je dovoz urejen 
neposredno z glavne ceste, na voljo pa je tudi dovolj parkirišč. 



Aktualno 

Obveznega 
zavarovanja ne bi 
smeli osiromašiti 
"POKOJNINSKA REFORMA IZ LETA 2 0 0 0 DELUJE, POTREBNI PA SO NEKATERI POPRAVKI," PRAVI MARIJAN 

PAPEŽ, GENERALNI DIREKTOR ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE. 

CVETO ZAPLOTNIK Po februarski 
uskladitvi po-
kojnin s plača-
mi je bilo v jav-
nosti slišati 

tudi očitke, češ • pokojnine 
se zvišujejo, plače pa se veči-
noma znižujejo ... 
"Pokojnine se usklajujejo s 
plačami dvakrat na leto, pr-
vič februarja in drugič no-
vembra, vedno z zamikom 
oz. glede na porast plač v do-
ločenem preteklem obdo-
bju. Pri februarski uskladit-
vi so se pokojnine povečale 
za 3,5 02. 2,9 odstotka, zni-
žanje plač, ki smo jim priča, 
pa se ^ odrazilo pri novem-
brski uskladitvi, za katero za 
zdaj niti še ne vemo, ali 
bodo zanjo izpolnjeni za-
konski pogoji." 

Ali to pomeni, da bi se pokoj-
nine z novembrsko uskladit-
vijo lahko celo znižale? 
"Po veljavnem zakonu nega-
tivna uskladitev ni možna. 
Če se bo povprečna plača v 
Sloveniji znižala, se pokoj-
nine ne bodo zmanjšale, 
ampak bodo ostale na seda-
nji ravni." 

Ali sedanja finančna oz. go-
spodarska kriza lahko spod-
budi ponovno reformo po-
kojninskega sistema? 
"Reforma iz leta 2000 delu-
je, pogoji za upokojitev se 
spreminjajo vsako leto, med 
drugim se spreminja tudi 
vrednotenje pokojninske 
dobe. Samo primer: kdor se 
je pred letom 2000 upokojil 
s štiridesetimi leti pokojnin-
ske dobe, mu je bila pokoj-
nina odmerjena v 85 odstot-
kih od pokojninske osnove. 
Ko bo leta 2024 zaključeno 
prehodno obdobje, bo mo-
škemu odmerjena v višini 
72,5 odstotka od osnove. 
Spremembe pokojninskega 
sistema bodo potrebne, a 
bolj kot o reformi se govori 
o posodobitvi. Radikalna re-
forma bi bila po mojem 
mnenju na začetku celo 
škodljiva, saj bi se vsi, ki iz-
polnjujejo pogoje za upoko-
jitev, upokojili, namesto da 
bi delali še naprej, s tem pa 
bi se povečal priliv novih 
upokojencev." 

Iz mednarodnih krogov in 
tudi od domačih mladih eko-
nomistov je slišati, da bomo v 
Stoveniji morali delati dlje... 

Marijan Papra, generalni direktor ZPIZ-a 

"Zanesljivo bomo morali 
delati dlje, že zaradi kasnej-
še vključitve v zavarovanje. 
Nekdaj je večina začela dela-
ti po končani srednji šoli, to-
rej pri devetnajstih, in se 
jim je štirideset let delovne 
dobe končalo pri 59 letih. 
Zdaj večina vstopi v zavaro-
vanje po petindvajsetem 
letu in če prištejemo štiride-
set let, pomeni, da bodo mo-
rali delati do 65. leta. Mladi 
ekonomisti pogosto poudar-
jajo pomen dodatnega var-
čevanja za starost, vendar je 
prav sedanja kriza, v kateri 
so nekateri vlagatelji precej 
zgubili na vrednosti naložb 
za starost, pravi trenutek za 
resen razmislek o vlogi ob-
veznega pokojninskega za-
varovanja. Menim, da ob-
veznega zavarovanja ne bi 
smeli osiromašiti na račun 
dodatnega zavarovanja, tega 
naj bi razvijali le ob stabil-
nem obveznem zavarova-
nju. V razpravi o posodobit-
vi pokojninskega sistema bi 
morali odgovoriti tudi na 
vprašanje, kaj je primerna 
pokojnina za štirideset let 
pokojninske dobe. Razmer-
je med plačami in pokojni-

nami se je vrsto let poslabše-
valo v škodo pokojnin, lani 
pa se je v primerjavi s pred-
lani celo malo izboljšalo -
tudi zato, ker so bruto plače 
bolj porasle kot neto plače." 

V zavodu dobro poznate se-
danji pokojninski sistem. 
Kaj pa bi v njem vendarle 
m o r ^ spremeniti? 
"Po reformi smo pričakova-
li, da se bo starost novih 
upokojencev zviševala, ven-
dar se zadnje tri. štiri leta 
celo znižuje. Problem je v 
tem, ker znižanje upokojit-
vene starosti zaradi vzgoje 
in skrbi za otroke izniči re-
formni učinek kasnejše 
upokojitve. Največja anoma-
lija je pri moških, Id se po 
dvajsetih letih pokojninske 
oz. petnajstih letih zavaro-
valne dobe lahko upokojijo 
pod ugodnejšimi pogoji kot 
leta 2000. V letu 2007 se je 
moški, ki je uveljavljal tri 
otroke, lahko upokojil pri 61 
letih in pol, pred reformo se 
je pri 63 letih. Pri moderni-
zaciji pokojninskega siste-
ma bo treba upoštevati tudi 
odločbo ustavnega sodišča o 
možnosti delne upokojitve 

"Kljub pritiskom 
po uvedbi 
uravnilovke je 
treba ohraniti 
pokojninski 
sistem, po katerem 
bo pokojnina 
odvisna od višine 
vplačil." 

za vse vrste zavarovancev ter 
uveljaviti bolj fleksibilno 
delno upokojitev in prehod 
iz upokojitve v zaposlitev -
tudi za dve, štiri, šest ur ... 
Zaposlene, ki so že izpolnili 
pogoje za upokojitev, bi lah-
ko spodbujali k nadaljnje-
mu delu tako, da bi deloda-
jalcem za takšne delavce 
znižali prispevke. Morda bi 
bilo treba razmisliti tudi o 
tem, da bi plačevali prispev-
ke v pokojninsko blagajno 
tudi od nekaterih del, za ka-
tera zdaj to ni treba." 

Že sedanji pokojninski si-
stem spodbuja delo po iz-
polnitvi pogojev za upokoji-
tev... 
"Vsekakor! Po izpolnitvi po-
gojev za upokojitev se vsako 
dodatno leto delovne dobe 
nad 38 let za žensko oziro-
ma 40 let za moškega pred 
dopohijeno starostjo 61 žen-
ska oziroma 63 let mošld 
ovrednoti ugodneje, pri žen-
skah nad 61. letom in mo-
škim nad 63. letom se vred-
noti tudi starost. Čc po iz-
polnitvi pogojev za starostno 
pokojnino ostanejo v zavaro-
vanju, ženske največ prido-
bijo med 61. in 62. letom in 
mošld med 63. in 64. letom, 
ko dobijo za eno leto starosti 
3,6 in za eno leto pokojnin-
ske dobe 1,5 odstotka, torej 
skupno 5,1 odstotka višjo po-
kojnino. To je spodbudno 
zlasti za tiste, ki bi imeli z 
upokojitvijo takoj po izpol-
nitvi pogojev bistveno nižjo 
pokojnino kot plačo." 

Pokojnina iz obveznega za-
varovanja sedanji in še ne-
kaj prihodnjim generacijam 
zagotavlja normalno preživ-
ljanje. l6ij pa mlajšim? 
"Kdor ima možnost, naj že 
zdaj nalaga za starost - se 
vključi v dodatno zavarova-
nje, v rentno varčevanje, se 
odloči za nakup nepremič-
nine ... Tisti z nizkimi plača-
mi si tO le težko privoščijo, 
vendar velja pregovor, da ni-
hče nima tako malo, da ne 
bi mogel ničesar privarčeva-
ti, in nihče tako veliko, da ne 
bi mogel vsega zapraviti." 

Pokojnine se bodo v primer-
javi s plačami še zniževale? 
"Pokojnine se sicer usklaju-
jejo s porastom plač, vendar 
uveljavitev 151. člena zakona 
o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju pomeni, 
da se to razmerje vsako leto 
zniža za 0,6 odstotka. Na 
letni ravni je učinek maj-
hen, v desetih letih to poine-
ni šest odstotkov, v dvajsetih 
letih pa dvanajst. Ker pre-
hodno obdobje traja do leta 
2024, se bo sedanje razmer-
je še precej poslabšalo." 
Ali število upokojencev v 
Sloveniji še narašča? 
"Število narašča, vendar je 
pri tem spodbudno, da je v 
zadnjih dveh letih še bolj 
poraslo število zavarovan-
cev, ki prispevajo v pokoj-
ninsko blagajno. Razmerje 
med upokojenci in zavaro-
vanci se je celo izboljšalo, za 
enega upokojenca dela zdaj 
1,71 zavarovanca, pred dve-
ma letoma je 1,67. Ob naraš-
čanju brezposehiosti se bo 
razmerje spet poslabšalo." 

Svet zavoda vas je pred ne-
davnim znova imenoval za 
generalnega direktorja. Kaj 
ste si v novem mandatu po-
stavili za glavne cilje? 
"Najpomembnejša naloga je 
zagotavljanje finančne sta-
bilnosti pokojninskega si-
stema in nemoteno izpla-
čevanje pokojnin. Poseben 
poudarek namenjamo ma-
tičnim evidencam, v nekaj 
letih želimo zagotoviti, da 
bodo zavarovanci lahko po-
gledali v svoje podatke. Po-
memben dl j je tudi skrajša-
ti trajanje postopkov in olare-
piti strokovnost dela." 

Zavarovanci bodo torej lah-
ko pogledali, ali delodajalci 
pla^jejo prispevke? 
"Zavarovanci bodo lahko 
pogledali v vse podatke od 
vključitve v obvezno zavaro-
vanje in si s pomočjo pro-
grama, ki ga bomo vzposta-
vili čez nekaj let, tudi izra-
čimavali, kakšna bi bila nji-
hova pokojnina oz. pokoj-
ninska osnova. Tak sistem 
jc treba vzpostaviti zato, da 
ni presenečenja ob upoko-
jitvi. Čeprav to ni pogosto, 
pa se zgodi, da kdo šele ob 
upokojitvi ugotovi, da delo-
dajalec zanj ni plačeval pri-
spevkov." 

Je med prednostnimi nalo-
gami v novem mandatu tudi 
ureditev prostorov za kranj-
sko območno enoto? 
"To je moj cilj. V Kranju 
imamo staro stavbo, brez 
dvigala, s težavnim dosto-
pom. Najprej smo načrtova-
li adaptacijo obstoječih pros-
torov, potem smo ugotovili, 
da bi bilo bolje zagotoviti 
nove. V zadnjih dveh, treh 
letih nam jih ni uspelo najti. 
Upajmo, da nam sedanja 
kriza ne bo prekrižala na&-
tov." 

Zavod je pred nedavnim na-
ročil šhidijo o sodoekonom-
skem položaju upokojencev. 
Kaj je pokazala? 
"Študija je opozorila, da se 
razmerje med povprečno 
plačo in pokojnino slabša v 
škodo upokojencev in da bo 
treba ugotoviti, kaj je pri-
merna pokojnina, ki še za-
gotavlja normalno preživlja-
nje. Položaj upokojencev bi 
lahko izbol j š i i tudi z dvi-
gom cenzusa za varstveni 
dodatek ali najnižje pokoj-
ninske osnove, vendar pa z 
morebitnimi socialnimi po-
pravki ne bi smeli rušiti si-
stema, po katerem je višina 
pokojnine odvisna od višine 
in časa vplačil. Uravnilovka 
ne bi bila primerna, sedanji 
sistem je treba ohraniti, ti-
stim z najnižjimi prejemki 
pa pomagati kako drugače." 

In kolikšna je najnižja po-
kojnina? 
"Približno polovica upoko-
jencev prejema pokojnino 
za štirideset let jrokojninske 
dobe, za to je bila lani naj-
nižja pokojnina 416 evrov." 

Katera skupina upokojencev 
živi najslabše? 
"V najtežjem položaju so 
enočlanska upokojenska go-
spodinjstva, med njimi so 
na najslabšem vdove." 



Oskrbovana stanovanja 

Še vedno si na svojem 
PREVERILI SMO NEKAJ LOKACIJ NA GORENJSKEM, KJER ŽE IMAJO ALI PA GRADIJO OSKRBOVANA STANOVANJA. KDOR SI LAHKO OMOGOČI NAKUP ALI 

NAJEM OSKRBOVANEGA STANOVANJA, JE PRESKRBLJEN NA STAROST, PRAVIJO SOGOVORNIKI. 

SUZANA P . KOVAČIČ, 

JASNA PALADIN, 

MARJANA AHAČIČ, 

URŠA PETERNEL V zadnjih letih 
gre trend v 
smer gradnje 
o s k r b o v a n i h 
s t a n o v a n j . 

T u d i na Gorenjskem. Ne 
glede na to, ali so to stanova-
nja za prodajo ali najem, 
morajo investitorji upošte-
vati nekaj zlatih pravil: oskr-
bovana stanovanja so name-
njena starejšim od 65 let, ki 
j im zdravstvene razmere do-
puščajo samostojno bivanje, 
poleg tega morajo biti arhir 
tektonsko prilagojena gibal-
no oviranim osebam. Vsako 
stanovanje je opremljeno z 
napravo za klic v sili, ki de-
luje 24 ur na dan; ravno iz 
tega razloga ter drugih soci-
alnovarstvenih storitev oskr-
bovana stanovanja pravilo-
ma gradijo v bližini domov 
za upokojence. 
V Zbiljskem gaju pri Med-
vodah so bili z gradnjo oskr-
bovanih stanovanj z vlož-
kom zasebnega kapitala leta 
2 0 0 1 med prvimi pri nas. 
En primer: leta 2 0 0 1 je bila 
na tej lokaciji cena 50 kva-
dratnih metrov velikega sta-
novanja približno 1 0 0 tisoč 
evrov. Kot je povedala Vesna 
Stariha, direktorica Centra 
starejših v Medvodah, je 
vseh 84 stanovanj v Centru 
pokupljenih. Nekateri last-
niki tam stanujejo, večino-
ma pa lastniki ta stanovanja 
oddajajo v najem. Oskrbova-
na stanovanja so v komplek-
su Centra starejših: v enem 
delu stavbe je dom upoko-
jencev, v drugem pa oskrbo-
vana stanovanja, k i imajo 
tudi svoj izhod iz stavbe. 
Center starejših skrbi za te-
koče vzdrževanje oskrbova-
nih stanovanj, za investicij-
sko vzdrževanje pa skrbijo 
lastniki sami. Starihova je 
razložila nekaj prednosti: 
"Vsako oskrbovano stanova-
nje ima najmanj en gumb 
za nujen klic, s čimer je 
omogočeno 24-umo varova-
nje. Ce na primer pride pri 
kakšnem stanovalcu do sla-
bosti, do padca, m u lahko 
zelo hitro organiziramo nuj-
no medicinsko pomoč. 
Domski zdravnik je prisoten 
vse dni v tednu. Proti dopla-
čilu lahko stanovalci v različ-
n ih "paketih" koristijo še 
druge socialnovarstvene sto-
ritve našega centra, kot so 
osnovna in socialna oskrba, 
prehrana, čiščenje stanova-
nja, pranje perila, usluge fi-
zioterapije in delovne terapi-
je, hišniške storitve, sprem-
stva ... Zdravstveno oskrbo 

nudimo v skladu s Pravili 
obveznega zdravstvenega 
zavarovanja." 

Starihova pa je opozorila 
na en problem: "Če lastnik 
(to velja za lastniška in ne 
najeirma stanovanja, op. a.) 
pred smrtjo ne u r ^ zapuš-
činskih zadev, pride do pre-
cejšnjega časovnega zamika, 
kaj bo s tem stanovanjem 
naprej. Trenutno imamo v 
našem centru dve prazni 
stanovanji, ker dedovanje še 
ni urejeno. Poleg tega naj bi 
ta stanovanja tudi ob dedo-
vanju ostala namenjena ti-
stim, za katere so bila zgra-
jena: za starejše." 
Nepremičninski sklad po-
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja (Sklad) je last-
nik 105 oskrbovanih stano-
vanj v Sloveniji. Prvič pa 
gradijo na Gorenjskem. Na 
Planini - jug v Kranju v bliži-
n i doma upokojencev bo 
predvidoma konec oktobra 
2 0 0 9 vseljivih trideset oskr-
bovanih stanovanj, razpis 

vedal direktor Sklada Flori-
jan Bulovec in nadaljeval: 
"Cena najema za stanovanje 
površine 37 kvadratnih me-
trov bo približno 2 6 0 e\TOV 
na mesec, za 52 kvadratnih 
metrov približno 360 e%Tov 
na mesec. V to ceno niso za-
jeti stroški, ki j ih bodo po 
dejanski porabi zaračunali 
dobavitelji in izvajalci za po-
rabljeno energijo in vodo, 
R T V prispevek, skupni 
obratovalni stroški hiše, 
stroški storitev osnovne in 
socialne oskrbe ter stroški 
za telefonsko nujno pomoč 
(klic v sili) in morebitni dru-
gi stroški v zvezi z uporabo 
stanovanja." 
Sklad gradi tudi v Trzinu. Ž e 
so zaključili razpis za najem 
štirinajstih oskrbovanih sta-
novanj (prijav je bilo 45!), ki 
bodo vseljiva to poletJje. "V 
Trzinu je cena najema ugod-
nejša kot v Kranju in znaša 
za stanovanje v velikosti 37 

j kvadratnih metrov 170 ev-
rov, za stanovanje velikosti 

plačno stavbno pravico in 
oprostitev plačila komunal-
nega prispevka. "Imamo 
tudi idejno rešitev za nadzi-
davo enega trakta Doma 
upokojencev v Kranju, kjer 
bi lahko pridobili okoli deset 
oskrbovanih stanovanj," je 
še povedal Florijan Bulovec. 

Oskrbovana stanovanja 
za prodajo 
Ostanimo še v Kranju. Druž-
ba Gradbinec G I P na Planini 
gradi 38 oskrbovanih stano-
vanj za prodajo na prostem 
trgu. "Stanovanja bodo veli-
kosti garsonjer, enosobnih in 
dvosobnih stanovanj. Social-
novarstvene storitve za potre-
be starostnikov bodo zagoto-
vili v bližnjem Domu upoko-
jencev Kranj," je povedal vod-
ja projekta pri Gradbincu 
G I P Robert Evačič. Začetek 
prodaje načrtujejo za maj 
2 0 0 9 , o ceni kvadratnega 
metra pa Evačič še ni želel 
govoriti. 

Na Jesenicah bo podjetje 
Oniks Invest gradilo oskrbo-
vana stanovanja v bližini 
Doma upokojencev dr. 
Franceta Berglja, v objektu 
bivše trgovine Tuš. "Na ob-
čini Jesenice so že sprejeli 
spremembo prostorskih do-
kumentov, v kratkem priča-
kujemo tudi gradbeno dovo-
ljenje. Z gradnjo naj bi zače-
li maja in zaključil i konec 
letošnjega leta. Oskrbovanih 
stanovanj bo 28, vsa bodo za 
prodajo, o ceni kvadratnega 
metra je v tem trenutku tež-
ko govoriti," je povedal Vinko 
Pogačnik, izvršni direktor v 
podjetju Oniks Invest. 
Oskrbovana stanovanja 
bodo gradili tudi ob d o m u 
dr. Janka Benedika v Radov-
ljici. Eden od dveh investi-
torjev, podjetje I G R , naj bi 
gradnjo osmih oskrbovanih 
stanovanj začelo že to pole-
tje. Drugi investitor, podjet-
je Remand, pa je pred krat-
kim zaprosil za spremembo 
lokacijskega n a č i ^ , saj želi 

začasno umaknil. Bo pa 30 
oskrbovanih stanovanj v šti-
rih večstanovanjskih atrij-
skih stavbah gradilo podjetje 
Vistra. Stanovanja se bodo 
prodajala ali dajala v najem, 
cena se bo oblikovala ^ede 
na stanje na trgu. Neuradno 
naj bi se cene omenjenih 
stanovanj v Kamniku gibale 
okoli 2300 evrov za kvadrat-
ni meter. Investitor še čaka 
na gradbeno dovoljenje, sta-

.novanja naj bi bila vseljiva 
leto dni po pridobitvi dovo-
ljenja. 
V Komendi bodo temeljni 
kamen za medgeneracijski 
center, v katerem bo tudi 16 
oskrbovanih stanovanj, po-
ložili junija letos. Občina bo 
več milijonov evrov vreden 
projekt podprla sama, če s 
financiranjem ne bo težav, 
bo center dokončan in vse-
Ijiv predvidoma v dveh letih. 
Koncesijo za opravljanje de-
javnosti so že pridobili, cen 
za oskrbovana stanovanja pa 
še niso določili. 

Florijan Bulovec pred bodočimi oskrbovanimi najemnimi stanovanji na 
P l a n i n i - j n i f / FOto: Tina Ookl 

Vesna Stariha pred oskrbovanimi stanovanji 
v Zbiljskem gaju / FMO: TSNA DOU 

naj bi Sklad objavil sredi 
aprila. Stanovanja bodo iz-
ključno namenjena za na-
jem, prednostno pravico 
bodo imeli, kot smo omenili 
že na začetku članka, starej-
ši od 65 let, ki j im zdravst-
vene razmere dopuščajo sa-
mostojno bivanje ter so 
zmožni plačevati najemnino 
in druge stroške, ki so veza-
n i na najem stanovanja. 
"Stavba bo opremljena z dvi-
galom, dostopi za invalide, 
parkirnimi mesti v kleti in 
zunaj. Vsako stanovanje bo 
imelo opremljeno kuhinjo 
in kopalnico, napravo za klic 
v sili in predpripravo za kli-
matsko napravo. V pritličju 
bo opremljen prostor za 
druženje stanovalcev," je po-

53 kvadratnih metrov pa 240 
evrov. Pri tej investiciji je so-
delovala obfina Trzin z opro-
stitvijo plačila komunalnega 
prispevka. Tako je bila dose-
žena nižja vrednost investi-
cije, ki se odraža v nižji na-
jemnini. V Kranju temu ni 
bilo tako," je še povedal Bu-
lovec. Pojasnil je namreč, da 
Sklad v vsaki občini, v kateri 
gradi, poskuša skleniti dogo-
vor, da j im občina da neod-
plačno stavbno pravico za 
dobo 9 9 let in jih oprosti pla-
čila komunalnega prispevka. 
V Kranju ima Sklad v načrtu 
gradnjo oskrbovanih stano-
vanj v kareju pri Zdravstve-
nem domu Kranj, v tem pri-
meru pa se dogovarjajo s 
kranjsko občino za neod-

" Družba Gradbinec G I P na-
črtuje tudi gradnjo naselja 
Taber - "Naselje brez ovir" na 
lokadji med vasema Poženik 
in Šmartno v občini Cerklje. 
Ureditveno območje lokacij-
skega načrta je namenjeno 
izgradnji nasdja za bivanje 
starejše populacije s preple-
tom programov, Id omogoča-
jo bivanje vsem, Id potrebuje-
jo varno in urejeno naselje. V 
tem programu je med dru-
gim tudi 44 oskrbovanih sta-
novanj," je povedal vodja pro-
jekta Taber pri Gradbincu 
G I P Gregor Mihelič. A naj-
prej morajo do julija 2 0 1 0 na 
tej lokadji zgraditi dom za 
starejše občane, šele potem 
bo na vrsti gradnja oskrbova-
nih stanovanj. 

graditi manjše stanovanjske 
enote od načrtovanih, tako 
da dokončno število enot še 
ni znano. 

