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Na Mrakovi se še borijo
Stanovalci na Mrakovi ulici v Kranju
še vedno čakajo na odločitev sodišča,
da določi pripadajoče zemljišče več-
stanovanjskega objekta. Njihova od-
vetnica je prejšnji teden vložila tožbo
na upravno sodišče zoper odločbo
kranjske upravne enote.
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GORENJSKA VREME

jutri: pretežno sončno
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Domnevni preprodajalci
na sodišču
Na kranjskem okrožnem sodišču se
je včeraj začelo sojenje sedmerici do-
mnevnih preprodajalcev prepoveda-
nih drog. Belo smrt naj bi prodajali v
Kranju, Tržiču in Škofji Loki.

8

KRONIKA

Zdaj je pravi čas 
za nakup avtomobila
Slovenski avtomobilski uvozniki ter
prodajalci novih in rabljenih avtomo-
bilov letos krepko občutijo recesijo.
Prodaja novih avtomobilov se je skr-
čila za dobro petino, nadaljnjega ob-
čutnega znižanja cen pa ni pričakova-
ti.
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V stečaju SHP-ja čakajo
na odločitev sodišča
Od uvedbe stečaja za Slovensko hra-
nilnico in posojilnico Kranj je minilo
že več kot sedem let, vendar bo so-
dišče lahko zaključilo sodni posto-
pek šele po tem, ko se bodo razpletli
sodni spori.

Danes in jutri bo sončno 
z občasno zmerno oblačnostjo,
zjutraj bo ponekod megla. 
V četrtek bo zmerno do
pretežno oblačno.
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FINANCE

62 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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8/20°C

Leto LXII, št. 77, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih naklada: 22.000 izvodov www.gorenjskiglas.si

Boštjan Bogataj

Kranj - Razlog za nižanje
cene je nastal na podlagi ar-
gumenta civilne iniciative za
ogrevanje na Planini v Kra-
nju, da mora Domplan to-
plarni kot dobavitelj zemelj-
skega plina (hkrati je tudi
upravljavec) velikemu odje-
malcu ponuditi ugodnejšo
ceno kot individualnim odje-
malcem. "Leta 2007 smo za-
čeli izvajati akcije za cenejše
ogrevanje. V tem času smo
prešli na plačilo ogrevanja po
dejanski porabi, v toplotne
postaje so bili vgrajeni meril-
niki, v tridesetih od 168 vho-

dov pa so namestili tudi delil-
nike toplote," je dosedanje
aktivnosti predstavil Borut
Zatler iz civilne iniciative.

Rezultat je za približno se-
dem odstotkov nižja poraba
zemeljskega plina v zadnji
kurilni sezoni od sezone prej,
kjer porabo merijo z delilniki
toplote po stanovanjih, pa je
bila poraba manjša za deset
do trideset odstotkov. Kljub
temu tega stanovalci niti niso
opazili, saj so se cene plina iz-
redno povišale, s tem pa tudi
računi za ogrevanje (na pri-
mer: ogrevanje večjega stano-
vanja na Planini je znašalo
približno 1700 evrov letno).

Na račun dogovora med
Domplanom in civilno inici-
ativo bodo stanovalci na letni
ravni povprečno plačali 34 ev-
rov manj, skupaj pa prihrani-
li 250 tisoč evrov.

"Stanovalci, ki so se že
odločili za vgradnjo delilni-
kov, imajo do tretjinski pri-
hranek, sedaj dodajamo še
dodatne štiri odstotke, že
zelo kmalu pa bodo lahko
prihranili tudi za enome-
sečni račun električne ener-
gije,” je prihranek v višini
mesečnega stroška za ogre-
vanje (na letni ravni) opisal
Beno Fekonja.

Cenejše ogrevanje na Planini
Uporabniki Toplarne Planina zaradi dogovora med Domplanom in civilno
iniciativo plačujejo nižjo ceno ogrevanja.

Simon Šubic

Voklo - Množičen obisk na
sobotnem odprtju novega
Športno-kulturnega doma v
Voklem je pokazal, da so vaš-
čani že težko čakali na nov
objekt, ki jim bo omogočil
dobre razmere za športne,
kulturne in družabne aktiv-
nosti. Kot je pojasnil šenčur-
ski župan Miro Kozelj, je
gradnja novega objekta stala
1,1 milijona evrov, dodatnih
180 tisoč evrov pa notranja
oprema. Večino sredstev je
prispevala občina, 89 tisoč
evrov pa so pridobili od Fun-
dacije za šport. Športno-kul-
turni dom je v dobrih dveh le-
tih zgradilo kranjsko podjetje
Gradbinec Gip. 

Novi dom že težko čakali
V Voklem so v dobrih dveh letih zgradili nov športno-kulturni dom. Vrednost projekta je bila skoraj
1,3 milijona evrov.

Novi športno-kulturni dom nasproti vokljanske cerkve so namenu uradno predali v soboto. 
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Če se bodo stanovalci Planine odločili za ponudbo Elektra Gorenjske in HSE za menjavo kotlov,
s katerimi bosta (so)proizvajala tudi električno energijo, bodo tudi s tem prihranili nekaj evrov.�3. stran

Mateja Rant

Bohinjska Bistrica - Preventiv-
ni ukrep prekuhavanja vode,
ki so ga uvedli po večjih pada-
vinah v začetku septembra za
več naselij v Bohinju zaradi
prisotnosti fekalnih bakterij v
vodi, velja le še za Nemški
Rovt in Nomenj. Ta težava, je
pojasnil Franc Ribnikar iz
Zavoda za zdravstveno var-
stvo Kranj, se sicer pojavlja
vse od poplave pred dvema

letoma, zlasti če dlje časa
močno dežuje. "Zaradi tega
se poruši naravni filter in sa-
močistilna moč popusti. Ker
na tem vodovodu ni nadalj-
nje obdelave vode, je v takih
primerih rešitev le prekuha-
vanje." Včeraj so spet vzeli
vzorce vode za omenjeni dve
naselji, v katerih vodo še pre-
kuhavajo. Na podlagi rezulta-
tov analiz se bodo odločili, ali
bodo lahko ukrep prekuhava-
nja vode preklicali tudi zanji.

V dveh naseljih vodo 
še prekuhavajo

5. stran�
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Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Predstavila sta ga
minister Ivan Svetlik in ge-
neralni direktor direktorata
za delovna razmerja in pravi-
ce iz dela Peter Pogačar. Mi-
nister je dejal, da je moderni-
zacija pokojninskega siste-
ma nujna, če želimo tudi za
prihodnje generacije upoko-
jencev zagotoviti dostojne
pokojnine. Ne bo posegala v
temelje pokojninskega siste-
ma, torej dostojne državno
zagotovljene pokojnine zno-
traj prvega stebra, solidar-
nost, redistribucijo in med-
generacijski sporazum.
Spremembe bodo postopne
in ne bodo imele večjih po-
sledic za aktualne upokojen-
ce ali tiste tik pred upokojitvi-
jo. Državljanom bosta
omogočena vpogled in vpliv
na višino pokojnine ob upo-
kojitvi. Spremembe so pove-
zane s podaljševanjem polne
starostne meje za upokojitev
(ki bo za oba spola 65 let) in
minimalne starosti (60 let), s
pribitki za kasnejše in odbit-
ki za zgodnejše upokojeva-

nje ter izenačitvijo starosti za
oba spola. Posebna pozor-
nost bo ob tem namenjena
tistim, ki so začeli delati pred
osemnajstim letom (časovni
bonus), tistim, ki delajo na
zdravju nevarnih delovnih
mestih (poklicna pokojnina),
in kljub izenačitvi tudi žen-
skam (še vedno dve leti kraj-
ša pokojninska doba).

Generalni direktor direkto-
rata za delovna razmerja in
pravice iz dela Peter Pogačar
je podrobneje predstavil pred-

log izhodišč, ki izhaja iz dveh
temeljnih ciljev, iz dostojne
in primerne pokojnine ter fi-
nančne vzdržnosti pokojnin-
skega sistema. Podaljšano bo
obračunsko obdobje za od-
mero pokojnine, in sicer s se-
danjih 18 na 35 let. Ukrep
"vsako delo šteje" bo pome-
nil, da se bodo v pokojninsko
blagajno vplačevali prispevki
od vsakega dela. Iz pokojnin-
skega sistema bodo izločili či-
ste socialne transferje. Te-
melj sistema bodo še naprej

pokojninski stebri: ničelnega
bo predstavljal univerzalni dr-
žavljanski dohodek, prvega
obvezno pokojninsko zavaro-
vanje s prispevki delavcev in
delodajalcev, druge obvezno
dodatno in prostovoljno po-
kojninsko zavarovanje s pre-
mijami delavcev in delodajal-
cev, tretjega pa varčevanja in
zavarovanja s premijami za-
varovancev. Novost bo tudi
informiranost posameznika
o višini zbranih sredstev in
pričakovani pokojnini, o t. i.
virtualnem računu.

Neformalna izmenjava
mnenj s socialnimi partnerji
že poteka (prvi odziv sindika-
tov je bil burno nasprotova-
nje), uradna bo na ekonom-
sko socialnem svetu 2. okto-
bra, nato bo javna razprava,
predlog zakona pa naj bi v
postopek vložili na začetku
prihodnjega leta. Moderniza-
cija sistema naj bi zaživela
leta 2011, novi sistem pa bi
začeli uvajati leta 2015 in bo
že zajel ljudi, rojene po 1. ja-
nuarju 1960. V celoti pa bi
se spremembe uveljavile do
leta 2025.

Doletela bo nove generacije
Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so predstavili predlog pokojninske reforme.

Matevž Pintar

V Begunjah je aktualna
gradnja kanalizacije, ki jo za-
virajo nekateri lastniki zem-
ljišč, zato smo v telefonski
anketi povprašali tamkajšnje
krajane, ali se strinjajo z
gradnjo kanalizacije. Vroča
tema je tudi pokopališče, ki
je premajhno, nima zadosti

parkirnih prostorov niti ve-
žic. Zanimalo nas je, kaj naj
se v primeru, da bi odprli
novo lokacijo za pokopališče,
naredi s starim. Zadnje vpra-
šanje se je glasilo: kako bi
morali ravnati z eno od zna-
menitosti v Begunjah, gra-
dom Kamen. Kar 90 odstot-
kov se strinja z gradnjo kana-
lizacije in je prepričanih, da

bi morali lastniki zemljišč
popustiti. Zgolj odstotek
vprašanih je mnenja, da ka-
nalizacije ne potrebujejo, in
devet odstotkov je ostalo ne-
opredeljenih. Če bi se poko-
pališče uredilo na novi loka-
ciji, naj se po mnenju 72 od-
stotkov staro pokopališče še
naprej ohrani v funkciji. Sla-
ba četrtina predlaga, naj se

postopoma opusti in preure-
di v spominski park. 73 od-
stotkov vprašanih meni, da bi
morali obstoječe zidove gra-
du Kamen obnoviti in zaščiti-
ti pred propadanjem, petina
meni, da bi morali obnoviti
in prekriti celega, pet odstot-
kov pa je mnenja, da je grad
še v zadovoljivem stanju.

V Klicni center slepih nas
lahko pokličete, če bi se žele-
li na Gorenjski glas naročiti.
Naša številka je 04/51 16
404.

Skoraj vsi bi imeli kanalizacijo

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Naš nov delovni čas
Cenjene naročnike, bralce in vse, ki nas obiskujete na naši
lokaciji na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju, obveščamo, da
bomo z mesecem oktobrom spremenili delovni čas. Za to
spremembo smo se odločili po tehtnem premisleku in po
beleženju obiskovalcev v popoldanskem času. Relativno
majhno število obiskovalcev smo pripisali tudi dejstvu, da je
vse več ljudi, tudi starejših, začelo aktivno uporabljati elek-
tronsko pošto in stvari urejati na ta način. Seveda to pome-
ni, da veliko postorimo kar od doma in se vedno manj dru-
žimo, ampak o tem kdaj drugič. 
Preidimo torej k bistvu. Gorenjski glas bo od 1. oktobra le-
tos naprej odprt takole: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od
8. do 17. ure, ob sredah od 8. do 18. ure, ob petkih pa od 8.
do 14. ure. Podaljšan delovni čas sicer predvidevamo za ja-
nuar, februar in marec, ko bo veliko naročnikov prišlo k nam
poravnat letno naročnino. Naj vam zaupamo še to, da tudi
letos za vas pripravljamo lepa darila. Seveda pa vas bomo o
vsem še pravočasno obvestili. Zdaj naj vas le še povabimo,
da nas obiščete in ob tem ne pozabite našega novega odpi-
ralnega časa! D. K.

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Avtokarto prejme JANKO JUGOVIC iz Žabnice.

Peter Pogačar in Ivan Svetlik / Foto: Gorazd Kavčič

Naj se še 
naprej ohrani v 

funkciji
72%

Postopoma naj 
se opusti in 
preuredi v 

spominski park
23%

Ne vem
5%

N = 151

Kaj naj se naredi s starim pokopališčem 
v primeru ureditve pokopališča 
na novi lokaciji? 

Zaenkrat je še v 
zadovoljivem 

stanju
5%

Celega bi 
morali obnoviti 

in prekriti 
20%

Ne vem
2%

Obstoječe 
zidove bi 

morali obnoviti 
in zaščititi pred 
propadanjem

73%

N = 151

Kako bi po vašem mnenju morali 
ravnati z gradom Kamen? 

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Včeraj se je na
temo odnosov s Hrvaško naj-
prej sešel koalicijski vrh, po-
poldne pa je za zaprtimi vra-
ti potekala tudi seja državne-
ga zbora, na kateri so poslan-
ci na pobudo opozicije govo-
rili o odpravi blokade v poga-

janjih Hrvaške z EU. Pred-
sedniki vseh parlamentarnih
strank so prisluhnili vsebini
arbitražnega sporazuma s
Hrvaško, ki jim ga je predsta-
vil predsednik vlade Borut
Pahor. SDS, SLS in SNS so
zahtevali sklic izredne seje,
ker se jim je zdel sporen do-
govor premierov Slovenije

Boruta Pahorja in Hrvaške
Jadranke Kosor na nedav-
nem srečanju v Ljubljani, če-
mur je sledilo pismo Kosor-
jeve švedskemu predsedstvu
EU. V opozicijskih strankah
trdijo, da si izjave premierov
nasprotujejo in da ni jasno,
na podlagi česa bodo poteka-
li nadaljnji pogovori o reševa-

nju mejnega spora. Predsed-
nik vlade zagotavlja, da je to
predlog evropskega komisar-
ja Rehna številka dve, v njem
pa je po Pahorjevih besedah
ključno načelo, da bi more-
bitna arbitraža iskala rešitev
za morsko mejo tudi tako, da
bi Sloveniji omogočili stik
njenih teritorialnih voda z
odprtim morjem. Pogajanja
o reševanju mejnega spora
naj bi se začela že v petek.

O Hrvaški razpravljali na zaprti seji

Danica Zavrl Žlebir

Cerklje - Po seji sveta SDS v
petek v Cerkljah je prvak naj-
večje opozicijske stranke Ja-
nez Janša dejal, da so ob ob-
ravnavi gospodarskih in soci-
alnih razmer izrazili zaskrb-
ljenost nad ravnanjem seda-
nje vlade. SDS napoveduje,
da bodo čez dva meseca zno-
va razpravljali o tem in pred-
lagali ukrepe, saj ne želijo, da
Slovenija potone še globlje.
Napovedal je tudi interpela-
cijo proti vladi, če se ta ne bo
resneje lotila problemov, po-
vezanih z gospodarsko krizo.
Komentiral je tudi spre-
membe v pokojninskem si-
stemu, češ da so te potrebne,
vendar ne le dolgoročno (nov
sistem naj bi vpeljali po letu
2015), treba je preživeti krat-
koročno. Luknjo v pokojnin-
ski blagajni lahko zapolni le
večja zaposlenost, da bo več
ljudi vplačevalo v to blagajno
in da bo manjši pritisk na

druge socialne transferje.
Rezerve, kjer bi država lahko
še prihranila, vidi v zmanjša-
nju državne administracije
(ta je preobsežna za okoli 15
odstotkov), ne pa v drastič-
nem zmanjševanju plač v
javnem sektorju. V mandatu
njegove vlade je bila učinko-
vito izvedena davčna refor-
ma. Janez Janša je dejal, da
bi po enaki formuli lahko na-
daljevali tudi sedaj, da bi raz-
bremenili gospodarstvo, pa
tudi ljudi. Na vprašanje o
imenovanju Bojana Starma-
na, še vedno člana SDS, za
prvega moža Mure, pa je od-
govoril, da je sposoben go-
spodarstvenik z dovolj izkuš-
njami, da lahko v težki situa-
ciji v Muri zagotovi preživet-
je zdravega jedra. Začuden
pa je nad tem, da so sposo-
bnega gospodarstvenika
iskali v opozicijskih vrstah,
saj bi sam prej pričakoval, da
bo na to mesto imenovan
Borut Meh.

Razmišljajo 
o interpelaciji

Brdo 

Na obisku je srbski predsednik

Danes in jutri se na uradnem obisku v Sloveniji mudi pred-
sednik Republike Srbije Boris Tadić. Dopoldne so ga na
Brdu sprejeli z vojaškimi častmi, nato se je z gostom sestal
slovenski predsednik Danilo Türk, za njim pa sta so se pod
vodstvom predsednikov začeli pogovori med slovensko in
srbsko delegacijo. Z visokim gostom se je sestal tudi pred-
sednik državnega zbora Pavel Gantar, ministra za delo, dru-
žino in socialne zadeve obeh držav pa sta podpisala spora-
zum o socialnem zavarovanju. D. Ž.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Že nekajkrat smo pi-
sali o stanovalcih na Mrako-
vi ulici v Kranju, ki so se pri-
tožili zaradi pozidave bližnje
zelenice. Ministrstvo za oko-
lje in prostor je namreč zavr-
nilo pritožbo stanovalcev zo-
per odločitev UE Kranj zara-
di pozidave zelenice s petimi
stanovanjskimi objekti. Pred
tem stanovalcev ni sprejel
minister Karel Erjavec, ko 
so mu želeli pojasniti polo-
žaj, v katerem so se znašli.
Vodja sektorja za graditev na
drugi stopnji na ministrstvu
Sonja Ristanović jim je spo-
ročila, da jih minister ne
more sprejeti, ker bo Minis-
trstvo za okolje in prostor kot
organ druge stopnje odloča-
lo o njihovi pritožbi zoper
odločbo. Ministrstvo je še
odločilo, da zahteve investi-
torja do stanovalcev glede
škode, ki jo je utrpel zaradi
odlaganja začetka gradnje,
niso upravičene. 

Ministrstvo za okolje in
prostor je sicer pozvalo
Mestno občino Kranj, naj
sporoči, ali daje soglasje k
tej gradnji, ki naj bi bila
bližje mestni cesti kot štiri

metre, kot to predpisuje
PUP. MO Kranj je odgovo-
rila, da ni mogla izdati so-
glasja, da se strinja, da bo
odmik objektov manjši od
štirih metrov, ker za to ni
bila niti zaprošena. Investi-
tor namreč ni niti zaprosil
za izdajo takšnega soglasja.

Kot je povedal Peter Col-
nar, je odvetnica prizadetih
stanovalcev Jelka Sajovic

prejšnji teden vložila tožbo
na Upravno sodišče v Ljub-
ljani zoper odločbo UE
Kranj z dne 24. marca 2009
v zvezi z odločbo Ministr-
stva za okolje in prostor z
dne 3. avgusta 2009 za
sprožitev upravnega spora.
Tožba stanovalcev na Upra-
vno sodišče sicer ne zadrži
sklepa Ministrstva za okolje
in prostor, vendar je tudi

vprašanje odmika od mest-
ne ceste pri zadevi odločil-
nega pomena, ker je vpraš-
ljivo, ali je ob manjšem od-
miku od štirih metrov sploh
mogoče graditi pet stano-
vanjskih hiš. Stanovalci si-
cer še vedno zaman čakajo
na odločitev sodišča, da v
skladu z zakonom določi
pripadajoče zemljišče več-
stanovanjskega objekta.

Na Mrakovi se še borijo 
Stanovalci na Mrakovi v Kranju še vedno čakajo na odločitev sodišča, da določi pripadajoče zemljišče
večstanovanjskega objekta, njihova odvetnica pa je vložila tožbo na Upravno sodišče.

KOMENTAR
Urša Peternel

Stanovalce nadstandar-
dnega poslovno-stano-
vanjskega objekta Ron-

do v središču Jesenic naspro-
ti stavbe Občine Jesenice so
razburile govorice, da naj bi
v eno od še neprodanih sta-
novanj naselili romsko dru-
žino iz radovljiške občine.
Občina Radovljica naj bi se,
kot je razpredal ljudski glas,
znebila svojih "ciganov"
tako, da naj bi jim kupila
stanovanje na Jesenicah in
se tako rešila še enega social-
nega problema ... A naše
preverjanje na Občini Ra-
dovljica je pokazalo, da sku-
pini jeseniških občanov spa-
nec krati popolna dezinfor-
macija. Občina Radovljica
ne kupuje nobenega stano-
vanja na Jesenicah, da bi
vanj preselila kakšno romsko
družino, saj, kot so poudari-
li, socialne probleme pravilo-
ma rešujejo v lastni občini.
Zgodba torej sploh ne bi bila
vredna novinarske obdelave,
če se ob njej ne bi porajalo
več vprašanj o našem odnosu
do drugačnih, do "ciganov",
"Bosancev" ... Je mar reče-
no, da bi romska družina -
če bi jo slučajno dobili za so-
sede - povzročala probleme?
In obratno - mar nam niso
prav "čistokrvni" slovenski

sosedje ponavadi največji trn
v peti, z njimi pa se, prego-
vorni prepirljivci, najraje na
smrt skregamo? Vse več ne-
strpnih odzivov na različnih
področjih daje misliti. Na Je-
senicah se bojijo Romov, na
Bledu je skupina stanovalcev
preprečila ureditev otroškega
igrišča, češ da pred mularijo
ne bodo imeli miru. V ra-
dovljiški občini skupino ob-
čanov neznosno motijo leta-
la in padalci. V Žireh ne bi
dovolili gradnje doma sta-
rostnikov ... Kam gre ta
svet? Zakaj nestrpnost vse
pogosteje prevladuje nad do-
brodušnim sprejemanjem
drugačnosti? Zakaj Slovenci
postajamo narod nestrpne-
žev? Zaverovani v svoj prav
si prizadevamo, da bi spre-
menili vse, ki so drugačni od
nas, vse, ki živijo drugače,
vse, ki razmišljajo drugače.
Mar se ne zavedamo, da je
zares edino, kar lahko spre-
menimo - mi sami in naš od-
nos do stvari? Sami se lahko
odločimo, ali bomo strpni,
prijazni in posledično zado-
voljni ter izpolnjeni posa-
mezniki ali pa zapeti, ne-
strpni, nezadovoljni nergači,
ki jih moti vse in vsakdo. 

P. S. In v katero skupino
sodite vi?

Nestrpnost. In v katero
skupino spadate vi?

Na Mrakovi v Kranju še vedno ni jasno, ali se bo gradnja nadaljevala. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj - "Kljub recesiji smo le-
tos za sofinanciranje dejav-
nosti na področjih družbe-
nih zadev namenili 1,2 mili-
jona evrov, kar je enak zne-
sek kot lani in znaša približ-
no dva odstotka našega pro-
računa. Zavedamo se, da so
to dejavnosti, ki so pomemb-
ne za kvaliteto življenja v
mestu, zato jih želimo ohra-
niti. Tako smo v minulem
letu sofinancirali nekaj po-
membnih projektov na po-
dročju kulture, kot so Festi-
val Carniola, Jazz kamp
Kranj, Teden mladih, prire-
ditve v Kulturnem centri
Creinativa, pa tudi na podro-
čju športa, kjer naj izposta-
vim svetovni pokal v šport-
nem plezanju in kolesarsko
dirko po ulicah Kranja. Na
področju socialnega varstva
skušamo pomoč nepristran-
sko deliti različnim organi-
zacijam od Župnijske Kari-

tas, Ozare, Sončka, Humane
do vseh drugih, prvič pa le-
tos sofinanciramo tudi pro-
gram individualnega dru-
žabništva za starejše," je na
priložnostni tiskovni konfe-
renci ob začetku razpisa po-
vedal kranjski župan Dami-
jan Perne in dodal, da so vse
organizacije, ki kandidirajo
za ta sredstva, že navadile na
takšne javne razpise, čeprav
je bilo prva leta zaradi takš-
nega načina razdeljevanja
sredstev nekaj slabe volje. 

"Tudi s tem javnim razpi-
som za sofinanciranje dru-
štev in klubov se uresničuje
strategija trajnostnega razvo-
ja občine, saj želimo vsem,
zlasti pa mladim, ponuditi

enake možnosti. Tako ima-
mo razpis za sofinanciranje
projektov s področja mladin-
ske dejavnosti, seveda pa
bomo s sredstvi razpisa pod-
prli tudi veteranske organi-
zacije, upokojenska društva,
kulturna društva, sofinanci-
rali pa bomo tudi programe
nevladnih organizacij na po-
dročju socialnega varstva in
izvajalce letnega programa
športa," je dodal podžupan
Igor Velov in pojasnil, da vsi,
ki še ne vedo, kako se je mo-
goče prijaviti na razpise, to
lahko izvedo na tako imeno-
vanih javnih inštrukcijah, ki
bodo 14. oktobra v sejni sobi
16 v prostorih Mestne obči-
ne Kranj. 

Občinski denar 
za kvalitetnejše življenje
Pri Mestni občini  Kranj so v petek objavili razpis za sofinanciranje 
dejavnosti na področju družbenih zadev.

Razpisno dokumentacijo za vse javne razpise 
je v sprejemni pisarni MO Kranj mogoče dobiti vsak
delovnik med 9. in 12. uro ali na spletni strani
www.kranj.si, vloge pa je treba pripraviti in oddati 
najkasneje do 29. oktobra.

Če bodo stanovalci sprejeli
ponudbo Elektro Gorenjska
in HSE, bi se morali  znižati
tudi fiksni stroški za ogreva-
nje. Omenjeni elektro pod-
jetji bosta v prihodnjem me-
secu stanovalcem Planine
ponudili zastonj menjavo ko-
tlov, s katerima bi poleg to-
plote pridobivala še električ-
no energijo, za nagrado pa
stanovalcem vsako prvih de-
set let ponudila oprostitev
plačila enomesečnega plačila
električne energije. Investici-
ja je vredna skoraj štiri mili-
jone evrov, za stanovalce pa
še nekoliko več, saj bi sicer
morali sami (kot lastniki to-
plarne) kupiti nove kotle. 

Na posebno vprašanje
Gorenjskega glasa, za koliko
evrov bodo letos (zaradi niž-
je prodajne cene plina za
Toplarno Planina in niža-
nje cen plina na svetovnih
trgih) nižji računi pri stano-
valcih, so pristojni zgolj
zavzdihnili in po dolgoveze-
nju le priznali (povprečno)
za 15 odstotkov nižje zne-
ske. Mimogrede, cena ze-
meljskega plina za velike
odjemalce je od letošnjega
januarja do danes padla za
več deset odstotkov.

�1. stran

Cenejše ogrevanje
na Planini
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Mateja Rant

Kulturno društvo Valen-
tin Vodnik Koprivnik, Kul-
turno društvo Gorjuše in
tamkajšnja krajevna skup-
nost so minuli konec tedna
pripravili že 16. Vodnikove
dneve. "Prvič smo jih orga-
nizirali ob dvestoletnici tu-
kajšnje fare v spomin na
Valentina Vodnika, ki je bil
prvi župnik na Koprivni-
ku," je pojasnila podpred-
sednica kulturnega društva
Valentin Vodnik Koprivnik
Evgenija Kegl Korošec.

Tako kot vsako leto so se
ob odprtju Vodnikovih dni
po nastopu Godbe Gorje v
petek z lučkami odpravili
do Vodnikovega razgledni-
ka, kjer so nastopili lovski
rogisti. Sledil je kulturni
večer v dvorani gasilskega
doma, na katerem vsako
leto izpostavijo temo, pove-
zano z Valentinom Vodni-
kom. Letos je bil to baron
Žiga Zois, ki ga je predstavil
dr. Sandi Sitar. Ob tej pri-
ložnosti so odprli tudi raz-
stavo otroških likovnih del,
ki so nastala v okviru slikar-
ske kolonije, na kateri so
pred štirinajstimi dnevi

ustvarjali otroci iz Bohinja.
Na odmevni razstavi ročnih
del Spretne roke ustvarjajo
v prostorih kulturnega druš-
tva pa so svoje delo razstavi-
le ženske iz sekcije ročnih
spretnosti, ki deluje pri kul-
turnem društvu. Na slav-
nostni seji, ki je sledila od-
prtju omenjene razstave, pa
so podelili tudi priznanja
nekaterim najbolj zasluž-
nim krajanom. Priznanje je

med drugim prejel Vinko
Korošec, ki uspešno skrbi
za ohranjanje avtohtone vr-
ste govedi, to je bohinjske
cike. Priznanje pa si je pri-
služil tudi župnik Štefan
Vozlič, katerega zasluga je,
je še poudarila Evgenija
Kegl Korošec, da so letos
dobili povsem nove brona-
ste zvonove. Za zabavni del
prireditve so poskrbeli na
sobotnem planšarskem ve-

čeru z glasbo, plesom, hu-
morjem in pogostitvijo s
planšarskimi dobrotami, v
nedeljo dopoldne pa so v
farni cerkvi na Koprivniku
pripravili slavnostno mašo v
spomin na Valentina Vod-
nika. V sklopu filmskega
popoldneva pa so v nedeljo
v gasilskem domu na Gor-
jušah odprli tudi razstavo li-
kovnih del članov likovne
sekcije VIR Radovljica.

Znova pestri Vodnikovi dnevi
Žirovnica

Vaško korito v ponos kraju

Marsikateri kraj na deželi je znan po starih vaških koritih,
kjer se je nekoč rado zbiralo mlado in staro. V Žirovnici 
tradicijo ohranjajo do današnjih dni. Še več, za stoletno 
korito vzorno skrbijo. Največ zaslug ima domačin Albin
Žemlja. Ob koritu, ki so ga enkrat že temeljito obnovili, je 
izdelal čudovit kozolec in klop. Letos so ob njem postavili 
še "žironško koreto", ki jo v pesmi opeva njihov slavni 
domačin Aleksander Mežek. V soboto, 26. septembra, je bil
za Žirovničane spet velik vaški dogodek. Najprej so očistili
korito in okolico, sledilo pa je veselo srečanje. Vaško korito
je v ponos kraju, še posebej zato, ker stoji v neposredni 
bližini Čopove rojstne hiše, ki jo obiskujejo ljudje od vsepov-
sod. Da je bilo vzdušje še prijetnejše, so pripravili igre v 
zabijanju žeblja, žaganju hloda in metanju podkve. Obiskali
so jih še konjeniki, harmonikar je vlekel meh. Bil je vaški
praznik, kot se šika! J. R.

Preddvor 

Uspešen hišni sejem

Podjetje Megamik iz Preddvora, ki ponuja različne vrste peči
in kaminov, je ob koncu tedna pripravilo že sedmi hišni se-
jem, na katerem je kupcem predstavilo različne novosti.
Podjetje sicer deluje od leta 1993, je povedala Tanja Mikelj,
njen mož Boštjan se s pečarstvom ukvarja že dve desetletji,
pred tem se je že njegov oče. Sejem je že sedmi po vrsti, na
njem pa predstavljajo novosti, ki sta jih Mikljeva spoznala
na seminarjih v tujini. "Glavne stranke so posamezniki, ki
ob novogradnji in adaptaciji hiši vse pogosteje vgrajujejo
kamine in peči, pri nas pa naročajo peči tudi gostilne in
picerije," je povedala Tanja Mikelj. Ponujajo peči na trda
goriva, na pelete, plin in elektriko, najnovejše pa so gotove
prenosne lončene peči, ki zelo dobro akumulirajo energijo.
Sejem je za stranke priložnost, da se dodobra poučijo o
ponudbi, pokažejo jim tudi, kako peči delujejo, pozneje pa
se jih večina vrne in naroči peč. Vse peči so po naročilu in
vsi unikati, še povesta Mikljeva. D. Ž.
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V prostorih kulturnega društva je na ogled razstava Spretne roke ustvarjajo. / Foto: Tina Dokl

Naklo 

Prodaja stanovanj in zemlje

Občinski svet v Naklem je obravnaval predloga za prodajo
dveh stanovanj v lasti Občine Naklo. Dvosobno stanova-
nje s kabinetom v Čirčah v Kranju, ki je veliko dobrih 72
kvadratnih metrov, želi odkupiti sedanji najemnik za 60 
tisoč evrov. Komisija je predlagala županu, naj ponudbo
sprejme. Ta predlog so potrdili tudi občinski svetniki. 
Strinjali so se, da občina proda pol stanovanjske hiše z
dvoriščem na Temniški ulici v Naklem. Vrednost te nepre-
mičnine bo znana po izdelavi cenitve. Soglašali so še, da
Občina Naklo proda približno 140 kvadratnih metrov zem-
ljišča v Zgornjih Dupljah za sedem tisoč evrov zainteresi-
ranemu kupcu. Župan Janez Štular je predlagal, naj sprej-
mejo poravnavo v primeru starega mejnega spora z ob-
čanko s Pivke. Njen odvetnik je predlagal odkup javne poti
v lasti občine, kjer je stranka postavila oporni zid. Občina
Naklo bo občanki predlagala zamenjavo z njenim zemljiš-
čem, ki ga potrebuje za dovozno cesto v podjetniško cono
na Pivki. S. S.

Podnart

Jubilej društva paraplegikov Gorenjske

V domu krajanov v Podnartu so v četrtek praznovali 30-let-
nico Društva paraplegikov Gorenjske. V društvo, ki deluje
v okviru zveze paraplegikov Slovenije, je vključenih 106
članov iz osemnajstih gorenjskih občin. Skupaj si aktivno
prizadevajo za pomoč gibalno oviranim pri vključevanju in
mobilnosti po poškodbi hrbtenjače. Izvajajo različne so-
cialne programe, program osebne asistence, posebno po-
zornost pa, kot je dejal predsednik Metod Zakotnik, na-
menjajo novim članom. Kot je v slavnostnem nagovoru
poudaril Dane Kastelic, predsednik Zveze paraplegikov
Slovenije, paraplegiki sami najbolje poznajo svoje potrebe
in tudi rešitve zanje, s čimer se je strinjal tudi Cveto Uršič,
direktor direktorata za invalide pri Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve. "Država lahko z ukrepi, zakoni
in pripomočki naredi veliko za to, da invalidi živijo lažje, a
to je še vedno premalo: za njihovo kvalitetnejše življenje
so še kako potrebna tudi društva, njihovi člani, prostovolj-
ci, sorodniki in prijatelji," je še dejal. M. A.

Naklo 

Spet o skupni inšpekciji

Občinski svet v Naklem je obravnaval osnutek odloka o usta-
novitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpek-
torat Kranj. Kot je pojasnil Janez Rakar iz te uprave, država 
zahteva od občin uskladitev sedanjega odloka z določili zako-
nodaje. Ker je sprememb več, so se odločili za novo besedilo
odloka. Bistvena novost so natančno določeni deleži financi-
ranja inšpektorata za vse ustanoviteljice. Za Občino Naklo so
določili, da prispeva 3,79 odstotka stroškov. Direktor občin-
ske uprave Drago Goričan je ocenil, da je bilo dosedanje delo
inšpektorjev učinkovito zlasti pri nadzoru občanov, ki se še
niso priključili na zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Občina
Naklo je prva potrdila osnutek novega odloka, ki ga bodo 
morale ustanoviteljice sprejeti do konca letošnjega leta. Če se
to ne bo zgodilo, država ne bo povrnila denarja za delovanje
Medobčinskega inšpektorata v Kranju. S. S.

Tržič

Premalo denarja za odpravljanje posledic neurij

V občini Tržič so sklenili, da bodo letos namenili 122 tisoč
evrov za sanacijo neurij iz leta 2007 in 2009. "Škoda po ne-
urjih je ogromna, posebno problematično je območje hudo-
urnika Dolžanka, potrebna bo intenzivna sanacija," je pove-
dal župan Borut Sajovic. Zadnje neurje je po oceni občine
naredilo za pol milijona evrov škode na gozdnih poteh, za
obnovo cestišč pa bodo potrebovali prek dvesto tisoč evrov.
V sklopu sanacije nameravajo urediti strugo potoka Cikavec
in strugo hudournika Kalinček, podaljšali bodo podporni zid
na Kranjski cesti ter uredili pešpot Grad-Slap. V letošnjem
poletnem neurju je bil poškodovan tudi levi breg hudourni-
ka Dolžanka pred mostom v Jelendolu, ki ga bodo zaradi
stabilnosti morali obnoviti v najkrajšem času. B. Be.

Naklo 

Uredniški odbor spremenjen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je že
julija letos obravnavala predlog za zamenjavo člana ured-
niškega odbora glasila Glas Občine Naklo. Dosedanji član
Stanislav Koselj iz stranke Socialnih demokratov je predlagal,
da ga nadomesti Peter Pravhar iz Spodnjih Dupelj. Občinski
svet je na nedavni seji spremembo potrdil z večino glasov. S. S.

Bohinjska Bistrica

Denar tudi za streho Doma Joža Ažmana

V načrt razvojnih programov je občina Bohinj z zadnjim po-
pravkom proračuna vključila tudi obnovo strehe Doma Joža
Ažmana v Bohinjski Bistrici. Obnova bo predvidoma vredna
slabih osemdeset tisoč evrov, pri čemer so letos za to name-
nili trideset tisoč evrov, še 48 tisoč evrov pa prihodnje leto. Z
zadnjim rebalansom so tudi uskladili načrt razvojnih progra-
mov, k čemur jih je pozvala služba vlade za lokalno samo-
upravo in regionalno politiko. Prihodki so se namreč znižali 
za dva tisoč evrov, ki so jim jih konec lanskega leta nakazali 
za projekt gradnje sekundarne kanalizacije v Ribčevem Lazu.
Delež lastnih sredstev, ki so jih rezervirali za ta namen, pa so
prenesli med namenska sredstva za obnovo kanalizacije. M. R.