Nekateri vztrajajo, 
drugi se zaradi krize 
tudi umikajo 
Občina Kamnik ima za 
gradnjo oskrbovanih stano-
vanj predvidenih skoraj 20 
tisoč kvadratnih metrov 
zemljišča ob sedanjem 
domu starejših občanov, vse 
potrebno je pripravljeno 
tudi v prostorskih aktih. 
Prostora je za 147 stanovanj 
v enem delu in 30 v drugem 
delu. Imeli so že dva investi-
torja, a se je večji zaradi eko-
nomske krize od projekta 

Predvidoma 102 oskrbovani 
stanovanji bo v Domžalah v 
sklopu centra za starejše, ki 
bo do leta 2 0 1 1 zrasel med 
Srednjo šolo Domžale in 
športnim stadionom, gradi-
lo Gradbeno podjetje IMP. 
Projekt, vreden 2 0 mili jo-
nov evrov, je v fazi pridobi-
vanja soglasij in dovoljenj, 
gradbeno dovoljenje priča-
kujejo do konca tega leta. 
Občina Domžale bo v inve-
sticiji sodelovala s plačilom 
komunalnega prispevka in 
investidjo v domski center, 
investitor pa zaradi slabšega 
povpraševanja že razmišlja, 
da bi zmanjšali predvideno 
število oskrbovanih stano-
vanj in povečali mesta v 
domskem delu. 



Oskrbovana stanovanja 

OdloČila sva se pravilno 
Zakonca Ivanič sta kupila oskrbovano stanovanje v Centru starejših v Medvodah. "Tega je danes že polnih osem let in niti 
enkrat odločitve nisva obžalovala," sta povedala. 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Zakonca Barbara i n Alojzij 
Ivanič sta leta 2 0 0 1 kupila 
oskrbovano stanovanje v 
Centru starejših v Medvodah. 
Bila sta med prvimi kupci. 
"Za to možnost sva seodloči-
la takoj, ko se je pokazala. 
Prodala sva lastniško stanova-
nje i n kupila 50 kvadratnih 
metrov v e ^ o oskrbovano sta-
novanje. Tega je danes že pol-
nih osem let in niti enkrat od-
ločitve nisva obžalovala. Tudi 
domotožja nimava, ker sva se 
v preteklosti - oba sva sicer po 
rodu Belokranjca - večkrat se-
lila," sta povedala. 
Njuno stanovanje ima ku-
hinjsko nišo, kopalnico, 
dnevno sobo, spalnico in ve-
lik balkon. Ob nakupu je bilo 
opremljeno, tudi pohištvo je 
bilo po njunem okusu. "Izva-
jalca sem edinole nagovoril, 
da je namesto p o m i č n e g a 
stroja vgradil pralni stroj. 
Sledinjega bolj potrebujeva," 
je povedal gospod Alojzij. Za-
konca sta povedala, da je biva-

nje v oskrbovanem stanova-
nju podobno tistemu v bloku 
ali v hotelskemu apartmaju. 
Z eno razliko, sta poudarila: 
"V neposrediii bližini imava 
zdravstveno oskrbo: vsak dan 
je nekaj ur na voljo zdravnica, 
medicinske sestre pa so v 
domu upokojencev, k i je v 
drugem delu stavbe, prisotne 
noč in dan in so torej ves čas 
dosegljive na klic. Midva ima-
va v stanovanju dva gumba za 
nujen klic, če bi potrebovala 
medicinsko pomoč." Iz teh 
razlogov in še ostalih sodal-
novarstvenih storitev se oskr-
bovana stanovanja tudi dru-
god gradijo v bližini domov 
za upokojence. 
Center starejših Medvode, ki 
je obenem skrbnik oskrbova-
nih stanovanj, v enem izmed 
njih sta tudi zakonca Ivanič, 
lastnikom ali najemnikom 
teh stanovanj proti doplačilu 
nudi različne pakete izvajanja 
socialnovarstvenih storitev. 
Ivaničeva sta se odločila za 
t L četrtinski osnovni paket, 
ki zajema tri obroke hrane na 

dan, čiščenje enkrat na teden, 
zdravstveno nego in 24-umo 
varovanje s pomočjo gumbov 
za nujen klic. "Za oba skupaj 
to pride na mesec približno 
7 1 0 evrov. Hrana je odlična, 
pri vsakem obroku sta na vo-
ljo dva menija," sta povedala. 
Vsakodnevna gospodinjska 
opravila, kot so sesanje, brisa-
nje prahu, pranje perila, Iva-
ničeva postorita sama, enkrat 
na teden pa jima stanovanje 
temeljito očistijo. Posteljnino 
dajeta v čiščenje v domsko 
pralnico. Gospod Alojzij je 
tudi d a n Odbora stanovalcev, 
na sestankih njihovim pred-
logom, pobudam, željam 
vedno prisluhne tudi vodstvo 
Centra. 

Kakšen dolgčas neki, pravita 
sogovornika: "Ste že slišali 
upokojenca, ki bi rekel, da 
m u ostaja kaj časa.'" Ivaniče-
va se veliko sprehajata, saj 
okolica nudi številne poti za 
sprehode. Veliko bereta, po-
slušata radio in gledata televi-
zijo. Z a nekaj poletnih mese-
cev zapustita dom v Medvo-

Barbara in Alojzij Ivanič . PotormaDoki 

dah in se preselita na vikend 
v Podljubelj. Alojzij Ivanič še 
vedno vozi avto, kar j ima 
olajša marsikatero pot po na-
kupih. "Sicer imajo v Centru 
vsiko sredo za stanovalce, ki 
nimajo avta ali so težje giblji-
vi, organiziran prevoz s 
kombijem do bližnjega na-

kupovalnega centra," sta po-
vedala. V Centru pa so "pri 
roki" restavracija, kavarna, 
bife, fnzerski salon, fiziote-
rapevt, telovadba, kapelica, 
dobijo se poštne znamke, 
razglednice... 
"Ko sva se odločila za nakup 
oskrbovanega stanovanja, sva 

bila oba na pragu osemdese-
tih let. Relativno zdrava, vital-
na. In sva se vprašala: ali 
bova doma čakala, kdaj 
nama bodo začele pešati 
moči, se potem prijavila v 
dom upokojencev, čakala še 
dve leti, če sploh? Sva rekla 
ne i n se odločila za oskrbova-
no stanovanje, v katerem pa 
sva še vedno - to poudarjava 
- sama sebi g o s p o d a . Z a ta 
korak sva se odločila tudi 
zato, ker nisva hotela biti v 
breme otrokoma. Takšna je 
bila najina želja, se pa zelo 
razveseliva obiska otrok in 
n junih partnerjev. V n u k pa 
je tako tisoče kilometrov da-
leč v Amerik i , kamor se je 
odpravil kot športnik, tam 
doštudiral in tam tudi ostal. 
V s i "ta mladi" so preskrblje-
ni - in tudi midva sva," sta 
povedala danes 85-letna Bar-
bara in 86-lemi Alojzij in do-
dala, da se mora vsak zamis-
liti, kje in kako bo na jesen 
življenja: "Le ne pozabite na 
znani rek: Starost bo vpraša-
la, kje si bila mladost." 

Oskrbovana 
najemna 
stanovanja Kranj 
Planina jug 

NEPREMIČNINSKI SKLAD 
pokojninskega in invaidskega za^wa '̂an|a 

Informacije: 
Nepremičninski sklad pokojninskega In 

Invalidskega zavarovanja, d. o. o., 
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, telefon: 01/300 88 11, 

spletna stran: wvvw.ns-plz.sl 

Oskrbovana stanovanja so arhtektonsko 
prilagojena gibalno oviranim osebam. Na-
menjena so starejšim od 65 let, ki jim 
zdravstvene razmere dopuščajo samostoj-
no bivanje. V njih je stanoralcetn omogo-
čena pomoč pri gospodinjstvu in osebni 
negi. Opremljena so s klicno napravo za 
klic v sili 24 ur na dan. Nepremičninski 
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja Je lastnik 105 oskrbovanih najem-
nih stanovanj po različnih krajih Slovenije. 

V Kranju na lokaciji Planina jug, v bližini 
Doma upokojencev Kranj, je v gradnji ob-
jekt s 30 oskrbovanimi najemnimi stanova-
nji. V objektu, ki bo obsegal klet, pritličje, 
dve nadstropji in mansardo (K+P+N+M), 
bodo na voljo: 
• stanovanja površine 32 m' (1x), 37 m' 

(14x) in 48 m^ (2x) z ločeno kopalnico, 
ložo ali teraso in shrambo v kleti, 

• stanovanja površine 51-63 m^ (13x) 
z ločenimi prostori: spalnim delom, 
kopalnico, predsobo, \oio ali teraso in 
shrambo v kleti. 

Objekt je v gradnji, zato so možna kasnejša 
manjša odstopanja od navedenih površin. 
V kleti bo najemnikom namenjenih štirinajst 

parkirnih mest, od tega žtiri za invalide in 
shrambe. Objekt ima dva vhoda in stopniš-
či, ki sta v pritličju povezani s hodnikom 
do skupnih prostorov za druženje. V pritlič-
ju bo tudi kolesarnica. Klet, pritličje, dve 
nadstropji in mansardo povezuje dvigalo. 
Pred objektom bo za najemnike in njihove 
obiskovalce na voljo šestnajst zunanjih 
parkirnih mest. 

Stanovanja bodo imela opremljeno kuhinjo 
(kuhinjski elementi, hladilnik z ločenim 
zamrzovalnikom, električna kuhalna plošča) 
in kopalnico (arhitektonsko prilagojena 
gibalno oviranim osebam), druge prostore 
pa si bo vsak najemnik uredil po svojem 
okusu. Stanovanja v pritličju in dveh nad-
stropjih bodo imela ložo, stanovanja v man-
sardi pa teraso. V vsakem stanovanju bo iz-
vedena pred predpriprava za klimatsko na-
pravo, nameščene bodo tudi naprave za 
klic v sili 24 ur na dan. Stanovanja bodo 
vseljiva predvidoma konec oktobra 2009. 

Najemnina In stroški 
Mesečna najemnina je oblikovana v višini 
6,95 EUR/m' in bo znašala za: 
• stanovanje površine 37 m' približno 

260,00 EUR in za 

• stanovanje površine 52 m^ približno 
360,00 EUR. 

Cene in površine so informativne. V najem-
nini niso zajeti stroški, ki jih bodo po dejan-
ski porabi zaračunali dobavitelji in izvajalci 
za porat)ljeno energijo in vodo, RTV pri-
spevek, skupni obratovalni stroški hiše, 
stroški storitev osnovne in socialne o š l ^ e 
ter stroški za celodnevno telefonsko nujno 
pomoč (klic v sili) in morebitni drugi stroški 
v zvezi z uporabo stanovanja. 

Na razpisu za nsjem lahko sodelujejo ose-
be, ki so državljani Republike Slovenije, so 
starejši od 65 let, jim psihofizične sposo-
bnosti omogočajo samostojno bivanje ter 
so zmožni plačevati najemnino in druge 
stroške, ki so vezani na i ^ m stanovanja. 

Vloge za najem bo Nepremičninski sklad 
zbiral z javnim razpisom, ki bo objavljen v 
mesecu aprilu 2009 na spletni strani 
www.n»i3tz.si. Informacija o začetku razpisa 
bo objavljena tudi v Gorenjskem glasu in 
reviji Vzajemnost. 

Po telefonu 01/300 88 11 nam lahko 
sporočite vaše podatke in ob izidu razpisa 
vam bomo poslali dokumente za prijavo. 



Upokojenci 
KRANJ 

Upokojenci Elektra Gorenjske vse bolj aktivni 
"Naših aktivnosti se udeležuje vse več upokojencev. Lani 
smo pripravili enajst aktivnosti, 70 odstotkov članov pa se je 
udeležilo vsaj ene od njih," je po občnem zboru Društva upo-
kojencev Elektro Gorenjska zadovoljno ugotavljal predsednik 
Matija Kenda. Kot je razložil, je med člani veliko zanimanja 
za pohode, precej jih je lani pritegnil ogled prenovljene 
hidroelektrarne v Podlubniku v Škofji Loki, največ pa se jih je 
podalo na martinovanje, ki ga združijo z izletom v neznano. 
Vse več je tudi članov, ki jih je v petem letu od ustanovitve 
68. Na občnem zboru so sprejeli tudi letošnji plan, ki predvi-
deva dvanajst aktivnosti. Na prvi pohod na Sv. Lovrenca nad 
Preddvorom so se podali i i . marca, odpravili pa se bodo tudi 
do Doma pod Storžičem, v Trento, slovensko Istro, Olimje, 
Kobarid, Blejsko kočo na Lipanci, na Višarje, Debelo peč, iz-
let v neznano z martinovanjem ... "Ob pomoči vodstva Go-
renjskih elektrarn smo si doslej lahko ogledali vrsto njihovih 
energetskih objektov, letos pa načrtujemo ogled prenovljene 
hidroelektrarne Lomščica. Še vedno nas zanima, kako so se 
stvari skozi leta modernizirale," pravi Kenda. A. H. 

Treba je skup' držat' 
Obiskali smo zlatoporočenca Francko in Janka Kern v Letenicah. 
SUZANA P. KOVAČIČ Francka in Janko 

Kem iz Letenic 
sta 7. februarja 
slavila zlato po-
roko. "Petdese-

to obletnico sva imela na isti 
dan kot leta 1959, ob isti uri 
in tudi priči - Jankov brat Joža 
in moja sestra Marica - sta bUi 
isti. Za praznovanje ob petde-
seti obletnici sva se odločila 
zato, ker sva šla skozi vsa ta 
leta kar srečna in zdrava," je 
povedala Francka. Cerkveno 
poroko so imeli v cerkvi v Go-
ričah, prav posebno doživetje 
pa je bila šranga, ki so jo pri-
pravili sovaščani. Janko je 
moral delati opeko, za to pri-
ložnost so mu posebej nare-
dili leseno pečnico, Francka 
pa je morala zamesiti in spe-
či kruh. Dogajanje je sprem-
ljal godec Janez Kogovšek. 
Francka je znana daleč na-
okrog po izvrstno pečenem 
kruhu, Janko pa je nekdaj 
imel opekarsko obrt. "Za 
šrango je bilo treba plačati, 
tako kot je to v navadi Denar 
od šrange bo šel za piknik za 

Francka in Janko Kern / Foto: Andî  Mau 

celo vas," je povedala Francka 
Kem. Zlato poroko so za do-
maČe, nekaj sosedov in prija-
teljev sklenili na turistični 
kmetiji v Babnem Vrtu. 
Janko je bil rojen v Letenicah, 
Francka pa v Srednji vasi v 
Poljanski dolini." V Bolnišni-
co Golnik sem se prišla učit 
kuhanja. Z Jankom sva se 
spoznala na silvestrski veseli-

ci leta 1953. Civilno sva se po-
ročila v Gorenji vasi leta 1959, 
cerkveno pa pri sv. Križu v 
Srednji vasi. Ohcet je bila 
skromna," se spominja Fran-
cka. Janko je bil sedem let 
predsednik KS Goriče, prav 
tako sedem let tudi ključar v 
cerkvi v Goričah. V zakonu so 
se rodili trije otrod: Jana, Ma-
rinka in Janki. Sin Janki je da-

nes gospodar na domači kme-
tiji v Ijetenicah, mama in ata 
pa še priskočita na pomoč pri 
kmetovanju. Francka in Janko 
imata vnuke Igorja, Uroša, Ju-
reta, Sašo, Janeza, Moniko in 
Klavdijo ter pravnuka Tanjo in 
Kristjana. 'Zakonca si morata 
biti v pomoč in skupaj morata 
držati," še povesta Francka in 
Janko Kem. 

Dom starejših občanov, Potoče 2,4205 Preddvor, T. 04 27 52 00, 
E: dom.preddvor@dso-preddvor.si 

Dom starejših občanov Preddvor 
neprestano uvaja nove vsebine dela 

Dom starejših občanov Preadvor je javni socialno varstveni zavod, namenjen stacionarni oskrbi 
starejših oseb. Osnovni dolgoročni cilj DSO Preddvor je torej zagotavljanje institucionalnega 
varstva starejših z namenom, da stanovalcem Doma zagotavlja bivanje, vsestransko oskrbo in 
pomoč. Pri tem se želimo čimbolj prilagoditi specifičnim željam, potrebam In interesom stanoval-
cev. Prizadevamo si, da bi se stanovalci v Domu starejših občanov Preddvor dobro počutili, da bi 
bile naše storitve osebne in strokovne. Neprestano iščemo nove vsebine dela z upoštevanjem 
Individualnih potreb starostnika ter pri tem upoštevamo temeljne človekove pravice, kot so za-
sebnost, soodločanje in Informiranost. 
V letu 2008 smo v Domu starejših občanov Preddvor praznovali 60-letnico delovanja Doma. Ob 
visokem jubileju smo se spomnili težkih začetkov dejavnosti institucionalnega varstva starih, ko 
so na gradu Turn bivali bolni, stari, v vojni prizadeti in pomoči potrebni ljudje. Danes je Dom sta-
rejših občanov Preddvor institucija, namenjena skrbi za starega človeka, ki s toplino, dobrimi med-
človeškimi odnosi, s sodelovanjem in profesionalno Izvedenimi storitvami soustvarja skupnost ve-
like družine, katere člani smo stanovalci, njihovi svojci in prijatelji, zaposleni in zunanji sodelavci. 
Praznovali pa bomo tudi v letu 2009. saj letošnje leto mineva 20 let, odkar v našem Domu delu-
jejo skupine starih za samopomoč. Za dobro delovanje teh skupin so zaslužne skrbne prostovolj-
ke. Tudi sicer pa je prostovoljno delo v našem Domu dobro razvito. Naše stanovalce obiskujejo 
prostovoljci iz Osnovne šole Matija Valjavca Preddvor, Ekonomske srednje šole in drugih sred-
njih šol ter številni prostovo|ci iz ožjega in širšega okolja. Prostovoljno delo poteka pod koordi-
natorstvom socialne delavke in delovne terapevtke. Prostovoljci veliko prispevajo h kvaliteti bi-
vanja naših stanovalcev. Ob 20-letnici skupin za samopomoč bo izšla tudi brošura o prostovolj-
stvu v našem Domu. 
Povezujemo se tudi s širšo skupnostjo. Tako na naše prireditve vabimo tudi lokalno okolje, sode-
lujemo z raznimi organizacijami in društvi, organizirano Imamo "dnevno varstvo", dobro je zažive-
la zunanja storitev "razvoz kosil na dom", za občane občine Preddvor, ki potrebujejo nego In po-
moč, pa smo začeli izvajati storitev "pomoči na domu". 
V letu 2009 načrtujemo povišanje kapacitete na račun prevzema Doma starejših občanov Naklo. 
Aktivnosti in usklajevanja za pravzom enote v najem so bile dolgotrajne in zahtevno. Pogodba o 
prevzemu je pripravljena, trenutno čakamo na potrditev cene, dokup manjkajoče opreme, odpra-
viti pa je potrebno še nekaj pomanjkljivosti na objektu. Nekaj težav Imamo v kadrovanju, saj nam 
normativi na majhno kapaciteto ne dopuščajo zaposlovanja, kot bi si ga želeli. Upamo, da bodo 
aktivnosti, ki so potrebne še pred prevzemom v DSO Naklo, zaključene aprila in bo DSO Naklo 
polno zaživel v maju. 

Andreja Valant, direktorica 

''OAfLADNO RAZVAJANje 
,V0Bl6MUZDRAV/LA//Hv,RgLCEV 

DO 30. APRILA 
cena polpenziona na osebo že od 37 EUR na dan 
fjrl bivanju 5 dni aii več že od 36 EUR na dan 
0 neomejeno kopanje v vseh bazenih 
1 otroci do 6. leta brezplačno nočitev & zajtrk 
- 10% popusta za upokojence 
• še vedno: BIOTERAPIJA po metodi Zdenka Domančiča 

Dobi*odoe^' u- Topoišict, 

^ (^rme (^polšica 

T: 03/896 31 00 In 05 
E: info@t-topolsica.si 
W: www.terme-topolsica.sl 
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Zanimivost 

Filatelijaje 
božji dar 
Škofjeločan Miha Šesek je že v otroških letih začel dbirati znamke, sedaj jih ima 
ta po stažu najstarejši član loškega filatelističnega kluba Lovro Košir okoli 75 
tisoč iz 62 držav. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R Z navdušenjem 
m i pokaže naj-
novejše znamke, 
ki j ih je pravkar 
dobil i z Južne 
Afrike, kjer je 

kot zbiratelj aboniran pri 
tamkajšnji pošti. I n ko med 
n a j i n i m pogovorom vstopi 
njegov s in Bojan z nekaj 
znamkami, oče pojasni, da 
je s filatelijo "zastrupil" tudi 
sina in da bo slednji nekoč 
dedič njegove dragocene in 
obsežne zbirke. 
"Znamke zbiram že od leta 
1 9 4 6 . V soseščini v Škofji 
Loki je tedaj živela družina 
Klemenčič, kjer so vsi štirje 
otroci zbirali znamke. Nav-
dušil sem se za ta konjiček, 
ki mi je, odkar sem ovdovel. 

v veliko uteho," pove Miha-
el Šesek. Mimogrede po-
streže s svojo živl jenjsko 
zgodbo. Otroštvo je preKvel 
v Podkloštru v Avstriji, kjer 
je njegov oče delal pri želez-
nici. V Slovenijo se je druži-
na vrnila 2 9 . novembra 
1943. Z a kovinarski poklic 
se je izšolal v Mariboru, po 
vrnitvi v Škofjo Loko pa se 
je kmalu poročil in si ustva-
ril družino. Potem ko je 
krajši čas delal v Litostroju, 
je službo dobil v L T H , kjer 
je kot vodja oddelka za ka-
kovost dočakal upokojitev. 
V s a leta je zagret zbiratelj, 
poleg znamk se je pred leti 
lotil tudi sestavljanja i n zbi-
ranja maket letil. Na ta na-
čin je blažil strese, ki so se 
pojavljali v službi. Zbiral je 
t u ^ značke, kar okoli 18 ti-

soč se j i h je nabralo z leti. 
Čeprav se s tem sistematič-
no sedaj ne ukvarja več, z 
veseljem še sprejme kako 
novo značko. Pred kratkim 
m u je neka gospa podarila 
značke z ol impi jsk ih iger 
1 9 8 4 v Sarajevu. Z b i r a l je 
tudi kovance. "Že prvi dan 
nj ihove uvedbe s e m dobil 
slovaške evre," pokaže svoj 
zbirateljski zaklad. Shrani 
tudi vsako razglednico, k i 
pride n a njegov naslov i n 
zato se je tudi teh z leti na-
bralo lepo število. Dragoce-
nost i z njegove zbirke raz-
glednic pa so tiste, k i prika-
zujejo Škofjo Loko, kaJašne 
n i več. Loko na starih raz-
glednicah bi rad ob letoš-
n j e m občinskem p r a z n i k u 
rojakom predstavil na pri -
ložnostni razstavi. 

"Česa vsega ne zbiram," 
pravi Miha Šesek in se v po-
govoru znova vrne k svoji 
najl jubši i n največji zbirld. 
Velja za najstarejšega člana 
Filatelističnega društva Lov-
ro Košir Škofja Loka (rojen 
je leta 1936), kjer ima tudi 
najdaljši staž. Miha i m a 
znamke lepo razvrščene po 
posameznih državah v albu-
mih, kamor sistematično 
zariše prazne prostore in j ih 
potem izpolnjuje z znamka-
m i . O novostih se pouči v 
n e m š k e m katalogu Michel, 
že kot otrok je namreč do-
bro znal nemško. Redno ku-
puje filatelistično literaturo, 
nekaj pa je ima doma shra-
njene tudi od društva, kjer 
opravlja naloge gospodarja. 
Kot zanimivost i n redkost 
pokaže katalog Michel iz 

leta 1 9 4 0 . V s e h z n a m k 
n i m a razvrščenih po albu-
mih, zložene ima po ovojni-
cah i n škatlah, nato jih sorti-
ra, podvojene zamenja, ne-
katere tudi proda, otrokom 
pa j ih kar podari. Slovenske 
in jugoslovanske i m a čiste, 
brez žigov, te služijo zame-
njavi, v svoji zbirki pa ima 
vse žigosane. "Težko oce-
n i m , koliko z n a m k i m a m . 
Brez podvojenih j ih je okoli 
75 tisoč, s podvojenimi Se 
veliko več. Vsako leto od-
prem kako novo državo. Le-
tos je še nisem, dopolnju-
j e m prejšnje albume," po-
jasnjuje zbiratelj, ki bo, kot 

pravi, v tem pogledu "zacve-
tel" spomladi, kakor narava. 
Zbiratelji z znamkami tudi 
kupčujejo, toda Miha pravi, 
da ni lakomen, da znamke 
zbira predvsem zaradi iižit-
ka. Redkokdaj tudi kupi 
nove znamke, svojo zbirko 
najraje dopolnjuje z menja-
vo. Z a n j je filatelija pravi 

•božji dar, saj m u zlasti, od-
kar je sam (v hiši poleg sicer 
živita s in i n hči z družina-
ma), n u d i veliko zadovolj-
stvo. T o je sicer samoten ko-
njiček, Miha pa gre tudi rad 
med ljudi in m u srečanja z 
drugimi zbiratelji veliko po-
menijo. 



Na koncu 

Jože in Planica 
slavita skupaj 
Svetovni rekorder v poletih na smučeh Jože Šlibar je marca praznoval 75 let. 
Pred toliko leti je bila prva tekma v Planici, kjer je Jože kar tri desetletja 
sodeloval pri pripravi tekem. 

STO JAN S A J E 

Na domači j i pri 
S'narju v Kovorju, 
kjer je bila kmetija 
in gostilna, sta 

imela Jože in Stanka Šlibar 
štiri sinove i n štiri hčerke. 
Prvi je bil Jože, ki se je rodil 
18. marca 1934. Teden dni 
po njegovem rojstvu so v 
Planici gostili najboljše ska-
kalce sveta na prvi tekmi. 
"Otroci v Kovorju smo se 
poz imi radi sankali in se 
spuščali na dogah iz sodov. 
Prve s m u 6 sem sam zakri-
vil v kotlu za svinje. Nato 
sem s prihranki kupil prave 
pri kolarju.v Pristavi. Ko nas 
je leta 1948 v nižj i gimnazi-
ji v Trž iču obiskal Janez Pol-
da, me je navdušil za skoke. 

Niti to n i pomagalo, da so 
mi doma prve smuči zažga-
li, kupljene pa skrivali. Med 
šolanjem v K r a n j u sta m e 
Matija Franke in Lojze Ck>r-
janc spoznala s skakalnico 
na Ilovki, kjer sem dobil 
prve osnove. Leta 1953 sem 
odšel v ljubljansko gimnazi-
jo. Včlanil sem se v skakalni 
klub Enotnost T a m so zma-
jevali z glavo, kako naj nauči-
jo skakati tako starega fanta. 
Po petih letih sem se uvrstil 
v državno B ekipo, leto po-
zneje pa v prvo ekipo. Na 
tekmi v Avstriji s e m prvič 
preskočil sto metrov. Leta 
1 9 6 1 sem med pripravami v 
Planici padel in si zvil nogo. 
Skrival sem bolečine in od-
šel na tekmo v Oberstdorf. 
Maser Wil l i Svoboda m i je 

pomagal, da sem se že med 
treningom s 131 metri pribli-
žal osem metrov dal jšemu 
rekordu. Na tekmi 24. febru-
arja sem dobro ujel drugi 
skok, letel čez črte iz smre-
kovih vejic i n pristal v tele-
marku. Čez pol ure so obja-
vili, da sem s 141 metri dose-
gel svetovni rekord," se spo-
minja Jože Šlibar največjega 
dosežka slovenskih smučar-
skih skakalcev. 
Nikoh ne bo pozabil, koliko 
ljudi ga je pričakalo na želez-
niških postajah na Jeseni-
cah, v foanju i n Ljubljani. 
Prisrčna sprejema je doživel 
v Tržiču in Kovorju. Športna 
zveza in Izvršni svet Sloveni-
je sta m u dala avto, popular-
nega spačka. Posebej pono-
sen je bil, da m u je po rekor-

d u poslal čestitko predsed-
nik Tito, ki m u je na spreje-
m u v Beogradu izročil zlato 
uro. A brez razočaranj ni šlo. 
"Maja 1 9 6 1 sem se cerkveno 
poročil. Menda je bilo to kri-
vo, da nisem dobil Bloudko-
ve nagrade. Leta 1 9 8 4 sem 
šel na olimpiado v Sarajevo. 
Z a odskočno mizo sem skr-
bel le na treningu, na tekmi 
pa m e je zamenjal Hrvat; 
kriv je bil spet Beograd. Rad 
s e m delal v tekmovalnem 
odboru organizacijskega ko-
miteja Planica v letih 1 9 6 9 -
1 9 9 9 . Slednjega leta je izšla 
knjiga o Planici, pri čemer 
s e m bil organizator. Nato 
sem prihajal v Planico kot 
gost, le letos mi je to prepre-
čila bolezen," je zaupal 75-
letni upokojenec, ki živi z 

V pokoju več 
časa za branje 

Presenetite sodelavca, ki odhaja v pokoj! 

v kolektivu m u lahko podar i te naročnino na Gorenjski 

glas. Na v a š o željo vas b o obiskal novinar in pripravil 

prispevek o sodelavcu, ki b o s skupinsko fotograf i jo 

objavljen v Gorenjskenfi glasu. Novi naročnik dobi tudi 

darilo Gorenjskega glasa. 

Za v e č informacij pokličite: 04/201 4 2 4 1 

ali pišite na: narocnine<§>g-glas.si. 

Gorenjski Glas 

Jože in Planica sta letos praznovala petinsedemdesetletnico. 

družino v Ljubljani. Jožeto-
vo športno pot je pri 2 7 letih 
prekinilo služenje vojaščine. 
Po vrnitvi domov je diplomi-
ral na Biotehniški fakulteti 
in se leta 1 9 6 4 zaposlil kot 
gozdar v G o z d n e m gospo-
darstvu Kranj. Č e z štiri leta 
je odšel v ljubljanski Slove-

nijales, kjer je leta 1 9 8 9 do-
čakal upokojitev. Z ženo 
Emil i jo, ki je podedovala 
hišo na Jezerskem, od leta 
2 0 0 2 urejata staro stavbo. 
Jože rad hodi po hr ibih in 
nabira gobe. T j a prihajajo 
tudi s in Primož z ženo Kse-
njo ter vnuka Žiga in Maša. 

000 

Pesni in slika 
JASNA PALADIN 

Zlatka Levstek, v Mari-
boru rojena Radom-
Ijanka, je v pokoju že 
deset let, dnevi pa ji 

minevajo z malo prostega 
časa. Vedno se j i nekam 
mudi. Tečaj španščine, pla-
vanje, literarne ure v univer-
zi za tretje življenjsko obdo-
bje, likovne kolonije, vnuč-
ka, potovanja in udejstvova-
nje v različnih d r u š t \ ^ je le 
nekaj aktivnosti, ki se j i m 
posveča. Pesniti je začela že 
v osnovni šoli, pogosteje v 
gimnazi j i , nato je zaradi 
službe, treh otrok i n raka 
umetniško žilico potisnila 
na stran, vse dokler ji pisanje 
i n sl ikanje spet n i postalo 
nepogrešljivi del vsakdana. 
"Še za časa službe sem se 
včlanila v Društvo l ikovnih 
samorastnikov v Ljubljani in 
v literarno delavnico I^jzeta 
Kovačiča, a pesmi so iz 

mene začele kipeti že prej. 
Povsem spontano. Spomi-
njam se, ko sem v avtu po-
slušala radijsko oddajo in na 
melodijo pesmi na hitro se-
stavila nekaj verzov, ki so se 
kasneje izkazali za odlično 
pesem," se začetkov spomi-
nja Zlatka Levstek, ki največ 
zaslug za pesniško dozoreva-
nje pripisuje prav svojemu 
mentorju Kovačiču. Sprva je 
pisala le otroške in ljubezen-
ske pesmi, kasneje tudi hai-
kuje. Ž e deset let vodi literar-
ne delavnice na Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje 
Lipa v Domžalah, svoje pes-
m i pa je doslej izdala v dva-
najstih pesniških zbirkah. 
Zadnja Kramljam s soncem 
je izšla oktobra lani in jo je 
posvetila soncu, tako kot že 
nekaj prejšnjih jo krasijo nje-
ne slike. Svoje likovno zna-
nje zadnja leta intenzivno iz-
popolnjuje v Likovnem druš-
tvu Senožeti v Radomljah. 

Majice iz zelo kakovostnega bombaža s 4 različnimi potiski lahko kupite na Gorenjskem glasu 
vsak dan od 8. do 19. ure, v petek do 16. ure, jih naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si. Gorenjski Glas 

Zlatka Levstek 

mailto:narocnine@g-glas.si
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Sava: kljub krizi pogumno 
v Savi ocenjujejo, da bo letošnje leto izjemno pomembno za nadaljnji razvoj družb skupine; pripravili 
so program ukrepov za delovanje v razmerah gospodarske krize. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Kranj - V zadnjem tednu 
marca se je nadzorni svet 
delniške družbe Sava sezna-
nil s poslovnim načrtom Po-
slovne skupine Sava za leto 
2009, pri čemer je Uprava 
Save, d. d., poudarila, da bo 
po težkem poslovnem letu 
2008, v katerem so se druž-
be Poslovne skupine Sava v 
realnem sektorju soočile z 
upadom rasti povpraševanja 
po proizvodih in storitvah, 
rastjo cen surovin, energen-
tov in stroškov dela, v finanč-
nem delu pa z naraščanjem 
obrestnih mer in s padanjem 
borznih tečajev, letošnje leto 
izjemno pomembno za na-
daljnji razvoj družb skupine. 
Zato so temeljito spremenili 
načrtovanje in način razmiš-
ljanja pri izdelavi načrta in 
ga prilagodili novim razme-
ram. Družbe skupine so pri-
pravile načrt prodajnih pri-
hodkov, s preverjanjem 
ustreznosti poslovnih proce-
sov so že izvedle določene 
stroškovne racionalizacije, 
omejile predvidena investi-

cijska vlaganja le na najnuj-
nejše ter pripravile ambicio-
zen načrt. 

Poslovna skupina Sava je 
po nerevidiranih podatkih 
lani ustvarila 231,8 milijona 
evrov prodajnih prihodkov, 
kar predstavlja visoko, 23-
odstomo rast glede na pred-
hodno leto in šestodstotno 
preseganje lanskega poslov-
nega načrta. Na dosežen 
skok rasti prodaje je v največ-
ji meri vplivala prodaja ob-
jektov v dejavnosti Nepre-
mičnine. Prodajo so v pri-
merjavi z letom 2007 pove-

čale vse dejavnosti Poslovne 
skupine Sava. Družbe Po-
slovne skupine Sava načrtu-
jejo za letos 221,2 milijona 
evrov prihodkov od prodaje, 
medtem ko so za leto 2008 
načrtovale 218,9 miLjona ev-
rov. 

V največji Savini dejavno-
sti - Gumarstvo z zunanjetr-
govinsko mrežo, ki v povpre-
čju ustvari dobro polovico 
vseh prodajnih prihodkov 
skupine, so si za leto 2009 
zastavili. 8,5-odstotno prodaj-
no rast. V dejavnosti Turi-
zem, ki ustvari tretjino pro-

daje Poslovne skupine Sava, 
načrtujejo 4,8-odstotno po-
večanje prodaje glede na 
lani, ko je dejavnost prihod-
ke od prodaje povečala za se-
dem odstotkov. Letošnja 
vrednost prodaje v dejavnosti 
Nepremičnine bo polovico 
nižja kot v letu 2008, ko se je 
ta podvojila zaradi dokonča-
nja večjih projektov. Prihod-
ki drugih dejavnosti, kjer 
glavnino prodaje ustvarijo 
Savine družbe s področja 
energetike, se bodo po lanski 
16-odstotni rasti povečali še 
za štiri odstotke. Po načrtu 
naj bi družbe Poslovne sku-
pine Sava v letošnjem letu 
ustvarile 40,6 milijona evrov 
celotnega dobička pred davki 
ter čisti dobiček v višini 39 
milijonov evrov, kar bi po-
menilo 8,4-odstotno donos-
nost kapitala. Okrog štiri pe-
tine skupnega ustvarjenega 
dobička bo predvidoma pri-
spevala dejavnost Naložbe-
nih financ skupaj s pridruže-
nimi družbami, odvisne 
družbe pa bodo po prednde-
vanjih v poslovnem načrtu 
ustvarile četrtino dobička. 

V Peku podvojili dobiček 
v sedmih letih od vrhunca krize v Peku so podvojili ustvarjene prihodke na 
zaposlenega in za štirikrat povečali dodano vrednost. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Tržič - Kot so sporočili iz 
podjetja Peko, ki je prepo-
znaven slovenski ponudnik 
modne obutve za družino in 
vse priložnosti, so v letu 
2008 ustvarili 1,98 milijona 
evrov dobička, kar je za 117 
odstotkov več kot v poslov-
nem letu 2007. Čisti prihod-
ki od prodaje v Peku so zna-
šali 19,2 milijona evrov ozi-
roma 2,9 odstotka manj kot 
v letu 2007. Prihodki od pro-
daje na domačem trgu so se 

znižali zaradi zmanjšanja 
števila trgovin za odstotek, 
medtem ko so se na tujih tr-
gih za odstotek povečali, nav-
kljub velikemu zmanjšanju 
prodaje (za več kot polovico) 
v Veliki Britaniji zaradi ne-
ugodnih tečajnih razlik med 
funtom in evrom. Znaten 
delež večje prodaje je posle-
dica izpolnjevanja potreb za-
htevnih kupcev po hitri od-
zivnosti in prilagodljivosti 
Peka kot proizvajalca obutve, 
ki se odraža v sposobnosti iz-
delave ponaročil v kratkih ro-

kih. Peko omogoča kupcem 
krajše dobavne roke v pri-
merjavi z azijskimi proizva-
jalci, s čimer kupci lažje in 
hitreje reagirajo na zahteve 
in potrebe svojega trga. Pove-
čanje dobička ni le rezultat 
stalnega zmanjševanja stro-
škov, temveč predvsem umi-
kanja iz prodaje nizko cenov-
ne obutve. Podjetje Peko si 
utira pot in prostor v sred-
njem in višjem srednjem ce-
novnem razredu, tako z last-
nimi kolekcijami kot tudi z 
dopolnilno ponudbo obutve 

drugih proizvajalcev v Peko-
vih trgovinah. 

Podjetje Peko je v letu 
2008 veliko pozornosti na-
menilo investicijam, Id so v 
celoti znašale 940 tisoč ev-
rov, kar predstavlja 4,9 od-
stotka vseh ustvarjenih pri-
hodkov od prodaje. Dobra 
polovica vseh investiranih 
sredstev je bila tudi v letu 
2008 namenjena v prenovo 
in odpiranje novih trgovin, 
in sicer 533 tisoč evrov oziro-
ma deset odstotkov več kot 
leta 2007. Dobro poslovanje 
pa so občutili tudi zaposle-
ni, saj so za 9,5 odstotka po-
večali plače, izplačan je bil 
za sto evrov višji regres od 
minimalnega po kolektivni 
pogodbi, podjetje je izplača-
lo trinajsto plačo 330 zapo-
slenim. 

LJUBLJANA 

Olajšave za avtoprevoznike 

V sredo so predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slove-
nije (OZS) Štefan Pavlinjek in predsednik sekcije za promet 
Andrej Klobasa na ministrstvu za finance sestali z minis-
trom Križaničem in generalnim sekretarjem ministrstva za 
promet jakominom in razpravljali o položaju slovenskega 
avtoprevozništva, ki je zaradi gospodarske krize v resnih te-
žavah. Po nekaterih ocenah je prevozov doma tudi do 40 
odstotkov manj, cena goriv je glede na sosednje države pre-
visoka, veliko pa je tudi nelojalne konkurence iz nekaterih 
drugih držav ter posrednikov prevozništva na domačem 
trgu. Posebej so govorili o znesku trošarine, ki bi se prevoz-
nikom vračala nad minimalno trošarino, kot jo določa EU, o 
subvencijah za vozila EURO V, za katere se je OZS dogovo-
rila z državo že lansko leto in za katere je EU šele sedaj pri-
žgala zeleno luč, ter o ABC cestninjenju, pri katerem bi upo-
rabniki dobili določen popust. Š. Ž. 

L)UBGANA 

Pri Telekomu enostavneje in bolj prijazno 

Telekom Slovenije je s i. aprilom temeljito prenovil svojo 
ponudbo In trgu ponudil novo uporabniško izkušnjo, po-
enostavljene postopke naročanja ter preglednejši nabor ši-
rokopasovnih storitev SiOL. Osnovni moto prenove je pre-
prostost In prijaznost do uporabnikov. Poenotili so celotno 
ponudbo, namesto sedmih so sedaj na voljo trije paketi, pri-
ključitve bodo Izvajali v desetih dneh (doslej povprečno v 
28) na dan In čas po želji uporabnika, v pomoč bo uporab-
nikom sedaj na spletni strani tudi Telekomova Interaktivna 
asistentka Tla. Za internetne začetnike In nove naročnike v 
Telekomu Slovenije pripravljajo urjenje, učenje, osebno po-
moč, promocijske popuste in ugodnosti, možnost ugodne-
ga nakupa osebnega računalnika, protivirusne programe in 
pomoč oziroma poenostavitve pri nameščanju potrebne 
strojne in programske opreme v posebni ponudbi z ime-
nom SiOL Začetek. S. Ž. 

Novo življenjsko zavarovanje 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Življenjska zavaroval-
nica KD Življenje je v sodelo-
vanju z bančno skupino BNP 
Paribas ponudila trgu novo 
življenjsko zavarovanje • 
Fondpolico Maks Garant 
Plus. Kot navajajo v zavaroval-
nici, je to življenjsko zavaro-
vanje za primer smrti in doži-
vetja, vezano na 15-letni se-
stavljeni dolžniški vrednostni 
papir z zapadlostjo ob doži-
vetju zavarovanja, pri kate-
rem se zavarovancu ob zapa-
dlosti izplača najmanj skup-
na vsota plačanih čistih pre-
mij. Plačilo je možno v en-

kratnem znesku ali v obrokih. 
Sestavljeni dolžniški vred-
nostni papir je kombinacija 
naložb v izvedeni finančni in-
strument indeksa New Fron-
tier in v netvegane vrednost-
ne papirje. Indeks New Fron-
tier nudi razpršeno košarico 
naložb v nepremičnine, ob-
veznice, delnice in surovine 
ter na različna geografska ob-
močja (Evropa, ZDA, Japon-
ska, razvijajoči se trgi). V ob-
dobju 1993 - 2008 je dosegel 
8,48-odstotno povprečno let-
no donosnost, pri tem pa je 
ustvarjal pozitivne donose 
tako v obdobju rastočih kot 
padajočih delniških trgov. 

Mateja Keržič, članica uprave KD Življenje, simbolično 
Izroča prvo polico Fondpolica Maks Garant Plus Janiju 
Crašiču, pomočniku direktorja družbe Seaway. 

LJUBLJANA 

Za desetino več depozitov 

Skupina SKB je ob koncu lanskega leta Imela skoraj 2,8 mi-
lijarde evrov bilančne vsote, lani jo je povečala za 310 mili-
jonov evrov, kar predstavlja 12,5-odstotnl porast. Čistega do-
bička je ustvarila 25,3 milijona evrov, v primerjavi s predlani 
za 14 odstotkov več. Pri upravljanju tveganj je oblikovala 
šest milijonov evrov dodatnih rezervacij in oslabitev, kar je 
4,9 milijona evrov več kot leto prej. Stroške je povečala le za 
2,5 odstotka, kar je manj od rasti Inflacije. Obseg posojil je 
povečala skoraj za petino, pri posojilih prebivalstvu je naj-
bolj, za 35 odstotkov, povečala obseg stanovanjskih posojil. 
Depoziti so porasli za desetino, pri tem je prebivalstvo po-
večalo varčevanje za 9,5 odstotka, podjetja in druge pravne 
osebe pa za n odstotkov. Rast posojil In llzinških poslov so 
financirali z zmanjšanjem gotovine in naložb pri centralnih 
bankah, z znižanjem ostalih likvidnostnih rezerv v vrednost-
nih papirjih in z zbranimi depoziti, razliko pa so zagotavlja-
li z najemanjem ugodnih dolgoročnih posojil pri matični 
banki Soclete Generale. C. Z. 

KRANJ 

Evropski plačilni sistem v petek ne bo posloval 

Slovenske poslovne banke od 19. novembra 2007 dalje upo-
rabljajo evropski plačilni sistem Target2 kot domači poravnal-
ni sistem za medbančna plačila velikih vrednosti, nujna plači-
la In poravnavo domačih klirinških sistemov. Ker evropski pla-
čilni sistem na veliki petek ne bo posloval, tudi banke In hra-
nilnice v državah Evropske unije tega dne ne bodo rtiogle Iz-
vajati medbančnega plačilnega prometa, ampak bo v okviru 
posamezne banke oz. hranilnice možna le obdelava Internih 
plačil. Ker je tudi ponedeljek praznični dan, bodo banke In 
hranilnice lahko Izvajale plačilni promet v polnem obsegu 
šele naslednji delovni dan, torej v torek, 14. aprila. C. Z. 

KRANJ 

Podražitev naftnih derivatov 

Danes so se v skladu z vladno uredbo spet spremenile ma-
loprodajne cene naftnih derivatov, tokrat so se vse zvišale. 
NeosvInčenI 95-oktanski motorni bencin se je podražil za 
2,6 centa, na 0,996 evra za liter, 98-oktanski bencin za 2,7 
centa, na i ,on evra, dizelsko gorivo za 3,1 centa, na 0,987 
evra. In kurilno olje za 3,7 centa, na 0,532 evra za liter. C. Z. 
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KRAN) 

Kmete pozivajo k oddaji zbirnih vlog 
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja in Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije pozivata kmete, da se na vpis-
nih mestih kmetijske svetovalne službe najkasneje do 20. 
aprila dogovorijo za datum elektronskega izpolnjevanja in 
oddaje zbirne vloge in zahtevkov za kmetijska plačila. Če se 
tega roka ne bodo držali, jim svetovalna služba ne bo mo-
gla zagotoviti pomoči do 15. maja, ko je zadnji rok za odda-
jo vloge, saj bo dala prednost tistim, ki so se že prej dogo-
vorili za pomoč in bodo na upravni enoti tudi uredili vse po-
datke v registru kmetijskih gospodarstev. Kmetje, ki bodo 
uveljavljali neposredna plačila za drobnico, morajo zahte-
vek vložiti že do konca aprila. C. Z. 