KRATKE NOVICE
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Cerklje - V Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika je v
soboto zvečer potekala
osrednja slovesnost ob ob-
činskem prazniku, ki ga si-
cer Občina Cerklje praznuje
23. septembra, na dan smrti
režiserja, igralca, učitelja dra-
maturga in pisatelja Ignacija
Borštnika. Osrednji govor je
letos pripadel novi ravnatelji-
ci OŠ Davorina Jenka Cerklje
Damijani Božič Močnik, ki je
spregovorila predvsem o kri-
zi vrednot: "Če se bomo tru-
dili in vztrajali pri pravih
vrednotah, ki so za družbo
nujno potrebne, se bo to po-
zitivno pokazalo na vseh po-
dročjih. Prepričana sem, da
je v naših krajih še veliko po-
sameznikov, družin in orga-
nizacij, ki so pripravljene z
veliko mero dobre volje in
trdno držo vztrajati ter ple-
menititi življenje in okolje v
pravem slovenskem duhu in
vrednotah."

Ob tej priložnosti so podeli-
li letošnja občinska priznanja.
Veliko plaketo je prejel Ko-
morni moški pevski zbor Da-
vorina Jenka, ki praznuje pet-
deset let delovanja, malo pla-

keto so podelili dr. Borutu Be-
leharju, nagrado je prejel Mla-
dinski center Cerklje, prizna-
nja so prejeli Milan Zamljen,
mentorji PGD Zalog pri Cer-
kljah (Tina Lončar, Peter Lon-
čar, Boštjan Kovač in Janez
Plevel), Cveto Kotnik in Jože
Močnik, županove spomin-
ske plakete pa Irena Naglič,
Ida Vadnov in Vlasta Košnik
(vse iz vrtca Murenčki).

V Cerkljah so se letos od-
ločili izpeljati tudi ocenjeva-

nje najbolj urejenih vasi in
objektov v okviru projekta
Moja dežela - lepa in gosto-
ljubna, priznanja najboljšim
pa o podelili ob tej priložno-
sti. Za najbolj urejeno vas
kot celoto so bile ocenjene
Cerklje, priznanje za najlep-
šo urejenost fasade in balko-
nov je prejela Frančiška Ci-
perle iz Lahovč, najbolj ure-
jena kmetija je kmetija pri
Mrkuš (Peter Zupin) v Pra-
protni Polici, Pohištvo Lipar

iz Lahovč je komisija oceni-
la kot najbolj urejen poslov-
ni objekt, priznanje za naj-
lepše urejen turistični ob-
jekt pa je prejel Penzion Ja-
godic iz Vopovelj. "Ocenje-
vanje smo letos izvedli pr-
vič, z njim pa želimo občane
spodbuditi k skrbi za ureje-
nost domov in vasi. Prihod-
nje leto bomo verjetno zače-
li podeljevati tudi bodeče
neže," je povedal župan
Franc Čebulj.

Tudi priznanja za urejenost
Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku so v soboto v Cerkljah podelili občinska priznanja in
priznanja za najbolj urejene vasi in objekte.

Letošnji dobitniki občinskih priznanj v družbi z županom Francem Čebuljem / Foto: Matic Zorman

Škofja Loka

Končujejo obnovo vodovoda na Spodnjem trgu

V Škofji Loki se končujejo dela na Spodnjem trgu, kjer so ob-
navljali celoten glavni napajalni vodovod med Špitalsko
cerkvijo in mlekarno. Ob tem so uredili tudi vse hišne
vodovodne priključke. Ker je bila zaradi menjave vodovoda
že odstranjena asfaltna prevleka, so zamenjali tudi cevi
fekalne in meteorne kanalizacije. Ob tem so bili povezani in
v glavni vod speljani tudi vsi vodi zaledne meteorne vode, ki
prihajajo z zbirnega območja Grajskega hriba od klanca do
Sokolskega doma. Kot sporočajo z občine Škofja Loka, so
bili vsi komunalni vodi spuščeni na globlji nivo, izvedena je
bila tudi zaščita novih in drugih obstoječih (električnih)
vodov, tako da na tem območju ne bo treba izvajati nobenih
gradbenih posegov - niti v obdobju, ko se bo po dograditvi
poljanske obvoznice na Spodnjem trgu precej zmanjšala
prometna obremenitev. Obnovili so tudi betonske zidove, ki
površine za pešce ločujejo od cestišča in parkirnih mest tik
ob regionalni cesti. Vsa dela bodo končana do konca mese-
ca septembra. Proračunska vrednost gradbenih del je bila
sprva ocenjena na 250 tisoč evrov, zaradi urejanja kana-
lizacije pa se je vrednost izvedenih del dvignila na skupno
350 tisoč evrov. D. Ž.

Žirovnica

Potrdili občinski progam varnosti

Žirovniški občinski svetniki so na zadnji seji potrdili občins-
ki program varnosti. Slednjega mora v skladu z zakonom o
občinskem redarstvu sprejeti vsaka občina, je pojasnil
župan Leopold Pogačar: "V programu so opredeljena
temeljna izhodišča za delo medobčinskega inšpektorata in
redarstva, pristojnosti ter statistični podatki o delovanju
občine, ogroženosti, objektih in drugi relevantni podatki. Na
ta način bodo inšpektorji zvedeli, kako je organizirana obči-
na, kje so nevarni cestni odseki in podobno ter si zastavili
cilje, kot je varovanje okolja, prometa, javnega reda in miru
..." Svetniki so menili, da je program preobširen in pres-
plošen, a jim je občinski inšpektor Gregor Jarkovič, ki je
pripravil program, odvrnil, da takšno vsebino zahtevajo na
ministrstvu za notranje zadeve. Kot je dodal župan, gre za
enega najkrajših občinskih programov varnosti, saj obsega
le 42 strani, medtem ko imajo nekatere druge občine kar
trikrat daljšega. Program bodo vsako leto evalvirali in ga po
potrebi dopolnjevali. A. H.

Domžale

Začetek pouka v prenovljenih šolah

Občina Domžale je v minulih mesecih v prenovo svojih šol
vložila več kot pol milijona evrov. Največja investicija je bila
temeljita prenova in protipotresna sanacija telovadnice
osnovne šole Rodica, za katero so iz sklada za osnovne šole
namenili skoraj dvesto tisoč evrov. V OŠ Domžale so prede-
lali obstoječo kuhinjo v razdeljevalno kuhinjo in preuredili
hišniško stanovanje v dodatno učilnico in kabinet, hkrati pa
je šola dobila tudi nove sanitarije, zunanji video nadzor in
več drugih pridobitev. Nove računalnike in nekaj opreme v
kuhinji so dobili v OŠ Preserje pri Radomljah, manjših pre-
nov pa so bili deležni tudi v šolah Dob, Venclja Perka in
Roje. J. P. 

Naklo 

Občina Naklo skrbi za šole

Članom občinskega sveta v Naklem se je predstavil vršilec
dolžnosti ravnatelja Osnovne šole Naklo Blaž Belehar. Ob
oceni, da šola in občina dobro sodelujeta, je naštel nove pri-
dobitve in vzdrževalna dela v matični šoli in podružnicah.
Najdražja je bila obnova oken v podružnični šoli Podbrezje.
Občina prispeva šeststo evrov mesečno za jutranje varstvo
in ločen pouk glavnih predmetov v tej podružnici ter devet-
sto evrov mesečno za podružnico Duplje. Lani je namenila
za učno pomoč učencem štiri tisoč evrov, 2100 evrov za
plavalni tečaj, dvesto evrov za kolesarske izpite in 650 evrov
za razne prireditve. Šola sedaj potrebuje nov kombi za pre-
voz šolarjev, ker je stari primeren le za razvoz hrane. Veseli
so tudi priprav na gradnjo novega vrtca v Naklem, v katerem
naj bi bilo leta 2013 dovolj prostora v desetih oddelkih za
vse predšolske otroke. S. S.

Škofja Loka 

Palica in priznanje poslej v samostanu

Od 24. septembra je muzejska zbirka Škofjeloškega pasijo-
na v Kapucinskem samostanu Škofja Loka bogatejša za ro-
marsko palico, ki je v sezoni 2008/2009 potovala z režiser-
jem Borutom Gartnerjem in drugimi pasijonskimi romarji
po škofijah v Sloveniji in v zamejstvu. Hkrati je gvardijan p.
Robert Podgoršek prejel iz rok Tomaža Paulusa za muzej-
sko zbirko tudi spominsko plaketo, ki jo je župan Igor
Draksler na letošnji občinski praznik podelil vsem prosto-
voljcem, ki so sodelovali pri uprizoritvi Škofjeloškega pasijo-
na v letu 2009, za izjemen kulturni dosežek in afirmacijo
mesta. Slavnosti se je ob prisotnosti številnih pasijonskih
romarjev udeležil dr. Metod Benedik, ki je ob tej priliki pri-
šel iz Celja, nam je sporočil pasijonski romar Alojz Pavel
Florjančič. D. Ž.

Mengeš

Obnova Prešernove ceste v zaključni fazi

Temeljita rekonstrukcija Prešernove ceste v Mengšu, ki je za
promet popolnoma zaprta že celo poletje, je pri koncu, so
sporočili z Občine Mengeš, tako da bo za promet spet odpr-
ta v začetku oktobra. V teh dneh se temeljito prenavlja tudi
del Testenove ceste v Loki, ki bo slavnostno odprta v sredi-
ni oktobra, hudo poletno neurje z veliko količino dežja pa
zahteva tudi več popravil na cesti na Dobeno, ki bodo obči-
no stala kar 150 tisoč evrov. Žal pa na mrtvi točki še vedno
stojijo vse priprave na gradnjo mengeške obvoznice. "Prob-
lem je še vedno z lastništvom, saj nekaj posameznikov svo-
je zemlje noče prodati, zato je Upravna enota Domžale že
sprožila postopke razlastitve. Gradbeno dovoljenje pričaku-
jemo do konca rega leta, gradbeni stroji pa bi lahko zabrneli
že prihodnjo pomlad," je kljub vsemu optimističen župan
Franc Jerič. J. P. 

Kot nadomestna gradnja
je zrasel na mestu starega
kulturnega doma, ki so ga
Vokljanci nasproti vaške cer-
kve sami zgradili leta 1939.
Med vojno je bila v njem
šola, po njej nekaj časa kme-
tijska zadruga in knjižnica,
nazadnje pa ga je uporabljala
vaška mladina, dokler ni v
zadnjih petnajstih letih pov-
sem propadel. V novem
domu imajo sedaj večna-
mensko dvorano, namenje-
no športu, kulturi in prireja-
nju različnih prireditev, saj
je v njej tudi pomični oder,
postaviti pa je možno 250 se-
dežev. V objektu so tudi
prostori krajevne skupnosti,
telefonska centrala Teleko-
ma Slovenije, v mansard-
nem delu pa profitni stano-
vanji, ki sta že oddani. 

"Dvorano v Športno-kul-
turnem domu bo dopoldne za
potrebe športnega pouka upo-
rabljala podružnična šola v
Voklem, razmišljamo pa tudi
o takšni organizaciji pouka, da
bi jo lahko uporabljala še tr-
bojska šola. V popoldanskem
in večernem času bo dvorana
namenjena različni športni re-
kreaciji ne samo Vokljancev,
ampak vaščanov vseh sosed-
njih vasi Voglje, Trboje, Žer-
javka in Prebačevo. 

"Novega doma smo izred-
no veseli, saj je za Voklo in
okoliške vasi resnično velika
pridobitev. Upam, da nas bo
čim več uporabljalo nove
prostore, saj je treba po tr-
dem in težkem delu poskr-
beti tudi za sprostitev, šport,
rekreacijo, gibanje," je ob
tem povedal predsednik KS
Voklo Marko Lončar.

Novi dom že težko
čakali
�1. stran

Dela na Prešernovi cesti naj bi bila končana oktobra.
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Radovljica - Z mednarod-
nim turnirjem ekip Posojil-
nice Aich Dob iz Avstrije,
Budvanske Rivijere iz Črne
gore in domačega moštva
ACH Volleyja se je minulo
soboto v radovljiški športni
dvorani SGŠ uradno začela
nova sezona slovenskih dr-
žavnih in pokalnih prvakov.
Ljubitelji odbojke, ki so jo že
težko čakali, so prišli na svoj
račun, saj so si ogledali boje
treh kvalitetnih ekip. Vse so
sicer trenutno na vrhuncu
priprav, zato je bilo še videti
nekaj napak in malce utruje-
nosti, hkrati pa tudi nekaj od-
ličnih potez, ki napovedujejo
novo zanimivo sezono. V
prvi tekmi je ekipa Budvan-
ske Rivijere premagala Poso-
jilnico Aich Dob, v drugi tek-
mi je bila črnogorska ekipa
boljša od naših prvakov, za
konec pa je moštvo ACH
Volleyja ugnalo Avstrijce. 

"Po zaključku evropskega
prvenstva naša ekipa skupaj
trenira šele dobrih štirinajst
dni in zagotovo je v igri še
nekaj napak. Upam, da nam
jih bo uspelo v prihodnjih
tednih popraviti, saj je v eki-
pi prava energija, vrhunec
sezone pa nas čaka decem-
bra in januarja, ko bodo na

sporedu tekme v ligi prva-
kov," je po turnirju povedal
pomočnik glavnega trenerja
Tilen Kozamernik.

Turnir sta si pazljivo ogle-
dala tudi častni predsednik
ACH Volleya Herman Rigel-
nik in predsednik kluba Rasto
Oderlep. "Letos smo iskali
optimalno kombinacijo že
zgrajenega znanja, fizičnih
lastnosti pa tudi prave menta-
litete. Ekipo smo okrepili še z
izkušenima igralcema Velj-
kom Petkovičem in Ramo-
nom Gatom in sedaj je pri-

pravljena, da obrne nov list v
naši zgodbi. To pomeni osvo-
jiti obe domači lovoriki, osvo-
jiti srednjeevropsko ligo, v ligi
prvakov pa je realno pričako-
vati uvrstitev v drugi krog, če-
prav bodo vse tekme zahtev-
ne," pravi Rasto Oderlap.

V moštvu, ki se je od lani
kar precej spremenilo, je nov
kapetan Andrej Flajs, ki po
letih in izkušnjah sodi v sre-
dino moštva, kjer je najmlaj-
ši igralec Oliver Veno star
komaj 19 let, najstarejši Ra-
mon Gato pa skoraj 36 let.

"Kljub razlikam v letih med
najmlajšim in najstarejšim
se to na igrišču niti v slačilni-
ci ne pozna. Kemija med
nami je super in že sedaj se
slutiti, da smo pravi. Vendar
pa bo sezona še dolga, zdrža-
ti bo treba do konca aprila,"
pravi Andrej Flajs, ki se je
skupaj z moštvom včeraj
predstavil tudi na prvi tiskov-
ni konferenci pred novo se-
zono, ki jo letos Blejci s prvo
tekmo srednjeevropske lige
začenjajo 11. oktobra na Slo-
vaškem.

Blejski odbojkarji so se predstavili v domači dvorani v Radovljici. / Foto:Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Železniki - Minulo soboto se
je začelo državno rokometno
prvenstvo tudi za ekipe v 1. B
ligi. V njej letos drugo sezo-
no nastopa tudi moštvo Al-
plesa iz Železnikov. Potem
ko sta ekipo po lanski sezoni

zapustila Marjan Krištofič in
Beni Zbičajnik, sta njuni
mesti zapolnila Grega Doli-
nar in Matej Galof. Igrati je
prenehal domačin Miloš Ce-
ferin, ekipi pa sta se iz doma-
če mladinske vrste pridruži-
la Rok Marin in Luka Čufar.
Lani poškodovan Grega
Keše letos že brani, žal pa se
je poškodoval Agron Šefketi.
Moštvo je letos prevzel do-

mači strokovnjak Uroš Mo-
horič, ki mu pomaga France
Dolenec, tehnični vodja pa je
Vili Rant. Kot je povedal Ja-
nez Ferlan so si v upravi klu-
ba, ki ga vodi predsednik
Marko Lotrič, za cilj sezone
zadali uvrstitev med 3. in 7.
mestom. Na prvi tekmi sezo-

ne minulo soboto so gostili
ekipo Krke in favoritom, ki
so lani igrali v elitni ligi (in
imajo namen, da se tja vrne-
jo), povzročili precej težav.
Žal jim kljub trudu in borbe-
ni igri na koncu ni uspelo 
izenačiti in so izgubili z go-
lom razlike 22 : 23. Kljub
temu jih je okoli tristo gle-
dalcev za predstavo nagradi-
lo z aplavzom.

Zaslužili bi vsaj točko Združili mladost in izkušnje
Ekipa blejskih odbojkarjev je letos pomlajena, z nekaj izkušenimi igralci pa načrtujejo nadaljevati 
prevlado na domačih igriščih in uspehe v mednarodnem prostoru.

Maja Bertoncelj

Kranj - Pretekli konec tedna
so v prvi in drugi gorenjski
nogometni ligi odigrali tek-
me 5. kroga. V 1. ligi vodilni
na lestvici ostajajo nogome-
taši Alpine Žiri, ki so v go-
steh z 2 : 0 premagali Kranj-
sko Goro, rezultati drugih te-
kem pa so: Visoko : Bohinj 
1 : 0, Bled Hirter : Mimovr-
ste=) Jesenice 0 : 4, Hrastje :
Polet 1 : 0, Kondor : Naklo -
Klub zmagovalcev 0 : 1 in Ve-
lesovo : Niko Železniki 4 : 1.
Na lestvici je za Alpino ekipa
Velesovega, na 3. mestu pa
Naklo - Klub zmagovalcev. 

Liga, ki se je komaj dobro
začela, bo, kot kaže, zelo ize-
načena, česar se zavedajo tudi
v NK Alpina Žiri, ki so trenut-
no na mestu, ki vodi v 3. SNL
- Zahod. Uvrstitve v ligo višje,
kjer so pred petimi sezonami
že bili, je tudi njihov cilj.
"Imamo kombinacijo izkuše-
nih igralcev, nekateri so ig-
rali tudi že v tretji ligi, in
mladih. Trener ekipe je Jo-
žef Leskovec. Naš realen do-
met je 3. slovenska liga, v ka-
tero se bomo skušali uvrstiti
že po letošnji sezoni. So pa

ekipe v 1. gorenjski ligi zelo
izenačene in ni ekipe, ki bi
po kvaliteti izstopala, tako da
bo boj za vrh kar hud," je po-
vedal Tomaž Vehar, pod-
predsednik kluba, ter dodal,
da upa, da bodo čim hitreje
prišli do nove infrastruktu-
re, ki jo bodo gradili pri
osnovni šoli. "Če bo šlo vse
po načrtih, bi morali čez
zimo pridobiti dokumenta-

cijo, spomladi pa začeti gra-
diti," je še pojasnil Vehar.
Žirovci se bodo v 6. krogu
doma pomerili z ekipo Niko
Železniki, preostali pari pa
so Naklo - Klub zmagovalcev
: Velesovo, Polet : Kondor,
Mimovrste=) Jesenice :
Hrastje, Bohinj : Bled Hirter
in Kranjska Gora : Visoko.
Vse tekme bodo v soboto z
začetkom ob 16. uri.  V 5. kro-

gu 2. gorenjske lige so bili do-
seženi naslednji izidi: DLN :
Ločan 0 : 2, Čirče : Podbrezje
2 : 2, Preddvor : Bitnje 1 : 2 in
Britof : Trboje 0 : 1. Na lestvi-
ci vodijo Bitnje pred Podbrez-
jami in Trbojami. Pari 6. kro-
ga (vse tekme bodo v soboto z
začetkom ob 16. uri) pa so: Tr-
boje : Bitnje, Podbrezje :
Preddvor, Ločan : Čirče in
Britof : DLN. 

Nogometaši Alpine na vrhu gorenjske lige

4. Kolesarska dirka za pokal Tadeja Valjavca

Spodnja Besnica, sobota, 3. oktobra
Odprta dirka za kategorije dečkov in deklic, 1400 m - start ob 14. uri

Začetniki in začetnice, 350 m - start ob 16.30

Finalna dirka Gorenjskega glasa za kategorizirane tekmovalce 
z licenco - start ob 14.30

Organizator: Kolesarski klub Sava Kranj v sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Besnica

Info: www.tadejvaljavec.com, janez.ferlic@gmail.com, 031/561 663
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Kljub borbeni igri rokometašem Alplesa (na sliki v prodoru
Miha Keše) ni uspelo osvojiti vsaj točke. / Foto: Tina Dokl

Teja Gregorin svetovna podprvakinja

V Oberhofu v Nemčiji je potekalo svetovno prvenstvo v let-
nem biatlonu, ki so se ga udeležili tudi slovenski biatlonci.
Pričakovano je najvišje posegla Teja Gregorin, ki je branila
dva naslova svetovne prvakinje od lani. V sprintu je osvojila
7. mesto, na zasledovalni tekmi pa se povzpela do drugega
in tako osvojila naslov svetovne podprvakinje. Zaostala je le
za odlično Nemko Magdaleno Neuner, ki je slavila tudi v
sprintu. "To je potrditev, da lanska poletna naslova nista
bila slučaj, mi pa vseeno precej več pomenijo zimske tekme.
Na rolkarskih tekmah me sedaj nekaj časa ne boste videli,
ker se mi ne zdijo povsem enakovredne," je povedala biat-
lonka iz Ihana. M. B.

Nogometaši NK Alpina Žiri so trenutno vodilni na lestvici 1. gorenjske članske 
nogometne lige. / Foto: Anka Bulovec
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Preddvor - Gorenjski pokal
v rekreativnih tekih se je v
šesti izvedbi tretjič končal v
nedeljo s tekom Gorenjske-
ga glasa v Preddvoru. Glav-
no dogajanje je bilo pred
osnovno šolo, okoli katere
so bili speljani krogi za mla-
de tekače, bilo jih je 58, ki so
nastopili na teku za Gorenj-
ski pokal mladine; 179 teka-
čev pa se je podalo na naj-
daljšo, dobrih 11 km dolgo
progo. Iz Preddvora so tekli
proti Bregu do posestva
Brdo, kjer so zavili do Suhe
pri Predosljah, ter nazaj ob
reki Kokri do Brega in Pred-
dvora.

Kot prvega smo v cilju po-
zdravili 29-letnega Petra
Letnarja. Rekorda proge, ki
ga ima Boštjan Hrovat, ni
izboljšal, je pa s časom 38
minut in 4 sekunde preprič-
ljivo ugnal vso konkurenco.
Na Teku Gorenjskega glasa
je nastopil prvič, zadovoljen
z zmago in tudi s časom.
Ura mu je pokazala, da je
prvi kilometer tekel 3:20, po
5 km je imel čas 16:20, na 9
km pa nekaj pod 30 minuta-
mi, ko je bil z mislimi že
malce tudi pri rekordu, a ga
je v zadnjih dveh kilometrih
malo zmanjkalo. Letnar je
sicer tekač na stezi, letos je
kot član slovenske reprezen-
tance v teku na 5 km nasto-
pil na evropskem pokalu na

Norveškem, njegovi osebni
rekordi pa so 3:53 na 1500
m, 8:34 na 3 km in 15 minut
na 5 km. Rekord proge pa je
padel pri ženskah. S časom
42:01 ga je postavila Valerija
Mrak, tudi skupna zmago-
valka Gorenjskega pokala v
rekreativnih tekih. Nastopila
je na petih tekih, kolikor jih
tudi šteje za skupno uvrsti-
tev, in bila na vseh petih
tudi najhitrejša. Pri moških
je skupni zmagovalec poka-
la postal Marko Pintar, ki
mu je - tako kot Valeriji -
uspelo ubraniti lansko zma-
go. Nastopil je na devetih te-
kih, zmagal na dveh. "Vsako
leto je več dobrih rekreativ-
cev, tako da moraš biti zelo
dobro pripravljen, da lahko
zmagaš. To je plod večlet-
nega treninga," je pojasnil
37-letni tekač iz Sorice, ki
se s tekom ukvarja že četrt
stoletja in mu posveča sko-
raj ves prosti čas. Poleg
tega hodi v službo in dela
na domači kmetiji. Kot pra-
vi, se Gorenjskega pokala v
rekreativnih tekih udeležu-
je predvsem zaradi druže-
nja in preverjanja priprav-
ljenosti: "Nikoli ne grem na
tekmo, da bi se tresel, kate-
ri bom v cilju." Uspešno
končati tek je cilj večine
udeležencev na rekreativ-
nih prireditvah. Ker je bil to
Glasov tek, seveda na startu
niso manjkali niti Glasovi
tekači, med njimi tudi trije,

ki so na Gorenjskem glasu
zaposleni. Najhitrejši med
to trojko je bil seveda teh-
nični urednik Grega Flaj-
nik, čestitati pa gre tudi na-
mestnikoma odgovorne
urednice časopisa Cvetu
Zaplotniku, ki je bil na vseh
treh dosedanjih Glasovih
tekih (to so bile zanj tudi
edine tekme doslej), in
predvsem Danici Zavrl Žle-
bir, ki je na teku nastopila
prvič. 

Letošnji Gorenjski pokal v
rekreativnih tekih je torej
končan. Kot je povedal Ja-
nez Ferlic, vodja pokala, ka-
terega glavni organizator je
Klub Trmastih, je bil zelo
uspešen: "Udeležba je še
nekaj višja kot preteklo leto.
Tudi konkurenca je odlič-
na. Tekači pravijo, da je v
primerjavi z drugimi "regij-

skimi" pokali v Sloveniji na
tekmah Gorenjskega poka-
la skoraj najtežje zmagati."
Kot je še povedal Ferlic,
bodo plan tekem za prihod-
nje leto potrdili oktobra,
načeloma pa sprememb
naj ne bi bilo, tudi ne glede
višine startnine, ki je, po-
hvalno, med najnižjimi: za
odrasle osem evrov in za
otroke štiri. Odkar imamo
evro, so startnine skokovito
narasle. Če je bilo včasih
nekako povprečje 1500 to-
larjev, so sedaj na rekrea-
tivnih prireditvah, ne samo
tekaških, tudi po 20 ali več
evrov. "Naš cilj ni služiti na
tekačih," je zaključil Ferlic,
ki je tudi vodja tekačev, ki
tečejo za naš časopis. Teh je 
nekaj več kot 60, od 15 do
20 jih redno hodi tudi na
tekme. 

Če bi ne bilo slabih dni, se
ne bi spomnili dobrih. In do-
bra dneva v tednu sta vsekakor
torek in petek, ko izide Gorenj-
ski glas. Ne rečem, da so drugi
slabi, ampak ta dva izstopata.
Od kdaj pa se Glas tako bere?
Že od nekdaj. Glas je vedno
doma. Odkar znam brati, be-
rem Gorenjski glas. Mogoče
vmes kdaj pa kdaj nastane
kaka pavza, ker se človeku za-
hoče brati nekaj, kar ni tesno
povezano s krajem, v katerem
živi, ali bližnjo okolico. Ljudje
so se začeli zavedati, da živijo
na Gorenjskem in da je vse
drugo predaleč. Ljudje so se
začeli zavedati, da živijo v
najlepšem delu sveta. Gorenjci
postajajo ponosni. Zdaj je spet
normalno, da ima vsak go-
renjski dom naročen Glas ...
To je le nekaj stavkov, trditev,
razmišljanj, ki mi jih je uspelo
ujeti in si jih zapomniti, med-
tem ko smo komentirali prav-
kar predirkani Glasov krono-
meter. Jana je nosila štrudelj
in Pehtranovo potico na mizo,
na pijačo ni pozabila, mi pa
smo lovili sapo, se hvalili z do-
seženimi rezultati in se pogo-
varjali o Gorenjskem glasu: to
je bila nekakšna rdeča nit "af-
ter partyja". 

Gorenjski glas in kolesarji?
Mogoče obstaja prepričanje,
da kolesarji ne razmišljajo o
ničemer razen o pedalih in ba-
lanci, hočem reči, o biciklu.
Tale naša Glasova druščina je
malce drugačna. Včasih celo
pomislim, da se sploh ne dru-
žimo zaradi kolesarjenja, am-
pak bolj zato, ker smo sami
fajn ljudje vkup, in potem sku-
paj uživamo tistih nekaj uric.
Ali pa se mi samo zdi? Ne, saj
sem preveril, ko sem jim vsilil
temo, ki ni govorila o biciklih
in obritih nogah, lepih dresih
in rekordnih časih, potem pa
smo skupaj prišli do ugotovit-
ve, da se čisto zares premalo
pogovarjamo o kolesarstvu, če-
prav smo skupaj prav zaradi
tega. Glasova kolesarska druš-
čina je taka kot Gorenjski glas.
Kakšna? Gorenjski glas ku-
pim, ker me zanima, kaj se
dogaja na Gorenjskem, in ker
mi je prav malo mar, kaj se

dogaja v Izraelu, Ameriki ali
Somaliji. Zanimati me je ne-
halo takrat, ko sem dojel, da
nimam vpliva niti na kakrš-
nihkoli volitvah v Sloveniji,
kaj šele v Afganistanu. Živim
tako, kot moram, in ne kot bi
rad. Če bi živel tako, kot bi
rad, bi moral počakati na kak
drug svet ... In zdaj me zani-
ma le Gorenjska, moj prag,
ker imam z njim preveč dela,
da ga očistim, kaj šele da bi se
lotil kakega tujega. Potem so
mi zaploskali. Videti je bilo,
kot bi imel govor Edvard Kar-
delj na sedmem kongresu Ko-
munistične internacionale v
Moskvi leta 1935. No, to so bila
samo moja razmišljanja, med-
tem ko sem grabil po Janinem
štrudlju in oranžadi. Če bi to
hotel na glas povedati, bi mi
nekdo moral podstaviti pručko
pod vejo in ni hudič, da ne bi
kdo privlekel še kakega štrika
na plan. Glasova kolesarska
druščina je taka kot Gorenjski
glas. Kakšna? Preprosta, upo-
rabna, koristna, zabavna ...
česa drugega pa za lasten uži-
tek niti ne potrebujemo.

Jutri se dobimo ob 16.30 in
gremo vsi skupaj na Možjanco
in nazaj. Prekolesarili bomo
od štirideset do petdeset kilome-
trov. Zmagovalec kronometra
v moški kategoriji je Martin
Bizjak, v kategoriji žensk pa
znana slovenska oblikovalka
nakita Tanja Drinovec. Prvi
trije v obeh kategorijah dobijo
posebne nagrade, stisk roke ter
vroč poljub organizatorja.

Gorenjski glas je to!

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin
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Gorenjskega je težko zmagati
S tretjim Tekom Gorenjskega glasa se je končal šesti Gorenjski pokal v rekreativnih tekih. Na desetih
tekih je nastopilo 2026 tekačev.

Glasovi kronometristi v cilju

Marko Pintar / Foto: Tina Dokl Valerija Mrak / Foto: Tina Dokl

Planjava skozi Repov kot (Grintovci)

Kranj, 3. oktobra, odhod izpred hotela Creina 
ob 06. uri 

Organizator: PLANINSKO DRUŠTVO ISKRA KRANJ 
Informacije: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si

30. Tek na Šmarno Goro 

3. oktobra 
Organizator: TEKAŠKI KLUB ŠMARNOGORSKA
NAVEZA 
Dodatne informacije: Tomo Šarf, 041/785 859,
tomo.sarf@helios.si, www.smarnagora.com

Markov tek na Javorč

Žiri, 3. oktobra 2009 
Organizator PD Žiri 
Dodatne informacije: Zvone Kopač, 04/51 91 804

Vzpon Kobarid - Kolesarski vzpon na Drežniške Ravne za
pokal Kobarida

Kobarid, 3. oktobra 2009 
Organizator: Kolesarski klub Soča 
Dodatne informacije: 031/645 312; Milko Volarič,
041/424 989; www.freeweb.siol.net/mmelinc; 
tkksoca@gmail.com

Napovednik rekreativnih dogodkov 

Na Teku Gorenjskega glasa so tekli tudi mladi tekači. Takole
zares je bilo na startu ene izmed kategorij. / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir in Grega Flajnik: čisto
ta pravi Glasovci na Glasovem teku / Foto: Tina Dokl

Gostiteljica Jana nas je
sponzorirala s štrudljem.
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Simon Šubic

Kranj - Kot je iz obtožnice
dolgo prebirala okrožna dr-
žavna tožilka Polona Košnik,
naj bi 32-letni Kranjčan Mar-
janče Stojčev organiziral
mrežo preprodajalcev, ki so
večinoma prodajali heroin in
metadon kranjskim in trži-
škim odvisnikom, med nji-
mi tudi takim, ki so se od
droge že odvajali. Z njim so
neupravičene proizvodnje in
prometa s prepovedano dro-
go soobtoženi 44-letni Go-
ran Puzin, 37-letni Matjaž
Oman, 45-letni Hari Novak
(vsi iz Kranja), 40-letni Bran-
ko Bujanovič iz Bistrice pri
Tržiču, 36-letni Aleksander
Hanžič iz Stiške vasi (pošta
Tabor), in 49-letni Vladimir
Mali iz Kranja. Stojčev je ob-
tožen tudi kaznivega dejanja
omogočanja uživanja prepo-
vedanih drog. Razen Malija
so vsi obtoženi priprti. 

Obdolženo sedmerico so
kranjski kriminalisti prijeli v
zaključni kriminalistični ak-
ciji 20. aprila letos. Kot je te-
daj povedal tiskovni pred-
stavnik Policijske uprave
Kranj Andrej Zakrajšek, naj
bi domnevna združba pre-

težno s heroinom oskrbova-
la odvisnike na območjih
Kranja, Tržiča in Škofje
Loke. V času kriminalistične
preiskave, v kateri so bili
uporabljeni tudi prikriti pre-
iskovalni ukrepi, naj bi stori-
li okoli štiristo kaznivih de-
janj s področja prepovedanih
drog, preprodali približno

pet kilogramov heroina, s
tem pa zaslužili okoli 130 ti-
soč evrov. Pri osumljenih, ki
so vsi policiji zaradi pečanja
z drog znani že od prej, so
opravili tudi deset hišnih
preiskav, v katerih so našli
veliko dokaznega gradiva,
med drugim tudi telefone,
tehtnice in gotovino. Tudi

pri hišnih preiskavah so pri
nekaterih našli heroin in ko-
nopljo; oba sta bila pakirana
v zavitkih za nadaljnjo pre-
prodajo. Kranjski kriminali-
sti so omenjeno razbitje pre-
prodajalske mreže ocenili
kot največji letošnji uspeh
gorenjske policije na podro-
čju prepovedanih drog. 

Preprodajalci na sodišču
Na kranjskem okrožnem sodišču se je včeraj začelo sojenje sedmerici domnevnih preprodajalcev
prepovedanih drog. Belo smrt naj bi prodajali v Kranju, Tržiču in Škofji Loki. 

Simon Šubic

Ribčev Laz - V nedeljo nekaj
pred 15. uro se je na poti od
spodnje postaje nihalke Vo-
gel proti Ribčevem Lazu
smrtno ponesrečil 73-letni
moški iz okolice Grosuplje-
ga, so sporočili s Policijske
uprave Kranj. Ko je z ženo in
še dvema pohodnikoma pri-
spel do suhe hudourniške
struge, mu je spodrsnilo, pri
čemer je omahnil štiri metre
globoko. Pri padcu je z glavo
udaril ob skalo in umrl na
kraju nesreče. 

V soboto so gorski reše-
valci iz Bohinja odhiteli na
Vogel, od koder so sporoči-
li, da otroka boli trebuh in
ne more več hoditi. Reše-
valci so ga spravili do ekipe
nujne medicinske pomoči
Bohinj. 

Iz regijskega centra za ob-
veščanje poročajo o treh ne-
zgodah, ki so se v četrtek
zgodile v gorah. Na Črni pr-
sti v Bohinju si je planinka
poškodovala levi gleženj,
zato so ji na pomoč priskoči-
li bohinjski gorski reševalci
in dežurna posadka z voja-
škim helikopterjem. Na Ze-
lenici se je poškodoval pleza-
lec. Med plezanjem ga je za-
dela odkrušena skala. Poma-
gali so mu tržiški gorski re-
ševalci in posadka vojaškega
helikopterja. Na Visokem ro-
kavu pod Škrlatico se je ple-
zalcu med plezanjem izpulil
klin, zato je vznak padel na
tla in se hudo ranil. Posredo-
vali so gorski reševalci iz
Mojstrane in posadka voja-
škega helikopterja. Vse tri
ponesrečence so odpeljali v
jeseniško bolnišnico. 

Omahnil štiri metre globoko
Na poti s spodnje postaje Vogel do Ribčevega
Laza je pohodnik nesrečno padel v globino. 

Vilma Stanovnik

Kranj - V Sloveniji naj bi
imeli v dveh ali treh letih bli-
zu dvesto ekip prve pomoči,
ki jih bo možno v primeru
večjih nesreč premikati z
enega na drugi konec drža-
ve. Temu so podrejena tudi
preverjanja usposobljenosti
na regijski ravni, vrhunec
preverjanja usposobljenosti
ekip prve pomoči pa je okto-
bra vsako leto državno pre-
verjanje, ki bo letos potekalo
to soboto, 3. oktobra, v Kra-
nju. Kot je povedal predsed-
nik organizacijskega odbora
preverjanja usposobljenosti
ekip prve pomoči CZ in RKS
Miran Bogataj, bo na tekmo-
vanju sodelovalo 13 najbolj-
ših ekip iz regijskih tekmo-
vanj, poleg njih pa bo kot šti-
rinajsta sodelovala še ekipa
Rdečega križa Srbije, ki je
zasedla prvo mesto na evrop-
skem festivalu prve pomoči.
Gorenjsko bo zastopala eki-
pa MO Kranj. 