ČEŠNJICA, MARTINJ VRH 

Pridobivanje, predelava in raba lesne biomase 
Društvo podeželske mladine Škofje Loke in kmetijska sveto-
valna služba bosta v petek pripravila praktični prikaz izdelo-
vanja lesnih sekancev in delovanja peči za izkoriščanje les-
ne biomase ter predavanje o pridobivanju, predelavi in rabi 
lesne biomase. Predavanje Marjana Dolenška iz KGZ Novo 
mesto bo ob 19. uri v zadružnih prostorih na Češnjici, prak-
tični prikaz pa ob 17. uri na' kmetiji Martina Demšarja (pri 
Jauh) v Martinj Vrhu. Predsednica društva Vanja Friic bo 
sprejemala prijave za udeležbo na predavanju in praktičnem 
prikazu še danes in jutri na tel. št. 040/466-056. C. Z. 

ŠKOFJA LOKA 

Predstavitev dveh javnih razpisov 

Razvojna agencija Sora vabi v četrtek ob lo. uri v sejno sobo 
Upravne enote Skofja Loka na predstavitev javnih razpisov Di-
verzifikacija v nekmetijske dejavnosti in Podpora ustanavljanju 
in razvoju mikro podjetij. Prijave za udeležbo na predstavitvi 
sprejemajo še danes, v torek, na tel. št. 04/50 60 225 in po 
elektronski pošti na naslov kristina.miklavcic(g)ra-sora.si. C Z. 

MESTNA OBČINA KRANJ 
ŽUPAN 
Slovenski Irg 1, 4000 Kranj 
lel. 04/237 31 00, fax. 04/237 31 06 

350&43/2009-43/04 
23. 3. 2000 

Župan Mestne občine Kranj na podlagi 8. člena Zakona o vDlUni in referendum-
ski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007), 15. člena Odloka o oglaševanju in 
usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj (Uradni ist. RS, št. 79/2001 in 
20/2006) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 
33/2007) 

o b j a v l j a 

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE 
OGLAŠEVALSKIH MEST V MESTNI OBČINI KRANJ 

1. Mestna občina Kranj organizatorjem volilne kamparve za volitve poslancev iz 
Republike Stovenije v Evropski pariament (v nadaljevanju: organizatorji) po-
nuja brezplačna oglaševalska mesta za lepljenje in nameščanje plakatov z 
volilno propagandnimi sporočili. 

2. Oglaševalska mesta, ki so na voljo, so naslednja: 
- veliko plakatiranje: 
- jumbo plakati I: v dimenzijah: višina 3 m. širina 4 m, 
- lumbo plakati II: v dimenzijah; višina 2,38 m, širina 5,04 m, 
- srednje veliko plakatiranje 
- vitrine na avtobusnih postajah: v dimenzijah: višina 1,75 m, širina 1,185 m 

(vkJni del: vlšina:1,71 m, širina 1,16 m), 
- pano/l na dmgovih: v dimercijah: višina 1.7 m, šiiina 1,1 m, 
• malo plakatiranje 
- oglasni panoji: v dimenzijah: višina 1 m, širina 0,7 m. 

3. Organizatorji v vlogi navedejo želeno število oglaševalskih mest In velikost 
plakatov. 

4. Istoimenske liste kandidatov in posamezni kandidaU za volitve poslancev v 
Evrx)pski parlament Imajo lahko samo enega organizatorja volilne kampanje. 

5. Organizatorji morajo vk^vtožiti v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali 
poslati v priporočeni pošiljki na naskiv: Mestna občina Kranj, Oddelek za 
spk>šne zadeve, Sknenski trg 1,4000 Kranj, najkasneje do torka, 21. apri-
la 2009, do 10. ure. 

6. MestnaobčinaKranj.OddelekzaspkJšnezadeve.bozbralavtogeorganiza-
torjev in na podlagi načela enakopravnosti opravila žrebanje, ki bo dok>člk> 
tokadje oglaševalskih mest za organizatorje, ki bodo pmvočaarK) oddali vlo-
ge. Žrebanje bo potekate v ponedeljek, 4. maja 2009, ob 10. uri v sejni 
sobi i t 14 v stavbi Mestne občine Kranj. 

7. d̂ e bo želeno števito oglaševalskih mest v vk)gi organizatorjev presegk) kvo-
to brezplačnih oglaševalskih mest. Mestna občina Kranj organizatorjem pro-
ti plačilu omogoča dodatna oglaševalska mesta preko izvajak^ za izvajanje 
dejavnosti oglaševanja, plakatiranj In obveščanja, ki imajo z Mestno občino 
Kranj sklenjeno pogodbo: 
- AMICUS, d. o. o.. Poslovna enota Kranj, Planina 3. 4000 Kranj, 

tel.št.: 04/235 42 10, za panoje na drogovih, 
- TAM-TAM, d. o. o., Verovškova ulica 55 B. 1000 UiAJjana, 

tel.št.: 01/51 56 596 za mato plakatiranje. 
- METROPOUS MEDIA, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, 

tel. št.: 01 /585 20 50. za veliko in srednje veliko plakatiranje, 
- EUROPLAKAT, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ui4)liana, 

tel. št.: 01/585 20 50, za veliko m srednje vBOko plakatiranje. 
8. Plakatirarije na določenih ogiaševalskrTi mestih bo v skladu z 2. členom 

Zakona o voPIni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007) 
mogoče od 8. maja 2009 naprej. 

PODŽUPAN 
Mestne otjčine Kranj 

Bojan Homan I. r. 

Lani zadovoljni, letos previdni 
v Kmetijski zadrugi Medvode so lani povečali odkup mleka in živine ter promet v prodajalnah, letos 
pa zaradi krize napovedujejo za en odstotek nižje prihodke kot lani. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Medvode - "Z lanskim po-
slovanjem smo lahko zado-
voljni. Načrtovano prodajo 
in odkup smo močno prese-
gli. Obnovljeni prodajalni v 
Medvodah in v Vodicah sta 
pozitivno vplivali na promet, 
odkup mleka in živine je bil 
večji od pričakovanega, zbir-
n i center za govedo je delo-
val v polnem obsegu in tudi 
sobe za študente smo zapol-
nili," ocenjuje lanske dosež-
ke direktor medvoške zadru-
ge Milan Sobočan in dodaja, 
da so dosegli skoraj 9,6 mili-
jona evrov prihodkov, pri 
tem pa dobiček v višini 3.587 
evrov ne odraža uspešne 
prodaje, saj so zaradi nekate-
rih slabih naložb v preteklo-
sti in slabših prodajnih odlo-
čitev morali odpisati skoraj 
52 tisoč evrov. 

Zadruga je lani odkupila 
n milijonov litrov mleka, 
kar je 560 tisoč oz. pet od-
stotkov več kot leto prej. 
Število mlečnih kmetij se še 
zmanjšuje, v obdobju 
2 0 0 2 - 2 0 0 8 se je znižalo za 
47, povprečna količina mle-
ka na kmetijo pa se je v tem 
času zvišala z 68.738 na 
102.860 litrov. Lani je pre-
nehalo oddajati mleko devet 
kmetij, nekaj j ih bo še tudi v 
prihodnje, po napovedih 

Direktor zadruge Milan Sobočan v prostorih prenovljene medvoške prodajalne 

naj bi se število ustalilo med 
9 0 in 100. Izkušnje kažejo, 
da manjše kmetije (s prirejo 
mleka do 30 tisoč litrov), ki 
prenehajo oddajati mleko, 
opustijo tudi kmetovanje. 
Mleko so lani prodajali dve-
ma kupcema - Ljubljanskim 
mlekarnam in preko Gove-
dorejskega poslovnega 
združenja tudi v Italijo. Rej-
ci, ki so ga oddajali v Ljub-
ljano, so imeli vse leto mle-
ko plačano po pogodbeno 
dogovorjeni ceni, tistim, ki 
so ga oddajali v Italijo, se je 
cena začela zniževati avgu-

sta in se je občutao znižala 
decembra. 

Medvoška zadniga je po-
stala pomemben odkupova-
lec živine v slovenskem me-
rilu, saj je lani prek zbirnega 
centra živine prodala 3.051 
živali, od tega 953 živjJi, ki 
jih je odkupila zadruga. V za 
družnih prodajalnah v Med 
vodah, v Vodicah in Vižmar 
jah so promet povečali pov-
prečno za 22 odstotkov, večja 
kot leto prej je bila tudi pro-
daja k m ^ , gnojil, semen in 
drugega kmetijskega "blaga" 
v tranzitu - torej mimo skla-

dišča oz. maloprodaje. Kar 
zadeva naložbe, so lani za-
ključili triletni načrt obnove 
objektov in se začeli priprav-
ljati na gradnjo Poslovno 
prodajnega centra Brod. 

"Finančna in gospodarska 
kriza zadruge ne bo obšla, 
leto 2 0 0 9 bo leto strogega fi-
nančnega načrtovanja, siner-
gij in prodaje," pravi direktor 
Milan Sobočan in za letos 
napoveduje za odstotek 
manjše prihodke kot lani, 
znižanje stroškov oz. ohrani-
tev na lanski ravni ter Tmanj-
šanje zadolženosti. 

Vračilo denarja v evropsko blagajno 
Slovenija bo zaradi revizije neposrednih plačil morala vrniti v blagajno Evropske unije 1,5 milijona evrov. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Revizorji Evrop-
ske komisije so marca 2005 
opravili revizijo neposred-
nih plačil na površino za leti 
2 0 0 4 in 2005. Na podlagi 
meritve desetih parcel v Vi-
pavski dolini so ugotovili, da 
Slovenija ne izvaja sheme 
neposrednih plačil v skladu 
s predpisi EU, saj za meritev 
površine parcel uporablja 
neustrezno tehniko - meril-

no kolo namesto bolj na 
tančnih G P S naprav ter za 
starele orto foto posnetke 
Ker naj bi to predstavljalo fi-
nančno tveganje za evropski 
kmetijski sklad, je precilaga 
la finančni popravek nav 
zdol v znesku nekaj man 
kot 1,5 milijona evrov. Slove-
nija je temu ugovarjala in 
potem začela postopek pred 
t. i. spravnim organom, ki 
naj bi proučil argumente 
obeh strani, pri tem pa je na-

vedla, da je komisija ugoto-
vila stanje na nereprezenta-
tivnem vzorcu vsega desetih 
parcel in v Vipavski dolini, 
kjer ni značilnih kmetijskih 
površin. Spravni organ je 
sprejel njene argumente in 
svetoval Evropski komisij i 
vnovični premislek o višini 
finančnega popravka, komi-
sija pa tega ni upoštevala in 
bo Sloveniji v prihodnjih šti-
rih mesecih za poldrugi mi-
lijon evrov zmanjšala plači-

la, kar pa ne bo vplivalo na 
višino dodeljenih plačil 
kmetom. Kmetijski mini -
ster Milan Pogačnik je pove-
dal, da imajo precej argu-
mentov za tožbo proti Ev-
ropski komisiji, vendar 
bodo prej še proučili vse 
okohščine. Poleg Slovenije 
bo finančnega popravka 
navzdol deležno še sedem 
Članic EU, med njimi Dan-
ska, ki bo "prikrajšana" kar 
za sto milijonov evrov. 

Predstavili alccijo Kupujmo domače 
CVETO ZAPIOTNIK 

Brdo pri Lukovici - Na torko-
vi seji sveta Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije na 
Brdu pri Lukovid so za di-
rektorja zbornice imenovali 
dosedanjega vršilca dolžno-
sti Igorja Hrovatiča, obra-
vnavali so težave pri prireji 
mleka in predstavili akcijo 

Kupujmo domače, s katero 
želijo spodbuditi potrošnike 
k nakupu domačih pridel-
kov in izdelkov. "V zbomid 
se zavzemamo za čimprejš-
nje sprejetje zakona o gene-
rični promodji in za poveča-
nje samooskrbe s hrano." je 
dejal predsednik zbornice 
Ciril Smrkolj in ob tem na-
vedel podatek, da Slovenija 

uvozi polovico hrane, zele-
njave pa celo več kot 70 od-
stotkov. Kar zadeva težave 
pri prireji mleka, še zlasti 
zniževanje odkupnih cen za-
radi presežkov mleka na 
trgu, so pozvali vlado k spre-
jetju ukrepov, s katerimi bi 
zaustavili padec odkupnih 
cen, zagotovili pogoje za na-
daljnjo prirejo mleka, pravič-

nejše cenovno razmerje 
med prirejo, predelavo in 
prodajo mleka ter 100-
odstotno vračilo trošarine na 
energente ter preprečili zvi-
ševanje posrednih stroškov, 
ki vplivajo na prirejo mleka. 
Kmetijskega ministra so po-
zvali, da na zasedanju sveta 
kmetijskih ministrov E U za-
hteva, da Komisija E U zadr-
ži izvajanje ukrepa postop-
nega povečevanja mlečnih 
kvot in ponovno razmisli o 
načrtovani ukinitvi kvot. 

f 
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Topol pri težavah s prostato 
Veliko ljudi se v tem času jezi na cvetoče topole. Povzročajo jim namreč alergijo, a mladi, 
še nerazviti listni popki topola so po drugi strani učinkovito pomagalo pr\ težavah s prostato, tegobah 
pri uriniranju, hemoroidih ... 

PAVIA K U N E R 

Spomladi naberimo 
listne popke 

Čeravno po svetu uspeva 
skoraj štirideset različnih 
vrst topola (Populus), v 
Srednji Evropi najdemo le 
tri vrste: črni in beli topol 
ter trepetlika. Po vsej naši 
deželi je najbolj razširjen 
črni topol (Populus nigra). 
V ljudski medicini uporab-
ljajo v zdravilne namene po-
sušene, zaprte listne popke 
oziroma brste čmega topo-
la, ki jih nabiramo sponJa-
di. Vsebujejo eterična olja, 
čreslovine in glikozide. 

Po učinkih podoben vrbi 

Topolovo lubje je bilo kot 
zdravilo cenjeno že v antiki. 
Dioskurid je menil, da je lub-
je odlično zdravilo proti tišča-
nju na vodo, sok iz topolovih 
listov pa koristi proti boleči-
nam v ušesih. V srednjem 
veku so mazilo iz čmega to-
pola uporabljali za prepreče-
vanje vnetij in celjenje ran. 
Ljudsko zdravilstvo je s topo-
lom ponavadi zdravilo podo-
bne težave kot z vrbo (Salix): 
denimo revmatična obole-
nja, protin, gripo, povišano 
telesno temperaturo ... No-
tranjo rabo topola so svetova-
li pri vnetju črevesja ali me-
hurja in pri prehladu, zuna-
njo pa pri bolečinah v miši-
cah in sklepih in za celjenje 
ran. Novejše raziskave so po-
kazale, da popki topola vse-
bujejo salidlate, snovi, ki za-
virajo vnetja, uničujejo bakte-
rije in pospešujejo celjenje ran. 

Dvotedenska kura 

Zadnje čase čaj iz topolo-
vih popkov vse pogosteje 
priporočajo pri težavah s 
prostato in z njimi poveza-
nimi tegobami pri urinira-
nju. Ta čaj odpravlja tudi 
otekUne in blaži bolečine. 
Čaj pripravimo tako, da čaj-
no žličko posušenih brstov 
preUjemo s skodelico vrele 
vode in pustimo stati deset 
do petnajst minut, nato 
precedimo. Pijemo dve sko-
delici poparka na dan. Lah-
ko se odločimo za topolovo 
kuro, ki naj traja dva do tri 
tedne. Pri bolnikih z revmo 
in ptotinom ali pri težavah 
s prostato uživanje čaja v 
obliki kure privede do iz-
boljšanja. Uživamo ga lah-
ko tudi pri obolenjih žclod-
ca in črevesja, 

•v 

Topol lajša hemoroide 

V lekarni lahko kupite iz 
popkov pripravljeno mazilo, 
ki poleg dezinfekcijskega 
učinka deluje tudi kot ad-
stringens in tako lajša hemo-

Mladi listni popki topola so koristni pri obolenjih želodca 
in črevesja. 

roide, površinske rane, odrg-
nine, ozebline, sončne ope-
kline in mnoge podobne te-
žave. Za obkladke in kot do-
datek h kopeli prelijemo tri 
žličke brstov s tristo mililitri 

Topol koristi pri težavah s prostato in protinom. 

hladne vode, pokuhamo, 
precedimo in uporabimo kot 
dodatek kopeli ali ohladimo 
za obkladke. Mazila, obloge 
in kopeli so blagodejne zlasti 
pri bolečinah mišic in skle-
pov, torej pri sklepnem in 
mišičnem revmatizmu, kot 
tudi pri ranah in čirih. 

Prepovedi 

Pripravkov iz topola ne 
smejo uživati ljudje, ki so 
preobčutljivi za salidlate ali 
propolis. Tudi bolniki, ki so 
alergični na aspirin, se mo-
rajo izogibati zdravilnih 
rastlin s salidlati. Poleg to-
pola jih denimo vsebuje 
tudi vrba. Izogibajo pa naj 
se jih tudi nosečnice. 

KUHARSKI RECEPTI 
S ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 
Nedelja - Kosilo: g o v e j a j u h a z jetrnimi c m o č k i , p o l n j e n e 

telečje prsi, pražen krompir, hren z jabolki, motovileč z 
jajcem v solati, orehova potica; Večerja: rezine gnjati, pirhi, 
smetanov hren, toast. 
Ponedeljek - Kosilo: ze l en javna juha, p o p e č e n a g o v e d i n a iz 

juhe, pire krompir , hrenova o m a k a s kislo s m e t a n o ; Večerja: 
vel ikonočni v e n e c , j a g o d n i d ž e m , sadni ča j ali bela kava. 

Torek - Kosilo: k r e m n a j u h a iz bučk, p e č e n p i ščanec , regrat 

s k r o m p i r j e m : Večerja: k rompir jeva z loženka z ostanki mesei 

in j a j č n i m pre l ivom iz peč ice , zel jnata so la ta z lečo. 

Sreda - Kosilo: korenčkova j u h a z z d r o b o v i m i žličniki, pe-

č e n a sv in j ska rebra, p e č e n krompir , radič s f i ž o l o m in jajci v 

so lat i ; Večerja: ocvr te kruhove rezine, bela kava. 

Četrtek • Kosilo: o h r o v t o v a e n o l o n č n i c a s koSCkI g n j a t i , 

pa lač inke z orehi ; Večerja: n a m a z iz konzerve sardel , jajc, 

ze l i šč in z a č i m b , zrnat kruh, bela kava. 

Petek - Kosik>: fižolova juha z rezanci in m a j a r o n o m , ocvrti pol-

peti iz ribjih fi letov (oslič, skuša) , regrat z vroč im krompir jem 

in ocvirki; Večerja: skutni cmoki , kompot iz s u h e g a sad ja . 

Sobota - Kosilo: r ižota s te let ino in ze lenjavo, rdeča p e s a v 

solat i , j a b o l č n a pita; Večerja: j a j čne o m l e t e z regra tov imi 

popki in s e s e k l j a n o š u n k o , zrnat kruh, jogurt ali bela kava. 

Velikonočni venec 
Potrebujemo: 50 dag moke, 4 dag kvasa, približno četrt litra 
mleka, malo ruma, 5 dag sladkorja, lo dag masla ali margarine, 
1 jajce, 1 rumenjak, žličko soli in na paličice zrezane mandlje. 

Moko presejemo v skledo, v sredini naredimo jamico in va-
njo vlijemo kvaseč iz mleka, kvasa in malo moke. Pokrijemo, 
da vzhaja. Medtem razpustimo maslo, mu primešamo slad-
kor, 1 jajce in sol in vse to z moko In kvascem zamesimo v 
testo. Dobro ga stepemo, da postane gladko, in pustimo 
vzhajati vsaj dobre pol ure. Nato ga razdelimo na tri dele, 
vsakega oblikujemo v daljši svaljek ter spletemo kito in jo 
zaokrožimo v venec. Pomažemo ga s stepenim rumenja-
kom, potresemo z mandljevimi paličicami, potresemo s 
sladkorjem, pokapljamo z rumom, počakamo, da znova 
vzhaja, in pečemo v pečici, ogreti na 190 do 200 stopinj 
Celzija od 50 do 60 minut. Pečenega in malce ohlajenega 
preložimo ria večji krožnik, v sredo naložimo pirhe in posta-
vimo na praznično mizo. 

Namesto enega venca lahko napravimo dva manjša. 

Hrenova omaka 
Tri žemlje ali 15 dag belega kruha nadrobimo v juho, prevre-
mo in dobro pretlačimo, da dobimo primerno gosto omako. 
Dodamo žlico kisle smetane in dve pesti naribanega hrena 
ter po okusu solimo in okisamo z vinskim kisom. Ko do-
damo hren, jed ne sme več vreti. Ta omaka se odlično poda 
h kuhani govedini, suhemu mesu in različnim pečenkam. 

V odlični kondiciji 90 
v RAKOVIH KLEŠČAH 

MARJETA SMOLNIKAR 

Zdrav Človek ima tisoč 
različnih želja, bolan eno 
samo: ozdraveti. Kdo je to 
misel prvi izrekel, ne vem, 
vsekakor drži. 

Ponedeljek, 6. aprila 

Jutri me čaka četrti cikel 
kemoterapije. Pomeni, osem 
ur lenaijenja na oddelku 200 
na Golniku. Kako že pravi-

jo? Aha, kar je nujno, ni tež-
ko. Zahvaljujem se svojemu 
angelu varuhu in vsem, ki 
jim je zame mar in mi stojijo 
ob strani in mi na kakršen 
koli način pomagajo prema-
gati mojo življenjsko preiz-
kušnjo; vsem, ki me v moji 
šoli življenja učijo modrosti, 

mi odpirajo oči in ušesa, mi 
pomagajo, da opravljam vse 
življenjske izpite z najvišjo 
oceno. (Tudi ali predvsem iz-
pite z versko tematiko.) 

Laboratorijski izvidi so 
tudi danes razveseljujoči in 
ohrabrujoči. Kljub doseda-
njim trem ciklom kemotera-
pije je moja kri odlična ali 
vsaj tako dobra, da mi začet-
ka četrte terapije ni treba pre-
kiniti oziroma odložiti za te-
den dni. Skratka, sem v odlič-
ni tako telesni kot tudi dušev-
ni kondiciji in zdravljenje se 
lahko nadaljuje. 

Razen medicinskemu oseb-
ju na Golniku se za svoje 
(bom rekla kar) zdravje in 
odlično počutje zahvaljujem 

tudi dr. Petru Papugi, ki 
moje telo in moj imunski si-
stem pred vsakim novim ke-
moterapevtskim ciklom krepi 
z akupunkturo, se pravi, s ti-
sočletja starim in preverjenim 
kitajskim načinom zdravlje-
nja. 

Prepričana sem tudi v po-
zitivne učinke "zvarkov", ki 
sem jih po nasvetih pozna-
valcev, beri ljudskih strokov-
njakov, sama pripravila in 

jih redno uživam. Eden od 
obeh zvarkov za krepitev krvi 
je naslednji: v pol litra doma-
čega terana sem namočila 
pest (narezanih) suhih sliv, 
Jig, rozin, borovnic in brus-
nic. Potem ko sem vse skupaj 
pustila šestintrideset ur stati 

na soncu (kolikor je sonca, 
kajpada, sploh bilo), sem pri-
pravek spravila v hladilnik in 
si ga vsako jutro privoščim 
veliko jedilno žlico. Moram 
reči, daje zelo dobrega okusa. 

Drugi zvarek sem pripravi-
la iz soka dveh kilogramov 
sveže rdeče pese, dveh kilogra-
mov limon in kilograma 
smrekovega medu. (Po mo-
jem mnenju bi bil dober, če 
ne celo boljši tudi žajbljev 
med.) Vse tri sestavine sem 
dobro premešala in zdaj teko-
čino pijem dvakrat na dan po 
deciliter. Tudi ta pripravek je 
sorazmerno okusen in ga 
zato ni težko spraviti vase. 

Vse, kar v imenu svojega 
zdravja in za svoje telesno in 

duševno zdravje počnem, de-
luje na moje telo in dušo iz-
jemno pozitivno in blagodej-
no. Vsekakor pa tako blago-
dejno, da kljub resni diagnozi 
in težki terapiji moje življe-
nje teče nemoteno naprej. 
Celo več, kot samo nemoteno, 
lahko rečem, da odličtwJunk-
cioniram. 

Še zlasti pa pri tej vse-
stranski skrbi za svoje zdrav-

je izpostavljam in poudarjam 
dejstvo, da sem se domala 
povsem (recimo, v petindevet-
desetih odstotkih) odrekla 
hrani živalskega izvora. To 
dejstvo se mi zdi izjemnega 
pomena. 

(Se nadaljuje.) 
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SVET OSNOVNE ŠOLE TRŽIČ 
Šolska ulica 7 
4290 Tržič 

razpisuje delo(mo mesto 

RAVNATEUA/RAVNATEUlCE 

TRZIC 

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ 
ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne 
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. I. RS, št. 16 /07 - uradno 
prečiščeno tjesedilo in 36 /08 ) . 
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. 
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. 
Začetek dela je 1. januarja 2010 oziroma skladno s sklepom 
o imenovanju oziroma skladno s soglasjem ministra k imenova-
nju. 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(potrdila o izobrazbi, program vodenja zavoda, kratek življenje-
pis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, potrdilo o neKaz-
novanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi 
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 15 
dneh po objavi razpisa na naslov: 
SVET OSNOVNE ŠOLE TRŽIČ, Šolska ulica 7, 4290 Tržič, 
z oznako "Za razpis ravnatelja". 

Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku. 

Razstava velikonočnih pirhov 
Bliža se velika noč in prav^^&t^ se že marsikdo 

med vami pripra^jlg^ pra^ijX(ojpkrat radi Se bolj 
natančno kot p ^ ^ ^ pospfavimo svoje domove in 

jih tudi okrasin^, da^^pmaramo pravo praznično 
vzdušje. Morda se tudi i'! ti tem času, ko je Se pre-
kmalu za peko potice/piw'^zamotite z barvanjem 
okrasnih pirhov. Zdaj l^^e^odaj tudi za barvanje 
pravih jajc, vas vabim^ da^epSate izpihana jajca, 
steklena, plastična, ^ stfropora, lesa ali jajca iz 
kakSnegeriifugega m^rialt^Med jajci vseh velikosti 
se seveda Iv^o znc0^ tu^^ piSčanček 
ali kokošk^ Dajte domišlji-
ji prosto pontj ui^rite kaj lepega. " 

Če želite, nekaj svojih |z4elk0\r" od flonedeljka 
dalje, vsak dan od: 8. do igt i^re (v|)etek do 16. 
ure) prinesitš k n^m. Razstavili jih bomo v avli 
Gorenjskega gl^a, na Bleiwieisoyijp^i 
v Kranju. Razstaro bO'̂  
vse do torka, 14. aprila, 
boste svoje izdfikejahko 
odnesli nazaj dorfiov. 

Prisrčno vas v a b i m o l< sode lovan ju 
in t u d i k ogledu razstave! Gorenjski Glas 

Velikonočne jedi 
BORIS BERGANT 

Velika noč je čas, ko barva-
mo pirhe in pečemo potico, 
ter priložnost, da se zbere 
vsa družina. Seveda ob takš-
ni priložnosti brez dobre 
hrane ne gre, pa naj bo kaj 
tradicionalno velikonočnega 
ali kaj lahkega spomladan-
skega. Na bližnjem travniku 
nas že čaka regrat, v gozdu 
čemaž in mar&iice, pri me-
sarju velikonočna šunka, na 
tržnici prvi šparglji, aitičoke 
in seve^ hren... Z nekaj do-
mišljije lahko iz naštetih se-
stavin napravite marsikatero 
jed za ta čas, morda pa kako 
idejo dobite tudi med spod-
njimi recepti. 

Piščančji namaz 
s hrenom 

Potrebujemo: 2,5 dl kuije 
juhe, 20 dag piščancih prsi 
brez kosti, 2 žlici limonovega 
soka, 4 Hice ekstra deviškega 
oljčnega olja, 1 žlico sveže na-
ribanega hrena, sol in sveže 
mlet poper. 

Kurjo juho zavrite, dodajte 
piščančje prsi, pokrijte in jih 
na šibkem ognju kuhajte 10 
minut Meso nekoliko ohla-
dite, ga narežite na kockice 
in ga v mešalcu skupaj z li-
monovim sokom, ekstra de-
viškim oljčnim oljem ter 4 
žlicami juhe spasirajte. Do-
dajte nastrgan hren, solite in 
popoprajte po okusu ter do-
bro premešajte. 

Dimljena svinjina 
s pestom črnega sezama 
in hrenom 

Za 4 osebe potrebujemo: 80 
dag dimljene svinjske potrebu-
ševine, 3 žlice črnega sezama, 
ekstra deviško oljčno olje, j žli-

ce parmezana, sol in sveže 
mlet poper. 

Svinjsko potrebuševino 
skuhajte. Medtem v elekteič-
nem mešalniku zmeljite se-
zam in nariban parmezan 
ter prilijte toliko ^ t r a devi-
škega oljčnega olja, da dobi-
te gladko, kremasto omako. 
Po okusu jo solite in popo-
prajte ter jo prelijte preko na 
rezine narezane svinjine in 
postrezite s kuhanim ali pire 
krompirjem. 

Rižota z marčnicami 
in šparglji 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 
manjšo čebulo, 2 stroka česna, 
50 dag svežih špar^jev, 40 dag 
svežih marčnic, 2 žlici masla, 
40 dag riža arhorio, 11 mesne 
juhe in sol. 

V večji kožici razpustite 
polovico masla, na njem po-
pražite očiščeno in seseklja-
no čebulo ter olupljene in 
narezane šparglje. Dodajte 
riž in oprane ter na kocke 
narezane marčnice, malo 
popražite in postopoma pri-
livajte juho, vedno ko se vpi-

je, in premešajte. Ko riž po-
stane že skoraj čisto mehak, 
dodajte preostalo maslo. Pre-
mešajte, še malo podušite in 
solite po potrebi. Takoj po-
strezite z naribanim parme-
zanom ali drugim trdim si-

Pečen goveji ni^bif z 
marčnicami in čemažem 

Za 4 osebe potrebujemo: 6 
žlic oljčnega olja, 60 dag gove-
jega rostbija, j o dag marčnic, 
2 žlici svežega sesekljanega pe-
teršilja, 1 dl suhega belega 
vina, 10 dag sesekljanega če-
maža, sol in sveže mlet poper. 

V dovolj veliki posodi se-
grejte oljčno olje in na njem 
z vseh strani 15-20 minut pe-
dte soljen in popopran gove-
ji rostbif. Zunaj naj bo lepo 
zapečen, v sredini pa še rož-
nat. Po želji ga lahko tudi 
prepečete. Pečen rostbif po-
ložite na krožnik in postavite 
v toplo pečico. Na preosta-
lem olju prepražite očiščene 
marčnice, čemaž in peteršilj. 
Začinite s soljo in poprom 

ter zalijte z vinom in dušite 
toliko časa, da tekočina izpa-
ri. Rostbif narežite na rezi-
ne, jih obložite z gobami in 
postrezite. 

Regrat s krompirjevim 
prelivom 

Za 4 osebe potrebujemo: 8 
rezin opečene slanine, 2 sred-
nje velika krompirja, 2 dl mes-
ne juhe, 2 žlici balzamičnega 
kisa, J žlice jabolčnega kisa, j 
žlice oljčnega dja, 60 dag očiš-
čenega regrata, sol in sveže 
mlet poper. 

Slanino z obeh strani po-
pedte na ponvi, da postane 
povsem h^tljava. Krompir 
olupite, ga narežite na čisto 
majhne kockice in ga sku-
hajte v juhi, ki ste ji dodali 
balzamični kis. Kuhanega 
ohladite in ga začinite z ja-
bolčnim kisom, oljčnim ol-
jem, soljo in poprom. Preliv 
dobro premešajte in ga pre-
lijte preko očiščenega ter 
opranega regrata. Potresite z 
zdrobljeno slanino in takoj 
postrezite. 

RAČUNALNIK IN JAZ (ŠT. 141) 

Uporaba interneta in blogov 
ROBERT GUŠTIN 

Decembra 2008 so bili ob-
javljeni Eurostatovi podatki o 
uporabi intemeta in sodo-
bnih informadjsko-komu-
nikadjskih tehnologij ter sto-
ritev v gospodinjstvih. Podatki 
se nahajajo na spletni strani 
http;//epp.eurostat.ec.europa. 
eu. V raziskavi so sodelov^e 
države članice Evropske unije. 
Ciljna populadja so bili posa-
mezniki stari med i6 in 74 let, 
oziroma gospodinjstva z vsaj 
enim članom, ki je star od 16 
do 74 let V Sloveniji je bila raz-
iskava izvedena s telefonskimi 
in osebnimi intervjuji. 

V splošnem ugotavljamo, 
da se uporaba in dostop do 

intemeta v Sloveniji giblje 
pod povprečjem Evropske 
unije. Deleži uporabnikov 
intemeta stagnirajo oziroma 
naraščajo počasneje, kot je 
evropsko povprečje. Prav 
tako je nekoliko pod evrop-
skim povprečjem, ki je 25,62 
odstotka, tudi delež gospo-
dinjstev z dostopom do inter-
neta. V Sloveniji je ta delež 
sedaj v okvim 59 odstotkov. 
V obdobju od leta 2007 do 
2008 je delež gospodinjstev 
z dostopom do intemeta v 
Sloveniji zrasel le za eno od-
stotno točko, povprečje v Ev-
ropski uniji pa je bilo 6 od-
stotnih točk. Ddež gospo-
dinjstev s širokopasovnim 
dostopom do intemeta v Slo-

veniji je enak povprečju EU 
in znaša 50 o^totkov. Naj-
višje deleže gospodmjstev z 
dostopom do intemeta bele-
žijo skandinavske države, saj 
tam deleži presegajo 80 od-
stotkov. 

Pri lokadji dostopa do in-
temeta je Slovenija nekoliko 
nad povprečjem pri dostopu 
v izobraževalni institudji, od 
koder dostopa do intemeta 9 
odstotkov uporabnikov, 28 
odstotkov pa jih do intemeta 
dostopa na delovnem mestu. 
Glede dostopa od doma je 
Slovenija še vedno pod pov-
prečjem EU, Id je 55 odstot-
kov, v Sloveniji je delež posa-
meznikov, ki dostopajo do 
intemeta od doma, 48 od-

stotkov. Najvišje deleže do-
stopa od doma beležijo v se-
vernih oziroma skandinav-
skih državah, kjer ti deleži 
presegajo 70 odstotkov. 

Blogi so v Sloveniji čedalje 
bolj priljubljeni, kljub temu 
da so k nam prišli s precejš-
njo zamudo, podobno kot 
prihajajo k nam z zamudo 
tudi spletna socialna omrež-
ja. Bloge je leta 2008 bralo 
skoraj 300 tisoč ali 24,2 od-
stotka rednih uporabnikov 
spleta, lastne bloge pa je ime-
lo in vzdrževalo okoli 44 tisoč 
oseb. V primerjavi z EU, kjer 
bloge bere 15 odstotkov celo-
tae populadje, ustvarja in 
vzdr^je pa jih 4 odstotke, jih 
v Sloveniji s 17 odstotki očit-
no beremo nekoliko raje, kot 
je v povprečju EU, ustvarja-
mo pa jih v bistveno manj-
šem obsegu, saj to počne le 2 
odstotka celotne populadje. 
Povečalo se je tudi število 
oseb, ki komentirajo bloge. V 

letu 2008 jih je okoU 88 tisoč 
med uporabniki intemeta, 
kar predstavlja 5 odstotkov 
vseh oseb, starih od 10 do 74 
let, oziroma 9 odstotkov red-
nih uporabnikov intemeta. 
Pri tem je bloge vsaj enkrat 
obiskalo 42,5 odstotka upo-
rabnikov ali okoli 452 tisoč 
oseb. 

Veča se število uporabni-
kov, ki imajo lasten blog. Leta 
2005 so imeli slovenski upo-
rabniki intemeta okoli tisoč 
blogov, danes ugotavljamo, 
da ima lasten blog več kot 68 
tisoč posameznikov. Uporab-
niki in ustvarjald blogov so 
predvsem mlajši uporabniki 
intemeta. Obiskovald blogov 
so v največji meri stari od 16 
do 34 let, intenzivni uporabni-
ki intemeta, Id ga obiskujejo 
večkrat dnevno ali skoraj vsak 
dan, ter šolajod, in tisti, z viš-
jo šolo aH več. Največ tistih, ki 
imajo svoj blog, je starih od 16 
do 34 let le 9,4 odstotka last-

nikov blogov je starejših od 35 
let Za lastnike je značilno, da 
zelo pogosto uporabljajo in-
ternet, kar 40 odstotkov last-
nikov pa je šolajočih. 

Podatki in rezultati v Slo-
veniji sovpadajo tudi s trendi 
iz tujine. Slovenija je prese-
netljivo blizu ZDA po deležu 
uporabnikov intemeta, ki so 
že kdaj brali blog koga dru-
gega, saj je v ZDA taldh 33 
odstotkov, v Sloveniji pa 29,8 
odstotka uporabnikov inter-
neta. Predvsem je v Sloveniji 
manj lastnikov blogov, saj jih 
je v ZDA 12 odstotkov, v Slo-
veniji pa le 4,5 odstotka upo-
rabnikov. Vendar analize ka-
žejo na to, da se bo ta številka 
kmalu povečala. 

Včasih suhoparni statistič-
ni podatki podajo pravo sliko 
razvoja in trendov v družbi. 
So pa številke dostikrat pred-
met hvale posameznih 
uspešnih držav. Slovenija 
jim vsekakor dobro sledi. 
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G O R E N J S K I G L A S 

torek, 7. apriJa 2 0 0 9 2 3 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
-PROSTA DELOVNA MESTA 
NA GORENJSKEM (m/ž) 

DEUVEC BREZ POKUCA 
TERENSKI OOSTAVUALEC-PRODA-
JALEC; do 23.04.2009; OGREX, 
d.o.o.,PODREČA 5, MAVČIČE 
SVETOVANJE IN PRODAJA; do 
30.04.2009; NATAŠA SPRAGER S.P., 
UUBLJANSKAC, 21. KRANJ 
POMOŽNI DELAVEC 
POMOČ V STREŽBI; do 18.04.2009; 
MAJA KOS. S.P., ALPSKA C. 43, LESCE 
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA 
DELAVEC ZA MANJ ZAHTEVNA DELA; 
co 17.04.2009; ADECCO H.R., d.0.0., 
ZOISOVA UL 1, KRANJ 
KOMISIONAR; do 10.04.2009; AGEN-
CIJA M SERVIS, d.0.0., IGRIŠKA UL 14, 
UUBUANA 
BLAGOVNI MANIPULANT; do 
10.04.2009; AGENCUA M SERVIS. 
(J.O.O., IGRIŠKA UL 14, UUBUANA 
AVTOMEHANIK; do 08.06.2009; AVTO-
TRADE, d.0.0., SINJA GORICA 11,1360 
VRHNIKA 
KUHAR; do 19.05.2009; AVTOTRADE, 
d.0.0., SINJA GORICA 11, 1360 VRH-
NIKA 
ČISTILKA / SOBARICA; do 11.04.2009; 
HOTEL CREINA, d.0.0., KOROŠKA C. 
5, KRANJ 
TOPILEC; do 11.04.2009; ISKRA ISD -
LIVARNA, d.0.0., SAVSKA LOKA 4, 
KRANJ 
DELAVKA V PROIZVODNJI; do 
22.04.2009: MANPOVVER, D.O.O., 
KOROŠKA C. 14, KRANJ 
SOBAR V PLANINSKEM DOMU; do 
26.04.2009; PO UUBUANA - MATICA, 
TBIGLAVSKAC. 93, MOJSTRANA 
ČISTILKA; do 15.04.2009; PROSEN 
COM. d.0.0., SP. DUPUE 8, DUPUE 
ČISTILKA; do 11.04.2009; PROSEN 
COM, d.0.0., SP. DUPUE 8. DUPUE 
ČISTILKA; do 13.04.2009; PROSEN 
COM, d.o.o., SP. DUPUE 8, DUPUE 
MATAKAR; do 10.04.2009; VILKO GO-
RENC S.P., GRAJSKA UL 14, BOHINJ-
SKA BISTRICA 
ČISTILKA; do 14.04.2009; ŠOBEC, 
d.o.o., ŠOBČEVA C. 25. LESCE 
ČISTILKA. SOBARICA; do 14.04.2009; 
BORUT JURKOVIČ S.P.. RIBČEV LAZ 
50. BOHINJSKO JEZERO 

NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO 2 
LET) 
NATAKAR; do 22.04.2009; SKUPINA 
KARIERA, d.o.o.. DUNAJSKA C. 21. 
UUBUANA 
NIŽJA POKUCNA IZOBRAZBA (DO 3 
LET) 
KUHAR; do 15.04.2009; SKUPINA KA-
RIERA, d.o.o., DUNAJSKA C. 21, UUB-
UANA 
GOZDARSKI DELAVEC - OBŽAGOVA-
LEC; do 22.04.2009; TISA, d.o.o., 
IŽANSKA C. 213, UUBUANA 
KUUČAVNIČAR 
do 08.04.2009; ETA ŽIVILSKA INDU-
STRUA, D.D., KAJUHOVA POT 4, 1241 
KAMNIK 
ORODJAR 
do 23.04.2009; A KVICK, d.o.o., POLJA-
NE 13, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 
STROJNIK 
do 19.04.2009; KOPLA, d.o.o., KIDRI-
ČEVA C. 75, ŠK. LOKA 
AVTOMEHANIK 
do 08.04.2009; AVTOHIŠA KAVČIČ, 
d.0.0., MIUE 45, VISOKO 
ELEKTROINSTALATER 
do 12.04.2009; ZVONE KUŠAR S.P., 
KAJAKAŠKA C. 52, 1211 UUBUANA-
ŠMARTNO 
do 07.04.2009; GRAD, OGP, d.d., 
GRAJSKA C. 44, BLED 
AVTOELEKTRIKAR 
do 08.06.2009; AVTOTRADE, d.o.o., 
SINJA GORICA 11,1360 VRHNIKA 
do 19.04.2009; AVTOTRADE, d.o.o., 
SINJA GORICA 11,1360 VRHNIKA 
ELEKTRIKAH ELEKTRONIK 
d019.04.2009; MATEJ JUSTINEK, s.p.. 
PTUJSKA C. 84. 2331 PRAGERSKO 
FRIZER 
dO 16.05.2009; ALEX KUDUZOVIČ 
S.P., MUAVČEVA UL 15. 1291 ŠKOF-
UICA 
do 03.05.2009; RIKO LEGAT S.P., PRI-
MOŽIČEVA UL 10, 1231 UUBUANA -
ČRNUČE 
do 12.04.2009; BORUT NOVAK S.P.. 
IGRIŠKA UL 10, UUBUANA 
VOZNIK 
do 07.04.2009; GRAD, OGP. d.d., 
GRAJSKA C. 44, BLED 
VOZNIK AVTOBUSA 
do 15.04.2009; MAZREKU, d.o.o., ZA 
MOŠENIKOM 16, TRŽIČ 
PRODAJALEC 
do 11.04.2009; ASKOT, d.o.o., C. JAKA 
PLAT1ŠE 18, KRANJ 
do 12.04.2009; METI-PEK, d.o.o., 
UUBUANSKA C. 3 D, 1241 KAMNIK 

do 09.04.2009; NATON, d.0.0.. C. 24. 
JUNUA25.1231 UUBUANA-ČRNUČE 
do 22.04.2009; PROSEN COM d.o.o.. 
SP. DUPUE 8, DUPUE 
do 12.04.2009; SLOVENSKA KNJIGA 
d.o.o.. STEGNE 3. UUBUANA 
KUHAR 
do 19.04.2009; AVTOTRADE, d.o.o., 
SINJA GORICA 11,1360VRHNIKA 
do 14.04.2009; HOTEL SLON, d.d., 
SLOVENSKA C. 34, UUBUANA 
do 11.04.2009; OBALNI DOM UPOKO-
JENCEV KOPER, KROŽNA C. 5. 6000 
KOPER 
do 26.04.2009; PD UUBUANA - MATI-
CA. TRIGLAVSKA C. 93. MOJSTRANA 
do 12.04.2009; RESTAVRACIJA ARBO-
RETUM. d.0.0., VOLČJI POTOK 43 G, 
1235 RADOMUE 
do 09.04.2009; ULJANA KAVČIČ S.P., 
TRG SVOBODE 11.5222 KOBARID 
NATAKAR 
do 08.04.2009; KUSTERLE JAKA S.P.. 
SREDNJA VAS 87, SRED îlA VAS V BO-
HINJU 
do 13.04.2009; JANKO NOČ S.P., C. 
SVOBODE 1, BLED 
do 03.05.2009; MAGDIČ ANTON S.P., 
DELAVSKA C. 18, ŠENČUR 
do 14.04.2009; MILENKO GREGORIČ, 
S.P., BEGUNJE 160. BEGUNJE 
do 14.04.2009; HOTEL SLON, d.d., 
SUDVENSKA C. 34, UUBUANA 
do 26.04,2009; PD UUBUANA - MATV 
CA, TRIGLAVSKA C. 93. MOJSTRANA 
do 09.04.2009; UUANA KAVČIČ S.P., 
TRG SVOBODE 11, 5222 KOBARID 
SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA 
POMOČ V STREŽBI: dc 26.04.2009; 
BAR PLUS, d.0.0., LOKA 82, TRŽIČ 
ELEKTROMONTER, ELEKTROINSTA-
LATER; do 13.04.2009; STANISLAVVO-
DLAN S.P., SUHAD0LE21, 1218 KO-
MENDA 
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA-MED-
NARODNI PROMET; do 08.04.2009; IN-
TERUNE, d.o.o., GRENC 37, ŠK. LOKA 
KUHAR, PICOPEK; do 12,04.2009; IN-
TERSPORT, d.o.o., BETDNOVA UL 2, 
KRANJ 
PRODAJALEC; do 10.04.2009; IVANU-
ŠA. d.o.o.. MAVČIČE 102. MAVČIČE 
KUHAR; do 16.04.2009; VIDMAR JA-
NJA S.P., BEGUNJSKA C. 6 B, LESCE 
IZMENOVODJA V DELAVNICI PLASTI-
KE; do 11.04.2009; MANPOVVER, 
D.O.O., KOROŠKA C. 14, KRANJ 
KUHAR - PIZZOPEK; do 03.05.2009; 
MGP. d.o.o.. GORENJSKA C. 13,1215 
MEDVODE 