Ena od sprememb prever-
janj znaja v zadnjih letih je,
da so jih iz različnih vadišč
prenesli v ožja mestna jedra,

vsako leto pa jih skušajo pri-
praviti v drugem kraju in pri-
bližati domačinom. Tako ga
letos skupaj organizirajo
Mestna občina Kranj, Upra-
va Republike Slovenije za za-
ščito in reševanje, glavni od-
bor Rdečega križa Slovenije,
Izpostava URSZR Kranj in
območno združenje Rdeče-
ga križa Kranj. Prireditev v
Kranju se bo začela na Slo-
venskem trgu, kjer bo ob 8.
uri slovesno odprtje. Med 9.
in 13. uro bodo nato potekala
preverjanja na sedmih raz-
ličnih točkah (OŠ Simona
Jenka, Mercator, Qlandia,
OŠ Staneta Žagarja, Pun-
gart, Prešernovo gledališče,
Slovenski trg), poleg tega pa
bodo prikazi za javnost še na
mostu čez Kokro, Glavnem
trgu in Maistrovem trgu.
Tekmovanje bodo spremljali
strokovnjaki in zdravniki, ki
bodo ocenjevali pravilnost,
ustreznost in način ter takti-
ko dela ekip. Ob 12. uri bo na
Slovenskem trgu tudi kon-
cert, ob 15. uri pa bo sledila
zaključna slovesnost. OZRK
in RKS bosta izvedla tudi kr-
vodajalsko akcijo.

Preverjanje v soboto v Kranju
V soboto bo v Kranju 15. državno preverjanje 
usposobljenosti ekip Civilne zaščite in Rdečega križa.

V preprodajo heroina po Kranju naj bi bila najbolj vpletena prvoobtožena Goran Puzin 
(spredaj) in Marjanče Stojčev (v sredini). / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj - Danes bodo na kranj-
skem sodišču nadaljevali vno-
vično sojenje trem Romu-
nom: 25-letnemu Dumitruju
Aleksandruju, njegovemu
29-letnemu bratrancu Con-
stantinu Caldararuju in 44-
letni Constantinovi materi
Claudiji Miclescu. Obdolženi
so, da so 6. novembra lani v
bližini bencinskega servisa
Voklo na gorenjski avtocesti
poskušali oropati nemškega
državljana Andreasa Grubiši-
ća, nekdanjega pripadnika
specialne vojaške enote. 

Na prvem sojenju so bili
Romuni obsojeni na zapo-
rne kazni od enega do štirih
let in pol, sodbo pa je višje
sodišče razveljavilo zaradi
procesnih kršitev. Med dru-
gim je višje sodnike kranj-
sko sodišče napotilo, da
mora zaslišati oškodovanca,
ki se doslej na vabila sodišča
še ni odzval. Vabljen je bil
tudi na ponovljeno sojenje,
ki se je začelo minuli četrtek,
a mu vabila niso mogli niti
izročiti. Vse to je botrovalo

odločitvi sodnega senata, ki
ga vodi okrožna sodnica An-
dreja Ravnikar, da je zaprosi-
lo generalno policijsko upra-
vo, naj prek Interpola ven-
darle poiščejo oškodovanca,
ki je sam prijavil domnevni
rop, brez njega pa sojenja v
Sloveniji ne morejo ustrez-
no izpeljati. 

Prejšnji teden je senatu
uspelo zaslišati drugega Hr-
vata, živečega v Nemčiji,

Mijo Lovričića, ki je policiji
6. novembra lani prav tako
razložil, da so ga na avtocesti
ustavili Romi, ko pa je posu-
mil, da nimajo poštenih na-
menov, je odpeljal naprej.
Na kranjskem sodišču je se-
daj povedal, da sta bila v av-
tomobilu le dva moška, žen-
ske ni bilo z njima. Na poziv
senata je nato pogledal po
sodni dvorani, a obtoženih
ni prepoznal. 

Oškodovanca išče Interpol
Ker sodišče ne uspe zaslišati Nemca Andreasa Grubišića, domnevno žrtev
ropa na gorenjski avtocesti, so v njegovo iskanje angažirali celo Interpol. 

Sodni proces na kranjskem sodišču budno spremljajo tudi
številni sorodniku obdolženih Dumitruja Aleksandruja (na
sliki), Constantina Caldararuja in Claudie Miclescu. / Foto: Tina Dokl

Kranj 

Policisti iščejo neznanega voznika

Policisti poizvedujejo za neznanim voznikom osebnega av-
tomobila, ki je 14. septembra okoli 6. ure peljal po Bleiwei-
sovi cesti iz smeri središča mesta proti glavni avtobusni po-
staji v Kranju. Pri stavbi Gorenjske banke je na prehodu za
pešce trčil v 76-letno peško. Voznik se je po nesreči ustavil
in peški ponudil pomoč, vendar jo je ta odklonila, dva dni
kasneje pa je zaradi hudih poškodb poiskala zdravniško po-
moč. Zaradi časovne oddaljenosti dogodka in razjasnitve
okoliščin nesreče policisti pozivajo vse priče in omenjenega
voznika, da pokličejo na Policijsko postajo Kranj na telefonsko
številko 04/233 64 00 ali na telefonsko številko 113. S. Š.

Cerklje 

Streha ostala odkrita

V noči na četrtek je nekdo v
Cerkljah ukradel gradbeno
dvigalo - lestev, namenjeno
dvigu strešnikov na streho.
Lastnika so tatovi oškodovali
za približno pet tisoč evrov. 

Radovljica 

Ponarejen evrski 
petstotak

Prejšnji teden je 56-letni Ra-
dovljičan v banko prinesel
bankovec za petsto evrov, ki
ga je želel položiti na svoj
račun, a je uslužbenka po-
sumila, da je bankovec po-
narejen. Zasegli so ga poli-
cisti, ki so kasneje izvedeli,
da ga je Radovljičan dobil v
Ljubljani kot del kupnine za
prodan fotoaparat. Ponare-
jen bankovec za petsto ev-
rov ima serijsko številko
X01832788559. 

Medvode

Pijača jih ni zanimala

V Medvodah so neznani sto-
rilci sredi noči vlomili v go-
stinski lokal in odnesli vso
gotovino, ki so jo našli. Last-
nika so tatovi oškodovali za
okoli šeststo evrov. S. Š.
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Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Po predlaganem
zakonu naj bi iz obdavčitve
izvzeli neposredna plačila
za kmetovanje na območjih
z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost. V letih
2007 in 2008 so bila takšna
plačila že izvzeta iz obdav-
čitve z razlago, da gre za
kmetijsko okoljska plačila,
vendar pa nikjer v zakonu
ni bilo to izrecno določeno. 
Vlada tudi predlaga, da bi
čezmejnim delovnim mi-
grantom, ki delajo zunaj
Slovenije pri tujem deloda-
jalcu, priznali posebno
osebno olajšavo v znesku
sedem tisoč evrov. Kot je ob
tem pojasnil minister za fi-
nance dr. Franc Križanič, se
je do leta 2005 štelo, da so
poravnali davčne obvezno-
sti, če so plačali davek drža-
vi, kjer so delali. Po uvelja-
vitvi načela obdavčitve po
svetovnem dohodku v letu
2005 morajo v večini prime-
rov plačati še razliko do
davčnih obveznosti, odmer-
jenih po slovenskih predpi-
sih. Za primer navajamo, da
je bila lani v Avstriji povpre-
čna plača 38.653 evrov in da
so bile tam plače neobdav-
čene do zneska 10 tisoč ev-
rov, v Sloveniji pa je bila v
istem letu povprečna plača
15.768 evrov in splošna olaj-
šava 2.800 evrov.
S spremembami zakona naj
bi rešili tudi problem davč-
nih zavezancev, ki so v obdo-
bju 2006-2008 prejemali
dohodke iz zaposlitve pri av-
strijskem delodajalcu, a do-
slej zaradi stališča vlade iz
leta 2007 o obdavčitvi njiho-
vega dohodka le v Avstriji,
niso prejeli odločb o odmeri
dohodnine. Republiška

davčna uprava naj bi jim po
uveljavitvi predlaganih za-
konskih sprememb izdala
odločbe, vendar pa jim bo
obveznosti odpisala v skladu
s pogoji, ki naj bi jih določil
spremenjeni zakon o davč-
nem postopku. Ker koncept
obdavčenja po svetovnem
dohodku velja od leta 2005,
jim bo pod enakimi pogoji
odpisala tudi dohodnino od
dohodkov za to leto.
Predlagani zakon spreminja
tudi pogoje pri uveljavljanju
olajšave za vzdrževanega
polnoletnega otroka, ki se
šola na srednji, višji ali viso-

ki šoli. Če bo otrok imel
manj lastnih dohodkov za
preživljanje, kot je višina
posebne olajšave za druge
vzdrževane družinske člane
(ta letos znaša 2.251,46
evra), se bo štel za vzdrževa-
nega družinskega člana, v
primeru preseganja tega
zneska pa za samostojnega
zavezanca, ki bo lahko uve-
ljavljal tudi splošno olajša-
vo. Med lastne dohodke za
preživljanje se ne štejejo
družinska pokojnina, do-
hodki od študentskega dela,
štipendije in dohodki, opro-
ščeni plačila dohodnine
(otroški dodatki, preživnine
...). Zakon rešuje tudi pro-
blem, ko starši niso mogli
uveljavljati olajšave za vzdr-
ževane družinske člane, če
so njihovi polnoletni dijaki
ali študentje imeli prilož-
nostni dohodek iz pogodbe-
nega dela oz. dela, ki ni bilo
opravljeno preko študent-
skega servisa.
Z zakonom naj bi uredili ob-
davčitev poslancev Evropske-
ga parlamenta. Dohodke, ki
jih bodo prejemali kot po-
slanci, bodo napovedali v
Sloveniji in plačali razliko v
dohodnini, če bo davek od
teh dohodkov, odmerjen na
ravni Evropske unije, nižji
kot dohodnina, odmerjena
od teh dohodkov v Sloveniji.
V praksi se je tudi pokazalo,
da sedanji zakon o dohodni-
ni omogoča odlog ugotavlja-
nja davčne obveznosti samo
ob odsvojitvi kapitala na pod-
lagi darilne pogodbe, ne za-
jema pa situacij, ki se pojav-
ljajo v praksi, ko zavezanec
odsvoji kapital neodplačno z
izročilno pogodbo zakoncu
ali otroku. Predlagane spre-
membe zakona vključujejo
tudi takšne primere.

Manjše spremembe
zakona o dohodnini
Vlada je na četrtkovi seji potrdila spremembe in dopolnitve zakona 
o dohodnini, s katerimi želi odpraviti nekatere pomanjkljivosti, ki so se 
pokazale pri izvajanju zakona.

Minister za finance dr.
France Križanič I Foto: Tit Košir

S predlagano spremembo zakona o dohodnini naj bi:
- iz obdavčitve izvzeli subvencije za hribovska, gorska in

druga območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje,
- uvedli posebno osebno olajšavo za davčne zavezance, ki

so zaposleni pri tujih delodajalcih zunaj Slovenije,
- spremenili pogoje pri uveljavljanju olajšave za 

vzdrževanega polnoletnega družinskega člana, ki se šola 
na srednji, višji ali visoki šoli,

- uredili obdavčitev poslancev Evropskega parlamenta.
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V zadnjih mesecih leta
2008, še bolj očitno pa letos
je brezposelnost začela na-
raščati. Na Zavodu RS za za-
poslovanje so ocenili, da bo
24 tisoč delovnih dovoljenj
za tujce dovolj. Zaradi spre-
menjenih razmer je mini-
ster Ivan Svetlik spremenil
pravilnik, tako da ni več po-
stopka izdaje dovoljenja za
zaposlitev brez preverjanja
trga dela za tujce z deficitar-
nimi poklici. Sprememba,
ki je stopila v veljavo aprila,
je že vplivala na upad vlog
za pridobitev dovoljenja. Za-
radi nadaljnjega slabšanja
razmer je vlada sprejela
uredbo o omejitvah in pre-
povedih zaposlovanja in
dela tujcev (junija letos), ki
je še dodatno zaščitila do-
mači trg dela. 

Nujno potrebujemo 
tuje zdravnike

"Trenutno težav s pridobiva-
njem delavcem nimamo, drži
pa, da smo v preteklih letih
zaradi pomanjkanja kadrov
zaposlovali tudi tujce. Tudi
danes je še nekaj delavcev iz
Bosne in Hercegovine v pro-
izvodnji, vendar so bili pri
nas že pred krizo in jim nis-
mo odpovedali pogodbe,"
pravi Gregor Žontar, pred-
sednik uprave Marmor Ho-
tavlje. Pred leti so zaposlovali
tudi delavce s Slovaškega,
vendar so z njimi težje vzpo-
stavili komunikacijo, prihaja-
lo je do napak v proizvodnji.
"Na Gorenjskem danes
manjka vsaj deset splošnih,
družinskih zdravnikov in še
dva pediatra in trije do štirje
zobozdravniki," pravi Jože
Vetrnik, direktor Osnovnega
zdravstva Gorenjske. Ta me-
sec sta v Škofji Loki začela z
delom dva tujca - ginekolog
in pediatrinja, Vetrnik pa je
potrdil, da se pogovarjajo tudi
z drugimi tujimi zdravniki.
"V družbi Sava Hoteli Bled
kljub gospodarski krizi žal
občutimo pomanjkanje go-
stinskih delavcev, zlasti ku-
harjev in pomivalk posode
deloma pa tudi sobaric,"
pravi direktor Fedja Pobe-
gajlo. Prednost sicer name-
njajo domačim delavcem iz
lokalnega okolja, vendar so
bili lani za eno leto prisiljeni
zaposliti enajst delavcev iz
Bosne in Hercegovine, saj
jih v Sloveniji enostavno

niso dobili. Letos se za to-
vrstni ukrep zaradi negotove
situacije v prvi polovici leta
niso odločili, saj so poskuša-
li število zaposlenih čim bolj
prilagajati dejanski zasede-
nosti hotelov. 

Med tujci tudi vodilni

"Vsak, ki je zaposlen v med-
narodni korporaciji in si želi
uspešne kariere, pričakuje,
da bo napoten na delovno
mesto zunaj svojega doma-
čega kraja oziroma države,"
pravi David Di Silva, direk-
tor (kranjskega) Veyanca in
še dodaja: "Osebno o tem
nisem veliko razmišljal in
mogoče prav zato nisem bil
pripravljen na izziv. Čeprav
sem odločitev za Slovenijo
sprejel v 24 urah, je bilo tež-
ko predvsem zaradi sorodni-
kov in prijateljev." 
Nadaljuje, da ob prihodu z
dovoljenji ni imel težav, saj
so bili v ta proces vpleteni
sodelavci s kadrovskega po-
dročja. "Vsaka država ima
pač svoja pravila in upravne
postopke, ki jih je potrebno
spoštovati in slediti. Vsak
tak sistem pa je vedno mo-
goče izboljšati," razloži Di
Silva. Vetrnik po drugi stra-
ni pravi, da bi lahko priteg-

nili več tujih zdravnikov, če
bi bil sistem bolj prožen za
tujce iz držav nečlanic EU:
"Kandidat mora opraviti te-
čaj slovenskega jezika, v tem
času mu priznavajo diplo-
mo pri zdravniški zbornici,
kjer mu tudi dodelijo čas do-
kazovanja po slovenskih kli-
nikah, pridobiti mora tudi
delovno vizo in si zagotoviti
prebivališče." Zaradi dolgo-
trajnega postopka pa marsi-
kateri izgubi voljo in je to
resna ovira pri zaposlovanju
v Sloveniji.
Metka Barbo Škerbinc, vod-
ja Službe za zaposlovanje in
delo tujcev pri centralni
službi zavoda za zaposlova-
nje, pravi, da je v primeru
zdravnikov možno pridobiti
dovoljenje za delo ali zapo-
slitev najkasneje v 30 dneh,
povprečna doba reševanja je
14 do 21 dni. "Seveda pa je
potrebno za v tujini pridob-
ljeno diplomo speljati po-
stopek priznavanja in vred-
notenja v Sloveniji. Ti po-
stopki pa morda ustvarjajo
vtis, da je naš postopek dol-
gotrajen, vendar se to ne na-
naša na izdajo delovnega
dovoljenja," dodaja sogovor-
nica iz zavoda. Kljub temu
so z izdajo dovoljenj neza-
dovoljni tudi v drugih, po-

gojno rečeno manj zahtev-
nih panogah. "Z delavci iz
Bosne smo zelo zadovoljni,
postopek za njihov prihod
pa je zelo zapleten, pred-
vsem v našem primeru, ko
potrebujemo sezonske de-
lavce oziroma za določen
projekt. Na hitro smo tako
potrebovali večje število de-
lavcev, pristojni pa so imeli
kar 60 dni za odločitev. Te
roke je treba skrajšati," po-
jasnjuje Žontar.

Izobraževanje mladih za
deficitarne poklice

V družbi Sava Hoteli Bled
so ubrali drugo pot. Trudijo
se, da bi za gostinske pokli-
ce navdušili čim več mladih.
Sodelujejo s srednjo šolo v
Radovljici in Višjo strokov-
no šolo za gostinstvo in turi-
zem na Bledu, dijakom go-
stinskih smeri ponujamo
štipendije ter jim omogoča-
jo opravljanje prakse in po-
čitniškega dela, s čimer lah-
ko dokaj zgodaj odkrijejo
najbolj nadarjene in per-
spektivne. V sodelovanju z
Zavodom za zaposlovanje
bodo izvajali dokvalifikacije
in prekvalifikacije težje za-
posljivih poklicev. Direktor
Pobegajlo ocenjuje, da je v
Sloveniji problematičen
splošen upad ugleda vseh
strokovnih poklicev: "Vse
bolj prevladuje prepričanje,
da samo s srednjo ali poklic-
no šolo posameznik ne
more biti uspešen in zado-
voljen v svojem poklicu." 
Ali v času gospodarske krize
slovenska podjetja sploh za-
poslujejo tujce? "Zaposlova-
nju tujcev se ni možno iz-
ogniti," pojasnjuje Škerbin-
čeva. Letos se je največ tujih
delavcev zaposlilo na podro-
čju gradbeništva, gostinstva,
prometa, trgovine, ... Da bi
manj čakali na okulista, pe-
diatra, ..., tudi Gorenjci radi
sprejmejo tuje zdravnike,
Jože Vetrnik pravi, da so iz-
kušnje le pozitivne. Na dru-
gi strani David Di Silva, ki
prihaja iz Južnoafriške re-
publike, pravi, da je življenje
v Sloveniji enostavno: "Če bi
se preselil v Pariz ali Lon-
don, bi bil danes verjetno že
doma. Živeti v Sloveniji pa
je užitek. Kljub temu da so
se moje delovne obveznosti
in odgovornosti razširile še
na Azijo in Pacifik, še vedno
delo opravljam in vodim iz
Slovenije."

Letos manj tujih delavcev
Slovenska in gorenjska podjetja letos zaposlujejo manj tujcev, kljub temu pa je pri nas zaposlenih 
tujcev kar za tretjino brezposelnih oseb.

"Na Gorenjskem danes manjka deset splošnih,
družinskih zdravnikov in še dva pediatra in trije
do štirje zobozdravniki. Ta mesec sta z delom
začela dva tujca, ginekolog in pediatrinja. 
Pogovarjamo se tudi z drugimi tujimi zdravniki,
žal pa so postopki zelo dolgotrajni. Tuji zdravnik,
ki prihaja iz nečlanice Evropske unije, mora
skozi dveletni postopek," pravi Jože Vetrnik. 

"Ob prihodu so se z mojim delovnim dovoljenjem
ukvarjali sodelavci s kadrovskega področja.
Kljub temu pa, vsaka država ima svoja pravila in
postopke, ki jih je potrebno spoštovati," pravi
David Di Silva. Upa, da mu nikoli ne bo treba
zapustiti Slovenije: "Verjetno to ne bo mogoče,
sem pa za vedno postal ambasador Slovenije."

www.gbkr.si/mladi
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ODKRITO 
O ZAPOSLOVANJU
TUJCEV

Fedja Pobegajlo, 
Sava Hoteli Bled:
"V družbi Sava Hoteli Bled 
kljub gospodarski krizi žal 
občutimo pomanjkanje 
gostinskih delavcev." 

Gregor Žontar, Marmor Hotavlje: 
"Postopek za prihod tujih delavcev 
je zelo zapleten, predvsem 
v našem primeru, ko potrebujemo
sezonske delavce oziroma 
za določen projekt."

Število izdanih delovnih dovoljenj 
Obdobje Slovenija Gorenjska
jan-avg 2009 34.860 1.697
jan-avg 2008 43.002 1.708
avgust 2009 3.490 114

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Dovoljenje za zaposlitev se izda 
na vlogo delodajalca. Dovoljenje
za zaposlitev se lahko izda pod 
pogojem, da v evidenci zavoda za
zaposlovanje ni ustreznih domačih
brezposelnih oseb oziroma oseb,
ki so glede pravic do zaposlitve 
izenačene z državljani Republike
Slovenije. Tudi dovoljenje za delo
se izda na vlogo delodajalca. 
Za delo tujca šteje opravljanje 
storitev, ki se izvajajo s tujci, in
druge oblike dela tujcev, ki 
temeljijo na pogodbah o delu 
oziroma drugih civilnopravnih 
pogodbah, ki se časovno omejeno
izvajajo na ozemlju RS. 

"Glede na letošnja pričakovanja, da bo upadel
obseg aktivnosti v dejavnostih, v katerih so se
največ zaposlovali tujci, in napovedanemu dvigu
stopnje brezposelnosti, smo ocenili, da se bo
povpraševanje po zaposlovanju ustrezne delovne
sile iz tujine (tretje države) zmanjšalo, zato je
bila za leto 2009 določena nižja skupna kvota 
v višini 24 tisoč delovnih dovoljenj, kar je osem
tisoč manj kot leto poprej," politiko podeljevanja
delovnih dovoljenj za tujce pojasnjuje Metka
Barbo Škerbinc.
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Pogovor
www.gbkr.si/mladi

Boštjan Bogataj

"Smo zelo specializirani, zato
takšnih podjetij ni veliko.
Naši kupci prihajajo iz skupi-
ne elitnih podjetij in tudi dr-
žavne uprave, med njimi so
mobilni operaterji in druga
velika podjetja, ki za svoje po-
slovanje zahtevajo večje ra-
čunske centre in njihovo ne-
prekinjeno delovanje," ob za-
četku pogovora pojasnita last-
nika Peter Praprotnik (tudi di-
rektor) in Nedeljko Dabić.
Oba smo ob njihovi veliki pri-
dobitvi povabili k pogovoru.

Začeli ste leta 1990, danes pa
sta dva solastnika.
Praprotnik: "Že osnovna de-
javnost je bila skoraj enaka, z
leti smo jo le razširili, saj smo
opazili, da so nekatera podro-
čja nepokrita, ni znanja in
opreme in v tem smo videli
priložnost. Tudi danes nasto-
pamo v ozadju, niti se nas ne
vidi, ko vse pripravimo, drugi
dokončajo in poberejo slavo.
Brez naše opreme pa ne gre.
Če kaj ne dela, se to zelo hitro
opazi. Tako ni signala mobil-
nega operaterja, ne dela ban-
komat in podobno. Prisotni
smo v sedmih državah, pov-
sod imamo približno enako
dejavnost."

Dabić: "V zadnjih letih smo se
začeli ukvarjati z zelo aktual-
no temo, z obnovljivimi viri
energije oziroma sončnimi
elektrarnami."

Gospod Dabić, kdaj ste vstopi-
li v podjetje?
Dabić: "Pred mojim lastni-
škim vstopom sva že poslovno
sodelovala, leta 2000 pa sem
odkupil polovični delež. Opazil
sem, da sva kompatibilna part-
nerja, človeka, ki se razumeta
in seveda tudi velik potencial
podjetja. Odločitev se je izkaza-
la za pravilno, tudi zato, ker
imava danes vsak polovični
lastninski delež in čeprav mno-
gi pravijo, da lahko zaradi ena-
kovrednega položaja nastopajo
težave, pri nama ni tako."

Ali je zelo pomembno, da se
lastnika dobro ujameta?
Dabić: "To je osnova. Brez do-
brih odnosov v podjetju, pri
lastnikih pa sploh, bi nastajalo
preveč jalove energije. To bi
opazili tudi zaposleni in nika-
kor se ne bi razvijali tako
uspešno, kot smo se v preteklo-
sti in se še bomo v prihodno-
sti."

Podatki o poslovanju, zapos-
ljivosti, rasti kažejo, da ste se
zelo hitro razvijali.

Dabić: "Leto, dve po mojem
odkupu lastninskega deleža,
smo bili celo nominirani za
gorenjsko gazelo. Morda se
bo slišalo samovšečno, ven-
dar verjamem, da smo zdrav
vzor za razvoj podjetja. Tudi
v krizi."
Praprotnik: "Velik razvojni
korak smo doživeli z razvo-
jem mobilne telefonije, na-
slednjega pa ob vnovični kre-
pitvi podatkovnih centrov. V
preteklosti so ti že imeli svo-
jo moč, z računalniki so bili
nebodigatreba, vendar so v
podjetjih ugotovili potrebo
po manjših, izredno zmoglji-
vih visokotehnoloških poda-
tkovnih centrih. Tretja pre-
lomnica je bila širitev v tuji-
no, saj smo postali preveliki
za slovenski trg. Tako ali tako
moramo imeti na voljo kom-
pletni inženiring, podporo in
servis, zato je bolje, da ga
imamo za 20-milijonski trg
in ne le za domačega. Morali
smo se razširiti, sicer bi bili
predragi." 

Zdi se, da s podporo infor-
macijsko-komunikacijski
tehnologiji opremljate pred-
vsem velika podjetja oziroma
kupce, na manjše pa se sedaj
obračate s ponudbo sončnih
elektrarn?

Praprotnik: "Drži, čeprav ob-
stajajo tudi večje sončne
elektrarne, ki jih želimo po-
staviti tudi v Sloveniji. Priča-
kujemo, da se bo trg razvil
in bo ta del predstavljal vse
večji delež našega prometa."

Smo v času največje gospo-
darske krize. Kako se ta po-
zna pri vas?
Praprotnik: "Predvsem pri
likvidnosti. Plačilna veriga
oziroma nedisciplina nas je
najbolj prizadela, saj z naro-
čili ni težav, kljub njihove-
mu manjšemu obsegu. Mal-
ce bolj se moramo letos po-
truditi, da za dobro opravlje-
no delo dobimo tudi plači-
lo."
Dabić: "Mi ponujamo strate-
ško opremo. Kdor se želi vo-
ziti z avtom, mora točiti ben-
cin. Ne gre drugače. Enako
je pri nas. Seveda pa pazimo
bolj na vsak evro. Ni eno-
stavno."

Pa vendar ste se sredi mese-
ca preselili?!
Praprotnik: "Lani smo začeli
graditi, lahko bi rekel, da v
pravem trenutku. Zemljišče
imamo v lasti že več let, ven-
dar bi gradnjo letos zagotovo
prestavili. Selitev z Bleda je
prišla v pravem času."

Kakšen je pravi vzrok selitve?
Praprotnik: "Tako zelo smo
zrasli, da v prejšnjih prostorih
enostavno ni bilo več možno-
sti za razvoj. Imeli smo tudi
najete delavnice in skladišča
na različnih lokacijah, danes
pa smo vsi v eni zgradbi."

Kako se je pokazalo delovanje
na enem mestu v prvih tednih?
Dabić: "Gledano lokacijsko
(selili so se z Bleda v Šenčur)
smo znova zgradili kompro-
mis, vendar menim, da so za-
posleni takšno možnost radi
sprejeli, saj jih veliko prihaja
iz Ljubljane. Sedaj smo tudi
bližje letališča in avtoceste."
Praprotnik: "Mi poleg stori-
tev ponujamo tudi proizvod-
njo visoko zahtevnih tehno-
loških sistemov, zato je dobra
logistična povezava zelo po-
membna. Tudi montaži in
servisi to zelo dobro dene. Mi
nismo zgolj podjetje, ki bi
prodajalo in bi se nam zato
smejalo, ampak za kupca skr-
bimo tudi kasneje."

Prompt danes deluje v treh
smereh. Kje ste najmočnejši,
kje največ pričakujete v pri-
hodnosti?
Praprotnik: ”V večji meri gra-
dimo infrastrukturo. Ob ce-
stah vidite zabojnike ob ante-
nah mobilnih operaterjev. Ti
so naši. V računskih centrih
so hladilne omare ali računal-
niške omare, hladilni agregati
na strehi. To je naše. Distribu-
iramo tudi elektronske ele-
mente, projektiramo, servisi-
ramo in podobno. Naš servis
deluje neprestano, tudi v ne-
deljo ob 2. uri zjutraj." 
Dabić: "To je naša prednost.
Hkrati pa nudimo sisteme in
ne le ene komponente. Ne po-
trebujemo velikega števila iz-
vajalcev, en naredi vse. Smo
skupina 53 visoko motiviranih
in usposobljenih sodelavcev,
ki je sposobna sprejeti tudi ve-
like projekte." 

V katerih državah ste prisotni?
Praprotnik: "Predvsem v ti-
stih, kamor drugi ne gredo.
To je v Srbiji, Makedoniji, Al-
baniji in na Kosovu, pa tudi v
Belorusiji in Nemčiji imamo
podjetje za fotovoltaiko."

Boste v prihodnosti sončnim
elektrarnam namenili več po-
zornosti?
Praprotnik: "V tem vidimo
naš razvoj, razen tega pa v in-
teligentnih inštalacijah, ki jih
vzorčno predstavljamo z našo
novo zgradbo. V njej so kot raz-
stavni eksponat nameščene
najnovejše tehnologije, vsake-
mu lahko pokažemo, kako fun-
kcionira. Pričakujem, da bomo
skozi delovanje tudi veliko ino-
virali."

Kaj zmore vaša poslovna
stavba?
Praprotnik: "V njej je integrira-
na avtomatika za razsvetljavo,
za žaluzije, za prezračevanje in
podobno. Ko nekdo vstopi, mu
računalnik določi, v katere pros-
tore ima vstop, vseskozi imamo
pregled nad prisotnostjo na
delu, v vsakem prostoru raču-
nalnik zazna prisotnost, pože-
ne klimo, spusti žaluzije, ... Na
ta način smo povečali udobje,
varnost, hkrati bomo tudi veli-
ko privarčevali z energijo."
Dabić: "Na terasi je tudi sončna
elektrarna, ki smo jo zagnali ob
uradnem odprtju. Vso opremo
smo tako razstavili v zgradbi in
jo radi pokažemo. Objekt pa je
namenjen nam, našemu delu
in ustrojen po naših potrebah."

Selitev je zagotovo velik zalo-
gaj, kakšni pa so načrti za pri-
hodnost?
Praprotnik: "Optimizacija last-
nih procesov, kar bo sedaj laž-
je, saj smo vsi na enem mestu.
Sicer pa lahko na strojno in
elektro inštalacijah le zadržimo
naš tržni delež, na večjo rast pa
stavimo pri inteligentnih siste-
mih in sončnih elektrarnah." 

Latnika podjeta Prompt, Peter Praprotnik in Nedeljko Dabić I Foto: Gorazd Kavčič

Peter Praprotnik je podjetje 
ustanovil v letu 1990, vendar se ni
še takoj podal na samostojno pot.
"Imel sem dobro službo, posle
sem opravljal paralelno, vendar
zelo zares, zato sem po dveh letih,
kljub zelo nepredvidljivim časom
šel na svoje," se spominja. Pravega
kapitala, razen znanja, takrat ni
imel, vendar je kmalu opazil, da
gre razvoj v pravi smeri. 
Selitev oba današnja lastnika 
ocenjujeta kot nujen korak, saj bi
jih prejšnja razdrobljenost lokacij
omejevala, rasti ne bi bilo več. 

Nedeljko Dabić se že vse življenje
ukvarja s posli: "Časom primerno
pa sem se začel spogledovati s 
politiko, saj sem kandidiral na 
evropskih volitvah." Trdi, da 
formula 50 je več kot sto deluje.
Ciljal je na enakovredno lastništvo,
ki se v Promptu kaže kot odlična 
odločitev Praprotnika, in po drugi
strani požrešnost špekulantov, ki
se je pokazala ob izbruhu svetovne
gospodarske krize. 

Morali smo se širiti,
sicer bi bili predragi
Podjetje Prompt, ki se je sredi meseca preselilo v Poslovno cono Šenčur, je vodilno slovensko 
podjetje na področju distribucije elektronskih komponent in gradnje sekundarne infrastrukture za 
telekomunikacije in energetiko.
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Matjaž Gregorič

Slovenski avtomobilski uvo-
zniki ter prodajalci novih in
rabljenih avtomobilov letos
krepko občutijo recesijo in
posledično zmanjšanje pro-
daje novih avtomobilov.
Prodajne krivulje so se upo-
gnile navzdol že lani oktobra,
že v začetku letošnjega leta
pa je bil prodajni primanj-
kljaj kar četrtinski, komaj kaj
rahlo bolje je bilo tudi do
konca poletja, medtem ko po-
datki za prve septembrske
dni, predvsem pa napovedi
za prihodnje mesece, vlivajo
nekaj optimizma. V letošnjih
osmih mesecih je bilo v Slo-
veniji registriranih 38.412, v
enakem lanskem obdobju pa
49.934 novih osebnih avto-
mobilov. 
Sekcija za osebna motorna
vozila je v začetku leta vladi
posredovala predlog za sub-
vencioniranje nakupov novih
avtomobilov v višini tisoč,
nato za 2.500 evrov, spodbu-
de pa bi bili deležni tisti, ki bi
se svojega starega štirikoles-
nika znebili z oddajo v ekolo-
ško razgradnjo. A kot že toli-
kokrat doslej, je tudi tokrat
država ostala gluha za predlo-
ge avtomobilskih uvoznikov,
ki imajo z državnimi organi
še nekaj "neporavnanih raču-
nov". Sprejet pa je bil predlog
za nov način obračunavanja
davka na motorna vozila, ki
bo vezan na količino izpustov

škodljivih emisij. Med dru-
gim že več kot leto dni star
predlog o načinu obračuna-
vanja davka na motorna vozi-
la, ki je v obstoječi ureditvi do
nedavnega omogočal številne
davčne utaje pri uvozu rablje-
nih in skoraj novih avtomobi-
lov. Potem ko ni bilo odziva
na prvi predlog, so prejšnji
teden na vlado znova naslovi-
li predlog za državno podpo-
ro, tokrat v obliki predloga za
uvedbo premije za čisto oko-
lje v višini 2.500 evrov. 
Ker ni bilo pričakovanih sub-
vencij, so prodajalci morali
ukrepati sami, kajti zaloge
neprodanih avtomobilov so
se začele kopičiti. Kot oce-
njujejo poznavalci, so se red-
ne cene novih avtomobilov v
preteklih mesecih znižale
od pet do deset odstotkov,
seveda pa je k temu treba
dodati še različne akcijske
popuste. Še večji pretres se
je zgodil na trgu rabljenih
avtomobilov. Ob skoraj za
tretjino zdesetkani prodaji
so se precej spremenile trž-
ne razmere, kar se odraža
pri padcu cen tudi do 30 od-
stotkov, predvsem pri rablje-
nih avtomobilih višjega ce-
novnega razreda, medtem
ko so cene najbolj iskanih,
torej manjših in energijsko
manj potratnih rabljenih av-
tomobilov ostale stabilne ali
so se znižale do desetine.
Prodajalci rabljenih avtomo-
bilov si z dobro razdelanim

Eurotaxovim sistemom, ki je
bil najpogostejša podatkov-
na baza za določanje cen,
skoraj ne morejo več poma-
gati. Zato tistemu, ki se od-
loči, da bo svoj rabljeni avto-
mobil dal v odkup ali kupil
novega po sistemu staro za
novo, ponudijo ceno, ki je
odvisna predvsem od tržne
zanimivosti modela oziro-
ma možnosti za sorazmerno
hitro prodajo. Rabljeni avto-
mobili, ki na dvoriščih pro-
dajalcev stojijo več mesecev
ali celo več kot eno leto, na-
mreč predstavljajo mrtvi ka-
pital in imajo tudi sicer slab
psihološki učinek na kupce
avtomobilov. 
Seveda se postavlja vpraša-
nje, ali se bodo cene novih

avtomobilov še zniževale,
oziroma ali je zdaj pravi čas
za nakup. Ker so zaloge 
večinoma razprodane, na-
daljnjega občutnega padca
cen ni pričakovati in tudi
avtomobilske tovarne ne na-
povedujejo znižanja tovar-
niških cen. Ob številnih ak-
cijskih popustih in ugodnih
načinih financiranja je zdaj
čas za nakup novega avto-
mobila najbrž pravi. Koliko
bo dejanska cena nižja od
tiste na ceniku, pa je nena-
zadnje odvisno tudi od po-
gajalske spretnosti kupca;
ko ga ima prodajalec "ujete-
ga" v avtosalonu, ga bo le
nerad spustil in bo ponudil
marsikaj, da bo nakup reali-
ziran.

Zdaj je pravi čas 
za nakup avtomobila
Prodaja novih avtomobilov se je skrčila za dobro petino, nadaljnjega nižanja cen verjetno ne bo. 

Solza je naša sopotnica. Pripoveduje
nam o sreči, o žalosti. Ko bi ji znali
prisluhniti, bi znala marsikaj pove-
dati. O tem, kdo smo, kam gremo.
Vse to v sebi skriva mala solza.

Alenka Brun

Najdete ga na Bledu. Na-
sproti restavracije Panora-
ma. Kariero zlatarja je začel
graditi pri 24 letih. Danes dela
v ateljeju, v katerem je delal že
njegov dedek. V njem ustvarja
- vse, od ideje do končnega iz-
delka. Svoje razmišljanje po-
skuša prenašati v čim bolj so-
dobne, čiste forme, predvsem
v srebro, zlato pa uporablja le
kot spremljajoč dejavnik. Pri-
vlačijo ga ples, gib, rojstvo, spi-
rala in vse to se zrcali v njego-
vih delih. 
Nedavno je na natečaju, ki je
bil tudi dobrodelne narave in
sta ga pripravili ena izmed slo-
venskih revij in Zlatarna Celje,
med 85 oblikovalci s svojim iz-
delkom, srebrnim obeskom v
obliki solze, osvojil drugo me-
sto. 