KUHAR; do 13.04.2009; MGP, d.o.o., 
GORENJSKA C. 13,1215 MEDVODE 
NATAKAR; do 13.04.2009; MGP, 
d.0.0., GORENJSKA C. 13, 1215 MED-
VODE 
STROJNIK TGM; do 17.04.2009; NGM 
PROJEKT, d.o.o., GRAJSKA C. 44, 
BLED 
VARNOSTNIK; do 22.04.2009; SINTAL, 
d.d., LITOSTROJSKAC. 38, UUBUANA 
NATAKAR; do 18.04.2009; SKUPINA 
KARIERA, d.o.o., DUNAJSKA C. 21. 
UUBUANA 
NATAKAR; do 14.04.2009; BORUT 
JURKOVIČ S.P., RIBČEV LAZ 50. BO-
HINJSKO JEZERO 
LESARSKI TEHNIK 
do 13.04.2009; DIMPEX, d.o.o., ZG. 
SrTNJE 284, ŽABNICA 
do 20.04.2009; TEKNOS, d.o.o., KI-
DRIČEVA C. 94, ŠK. LOKA 
STROJNI TEHNIK 
do 17.04.2009; A1-REM0NT KRANJ, 
d.o.o., UUBUANSKA C. 22, KRANJ 
do 12.04.2009; LfrOSflROJ - PTS, d.ox)., 
LHOSTROJSKAC. 42, LJUBLJANA 
do 22.04.2009; PROSEN COM, d.o.o., 
SP. DUPUE 8, DUPUE 
do 13.04.2009; TEHNOGOZD, d.o.o., 
LETAUŠKAC. 29. UUBLJANA 
GRADBENI TEHNIK 
do 22.04.2009; PROSEN COM, d.o.o., 
SP. DUPUE 8, DUPUE 
GOSTINSKO TURISTIČNI TEHNIK 
do 27.04.2009; RIBČNEK, Bled, d.o.o., 
ŽELEŠKAC. 9, BLED 
EKONOMSKI TEHNIK 
do 1704.2009; AGENCUA M SERVIS, 
d.0.0., SLOVENSKI TRG 8, KRANJ 
do 11.04.2009; DARIN, d.o.o., VELE-
SOVSKAC. 49, ŠENČUR 
do 15.04.2009; DOM PETRA UZARJA, 
R0ČEVNICA58, TRŽIČ 
do 19.04.2009; VEDA INVEST, d.o.o., 
ANKARANSKA C. 7 B, 6000 KOPER 
SREDNJA STROKOVNA AU SPLOŠNA 
IZOBRAZBA 
ZOBNA ASISTENTKA; do 03.05.2009; 
DIAMED, d.o.o., BARJANSKA C. 56, 
UUBUANA 
ADMINISTRATOR: do 03.05.2009; 
FOTO SU12ER, d.o.o., UUBUANSKA 
C. 13 D. 1236 TRZIN 
FOTOGRAF: do 03.05.2009; FOTO 
SULZER, d.o.o., UUBUANSKA C. 13 
D, 1236 TRZIN 
POSLOVNA SEKRETARKA; do 
03.05.2009; MAIUS, d.o.o.. UUB-
UANSKA C. 13 D. 1236 TRZIN 

INVESTICUSKI SVETOVALEC; do 
03.05.2009; MATTES, d.o.o., BREG 7, 
5000 NOVA GORICA 
ZASTOPNIK I; do 16.04.2009; MER-
KUR zavarovalnica, d.d., DUNAJSKA C. 
58, UUBUANA 
ZASTOPNIK II; do 15.06.2009; MER-
KUR zavarovalnica, d.d., DUNAJSKA C. 
58, UUBLJANA 
PROMOTOR; do 23.04.2009; NATON, 
d.o.o., C. 24. JUNUA 25, 1231 UUB-
UANA-ČRNUČE 
TRGOVSKI ZASTOPNIK; do 
08.04.2009; KOVAČ MARKO S.P.. VE-
LENJSKA C. 11, 3310 ŽALEC 
KOMERCIAUST; do 16.04.2009; 
OUICKINŽINIRING, d.o.o., PREDMOST 
22, POUANE NAD ŠKOFJO LOKO 
GRADBENI TEHNIK/GRADBENI DELO-
VODJA; do 15.04.2009; SKUPINA KA-
RIERA d.0.0.. DUNAJSKA C. 21, UUB-
LJANA 
INŽ. ELEKTROTEHNIKE 
dO 09.04.2009; BUHEXPO.SI, d.o.o., 
VEROVŠKOVA UL 60 A, UUBLJANA 
EKONOMIST ZA ANAUZE IN PLANI-
RANJE 
do 08.04.2009; PRO COMMERCE, 
d.0.0., STRITARJEVA UL 5, KRANJ 
KOMERCIALIST (VSŠ) 
do 15.04.2009; MEDIA BUS, d.o.o., 
BREZNIKOVA C. 7 A, 1230 DOMŽALE 
VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA 
RECEPTOR, INFORMATOR; do 
14.04.2009; BORUT JURKOVIČ S.P., 
RIBČEV LAZ 50, BOHINJSKO JEZERO 
DIPL INt STROJNIŠTVA (VS) 
do 14.04.2009; ZORNIK. d.o.o., POT 
NAUSICE 17, BLED 
UNIV. DIPL INŽ. STROJNIŠTVA ZA 
ENERGETIKO 
do 14.04.2009; MANPOVVER, D.O.O.. 
KOROŠKA C. 14, KRANJ 
UNIV. DIPL INŽ. RAČUNALNIŠTVA IN 
INFORMATIKE 
do 30.04.2009; IPLUS, d.o.o., KIDRI-
ČEVA C. 75, ŠK. LOKA 
DIPL INŽ. GEODEZIJE (VS) 
do 26.04.2009; TOMAŽ SKUBIC S.P., 
ADAMIČEVA.C. 2,1290 GROSUPUE 
DIPL INŽ. GRADBENIŠTVA (VS) 
do 14.04.2009; MANPOVVER, D.O.O., 
KOROŠKA C. 14, KRANJ 
UNIV. DIPL PRAVNIK 
do 03.05.2009; MAIUS, d.o.o., UUB-
DANSKA C. 13 D. 1236 TRZIN 
DIPL. VZGOJITEU PREDŠOLSKIH 
OTROK (VS) 
do 11.04.2009: VRTEC BLED, TRU-
BARJEVA C. 7, BLED 

DR. MEDICINE 
do 26.04.2009; OZG, ZD BLED, 
ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ, MLADIN-
SKA 0.1, BLED 
do 26.04.2009; OZG, ZDRAVSTVENI 
DOM JESENICE, C. MARŠALA TITA 78, 
JESBilCE 
do 30.04.2009; OZG, ZDRAVSTVENI 
DOM JESENICE, C. MARŠALA TTTA 78, 
JESBIlCE 
dO 09.04.2009; OZG. ZDRAVSTVENI 
DOM TRŽIČ, BLEJSKA C. 10, TRŽIČ 
DR. MEDICINSKE BIOKEMIJE 
do 11.04.2009; OSNOVNO ZDRAV-
STVO GORENJSKE, GOSPOSVETSKA 
UL 9, KRANJ 
DR MEDICINE SPECIAUST SPLOŠNE 
MEDICINE 
do 26.04.2009: OZG, ZD BLED, 
ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ, MLADIN-
SKA C. I.BLED 
DR. MEDICINE SPECIALIST PEDIA-
TRUE 
do 12.04.2009; OZG, ZDRAVSTVENI 
DOM RADOVUlCA, KOPAUŠKA C. 7, 
RADOVUlCA 
do 23.04.2009; OZG. ZDRAVSTVENI 
DOM ŠK. LOKA. STARA C. 10. ŠK. 
LOKA 
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA 
LOGOPED; do 23.04.2009; OZG. 
ZDRAVSTVENI DOM ŠK. LOKA, STARA 
C. 10, ŠK. LOKA 
VODJA RNANČNO - RAČUNOVODSKE-
GA ODDELKA; do 17.04.2009; SIGR 
d.o.o., SP. PLAVŽ 14 F. JESENICE 
NPK Voznik v cestnem prometu 
do 15.04.2009: REBOLKOP. d.o.o.. 
PREDOSUE 115. KRANJ 
NPKVamostnlk-čuvaj 
do 30.04.2009; VARNOST VIČ. d.d., 
KOPRSKA UL 94, UUBUANA 

Prosta delovna mesta objavljamo po 
podatkih Zavoda RS za zaposlovanje. 
Zaradi pomanjkanja prostora niso ol>-
JavlJena vsa. Prav tako zaradi pregled-
nosti objav Izpušiamo pogoje, ki jih 
postavljajo delodajalci (delo za dok)-
čen čas, zahtevane delovne Izkuinje, 
posebno znanje in morebitne druge 
zahteve). Vsi navedeni in manjkajoči 
podatki so dostopni: 
- na oglasnih deskah območnih služb 
In uradov za delo zavoda; 

• na domači strani Zavoda RS za zapo-
slovanje: http://www.ess.gov.sl; 

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

http://www.ess.gov.sl
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V skladu z 21 . in 49. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07, ZLS^IPB2, 2 7 / 0 8 - odločitev US RS. 76/08), 20. členom Sta-
tuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2 0 / 0 1 , 2 3 / 0 2 in 
28/03) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list 
RS, št. 5 8 / 0 3 in vse nadaljnje spremembe), je občinski svet Občine Jezer-
sko na svoji 13 . redni seji. dne 31 . 3. 2009. sprejel 

ODLOK 
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave 

Občine Jezersko 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem odlokom se ustanovi Občinska uprava Občine Jezersko (v nadaljeva-
nju: občinska uprava) ter določa organizacija, delovno področje, način vo-
denja in pristojnosti občinske uprave. 

2. člen 

V tem odbku uporabljeni izrazi nazivi ali poimenovanja, zapisana v moški 
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralna za moške in ženske. 

3. člen 

Območje pristojnosti ot>činske uprave obsega območje Občine Jezersko. 
Uradni jezik v občinski upravi je slovenščina. 
Otsčinska uprava izvaja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne nalo-
ge ter druge naloge v okviru pravic in dolžnosti ol)čine na delovnih podro-
čjih, določenih z zakonom in tem odlokom. 
Občinska uprava opravlja svoje delo po pravilih stroke in mora biti pri oprav-
ljanju svojega dela politično nevtralna. 
Občinska uprava oziroma njeni uslužbenci morajo varovati tajnost podatkov, 
ki so z zakonom ali dnjgimi predpisi določeni kot poslovna, državna ali urad-
na tajnost ali v skladu z zakonom sodijo pod varstvo osebnih podatkov. 

4. člen 

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z ot)činskimi upravami 
drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, 
družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter pč>dše 
tkov in ob/estil ter preko skupnih delovnih teles. 
Zadeve Iz lastne pristojnosti in Iz prenesene državne pristojnosti opravlja ob-
činska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom ot> 
čine in s tem odlokom. 

5. člen 

Občinska uprava je pri svojem delu samostojna in deluje v okviru Ustave Re-
publike Slovenije, zakonov in drugih predpisov. 
Za svoje delo je občinska uprava odgovorna županu in občinskemu svetu, v 
zadevah Iz prenesene državne pristojnosti pa tudi pristojnemu ministrstvu. 
Občinska uprava lahko naroči izdelavo in izvajanje nekaterih strokovnih in 
upravnih nalog zunanjim sodelavcem, organizacijam in posameznikom, ven-
dar le v soglasju z županom in na podlagi sklenjene pogodbe ter v okviru za-
konskih možnosti. 

6. člen 

Delo ot)činske uprave je javno. Javnost dela ot>činske uprave se zagotavlja: 
- z objavljanjem splošnih aktov, 
- z uradnimi sporočili ter z dejanjem informacij sredstvom javnega obveš-

čanja, 
- 3 posredovanjem informacij javnega značeua v svetovni splet v skladu z 

zakonom, ki ureja to področje, 
- na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom ob-

činske uprave. 
- O delu občinske uprave obvešča javnost tajnik občinske uprave. 

7 člen 

Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje nji-
hove osebnosti in osebnega dostojanstva in zagotoviti, da stranke čim hitre-
je in čim laže uresničujejo svoje pravice in pravne koristi. 
Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje mnenj glede 
svojega dsla ter morebitna mnenja obravnavati in se nanje odzivati. 

Zaposleni v občinski upravi ali zunanji sodelavci občinske uprave, ki zanjo 
opravljjgo določene upravne naloge, morajo spoštovati Kodeks ravnanja jav-
nih uslužtaencev. 

IL ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA OBČINSKE UPRAVE 

8. člen 

Občinska uprava je upravni in strokovni organ občine za izvajanje upravnih 
in strokovnih nalog. 
Občinska uprava opravlja svoje naloge in ima sedež na naslovu Zgornje Je-
zersko 65. 4206 Zgornje Jezersko. 
Občinska uprava je organizirana kot enovit organ, ki opravlja strokovne upra-
vne, organizacijsto tehnične in administrativne naloge na področju: 
- splošnih zadev. 
- normativno pravnih zadev, 
- upravnih zadev. 
- javnih financ. 
- gospodarskih dejavnosti in kmetijstva, 
- dnjžbenih dejavnosti. 
- varstva okolja in urejanja prostora. 
- gospodarskih javnih služb in infrastrukture. , 
- inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva, 
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in 
- na ostalih področjih, ki sodijo v pristojnost občine. 
Kot organizacijska enota se v okviru občinske uprave ustanovi režijski obrat, 
ki zagotavlja določene natoge na področju gospodarskih javnih služb, ki niso 
v opravljanje dane drugim izvajalcem javnih služb, in sicer: 
- opravljanje in izvajanje del in nalog gospodarske javne službe urejanja in 

vzdrževanja pokopališč in spominskih obeležij in gospodarske javne služ-
be pokopdiških storitev, v delu in na način kot ga opredeljuje Odlok o na-
činu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejsinja in vzdrževa-
nja pokopališč In spominskih obeležij ter opra/ljanja pokopaliških in po-
grebnih storitev v Občini Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 39/04), 

- opravljanje In izvajanje del in nalog izbirne javne služI« javne razsvetljave, 
- opravljanje In izvajanje del In nalog izbirne javne služtse vzdrževanja kate-

goriziranih olTČinskih cest z zimsko službo. 
V režijski obrat se lahko umesti tudi ostale naloge otičinske uprave, ki po 
svoji naravi sodijo v režijski obrat in za katere se z ct>činskim proračunom do-
loči, da sodijo v okvir finančnega načrta režijskega obrata kot proračunske-
ga uporabnika." 

9. člen 

Za opravljanje posameznih nalog občinske uprave se lahko ustanovi en ali 
več organov skupne otjčinske uprave ali skupna služt>a v skladu z zakonom. 
Organ skupne otjčinske uprave ustanovijo občinski sveti, na predlog župa-
nov občin ustanoviteljic, z odlokom. 
Z odlokom o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka tega člena se dotoči delovno 
področje in organizacija organa skupne občinske uprave, vodenje ter zago-
tavljanje sredstev, zagotavljanje nadzora in drugih pogojev za njegovo delo v 
skladu z zakonom. 
Za opravljanje inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva je Občina 
Jezersko soustanovila organ skupne občinske uprave, in sk:er z Odlokom o 
ustanovitvi skupnega organa občinske uprave 'Medot^činski inšpektorat 
Kranj" (Uradni list RS, št. 19/08). v katerem so natančno opredeljene nalo-
ge, pristojnosti, organizacija, nadzor in financiranje le-tega. 

10. člen 

Občinska uprava opravlja naloge na področjih, ki so opredeljena v 8. členu 
tega odloka, natančneje pa na opravlja naslednje naloge: 
- naloge, ki se nanašajo na organizacijo in delovanje občinske uprave, 
- priprava osnutkov odlokov in drugih občinskih aktov s področja dela ob-

činske uprave, 
- urejanje premoženjskopravnih zadev, 
- upravljanje z občinskim premoženjem, 
- nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, 
- nudenje strokovne pomoči občanom, podjetjem in drugih organizacijam 

in skupnostim pri uveljavljanju njihovih pravic in obveznosti v upravnem 
postopku, 

- priprava pogodb o odtujitvi premičnin in nepremičnin, aktov o koncesijah 
in drugih razmerjih, 

- organiziranje reševanja za primer elementarnih in drugih nesreč, 
- volilnih opravil in referendumskih opravil, 
- načrta/anje razvoja posamezne dejavnosti. 
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- skft) za javne zavode, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, 
- upravne, strokovne in razvojne naloge za vsa področja družt)enih dejav-

nosti, 
- razpolaganje s sredstvi, ki so namenjeni posamezni dejavnosti. 
- določa pogoje za gradnjo objektov. 
- določa pogoje za odd^o ali najem objektov v občinski lasti. 
- vodenje upravnega postopka na vseh področjih dela. 
- izvajanje promocijskih aktivnosti, 
- izvaja programe javnih del, 
- uresničuje ustanoviteljske pravice nad javnimi zavodi, 
- pripravljanje gradiv za obravnavo na organih občine, 
- priprava planskih dokumentov občine, 
- izvaja dolžnosti v sprejemni pisarni, arfiivira in vodi ekonomat, 
- vodi razne evidence, 
- nudi tehnično pomoč organom občine. 
- spremlja predpise iz vseh področij dela občine, 
- pripravlja in izvaja proračun in finančno poslovanje občine. 
- izvaja druge oblike finančnega poskjvanja, 
- gospodarjenje s premoženjem občine, 
- določa pogoje za subvencije na raznih področjih dela. 
- pospešuje razvoj kmetijstva, turizma in obrti. 
- planiranje in vodenje investicij na vseh področjih dela otičine, 
- opravlja nadzor nad investicijami, 
- nadzor nad varnostjo v cestnem prometu v skladu z zakonskimi poot>lastili, 
- izvajanje inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, 
- zagotavlja opravljanje javnih služb in njihovo organizacijo, pristojnosti, 

položaj in dnjga vprašanja ureja s posebnimi odloki, 
- v okviru režijsl<®ga obrata opravja in izvaja dela in naloge gospodarske 

javne službe, la jo opredeljuje 9. člen tega odloka, 
- upravlja delovanje lokalnih javnih služb, 
- ostale naloge.^ki po svoji vsebini sodijo v pristojnost občine. 
Ot)činska uprava mora zagotavljati izvajanje vseh tistih nalog, ki so potrebne 
za nemoteno delovanje Občine Jezersko in vseh. ki jih nalaga zakon. 

11. člen 

Občinska uprava mora zagotoviti dostopnost svojih storitev s tem. da orga-
nizira uradne ure namenjene občanom. Uradne ure morajo biti organizirane 
v času, ki omogoča dostopnost vsem občanom in javno objavljene. 

III. NAČIN DELA, POOBUSTILA IN ODGOVORNOSTI 
JAVNIH USLUŽBENCEV 

12. člen 

Predstojnik občiiifeke uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter 
nadzonjje, usmerja in daje navodilaza vodenje otjčinske uprave. 
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik ot>činske uprave, ki ga imenuje in 
razrešuje župan in je za svoje delo. delo občinske uprave, zakonitost poslo-
vanja in izvajanje nalog olsčinske uprave odgovoren županu. 

13. člen 

O zaposlitvi javnih uslužtjencev v občinski upravi in napredovanjih v naziv, na 
podlagi akta o sistemizaciji, ki ga sprejme župan, in skladno z zakonom, od-
loča tajnik občinske uprave. 
Tajnik otjčinske uprave izdaja odločbe in druge akte. ki se nanašajo na ures-
ničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih 
uslužbencev v ot>činski upravi. 
Tajnik ot>činske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih usluž-
bencev, in mota imeti z zakonom predpisano izobrazbo ter mora izpolnjeva-
ti z zakonom predpisane pogoje za imenovanje. 

14. člen 

Za izvedbo posameznih nalog se lahko oblikujejo projektne skupine ali dru-
ge oblike sodelovanja. 
Projektno skupino imenuje s sklepom župan. S sklepom o ustanovitvi pro-
jektne skupine se določi člane in vodjo projektne skupine, namen, naloge 
in HDk izvedbe. 
Projekta skupina se imenuje za čas trajanja projekta. 
Vodja projektne skupine opredeli sestavo, potrebna sredstva in druge pogo-
je za izvedlx) naloge. Vodja projektne skupine je odgovoren za vsebino dela, 
obseg in kakovost dela ter pravočasno izvedbo naloge. 
Vodja projektne skupine je za svoje delo odgovoren županu, člani projektne 
skupine pa so za svoje delo odgovorni vodji projektne skupine in županu. 

IV. ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH 

15. člen 

O upravnih zadevah iz ol)činska pristojnosti in o upravnih zadevah iz prene-
sene državne pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava. 
Posamične akte iz izvinne pristojnosti ot>čine na prvi stopnji izdaja tajnik ob-
činske uprave, ki odloča tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pri-
stojnosti, če ni z zakonom drugače določeno. 
Tajnik občinske uprave lahko pooblasti javne uslužbence uprave za opravlja-
nje posameznih dejanj v postopku in za vodenje cetotnega postopka ali za 
odločanje o upravnih stvareh v skladu z zakonom. 

16. člen 

O pntožljah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti ot)čine odloča žu-
pan, če ni z zakonom drugače določeno. Zoper odločitev župana je dopu-
sten upravni spor. ^ 
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz prenesene državne 
pristojnosti in na podlagi javnih poobletstil na prvi stopnji Izdaja občinska 
uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje. 

17. člen 

V upravnem postopku o upravnih zadevah iz občinske in prenesene držav-
ne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem po-
stopku in po posebnih postopkih, določenih z zakonom. 
O upravnih zadevah iz izvirne in prenesene državne pristojnosti lahko vodi 
postopek in v njem odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za oprav-
ljanje teh zadev, ki ima predpisano stopnjo izobrazbe in strokovni izpit iz 
upravnega postopka. 
V primeru, da župan nima ustrezne strokovne izobrazbe za opravljanje de-
janj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje odločbe voditi uradna 
oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje upravnega postopka po zakonu. 

18. člen 

O izločitvi javnega uslužbenca občinske uprave odtoča tajnik občinske upra-
ve, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči. 
O izločitvi tajnika ot>činske uprave odkjča župan. 
O izločitvi župana odloča občinski svet. ki v primem izločitve o stvari tudi od-
loči. 
O izločitvi uradne osebe v zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloči 
pristojno ministrstvo, in določi drugo uradno osebo. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

19. člen 

Glede uveljavljanja pravic, obveznosti in odgovornosti javnih uslužbencev za-
poslenih v občinski upravi, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo do-
ločbe zakonov in drugih predpisov, ki urejajo delovna razmerja in zakonov in 
predpisov, ki se nanašajo na sistem javnih uslužl>encev in organe javne 
uprave. 

20. člen 

Župan izda akt o sistemizaciji dekivnih mest v občinski upravi v enem mese-
cu po sprejemu tega odloka. 

21. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delo-
vnem področju občinske uprave Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenj-
ske, št. 50/99, 1 7 / 0 5 in 9/06). 

22. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 0 3 1 - 0 3 / 0 9 - 1 5 
Jezersko, dne 31. nfiarca 2009 

župan Občine Jezersko 
Milan Kocjan 
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Vse manj radovedni... 
v Tehniškem šolskem centru Kranj so minulo soboto znova gostili regijsko srečanje mladih 
raziskovalcev gorenjskih osnovnih in srednjih šol. 

MATEJA RANT 

Kranj - Regijsko srečanje 
mladih raziskovalcev gorenj-
skih srednjih šol se je odvija-
lo že 18. leto 2apored, gorenj-
ski osnovnošolci pa so na re-
gijskem srečanju sodelovali 
devetič. Svoje raziskovalne 
nalete je letos predstavilo 78 
učencev iz 12 osnovnih šol in 
30 dijakov iz sedmih sred-
njih šol. Najboljši s posamez-
nih področij se bodo udeleži-
li državnega tekmovanja, ki 
ga pripravljajo v sklopu giba-
nja Znanost mladim. 

Glavni namen vsakoletnih 
srečanj je predvsem spodbu-
janje ustvarjalnosti med 
mladimi, usmerjanje k pro-
jektnemu in raziskovalne-
mu delu ter utrjevanje za-
upanja samih vase, v svoje 
delo in razmišljanje. Med-
tem ko se za pripravo razis-
kovalnih nalog vsako leto 
prijavi približno enako števi-
lo osnovnošolcev, pa v sred-
njih šolah interes za pripra-
vo raziskovalnih nalog v 
zadnjih letih strmo upada. 

Učenka Daša Robič iz Osnovne šole Antona Tomaža 
Linharta iz Radovljice je pripravila najboljšo raziskovalno 
nalogo s področja biologije. 

'To me preseneča, zlasti ker 
v osnovnih šolah vidim, 
kako so učenci radovedni. 

Ne vem, ali v srednjih šolah 
niso več tako motivirani za 
raziskovalno delo ali pa so 

preveč obremenjeni že z red-
nim šolskim delom," raz-
mišlja organizatorka tekmo-
vanja Alenka Luštrek. Zato 
bodo poskušali v prihodnje 
bolj spodbujati tudi mentor-
je dijakov, da bi jih motivira-
li za pripravo raziskovalnih 
nalog. 'To je za dijake lahko 
zelo koristno, saj se za naj-
boljše raziskovalne naloge 
zanimajo celo posamezna 
podjetja in se. je že zgodilo, 
da so jo v nekem podjetju 
tudi uporabili," je še dodala 
Alenka Luštrek. Največ razi-
skovalnih nalog so letos pri-
pravili dijaki Sanjske gim-
nazije, pri osnovnošolcih so 
bili najbolj pridni učenci iz 
Osnovne šole Žiri. Srednje-
šolci so največ nalog pripra-
vili s področja ekonomije in 
turizma ter sociologije, sledi-
ta ekologija z varstvom oko-
lja ter zgodovina in umet-
nostna zgodovina. Učence 
pa očitno najbolj privlači 
raziskovanje pri biologiji, 
nato pa sledijo sociologija ter 
zgodovina in umetnostna 
zgodovina. 

Voda kot osnova za 
razvoj turizma 
MATIJA RANT 

Kranj Na turistični tržnici 
mladih, ki so jo pripravili v 
okviru 23. vseslovenskega fe-
stivala Turizmu pomaga 
lastna glava, so minuli četr-
tek člani šolskih turističnih 
podmladkov predstavili svo-
je naloge, ki so jih izdelali na 
temo Voda - zdravje - izziv za 
prihodnost Vodno bogastvo, 
razmišljajo pri Turistični 
zvezi Slovenije, je namreč iz-
redno primemo za razvoj tu-
rizma pri nas, zlasti v pove-
zavi s športom in varstvom 
okolja. Komisija, ki je oce-
njevala naloge učencev, je 
imela zato precej težko delo. 
Zlato priznanje so si na kon-
cu prislužile Osnovna šola 
Staneta Žagarja iz Kranja, 

Osnovna šola dr. Janeza 
Mencingerja iz Bohinjske 
Bistrice in Osnovna Šola Ma-
rije Vere iz Kamnika. Na fe-
stivalu je sicer letos sodelova-
lo osem osnovnih šol. "Nalo-
ge udeležencev festivala, ki 
so jih tudi izredno zanimivo, 
pestro, izvirno in dinamično 
predstavili na domiselnih 
stojnicah, so mimoidočim 
približale pomen in po-
membnost vode ter tako 
opozorile, da vse prevečkrat 
še vedno premalo skrbno 
ravnamo z vodo," so pouda-
rili pri Turistični zvezi Slove-
nije. Poleg tega, so še dodali, 
so naloge in njihove predsta-
vitve ponudile resnično do-
bre in predvsem izvedljive 
rešitve razvoja turizma, ki te-
melji na izkoriščanju vode. 

MEJA 

Čistili Sorško polje 

Lovci so zbrali okrog trideset kubičnih metrov smeti. 

Očiščevalno akcijo so v soboto imeli tudi lovci Lovske družine 
Sorško polje, ki tovrstne akcije organizirajo že skoraj dvajset 
let. "Zbrali smo okrog trideset kubičnih metrov odpadkov, kar 
je približno enako kot pretekla leta. Največji problem očitno 
postajajo podjetniki, ki material od obnove pripeljejo kar v 
gozd. Med pogostimi odpadki so tudi oblačila, plastenke, plo-
čevinke, manj pa je večjih kosovnih odpadkov, kot na primer 
avtomobilov, gospodinjskih aparatov," je povedal Franc Šeti-
na, predsednik lovske družine. Akcije se je udeležilo 26 lovcev, 
poleg njih pa še osem krajanov Iz okoliških vasi ter trije dijaki 
Srednje lesarske šole. Čistili so območje celotnega lovišča dru-
žine, ki meri tri tisoč hektarjev. M. B. 

RADOV^ICA 

Letni in potujoči kino v Radovljici 
Če bodo uspeli na razpisu ministrstva za kulturo, bo Linharto-
va dvorana v Radovljico pripeljala letni in potujoči kino. "Z od-
ločitvijo za letni kino bi izboljšali turistično ponudbo območ-
ja, poleg tega pa bi lahko znova izpeljali idejo potujočega kina, 
ki bi zagotovo obogatil poletno življenje v občini, kamor kino 
kot dogodek že desetletja ni zašel," načrte za 26 tisoč evrov 
vredno investicijo pojasnjuje diriektor Andrej Kokot. V samo 
dvorano v Radovljici pa bodo v prihodnje vgradili novo ozvo-
čenje, ker sedanje ne ustreza več visokim tehničnim zahtevam 
tako gledaliških predstav kot glasbenih prireditev, katerih šte-
vilo je Linhartova dvorana v zadnjih letih potrojila. M. A. 

BESNICA 

Največ odpadkov ob glavni cesti 

V soboto dopoldne je v Besnici potekala očiščevalna akcija 
pod sloganom Očistimo Besnico, ki jo je organizirala Kra-
jevna skupnost Besnica. V akciji so sodelovali gasilci, turis-
tično društvo, rokovnjači, kulturno društvo, športno društvo 
in šolska mladina. Zbralo se je kar lepo število udeležencev. 
Očistili so zelene površine ob glavni cesti od Rakovice do 
Nemllj, avtobusna postajališča, krajevne poti, potoke pa 
tudi nekaj divjih odlagališč na gozdnatih površinah ob 
glavni cesti In z odpadki napolnili kontejner. Največ odpad-
kov pa so nabrali ob glavni cesti. M. S. 

PREjEU SMO 

Odpadki 
v Kovorju 

Pod naslovom Manj kot 
polovica že predelanih gorenj-
skih odpadkov v Kovor Je Borut 
Sajovic 6. marca v Gorenj-
skem glasu odgovoril na moj 
prispevek. Že v uvodu se župan 
spreneveda, zavaja in pravi, 
da bi v času prgšnjega župana 
gorenjske smeti smrdele in v 
ogromnih količinah končale v 
Kovoiju, v tovarni za predela-
vo in nato velik del na odlaga-
lišču. S tem bi bila ogrožena 
narava, živali, poljski pridelki, 
rakava obolenja, skratka vse 
najslabše. Tudi Kovorjani po-
časi prihajajo do spoznanja, 
daje nekdo z njimi zelo grdo 
manipuliral. 

Tako civilna iniciativa Poli-
ca kot minister za okolje Kari 
Eijavec sta povedala, da sortir-
nica na Polici ne pride v poš-
tev. Na marčevski seji občinske-
ga sveta je direktor komunalne-
ga podjetja Kranj z nerealnimi 
idgami in obljubami poskušal 
prepričati svetnike, da bi sortir-
nica začela obratovati s 1. ja-
nuarjem 2010 na Polici. Do 
ureditve sortimice, ne §ede kje 
naj bi ta bila, bi se smeti za 
celo Gorenjsko po 15. juliju 
2009 vozile v Kovor. 

Župan Borut Sajovic pozab-
lja, da se vseskozi pogovaijamo 
o istih smeteh in količinah, o 
smeteh, ki so enako smrdele 
med prgšnjim in sedanjim žu-

panovanjem. Seveda sem pre-
pričan in se od vsega začetka 
zavzemam za projekt prgšnje-
ga župana. Projekt je bil rut 
zborih krajanov tudi §ede eko-
logije, stranskih učinkov na 
strokoven in transparenten tui-
čin predstavljen in mtu^o bolj-
ši od nestrokovno ponujene 
razlage Boruta Sajovica. Žal 

je že prepozno. 
Smeti so tretja najdonosnej-

ša panoga, poleg orožja in ma-
mil, samo župan Borut Sajo-
vic tega še ni dojel, ali pač. 
Očitno sta se po zamenjavi žu-
panov dala podučiti in spreme-
nila prepričanje (prebirata 
strokovno literaturo) tudi pred-
sednik civilne iniciative Anton 
Pušavec in nekakšen predstav-
nik KS, ki to ni, Miro Lapajne. 
Kar naenkrat ugotavljata, da 
se tudi s smetmi da zaslužiti in 
ni več nobenih ovir za odlaga-
nje. Količine odloženih smeti se 
bodo bistveno zmanjšale, težki 
tovornjaki skozi naselje Kovor, 
kljub temu da cesta ni primer-
na, niso več problem. Šolska 
pot in otroci niso (poženi itd. 
V tem stUu sta gospoda ugotav-
ljala na zadnji seji občinskega 
sveta Tržič. 

Dragi Kovotjani, samo še 
kakšno knjigo na to temo je po-
trebno prebrati, obvladati pro-
centi račun pri zaslužku in bo 
vsem vse jasno. Kot da bi v treh 
letih vsi pozabili, kaj nam je s 
somišljeniki prodajal župan. 

ANTON ŠUŠTAR 

za vezavo od 12 do 
24 mescccv 

za vezavo od 24 do 
36 mescccv 

wv«w.probflnka4i 

PROBANKA 
finančna skupina 
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TRŽIČ 

Darilo vrtcu Deteljica 

k* v 

^ ^ t v 

V petek so v Tržiču praznovali četrto obletnico trgovine 
Spar. Pripravili so zabavni program. Posebno darilo je dobil 
vrtec Deteljica, kjer imajo novo večnamensko talno igralo in 
pripomočke za likovno dejavnost. Bon za okrog šeststo ev-
rov vredno donacijo je izročila ravnateljici Vzgojno varstve-
nega zavoda Tržič Ani Jerman poslovodja tržiške trgovine 
Suzana Prešeren. Otroci in vzgojiteljice so se zahvalili z 
glasbenim nastopom. Seveda ni manjkalo zabave in pogo-
stitve niti za odrasle. Jožica Brankovič iz podjetja Spar je po-
vedala, da so ob letošnjih praznikih že obdarili otroke na Je-
senicah in v Radovljici, n . aprila pa bo enako za 7. rojstni 
dan trgovine na Planini v Kranju. S. S. 

KRANJ 

Slovesnost Jehovovih prič 
Jehovove priče se bodo tudi letos spomnile obletnice Jezuso-
ve smrti, ki jo imajo za najpomembnejši dogodek v zgodovi-
ni. Glavna gorenjska slovesnost z naslovom To delajte v moj 
spomin bo v četrtek, 9. aprila, ob 19.15 v njihovem središču na. 
Smledniški.cesti 2 v Kranju. V soboto, 25. aprila, ob 18.30 pa 
Jehovove priče vabijo v svojo dvorano na predavanje z naslo-
vom Ali je za Boga samo ena vera prava?. J. K. 

BRrroF 

Uspešna krvodajalska akcija 
Krajevna organizacija Rdečega križa Britofjeob koncu marca 
organizirala krvodajalsko akcijo. Kot navaja sekretarka Metka 
Žibert, je kri darovalo 38 krajanov, med njimi je bilo tudi nekaj 
mladih. Po končani akciji so se odpravili na izlet po Dolenj-
skem, kjer so si ogledali jedrsko elektrarno Krško in vodno 
elektrarno Blanca, kjer se je lani med spustom po Savi zgodi-
la huda nesreča. Po kosilu v gostišču Jane na Studencu so se 
odpeljali še v Radeče, kjer so se srečali s sokrajanom Slavkom 
Kalanom, ki v tem kraju opravlja duhovniško službo. C. Z. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Naročilo zj objavo sprejemamo po iel(foiu 04/20)-42-00, taksu 04/201-42-13 aH osetmo na Bldneisovi («114, 
v Kianju o;, po poŠti - do ponedeljka in fetiika do 11.00 uie! Cena oglanv in ponulb v lubiiU: Isedno ugodna. 

]ANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BU5, LANCOVO gi , 4240 
RADOVLJICA, TEL: 04/5315 249. Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 25.4. -
28. 4., 29. 4. - 2. 5., 21. 5. - 24. 5., 28. 5 . - 3 1 . 5., 29. 6. • 4. 7.; MEDŽICOR-
JE: 8. 5. - 1 0 . 5.; TRST: 22. 4.; PELJESAC: 10. 6. - 17- 6.; GOLI OTOK: 18. 5.; 
KOPALNI IZLET BERNARDIN: 4. 5.; BERNARDIN: 17. 5 - 20. 5 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO v RUBRIKI GLASOV 

KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Za otroke v knjižnicah 
Jesenice r Jutri, v sredo, 8. aprila, bo ustvarjalna delavnica Zaj-
ček od 16. do 17.30, v fetrtek, 9. aprila, bo ura pravljic ob 17. uri. 

Slovenski Javornik - V knjižnici bo danes, v torek, 7. aprila, 
od 16. do 16.45^ potekala ustvarjalna delavnica. 

Bohinjska Bistrica - Ustvarjalna delavnica za otroke Joj, kam 
bi del.' se bo v knjižnici začela jutri, v sredo, 8. aprila, ob 17. 
uri. 

Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se bo v četrtek, 9. apri-
la, ob 17. uri začela igrana predstava Pika v šoli. Primerna je 
za otroke, ki so stari vsaj 3 leta. 

Kangčendzenga Toneta Škarje 
Tržič - V okviru torkovih večerov bo danes, 7. aprila, ob 19. 
uri v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja gosti znani alpinist Tone 
Škarja. Skupaj z založbo Didakta bodo predstavili avtorjevo 
delo Kangčendzenga. Predstavitev bo popestrena z diapo-
zitivi. 

Nastop črnogorske folklorne 
Stražišče - Jutri, v sredo, .8. aprila, se bo ob 19. uri v Kul-
turnem domu v Stražišču začel nastop črnogorske folklorne 
skupine. 

PREDAVANJA 

Svet, ki izginja 
Kranj - Osrednja knjižnica Kranj vabi na potopisno preda-
vanje Janeza Matosa in Petre Holc, ki bosta spregovorila o 
desetmesečni avanturi po Indiji in Indoneziji, med katero 
sta se povzpela na vrhove sveta, bila med lovci na kite in 

B MojeDelo,com 
Izberi prihodnost 

MOJb DbLO, spletni marketing, d.0.0., Podutiška 92, 
1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 3 5 700 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.mojedelo.com,info@mojedelo.com 

Vodja flnančno-računovodskega oddelka m/ž (jesenice) 
Pričakujemo: najmanj VII. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, najmanj 5 let izkuSenj 
na vodilnem mestu, aktivno znanje angleškega in nemSkega jezika. SICR, 
d. o. o.. Spodnji Plavž i4f, 4270 Jesenice, prijave zbiramo do 01. 05. 2009. 
Več na wwv.mojedelo.com. 

Vodja nabave m/ž (Preddvor) 
Vodja nabave m/ž izvaja naslednje aktivnosti: načrtovanje, usmerjanje, usklajeva-
nje, izvajanje in nadziranje nabavnih dejavnosti družbe v skladu s sprejeto strate-
gijo in poslovno politiko družbe: priprava predloga letnega poslovnega načrta za 
področje nabave, spremljanje, kontroliranje in zagotavljanje njenega izvajanja; oce-
njevanje, selekcija in izbor dobaviteljev in nabavnih poti. Jelovica hiSe, d. o. o. Hrib 

420S Preddvor, prijave zbiramo do 02.05.2009. Več nawww.mojedelo.com. 

Projektni vodja I m/ž (Preddvor) 
Pričakujemo: univerzitetno ali visoko strokovno ali viSjeiolsko izobrazbo gradbene 
ali druge ustrezne smeri, zaželene s-letne izkušnje na področju vodenje projektov 
D gradbeništvu, opravljen strokovni izpit po ZCO, zaželeno je, da poznajo podro-
čje montažnih hii, zaželeno je znanje angleškega ali nemikega jezika, vozniški iz-
pit kategorije B. Jelovica hiše, d. o. o. Hrib 1,4205 Preddvor, prijave zbiramo do 02. 
05.2009. Več na www.mojedelo.com. 

Prodajni Inženir m/ž (Vrhpolje pri Kamniku) 
Oelo prodajnega inženirja v našem podjetju obsega: vzdrževanje, razvijanje In po-
glabljanje odnosov z obstoječimi strankami, uresničevanje planov prodaje, prodaj-
no strategijo, pridobivanje naročil ter pospeševanje prodaje proizvodov, proaktiv-
no iskanje in pridobivanje novih strank, svetovanje strankam, priprava tehničnih re-
iitev in ponudb, spremljanje izvajanja prc^ktov. Utšič. d. o. o., Vrhpolje 251,1241 
Kamnik, prijave zbiramo do 25.04. 2009. Več na www.mojedelo.com. 

Samostojni kotnerdalist za prodajo nizkoeneigijskih montažnih hi i na domačem 
trgu m/i (Preddvor) 
Opis delovnih nalog: trženje in promocija izdelkov in vzdrževanje poslovnih vezi z 
obstoječimi kupci ter pridobivanje novih kupcev in iskanje potencialnih novih tr-
gov, posredovanje splošnih in posebnih informacij o značilnostih prodajnih izdel-
kov ter o pogodbenih pogojih, kot so cena, plačilni, dosuvni roki potencialnim kup-
cem. Jelovica hiše, d. o. o. Hrib 1,4205 Preddvor, prijave zbiramo do 25.04.2009. 
Več na www.mojedelo.com. 

Inženir c^nlštva m/ž (Šenčur) 
Pogoji: visoka strokovna ali tniverzitetna izobrazba strojne smeri, opravljen stro-
kovni izpit s področja strojništva za: projektanta načrtov strojnih inštalacij in stroj-
ne opreme za zahtevne objekte, odgovornega vodja del In odgovornega vo6]» grad-
bišča ža zahtevne objekte, odgovornega nadzornika za zahtevne objekte, znanje 
ACAD-a, WORD-a, EXCEL-a. Ržišnik Pere skupina, Delavska cesta 24.4208 Šenčur, 
prijave zbiramo do 25.04.2009. Več na www.mojedeto.com. 

Izmenovodja v delavnici plastike m/ž (Kamnik) 
Pričakujemo kandidate s srednješolskd izobrazbo tehnične smeri (IV. stopnja) in 
dvema letoma delovnih izkušenj na področju predelave termoplastov. Pri delu se 
zahteva znanja iz področja metod vodenja ljudi in organiziranja dela. Iskra Meha-
nizmi, d. d.. Upnica 8, 4245 Kropa, prijave zbiramo do 22. 04. 2009. Več na 
www.mojedelo.com. 

Strokovni sodelavec za kigistico m/ž (Upnica, Kamnik) 
Pričakujemo kandidate z univerzitetno izobrazbo in dvema letoma delovnih izku-
šenj pri vodenju logistike. Pri delu se zahteva znanje vsaj enega tujega jezika (ang., 
ali nem.) in znanja s področja metod vodenja ljudi in organiziranja dela. Prednost 
imajo kandidati z znanji iz logističnega poslovanja in z visoko stopnjo organizacij-
skih, pogajalskih in vc^stvenih sposobnosti. Iskra Mehanizmi, d. d., Lipnica 8, 
4245 Kropa, prijave zbiramo do 22.04.2009. Več na www.mojedelo.com. 

Dva tehnično prodajna svetovalca / terenska komercialista m/ž (obmo^e Štajerske 
in Gorenjske) 
Ponujarno službeno vozilo, stimulativen zaslužek, redna izobraževanja v sklopu 
naših seminarjev, vključno z enomesečno pripravo na terensko delo, delo v zelo 
motiviranem, hitro rastočem podjetju. Kandidata/ke bomo zaposlili, za določen 
čas z namenom zaposlitve za nedoločen čas. Wuerth, d. o. o., Brodišče 25.1236 Tr-
zin, prijave zbiramo do 18.04. 2009. Več na www.mojedelo.com. 

Prognunefji-razvijaki (m/ž) na Jesenicah pozori (Jesenice) 
Prijetna, mlada in dinamična ekipa išče nove sodelavce • razvijalca za delo na high-
tech mednarodnih projektih. Poleg dobrega plačila nudimo tudi zdrav odnos 
do dela, prijateljsko ekipo, športne aktivnosti in veliko dobre volje. Žejn, d. o. o., 
Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 29. 04. 2009. Več na 
www.mojedelo.com. 

Inženir elekrotehnike ali izkušen elektrotehnik m/ž (Radovljica) 
Naloge: načrtovanje in sestavljanje elektronskih vezij, sestavljanje aparatov In na-
črtovanje novih elektronskih vezij. Pogoj: visoko strokovno izobrazbo elektroteh-
nične smeri • lahko tudi tehnična izobrazba, znanje angi, sposobnost in želja po 
lastnih inovacijah, želja po dodatnem izobraževanju. Nudimo zaposlitev za nedo-
ločen čas, uvajanje v delo in izobraževanje. Sinkopa, d. o. o., Žirovnica 87,4274 Ži-
rovnica, prijave zbiramo do 25.04.2009. Več na www.mojedelo.com. 

Notranji komercialist m/ž (Rsdovljica) 
Podjetje Sinkopa, d. o. o., zaposli komercialisu za prodajo medicinskih pripomoč-
kov za malo in veleprodajo, ter usklajevanje vseh aktivnosti, ki potekajo pri proda-
ji. Zahteva se VI. oziroma VII. stopnja izobrazba ekonomske usmeritve • smer mar-
keting. Sinkopa, d. o. o., Žirovnica 87,4274 Žirovnica, prijave zbiramo do 29.04. 
2009. Več na www.mojedelo.com. 

obiskala rajske otoke. Srečanje bo jutri, v sredo, 8. aprila 
2009, ob 19.30 v Splošnem oddelku v Delavskem domu. 