Kaj vas vodi pri vašem
ustvarjanju? 
"Hrepenenje po uresničeva-
nju sanj."

Vam je kakšna plemenita
kovina ljubša od druge?
"Najraje delam s srebrom,
ker mi to daje največ svobo-
de."

Kaj vam je bliže kot umetni-
ku, zlatarju? Prstan ali veriži-
ca?
"Težko bi rekel, vse je odvis-
no od ideje. Sama forma na-
rekuje namembnost. Včasih
je to prstan, broška, obesek ...
Tudi tiaro sem delal."

Kaj opažate pri današnjih
strankah? 
"Predvsem to, da si želijo na-
kit, ki bo njihovo osebnost
poudaril, ne samo kitil."

Kaj vas je napeljalo, da ste
se prijavili na natečaj, kjer
ste s Solzo osvojili drugo
mesto? 
"Skozi vse moje življenje me
spremlja Kekčeva pesem.
Dobra volja pri ljudeh ... v eni
roki nosim sonce, v drugi
roki zlati smeh ... Torej, če
hočeš biti srečen, moraš sre-
čo deliti. Prav zaradi tega se
zelo rad odzovem na dobro-
delne akcije in tako posku-
šam s svojim delom drugim
ljudem prinesti nasmešek v
srce. Solza je naša sopotnica.
Pripoveduje nam o sreči, ža-
losti. Ko bi ji znali prisluhni-
ti, bi znala marsikaj povedati.
O tem, kdo smo, kam gremo.
Vse to v sebi skriva mala sol-
za. Pri njeni izdelavi sem
uporabil srebro kot nosilec
bele barve, s čimer sem hotel
poudariti njeno nedolžnost."

Kam vas bo popeljala pri-
hodnost pri vašem ustvarja-
nju?
"Želim si, da bi živel še sto
let, kajti toliko je še stvari,
ki bi jih rad povedal. In da
se ne bi nikoli ustrašil no-
vih izzivov. Torej se pri-
hodnosti veselim, ker ved-
no znova prinese nekaj no-
vega, norega."

Česa vse še niste preizku-
sili preliti v svojo zlatarsko
izražanje in kaj vse ste, pa
se je izkazalo, da se (ali ne)
poda človeški koži? 
"Rad bi kitil ljudi, naravo,
hiše ..."

Kdo sploh je Huberto Širo-
ka? 
"Predvsem pravljičar, ki
poskuša živeti svoje pravlji-
ce."

Pravljičar s svojo pravljico
Huberto Široka pripoveduje o svojih sanjah. Vanje vstopajo ljudje, s katerimi si delimo podobne
pravljice. Tako nastajajo zgodbe, ki Hubertovim predmetom vnašajo življenje.

Huberto Široka I Foto: Tina Dokl

Najbolj so padle cene novih in malo rabljenih avtomobilov
prestižnejših znamk.

Zoran Schenk, vodja prodaje v Avtohiši Vrtač
Kranj: "Cene novih avtomobilov so zagotovo 
padle, v povprečju od pet do deset odstotkov. 
Je pa dejstvo, da je glavnina zalog avtomobilov 
z dobrimi cenami pri trgovcih razprodana. 
Akcijske cene bodo spet ob koncu leta, 
o kakšnem generalnem znižanju cen pa 
nimamo podatkov, tudi iz naše matične tovarne 
Volkswagen ne. Zato mislim, da je zdaj pravi
čas za nakup novega avtomobila." 

Bogdan Žvanut, direktor Mazda Motor 
Slovenija: "Cene avtomobilov po cenikih so 
ostale enake ali celo nekoliko višje kot lani, 
dejanske prodajne cene pa so se znižale do pet
odstotkov. Zdaj je zagotovo pravi čas za nakup
novega avtomobila, kajti cene v nedogled ne
bodo padale, ker so tovarne prilagodile 
proizvodnjo in ni več ustvarjanja umetnih zalog,
poleg tega bo karte premešal novi zakon o davku
na motorna vozila, katerega uveljavitev lahko
pričakujemo ob koncu leta."
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Cveto Zaplotnik

Kako posluje hranilnica le-
tos?
"Letošnje poslovanje je gle-
de na razmere na trgu in do-
gajanje v bančništvu uspeš-
no. Bilančno vsoto smo po-
večali za nekaj več kot šest
odstotkov. Bruto dobiček je
v prvem polletju znašal 582
tisoč evrov in je bil približno
za polovico nižji kot v ena-
kem lanskem obdobju. Ob-
seg kreditiranja prebivalstva
smo zadržali na prejšnji rav-
ni, kreditiranje gospodar-
stva smo povečali, zelo
uspešni smo bili pri zbira-
nju sredstev. Potem ko nam
je lani že drugo leto zapored
uspelo doseči med vsemi
bankami in hranilnicami v
državi najvišjo donosnost na
kapital, smo si tak cilj zasta-
vili tudi za letos."

Kako na poslovanje vpliva
kriza?
"V hranilnici največ truda
vlagamo v povečevanje kre-
ditne aktivnosti in obvlado-
vanje stroškov, pri zbiranju
sredstev pa smo že po tradi-
ciji uspešni. Prebivalstvo se
je zaradi negotovih gospo-
darskih razmer in bojazni
pred izgubo službe zadolže-
valo manj kot v prejšnjih le-
tih, zato smo manjši obseg
poslovanja s prebivalstvom
nevtralizirali s povečeva-
njem aktivnosti pri krediti-
ranju pravnih oseb in pod-
jetnikov. Bilančna vsota in
dobiček sta glede na gospo-
darske razmere sprejemljiva
in v skladu s poslovnim na-
črtom, višina dobička je nad
povprečjem slovenskih
bank. Razloga za zmanjša-
nje dobička sta predvsem
znižanje obrestnih mer na
aktivni strani (to ni popolno-
ma pokrito z upadom obre-
stnih mer na pasivni strani)
ter delna preusmeritev na
poslovanje s pravnimi ose-
bami. Vrednost Euriborja
kot referenčne obrestne
mere, na katero je vezana
večina našega kreditnega
portfelja, je padla z 2,945 
na začetku leta na 1,313, 
kar močno vpliva na padec
obrestnih prihodkov." 

Ali je med vlagatelji po zni-
žanju vrednosti delnic in
enot vzajemnih skladov po-
raslo zanimanje za depozite
oz. bolj varne oblike varčeva-
nja?
"Natanko tako! Že ob prvih
napovedih padca borznih te-
čajev je prišlo do selitve
sredstev v banke in hranilni-
ce. To kažejo tudi nadpov-

prečni odstotki v naši hranil-
nici. Kratkoročni depoziti so
v primerjavi s koncem leta
2008 porasli za 9 odstotkov
(pri prebivalstvu za 12 od-
stotkov), dolgoročne vloge
pa za 36 odstotkov (pri pre-
bivalstvu za 48 odstotkov).
Prvi so se z borznih trgov
umikali ljudje, ki so denar
naložili na te trge predvsem
zaradi visokih donosov, niso
pa imeli preteklih izkušenj
in niso bili pripravljeni čaka-
ti ali dodatno tvegati."

Med bankami oz. hranilni-
cami so glede obrestnih mer
pri depozitih kar precejšnje
razlike. Zakaj?
"Depozitne obrestne mere
večine bank in hranilnic so
se zadnje tri mesece zniže-
vale, še vedno pa so med nji-
mi precejšnje razlike. Nič
nenavadnega torej ni, da so
v hranilnici obresti dvakrat
višje kot v drugi banki, pri
dolgoročnejših vezavah je
razpon med dvema in štiri-
mi odstotki. Za tako velike
razlike je več razlogov: razli-
čen dostop do finančnih vi-
rov, različna cena teh virov,
politika hiše do spodbujanja
varčevanja ... V hranilnici
smo že tradicionalno zave-
zani svojemu osnovnemu
poslanstvu, to je zbiranju
vlog občanov, zato imamo
na tem področju boljše po-
goje kot v bankah." 

Kakšno gibanje obrestnih
mer pričakujete v bližnji pri-
hodnosti?
"Obrestne mere bodo še ne-
kaj časa ostajale na nizkih
ravneh, saj lahko pričakuje-
mo, da Evropska centralna
banka še ne bo tako kmalu
spreminjala ključnih obre-
stnih mer. Sedanja razme-
roma ugodna kratkoročna
likvidnost na finančnih tr-
gih kaže na to, da se bodo
obrestne mere pri depozitih
prebivalstva do konca leta
postopoma še malo zniževa-
le." 

Jamstvo za bančne vloge je
zdaj neomejeno, z letom
2011 naj bi ga omejili na 50
tisoč evrov. Ali to lahko vpli-
va na selitev vlog oz. večjo
razpršenost?
"Da se bo jamstvo v letu
2011 povečalo z 22 na 50 ti-
soč evrov, pomeni, da bo
večina naših varčevalcev
imela za svoje vloge polno
jamstvo, kar je pomembno
predvsem zato, da ne bo pri-
hajalo do prelivanja sredstev
v tujino. Že sedaj so vloge
razpršene po bankah in hra-
nilnicah, kar ni nekaj nega-

tivnega. Zaupanje med ko-
mitentom in finančno usta-
novo je zelo pomembno, saj
je od tega odvisno, ali se 
bo sodelovanje sploh začelo 
in tudi razvijalo. Prepričan
sem, da si noben bančnik 
ne želi komitentov, ki bi 
se pri njem bali za svoje 
prihranke." 

Ste tudi v Hranilnici Lon v
krizi občutili posojilni krč?
"Finančna kriza je ob začet-
ku povzročila nezaupanje
na medbančnem trgu in zvi-
šanje referenčnih obrestnih
mer. Čeprav so po posegu
centralnih bank obrestne
mere na medbančnem trgu
padle, je posojilni krč še
vedno močno čutiti. Hranil-
nica ni bila neposredno od-
visna od drugih oz. tujih fi-
nančnih virov, zato posledi-
ce niso tako močne. Že v
preteklosti smo veliko napo-
ra in sredstev vlagali v samo-
stojno zbiranje sredstev,
zato smo vseskozi visoko
likvidni in neto upnik na
trgu denarja."

Kaj je po vašem mnenju raz-
log, da banke slabo izkoriš-
čajo jamstveno kvoto pri 
posojilih za podjetja?
"Obstaja več razlag, zakaj
shema ni zaživela takoj in v
obsegu, kot ga je pričakovala
država. Ker je to nov pro-
dukt, je za uveljavitev potre-
ben določen čas. Tudi sama
shema ima kar nekaj omeji-
tev, saj jo banke uporabljajo
predvsem za posojilojemal-
ce v višjih bonitetnih razre-
dih. Na uspeh sheme vpliva
tudi to, da so še vedno odpr-
ta vprašanja glede kreditira-
nja ne tako dobrih podjetij,
oblikovanja dodatnih rezer-
vacij, nezaupanja ter stro-
škov."

Bo jamstvena shema za ob-
čane spodbudila mlade dru-
žine, zaposlene za določen
čas in brezposelne k na-
jemanju posojil?
"Zanimanje za tovrstna po-
sojila se je začelo že od prve
objave informacije o jamstve-
ni shemi za občane. Bančni-
ki smo glede izvajanje sheme
v praksi v zadnjih tednih raz-
rešili nekaj odprtih vprašanj,
žal pa ne vseh. V teh dneh
pričakujemo poziv k prvi
avkciji. Upam, da bo učinek
boljši kot pri jamstveni she-
mi za podjetja, saj država pri
teh posojilih jamči 50-odstot-
no, pri kreditih za brezposel-
ne pa celo 100-odstotno. Ob
tem naj poudarim, da bodo
posojilojemalci kredit morali
odplačati, le v primeru nepla-
čila bo dolg v višini jamstva
izterjala država."

Koliko se je v krizi spremeni-
la posojilna politika? Ste pri
odobravanju posojil še pre-
vidnejši, zahtevate kakovost-
nejše zavarovanje posojil ...?
"Kriza je prinesla spremem-
be tudi v posojilni politiki:
na eni strani bolj preudarno
določanje politike obrestnih
mer, po drugi plati še na-
tančnejše spremljanje poso-
jilojemalcev, predvsem pa
obvladovanje tveganj. Pri
odobravanju kreditov prebi-
valstvu obravnavamo posoji-
lojemalce enako kot pred
krizo, vendar pa je med nji-
mi več takih, ki so v finanč-
nih težavah. Z individualno
obravnavo v večini primerov
najdemo rešitve. Pri podjet-
jih in podjetnikih več časa
namenimo analizi poslova-
nja ter možnih vplivov na
poslovanje, pri tem pa je ilu-
zorno pričakovati, da bi bilo
kakšno podjetje povsem
brez težav. Že v preteklosti

smo bili pri odobravanju to-
vrstnih posojil bolj konzer-
vativni, zato nam je danes
lažje. Če prisluhneš komi-
tentu, skupaj prav gotovo
najdeš rešitev. Lahko je to
reprogramiranje dolga, do-
datno zavarovanje ali pomoč
pri premagovanju dolgih
plačilnih rokov."

Kako ravnate v primerih, če
posojilojemalec iz objektiv-
nih razlogov ne more (red-
no) odplačevati obrokov?
"Posojilojemalcu nikoli ne
zapremo vrat, ampak skupaj
z njim poiščemo rešitve. Po-
polnih rešitev ni, pripravlje-
nost na reševanje problema
pa je že pol poti. Ob izgubi
službe, ki je v zadnjih mese-
cih najpogostejši vzrok za
težave pri odplačevanju po-
sojila, najprej posojilojemal-
cu ponudimo nekajmesečni
moratorij oz. mu s podaljša-
njem dobe odplačevanja
kredita zmanjšamo njegovo
mesečno obveznost. Roko
na srce: vedno jim žal ne
moremo pomagati." 

Ste tudi v Hranilnici Lon,
podobno kot v drugih ban-
kah in hranilnicah, zaradi
slabih posojil povečali rezer-
vacije in oslabitve?
"Politika slabitev in rezerva-
cij temelji predvsem na oce-
ni preteklih večletnih izku-
šenj, vendar žal tudi najbolj

črni scenariji in stres testi
niso napovedovali tako glo-
boke krize. Hranilnica glede
na dokaj majhen delež po-
slovanja s pravnimi osebami
v svojem portfelju nima več-
jih naložb, ki bi zahtevale
dodatne slabitve. Večino do-
datnih slabitev smo realizi-
rali lani, letos pa jih poveču-
jemo predvsem pri podjetjih
iz gospodarskih panog, ki so
že v težavah oz. jih predvide-
vamo v prihodnosti." 

Je kriza vplivala na uresniče-
vanje načrtov hranilnice,
tudi na načrte o širjenju po-
slovne mreže?
"Kot prva hranilnica v zaseb-
ni lasti smo v vseh letih po-
slovanja že doslej skrbno
pretehtali vse svoje odločitve,
zato nam v krizi ni tako tež-
ko, saj smo vajeni racional-
nega poslovanja in optimal-
nih odločitev. Prav zaradi
tega smo obstali in smo še
naprej uspešni. Načrtujemo
nove produkte, nekaj smo jih
realizirali in jih še bomo v
tem letu. Tudi vzpostavitev
nove, enajste poslovne enote
poteka po načrtih, le da z ne-
kajmesečnim zamikom. Še
naprej smo zvesti naši viziji,
da vsaki dve leti odpremo
novo enoto, saj so poslovalni-
ce srce naše strategije, prek
katerih vzpostavljamo zaupa-
nje do komitentov in jim nu-
dimo bančne storitve."

V Lonu smo drzni 
in previdni
Teodor Žepič, predsednik uprave Hranilnice Lon: "Umetnost uspeha je v tem, da znaš biti 
hkrati drzen in previden."
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"Bančništvo bo tudi po krizi 
ostalo pri osnovnem produktu,
le posel bo moral biti veliko bolj
pregleden in učinkovit. 
Tako kot doslej bomo morali
znati krmariti med rastjo, 
dobičkonosnostjo in tveganji.
Umetnost uspeha je v tem, 
da znaš biti hkrati drzen 
in previden. Mi to smo, zato
tudi v prihodnje uspeh ne more
izostati."

Teodor Žepič iz Kranja je po srednji ekonomski šoli v Kranju
nadaljeval študij mednarodnih odnosov in diplomacije 
v Ljubljani. Že v osnovni šoli je vodil šolsko hranilnico, 
v srednji šoli bil na praksi v Gorenjski banki in ob študiju
ves čas delal v Hranilnici Lon. Pred štirinajstimi leti se je 
zaposlil v hranilnici. Leta 2000 je postal član uprave, zadnja
tri leta je predsednik uprave, eden najmlajših v Sloveniji.
Prosti čas, ki ga ni prav veliko, preživi s svojo družino -
ženo Alenko ter 11-letnim sinom Žigom in 7-letnim Maticem
ob športnih aktivnostih, urejevanju doma, potovanjih ...
Vsak dan se sprehodi s kužo Akiko, enkrat na teden teče 
ob brdski ograji, občasno igra golf. I Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj - Poskus, da bi za davč-
ne zavezance z več kot
30.500 evrov neto letne davč-
ne osnove uvedli dva nova
dohodninska razreda, s 45- in
50-odstotno davčno stopnjo,
je že na vladni ravni klavrno
propadel in v javnosti spod-
budil razpravo, kaj pri nas
bolj obdavčiti - nepremični-
ne, luksuzne dobrine, izjem-
no visoke plače, kapitalske
dobičke, ali morda zvišati da-
vek na dodano vrednost
(DDV). Mnenja o tem so raz-
lična. Priznani ekonomist dr.
Jože Mencinger meni: "Vsi
predlogi za večjo obdavčitev
nepremičnin, luksuznih do-
brin ali izjemno visokih plač
imajo skupni problem: njiho-
va donosnost je majhna, po-
biranje pa zapleteno in zelo
drago. To je tudi razlog, da je
delež davkov na nepremični-
ne v davčnih prihodkih držav
majhen; običajno gre za lo-
kalne davke. Pri luksuznih
dobrinah je problem definici-
je, pri izjemno visokih plačah
pa je težava v tem, da je takš-

nih plač malo. Žal so v davč-
ni reformi prejšnje vlade do-
hodke iz kapitala obdavčili z
enotno stopnjo 20 odstotkov
in jih izločili iz sistema do-
hodnine. V sedanji krizi tudi
obdavčenje dobičkov ne pri-
nese veliko, saj bo več izgub
kot dobičkov. Edina realna
alternativa za večje davčne
prihodke je pravzaprav pove-
čanje stopenj davka na doda-
no vrednost (DDV), kar sicer
bolj prizadene revnejše, ki
vse dohodke potrošijo, a je
davčno breme relativno raz-
pršeno. Povišanje DDV-ja si-
cer lahko povzroči odliv pov-
praševanja v sosednje drža-
ve, a pri majhnem poveča-
nju, recimo, za odstotno toč-
ko, najbrž tega odliva ne bi
bilo veliko." 
Gorenjski poslanec Borut
Sajovic pravi: "Bolj bi morali
obdavčiti luksuzne dobrine -
avtomobile višjega cenovne-
ga razreda, plovila in letala,
nepremičnine, ki ne služijo
osnovnemu namenu, ter
stvari, ki so energetsko po-
tratne in ekološko sporne.
Če ima zavezanec, denimo,

pet stanovanj, naj bi bilo eno
obdavčeno normalno, vsa
ostala pa naj bi bila po višji
stopnji. Povišanje davka na
dodano vrednost je rešitev z
dobrimi in slabimi stranmi,
slaba je tudi ta, da po vseh
"udari" enako, kar v kriznem
času še poglablja razlike
med tistimi z nižjimi in viso-
kimi zaslužki."
Franc Skinder, predsednik
Sindikata upokojencev KS
90, pravi: "Zamrznitev po-

kojnin in socialnih transfer-
jev je kot skrajni ukrep spre-
jemljiv in moralno opravič-
ljiv za zmanjšanje javne po-
rabe le v primeru, ko bosta
vlada in parlament izkoristila
za to vse druge možnosti,
med njimi obdavčila vse ne-
premičnine, ki jih lastniki ne
uporabljajo zase, povečala
davek na dobiček iz kapitala,
bolj obdavčila dohodke ti-
stim, ki štirikrat ali več prese-
gajo povprečje..."

www.gbkr.si/mladi

Vezava evrov za čas Obrestna mera

do 30 dni . od 0,30 % do 1,50 % 

od 31 do 60 dni od 0,60 % do 2,00 %

od 61 do 90 dni od 0,80 % do 2,15 %

od 91 do 180 dni . od 1,30 % do 2,80 %

od 181 do 270 dni od 1,90 % do 3,25 %

od 271 do 365 dni od 2,00 % do 3,30 %

nad eno leto od 2,05 % do 4,60 %
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Zavarovalnica Triglav ima veË kot stoletno tradicijo na podroËju zavarovanja oseb. V vsem tem Ëasu smo razvijali pestro ponudbo æivljenjskih, nezgodnih in 
zdravstvenih zavarovanj z namenom zaπËite naπih zavarovancev in njihovih najbliæjih. V nadaljevanju je prikazan naπ pogled na to, kako naj si posameznik 
izbere pravo obliko osebnega zavarovanja ter aktualna ponudba osebnih zavarovanj Zavarovalnice Triglav.

 

IZBIRA DODATNIH ZAVAROVANJ: 1 Zavarovanje kritiËnih bolezni / 2 Nezgodno zavarovanje / 
3 Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco

1 2 3

Cveto Zaplotnik

Kranj - Zniževanje referenč-
ne evropske obrestne mere
vpliva tudi na zniževanje ob-
restne mere za varčevanje
prebivalstva v slovenskih
bankah in hranilnicah, kjer
ob nezaupanju v druge fi-
nančne "produkte" še vedno
beležijo porast depozitov, za
katere do konca prihodnje-
ga leta tudi neomejeno jam-
či država. Po podatkih Ban-
ke Slovenije se je pri novih
kratkoročnih vlogah (do
enega leta) povprečna obre-
stna mera od januarja do ju-
lija znižala s 4,08 na 2,35
odstotka, pri vlogah, veza-

nih od enega do dveh let, s
5,19 na 3,77 odstotka, in pri
vlogah, vezanih nad dve leti,
s 5,07 na 4,19 odstotka. Med
bankami so glede višine ob-
restne mere precejšnje raz-
like, to kaže tudi naša raz-
predelnica, kjer prikazuje-
mo le nespremenljive (fiks-
ne) obrestne mere. Večina
bank poleg teh ponuja še
spremenljive obrestne
mere, večinoma vezane na
referenčno obrestno mero
Euribor. Tudi za letošnje
obresti bodo varčevalci mo-
rali plačati davek, vendar le,
če bo skupni znesek obresti
presegel tisoč evrov. Stopnja
obdavčitve je 20-odstotna.

Velike razlike pri obrestnih
merah za depozite

Dr. Jože Mencinger Borut Sajovic
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Kaj naj bi bolj obdavčili?!
Država bi proračunsko luknjonajlažje zapolnila z novimi (višjimi) davki. In kaj naj bi bolj obdavčili?!
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Simon Šubic, 
Cveto Zaplotnik

Kranj - Okrožno sodišče v
Kranju je ob koncu junija
2002 na predlog Banke Slo-
venije uvedlo stečajni posto-
pek zoper Slovensko hranil-
nico in posojilnico Kranj.
758 upnikov je v postopku
prijavilo za več kot 1,6 mili-
jarde tolarjev terjatev, od
tega jih je sodišče priznalo
za 1,4 milijarde tolarjev, za
pol milijona tolarjev pa je
bilo še pobota med dolgovi
in terjatvami. Kot je povedal
stečajni upravitelj Andrej
Toš, je doslej v stečajnem
postopku naredil vse, kar je
bilo možno. Prodal je vse
premoženje (poslovne pros-
tore, opremo, poslovni delež
v družbi SHP Istra, terjatve)

ter v prvi in doslej edini de-
litvi stečajne mase upnikom
poplačal iz stečajne mase 47
odstotkov priznanih terja-
tev. Stečajni postopek ni
končan le zaradi tožbe SHP-
ja v stečaju proti ustanovite-
ljem - Kmetijski zadrugi Tr-
žič, Spedor, Inzas in Alp-
metal (ta je v stečajnem po-
stopku) iz naslova zakonske
odgovornosti za obveznosti
SHP-ja, to je za razliko med
poplačilom iz stečajne mase
in zneskom priznanih terja-
tev. Sodišče doslej o tožbi še
ni odločilo, a preden bodo v
postopku izkoriščena vsa
pravna sredstva (pritožbe,
revizije) in bo sodba postala
pravnomočna, bo verjetno
minilo še precej časa, lahko
tudi več let. Če bo sodišče
razsodilo, da so ustanovite-
lji odškodninsko odgovorni
za obveznosti SHP-ja, bo
stečajni upravitelj predla-
gal, da bi terjatve prenesli
na upnike, ki bi potem kot
skupnost upnikov (s po-

močjo odvetnikov) lahko za-
čeli z izterjavo.

"Upnikom bomo 
povedali, da ni nič 
novega" 
Upniki so se doslej še vsako
leto po uvedbi stečaja zbrali
na srečanju v Kranju, le lani
ga ni bilo, ker v postopku v
času od prejšnjega sestanka
ni bilo nič novega. Letos bo
sestanek predvidoma 13. ok-
tobra v prostorih Mestne ob-
čine Kranj. "Tudi tokrat
bomo upnikom lahko pove-
dali le to, da jim nimamo
povedati ničesar novega," je
dejal predsednik upniškega
odbora Simon Antolič in po-
udaril, da je vse premoženje
SHP-ja v stečaju unovčeno
(ostalo je le še nekaj premič-

nin, ki pa niso nič vredne)
in da so nadaljnji koraki v
stečajnem postopku odvisni
od dokončanja pravdnih po-
stopkov, ki potekajo na so-
diščih. "Ko bodo ti postopki
končani, bo morda še ena
delitev stečajne mase. Naše
upanje temelji na tožbenem
zahtevku do ustanoviteljev
SHP-ja, da zagotovijo v ste-
čajno maso 3,46 milijona
evrov, kolikor je razlika med
terjatvami upnikov in vred-
nostjo unovčenega premo-
ženja. Upamo tudi, da so-
dišče ne bo priznalo terjatev
dveh ustanoviteljev SHP-ja
do stečajne mase v skup-
nem znesku 115 tisoč evrov
in terjatve enega od upnikov
v znesku 43 tisoč evrov gle-
de imena hranilnice in po-
sojilnice. Okoli sto petdeset
upnikov, to je približno pe-
tina vseh, je vložila tožbo zo-
per Banko Slovenije, ki po
naši oceni ni dobro opravlja-
la nadzora nad poslovanjem
SHP-ja in je s tem dopustila

njen propad. Prvostopenj-
sko sodišče je zavrnilo naš
tožbeni zahtevek za pokriva-
nje razlike med vrednostjo
terjatev in stečajne mase,
višje sodišče, kamor smo se
pritožili, pa doslej o naši pri-
tožbi še ni odločalo." 

Množica tožb
Po uvedbi stečaja SHP-ja se
je na sodišče usula množica
tožb. Samo na Okrožnem so-
dišču v Kranju je bilo vlože-
nih trideset tožb SHP Kranj
zoper tožene stranke ali
strank zoper hranilnico. Kot
je pojasnil predsednik sodiš-
ča Mihael Kersnik, je rešenih
28 zadev, dve zadevi pa sta
prekinjeni zaradi smrti ene
od pravdnih strank. "Sodišče
bo ti dve zadevi lahko obra-

vnavalo, ko bo Okrajno sodiš-
če v Kranju zaključilo zapuš-
činsko zadevo," je odgovoril
Kersnik. Še vedno pa se ne
ve, kaj bo s kazensko ovadbo,
ki so jo kranjski kriminalisti
aprila 2003 podali zoper
Franca Golijo, Viktorja Bre-
zarja, Petra Smuka, Marijo
Štular, Vitomirja Grosa,
Marjana Ciperleta in Domna
Malenška. Osumljeni so pov-
zročitve stečaja z nevestnim
gospodarjenjem in oškodo-
vanja upnikov. Kot smo izve-
deli, je kazenska preiskava
na kranjskem sodišču še ved-
no v teku. 
Med bolj odmevne sodi tož-
ba zoper Banko Slovenije
zaradi nevestnega poslova-
nja, ki jo je pred približno
petimi leti v imenu varčeval-
cev vložila Odvetniška pisar-
na Čeferin. Njihov odvetnik
Matjaž Jan je pojasnil, da se
o isti tožbi na sodišču vodita
dva ločena sodna postopka.
Eden je potekal na Okrož-
nem sodišču v Ljubljani, ki

je tožbene zahtevke zavrni-
lo, ker naj bi Banka Sloveni-
je po njegovem mnenju v
obravnavanem primeru rav-
nala v skladu s pravili stroke
in tako ni opustila dolžnega
nadzorstva. "Zoper sodbo
smo v juniju 2008 vložili
pritožbo na višje sodišče, ki
pa o pritožbi do danes še ni
odločilo. V pritožbi še na-
prej zastopamo stališče, da
Banka Slovenije v obravna-
vanem primeru ni ravnala v
skladu z zakonskimi poob-
lastili, ki jih je imela za izva-
janje nadzora nad hranilno
kreditnimi službami. Če bi
to storila, tožeče stranke
svojih prihrankov ne bi vlo-
žile v SHP Kranj, ker bi bilo
slednji prepovedano oprav-
ljanje dejavnosti zaradi ne-
izpolnjevanja kriterijev gle-

de obveznih rezerv, zajam-
čenih vlog in priprave načr-
ta obvladovanja tveganj. S
pravočasno, strokovno in
dosledno izvedbo nadzor-
stvenih ukrepov s strani
Banke Slovenije bi se lahko
odpravila tudi sama insol-
ventnost te hranilno kredit-
ne službe, saj slednja ne bi
več poslovala na tako tvegan
način," je pojasnil Jan. 
Precej zanimiv pa je tudi
tožbeni zahtevek Franca
Golije in Viktorja Brezarja,
ki sta od Gorenjske banke
zahtevala dobrih 3,65 mili-
jona evrov (875 milijonov
tolarjev) odškodnine. Ban-
ka je namreč kupila vse ter-
jatve hranilnice za 280 mi-
lijonov tolarjev, čeprav je
bilo priznanih terjatev za
1,43 milijarde tolarjev. Pr-
vostopno sodišče je tožbeni
zahtevek v celoti zavrnilo,
vendar sodba še ni pravno-
močna, ker je bila vložena
pritožba, o kateri pa še niso
odločali.

V stečaju SHP-ja čakajo
na odločitev sodišča
Od uvedbe stečaja za Slovensko hranilnico in posojilnico (SHP) Kranj je junija minilo že sedem let,
vendar bo sodišče lahko zaključilo postopek šele po tem, ko se bodo razpletli sodni spori. Upniki, ki
so doslej prejeli 47 odstotkov priznanih terjatev, se bodo predvidoma 13. oktobra zbrali na 
vsakoletnem srečanju v Kranju.

Cveto Zaplotnik 

Kranj - SID banka je v skla-
du z zakonom o jamstveni
shemi doslej izvedla štiri
avkcije za pridobitev deleža
jamstvene kvote. Po poda-
tkih ministrstva za finance
je bila kvota do sredine sep-
tembra slabo izkoriščena.
Bankam je bilo na prvih
treh avkcijah dodeljeno sko-
raj 310 milijonov evrov kvo-
te, do sredine septembra so
jo izkoristile 80,4 milijona
oz. 26 odstotkov, na tej pod-
lagi pa so podjetjem odobri-
le 151 posojil v skupnem
znesku 256,8 milijona ev-
rov. Med bankami izstopa
UniCredit Banka Slovenija,

ki je na treh avkcijah prido-
bila 177,5 milijona evrov
jamstvene kvote, do sredine
tega meseca pa jo je izkori-
stila le za dobrih osem mili-
jonov evrov. Na tretji avkciji
je uspela tudi Gorenjska
banka, ki je poleg Abanke
edina, ki je dodeljeno kvoto
do sredine septembra že v
celoti izkoristila. Na četrti
avkciji je bilo enajstim ban-
kam dodeljeno 50 milijonov
evrov jamstvene kvote, ven-
dar je na tej avkciji že veljala
omejitev, po kateri banka ne
bo smela sodelovati na na-
slednji peti avkciji (po 3. no-
vembru), če dotlej ne bo iz-
koristila vsaj 80 odstotkov
kvote s četrte avkcije. 

Slabo izkoriščena 
jamstvena kvota
Banke so do sredine septembra izkoristile le
dobro četrtino jamstvene kvote, ki so jo pridobile
na prvih treh avkcijah.

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Potem ko je
davčna uprava januarja le-
tos napovedala davčno in-
špekcijski nadzor v zoboz-
dravstvu, je v obdobju od ju-
nija do avgusta opravila pri
zobozdravnikih 161 inšpek-
cijskih nadzorov. Pri 56
nadzorih, torej pri dobri
tretjini vseh, je ugotovila ne-
pravilnosti, največ jih je bilo
zaradi tega, ker zobozdrav-
niki niso izdali računa ali se
gotovina v blagajni ni uje-
mala z izdanimi računi.
Vseh kršitev je bilo 79, pri
tem pa je izrekla 23 ustnih
opozoril in za 56.400 evrov
glob. 

Kot pojasnjujejo na davčni
upravi, so ciljno usmerjeni
nadzori v zobozdravstvu raz-
deljeni v tri faze. V prvi, ki
trenutno poteka, preverjajo
izdajanje računov in pridobi-
vajo podatke, ki jih bodo upo-
rabili za analizo tveganja in
za izbor zobozdravnikov, pri
katerih bodo v drugi fazi
opravili poglobljen davčno
inšpekcijski nadzor. Pri zo-
bozdravnikih, pri katerih
bodo ugotovili precejšen raz-
korak med napovedanimi
dohodki ter njihovim premo-
ženjem in trošenjem, bodo
začeli s posebnimi postopki
prijave premoženja ter od-
mere (ocene) davka. Nadzor
bo skupno trajal tri leta.

Davčni nadzor pri
zobozdravnikih

Davčni inšpektorji so pri dobri tretjini 
nadzorovanih zobozdravnikov ugotovili 
nepravilnosti.
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Stečajni upravitelj Andrej Toš Predsednik upniškega odbora Simon Antolič

-----------------------------------------------------------------------------------------
Dodeljena Delež porablj. Znesek 

kvota (EUR) kvote (%) posojil (EUR)
------------------------------------------------------------------------------------------

1. avkcija 60.000.000 5,02 8.100.000
2. avkcija 149.800.000 26,50 124.577.313
3- avkcija 100.000.000 37,73 124.143.657
Skupaj: 309.800.000 25,96 256.820.970

Kranj

Kriza vpliva na poslovni načrt
Nadzorni svet Nove KBM je na nedavni seji zaradi posledic
gospodarske krize potrdil spremembe poslovnega načrta
banke in celotne skupine Nove KBM. Medtem ko bo bilanč-
na vsota ostala na približno načrtovani ravni - v banki 4,8
milijarde evrov in v skupini 5,8 milijarde, se bo čisti dobiček
zaradi povišanja rezervacij in slabitev zmanjšal in bo v ban-
ki znašal 11,7 milijona evrov, v skupini pa 10,6 milijona. Ban-
ka predvideva letos za 47,3 milijona evrov rezervacij in
slabitev, skupina pa 56,3 milijona. C. Z.
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Podjetni

Marjana Ahačič

Glider Service Franca Nova-
ka iz Lesc je bilo eno prvih
podjetij v Evropi, ki se je
pred več kot dvajsetimi leti
začelo ukvarjati s servisira-
njem letal, grajenih iz kom-
pozitnih materialov. Njiho-
ve stranke prihajajo tako re-
koč z vsega sveta; v Lesce
pripeljejo letala, na katerih
je potrebno opraviti povpre-
čno tristo do petsto ur dela.
"Termine za popravila letal
smo imeli rezervirane tudi
za dve leti naprej," razloži
Franc Novak. "Danes oblju-
bimo, katerega dne bo
stranka letalo pripeljala ter
na kateri dan ga prevzame
nazaj. In natančno takrat
mora biti letalo pripravlje-
no."
Franc Novak, po rodu Ljub-
ljančan, je bil zaposlen kot
skupinovodja in kontrolor v
begunjskem Elanu, kjer so
takrat, pred več kot dvajseti-
mi leti, naredili kakih osem,
devet jadralnih letal na me-
sec. "Vodjo proizvodnje so v
nekem ljubljanskem jadral-
nem klubu prosili, da jim
popravimo neko letalo, ki je
bilo narejeno v Nemčiji, a
jih je zavrnil, ker smo v Ela-
nu takrat popravljali izključ-
no letala, ki so bila izdelana

pri nas. Pa niso odnehali in
ker je bil mehkega srca, je
prepričal mene. Takrat sem
se ravno preselil na Gorenj-
sko in nisem imel pravih
pogojev za delo, a sem se,
ko so sami našli prostor, na
koncu vdal," se nasmehne
ob spominu, kako si je "za-
pečatil" usodo. "Letalska
srenja se večinoma dobro
pozna med seboj, in takoj,
ko sem popravil prvo letalo,
so prišla naročila za drugo,
tretje ..."

Več kot tisoč 
popravljenih letal
V 21 letih je šlo skozi delav-
nice Glider Service več kot
tisoč letal, od tega jih je bilo
vsaj 800 na generalnih re-
montih ali večjih popravilih.
"Vedno, kadar v poročilih
zasledim novico o tem, da je
kje strmoglavilo kakšno le-
talo, preverim, če je bilo
kdaj pri nas ... k sreči se v
več kot dvajsetih letih to še
ni zgodilo. Verjamem, da
zato, ker smo odlična ekipa.
Zaupamo vase in smo do-
sledni, drugače v našem po-
slu ne gre. Če nam stranka
pripelje letalo z Japonskega
ali ZDA in ga čez nekaj me-
secev dobi domov v kontej-
nerju, nam pač mora zaupa-

ti, preden spet sede vanj in
vzleti. Poleg tega so v na-
šem poslu številni zares
strogi predpisi, ki se jih mo-
ramo držati. Imamo licence
in dovoljenja, brez katerih
ne bi mogli delati."

Banke ne podpirajo 
dobrih podjetij
Medtem ko so se na začetku
spopadali predvsem s pros-
torsko stisko - Franc Novak
je bil eden od pobudnikov
izgradnje poslovne cone v
Gorjah, kjer je tudi kupil
parcelo, na kateri še danes
raste samo trava - zdaj kot
enega večjih problemov vidi
pomanjkanje dobrih delav-
cev ter do gospodarstva ne-
prijazne banke. "Dela je bilo
pri nas vedno dovolj, tako
rekoč nas je samo našlo.
Najprej sem bil sam, danes
nas je trinajst in v letih, ko
smo naraščali, je bilo treba
najti tudi več dela, sploh, ko
smo se preselili v nove pros-
tore - investicija je bila veli-
ka. Banke do gospodarstva
še vedno nimajo posluha;
niti pri preverjenih podjet-
nikih - saj vsi res niso golju-
fi," je kritičen. K sreči, pra-
vi, pri njih kljub gospodar-
ski krizi še nimajo težav z
naročili, prej nasprotno:

"Konec lanskega leta me je
že zelo skrbelo - naš kolek-
tiv je dokaj velik, imel sem
obveznosti do bank. A ko
sem analiziral stanje, sem
ugotovil, da so ljudje, ki
imajo letala, v glavnem pre-
možni, premožni so pa
zato, ker za vsak evro dobro
razmislijo, kam ga bodo
dali. Pa sem si rekel, da zato
verjetno v teh časih ne bodo
kupovali novih letal, ampak
bodo raje obnovili stara. In
prav sem imel."
Zato ima podjetje tudi v teh
dneh dela dovolj, kljub
temu da nikoli niso prav ve-
liko vlagali v promocijo.
"Predvsem sem skrbel za to,
da smo kvalitetno delali. In-
formacija o nas pa je šla od
ust do ust. To se je kot edi-
na prava rešitev posebej po-
kazalo v času vojne, ko smo
naenkrat ostali brez dela: ta-
krat nihče od tujcev niti do
Karavank ni upal, kaj šele
preko njih ... niti peš, da pa
bi sem za nekaj mesecev
pripeljal letalo na popravilo
... nikakor! Pomagala nam
je ena naših prvih strank,
gospod iz Švice, ki je pripra-
vil izjemen promocijski ma-
terial, s katerim je najprej
prepričal Švicarje in za nji-
mi še vse ostale. Še danes je
naš predstavnik v Švici."

Servisirajo letala
Družinsko podjetje Glider Service iz Lesc v 90 odstotkih dela za tuje trge. 

Boštjan Bogataj

Studor - "Nikoli nisem žele-
la le čepeti doma in se od-
makniti od vsega," danes
pravi Stanka Homec s kmeti-
je Pr' Čum v vasi Studor v
Poljanski dolini. Dopolnilno
dejavnost na kmetiji s piško-
ti, slaščicami, poticami, sla-
nim pecivom, ..., je odprla
pred dobrimi desetimi leti in
- milo rečeno - uspela. Na za-
četku je bilo težko, z leti pa
se je dober glas o njenem pe-
civu za posebne priložnosti
tako razširil, da ga izdeluje le
po predhodnem naročilu, za
znane kupce. Povabi jih na
degustacijo, kjer se skupaj
odločijo, kaj bo najprimerne-
je za njihov dogodek. 
"Večkrat pravim, da izdelu-
jem pecivo za rojstva in sed-
mine ter vse vmes, pa tudi
za večje prireditve, ki jih pri-
pravljajo občine ali galerije,

največkrat pa za poroke in
razne obletnice. Seveda so-
delujem tudi pri blagovni
znamki Dedek Jaka in Babi-
ca Jerca," pove Stanka Ho-
mec. V dopolnilno delo na
kmetiji je bila pravzaprav
prisiljena. Najprej je bila
kuharica v škofjeloškem ho-
telu Transturist, kasneje v
Rudniku Žirovski vrh, zara-
di bolezni očeta in stare
mame pa je ostala doma. Ni
želela le čakati na boljše
čase, ampak je najprej pro-
dajala jajca, kasneje še trgo-
vala z gobami. 
"Morala sem biti doma, ven-
dar se nisem uspela vživeti v
vlogo klasične kmetice. Me-
nila sem, da bom po umirit-
vi domačih razmer znova šla
v službo, ko je ta čas prišel,
pa sem imela dovolj dela
doma. Bila sem na razpotju
in se odločila za peko peci-
va," pove sogovornica. Zara-

di prejšnjih dejavnosti je
bila že prepoznavna med
potencialnimi kupci, zelo hi-
tro pa je osvojila oči in želod-
ce sladokuscev, ki so se
ustavljali na Čumovi kmetiji
ali na stojnicah. "Nekaj let
sem bila tudi predsednica
Društva za razvoj podeželja
Resje, ki združuje kmetoval-
ce z dopolnilno dejavnostjo,
vendar zadnja leta zgolj pla-
čujem članarino," pravi z
nekoliko grenkobe, vendar
zadovoljna, saj je kasneje
več energije vložila le v la-
sten razvoj in delo.
Danes pripravlja osem vrst
potic, 25 različnih vrst piško-
tov, deset vrst biskvitov, pa
flancate, pite in zavitke, sla-
no pecivo ali sadni in ajdov
kruh. Pecivo pripravlja iz do-
mačega masla, domačih ore-
hov, domačih jajc (ki jih si-
cer kupuje pri bližnjih kme-
tih), pa tudi iz domačega

drobnjaka, pehtrana, ribeza,
borovnic, sama tudi suši
sadje in skuha marmelado.
"Kupcem sem pred časom
ponudila tudi pladnje oziro-
ma posodo ali pletene koša-
re, saj jim na ta način olaj-
šam delo in hkrati tudi aran-
žiram. Zelo so zadovoljni,
ker jim naročeno tudi dosta-
vim na dom oziroma mesto
praznovanja," razloži Stanka
Homec. O širitvi ne razmiš-
lja, zadovoljna je, da ima to-
liko dela, kolikor je naročil.
Kljub temu da dela v hribovi-
tem delu Poljanske doline,
so njeni kupci tudi v Ljublja-
ni, Celju, Metliki, ... "Pri iz-
jemnih dogodkih v življenju,
kot je poroka, si organizator-
ji želijo tudi posebno lepo in
dobro pecivo. Zato tudi raz-
dalje niso ovira," zadovoljno
pravi Čumova Stanka. Naj-
brž tudi zato ne občuti go-
spodarske krize.

Prvič kupujejo z očmi, 
naslednjič odloča želodec
"Industrijskega peciva je veliko, tudi konkurenca je ogromna. Ročno izdelanega, butičnega peciva pa
se nas loteva le malo," pravi Stanka Homec iz Studora v Poljanski dolini. Pravi, da prvič vedno 
kupujejo oči, o drugem nakupu odloča želodec.

www.gbkr.si/mladi

Stanka Homec je izjemno podjetna,
čeprav je bila v dopolnilno delo na
kmetiji pravzaprav prisiljena. 
Najprej je bila kuharica v hotelu
Transturist, kasneje v Rudniku 
Žirovski vrh, zaradi bolezni očeta in
stare mame pa je ostala doma. 
Ni želela le čakati na boljše čase,
ampak je najprej prodajala jajca,
kasneje še trgovala z gobami, v 
zadnjem desetletju pa si je ustvarila
dobro ime s peko peciva.
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Izjemno podjetna Stanka Homec pri pripravi piškotov, ki
jih izdeluje zgolj po naročilu. Pred odločitvijo za peko 
peciva se je ukvarjala tudi z drugimi dejavnostmi na kmetiji.

Franc Novak, lastnik in direktor podjetja Glider Service
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V delavnicah podjetja Glider Service so v nekaj več kot 
dvajsetih letih servisirali že več kot tisoč letal. Na enem
povprečno opravijo od tristo do petsto ur dela.
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Štefan Žargi

Kranj - Tokrat predstavljamo
še drugega novinca med le-
tošnjimi nominiranci za na-
slov gorenjska gazela 2009,
ki ga bodo v četrtek podelili v
Kranjski Gori. Direktorica
Rodexa, d. o. o., Danica Žit-
nik nam je razkrila trnovo
pot razvoja te družbe.

Kako ste začeli?
"Naša dejavnost se je zače-

la kot obrt pred 25 leti v Že-
leznikih. Takrat smo se na-
mreč vrnili iz tujine in vpra-
šanje je bilo, kako preživeti.
Mož je sicer dobil službo v
Domelu, sama, po izobrazbi
sem ekonomistka, pa nisem
mogla najti primerne službe.
Začela sem z navijanjem
komponent, relejev, trans-
formatorjev in podobnega.
Poznalo se je, da sem navaje-
na nemške natančnosti, hi-
trosti, prilagodljivosti ter za-
nesljivosti in to se je obresto-
valo pri iskanju kupcev. Leta
1992 sem ustanovila podjet-
je Rodex, d. o. o. Ker v Želez-
nikih nisem našla prostora,
smo se preselili na tri lokaci-
je v Škofji Loki. Zaposlila
sem nekaj ljudi, ki so me raz-
bremenili, mi olajšali delo in
omogočili, da se posvetim
trgu. Izkazalo se je, da v Slo-
veniji ni pravih možnosti,
zato sem se preusmerila v tu-
jino. Opustila sem poslova-
nje kot s. p. in se posvečala
samo razvoju d. o. o."

Vam je uspelo dobiti kaj fi-
nančne pomoči za razvoj?

"Možnosti za finančno po-
moč so bile, kljub deklarirani
podpori podjetništvu, pri nas
katastrofalne. Zaupale mi
niso niti banke. Naročila
sem bila prisiljena iskati v tu-
jini, kjer sem si s trdim de-
lom ustvarila ugled in prido-
bila zaupanje. Velik problem
so bili ves čas prostori, pri če-
mer sem v obrtni coni v
Škofji Loki na Trati imela
kupljeno parcelo, vendar se
18 let tam ni nič premaknilo.
V zadnjih letih se je odprla
možnost nove industrijske
cone na Trati, vendar sem
tudi tukaj naletela na gluha

ušesa. Škofjeloški župan
zame ni bil na noben način
dostopen, odgovorne osebe
za to mi niso smele ali želele
dati odgovora. Prisiljena sem
bila poiskati nove, sicer dra-
ge najemne poslovne prosto-
re v Kranju."

Kako ste razvijali dejav-
nost?

"Predvsem sem zelo po-
zorno iskala in vlagala v spo-
soben, primeren kader, izob-
raževanje in privajanje na
nove tehnologije. Trg je po-
kazal, da samo z elektroteh-
ničnimi komponentami ne
bomo več konkurenčni, da
se je treba preusmeriti v elek-
troniko. Leta 2004 sem pre-
strukturirala podjetje in s
tem povečala promet za 3,7-
krat. Nato smo ga vsako leto
do sedaj povečevali, tako da
je skupno v petih letih pro-
met povečan za 6,68-krat. Z
lastnimi sredstvi smo kupili
novo tehnološko sodobno
opremo in število zaposlenih
povečali s 26 na 57, pri če-
mer je posebej pomembno
tudi to, da imamo sedaj tudi
več strokovno izobraženega
kadra: inženirje, razvojnike,
konstrukterje. Postali smo si-
stemski dobavitelj. V tujino
prodamo kar 98 odstotkov
proizvodnje."

Komu dobavljate?
"Ugotovili smo, da je avto-

mobilski industriji kruh zelo
težak, z malo zaslužka. Iska-

li smo tržno nišo, kjer bi bil
zaslužek boljši. Po več letih
smo se usmerili v izdelavo
plačilnih sistemov, sprva
samo magnetov in senzor-
jev, sedaj pa izdelujemo že
sisteme v celoti. V sodelova-
nju s kupcem smo razvili tri
tovrstne projekte, ki so danes
vrhunski, prvi v svetovnem
merilu. Pri ameriškem inter-
nacionalnem podjetju Cra-
ne, ki je največji proizvajalec
plačilnih sistemov, smo po-
stali prav zaradi kvalitete prvi
dobavitelj v Nemčiji in na
dvanajstem mestu v ZDA.
Postali smo prepoznavni v
svetu, posebej cenijo našo iz-
redno dobro organizacijo, hi-
tro odzivnost ter prilagodlji-
vost. Za nas se zanima tudi
drugo ameriško podjetje in
prvi dogovori o sodelovanju
so že v teku."

Kandidatura za naslov gaze-
le pomeni hitro rast. Kakš-
na je vaša rast v poslovnem
smislu?

"Poudarim naj, da vsa leta
dobiček kot lastnica v celoti
namenjam v nadaljnji raz-
voj. V letošnjem letu krize
imamo to srečo, da prav v
naši niši povpraševanje ni
upadlo, s čimer pokrivamo
izpad pri naročilih za avto-
mobilsko industrijo. Zlasti
na področju orodjarstva se si-
stematično pripravljamo na
nove projekte za to panogo, v
kateri se napovedujejo prvi
znaki okrevanja."

Načrtujete še nadaljnjo širi-
tev?

"Da. Načrtujemo nov
obrat v orodjarstvu in plasti-
ki in prvič mi je uspelo dobi-
ti tudi štirideset odstotkov
vrednosti projekta kot dr-
žavno podporo iz evropskih
sredstev. Problem so zopet
prostori. Na občini sem po-
izvedovala za primerne po-
vršine, vendar kljub obljubi
o informacijah v enem ted-
nu odgovora nisem dobila.
Pri tem mora biti jasno, da
površine po dvesto evrov za
kvadratni meter ne pridejo v
poštev, to je mogoče za tr-
govske centre, ki le prepro-
dajajo. Moji kupci v tujini,
vajeni, da jim okolje za raz-
voj proizvodnih dejavnosti
ponudi prostor po štirideset
evrov, naših razmer pre-
prosto ne morejo razumeti
in nam stalno očitajo, da
nam država ne daje primer-
ne podjetniške podpore. Za
zdaj načrtujemo z omejeni-
mi prostorskimi možnost-
mi odpreti obrat, v katerem
naj bi zaposlili do trideset
ljudi, če pa bi imeli primer-
ne prostorske rešitve, bi bila
možnost zaposliti tudi nekaj
sto ljudi."

Sodelujete tudi kaj z doma-
čimi podjetji?

"Le toliko, kolikor so naši
dobavitelji, sicer pa imam
slabe izkušnje. Doživela
sem poskuse goljufij, nepla-
čevanja in podobno. Žal
imamo pri nas še balkansko
poslovno prakso, balkanski
gospodarski sistem, ki je še
v mnogočem neprimerljiv z
evropskim."

Kaj vam pomeni nominaci-
ja za naslov gazela 2009?

"Priznanje, da smo kljub
vsemu nekaj dosegli. Mor-
da bo to komu odprlo oči in
pripomoglo k spoznanju,
da se nam splača prisluhni-
ti, nam odpreti vrata za
boljše možnosti. Podjetniš-
tvo bi si v Sloveniji zasluži-
lo boljše delovne razmere
in spodbude za razvoj,
manj ovir ali celo polen pod
noge. Tega sem sama doži-
vela veliko."

Podjetništvo je brez podpore
Izkušnje direktorice Rodexa kažejo, da podpore podjetništvu pri nas ni. Najhuje je s poslovnimi 
prostori, oziroma površinami zanje.

Danica Žitnik

Kamnik

Izdana dovoljenja za sečnjo lesa v coni

Upravna enota Kamnik je Občini Komenda izdala gradbeno
dovoljenje za gradnjo infrastrukture v večjem delu druge faze
Poslovne cone Komenda, zato so geodeti na terenu že ozna-
čili obod razširjene cone, ki bo večja za 75 hektarov. Na pod-
lagi tega bodo nekdanji lastniki parcel in gozdarske službe lah-
ko začeli sekati les. "Prejšnji lastniki zemljišč so že dobili urad-
na obvestila, da imajo tri mesece časa za spravilo lesne mase.
To pa ne velja za sedem hektarov površin, ki jih ne smemo po-
zidati, saj zanje nismo dobili okoljevarstvenega soglasja," je
povedal Marjan Potočnik in dodal, da bodo na tem območju
uredili nadomestni habitat za dvoživke - štiri manjše mlake, za
kar bodo na občini odšteli 75 tisočakov. "Država se dela norca
iz nas. V mlake moramo naseliti žabe, ki jih tukaj sploh nikoli
ni bilo. Ker so nam kljub veljavnemu lokacijskemu načrtu
gradnjo na tem delu prepovedali, že pripravljamo tožbo proti
državi in povsem sem prepričan, da bomo tožbo dobili," je
nad državo ogorčen župan Tomaž Drolec. Gradnja komunal-
ne infrastrukture naj bi po prvih ocenah občino stala okoli 15
milijonov evrov, razpis za izvajalca je že v teku. Glede na že
sklenjene pogodbe, občina v prihodnjem letu od prodaje zem-
ljišč lahko pričakuje dober milijon evrov, podjetje Poslovna
cona Komenda pa skoraj deset milijonov. J. P. 

Komenda

Triglav partner v medgeneracijskem centru

Tik pred pričakovano pridobitvijo gradbenega dovoljenja za
gradnjo Medgeneracijskega centra Komenda, katerega vred-
nost je ocenjena na približno enajst milijonov evrov, je Obči-
na Komenda predstavila potencialnega partnerja v projektu,
ki bo - kakor ga opisujejo - pionirski projekt pri vzpostavitvi
mednegeracijskega sožitja v Sloveniji. Občina je pred
kratkim podpisala pismo o nameri z Zavarovalnico Triglav,
predlog sodelovanja pa so na septembrski seji predstavili
tudi občinskim svetnikom. ”Sodelovanje s takšnim partner-
jem, ki ima povsem sorodno vizijo, bi bilo za našo občino ve-
likanski uspeh. Boljšega si na tem področju res ne bi mogli
želeti, sploh v obdobju gospodarske krize, ki nam je uresni-
čitev projekta, kot smo si ga zamislili, močno otežila,” je nav-
dušen župan Tomaž Drolec. Kot smo izvedeli na informativ-
ni predstavitvi, je Triglav v komendski center, kjer naj bi za-
poslili do osemdeset oseb, pripravljen vložiti osem milijonov
evrov. Partnerji v projektu bi torej bili Triglav, občina in Za-
vod medgeneracijski center Komenda, razdelitev lastniških
deležev v podjetju, ki ga bodo ustanovili v ta namen, pa bo
še stvar dogovora. Pogodbo nameravata obe strani podpisa-
ti do konca leta. Gradnja naj bi se začela spomladi, center pa
naj bi bil odprt leta 2012. J. P. 

Ljubljana

Nadzorniki Triglava imenovali člane uprave

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je že ob koncu avgusta
za novega predsednika uprave imenoval Matjaža Rakovca,
sicer direktorja ljubljanske območne enote, ki bo vodenje
zavarovalnice prevzel po tem, ko mu bo agencija za zavaro-
valni nadzor za to podelila licenco. Agencija bo o tem odlo-
čala v tem tednu, nadzorni svet zavarovalnice pa je na pet-
kovi seji za člane uprave imenoval Igorja Stebernaka za po-
dročje strateških naložb in kontrolinga, Andreja Slaparja za
področje premoženjskih zavarovanj, Boštjana Vovka za po-
dročje življenjskih zavarovanj in Blaža Brodnjaka za finance,
ki morajo tudi še pridobiti dovoljenje agencije. Vladimir
Mišo Čeplak bo nadaljeval mandat člana uprave - delavske-
ga direktorja zavarovalnice, pristojen pa bo tudi za področje
kadrovanja, organizacije in poslovnih procesov. Nadzorni
svet je ugotovil, da je članu uprave Tomažu Rotarju prene-
hal mandat z dnem Rakovčevega imenovanja, iz ekonom-
sko poslovnih razlogov pa je z mesta člana uprave odpokli-
cal Boruta Eržena, ki bo ostal v delovnem razmerju kot po-
oblaščenec uprave še do konca leta. Že po seji nadzornega
svet je iz sveta nepreklicno odstopil Mirko Miklavčič. C. Z.

Kranj

V Iskraemeco letos niso odpuščali

Tudi Iskraemeca, kranjske tovarne merilnih naprav, letošnja
gospodarska kriza ni zaobšla. Kot so povedali, prihaja do za-
mikov naročil, saj se načrtovane naložbe v večje sisteme av-
tomatskega odčitavanja in celovitega upravljanja energij
upočasnjujejo, kar vpliva na njihovo poslovanje. Kljub krizi
pa v Iskraemecu, kjer so vrsto let zmanjševali število zapo-
slenih, niso odpuščali, trenutno imajo 1156 zaposlenih, red-
no pa izpolnjujejo tudi obveznosti iz prisilne poravnave iz
leta 2006 do upnikov. Sredi septembra so plačali tretji
obrok v višini 4,3 milijona evrov. Š. Ž.

Begunje na Gorenjskem

Elan bo ostal le v Begunjah

V sredo se je sestal nadzorni svet Elana in obravnaval poslo-
vanje Elanovih družb. Kot je pojasnil predsednik sveta, po-
teka v skupini Elan skrajna racionalizacija poslovanja, pri če-
mer prodajajo družbo v Avstriji, zapirajo obrat na Hrva-
škem, dezinvestirali so Elan Invento, prodati nameravajo
tudi Elan Yachting ter Elan Marine Center, tako da bo osta-
lo le še jedro dejavnosti v Begunjah. Prodaja se je zadnja
dva meseca izboljšala, zato pričakujejo, da bodo leto v pro-
gramu smuči zaključili brez izgube, v programu plovil pa
ocenjujejo, da bo izguba sedem milijonov evrov. Š. Ž.

Poslovna cona se bo s sedanjih 18 razširila za 75 hektarov.
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Boštjan Bogataj

Kranj - Prvi projekti (sofi-
nancirani iz projekta LEA-
DER) LAS Gorenjska koša-
rica se že izvajajo, včeraj pa
so predstavili novih devet.
"Sistem sedaj že poznamo
in lažje črpamo denar, pa
vendar moramo še vedno
preveč časa nameniti biro-
kraciji. Tehnični del sloni
predvsem na BSC-ju in He-
leni Cvenkel, pozitivni re-
zultati pa se kažejo pri vklju-
čevanju zasebnikov," je po-
vedal Borut Sajovic, pred-
sednik sveta LAS Gorenjska
košarica. "Pričakovali bi še
več dobrih idej, več prijav,
vendar izvajalce odganja so-
razmerno majhno sofinan-
ciranje in pozna povrnitev
denarja," pa dodaja Stevo
Ščavničar.

Upravljavec LAS Gorenj-
ska košarica je Regionalna
razvojna agencija Gorenj-
ske, BSC Kranj, kjer poskr-
bijo tudi za kontrolo izvaja-
nja projektov. Večina tokrat-
nih projektov bodo izvedli
partnerji iz Zgornje Gorenj-

ske, kar Sajovic pripisuje do-
brim idejam in motiviranim
partnerjem: "Ponekod še
vedno računajo, da bodo iz
Evrope dobili malho denarja
za malo truda." Triglavski
narodni park bo izvedel pro-
jekt ERA 2, Blejska območ-
na enota Zavoda za gozdove
Slovenije bo izvedel projekt

Varno konkurenčno delo v
gozdu, Zavod za kulturo
Bled pripravlja projekt Graj-
ska poroka.

Gorenjski muzej Kranj bo
izvedel projekt Umetnost na
podeželju, Sava Hoteli Bled
pa s kulturo povezan projekt
Od nature do kulture s part-
nerstvi in sodelovanji. Turi-

stično društvo Dovje Moj-
strana bo izvedel projekt Na-
zaj k naravi, Občina Radovlji-
ca pa projekt Kako se pri vas
reče. BSC Kranj bo izvedel
dva projekta, Sprehodimo se
po neznanem podeželju in
Dokumentacija tematske
poti Bohinj-Jesenice-Kranj-
Preddvor-Tržič. 

Še bogatejša košarica
Z včerajšnjim podpisom pogodb so se začeli izvajati novi projekti LAS Gorenjska košarica.

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Evropska unija
podrobno nadzoruje pora-
bo denarja za podpore
kmetijstvu in podeželju,
zato finančni popravki ob-
računov in vračila denarja v
bruseljsko blagajno niso
nič posebnega. Agencija za
kmetijske trge in razvoj po-
deželja je pred kratkim pre-

jela predlog finančnega po-
pravka v višini 3,8 milijona
evrov za izplačila za živali v
letih 2004 in 2005. Znesek
vključuje 2,8 milijona ev-
rov izplačil za živali, zakla-
ne pred 1. majem 2004 oz.
pred vstopom v Evropsko
unijo, ki jih je Slovenija po
pomoti predložila v izplači-
lo, in še en milijon evrov
popravka zaradi ugotovlje-

nih pomanjkljivosti pri
označevanju živali in vode-
nju evidenc v letih 2004 in
2005. Slovenija je poleg
tega prejela tudi uradno
obvestilo o vračilu 2,28 mi-
lijona evrov, ki jih je agen-
cija sicer že izterjala od
kmetov, ki niso izpolnili
petletnih obveznosti iz
ukrepov Slovenskega kme-
tijsko okoljskega programa
(SKOP) in za območja z
omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost.

Nadzor nad porabo denarja

Cveto Zaplotnik

Kranj - Ob mednarodnem
dnevu odprtih vrat ekoloških
kmetij so v nedeljo odprle
vrata potrošnikom, kmetoval-
cem in drugim tudi štiri go-
renjske ekološke kmetije,
med njimi kmetija pr' Kovač
na Kurirski poti v Kranju,
kjer kmetujejo ekološko od
leta 2003, obdelujejo deset
hektarjev lastne in najete
zemlje, pridelujejo šparglje,
žita in krompir ter redijo de-
set goved. Kot je povedal go-
spodar Miroslav Rogelj, je
kmetijo v nedeljo obiskalo
okoli petdeset potrošnikov, ki
so se zanimali za to, kako po-
teka ekološko pridelovanje,
kakšna škropiva uporabljajo,
kako uničujejo plevele in kak-
šen je nadzor nad ekološkim

kmetovanjem. Obiskovalcem
so predstavili obdelovanje nji-
ve s šparglji, drobljenje kam-
na in ponudbo ekoloških pri-
delkov s Kovačeve in tudi s
Šlibarjeve kmetije v Kovorju
... Poleg Kovačeve kmetije so
v nedeljo odprle vrata potroš-

nikom in drugim obiskoval-
cem še kmetija Porta na Ov-
sišah, kjer se je Fistrovim pri-
družila tudi ekološka kmetica
Silva Potočnik z Brezij, kme-
tija pr' Prapotnik na Poljšici
pri Podnartu in kmetija pr'
Potovč'nk na Dovjem.

Zvedavi potrošniki hrane

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Kmetje naj to sto-
rijo, če je njihova davčna
osnova vključevala tudi pov-
prečne zneske subvencij za
območja z omejenimi mož-
nostmi za kmetijsko dejav-
nost (OMD) in če ocenjujejo,
da bi jim bila v novem po-
stopku odmerjena nižja do-
hodnina, kar lahko preverijo
tudi s pomočjo testnega izra-
čuna na spletni strani Dursa.
Rok za vložitev vloge je 6. ok-
tober, po tem datumu pa za-
vezanci v izračunu dohodni-
ne ne bodo več mogli uve-
ljavljati zmanjšanja davčne
osnove iz naslova plačil
OMD. 

Kot je znano, je zaplet pov-
zročila sprememba popre-
čnega zneska obdavčljivih
subvencij. Ko je davčna upra-
va ob koncu aprila izdala od-
ločbe o odmeri obveznosti iz
kmetijstva, ki jih je potlej
upoštevala tudi pri informa-
tivnem izračunu dohodnine,
je povprečen znesek subven-

cij vključeval tudi subvencije
za območja z omejenimi
možnosti za kmetijsko dejav-
nost. Že po izdaji odločb in
informativnih izračunov do-
hodnine je ministrstvo za fi-
nance na podlagi mnenja
ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in
kmetijsko gozdarske zborni-
ce plačila za OMD izvzelo iz
obdavčitve in objavilo nov
(nižji) povprečni znesek ob-
davčljivih subvencij. Davčna
uprava je potlej pozvala kme-
te k vložitvi ugovora zoper in-
formativni izračun dohodni-
ne in jim izdala nova obvesti-
la o višini dohodka iz osnov-
ne kmetijske in gozdarske
dejavnosti. Ker so še vedno
zavezanci s previsoko odmer-
jeno dohodnino, zamudili pa
so rok za vložitev ugovora, jih
davčna uprava zdaj poziva,
da do 6. oktobra vložijo vlogo
za obnovo postopka za od-
mero dohodnine. Da bi jim
olajšala postopek, je pripravi-
la vzorec predloga za obnova
postopka.

Obnova postopka
Davčna uprava poziva kmete, ki so prejeli 
informativni izračun dohodnine za leto 2008 in
niso vložili ugovora, da na davčni urad vložijo
vlogo za obnovo postopka odmere dohodnine.

Partnerji Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica (vsi z Bleda) so včeraj podpisali 
pogodbo o sofinanciranju projektov. / Foto: Gorazd Kavčič

Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) kot štipenditor je 7. septembra 2009 objavila

Javni razpis štipendij regijske štipendijske sheme Gorenjske 
za šolsko/študijsko leto 2009/2010 

Predmet razpisa je posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij dijakom in študentom, ki se izobražujejo
doma ali v tujini, in se bodo po zaključenem izobraževanju, za katerega so prejemali štipendijo, zaposlili pri
delodajalcu na območju gorenjske razvojne regije, vsaj za toliko časa kot so prejemali štipendijo. Izbrani
kandidati bodo upravičeni do prejemanja kadrovske štipendije od šolskega/študijskega leta 2009/2010
dalje do zaključka izobraževanja po vpisanem programu, vendar najdlje do 30. septembra 2015. Rok za 
prijavo na javni razpis je do vključno petka, 9. oktobra 2009. Celotna razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani štipenditorja www.bsc-kranj.si.

Dodatne informacije:
Barbara Rupar (BSC Kranj): 04/28 17 230, e-naslov: barbara.rupar@bsc-kranj.si ali info@bsc-kranj.si.BS
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Na dnevu odprtih vrat na ekološki kmetiji Pr' Kovač v Kranju 
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Srednja vas pri Goričah

Mali Matic in velika goba

Gobe očitno v teh dneh dobro rastejo. V uredništvo dobiva-
mo slike velikih, nenavadnih ali kakor drugače zanimivih
gob, večinoma jurčkov. Eno smo prejeli tudi iz Srednje vasi
pri Goričah, kjer ima mali, šestmesečni Matic v naročju 
velikega, 95 dekagramov težkega jurčka. Kot je povedala
Matičeva mami Maja Krničar, je tako velikega jurčka v goz-
du našla soseda Andreja Ribnikar. C. Z.

Strahinj

Kako iz odpadkov 
pripravimo naravno
gnojilo

Center za trajnostni razvoj
podeželja Kranj prireja v so-
delovanju z Biotehniškim
centrom Naklo in ministr-
stvom za šolstvo in šport ju-
tri, v sredo, ob 17. uri v Bio-
tehniškem centru v Strahi-
nju delavnico z naslovom
Kompostiranje doma - kako
iz gospodinjskih odpadkov
pripravimo naravno gnojilo.
Delavnica, ki jo bo vodila
Mihaela Zalokar iz Društva
Ajda Gorenjska, je za vse
udeležence brezplačna, pri-
jave sprejemajo na telefon-
skih številkah 04/257 88 26
in 040/733 344. Udeleženci
si bodo med drugim ogleda-
li kompostiranje na biodina-
mični način. C. Z.
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

V R A K O V I H K L E Š Č A H ,  2. DEL

Marjeta Smolnikar

Smrti sploh ni

Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: gobova juha, piščančja bedra z dušeno ze-
lenjavo, zeliščni riž, endivija s fižolom in jajcem v solati, ja-
bolčni zavitek iz krhkega testa; Večerja: dušena paprika z jaj-
ci, toast, jogurt.
Ponedeljek - Kosilo: juha iz bučk, goveji zrezki s kislimi ku-
maricami, pire krompir, rdeča pesa v solati; Večerja: mlečna
kaša.
Torek - Kosilo: špageti po bolonjsko, paradižnikova solata z
olivami in slanim mladim sirom; Večerja: topli mesni na-
maz, toast, sveže kumarice.
Sreda - Kosilo: goveja juha z jetrnimi vlivanci, meso iz juhe,
hrenova omaka, radič s krompirjem; Večerja: jajčevci z jajci
iz ponve, zrnat kruh.
Četrtek - Kosilo: gobova rižota, endivija z lečo, grozdje; 
Večerja: pečena piščančja bedra, radič s krompirjem.
Petek - Kosilo: korenčkova juha, pečeni ribji fileti, drobnjako-
va omaka, krompir v koscih, zelena solata; Večerja: krompir-
jeva kaša s skuto, bela kava.
Sobota - Kosilo: ješprenj z gobami in zelenjavo, grozdna
pita; Večerja: telečja jetra po pariško, zeljnata solata s krom-
pirjem in majonezo.

Jabolčni zavitek iz krhkega testa

Sestavine: 30 dag moke, 15 dag surovega masla, 5 dag sladkor-
ja, 1 rumenjak, malo kisle smetane, 1 žlica limoninega soka;
drobtine, 3 dag masla, 1 kg kiselkastih jabolk, 1 vanilin sladkor,
5 do 10 dag sladkorja, cimet.

Krhko testo: med moko razdrobimo maslo (ali margarino),
dodamo sladkor, rumenjak, malo smetane, limonov sok in
hitro ugnetemo trše testo. Ko testo pol ure počiva na hlad-
nem, ga zvaljamo v pravokotnik in položimo na pekač. Sre-
dino testa po dolžini potrosimo z drobtinami, opraženimi
na maslu, jih potresemo s sladkorjem, nanje naložimo z va-
nilinom rahlo zdušena olupljena, na rezine narezana jabol-
ka in jih potresemo s sladkorjem, pomešanim s cimetom.
Testo prepognemo od obeh strani čez nadev, ga pomažemo
z beljakom in spečemo.

Topli mesni namaz

Sestavine: 30 dag teletine, sol, poper, žlica sesekljane čebule,
ščepec moke, 2 dag masla, malo vode ali juhe, 1 žlica smeta-
ne.

Meso zmeljemo, osolimo, začinimo, dodamo čebulo, opra-
šimo z moko, na maslu prepražimo, dobro premešamo in
prilijemo tekočino. Zmes na hitro prevremo, dodamo sme-
tano, spet premešamo in jo mažemo na rahlo opečene kru-
hove rezine. Namaz lahko ponudimo s kislimi kumaricami
ali rezinami sveže kumare.

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

Simona takole nadaljuje
svoje razmišljanje o življenju
in smrti, o zdravju in o bolez-
ni: "Naše življenje je tako zelo
zasenčeno z obveznostmi, da
pozabljamo na radost. Vse,
kar radost prinaša, se nam zdi
kot izguba časa. Največkrat se
ne znamo ustaviti niti za eno
uro, da bi se posvetili sami sebi.
Zato niti ni časa za meditaci-
jo, ki lahko nastane v sprošče-
nem umu, ki se zna umiriti in
izključiti zunanji svet. Le na
tak način si lahko napolnimo
baterije in kakovostno živimo
naprej. Izbira je, seveda, naša.

Naučiti se moramo uživati v
vsakem trenutku - tudi v delu.

Največkrat se napačno loti-
mo iskanja zaposlitve. Vedno
jo iščemo z namenom, zasluži-
ti denar. Sama sem se svojega
dela lotila z željo po spodbuja-
nju ljudi. In vendar vzamem
kot nagrado. Začetki so bili
zelo težki, a vendar sem verje-
la, da sem na pravi poti. Oko-
lje nam je vcepilo občutek kriv-
de. Zaradi tega občutka krivde
nisem znala živeti sproščenega
življenja. Tako nisem znala
uživati.

Po ozdravitvi je iz mene iz-
bruhnil vulkan. Vulkan, ki
bruha samo srečo, radost, živ-
ljenje, ljubezen, ki mi jo je
dano širiti in trositi med ljudi.

Vse to sem morala spoznati
sama.

Živeti moramo tako inten-
zivno, kot je le mogoče, in
samo izkušnje življenja nam
lahko dajo ključ do tega, zakaj
se ni treba bati ne življenja ne
smrti. Globlje, intenzivneje kot
živimo, prej lahko občutimo,
da smrti sploh ni. Smrt je na-
mreč le del življenja.

Od življenja lahko veliko do-
bimo, vendar se moramo na-
učiti sprejemati.

Popolno zmago dosežemo,
ko sprejmemo smrt kot spre-
jemljivo in ko lahko mislimo
na naslednje življenje. Na ta
način nam lahko uspe svoje
življenje tudi podaljševati in,
seveda, izboljšati kakovost svo-

jega življenja. Kajpada je to ne-
primerno lažje, ko nismo na
nikogar navezani. Kar je, se
razume, izjemno težko doseči,
pa vendar se da. Takrat, ko
smo še pri močeh, ko smo še vi-
talni in zdravi, takrat je čas,
da delamo na sebi. Manj trp-
ljenja si povzročamo, lažje
nam bo. Bolj bomo negovali
svojo duhovnost, bolje se bomo
razumeli."

Ne morem se premagati, da
Simoninemu razmišljanju o
življenju in o smrti ne bi doda-
la svojega občutenja in dojema-
nja stvarnosti, vpete v vsakda-
njost. Sleherno življenje ima
svoj začetek in svoj konec. V
trenutku, ko se rodimo, smo
zapisani smrti. Pravzaprav je

smrt najmogočnejši del našega
življenja. Z vsakim dnem smo
ji vsi, brez izjeme, za trenutek
bližje. Zakaj, potemtakem, to-
liko strahu pred njo? Zakaj,
potemtakem, nas spreleti srh,
če se nam samo za hip vplete v
naše misli, v našo zavest? Ker
nikdar ne živimo danes, pač
pa jutri? Ker smo do življenja
v resnici brezbrižni in neodgo-
vorni? Žal je odgovor na obe
vprašanji pritrdilen. Življenje,
ki je polno ljubezni, sreče in
svetlobe, pa čeprav v okolišči-
nah bolezni, je dolgo in srečno,
ne glede na to, koliko časa tra-
ja. Šteje namreč vsaka sekun-
da sreče, ljubezni in svetlobe, ki
smo jo v tem življenju deležni.