OBVESTILA 

Model Blejskega gradu v celovškem 
Minimundusu 
Celovec - Minimundus bo svoja vrata letos odprl že v petek, 
io. aprila, in bo neprekinjeno odprt do 26. oktobra. Na 
ogled je tudi nekaj zanimivih novih modelov, kot npr. 
avstrijski bager Leopold, v končni gradbeni fazi pa je tudi 
Blejski grad, ki bo predvidoma končan junija. Aprila, maja in 
junija je v ceno vstopnic vključen tudi ogled planetarija, ki je 
odprt od n . do i6. ure. Poskrbljeno je tudi za slovensko 
predvajanje. 

Delavnica velikonočnih okraskov 
Cerklje - Cerkljanski muzej vabi otroke na velikonočno 
delavnico, ki bo jutri, v sredo, 8. aprila, ob 16. uri v prostorih 
Cerkljanskega muzeja. Na delavnici boste izdelovali ve-
likonočne okraske. 

RAZSTAVE 

Spominska razstava fotografij Marije Malenšek 
Jesenice - Fotogalerija Jesenice in Fotografsko društvo Je-
senice vabita na ogled spominske razstave fotografij 
avtorice Marije Malenšek. Razstava bo posvečena spominu 
na dolgoletno članico in bo na ogled od 8. aprila do 15. maja. 
Ogledate si jo lahko v fotogaleriji v avli Gledališča Toneta 
Čufarja Jesenice. 

Poškodbe objektov po potresu v Posočju 
Bled - Triglavski narodni park vabi na odprtje dokumentarne 
fotografske razstave z naslovom Poškodbe objektov in 
narave ob potresih 12. aprila 1998 v Zgornjem Posočju av-
torja dr. Renata Vidriha v sredo, 8. aprila, ob 19. uri v Info 
središču Triglavska roža na Bledu, Ljubljanska c. 27. 

Mala plastika 
Tržič - Osnovne šole in Vzgojno-varstveni zavod občine 
Tržič vabijo na ogled in odprtje razstave Male plastike, ki bo 
v Galeriji Atrij Občine Tržič v četrtek, 9. aprila, ob 17. uri. 

Poklon vodi 
Domžale - V Galeriji Domžale bo v četrtek, 9. aprila, ob 19. 
uri odprtje razstave del Marije Mojce Vilar z naslovom 
Poklon vodi. 

Več na www.gorenjskiglas.si/Oažipot 

LOTO 
Rezultati 27. kroga - 5. aprila 2009 

19, 2 2 , 2 3 , 2 5 , 2 6 , 2 8 , 2 9 in 10 

Lotko: 2 1 8 7 9 1 
Loto PLUS: 5 , 1 0 , 1 4 , 1 7 , 2 0 , 2 8 , 3 1 in 8 

Predvideni sklad 28. kroga za Sedmico: 435.000 EUR 
Predvideni sklad 28. kroga za Lotka: 370.000 EUR 
Predvideni sklad 28. kroga za PLUS: 230.000 EUR 

GG mali oglasi 
04/20142 47, malioglasi@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

89.8 91.1 96.3 

RADIO SORA 

Gorenjski prijatelj 

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

e-mail: info@radio-sora.sl 
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Več na www.gorenjskiglas.si/Oažipot 

Rciclio Triolcir 
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G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

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

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 14.00! 
Delovni čas: od ponedeljka do četrt-
ka neprekinjeno od 8. do 19. ure, 
petek od 8. do 16. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zapito. 

NEPREMIČNINE 
STANOVAMJA 
PRODAM 

DVOSOBNO, predelano v trosobno 
stanovanje. 60 m2. v Sk Loki, Parti-
zanska C., zastekljen balkon, klet, 6. 
nadstropje (dvigato). popolnoma opre-
mljeno. cena 103.000 EUR, « 
041/688-823, Robert Mozim 

ODDAM 

GARSONJERO v Šk. Uki za daljše 
obdobje. Prednost ima en podnajem-
nik. « 051/376-236 

9002110 

DVOSOBNO, opremljeno stanovanje v 
Kranju, t f 040/662-249 

8002065 

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

4000 KRAN) 
TEL: 04/23-81-120, 

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

041/900-009 
e-pošta: Itd.nepremicnine^siol.net 

www.itd-plus.si 

J U - R T A N 

JUR-TAN, nepiemifnine, d. o. o. 
PE Cankaijeva ulica 03 
(staro-mestno jedrn), 

4000 Kranj, tel.: 04/236-92-14, 
mobi: 041/451-857 

e-pošta: info@)jur-tan.si 

www.jur<tan.si 

HIŠE 
PRODAM 

V PODREČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo, W 051/388-822 00020» 

V STARI LOKI je v pripravi gradnja sta-
novanjskega dvojčka, i r 051/388-82 

KtKERNi 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov tig 12,4000 Kranj 
Tel. 04/2M13 53,202 25 66 

CSM oji/320 700, Email: inlb@>l(3-l(ern.il 

VIRMAŠE - Sk. Loka, prodamo stano-
vanjsko hišo ter dvojčka v gradnji, 
ugodno, n 051/388-822 SOO»K4 

VIKENDI, APARTMAJI 
PRODAM 

NA OTOKU Kfku v kraju ČižIči proda-
mo nov apartma 100 m od urejene pla-
že, t r 041 /646-909 goosoD« 

OB SLOVENSKI obali prodam opre-
mljeno prikolico z baldahinom in ostalo 
pripadajočo opremo, t t 040/713-517 

9005111 

POSESTI 
PRODAM 
PARCELO z gradbenim dovoljenjem pri 
Ško® Loki, « 051 /388^22 SOOSHS 

CORC.S)SieA .SE«lfJ.1lCNlNBCA 

Stritarjeva ulica 7.4000 Knnj 
www.nepremicnine.gnd.si 

e-naslov: info@gnAsi 
tel: -i.386 4 281 39 04, 
fax: -f386 4 281 39 07 
gsm: +386 31 536 578 

GLASBILA 
KUPIM 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 

PRODAM 

Bratov Prtprotnik 10. 4202 Naklo 
PE Kranjaka eaata 23.4302 Nahio 

• izpušni sistemi in katalizatorji 
• amortizerji ir\ vzmeti, hitn servis 
. avlooptika ter vse za podvozje 

(zavoro, disiki) ( 
. pnevmatike in platišč."! ^ ^ 

|T;04 2S76052 wvw^^|gamaf.8i | 

PEUGEOT 307 2.0 HK, I. 04, 165.000 
km panoramslca streha, alumimlasta pla-
tišča, na novo registriran, cena: 7.800,00 
EUR. «041/857-106 «0020S8 

RENAULT CBo 1.5 diesel. I. 04 klima. 
1. lastnik, 5 vrat. Avto Lušina, d.o.o,, 
t r 04/50-22-000, 041/630-754 

9002109 

SUZUKI Grand vitara, I. 99. 127.000 
km reg. do 2/10. kljuka, klitna, servo 
volan, garažiran, w 041/320-581 

900J041 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 
K0M8I Citroen Jumper 2.8 HDi I. 04 
in kombi Rat Scudo I. 99, « 
051/648-210 8002103 

GRADBENI 
MATERIAL 
KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana. možna 
dostava, v 041/718-019 eoo2o36 

DRVA, akcijske cene, bukev, gatier, 
hrast ali mešana, možna dostava, V 
040/338-719 900I39S 

RABUEN pianino, TT 051/682-217, 
Dina 9001978 

TURIZEM 

FIAT Panda 1.3 4x4,1.08,8.800 km kli-
ma. 1. lastnik. Avto Lušina, d.o.o., V 
04/50-22-000,041/630-754 0002109 

HVUNDAI Lantro, I. 99 neg. 4. mese-
ca, cena: 1.500,00 EUR, « 
041/387-727 9002079 

PEUGEOT. I. 02 dobro ohranjen. « 
04/58-74-048 ooojoso 

ODDAMO apartmaje in sotie s soupo-
rat>o kuhinje in koi^nice. primerne za 
družine z majhnimi otroki. Hiša je na 
plaži, i r 00385-98/92-30-982 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
OKULISTIČNI pregledi za očala in 
kontaktne leče. Popust za upokojence 
in študente ob nakupu očal. Optika 
Aleksandra. Olandia Kranj, t r 04/23-
50-123' 9002031 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

SAMONAKLADALKO SIP, Novi Ptonir, 
17 m 3 . « 041/620-824 

9002101 

KUPIM 

TRAKTOR Zetor, Ursus, Ferguson, 
Štore ali Univerzal. V 031/868-034 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

DVA BIKCA, simentalca. stara 3 me-
sece. i r 04/5802-036 

9002098 

PLEMENSKEGA kozla, cena 100 
EUR, IT 041/344-220 

9002063 

TELICO simentalko, brejo osem me-
secev. « 04/25-27-489 

9002106 

TELIČKO, simentalko. staro 3 mese-
ce, V 04/25-31-357 

9002100 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

ZAPOSLIMO razvoznikd - prodajalca 
za prodajo na terenu, zaželene izkuš-
nje, veselje do dela z ljudmi ter obvlad, 
vožnje kombija. Pekama Zevnik, 
d.0.0., Ljubljanska c. 36a, Kranj. V 
04/23-55-150, od 8. do 14. ure 

TELEFONSKI studio Išče pridne za 
dek) na telefonu, izkušene teletonistke 
zaželene, Baldrijan, d.o.o., Ul. M. Vad-
nova 19. Kranj. « 0590/41-575. 
040/415-556 «002105 

IŠČEMO pastirja za planinsko pašo na 
planini Šija od 15. 6. do 15.9. 09. Pri-
jave pošljite do 15. 4. 09 na naslov: 
Agrarna skupnost Sija, Peračica 7. 
4243 Brezje 9002107 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACUE. vsa gradbena deta, no-
tranje omele, fasade, adaptacije, tla-
kovanje dvorišča, ograje, kamnite 
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in 
poceni. SGP Beni, Stnjževo 7, Kranj, 
« 041/561-838 

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

9001984 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih plošč, izd. betonskih In kamni-
tih škarp, Adrovic & Co, d.n.o., Jelov-
škova 10, Kamnik, W 01/83-94-614, 
041/680-751 9001382 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz, poti, pari<irišč, polag. robnikov, 
pralnih ptošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co. d.n.o., Jekjv-
škova 10, Kamnik, v 01/83-94-614. 
041/680-751 

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

BELJENJE in glajenje notranjih pros-
torov. premazi oken in vrat, odstranje-
vanje tapet, dekorativni ometi in ople-
skl, antiglhični premazi Pavec Ivan 
s.p., Podbrezje 179, Naklo. V 
031/39-2909 

DELAMO vsa zidarska dela, notranje 
omete In fasade z našim ali vašim ma-
terialom, Aijanrti, d.o.o., Žabnica 47, 
Žabnica, « 041/288-473, 041/878-
3 8 6 900203« 

FLORUANI, d.o.o., C. na Bido 41, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč.B 041 /557-871 

9000920 

GRACNJA, urejanje dvorišč, izkopi, 
nasipi, tlakovanja, asf^ranje, polaga-
nje kanalizacij, izdelava betonskih 
ži«up. GragorTomaž Rogelj s.p.. Žeb-
lje 5. Golnik, V 041/347-429 9002104 

KITANJE, iKušenje, beljenje in glaje-
nje sten in stropov, M & V Vrtačnik in 
partner d.n.o., ŠinkovTum 23, Vodi-
ce, « 031 ,'206-724 9001998 

OD TEMEUEV dO Strehe, notranje 
omete, vse vrste fasad, škarpe ter tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in po-
ceni. Arliaj, d.o.o., Zg. Bela 24, Pred-
dvor. « 041/241-149 9001929 

PLESKANJE napuščev in fasad. Pa-
vec Ivan s.p.. Podbrezje 179, Nakto, 
«031/39-29-09 9001U0 

TESNJENJE OKEN IN VRAT uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. BE & MA, 
d.o.o., Ekslerjeva 6, Kamnik, « 
01/83-15-057, 041/694-229 

ZIDARSTVO - strojni ali ročni ometi in 
fasade izdelamo kvalitetno in konku-
renčno ter v dogovorjenem roku, Zoki, 
d.o.o,. Kašeljska c. 53 a, Ljubljana -
Polje, « 041 /378-524 9001979 

POSLOVNI STIKI 

GOTOVINSKI KREDITI DO io 
LET ZA VSE ZAPOSLENE, 
TUDI ZA DOLOČEN ČAS, TER 
UPOKOJENCE, do 50 % obr., 
obveznosti niso ovira. Tudi kre-

diti na osnovi vozila in leasingi. 

Možnost odplaOla na položni-

ce, pridemo tudi na dom. N U -

MERO UNO, Kukovec Robert 
s.p., Mlinska 22,2000 Maribor, 
02/252-48-26,041/750-560 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PLESNI TEČAJI za mladoporočence, 
maturante, starše maturantov in ostale, 
hitri ali ol>ičajni, cene ugodne. Studio 
Tango, Britof 316, Kranj, « 041/820-
4 8 5 9001811 

ZASEBNI STIKI 
DEKLE za trajno razmerje, lahko brez 
službe, išče iskren, preprost podjet-
nik, « 041/959-192 

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje 
posreduje stike mlajši-n ženskam, med 
18. in 86. letom, zastonj,« 031 /836-
3 7 8 9001996 

GG 
naročnine 

04/201 4241 
e-po^a: narocnine@g-glas.si 

vww.gorenjskiglas.si 
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O S M R T N I C A 

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu starosti zapusti l dragi 

RUDOLF BERTONCELJ 
borec T o m š i č e v e brigade X I V . divizi je 

iz Strahinja 1 1 9 

Pogreb pokojnika bo jutri, v sredo, 8. aprila 2 0 0 9 , ob 16. u r i n a pokopal išču v N a k l e m . 
Ž a r a bo n a dan pogreba od 13. ure dalje v poslovilni v e ž i d na tanika jšnjem pokopališču. 

Ž a l u j o č i vsi njegovi 
Strahinj, 3. aprila 2 0 0 9 

Z A H V A L A 

V 6 1 . letu nas je m n o g o prezgodaj zapust i la n a š a m a m a i n 
stara m a m a 

ANGELCA BORSE 
iz S p o d n j i h Biten j 

Iskreno se zahval ju jemo sorodnikom, g. ž u p n i k u , sosedom i n 
v s e m ostalim z a izrečeno sožalje, podarjene sveče i n cvetje ter 
spremstvo na n jeni z a d n j i poti. 

V s i n jeni 

Z A H V A L A 

V 55. letu n a s je za vedno zapustila n a š a žena, m a m i , babi, hč i , 
sestra, teta 

MARIJA PETROVIČ 
rojena A m e ž L 1955, iz Stiške vasi 

Iskreno se z a h v a l j u j e m o v s e m sorodnikom, sosedom, sodelav-
c e m , pri jatel jem i n kolesarski s k u p i n i Ognj išče. H v a l a z a topel 
stisk roke i n izraze sožalja, podarjeno cvetje i n sveče. Posebej se 
z a h v a l j u j e m o gospodu ž u p n i k u Stanetu G r a d i š k u i z Cerkelj z a 
lepo opravljen pogrebni obred. 

Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili n a njeni zadnji poti. 

Ž a l u j o č i vs i n jeni 
Stiška vas, apri l 2 0 0 9 

O S M R T N I C A 

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 84. letu zapustil naš dragi ata 

FRANC ČEBAŠEK 
iz Žer javke 

Pogreb dragega pokojnika bo danes, 7. aprila 2 0 0 9 , ob 1 6 . u r i 
na pokopališču v Trbojah. Ž a r a je v tamkajšnj i m r l i š k i vež id . 

V s i njegovi 

http://www.gorenjskiglas.si/Oa%c5%beipot
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.itd-plus.si
http://www.nepremicnine.gnd.si
http://www.asteriks.net
mailto:narocnine@g-glas.si
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A N K E T A 

Smeti je še 
vedno preveč 
V I L M A STANOVNIK 

Minuli konec tedna so po 
različnih krajih pripravili 
kar nekaj čistilnih akcij, 
množično pa so se doma-
čini udeležili čiščenja Kranja 
in okolice ter dokazali, da 
jim za okolje ni vseeno. 

Živa Konjar: 

"Smeti smo pobirali pri 
Pungertu, največ sem našla 
cigaretnih ogorkov, prijatelj 
je našel celo steklenice, vse-
ga pa se je nabralo celo vre-
čo. Jaz smeti ne mečem po 
tleh, ampak jih dam v koš." 

Jaš Šemrl: 

"Največ smo pobrali ciga-
retnih ogorkov, papirčkov, 
ploščic, našli pa smo celo 
sesalec, nakupovalni vo-
ziček. Pobirali smo okoli 
naše, Žagarjeve šole in v 
bližnjem gozdičku." 

Klemen Marke!): 

"Na čistilni akciji je bilo več 
kot dva tisoč udeležencev, 
vreme je bilo prijetno in 
nabrali smo okoli dva tisoč 
kubičnih metrov smeti. Naj-
več je bilo drobnih in 
kosovnih odpadkov." 

Tadeja Kuhan 

"Čeprav je naš moto, da bi 
vsako leto zbrali manj sme-
ti, jih je vsako leto več. K 
sreči pa vedno več tudi ude-
ležencev in tudi Savčani pri 
čiščenju našega okolja radi 
sodelujemo." 

Gregor Kuralt: 

"Na akcijo sem prišel, da 
naredim nekaj dobrega 
za vse nas. Našli smo 
ogromno stekla, železja in 
drugih odpadkov, zato mi-
slim, da bi podobne akcije 
morali pripraviti večkrat." 

Opazovali Sonce in Luno 
člani Astronomskega društva Komet iz Kamnika so pripravili javno opazovanje Sonca na Glavnem 
trgu v Kamniku in večerno opazovanje Lune z Zapric ter dan odprtih vrat Observatorija Rezman. 

JASNA PALADIN 

Tunjice - Mednarodno leto 
astronomije so v teh dneh 
zaznamovali tudi dani As-
tronomskega društva Ko-
met iz Kamnika, ki so pri-
pravili javno opazovanje 
Sonca na Glavnem trgu, 
večerno opazovanje L\me z 
Zapric in dan odprtih vrat 
Observatorija Rezman v Tu-
njicah. "Moto letošnjega 
mednarodnega leta astrono-
mije, s katerim se spominja-
mo 400-letnice prvega Gali-
lejevega opazovanja Lune, je 
približati vesolje širšim 
množicam in s tem name-
nom smo tudi mi nocoj od-
prli vrata našega observato-
rija. Ljudje se danes za veso-
lje namreč ne menijo več 
kaj dosti, podobno kot za 
vreme ne. Z odzivom na 
naša prizadevanja smo kar 
zadovoljni," je povedal Tone 
Spenko, ki je skupaj z Ro-
kom Palfičem leseno lopo s 
premično streho za nočno 
opazovanje neba v Tunjicah 

Med opazovanjem pri observatoriju v Tunjicah 

postavil že pred desetimi 
leti. V njej hranijo več raču-
nalniško vodenih telesko-
pov, med drugim tudi več 
sto kilogramov težke tele-

skope s 3 6 , 4 0 in 56 cm ve-
l ik im zrcalom. "Naše delo 
sicer poteka ponoči, a noč še 
ni dovolj, saj si želimo pred-
vsem teme brez lune. Luna 

je za nas namreč ista težava 
kot svetlobno onesnaženje," 
je še povedal Špenko in do-
dal, da v Sloveniji krajev s 
popolno temo žal ni več. 

Novorojenčki 

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 49 novo-
rojenčkov. V Kranju se je rodilo 23 dečkov in 12 deklic. Naj-
težji je bil deček s 4290 grami, najlažji deklici pa je tehtnica 
pokazala 2710 gramov. Na Jesenicah se je rodilo i o dečkov 
in 4 deklice. Najtežjemu dečku je tehtnica pokazala 4100, 
najlažji deklici pa 2230 gramov. 

K A KOŠARKA 
L I G A U P C 

T C G M E R C A T O R : Z A G O R J E 
SREDA, 8 . 4 . 2 0 0 9 , ob 2 0 . ur i 
ŠPORTNA DVORANA PODEN VABLJENI! 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 
Danes in jutri bo pretežno jasno. Jutri bo zapihal 
jugozahodni veter. Tudi v četrtek bo še sončno in toplo. 

Agencija RS za okolje. Urad za meteorologijo 

TOREK 

4/20°C 

SREDA 

3/20°C 

ČETRTEK 

A/20'C 

očetov« 
20/5« 

Zagreb 
o 22/6 "C 

Neža Koder potrebuje 
osebno dvigalo 
URŠA PETERNEL 

Jesenice - Neža Koder je 22-
letno dekle s težko gibalno 
oviranostjo. Doma je s Slo-
venskega Javomika in obis-
kuje oddelek vzgoje in izob-
raževanja na Osnovni šoli 
Poldeta Stražišarja Jesenice. 
Zfeadi invalidnosti potrebu-
je veliko nege in ustrezne 
pripomočke. Eden takšnih 
nujno potrebnih pripomoč-
kov bi bilo električno oseb-
no dvigalo, ki bi ga uporab-
ljali v šoli in doma in bi olaj-
šal življenje tako Neži kot 
n jenim staršem i n učite-
ljem. Zato so na šoli začeli 
akcijo za nakup dvigala, 
vrednega okrog tisoč petsto 
evrov. Nežini sošolci so iz-
delali različne umetniške iz-
delke, k i bodo do 4. maja 
naprodaj na prodajni razsta-
vi v igralnem salonu Gasino 

Neža Koder z ravnateljem 
Osnovne šole Poldeta 
Stražišarja Alenom Kofblom 

Tivoli Lesce. Razstavo so ob 
prisotnosti jeseniškega žu-
pana Tomaža Toma Men-
cingerja in direktorja Casi-
noja Tivoli Boštjana Potoč-
nika slovesno odprU prejš-
nji četrtek. 

KRVAVEC 

Spomladanski urnik na Krvavcu 
Na Krvavcu so včeraj prešli na spomladanski urnik obrato-
vanja smučišča. Kabinska žičnica odslej obratuje od 7.45 do 
17. ure, naprave na smučišču pa že od 8. ure zjutraj. Žični-
ške naprave v spodnjem delu smučišča (štirisedežnica Tiha 
dolina, dvosedežrica Kriška planina, enosedežnica Gospin-
ca) obratujejo do 15. ure, v zgornjem delu smučišča (šestse-
dežnica Vrh Krvavca, dvosedežnici Njivice) do 14. ure, vleč-
nici Luža in Kržišče pa do 13. ure. Zaradi uvedbe spomla-
danskega urnika so znižali cene smučarskih vozovnic; dnev-
na za odrasle odslej stane 24 evrov, dnevna otroška pa 14 
evrov. Od ponedeljka do četrtka so obiskovalcem namenje-
ni tudi različni popusti pri nakupu vozovnice, malice, servis 
smučarske opreme in šola smučanja, ceneje pa lahko kupi-
te tudi vstopnico za ljubljanski Atlantis. S. Š. 
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RADIO KRANJ d.0.0. 
Stritarjeva ul. 6. KRANJ 

reLEFON: ' 
( 0 4 ) 2 8 1 - 2 2 2 0 <R>»<ai> 
( 0 4 ) a S I - 2 2 2 1 .ntoue 

( 0 4 ) 2 0 2 2 - 2 2 2 <-KxmM 
( O S I ) 3 0 3 - 5 0 S »nauuaai 

FAX: 
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( 0 4 ) 2 8 1 - 2 2 2 » m2ax 

E-po£lo: 
r a d l o k r a n l G r a d l o - I c r a t i J . a l 

www.radio-kranj.si 

http://www.radio-kranj.si