(Se nadaljuje.)
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Pavla Kliner

Kraški in vrtni 

Šetraj je močno razvejana
rastlinica z izredno prijet-
nim, skoraj omamnim vo-
njem, ozkimi podolgovati-
mi lističi in z belimi, bledo
roza ali modro-belimi cveto-
vi. Kraški šetraj ali kraški
žepek (Satureja montana) je
pritlikav trajni grmiček, ki
rase v kraški gmajni ter na
kamnitih prisojnih poboč-
jih in v skalovju, predvsem
na Primorskem. Po naših
domačih vrtovih navadno
gojimo enoletni vrtni šetraj
(Satureja hortensis), ki se po
videzu in vonju nekoliko
razlikuje od kraškega, po
zdravilnih učinkih pa ne.
Kraški šetraj cveti konec po-
letja, septembra pa ga lahko
občudujemo v polnem cve-
tu. Nepravi timijan, kakor
tudi rečemo kraškemu še-
traju, izvira iz južne Evrope,
Turčije in severne Afrike,
vrtni timijan pa z območij
vzhodnega Sredozemlja in
Kavkaza. 

Prinašalec sreče 

Beseda Satureja izvira iz
grščine in bi jo lahko preve-
dli kot satir. Satirji so bili
spremljevalci boga Dioniza,
ki so svoj prosti čas preživlja-
li s pitjem vina, plesom in
lovljenjem nimf, simbol
plodnosti in seksualnosti. To
potrjuje dejstvo, da je šetraj
svoj čas slovel zlasti kot učin-
kovito spolno poživilo oz. na-
ravni afrodiziak. Uvrščamo
ga k tako imenovanim zeliš-
čem za srečo. No, saj veste,
kakšno srečo imam v mislih
... Takšne vrste, da ga meni-
hi nekdaj niso smeli gojiti po
samostanskih vrtovih, na-
vadni smrtniki pa si brez
njega skorajda niso pred-
stavljali spodobnega ljube-
zenskega napoja.

V kuhinji ...

Sveže in posušene liste čo-
bra, čubra oz. šetrajke, kakor
poljudno tudi rečemo šetra-
ju, dodajamo kot začimbo k
stročnicam, zlasti fižolu in
leči. Učinkovito omili nape-

njanje in jedcem znatno iz-
boljša prebavo. Poda se tudi
k zelju, brstičnemu ohrovtu,
kumaram in drugi zelenjavi.
Vrtni šetraj je slajši in kot tak
primernejši za dodajanje
svežim, kraški pa posuše-
nim stročnicam. Obogati še
juhe, pečenke, meso na
žaru, klobase, ribe, zlasti pos-
trvi, pečen krompir, hrenovo
omako, kozji sir, omake s
paradižnikom in marinade. 

... in v domači lekarni 

Iz šetraja lahko pripravimo
tudi zdravju koristen domač
čaj. Slednji lajša driske, ki na-
stajajo zaradi gnilobnega vre-
nja, odganja vetrove, pomirja
želodčne in črevesne krče, na-
penjanje in draženje na bru-
hanje. Dobrodejno vpliva na
ves prebavni trakt, zlasti dobro
pospešuje prebavo. Pijemo ga
še zoper jetrne in žolčne bo-
lezni ter za poživljanje ter
spodbujanje potenja. Šetrajev
čaj pripravimo tako, da dve do
tri žličke zelišča poparimo s
pol litra vode in pijemo neslad-
kan čaj po požirkih. Ker lahko

šetraj pri številnih jedeh popol-
noma nadomesti sol in poper,
je dobrodošla pomoč ljudem z
dieto z malo soli.

Pri hudi žeji 

Ljudsko zdravilstvo šetra-
jev čaj svetuje tudi za lajša-
nje sladkorne bolezni. Po
tem čaju naj bi se zmanjšal
občutek žeje, značilne za to
bolezen. Če bolnik trpi za
hudo žejo, naj sprva spije tri
do štiri skodelice čaja na dan
po požirkih. Kakor hitro se
občutek žeje zmanjša, je tre-
ba količino čaja zmanjšati. 

Zunanja raba 

Zunanje ga uporabljamo
proti revmi, za celjenje ran,
tudi kot blag antiseptik. Gr-
granje in izpiranje s čajem je
koristno pri zdravljenju aft
in drobnih razjed v ustih in
grlu. Kopel, ki smo ji dodali
pest šetrajevih listov, kožo
očisti in poživi. Če nam pre-
komerno izpadajo lasje, ma-
siramo lasišče s šetrajevim
čajem ali tinkturo. 

Šetraj kot spolno poživilo 
Sveže liste divjega oz. kraškega šetraja lahko trgamo vse leto in z njimi izboljšamo okus jedem ali jih
uporabimo za aromatični zdravilni čaj. Ker nas večina ne živi na Primorskem, kjer šetraj poganja 
divje, upam, da ste si poleti posušili vsaj kakšno vejico vrtnega šetraja za čez zimo. 

Vrtni šetraj za kuho in zdraviloKraški šetraj velja za eno najboljših čebeljih paš.
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DELAVEC BREZ POKLICA
POMOŽNA DELA V KUHINJI; rok do: 30.09.2009;
MARKO KUHAR S.P., AMBROŽ POD KRVAVCEM 5,
CERKLJE
POMOŽNA DELA V STREŽBI; rok do: 03.10.2009;
MARKO KUHAR S.P., AMBROŽ POD KRVAVCEM 5,
CERKLJE
TELEFONSKI SVETOVALEC - PRODAJNIK; rok do:
03.10.2009; MANPOWER, D.O.O., PE LJUBLJANA
II, DUNAJSKA C. 49, LJUBLJANA
PRIPRAVLJALEC IN PRODAJALEC KEBABA; rok do:
18.10.2009; OGREX, d.o.o., PODREČA 5, MAVČIČE
NEKVALIFICIRAN DELAVEC; rok do: 10.10.2009;
PEKARNA MLADOST, d.o.o., GREGORČIČEVA UL. 8,
KRANJ
ZASTOPNIK; rok do: 30.09.2009; PRO-AQUA, d.o.o.,
PRUŠNIKOVA UL. 95, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID
ČISTILKA; rok do: 06.10.2009; SKUPINA KARIERA,
d.o.o., DUNAJSKA C. 21, LJUBLJANA

OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
PRALEC EMBALAŽE, rok do: 03.10.2009; BioTran-
sport, d.o.o., C. TALCEV 8, 1230 DOMŽALE
NATAKARICA; rok do: 29.09.2009; DAVORIN STA-
NONIK, S.P., PREDMOST 25, POLJANE NAD ŠKOF-
JO LOKO
ŽELEZOKRIVEC; rok do: 01.10.2009; DRAGAN ILI-
EV, S.P., STRAŽARJEVA UL. 13, LJUBLJANA
POMOČNICA V KUHINJI; rok do: 03.10.2009; HO-
TEL CREINA, d.o.o., KOROŠKA C. 5, KRANJ
VARNOSTNIK; rok do: 07.10.2009; SINTAL, d.d., LI-
TOSTROJSKA C. 38, LJUBLJANA

KOMUNALNI DELAVEC
ČISTILEC-UREJEVALEC NOTRANJIH PROSTOROV;
rok do: 10.10.2009; DOBROVITA PLUS, d.o.o., CE-
LOVŠKA C. 469, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID

VOZNIK CESTNIH MOTORNIH VOZIL
rok do: 03.10.2009; SANDI, d.o.o., DOVJE 12 H,
MOJSTRANA

SOBARICA
rok do: 02.10.2009; HOTEL BELLEVUE, d.o.o.,
ŠMARJETNA GORA 6, KRANJ

MESAR - SEKAČ
rok do: 03.10.2009; NIMROD d.o.o., TRATA 35, ŠK. LOKA

MESAR
rok do: 05.10.2009; KMETIJSKA ZADRUGA METLI-
KA z.o.o. PRODAJNI CENTER LJUBLJANA, SAVLJE
89, LJUBLJANA

MIZAR
rok do: 03.10.2009; JELOVICA HIŠE, d.o.o., HRIB 1,
PREDDVOR

rok do: 04.10.2009; ERMAN STANKO S.P., LANCO-
VO 62, RADOVLJICA

KLJUČAVNIČAR
rok do: 10.11.2009; REA METAL, d.o.o., RAJŠPOVA
UL. 18, 2250 PTUJ
rok do: 03.10.2009; SETMONT, d.o.o., ZAGREBŠKA
C. 20, 2000 MARIBOR

VARILEC
rok do: 10.11.2009; REA METAL, d.o.o., RAJŠPOVA
UL. 18, 2250 PTUJ
rok do: 03.10.2009; SETMONT, d.o.o., ZAGREBŠKA
C. 20, 2000 MARIBOR
rok do: 29.10.2009; Mirko Mahorič s.p., GRADEN-
ŠAK 5 A, 2232 VOLIČINA

MONTER OGREVALNIH NAPRAV
rok do: 03.10.2009; ZUPANC MATJAŽ S.P., ZG. PIR-
NIČE 45 B, 1215 MEDVODE

ELEKTRIKAR ENERGETIK
rok do: 30.09.2009; ELEVATOR, d.o.o., PETKOVA
UL. 70, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
rok do: 03.10.2009; SETMONT, d.o.o., ZAGREBŠKA
C. 20, 2000 MARIBOR

OBRATOVNI ELEKTRIKAR
rok do: 06.10.2009; PLEVNIK, d.o.o., Podsmreka 24,
Dobrova, PODSMREKA 24, 1356 DOBROVA

TAPETNIK
rok do: 18.10.2009; TRGODOM NO. 1, d.o.o., ZAPU-
ŽE 10 B, BEGUNJE

SLIKOPLESKAR
rok do: 03.10.2009; SANDEX, d.o.o., Kranj, MLA-
KARJEVA UL. 14, ŠENČUR

FRIZER
rok do: 02.10.2009; KLARA JENKO S.P., UL. TUGA
VIDMARJA 4, KRANJ
rok do: 04.10.2009; URŠKA GRDADOLNIK S.P., JOB-
STOVA C. 31, ŽIRI
rok do: 01.10.2009; TATJANA KOMAC S.P., DVOR
45, 5230 BOVEC
rok do: 18.10.2009; INTER STUDIO, d.o.o., Ljubljana,
ŠMARTINSKA C. 152, LJUBLJANA

KOZMETIK
rok do: 04.10.2009; KALAPČIEV SUBAN OLGA S.P.,
OBALA 77, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE

ZIDAR
rok do: 03.10.2009; SANDEX, d.o.o., Kranj, MLA-
KARJEVA UL. 14, ŠENČUR

STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE
rok do: 03.10.2009; ADRO-GRADNJA, d.o.o., MO-
STE 47, ŽIROVNICA
rok do: 09.10.2009; GRAD, d.d., Bled, GRAJSKA C.
44, BLED

MONTER GRADBENIH KONSTRUKCIJ
rok do: 30.09.2009; GORUČAN JOŽE S.P., SENIČNO
36, KRIŽE

PRODAJALEC
rok do: 25.10.2009; DELNICA, d.o.o., TRŽAŠKA C.
2, LJUBLJANA
rok do: 03.10.2009; ELEKTROVOD, d.o.o, DEVOVA
UL. 5, LJUBLJANA
rok do: 09.10.2009; FISHER INTERNATIONAL,
d.o.o., KIDRIČEVA UL. 36, 3000 CELJE
rok do: 10.10.2009; PEKARNA MLADOST, d.o.o.,
GREGORČIČEVA UL. 8, KRANJ

KUHAR
rok do: 03.10.2009; MARKO KUHAR S.P., AMBROŽ
POD KRVAVCEM 5, CERKLJE
rok do: 10.10.2009; DON, d.o.o. Metlika, TRDINOVA
POT 2 A, 8330 METLIKA
rok do: 25.10.2009; JOŠKOV HRAM, d.o.o., ZALOG
1, 8000 NOVO MESTO
rok do: 04.10.2009; ROMAN ŠPENKO S.P., PREŠER-
NOVA UL. 14 C, 1241 KAMNIK
rok do: 07.10.2009; MERCATOR CENTER KRANJ, C.
STANETA ŽAGARJA 69, KRANJ
rok do: 03.10.2009; MARJAN OVNIK S.P., STRUŽNI-
KOVA POT 8, ŠENČUR

NATAKAR
rok do: 05.10.2009; CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH
DEJAVNOSTI, FRANKOPANSKA UL. 9, LJUBLJANA
rok do: 02.10.2009; HOTEL BELLEVUE, d.o.o.,
ŠMARJETNA GORA 6, KRANJ
rok do: 25.10.2009; JOŠKOV HRAM, d.o.o., ZALOG
1, 8000 NOVO MESTO
rok do: 03.10.2009; MARJAN OVNIK S.P., STRUŽNI-
KOVA POT 8, ŠENČUR

POSLOVNI TAJNIK
rok do: 03.10.2009; TANJA TATJANA JURMIĆ S.P.,
ZLATOLIČJE 75 C, 2205 STARŠE

BOLNIČAR-NEGOVALEC
rok do: 07.10.2009; ZAVOD SVETEGA MARTINA,
SREDNJA VAS V BOHINJU 33 A, SREDNJA VAS V
BOHINJU

SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
SAMOSTOJNI KUHAR; rok do: 06.10.2009; AGENCI-
JA M SERVIS, d.o.o. POSLOVALNICA LJUBLJANA,
IGRIŠKA UL. 14, LJUBLJANA
SVETOVALEC NA PODROČJU WELLNESSA; rok do:
09.10.2009; AGENCIJA M SERVIS, d.o.o. POSLO-
VALNICA LJUBLJANA, IGRIŠKA UL. 14, LJUBLJANA
SVETOVALEC NA PODROČJU WELLNESSA.; rok do:
06.10.2009;; AGENCIJA M SERVIS, d.o.o., SLOVEN-
SKI TRG 8, KRANJ
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA; rok do: 03.10.2009;
BIZJAK ALEKSANDER S.P., CANKARJEVA UL. 9,
KRANJ
PLESKAR; rok do: 30.09.2009; BANCA, d.o.o., TAV-
ČARJEVA UL. 31, KRANJ

NATAKAR; rok do: 03.10.2009; MIRAN ANŽIČ S.P.,
MLADINSKA UL. 2, KRANJ
rok do: 12.10.2009; DAR TAR ALP, d.o.o., KORO-

ŠKA UL. 8, KRANJSKA GORA
PRODAJALEC-BLAGAJNIČAR; rok do: 03.10.2009;
EUROSPIN EKO, d.o.o., RENŠKI PODKRAJ 64, 5292
RENČE
KUHAR; rok do: 29.09.2009; HOTEL LEONARDO,
d.o.o., KONJIŠKA C. 6, 2317 OPLOTNICA
OBDELOVALEC KOVIN - STRUGAR; rok do:
25.10.2009; ORODJARSTVO, d.o.o., Šenčur, MLA-
KARJEVA UL. 63, ŠENČUR
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM
PROMETU;rok do: 04.10.2009; PETTY transport,
d.o.o., GORNJA BISTRICA 116 C, 9232 ČRENŠOVCI
TELEFONIST V TELEFONSKEM STUDIU; rok do:
30.09.2009; PRO-AQUA, d.o.o., PRUŠNIKOVA UL.
95, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID
TELEFONIST; rok do: 25.10.2009; SITIBLA APART,
d.o.o., TRŽAŠKA C. 2, LJUBLJANA
VOZNIK; rok do: 30.09.2009; SPORTINA, Bled,
d.o.o., ALPSKA C. 43, LESCE
NATAKAR; rok do: 01.10.2009; d.o.o., JUŽNA C. 97,
6310 IZOLA - ISOLA

STROJNI TEHNIK
rok do: 30.09.2009; K K - MONT, d.o.o., GODEMAR-
CI 13, 9243 MALA NEDELJA
rok do: 02.10.2009; TAI ČI, d.o.o., JURČKOVA C.
233, LJUBLJANA

ELEKTROTEHNIK
rok do: 03.10.2009; SETMONT, d.o.o., ZAGREBŠKA
C. 20, 2000 MARIBOR

TEHNIK MEHATRONIKE
rok do: 03.10.2009; SG GUZELJ, d.o.o., KIDRIČEVA
C. 97, ŠK. LOKA

TEKSTILNO KONFEKCIJSKI TEHNIK
rok do: 04.10.2009; PART, d.o.o., DUNAJSKA C.
111, LJUBLJANA

FRIZERSKI MOJSTER
rok do: 18.10.2009; INTER STUDIO, d.o.o., Ljubljana,
ŠMARTINSKA C. 152, LJUBLJANA

KOZMETIČNI TEHNIK
rok do: 18.10.2009; INTER STUDIO, d.o.o., Ljubljana,
ŠMARTINSKA C. 152, LJUBLJANA
rok do: 10.10.2009; SIMONA PADJEN GORŠE S.P.,
UL. BRATOV UČAKAR 82, LJUBLJANA

GRADBENI TEHNIK
rok do: 25.10.2009; EES SISTEMI, d.o.o., LESKO-
ŠKOVA C. 12, LJUBLJANA
rok do: 30.09.2009; K K - MONT, d.o.o., GODEMAR-
CI 13, 9243 MALA NEDELJA

TRGOVINSKI POSLOVODJA
rok do: 03.10.2009; EUROSPIN EKO, d.o.o., RENŠKI
PODKRAJ 64, 5292 RENČE

GOSTINSKO TURISTIČNI TEHNIK
rok do: 12.10.2009; Ribčnek, Bled, d.o.o., ŽELEŠKA
C. 9, BLED

TURISTIČNI TEHNIK
rok do: 29.09.2009; POSLOVNI SISTEM MERCA-
TOR, d.d., DUNAJSKA C. 107, LJUBLJANA

KOMERCIALIST
rok do: 30.09.2009; DELNICA, d.o.o., TRŽAŠKA C.
2, LJUBLJANA
rok do: 22.10.2009; SIFLEKS, d.o.o., TRŠKA C. 5,
3254 PODČETRTEK

GRAFIČNI OBLIKOVALEC
rok do: 03.10.2009; K-PRINT, FRANC KERN S.P.,
SREDNJA VAS PRI ŠENČURJU 5, ŠENČUR

SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
ZAVAROVALNO FINANČNI SVETOVALEC; rok do:
30.09.2009; AGENTA 36, d.o.o., STEGNE 27, LJUB-
LJANA
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA; rok do:
30.09.2009; DOM STAREJŠIH OBČANOV PRED-
DVOR, POTOČE 2, PREDDVOR
KOMERCIALNI ZASTOPNIK; rok do: 03.10.2009;
ERA GOOD, d.o.o. PE GOODCENTER ŠENČUR, PO-
SLOVNA CONA A 20, ŠENČUR
GASILEC; rok do: 11.10.2009; GASILSKO REŠEVAL-
NA SLUŽBA JESENICE, C. ŽELEZARJEV 35, JESE-
NICE
NOČNI RECEPTOR; rok do: 03.10.2009; HOTEL
CREINA, d.o.o., KOROŠKA C. 5, KRANJ
POMOČNIK MONTERJA OGREVALNIH NAPRAV; rok
do: 03.10.2009; ZUPANC MATJAŽ S.P., ZG. PIRNIČE
45 B, 1215 MEDVODE
GRADBENI TEHNIK; rok do: 07.10.2009; MILAN KE-
PIC S.P., VOPOVLJE 5 A, CERKLJE
ZASTOPNIK I; rok do: 09.11.2009; MERKUR, d.d.
Ljubljana, DUNAJSKA C. 58, LJUBLJANA
SKLEPANJE ZAVAROVANJ, FINANČNO SVETOVA-
NJE; rok do: 03.10.2009; VIGA, d.o.o., BOJANJA
VAS 3 C, 8330 METLIKA

INŽ. GRADBENIŠTVA
rok do: 30.09.2009; CESTNO PODJETJE KRANJ,
d.d., JEZERSKA C. 20, KRANJ

VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA
VZDRŽEVALEC INFORMACIJSKEGA SISTEMA;
rok do: 10.10.2009; JEKO - IN, d.o.o., Jesenice, C.
MARŠALA TITA 51, JESENICE

DIPL. INŽ. LABORATORIJSKE BIOMEDICINE (VS)
rok do: 03.10.2009; BOLNIŠNICA GOLNIK, GOLNIK
36, GOLNIK

DIPL. EKONOMIST (VS)
rok do: 10.10.2009; GRAD PRESTRANEK, d.d., NA
GRADU 9, 6258 PRESTRANEK

PROF. DEFEKTOLOGIJE
rok do: 30.09.2009; OSNOVNA ŠOLA POLDETA
STRAŽIŠARJA JESENICE, UL. VIKTORJA KEJŽAR-
JA 35, JESENICE

DR. MEDICINE
rok do: 25.10.2009; ZDRAVSTVENI DOM BLED,
ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ, MLADINSKA C. 1,
BLED
rok do: 25.10.2009; ZDRAVSTVENI DOM JESENI-
CE, C. MARŠALA TITA 78, JESENICE
rok do: 25.10.2009; ZDRAVSTVENI DOM RADOV-
LJICA, KOPALIŠKA C. 7, RADOVLJICA
rok do: 01.10.2009; ZDRAVSTVENI DOM TRŽIČ,
BLEJSKA C. 10, TRŽIČ
rok do: 20.10.2009; SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESE-
NICE, C. MARŠALA TITA 112, JESENICE

DR. DENTALNE MEDICINE
rok do: 18.10.2009; ZDRAVSTVENI DOM ŠK. LOKA,
STARA C. 10, ŠK. LOKA

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)
rok do: 18.10.2009; DOLINAR - KRESE HERMINA,
BLEJSKA C. 10, TRŽIČ

DR. MEDICINE SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE
rok do: 25.10.2009; ZDRAVSTVENI DOM BLED,
ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ, MLADINSKA C. 1,
BLED

DR. MEDICINE SPECIALIST PEDIATRIJE
rok do: 01.10.2009; ZDRAVSTVENI DOM RADOV-
LJICA, KOPALIŠKA C. 7, RADOVLJICA

UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
RAVNATELJ/ICA; rok do: 10.10.2009; GIMNAZIJA
KOPER, CANKARJEVA UL. 2, 6000 KOPER - CAPO-
DISTRIA
LOGOPED; rok do: 17.11.2009; ZDRAVSTVENI DOM
ŠK. LOKA, STARA C. 10, ŠK. LOKA

DELODAJALEC ZAHTEVA LE PRIDOBLJENO NACIONAL-
NO POKLICNO KVALIFIKACIJO (NPK)
Voznik v cestnem prometu
rok do: 07.10.2009; DACAR ANTON S.P., BREG OB
SAVI 28, MAVČIČE
rok do: 07.10.2009; DACAR, d.o.o., BREG OB SAVI
28, MAVČIČE

Prosta delovna mesta objavljamo po podatkih Zavoda RS za za-
poslovanje. Zaradi pomanjkanja prostora niso objavljena vsa.
Prav tako zaradi preglednosti objav izpuščamo pogoje, ki jih
postavljajo delodajalci (delo za določen čas, zahtevane delovne
izkušnje, posebno znanje in morebitne druge zahteve). Vsi na-
vedeni in manjkajoči podatki so dostopni:
- na oglasnih deskah območnih služb in uradov za delo zavoda;
- na domači strani Zavoda RS za zaposlovanje:
http://www.ess.gov.si;
- pri delodajalcih
Bralce opozarjamo, da so morebitne napake pri objavi mogo-
če.

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

Boris Bergant

Buče so ena najstarejših
vrst plodovk na svetu. Izvira-
jo iz Srednje in Južne Ameri-
ke, kjer so jih Indijanci gojili
že pred 8 tisoč leti. Svet buč
je res presenetljiv, gojenje je
nalezljivo in povzroča resno
odvisnost. Zato pristojni res-
no opozarjajo pred iskanjem
in preizkušanjem novih sort,
ker je njihovo število ne-
skončno. Še posebej jeseni
navdušujejo z barvitim obi-
ljem plodov, ki preseneča in
preseneča. T. i. zimske buče
so same sebi najboljša
shramba in jih lahko v kleti,
na podstrešju ali lopi hrani-
mo celo zimo vse do pomla-
di. Edina težava je pripraviti
to raznoliko obilje kot hrano,
pogosto se namreč zgodi, da
se še tako lepe buče kot zele-
njava ne izkažejo najbolje.
Za najbolj okusne veljajo sor-
te z oranžnim mesom, dru-
ge pa so lahko precej brez
okusa, predvsem to velja za
okrasne buče z zelo trdo lu-
pino. Majhna kraljevska
buča, primerna za eno ose-
bo, ima valovito površino,
t,bundeva pa lahko tehta 10
kilogramov in več. Banana je
dolga in ozka kot sadež, po
katerem ima ime. Kar 2,3
metra pa je dolga kačja buča.

Brez dvoma pa je najokus-
nejša zimska buča maslen-
ka, hruškaste oblike in precej
sladka. Okrogli pumpkini
imajo valovito rumeno, rjavo
ali rdečo površino. Zlasti
ameriška kuhinja jih visoko
ceni. Zimske buče imajo
povsem drugačen okus kot
letne (bučke), zato iz njih pri-
pravljamo številne jedi, ki jih
z letnimi ne moremo, npr.
bučni zavitek. Iz zimskih
buč pripravljamo slane in
sladke jedi. Dobre so v oma-
kah, juhah, lahko jih pečemo
in paniramo, pripravljamo
tudi nadeve za pite in zavit-
ke, torte in rogljiče. V ta na-
men jih pripravljamo podo-
bno kot korenje. Odličen pa
je tudi bučni kompot. Večje
buče razrežemo, vendar jih
moramo poten hitro upora-
biti, čeprav se obdržijo v hla-
dilniku več dni. V kosih ali
naribane pa se odlično obdr-
žijo tudi v zamrzovalniku.
Žal so zimske buče v Slove-
niji precej redko v prodaji,
kupiti jih je mogoče v sezoni
le na ljubljanskem trgu ali
pri kakem kmetu.

Bučna juha

Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg
buče z oranžnim mesom, 20
dag korenja, 20 dag pora, 2
stroka česna, 1 žlico masla, 1 l
goveje juhe, 1 dl sladke smeta-
ne, sol, popečene kruhove koc-
kice in malo popraženih buč-
nih semen za okrasitev.

Bučo olupite, ji odstranite
semena in jo narežite na
kose, korenje operite ter na-
režite na kolobarje, por ope-
rite in narežite ter vse skupaj
s celimi stroki česna dobro
prepražite na stopljenem
maslu. Zalijte z juho in slad-
ko smetano, solite ter kuhaj-
te, da se zelenjava zmehča.
Vse skupaj spasirajte s palič-
nim mešalnikom, še enkrat
zavrite ter postrezite s pope-
čenimi kruhovimi kockami
in bučnimi semeni.

Oranžna rižota s slanino

Za 5 oseb potrebujemo: 50
dag buče z oranžnim mesom,
5 rezin mesnate slanine, 3 žlice
masla, 40 dag riža arborio, 1
dl suhega belega vina, 7 dl mes-
ne juhe, sol, sveže mlet poper,
10 dag sveže naribanega par-
mezana.

Bučo olupite, ji odstranite
semena in jo narežite na
majhne kose. Na stopljenem
maslu popražite na trakove
narezano slanino in dodajte
bučo ter jo dušite 15 minut.
Dodajte riž, nekaj minut du-
šite, prilijte vino in ko ga riž
vpije, začnite postopoma do-
dajati juho. Kuhajte in občas-
no premešajte, dokler riž ne
vpije juhe, dodajte novo in
ponavljajte, dokler riž ne bo
kuhan. Nazadnje solite in
popoprajte po okusu, vme-
šajte parmezan ter postrezi-
te.

Nabodala z bučo

Za 4 osebe potrebujemo: 1
večje piščančje prsi, 2 svinjski
klobasi, 1 rdečo papriko, 30 dag
buče, 1 žličko origana, 2 žlici
ekstra deviškega oljčnega olja,
sol, sveže mlet poper, 2 pesti ru-
kole.

Piščančje prsi in klobasi
narežite na 2 cm velike kose.
Papriko operite in jo narežite
na kvadrate. Bučo olupite, ji
odstranite semena in jo na-
režite na 2 cm velike kose.
Vse skupaj stresite v posodo,
dodajte origano, oljčno olje,
sol in poper ter vse skupaj
dobro premešajte in marini-
rajte vsaj pol ure v hladilni-
ku. Na lesene paličice izme-
nično nabadajte meso in ze-
lenjavo ter nabodala specite
na žaru ali v ponvi. Pečena
nabodala naložite na oprano
rukolo in takoj postrezite z
vašim najljubšim krompir-
jem in ali solato.

Buče

Če želite vedeti več o Titu skozi oči njegovega najožjega
sodelavca - šefa kabineta Marka Vrhunca, o Titovem 
značaju, načinu dela, družini in izvedeti podrobnosti o nje-
govi najbolj poznani ženi Jovanki, je to prava knjiga za vas. 

Nova knjiga na 191 straneh je za naročnike 
Gorenjskega glasa na voljo po ceni 18 EUR.

Naročila sprejemamo na 04/201 42 41, ali na okencu 
Gorenjskega glasa, na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju, vsak
dan od 8. do 19. ure, v petek do 16. ure.
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naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov 
Kažipot brezplačno samo enkrat.

Družabna srečanja starejših
Bled - V restavraciji Panorama v Hotelu Toplice se bodo v
nedeljo, 4. oktobra, začela družabna srečanja, namenjena
starejši populaciji, ki bodo letos potekala že 10. leto.

Predstavitev knjige Finding Slovenia
Bled - Iz Triglavskega narodnega parka vabijo na večer s pi-
sateljico Jacqueline Widmar Stewart, avtorica knjige o Slove-
niji z naslovom Finding Slovenia. Predstavitev knjige bo v
sredo, 30. septembra 2009, ob 19. uri v Info središču Tri-
glavska roža na Bledu, Ljubljanska cesta 27.

V jeseniški knjižnici za otroke
Jesenice - S prvim oktobrom se v Občinski knjižnici Jeseni-
ce spet začnejo redne otroške dejavnosti, zato vabijo: v če-
trtek, 1. oktobra, na uro pravljic ob 17. uri; v petek, 2. okto-
bra, bo Brihtina pravljična dežela od 10. do 10.45 za tiste od
4. do 6. leta, ki ta čas niso v vrtcu; v petek, 2. oktobra, bodo
angleške urice za osnovnošolce od 16. do 18.45, zanje je po-
trebna prijava.

Metal fest
Kranj - V petek in soboto, 2. in 3. oktobra, bo v Izbruhovem
kulturnem bazenu bo v Kranju tradicionalni dvodnevni Me-
tal Fest. Gre za festival, ki je namenjen izključno slovenskim
skupinam.

Glasba in filmi v MKC
Kranj - V Mladinskem kulturnem centru Kranj vsako soboto
od 19. do 21. ure odpirajo Glasbeno poslušalnico in Gledal-
nico filmov. Ta teden bo še na sporedu: v torek, 29. septem-
bra, od 15.30 do 17.30 Projekt Prebujanje mladih, od 18. do
20.30: Igranje igre go; sreda, 30. septembra, od 18. do 19.30

PRIREDITVE

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL.: 04/53 15 249. Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 15. 10. - 18. 10, 
2. - 5. 11, 19. - 22. 11.; TRST: 8. 10.; KOPALNI IZLET - BERNARDIN: 5. 10.; MED-
ŽUGORJE: 9. 10. - 11. 10.;  BERNARDIN: 4. 10. - 7. 10, 15. 11- 18. 11. ; RIM 19. 11. -
22. 11.; TOPOLŠČICA: 26. 10.

HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

Naročilo za objavo sprejemamo po telefonu 04/201-42-00, faksu 04/201-42-13 ali osebno na Bleiweisovi cesti 4, 
v Kranju oz. po pošti - do ponedeljka in četrtka do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubriki: Izredno ugodna.

Capoiera tečaj, od 19.30 do 22.30 Swing preplesavanje; četr-
tek, 1. oktobra: od 18. do 21. ure Večer duhovne glasbe in
predavanja; v petek, 2. oktobra, od 17. do 21. ure Magic the
gathering večer; sobota, 3. oktobra, od 9.30 do 18. ure Ma-
gic the gathering turnir; nedelja, 4. oktobra, od 19. do 21.
ure: Družabni plesni tečaj.

Markov tek na Javorč
Žiri - V nedeljo, 4. oktobra, vas Planinsko društvo Žiri vabi
na jubilejni deseti Markov tek na Javorč. Prijavno mesto (4,6
km oz. 3 km) bo od 13.45 do 14.45 pred blagovnico Merca-
tor v centru Žirov, start bo ob 15. uri. Ob 16. uri bo pred kočo
na Javorču organiziran tudi 500 m otroški tek za otroke let-
nika 2000 in mlajše. Vzporedno s tekom bo organiziran po-
hod na Javorč.

Zaključna tekma v plezanju
Gozd Martuljek - Iz Planinskega društva Gozd Martuljk va-
bijo mlade člane, ki so med poletnimi počitnicami in v me-
secu septembru plezali na umetni plezalni steni v Gozdu
Martuljku, na zaključno tekmo, ki bo danes, v torek, 29. sep-
tembra, ob 16. uri. 

8. Dnevi turizma na Loškem
Škofja Loka - Jutri, v sredo, 30. septembra, bo v Loškem mu-
zeju predavanje Olge Paulič z naslovom Simbolika vrtnic v
likovni umetnosti, v petek, 2. oktobra, bo v Sokolskem
domu ob 17. uri podelitev priznanj Groharjeve slikarske ko-
lonije, ob 19. uri pa koncert Grudnovih Šmikelj, 3. oktobra
ob 19. uri pa bo potekala tudi otvoritev prireditve Sadovi je-
seni v Sorici, točneje v gostišču Macesen. Prvo oktobrsko
soboto, 3. oktobra, bo dogajanje ob zaključku prireditve
skoncentrirano na Mestnem trgu v Škofji Loki, in sicer bo
program potekal od 9. do 13. ure dopoldne. Dodatne infor-
macije o celotnem programu dobite na spletni strani:
www.lto-blegos.si. 

Državno prvenstvo v plezanju
Tržič - Športno plezalni odsek Planinskega društva Tržič
bo v soboto, 3., in nedeljo, 4. oktobra, gostil najboljše slo-
venske plezalce na tekmi državnega prvenstva v težavno-
sti. Finalna tekma pri članov in članic bo v soboto ob 19.
uri. 

Sejem kmetijske, gozdarske in gradbene 
mehanizacije
Komenda - Konjeniški klub Komenda in Občina Komenda
pripravljata v času od 2. do 4. oktobra Jesenski sejem kme-
tijske, gozdarske in gradbene mehanizacije. Uradno odprtje
bo v petek, 2. oktobra, ob 12. uri, v vseh treh dneh pa bo po-

leg ponudbe na prireditvenem prostoru poskrbljeno tudi za
bogat glasbeni program. 

Pravljična ura Ni zime za Eskime
Kranj - Osrednja knjižnica Kranj vabi na pravljično uro Ni
zime za Eskime, ki bo v sredo, 30. septembra, ob 17.30 v Pi-
onirskem oddelku v Delavskem domu. Popotnica Andreja
Rustja bo predstavila življenje na severu, severne medvede,
Eskime, njihove obleke, orodje in hrano.

Pomurje - Slovenske Gorice
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje Stražišče vabi
v četrtek, 22. oktobra, na izlet v Pomurje - v Slovenske Gori-
ce s kopanjem v biotermah Mala Nedelja in možnostjo na-
kupa domačega vina in moke. Odhod avtobusa bo ob 6. uri
izpred avtobusnih postaj od Žabnice proti Stražišču. Prijave
z vplačili sprejemajo v času uradnih ur v ponedeljek, 5. okto-
bra, v pisarni društva v Spodnjih Bitnjah in v sredo, 7. okto-
bra, v Šmartinskem domu v Stražišču. Prijavite se lahko tudi
po tel.: 040/696 163 od 5. oktobra do zasedbe avtobusa.

Na Lepo špičje
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi svoje člane in
ostale planince v soboto in nedeljo, 10 in 11. oktobra, na
Lepo špičje. Odhod z avtobusom izpred hotela Creina bo ob
6. uri. Čaka nas 8 ur hoje na dan. Pot po grebenu Špičja je
zahtevna in mestoma izpostavljena, ostali del ture pa bo po-
tepanje po uhojenih stezicah. Informacije in prijave pri vod-
nicah: 051/603 475 oz. tatjana.cvetko@gmail.com in
051/397 040 oz. breda.pirc@gmail.com.

Na Svinjak nad Trento
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi svoje člane in
ostale planince v nedeljo, 25. oktobra, na Svinjak nad Tren-
to. Odhod z organiziranim prevozom izpred hotela Creina
bo ob 6.30. Hoje bo za 7 ur. Pot je zahtevna, mestoma tudi
spolzka in blatna. Informacije in prijave: 031/408-439 Se-
bastjan, sebastjan.potocnik@gmail.com ali v pisarni druš-
tva (nova lokacija), Iskratel, vhod na škofjeloški strani pri
ambulanti, ob sredah med 17. in 18. uro.

V Koper z okolico
Predoslje - Društvo upokojencev Predoslje organizira 7. ok-
tobra izlet v Koper z okolico. Odhod avtobusa bo ob 7. uri z
običajnih mest. Prijavite se lahko v pisarni društva v Predo-
sljah 5. oktobra ob 17. uri ali pri poverjenicah oziroma pri

IZLETI

Jasna Paladin

Mengeš - V Mengšu se je v
nedeljo zaključil tradicional-
ni že 17. Mihaelov sejem, ki
ga kulturno društvo z istim
imenom pripravlja v sklopu
praznovanj godu zavetnika
mengeške farne cerkve. "Vre-
me nam je bilo naklonjeno,
zato smo z obiskom tudi letos
zelo zadovoljni. Obiskovalci
so lahko kupovali na 87 stoj-
nicah z različnim blagom in
na tridesetih z domačo obrt-
jo. Nikakor pa ni manjkalo
glasbe," je povedal Štefan
Borin, predsednik KD Miha-

elov sejem in dodal, da jih je
v dveh dneh obiskalo skoraj
25 tisoč obiskovalcev iz cele
Gorenjske. Prav tej pokrajini
pa so letos namenili največ
programa. Predstavili so
Kekčevo deželo, poleg doma-
če mengeške godbe sta na-
stopila Godba Gorje in an-
sambel Mladi Stoparji. Ne-
deljsko dogajanje se je zače-
lo z mašo za vse gasilce, oba
dneva pa je po Mengšu vozil
tudi turistični vlakec. Tudi
letos so s priznanjem nagra-
dili najbolj urejeno stojnico -
prejel ga je rezbar Franc Ku-
belj iz Bukovice pri Vodicah.

Mihaelov sejem 

Darja Ovsenik

Tunjice - Pred kratkim so v
Zdravilnem Gaju Tunjice slo-
vesno odprli vadbeni poligon
Gibanova - projekt Gibanje,
mladost, narava in inovativ-
nost, katerega namen je po
besedah Katje Jelovčan, izva-
jalke programa, "spraviti otro-
ke nazaj v naravo". Projekt je
podprt s subvencijami Islan-
dije, Liechtensteina, Norve-
ške in Centra za razvoj Litija.
Poligon se razteza na štiristo
metrih in ima deset postaj s
tremi težavnostnimi stopnja-
mi, ki obsegajo ogrevanje, in-
tenzivno vadbo ter raztezanje.
Po njem bodo udeležence v
skupinah vodili usposobljeni
vaditelji, ki bodo vadbo začeli
s kratkim predavanjem o
učinkih telesne aktivnosti in
pomenu pravilnega izvajanja
vaj. Vodeno vadbo bodo za
zdaj ponudili osnovnošolcem
in dijakom v Kamniku, gojen-

cem zavodov za osebe s po-
sebnimi potrebami, kasneje
pa tudi upokojencem, bolni-
kom, žrtvam nasilja idr. Po-
sebnost poligona je tudi v
tem, da je v celoti zgrajen iz
naravnega materiala - lesa.
Drago Vrhovnik, vodja pro-

jekta, dodaja, da je ideja za po-
ligon izšla iz dobrega odziva
kamniških osnovnošolcev, ki
so obiskovali Zdravilni gaj, saj
so bili po besedah učiteljev po
obisku gaja pri pouku bolj
zbrani in kreativni. Tako je
nastala ideja, da bi energijo

Zdravilnega gaja otrokom po-
nudili prek igre in rekreacije.
Na odprtju je kamniški župan
Tone Smolnikar pohvalil pro-
jekt kot dober primer sodelo-
vanja podjetnikov na razpisih
za projekte, ki jih ponuja Ev-
ropska unija.

Odprli nov vadbeni poligon
V Tunjicah so odprli nov vadbeni poligon znotraj projekta Gibanova, ki združuje uporabo energijskih
polj v Zdravilnem gaju Tunjice in gibanje v naravi.

Priznanje za najbolj urejeno stojnico je prejel rezbar Franc
Kubelj iz Bukovice pri Vodicah.

Od leve: Drago Vrhovnik (direktor Zdravilnega gaja Tunjice), Aleksandra Gradišek 
(direktorica Centra za razvoj Litija) in Anton Tone Smolnikar (kamniški župan) ob odprtju
vadbenega poligona Gibanova / Foto: Matevž Mali
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

GORENJA VAS - Sestranska vas: pro-
damo garsonjero, 30 m2, cena
47.800 eur, informacije: RŽV, d.o.o.,
☎ 04/51-59-300 9005711

KRANJ - okolica; 51.67 m2, mansarda
večstan. objekta, lasten vhod, obn. l.
08, solastništvo na parceli, 79.000 eur,
SVET RE d. o. o., Kamniška ul. 47, Ljub-
ljana, ☎ 041/344-189 9005780

KRANJ - okolica; 1S, 45.42 m2 v I.
nad. večstanovanjske hiše obn. l. 09,
mirna okolica, čudovit razgled, 69.000
eur, SVET RE d. o. o. , Kamniška ul.
47, Ljubljana, ☎ 041/344-189

9005782

KRANJ - okolica; 2S, 43.19 m2 v prit.
hiše obn. l. 08, z zemlj 42.41 m2, la-
sten vhod, parkirno mesto, 88.000
eur, SVET RE d. o. o., Kamniška ul.
47, Ljubljana, ☎ 041/344-189

9005779

ŠKOFJA LOKA - Podlubnik; 3 S,
76.85 m2, delno obn. l. 08, 10/12,
razgled na okoliško naravo, ZK urejeno
112.000 eur, SVET RE d. o. o., Kam-
niška ul. 47, Ljubljana, ☎ 041/344-
189

9005781

TRISOBNO stanovanje v Kranju, Kidri-
čeva, 79 m2, 1. nadstropje, cena
107.000 eur, ☎ 041/790-287

9005714

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 zaprto.

Mali oglasi
tel.: 201 42 47
fax: 201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-glas.si

FESST, d. o. o., 
nepremičninska
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Fax: 236 73 70
E-pošta: 
info@fesst.si
Internet: 
www.fesst.si

LOTO
Rezultati 77. kroga - 27. septembra 2009

9, 10, 19, 20, 21, 22, 26 in 32

Lotko: 5 3 5 1 3 1
Loto PLUS: 8, 20, 22, 23, 24, 36, 38 in 18

Predvideni sklad 78. kroga za Sedmico: 1.000.000 EUR
Predvideni sklad 78. kroga za Lotka: 240.000 EUR
Predvideni sklad 78. kroga za PLUS: 80.000 EUR

Samostojni natakar m/ž (Mošnje, Radovljica) 
V prestižni Restavraciji Podvin zaposlimo samostojnega natakarja z znanjem strežbe
a' la cart jedi ter poznavanjem domačih in tujih vin. Zaželeno je znanje tujih jezikov
(angl., nem. in ital.) in znanje uporabe blagajne in pos terminala. Nudimo: redno za-
poslitev, stimulativno plačilo, plačilo dodatnega izobraževanja (sommellierjev, itd.).
Delovni teden traja od torka do nedelje (v izmenah). Maxicom, d. o. o., Prečna ulica
4b, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 24. 10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Čistilka - sobarica (ž/m) (Mošnje / Radovljica) 
Podjetje Maxicom gostinstvo, d. o. o., razpisujemo prosto delovno mesto za čis-
tilko-sobarico za Restavracijo Podvin, Mošnje 1, 4240 Radovljica. Maxicom, d. o.
o., Prečna ulica 4b, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 24. 10. 2009. Več na
www.mojedelo.com.

Iščemo strokovno usposobljeno osebo za projektiranje m/ž (Lesce) 
Zahtevani pogoji: VI. ali VII. stopnjo univ. izobrazbe strojne ali gradbene smeri (po bo-
lonjski klasifikaciji), obvezno strokovni izpit za odgovornega projektanta in odgovor-
nega vodja del, minimalno 5 let delovnih izkušenj na področju projektiranja, izkušnje
na področju tehnologije čiščenja odpadnih vod so prednost, aktivno znanje vsaj ene-
ga tujega jezika; angleški ali nemški. Regeneracija, d. o. o., Alpska 43, 4248 Les-
ce, prijave zbiramo do 23. 10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Ljubljana, Murska Sobota in Kranj) 
Iščemo prodajalce s končano ustrezno poklicno izobrazbo IV. stopnje, ki imajo ob-
čutek za odgovornost in nadpovprečno zavzetost za delo ter veselje in smisel za delo
s strankami in v timu. Zaželene lastnosti so komunikativnost, urejenost, fleksibilnost
in samoiniciativnost. Deichmann, d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana, prijave zbi-
ramo do 21. 10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Natakar - vajenec m/ž (Zgornje Pirniče - Medvode) 
Iščemo mladega nadobudnega sodelavca/ko za strežbo, z željo po učenju in izpo-
polnjevanju, z veseljem do vsakodnevnega stika z različnimi ljudmi ter resnim odno-
som do dela. Zaposlitev je preko študentskega servisa z možnostjo kasnejše redne
zaposlitve ali redno delovno razmerje s poskusno dobo. Ste iz okolice Medvod in vas

delo zanima? Pokličite, pišite ali pa nas kar obiščite. Gostilna Mihovec, Petač Jernej
s.p., Zgornje Pirniče 54, 1215 Medvode, prijave zbiramo do 21. 10. 2009. Več na
www.mojedelo.com.

Sodelavec v kontrolingu m/ž (Kranj) 
Osnovne naloge bodo: pomoč pri oblikovanju in analizi finančnih izkazov ob zaključ-
ku meseca, finančni in poslovni nadzor nad matičnim podjetjem in povezanimi pod-
jetji, izdelava različnih poročil in analitičen pristop k njihovi razlagi, kontrolinške ana-
lize, stroškovno spremljanje in izvajanje nadzora nad projekti, pomoč pri planiranju,
opozarjanje na napake pri procesih. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj,
prijave zbiramo do 11. 10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Vodja proizvodnje plastičnih mas m/ž (Tržič) 
Pričakujemo: izobrazba ustrezne smeri vsaj VI. stopnje (inženir strojništva) ter izkuš-
nje na primerljivem delovnem mestu; 3-5 let delovnih izkušenj; poznavanje tehnolo-
gije oz. dela s stroji za brizganje plastičnih mas, dobro znanje nemškega jezika ter
dobro uporabniško znanje računalnika. Orodjarstvo Knific, d. o. o., Pot na Pilarno
12, 4290 Tržič, prijave zbiramo do 11. 10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec m/ž (Tržič) 
Za večje proizvodno podjetje v Tržiču iščemo več proizvodnih delavcev in delavk za
lažja dela v proizvodnji. Redna zaposlitev za določen čas. ADECCO H.R., d. o. o.,
PE LJUBLJANA, Kolodvorska ulica 10, 1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 24. 10.
2009. Več na www.mojedelo.com.

Delo v proizvodnji plastike (m/ž) (Kamnik) 
Za znanega naročnika, večje slovensko podjetje, iščemo delavne in tehnično orien-
tirane delavce (m/ž) za delo v proizvodnji plastike. Nudimo možnost napredovanja na
delovno mesto - izmenovodja. MANPOWER, d. o. o., PE Kranj, Koroška cesta 14,
4000 Kranj, prijave zbiramo do 25. 10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Samostojni skrbnik prodaje turističnih zavarovanj hotelskim podjetjem m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: VII. stopnjo izobrazbe turistične ali ekonomske smeri; najmanj 1 leto
delovnih izkušenj na področju prodaje trženja turističnih aranžmajev v turistični agen-
ciji ali na področju trženja v hotelu; obvezno aktivno znanje nemškega jezika. Nudi-
mo - samostojno in dinamično delo, stimulativno plačilo, ustvarjalno delovno okolje.
TGT56 - Odisej, d. o. o., Maistrov trg 2, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 25. 10.
2009. Več na www.mojedelo.com.

Fizioterapevt m/ž (Snovik - Kamnik) 
V svoj kolektiv vabimo novega sodelavca za delovno mesto fizioterapevt m/ž. Išče-
mo osebo z ustrezno izobrazbo fizioterapevta ali dipl. fizioterapevta, ki je komunika-
tivna in jo komunikacija z gosti veseli, ki obvlada slovenski in angleški jezik, ki je pri-
pravljena na nadaljnje usposabljanje. Nudimo urejeno delovno okolje v eko termah,
stimulativni način nagrajevanja. Terme Snovik - Kamnik, d. o. o., Molkova pot 5,
1240 Kamnik, prijave zbiramo do 25. 10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Podutiška 92, 
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

1. Tek okoli Brda
KRAJ: 
Posestvo Brdo (štart na hipodromu)
TERMIN: 
nedelja, 4. oktober 2009 ob 11h
ORGANIZATOR: AK Triglav Kranj
PREDPRIJAVE: www.timingljubljana.si
ŠTARTNINA: za tek na 10 km: 
8 EUR s čipom, 11 EUR brez čipa
- na dan tekmovanja (do 10 ure) 13 EUR
- za otroški tek štartnine ni!  
INFO: 04/236 68 39, aktriglav@siol.net
ali na spletni strani www.ak-triglav.si           
TEK NA:  10 km (M+Ž)
+ otroški tek - do 12 let (300m)

Srebrni 
sponzorji: 

Medijski 
sponzor:

GENERALNI 
SPONZOR:
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Tonetu Oblak po telefonu 2 041 633 ali 031/494 422, do za-
sedbe mest v avtobusu.

Začetek telovadbe
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica obvešča, da bodo z
rekreacijsko telovadbo začeli v torek, 6. oktobra, ob 19. uri v
Osnovni šoli v Žabnici in bo potekala pod vodstvom Petre
Fireder.

Obvestila DU Bitnje Stražišče
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje Stražišče ob-
vešča, da organizira za svoje člane mejenje krvnega tlaka,
holesterola in sladkorja v krvi in sicer v Šmartinskem domu
v Stražišču v sredo, 7. oktobra, od 7. do 9.30 ter v gasilskem
domu v Bitnjah v četrtek, 8. oktobra, od 7. do 9.30. Iz Sekci-
je za žensko telovadbo obveščajo, da bo začetek telovadne
12. oktobra ob 17.30 v gasilskem domu v Bitnjah. Dodatne
informacije lahko dobite po tel.: 2311 922. Društvo pa želi
organizirati tudi ogled snemanja oddaje Na zdravje na RTV
Slovenija v oktobru ali novembru, zato se vsi, ki bi se sne-
manja želeli udeležiti, lahko prijavite po tel.: 040/350 589,
najkasneje do 30. septembra.

OBVESTILA

Dan odprtih vrat kranjskega doma upokojencev
Kranj - V Domu upokojencev Kranj bo v četrtek, 1. oktobra,
dan odprtih vrat. Osrednja prireditev bo ob 9.30 v jedilnici
Doma. Ta dan bo do 16. ure organiziran ogled Doma. Ob
16.30 bo koncert Kranjskega kvinteta.

Delavnice Mladinskega kulturnega centra Kranj
Kranj - Mladinski kulturni center Kranj vabi oktobra na delav-
nice: arhitekturno risanje, corel draw in ozvočevanje. Na de-
lavnice se lahko prijavite na e-pošto kud.kranj@gmail.com,
ali pokličete na 031/847-075.

Vabilo vsem dejavnim v kulturi
Kranj - Mladinski kulturni center Kranj omogoča razstavni
prostor za fotografe, slikarje, več žanrske umetnike, prostor
za akustične koncerte, predstave, performanse, predavanja,
branja, projekcije ... 

Meritve tlaka, sladkorja, holesterola ...
Predoslje - Društvo upokojencev Predoslje organizira 9. ok-
tobra 2009 od 8. do 13. ure v Kulturnem domu Predoslje me-
ritve krvnega tlaka in sladkorja, ki bo brezplačno. Proti plači-
lu pa si lahko izmerite skupni holesterol, HDL holesterol,
LDL holesterol, trigliceride, hemoglobin in ostale parametre
v krvi.

Brezplačni teden aerobike
Tržič - V Dvorani tržiških olimpijcev bo od 28. septembra 
do 2. oktobra potekal Brezplačen tedne aerobike. Dodatne
informacije lahko dobite po tel.: 040/357 778 ali na
www.bono-sport.si.

Kompostiranje doma
Strahinj - Delavnica Kompostiranje doma - kako iz gospo-
dinjskih odpadkov pripravimo naravno gnojilo bo v sredo,
30. septembra, ob 17. uri na posestvu Biotehniškega centra.
Pripravljajo jo Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj,
Društvo Ajda in Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Principa jin in jang
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi danes, v torek, 29. septembra, ob 17. uri na pre-
davanje dr. Lucije Mulej: Principa jin in jang, ki bo v prosto-
rih društvene pisarne v Kranju (Oldhamska 14 - pri Vodo-
vodnem stolpu). Informacije po tel.: 04/20 117 20. 

Življenje na kanadski Arktiki in med Eskimi
Kranj - Osrednja knjižnica Kranj vabi na predavanje Življenje
na kanadski Arktiki in med Inuiti (Eskimi), v katerem bo pri-
sotne popotnica Andreja Rustja seznanila z njenim prosto-
voljskim delom med Inuiti (Eskimi), s katerimi je hodila na
lov, jedla surovo meso, gradila igluje ali se zabavala ob igra-
nju binga oz. ob plesu. Predavanje bo v sredo, 30. septem-
bra, ob 19.30 v Splošnem oddelku v Delavskem domu.

PREDAVANJA



ODDAM

SOBE v Šenčurju za dve osebi, imajo
lastne kopalnice, internet in TV priklju-
ček, ☎ 059/046-113 9005510

V ŠENČURJU oddajam sobe za dve
osebi z lastnimi kopalnicami, interne-
tom in TV, ☎ 051/704-087

9005511

V KRANJU - Planina - Ulica T. Dežma-
na, oddajam v najem manjšo garsonje-
ro, opremljeno samo s kuhinjo, ☎
041/698-047 9005665

STANOVANJE popolnoma opremlje-
no, v starem mestnem jedru Kranja,
80 m2, cena po dogovoru, ☎
041/617-596, od 20. ure dalje

9005617

STANOVANJE, v okolici Šenčurja, ☎
041/390-422 9005649

DVOSOBNO stanovanje na Jeseni-
cah, ☎ 040/550-639 9005758

HIŠE
PRODAM

KRANJ ; hiša 168.68 m2 s štirimi 1S
stan., obn. l. 09, garažni prostor, mo-
žen nakup posameznih enot, 239.000
eur, SVET RE d.o.o., Kamniška ul. 47,
Ljubljana, ☎ 041/344-189

9005783

MEDVODE - okolica, dvojček 09, 155
m2, V. gr. faza, 280 m2 zemlje,
P+1+M, meji na zeleni pas, sončna lo-
☎ 040/621-869

9005666

KUPIM

STARO kmečko hišo na Gorenjskem z
vrtom. Vpoštev pride okolica Bohinja,
Bleda, Preddvora, Škofje Loke, Poljan-
ske doline, ☎ 04/23-24-105, 040/
884-105

9005788

POSESTI
PRODAM

GOZDNO parcelo 4 ha, v enem kosu,
KO Begunje, zadnjič sekano l. 24, ☎
040/981-046 9005770

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

KRANJ ; poslovni pr. 73.55 m2 z iz-
ložb. oknom v posl. strani stavbi, l. 07,
dve park. mesti. Možen najem
138.000 eur, SVET RE d. o. o., Kam-
niška ul 47, Ljubljana, ☎ 041/344-
189

9005784

ODDAM

PISARNIŠKE prostore na Koroški ce-
sti (center), ☎ 041/361-100

9005304

NAJAMEM

OPREMLJEN frizerski salon v Kranju
ali okolici, ponudbe na tel., ☎
041/617-596 9005628

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

AUDI A4 TDI, 1. reg. 2000, ☎ 04/23-
14-747 9005768

SEAT Leon 1.9 Tdi, l. 2004, 93.000
km, servisna knjiga, odlično ohranjen,
☎ 031/886-880 9005777

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ZIMSKE gume 185/60/14, stare leto
dni, z jeklenimi platišči 4 x 100, ☎
040/726-765 9005757

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

KROŽNO žago za razrez hlodovine na
vodilih, motor 7 kW, na pomik za razne
debeline, ☎ 04/59-58-263

9005792

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

STREŠNA kritina, pločevinasta - 5
EUR / m2 in Bramac 0,56 EUR na
kos, ☎ 040/484-118

9005097

KUPIM

ODKUPUJEMO hlodovino in celulozni
les iglavcev tudi lubadarke, ☎
041/758-932 9005046

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOVA vhodna vrata, zelo ugodno 20 %
ceneje, ☎ 041/271-953

9005759

KURIVO
PRODAM

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

9005225

DRVA - mešana: bukev, gaber, javor,
jesen, hrast, možnost razreza in dosta-
ve, cena 40 EUR, ☎ 070/323-033

9005226

DRVA, možnost plačila na obroke, me-
trska ali razžagana, možnost dostave,
☎ 040/338-719

9005227

DRVA bukova, metrska 9 m3, cena 45
eur, ☎ 031/615-477

9005762

DRVA mešana in krmni krompir, ☎
041/961-554

9005789

SUHA bukova drva, lahko tudi dosta-
vim, ☎ 01/36-12-719, v večernih urah

9005737

SUHA mešana drva in suhe smrekove
plohe, ☎ 041/841-632

9005786

STANOVANJSKA
OPREMA

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

ALI PODARIM, 3.000-litrsko oljno ci-
sterno, cena po dogovoru, ☎ 04/20-
23-686, 041/326-634 9005773

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko, C, F, B, s
tremi dodatnimi gumbi, staro 6 mese-
cev, ☎ 041/451-603

9005791

TURIZEM
ROGLA - Gaber, prodamo počitniški
apartma, 23 m2, cena 59.700 eur, in-
formacije: RŽV, d.o.o., ☎ 04/51-59-
300 9005712

STARINE
PRODAM

TRI STARINSKE sablje v kompletu, ne
posamično in 30 razglednic iz prve
svetovne vojne, ☎ 040/839-964

9005771

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OKULISTIČNI pregledi za očala in
kontaktne leče, velika izbira sončnih
očal, popusti za upokojence in študen-
te. Optika Aleksandra, Qlandia Kranj,
04/23-50-123 9005259

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

LIGUSTER - kalina, lepe sadike za živo
mejo, ugodno prodam, ☎ 04/53-18-
314, 040/295-312 9005652

PODARIM

MLADE muce, ☎ 041/754-547
9005661

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SEKULAR za žaganje drv s koritom, ☎
04/20-46-578, 031/812-210

9005703

TRAKTOR Tomo Vinkovič, 18 KM, do-
bro ohranjen in nekaj priključkov zanj,
cena po dogovoru, ☎ 031/430-749

9005653

KUPIM

TRAKTOR Univerzal, Štore, Fergus-
son, Ursus ali Zetor, ☎ 031/868-034

9005555

PRIDELKI
PRODAM

JABOLKA, hruške, krompir, jabolčni
sok (tudi stiskamo in pasteriziramo),
Matijovc, Jeglič, Podbrezje 192, ☎
04/53-31-144 9005539

SILAŽNO koruzo na njivi, 0.5 ha, oko-
lica Kranja, cena 250 eur, ☎
040/383-733 9005767

SUHO balirano seno in otavo v koc-
kah, ☎ 051/322-879 9005774

UGODEN NAKUP industrijskih jabolk
FCO pri nas naloženo, cena 5 centov
kilogram, Leskovar Andrej, Videž 13,
Slov. Bistrica, ☎ 041/252-458

9005772

KUPIM

HRUŠKE tepke za žganjekuho, ☎
041/538-583 9005776

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 7 tednov,
☎ 04/23-12-355 9005778

ČB BIKCA, stara 10 dni, Goriče 24, ☎
041/711-866 9005664

ČB BIKCA, starega 1 teden, ☎
040/355-865 9005785

ČB BIKCA, starega 1 teden, ☎
041/506-183 9005790

DVA bikca simentalca, ☎ 04/53-33-
409 9005769

DVE molzni kozi, ☎ 041/364-504
9005765

KOZE, stare od enega do treh let in
majhno kozico, ☎ 04/53-14-237

9005761

KRAVO simentalko v 9. mesecu brejo-
sti, ki bo v drugo telila, ☎ 04/25-01-
276 9005760

PRAŠIČE, domače reje od 50 do 100
kg, ☎ 041/294-244 9005775

ČB TELIČKE, 031/596-077 9005794

KUPIM

BIKCA, mesne pasme od 150 do 180
kg, ☎ 041/916-180 9005787

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

BAR MONIKA išče dekle za delo v
strežbi od 18. ure dalje oz. po dogovo-
ru, dobro plačilo, Šipec Monika, s. p.,
Velesovo 56 a, Cerklje, ☎ 040/330-
060 9005486

DELO dobi dekle ali fant v strežbi, Klub
Kovač, Glavna c. 1, Naklo, ☎ 031/
339-003

9005528

IŠČEM DEKLE za delo v strežbi v po-
poldanskem času, v okolici Preddvora,
Seljak, d. o. o., Šiška 12, Preddvor, ☎
031/663-095

9005630

SIMPATIČNO dekle, lahko srednjih
let, odgovorno za delo v strežbi zapo-
slimo, sobote in nedelje prosto, Kavni
kotiček Čuk, Kidričeva 47, Kranj, ☎
04/20-26-779 9005668

ZAPOSLIM voznika C kat., v doma-
čem prometu, Bernik Anton s.p., Sp.
Luša 19, Selca, ☎ 031/628-455

9005756

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo te-
lefonista/ko, delo od ponedeljka do
petka od 8. do 14. ure, Fantom inter-
national, d. o. o., Ul. M. Grevenbroich
13, Celje, ☎ 051/435-145

9005538

Z NAJBOLJŠIM programom M.K. po-
stanite uspešen zastopnik na terenu.
Redna zaposlitev in prevoz zagotov-
ljen, Mali Anton, s. p., Podljubelj 97,
Tržič, ☎ 040/165-020

9005261

IŠČEM

IŠČEM DELO, kvalificiran natakar z iz-
kušnjami ter znanjem tujih jezikov išče
sebi primerno zaposlitev, ☎ 070/891-
440 9005793

IŠČEM DELO, polaganje keramičnih
ploščic, ☎ 040/200-365 9005442

STORITVE
NUDIM

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

9004469

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tla-
kovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo
7, Kranj, ☎ 041/561-838

9005544

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, ☎ 01/83-94-614,
041/680-751

9005104

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-
marniki, markize, www.asteriks.net

9005198

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični
premazi, barvanje napuščev in fasad,
dekorativni ometi in opleski, Pavec Ivo,
s. p., Podbrezje 179, Naklo, ☎ 031/
392-909

9005766

DELAMO vsa zidarska dela, notranje
omete in fasade z našim ali vašim ma-
terialom, Arjaniti, d. o. o., Žabnica 47,
Žabnica, ☎ 041/288-473, 041/878-
386

9005203

KOMPLETNE ADAPTACIJE stanovanj,
kopalnic, starejših objektov, polaganje
keramike, vsa gradbena in slikopleskar-
ska dela, ometi, fasade, itd., Befu stu-
dio, d. o. o., Predoslje 95, Kranj, ☎
031/379-256, Benjamin 9005438

KVALITETNE mizarske storitve, po naroči-
lu, z izrisom arhitekta tudi pri vas doma in
tudi na obroke, Magnavel, d.o.o., Visoko
119, Visoko, ☎041/676-600 9005229

NOVOGRADNJE, adaptacije in tlako-
vanje dvorišč, izdelava betonskih in
kamnitih škarp, estrihi, Gradbeništvo
”Kaaet”, Korać Tašo, s. p., Podgorje
70 a, Kamnik, ☎ 01/83-11-831,
031/775-896, 051/240-670 9005064

OD TEMELJEV do strehe, notranje
omete, vse vrste fasad, škarpe ter tlako-
vanje dvorišč, kvalitetno, hitro in poceni.
Arbaj, d.o.o., Zg. Bela 24, Preddvor, ☎
041/241-149, 041/890-382 9005071

STRIŽENJE živih mej, obrezovanje
okrasnega in sadnega drevja,z odvo-
zom vejevja, postavljanje vrtnih ograj,
strojno vrtanje v zemljo ali beton, Vin-
cencij Šubic, s. p., Zg. Bitnje 141,
Žabnica, ☎ 051/413-373 9005606

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvože-
na tesnila, do 30 % prihranka pri ogre-
vanju. Prepiha in prahu ni več! Zmanj-
šan hrup, 10 let garancije. BE & MA,
d. o. o., Ekslerjeva 6, Kamnik, ☎
01/83-15-057, 041/694-229 9005249

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

PLES, KITARA - Vabimo vas v 
PLESNE TEČAJE za vse generacije in
v posamezne tečaje ali celoletno šolo
KITARE! Studio Tango, Britof 316,
Kranj, ☎ 041/820-485 9005193

ZASEBNI STIKI
OGROMNO raznovrstnih žensk od
vsepovsod Vas želi spoznati, ☎
031/505-495 9005764

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje za
različne ljudi, različnih starosti, zastonj
za mlade dame, ☎ 031/836-378

9005763
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ZAHVALA

V 56. letu starosti je odšla k večnemu počitku naša draga žena,
mama, stara mama, tašča, sestra, teta

Ljubica Kobe
rojena Benc

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za darovano cvetje in sveče ter izrečena sožalja in
spremstvo na njeni zadnji poti. Iskrena hvala zdravstvenemu
osebju bolnišnice Jesenice, gospodu župniku Mihu Lavrincu za
lepo opravljen pogrebni obred. Hvala tudi pogrebni službi
Navček in pevcem za zapete pesmi ob slovesu. Vsem imeno-
vanim in neimenovanim še enkrat hvala.

Žalujoči vsi njeni
Preddvor, 13. septembra 2009

ZAHVALA

V 84. letu starosti je svoj življenjski krog sklenila

Marija Mravlja
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem ter vsem, ki ste jo spremili na njeni zadnji poti, ji
darovali cvetje, sveče, svete maše ter izrekli sožalje. Hvala g.
župniku Romanu Poljaku za lepo opravljen obred, pevcem od
Sv. Duha. Zahvaljujemo se tudi dr. Dolencu za zdravljenje in
Komunali Škofja Loka.

Žalujoči vsi njeni
Sv. Duh, 22. septembra 2009

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
razpisuje v Škofji Loki: 

Študijska programa 1. stopnje

MANAGEMENT 
MEDNARODNO POSLOVANJE
(nov program)
Oba bomo organizirali v obliki izrednega študija.

Študijska programa 2. stopnje (strokovna magisterija)

MANAGEMENT
EKONOMIJA IN FINANCE 
Poleg izrednega bomo oba programa 2. stopnje 
organizirali tudi kot redni študij, ki bo potekal v
popoldanskem času in bo za študente brezplačen;
vpišejo se lahko vsi (tudi redno zaposleni), ki še
niso pridobili sedme ravni izobrazbe.

Magistrski (znanstveni) študijski program
MANAGEMENT (letos zadnjič vpis v 2. letnik)

Informacije: 04/506-13-70
www.fm-kp.si, www.lu-skofjaloka.si

Maistrov trg 12, 4000 Kranj
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66

GSM 051/320 700, Email: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj
www.nepremicnine.gnd.si

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

www.jur-tan.si

JUR-TAN, nepremičnine, d. o. o.
PE Cankarjeva ulica 03 
(staro-mestno jedro), 

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

e-pošta: info@jur-tan.si

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

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

04/23-66-670

041/755-296, 040/204-661, 
041/900-009

e-pošta: itd.nepremicnine@siol.net
www.itd-plus.si

www.gorenjskiglas.si

Srce tvoje več ne bije,
bolečine ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči.
Dom je prazen in otožen, 
ker te več med nami ni.
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Tatjana Žepič: 

"Že od vsega začetka skr-
bim za ločeno zbiranje od-
padkov, saj vem, da je tako
prav in da je skrb za okolje
pomembna. Žal vsi ne raz-
mišljajo enako. Podražitev
pa se mi zdi pretirana."

Stojan Saje

Leše - Pred hišo Leše 31, ki je
nekdaj imela številko 2, se je
v soboto popoldne ustavila
bela limuzina. Iz nje sta sto-
pili ameriška vesoljka Sunita
Williams in njena mama
Bonnie Pandya, iz avta zadaj
pa mamin bratranec John
Zalokar. Obisk v vasi ni bil
naključen, saj je astronavtka
slovensko-indijskega rodu
že nekaj časa vedela za slo-
venske gene po mamini stra-
ni. Kako sta odkrila kraj nje-
nih prednikov, sta povedala
Robert Fonda in Peter Haw-
lina iz Slovenskega rodoslov-
nega društva. Gostom sta iz-
rekla dobrodošlico predsed-
nica KS Leše Metka Kokalj
in tržiški župan Borut Sajo-
vic. Na vratih sta jih pričaka-
la Franc in Majda Valjavec s
člani družine. Povabila sta
jih na ogled hiše, kjer se je
leta 1890 rodila prababica
Sunite Marija Bohinc. Zunaj
sta jih pogostila z domačimi
jedmi. Sunita ni skrivala
navdušenja. "Čudovito je tu-
kaj. Nisem si zamišljala, da
je tako. Slovenska hrana mi
je všeč! Hvala lepa," se je za-
hvalila po slovensko.

Na zapravljivčku je Ivan
Kokalj odpeljal gostjo v
spremstvu župana do šoto-
ra sredi vasi. Tam je obisko-
valce pričakala množica lju-
di, v pozdrav pa je zaigral

Pihalni orkester Tržič. Su-
nita Williams in Borut Sajo-
vic sta zaplesala polko, na-
kar so sledili pozdravni go-
vori. Direktor Slovenske
znanstvene fundacije dr.
Edvard Kobal je spregovoril
o usodi Slovencev, ki so šli s
trebuhom za kruhom v
Ameriko. Mami slovenske-
ga rodu se je 19. septembra
1965 rodila Sunita, ki strast-
no išče svoje sorodnike. "Še
večkrat bom prišla v Slove-
nijo, ker imam korenine po

rodbini Zalokar na Dolenj-
skem," je obljubila gostja,
za topel sprejem pa se je za-
hvalila tudi Bonnie.

Vesoljki so izročili več da-
ril, med katerimi jo je naj-
bolj ganila risba hiše Bohin-
čevih. Sunita je prejela listi-
no prve častne krajanke Leš,
z mamo pa sta odprli njeno
spominsko sobo v nekdanji
šoli. Pred odhodom jo je
Franc Stroj popeljal s heli-
kopterjem na ogled bližnjih
gorenjskih krajev iz zraka.
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Vesoljka obiskala dom prababice
V Lešah so gostoljubno sprejeli ameriško vesoljko Sunito Williams, njeno mamo Bonnie in strica
Johna. Sunita je postala prva častna krajanka, odprla pa je tudi svojo spominsko sobo v nekdanji šoli. 

Đoni Đakovič: 

"Vem, da nekje, na primer
na Hrvaškem, dobijo plača-
no, če zbirajo pločevinke.
Pri nas ni finančne motiva-
cije, zato to počnejo redki.
Tako se mi tudi zdi prav, da
je cena za smeti višja."

Ločevanje 
odpadkov vedno
pomembnejše
Vilma Stanovnik

Ob visoki podražitvi cen od-
laganja odpadkov, ki jo
bodo tudi Kranjčani občutili
na svojih žepih, smo jih
povprašali, ali se jim zdi ta
prevelika in ali že skrbijo za
ločeno zbiranje odpadkov.
Foto: Gorazd Kavčič

Stanislav Oman: 

"Dražja je voda, dražje je
odlaganje smeti, pa še mar-
sikaj drugega. Ob zaprtju
Tenetiš je bilo veliko govora
o rešitvi, narejenega pa ni
nič. Jaz lahko naredim le to,
da ločeno zbiram odpadke."

Marija Štrekelj: 

"Na Gradnikovi, kjer živim,
imamo še stare zabojnike,
nikjer blizu pa ni novih.
Tako redki ločeno zbirajo
odpadki. O ceni pa raje ne
govorim, saj so življenjski
stroški vsak dan večji."

Nikolaj Petrevič: 

"Doma že nekaj časa ločuje-
mo odpadke, zlasti plasten-
ke redno ločujemo od dru-
gih smeti. Glede cene pa ne
moremo nič, saj kar je tre-
ba, pač moramo plačati."

Napoved za Gorenjsko

Danes in jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo,
zjutraj bo ponekod megla. V četrtek bo zmerno do pretežno
oblačno, popoldne ali proti večeru bodo ponekod tudi 
manjše padavine.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Novorojenčki

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 36 prebi-
valcev. V Kranju se je rodilo 13 dečkov in 12 deklic. Najtežji
je bil deček, ki je tehtal 4010 gramov, najlažji deklici pa 
je tehtnica pokazala 2910 gramov. Na Jesenicah je prvič 
zajokalo 7 deklic in 4 dečki. Najtežji deček je tehtal 4 
kilograme, najlažji pa 2410 gramov.

Kamnik

Nova oddelka v kamniških vrtcih

Občina Kamnik aktivno nadaljuje reševanje prostorske 
stiske v kamniških vrtcih. Z novogradnjami in preureditvami
jim je v zadnjih dveh letih uspelo odpreti 19 oddelkov za 340
otrok, a kljub temu je letos približno 150 otrok še vedno
ostalo pred vrati vrtca. Zato sta toliko bolj pomembna dva
nova oddelka, ki so jih pred kratkim odprli v enotah Mavrica
in Tinkara. Enota Mavrica po novem šteje dva oddelka, na
novo odprti oddelek pa je namenjen otrokom druge starost-
ne skupine. Kot je povedal župan Tone Smolnikar, pa je 
občina trenutno tudi blizu najemu zasebnih prostorov, v 
katerih bi v nekaj mesecih lahko uredili šestoddelčni vrtec. J. P. 

Kamnik

Kamniku tokrat srebrna medalja

Kamničani, ki so letos že drugič sodelovali v mednarodnem
tekmovanju v urejenosti mest in vasi Entente florale, so 
se lahko na petkovi podelitvi v Veliki Britaniji razveselili 
srebrne medalje. Leta 2001 so sicer prejeli zlato, a je bila,
kot kaže, komisija letos veliko bolj stroga, saj je bila med
mesti podeljena le ena zlata medalja, druge pa srebrne. 
Velik uspeh Slovenije je z zlato medaljo v kategoriji vasi 
doseglo Olimje. Župan Tone Smolnikar bo s sodelavci vtise
o tekmovanju in razglasitvi predstavil na posebni novinarski
konferenci. J. P. 

Cerklje 

Dražja pomoč na domu

Občinski svet v Cerkljah je potrdil novo ceno storitve pomoči
na domu, ki jo tu opravlja koncesionar Zavod Pelikan - 
Karitas. Doslej je ura oskrbe stala 10,17 evra, po novem pa
bo za deset odstotkov višja in bo znašala 11,50 evra. Konce-
sionar je sicer predlagal še večjo podražitev (na 12,65 evra),
vendar se občina, ki storitev sofinancira v višini petdeset 
odstotkov, z 21-odstotnim dvigom cene ni strinjala. S. Š.

Kje so slovenske korenine Sunite Williams in njene mame, sta odkrila Robert Fonda 
(v sredini) in Peter Hawlina (desno) iz rodoslovnega društva.

"Čudovito je tukaj. 
Nisem si zamišljala, da
je tako lepo. Slovenska
hrana mi je všeč! Hvala
lepa," se je po slovensko 
zahvalila ameriška 
vesoljka slovensko-
indijskega rodu Sunita
Williams po sprejemu 
v rojstni hiši njene
prababice Marije Bohinc.
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GAŠPERJI ŠE 
MOLČIJO

Tudi zaradi govoric o koncu ansambla
se je na njihovem koncertu pri Avseni-
ku v Begunjah zbralo veliko ljudi.

02

LJUDJE

POSEBNA 
PRAZNOVANJA

Kolesarski Slomškov jubilej, zlata ge-
neracija kranjskih vaterpolistov se je
zbrala na prav posebnem pikniku,
slovenska ekipa v smučarskem krosu
je že drugič povabila na Kolpo in dan
blejske Žive. / Foto: Anka Bulovec

KULTURA

SLIKARJI O TRPLJENJU
KRISTUSA

V Podbrezjah so predstavili nove
podobe križevega pota na Taboru.
Skupno delo enajstih amaterskih
slikarjev.
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ašperji, ki vstopa-
jo v 32. leto igra-
nja, so preteklo
sredo na Vese-
lem večeru, ki ga

je vodil Marsel Gomboc, do
zadnjega sedeža napolnili
Avsenikovo dvorano v Begu-
njah. Marsikdo, ki jih je želel
poslušati in uživati v Avseni-
kovi glasbi, je ostal brez sede-
ža. Razlog za polno dvorano
tokrat ni bilo le izvrstno igra-
nje in petje, ampak tudi go-
vorice, da naj bi bil ta nastop
njihov zadnji. Glasbeniki, za
katere glasbeni strokovnjaki
pravijo, da kakovostno še na-
predujejo, so ob vprašanju,
če je bil to res njihov zadnji
nastop, molčali. Bili pa so
zelo dobro razpoloženi, kar

kaže, da bodo zanesljivo še
igrali naprej, saj bi bila ško-
da, da bi tako kvalitetna in

doma ter po svetu znana za-
sedba prenehala igrati.
Temu v prid govori tudi dej-

stvo, da bodo večji del okto-
bra preživeli na koncertih v
tujini. 

GAŠPERJI ŠE MOLČIJO
Tudi zaradi govoric o koncu ansambla se je na njihovem koncertu pri Avseniku v Begunjah zbralo 
veliko ljudi.

Jože Košnjek

G

Tarja, ZZ Top in Dream Theater

V sredo, 14. oktobra, bo ob 20. uri v ljubljanski Hali Tivo-
li nastopila prvotna pevka skupine Nightwish Tarja Turu-
nen. V sklopu turneje Final Storm Tour 2009, na kate-
rem predstavlja svoj aktualni album My Winter Storm,
bo na ljubljanskem koncertu zagotovo navdušila vse, ki
še vedno prisegajo na njen glas. Dva dni za njo bodo 
Tivoli osvajali boogi bradači. Nastopili bodo ZZ Top,
konec oktobra - na noč čarovnic (31. oktobra) pa ne spre-
glejte postanka karavane progresivnega rocka in metala.
Nastopili bodo Dream Theater (na fotografiji) in Opeth,
ki bodo v Sloveniji nastopili že tretjič. Spremljali jih bodo
še Bigelf in Unexpect. A. B.

Danism na Bledu

Dan Liquid in Dan Nu:Tone tvorita angleško glasbeno
zasedbo Danism. Dan Liquid, ki prihaja pod imenom
Danism v Slovenijo prvič, je tudi polovica glasbene za-
sedbe Liquid People. Predstavil se nam bo 2. oktobra v
klubu Stop na Bledu, ki začenja sezono novih klubskih
večerov pod vodstvom organizacije Delight Division. Po-
leg Danisma bom lahko slišali tudi rezidenta DJ Graya in
Erwina Creega. A. B.

Kratka zgodovina trenutka Division

Skupina Division deluje že od dijaških let in je trenutno
najbolj popularna pop/rock skupina v mariborskem
koncu. Kilometrino in uspehe so si nabirali na različnih
festivalih, izdali dva zelo uspešna singla Dež in Neiskre-
no neizpeto. Za slednjega pa so posneli tudi videospot.
Te dni oboževalci skupine Division uživajo ob še sveže
izdanem albumu Kratka zgodovina tega trenutka. Divisi-
on na svojih koncertih zabavajo s surovim rockerskim
zvokom, ki ga nadzoruje neustavljiva melodika skladb in
globina besedil. Kako skupina in pesmi z njene nove
zgoščenke zvenijo v živo, boste lahko slišali na koncer-
tih, saj načrtujejo jesensko-zimsko turnejo po vseh slo-
venskih krajih. A. B.
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Tradicionalni Metal Fest v Kranju

V petek in soboto bo v Izbruhovem kulturnem bazenu v
Kranju tradicionalni dvodnevni Metal Fest. Gre za festival,
ki je namenjen izključno slovenskim skupinam. Letos bo
festival gostil znova združene legende Lene kosti, ki so
lani praznovali trideseto obletnico, in thrasherje Železobe-
ton, ki so prvič opozorili nase v začetku 90. let, poleg njih
pa bodo nastopili še Neurotech, Mora, Brutart, Morde-
nom in Septic Scum v petek, ter Eruption, Vulvathrone,
Shutdown, Aeonic in Woli Wo v soboto. 
Tokratni festival pa bo imel tudi dobrodelno noto. Po en
evro od vsake prodane vstopnice je namenjen v sklad za Pa-
ranoid Open Air, ki je poleti žal zašel v rdeče številke. A. B.

Smode kot metulj napoveduje Kapljico

Marjan Smode je na radijske postaje poslal novi singel Kot
metulj. Gre za zelo čustveno balado, ki bo zagotovo našla
pot do nežnih in romantičnih duš. Kakor pred tem že

mnoge njegove uspešnice tudi singel ni izšel brez razloga
in sicer napoveduje izid njegovega novega albuma Kaplji-
ca v oktobru. Na albumu boste našli deset skladb, med
njimi tudi hudomušno Špranco, o kateri pa je Marjan kar
malce skrivnosten in pravi, da naj najprej ljudje spoznajo
metulja, o tem, kako je nastajala Špranca - pesem namreč,
pa drugič. A. B.

Hiša Zdravja GG
Akcijo Hujšajmo zdravo, ki smo jo spremljali v prilo-

gi Lepota & Zdravje smo zaključili z izvrstnimi rezul-

tati. Tri mesece smo spremljali Ano Soldat, Tatjano
Justin in Mojco Primožič pri oblikovanju telesa v

Hypoxi studiu v Šenčurju in jih bodrili pri njihovem

prizadevanju za boljše zdravje. 

Čaka nas še zaključno praznovanje, na katerem se

bomo, ob prijetnem programu, družili z udeleženka-

mi, sponzorji akcije in vami, našimi zvestimi bralci.

Zato vas prijazno povabimo, da se 1. oktobra
2009 ob 18. uri srečamo v avli Gorenjskega glasa
in si v živo ogledamo rezultate, ki so jih dosegle
naše udeleženke. 

Čakajo Vas tudi prijetna presenečenja, ki so jih 

pripravili naši sponzorji. Vabljeni! Vstop prost.w
w
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Akcija Hujšamo zdravo
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RADIO TRIGLAV JESENICE, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE

Gašperji po koncertu v Begunjah. Od leve Klemen Kladnik, Danilo Lukan, Vera Šolinc,
Franci Tišler, Aljoša Černelč, Tomaž Hribar in Robi Primožič



odbrezje - Prve slike
na trinajstih posta-
jah križevega pota
ob cerkvi na Tabo-

ru je že leta 1807 ustvaril sli-
kar Layer. Prejšnje stoletje
so jih zamenjale podobe
amaterske slikarke Marije
Šraj. Kulturno društvo Tabor
Podbrezje je poskrbelo za
tretjo poslikavo postaj. Jožef
Perne je dal pobudo, da bi
vsako sliko naredil drug
umetnik. To idejo je letos
uresničil domači amaterski
slikar Zdravko Purgar, ki je
povabil k sodelovanju še de-
vet drugih umetnikov.

V nedeljo dopoldne so bla-
goslovili obnovljene postaje
križevega pota. Zatem je v
Pirčevem domu predstavila
nove podobe Nataša Robež-
nik, ki jih je ocenila tudi v
novi zloženki. Nataša Kne
Leben je v pogovoru z avtorji
razkrila, kaj jih je vodilo pri

ustvarjanju. O svojih delih so
spregovorili Lojze in Slavica
Štirn, Izidor Vrhovnik, Ron-
ka Kozjek, Minka Marčun,
Branko Škofic, Marjan Bur-
ja, Boleslav Čeru in Zdravko

Purgar. Na predstavitvi sta
manjkala Marjan Židanek in
Stane Kristan. Popoldan so v
domu odprli razstavo o proti-
turških taborih v Romuniji,
ki sta jo pripravila Dragica in

Jožef Perne, prof. dr. Peter
Fister pa je predaval o arhi-
tekturi taborov. Četrti Tabor-
ski dnevi se nadaljujejo vsak
dan do 3. oktobra z vodenim
ogledom razstave ob 17. uri.
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KULTURA

SLIKARJI O TRPLJENJU KRISTUSA
V Podbrezjah so predstavili nove podobe križevega pota na Taboru. Skupno delo enajstih amaterskih slikarjev.

nani kranjski li-
kovni ustvarjalec
Nejč Slapar se 
tokrat predstavlja
z zelo široko pale-

to likovnih del, ki jih je
ustvaril v zadnjih desetih
letih. Raznoliki motivi, med

katerimi prevladujejo geo-
metrijske abstrakcije in zna-
čilni avtorjevi pejsaži in nje-
govi namišljeni svetovi, bodo
v prihodnjem mesecu ple-
menitili že tradicionalni raz-
stavni prostor v avli kranjske
enote Zavarovalnice Triglav.
Nejč Slapar v teh dneh raz-
stavlja tudi v Knjižnici Cirila
Kosmača v Tolminu.

Stojan Saje

P

evci so pod vod-
stvom mladega
umetniškega vodje
Dominika Jurce z

zahtevnim programom nav-
dušili poslušalce v Jurijevi
dvorani v Stari Loki. Izvajali
so tako skladbe iz domače
zborovske zakladnice od
Gallusa, Ipavca do Hajdriha,
Aljaža, Hubada, Ježa in Po-
točnika, poslušalci pa so
lahko uživali tudi v skladbah
Mendelssohna, Česnokova
in Sattnerja. Škofjeloški ok-
tet je po skoraj desetletnem

premoru v novi sestavi spet
opozoril nase in dokazal, da
je na pravi poti, da se znova

uvrsti med vodilne pevske
sestave na Gorenjskem in
širše. Tudi aplavz se v soboto

kar ni polegel in pevci so v
zaključku dodali še dve
skladbi.

ŠKOFJELOŠKI OKTET, NA NOVO 
V Jurijevi dvorani v Stari Loki je v soboto nastopil Škofjeloški oktet v prenovljeni postavi.

Igor Kavčič

P

Igor Kavčič

Z

NAMIŠLJENI SVETOVI 
V avli Zavarovalnice Triglav je na ogled razstava
likovnih del slikarja in grafika Nejča Slaparja.

Jesenice

Razstava 140 let Kranjske industrijske družbe 

Jutri, v sredo, 30. septembra, ob 13. uri bo na Stari Savi
odprtje razstave 140 let Kranjske industrijske družbe, ki
so jo pripravili v Gornjesavskem muzeju. V okviru Dni
evropske kulturne dediščine pa bo režiser Igor Vrtačnik
predstavil tudi film TV Slovenije o Lambertu Pantzu. I. K.

Škofja Loka

Simbolika vrtnic v Likovni umetnosti

Jutri, v sredo, 30. septembra, ob 19. uri bo v Loškem mu-
zeju predavanje mag. Olge Paulič na temo Simbolika
vrtnic v likovni umetnosti. Hkrati bo potekala tudi pred-
stavitev nagrajenih grafik slikarja Berka, ki jih je avtor
podaril Loškemu muzeju.  I. K.

Pravljica pripoveduje o kitajskem cesarju, ki sanja o novem cesarskem vrtu. Ko cesar 
zasliši peti slavca, ve, da njegov vrt še ni končan. Slavec je dobrohoten, a svoboden. 
Njegova glasba je edinstvena, a se ne pusti ujeti.

Čudovita pravljica, ki so jo v Belgiji prodali v več kot 11 tisoč izvodih, 
je na voljo tudi na Gorenjskem glasu. 
Maloprodajna cena knjige je 16,90 evra, naročniki jo lahko kupite po zelo ugodni
ceni 12 evrov. Na Gorenjskem glasu si knjigo lahko tudi ogledate. 

Pokličite nas po tel.: 04/201 42 41.
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Zdravko Purgar, Lojze Štirn, Slavica Štirn, Marjan Burja, Minka Marčun, Izidor Vrhovnik,
Ronka Kozjek (stojijo od leve) in Boleslav Čeru ter Branko Škofic (čepita) ob zadnjih 
postajah na cerkvi

Škofjeloški oktet se je po skoraj desetih letih vrnil v novi sestavi. / Foto: arhiv okteta

Direktor kranjske enote Aleš Klement z Nejčem Slaparjem
pred njegovo sliko Pica, iz zbirke Zavarovalnice Triglav
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nedeljo, 20. sep-
tembra, se je na
male zaslone
vrnil Mario s Spet
doma. Z njim pa

tudi pronicljivi, zabavni in
modrosti polni profesorji, ki
bodo v tokratni sezoni oddaje
imeli še vidnejšo vlogo.
Zmagovalka tekmovanja Nova
zvezda si ti Mateja pa se
pridružuje ekipi oddaje z
avtodomom vsako nedeljo v
živo v drugem kraju, s seboj pa
prinaša priložnost in nagrade. 

In kdo sploh so profesorji?
Kaj lahko od njih pričakuje-
mo v nadaljevanju? 

Madeleine (igra jo Desa
Muck) je že nekoliko betežna
profesorica (no, ni edina), ki
svoje znanje črpa iz let po
drugi vojni, vsaj zdi se tako.
Pozna vse žive in mrtve le-
gende našega šov biznisa,
malo pomeša letnice in ljudi,
kakšno stvar si tudi težko za-
pomni, a je prisrčna in
prikupno zmedena. Profesor
Albin (igra ga Boris Kobal) je
ravno tako stare šole. Svoje

znanje črpa z gledališkega
odra in ga spretno prenese
tudi v televizijske razmere.
Na jeziku ima vseskozi
primere iz polpretekle
zgodovine, očitno je, da ga
družbeno dogajanje živo za-
nima. Naglušen, a le po potre-
bi. Gospod profesor (igra ga
Gojmir Lešnjak Gojc) se še do
danes ni predstavil po imenu
in priimku. Pozorni opazo-
valec bi rekel, da pride pred
kamere naravnost izza šanka,
a tega ne moremo dokazati,
saj je vseskozi luciden in os-
trih misli. Profesor Rastislav
Zelenik (igra ga Marjan Šarec)
je ujet v svoj akademski svet,
rahlo nevrotičen, nemiren, z
izjemno aktivno govorico tele-
sa, ki poudarja njegovo profe-
sorsko modrost. Je gospod, ki
pravzaprav ne mara spre-
memb in se oklepa svojega
kolesa prav tako kot svojih
načel. V svojih stališčih zna
biti neomajen, edino, kar ga
včasih izdaja, je njegova
nekontrolirana živčnost. Pro-
fesor Bogomil Klobasa (igra
ga Uroš Smolej) pa je nekdan-
ji maneken in model, zdaj v
profesorskih vodah, a še

zmeraj rad koketira s kamero.
Rad se lepo uredi - vsaj njemu
se tako zdi. Zelo natančen,
skoraj pikolovski, malo
čustveno labilen in obožuje
svojo ženo Živo, ki ga od časa
do časa pred kamero celo
nadomešča.

V nedeljo bo Maria obiskal
Gospod profesor, njegove
govorilne ure pa bodo z gosti
oddaje: Manco Košir, pa več

kot unikatnim tandemom
GodArt (Jure Godler in Tilen
Artač) ter pevec Samuel Lu-
cas. Med seboj se bosta
pomerila dekliška pevska
zbora Aurora iz Ljubljane in
Deorina iz Kočevja, Mateja
pa se bo potepala v Vidmu-
Dobrepolju. Glasbeni del pa
so zaupali Manci Izmajlovi,
Heleni Blagne in gostu
Samuelu Lucasu. 

Alenka Brun

V

GOVORILNE URE PRI MARIU
Z Mariom so se v Spet doma vrnili tudi profesorica Madeleine, profesorji Albin, Rastislav Zelenik, 
Bogomil Klobasa in Gospod profesor, ki svoje znanje razdajajo na posebnih govorilnih urah.

Prve oktobrske govorilne ure bodo Profesorjeve. 

ktober je precej
filmsko obar-
van. Naj vas
spomnimo na
že 12. Festival

slovenskega filma, ki se je v
Portorožu začel včeraj in bo
trajal do jutri. Na festival se je
letos prijavilo 74 filmskih
projektov, od tega 23 celove-
černih, 17 srednjemetražnih
in 34 kratkih. Od odprtju fe-
stivala pa so zavrteli kratki
film prodornega kranjskega
režiserja Miha Knifica Lovec
oblakov, kot napovednik fil-
ma pa so kranjski The Tide
pred kratkim lansirali video-
spot za pesem Snow!, ki ga je
ravno tako režiral Miha. Spot

že dviguje prah, ker za trenu-
tek prikaže erotični prizor,
kjer pa se tako ali tako nič ne
vidi, gledalec lahko le domne-
va. Spot je dober, tako da se
od filma pričakuje veliko. 

Lovec oblakov je futuristič-
na pripoved. Piše se leto
2147. Zemlja je ena sama
puščava, Sonce roparica na
nebu brez oblačka. V Mestu
rdeče puščave životari pešči-
ca starcev. Da gre za nekda-
nje poletno letovišče, pričajo
pomoli, ki izginjajo v pušča-
vo, kjer je nekoč bučalo mor-
je. Nekega dne vstopi v bar
Fontana neznanec. Vaški po-
sebnež Leon, Mož s klobu-
kom, v njem prepozna Lovca
oblakov, enega tistih, ki so lo-
vili hlad, potem pa obveljali
za povzročitelje katastrofe ...

LOVEC OBLAKOV
Alenka Brun
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Filmsko gledališče Kina Sora

Kino Sora Škofja Loka tako kot vsako leto tudi letos orga-
nizira Filmsko gledališče - od danes in vsak naslednji pe-
tek ob 20. uri do 27. oktobra. Ogledali si boste lahko fran-
cosko romantično komedijo Ljubezen nima cene; biograf-
sko dramo o slavni francoski modni oblikovali Coco Cha-
nel; provokativno delo, ameriško-nemški vojni film Ne-
slavne barabe; ameriško kriminalno dramo Državni sov-
ražniki; angleško ganljivo zgodbo, dramo, ki je prejela kar
nekaj nagrad Genova; srbsko zgodovinsko vojno dramo
Jurij ubije zmaja; še eno dramo, ki je pobrala veliko 
nagrad, Svet je velik in rešitev se skriva za Vogalom; fran-
cosko Skrivnost, delo Clauda Millerja, enega najboljših so-
dobnih francoskih režiserjev, in za konec še zadnje uspeš-
no filmsko delo Damjana Kozoleta Slovenka. A. B.

Pop In se krepi

Popovemu Pop Inu od-
daje 24UR se je z okto-
brom kot stalna novinar-
ka pridružila Mateja Ro-
poša. Za Pop In bo čez
teden pripravljala dnev-
ni pregled družabnih do-
godkov z zanimivimi in
atraktivnimi informacija-
mi iz sveta glamurja,
glasbe, filma. Zanimive
video prispevke pa bo
pripravljala tudi za za-
bavni spletni Ekskluziv
hiše. 
Mateja je izkušena novi-
narka, saj je v medijih
aktivna že sedmo leto,
in pravi, da se je v televizijski medij zaljubila takrat, ko je
prvič prestopila prag POP TV-ja. A. B.

Nesmrtni Henrik Ibsen

Z nedeljo, 4. oktobrom, na 2. program TVS (ob 20.50) pri-
haja nova norveška nadaljevanka Nesmrtnik.
Henrik Ibsen velja za enega najbolj slavnih in največkrat iz-
vajanih svetovnih dramatikov. Tridelna mini serija Nesmr-
tnik prikazuje velikega dramatika v času njegovega otrošt-
va in mladosti. 
Henrik se je rodil v norveškem mestecu Skien leta 1828.
Njegov oče je bil bogat trgovec, a je nenadoma doživel fi-
nančni zlom in življenje je postalo drugačno. Po vodi so

splavali načrti o študiju medicine in življenju v prestolnici.
Oče se je zapil, mati se je zaprla v svoj svet nemih lutk.
Mladi Henrik se je pri petnajstih tako zaposlil kot vajenec
v oddaljeni vasi na jugu Norveške. Bil je osamljen in je
iskal uteho v naročju kuhinjske pomočnice. To je bilo zanj
usodno, saj je dekle zanosilo in oče se mu je odrekel.
Kmalu se je vključil v literarne kroge. Ponoči je študiral la-
tinščino, zaljubil se je in končno našel svoj cilj. Pri enain-
dvajsetih je napisal prvo dramo Catilina. Kmalu potem se
je odpravil v prestolnico in začel novo življenje. Svojih
staršev ni videl nikoli več.  A. B.

Mateja Ropoša (desna) v
družbi sodelavke Ote Roš
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SUDOKU
Navodila: v kvadrate vpišite števila od 1 do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov.

Sestavila: Petra F.

KINO SPORED

Torek, 29. 9.
17.10, 19.25, 21.40 COCO CHANEL
17.00, 19.10, 21.20 GRDA RESNICA
16.40, 18.50, 21.00
V VIŠAVE 3D sinhronizirano

Sreda, 30. 9.
17.10, 19.25, 21.40 COCO CHANEL
17.00, 19.10, 21.20 GRDA RESNICA
16.40, 18.50, 21.00
V VIŠAVE 3D sinhronizirano

Četrtek, 1. 10.
16.40, 19.00, 21.30 OKROŽJE 9
17.30 HUDIČEVI JEZDECI
19.20, 21.40 LJUBIMKI
17.00, 19.10 V VIŠAVE 3D sinhronizirano
21.20 STREL SMRTI

Petek, 2. 10.
16.40, 19.00, 21.30, 23.50 OKROŽJE 9
17.30 HUDIČEVI JEZDECI
19.20, 21.40, 0.00 LJUBIMKI
17.00, 19.10 V VIŠAVE 3D sinhronizirano
21.20, 23.20 STREL SMRTI

Sobota, 3. 10.
14.20, 16.40, 19.00, 21.30, 23.50
OKROŽJE 9
15.40, 17.30 HUDIČEVI JEZDECI
19.20, 21.40, 0.00 LJUBIMKI
14.50, 17.00, 19.10
V VIŠAVE 3D sinhronizirano
21.20, 23.20 STREL SMRTI

Nedelja, 4. 10.
14.20, 16.40, 19.00, 21.30 OKROŽJE 9
15.40, 17.30 HUDIČEVI JEZDECI
19.20, 21.40 LJUBIMKI
14.50, 17.00, 19.10
V VIŠAVE 3D sinhronizirano
21.20 STREL SMRTI

Ponedeljek, 5. 10.
16.40, 19.00, 21.30 OKROŽJE 9
17.30 HUDIČEVI JEZDECI
19.20, 21.40 LJUBIMKI
17.00, 19.10 V VIŠAVE 3D sinhronizirano
21.20 STREL SMRTI

Torek, 29. 9.
19.40, 21.40 BREZ POVRATKA 4 3D (18+)
17.40, 20.30 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
19.10 HUDIČEVI JEZDECI
17.10, 20.10 KOMIKI
16.30, 21.10 SVETI JURIJ UBIJE ZMAJA
16.00, 18.10, 20.20
V VIŠAVE 3D sinhronizirano
15.20, 17.30 V VIŠAVE 3D

Sreda, 30. 9.
19.40, 21.40 BREZ POVRATKA 4 3D (18+)
17.40, 20.30 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
19.10 HUDIČEVI JEZDECI
17.10, 20.10 KOMIKI
16.30, 21.10 SVETI JURIJ UBIJE ZMAJA
16.00, 18.10, 20.20
V VIŠAVE 3D sinhronizirano
15.20, 17.30 V VIŠAVE 3D

Četrtek, 1. 10.
20.00 VSE MOJE BIVŠE

Petek, 2. 10.
20.00 LJUBEZEN NIMA CENE

Sobota, 3. 10.
18.00 LJUBEZEN NIMA CENE
20.00 VSE MOJE BIVŠE

Nedelja, 4. 10.
20.00 VSE MOJE BIVŠE

Petek, 2. 10.
20.00 COCO CHANEL

Sobota, 3. 10.
18.00 COCO CHANEL
20.00 VSE MOJE BIVŠE

Nedelja, 4. 10.
18.00 VSE MOJE BIVŠE 
20.00 COCO CHANEL

Petek, 2. 9.
19.00 SNUBITEV

Sobota, 3. 9.
19.00 SNUBITEV

KINO ŽELEZAR, JESENICE

LINHARTOVA DVORANA, RADOVLJICA

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

PLANET TUŠ, KRANJKOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

Rešitev

itamini v obliki
tablet in razna
druga prehran-
ska dopolnila se
dandanes dobijo

že skoraj v vsaki večji živilski
trgovini ali drogeriji. Veliko-
krat je mogoče zaslediti raz-
lične oglase, ki promovirajo
prehranska dopolnila na tak-
šen način, da obljubljajo
zdravljenje določenih bolez-
ni, odpravo različnih težav,
kot so na primer prekomer-
na teža in aknasta koža, ali
pa zaščito pred sezonskimi
obolenji, kot sta prehlad in
gripa. Čemu naj potrošniki
verjamemo in kdaj naj dva-
krat premislimo. 

Strokovnjaki opozarjajo,
da je namen prehrambenih
dodatkov, med katere sodijo
vitamini in minerali v obliki
tablet, dopolnjevati običajno
prehrano. Kadar prehranska
dopolnila uživate v ustreznih
odmerkih, so večinoma var-

na. Nikakor pa večja količina
ne pomeni tudi boljšega
učinka, ravno nasprotno,
lahko vam tudi škodi. Po-
membno je vedeti, da s pre-
hranskimi dodatki ne more-
te nadomestiti običajne pre-
hrane. Dejstvo je namreč, da
je večina vitaminov, minera-
lov in drugih prehranskih
dodatkov sintetičnega izvora,
kar nikakor ne more nado-
mestiti vitaminov in minera-
lov naravnega izvora. Zgolj
peščica vitaminov, ki jih lah-
ko kupimo, so popolnoma
naravni vitamini, saj je pri-
dobivanje le-teh izredno dra-
go, tako je običajno v prepa-
ratih, ki se ponašajo z ime-
nom naravni ali organski,
zgolj majhen odstotek narav-
nih vitaminov, preostali del
je sintetični. Veliko tako ime-
novanih naravnih vitaminov
vsebuje sintetične spojine, ki
naj bi ojačale delovanje vita-
minov, ali jih stabilizirala.
Primeri takšnih so acetat,
klorid, hydrochlorid, nitrati,
bitrati ipd.

Sintetični vitamini
Ti vitamini so pridobljeni

iz naravnih ali pa iz kemič-
nih virov. V najboljšem pri-
meru dosegajo 50-odstotno
uspešnost v primerjavi z
naravnimi. Kljub temu pa
se tržijo kot popolnoma
enakovredni naravnim. Ho-
listiki opozarjajo, da uradna
medicina naše telo obravna-
va v nasprotju s holističnim
pristopom, kot skupek po-
sameznih organov in tako
tudi zdravi le en del telesa,
namesto da bi obravnavala
celega človeka. Opozarjajo,
da so sintetični vitamini
lahko v resnici zelo škodlji-
vi našemu telesu, saj v šte-
vilnih primerih uživanje
sintetičnih vitaminov
zmanjša sposobnost telesa
za absorbcijo vitaminov.
Hkrati pa navajajo tudi, da
je čisto mogoče, da bo ne-
koč v prihodnosti znanost
odkrila vsa glavna hranila,
ki jih naše telo potrebuje,
vendar opozarjajo, da je
matematično nemogoče, da

bo odkrila vse interakcije
med njimi in kako vplivajo
eno na drugega.

Primerni prehrambeni
dodatki

Kateri dodatki vam torej ne
bodo škodili? Tisti, ki so kon-
centrati vitaminov in mine-
ralov, pridobljeni iz hrane,
npr. kvas, jetra ... Obstajajo
pa tudi kombinacije super-
hrane, kot so spirulina, chlo-
rella, cvetni pelod, pšenična
trava (pira), preko katere bo-
ste dobili veliko vitaminov in
mineralov, mogoče manj kot
pri ostalih, zato pa se ta dosti
bolje absorbira v telo.

Pri jemanju vitaminov,
topnih v maščobi (A,D, E in
K), je potrebno uživati tudi
prehrano, bogato z maščo-
bami, saj to omogoči in po-
speši njihovo absorpcijo.
Zato jih je treba jemati sku-
paj s hrano. Železo se bolje
absorbira z majhno količi-
no mesa in hrane, ki vsebu-
je vitamin C. Absorpcija
kalcija je veliko boljša, če ga
uživamo skupaj s hrano.
Učinek kalcija na izgradnjo
zdravih kosti se poveča s so-
časnim jemanjem magne-
zija. Tudi antioksidantna vi-
tamina C in E delujeta v si-
nergiji, zato je najbolje, če
ju vzamete sočasno. 

Tania Mendillo
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jubljana 2008. Slo-
venija predseduje
Evropski uniji. Alek-
sandra je stara 23 let
in študira anglešči-

no. Doma je iz manjšega
mesta. Oče in mama sta lo-
čena. Pripravlja se na diplo-
mo. Nikomur se niti sanja
ne, da ima v oglasniku oglas

pod šifro Slovenka in da se
prostituira. Spretno manipu-
lira z ljudmi okoli sebe, laže,
tudi krade in sovraži mamo.
Edini, ki ga ima zares rada,
je njen oče. Aleksandra ima
svoje načrte za življenje, ki
pa ni tako enostavno, kot si
predstavlja. 

Slovenka prihaja v sloven-
ske kinematografe v četrtek,
1. oktobra.

Alenka Brun

L

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

VSI IMAMO
SKRIVNOSTI 
Slovenka, novi film režiserja Damjana Kozoleta,
navdušuje občinstvo in strokovno javnost 
povsod, kjerkoli se pojavi. Kritike so bile odlične,
vse pa so izpostavile tudi izjemno igro debitantke
Nine Ivanišin.

LEPOTNE SKRIVNOSTI

VITAMINOMANIJA
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ačetek letošnjega
šolskega leta si
bodo žabniški
učenci in učitelji
dobro zapomnili,

saj so po dolgih letih dočaka-
li prenovljeno šolo. Tako 70
šolarjev kot tudi 52 malčkov
v vrtcu se v novih prostorih
dobro počuti. Kakšna je nova
šola v primerjavi s staro,
smo povprašali petošolce, ki
so nam zatrdili, da zdaj pre-
cej raje hodijo v šolo. "Razre-
di so večji, hodniki pa lepši
kot prej. Vsak ima svojo
mizo in omarico. Šola je zdaj
lepe barve," je odvrnila Ema
Leban. "Za pevski zbor in li-
kovni pouk imamo posebni
učilnici. Knjižnica je večja in
bolj sodobna, v njej je po no-
vem več knjig in kar osem
računalnikov," je dodala Ka-
rin Hartman. Urška Pavlovič
je poudarila, da imajo pred
šolo zdaj tudi novo asfaltira-
no igrišče, ki je ograjeno:
"Včasih nam je žoga med
igro pogosto ušla na cesto,
zdaj pa smo zaradi ograje
bolj varni. Vhoda za vrtec in
šolo sta po novem ločena."
Jakob Ziherl meni, da je bila
šola prej tako stara, da bi se
lahko kar podrla. "Pozimi

nas ne bo več zeblo, saj je vča-
sih pri oknih in vratih pihalo
noter," se je spominjal Mar-
tin Šifrer, Karin pa je ob tem
dodala, da bodo tudi stroški
ogrevanja zdaj manjši ...

Petošolci so o novi šoli to-
rej imeli povedati veliko le-
pega, na vprašanje, ali še kaj
pogrešajo, pa so v en glas za-
klicali, da telovadnico. "Pa še
petdeset klicajev napišite
zraven," ob tem pristavi Ja-
kob. "Na telovadnico čaka-
mo že 30 let. Že ko je moj
očka hodil v šolo, so si jo že-

leli," pravi petošolec Lenart
Marjanovič.

Telovadnico naj bi v Žab-
nici predvidoma dočakali do
prihodnjega šolskega leta.
"To je na slovesnosti ob od-
prtju nove šole obljubil žu-
pan in upamo, da se bomo
telovadnice res kmalu veseli-
li, saj moramo zdaj telovad-
bo izvajati zunaj, v učilnicah
in manjšem prostoru v man-
sardi. Na hodnikih zdaj ne
moremo več telovaditi, saj so
po prenovi ožji," je pojasnila
vodja žabniške šole Milena

Küssel in dodala, da bodo s
telovadnico obenem pridobi-
li tudi večji večnamenski
prostor, ki ga sedaj nimajo.

Podobno kot otroci so nad
novimi prostori navdušeni
tudi učitelji. Šola je bila prej
resnično dotrajana, kar je po
besedah Milene Küssel vpli-
valo tudi na slabši vpis:
"Imeli smo premalo prosto-
rov, ti so bili slabo opremlje-
ni ... Šola je zdaj bistveno
bolj funkcionalna, zahvalju-
joč novi ograji pa se počuti-
mo bolj varno."

V ŠOLI JIH NE BO VEČ ZEBLO
"Šola je bila prej tako stara, da bi se lahko kar podrla. Pozimi nas je zeblo, saj je pri vratih in oknih
pihalo noter," se stare šole v Žabnici spominjajo otroci, ki precej raje hodijo v šolo, odkar je ta
povsem prenovljena.

Ana Hartman

Z obotne matineje so
že dolgoletna stal-
nica, ki vsako sobo-
to v Prešernovo gle-
dališče v Kranju

privabijo številne otroke. Že
šestnajstič po vrsti bodo otro-
ci vsako soboto povabljeni na
domišljijska potovanja, ka-
mor jih bodo popeljale lut-
kovne, gledališke, glasbene
in plesne predstave. Sobotne
matineje bodo letos obsežne
za kar štiriindvajset predstav,
prva bo na sporedu to sobo-
to, 3. oktobra, ob 10. uri, zad-
nja predstava v sezoni pa bo
v soboto, 10. aprila 2010, se-
veda ob enakem času. Tudi
letos bosta organizatorja Kri-
ce Krace in Prešernovo gle-
dališče, matineje tako kot
prejšnja leta omogoča Mest-
na občina Kranj, s progra-
mom sledila novim uprizo-
ritvam gledališč iz vse Slove-
nije, hkrati pa bodo poskrbe-
li, da si bodo otroci lahko
ogledali tudi predstave, ki so

se z leti prekalile in postale
lutkovna klasika. Cena posa-
mezne vstopnice bo 3,50
evra, tudi letos pa so pripra-
vili abonmajske vstopnice v
vrednosti 63 evrov, ki jo je
mogoče plačati tudi v dveh
obrokih. 

Prva oktobrska lutkovna
predstava ima naslov Zakaj
teče pes za zajcem, uprizorilo
pa jo bo Lutkovno gledališče
Nebo, sledil bo Krtek Zlatko
ali Kakec, ki je padel z neba,
Lutkovnega gledališča Fru
Fru, pa Jaka in sraka Gledališ-
ča Unikat in zadnjo oktobr-
sko soboto še predstava Jajce
Lutkovnega gledališča Ljub-
ljana. Tisti najmlajši, ki jim je
Prešernovo gledališče "preve-
liko", pa lahko svoja prva gle-
dališka doživetja izkusijo tudi
v dvoranici Krice Krace pri
vodnjaku na Glavnem trgu
22, kamor ste vabljeni na
ogled predstav ob petkih ob
17.30. V petek, 2. oktobra, bo
na sporedu predstava Mojca
Pokrajculja v izvedbi Kaličop-
kovega gledališča.

SPET SO TU
SOBOTNE MATINEJE
Gledališki abonma za najmlajše z dolgoletno
tradicijo se bo v soboto, 3. oktobra, začel z
lutkovno predstavo Zakaj teče pes za zajcem.

Igor Kavčič

S

SUDOKU 
ZA OTROKE

Rešitev:

Navodilo za reševanje:
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6. Upoštevajte:
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat.
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat.
3. V vsakem pravokotniku s 3 x 2 polji je vsaka številka vpisana le enkrat.

Sestavila: Eva in Bine 

TISOČ UGANK ZA ŠOLARJE
Franc Ankerst vam zastavlja naslednjo uganko:

To ni marmelada, ker bolj je sladko,
čebelice v cvetju nabrale so to.

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime,
priimek in naslov na številko 031/691 111. Nekdo bo pre-
jel knjižno nagrado. Ime nagrajenca bomo objavili pri-
hodnji torek. Rešitev prejšnje uganke se glasi Rdeči križ.
Največ sreče pri žrebu je imel Žiga Reya iz Železnikov.

Založništvo in izobraževanje,
Gorenjska cesta 33 c, 
4240 Radovljica
tel.: 04 5320 200, 
faks: 04 5320 211
e-pošta: zalozba@didakta.si
www.didakta.si

Rešitve pošljite na Gorenjski glas, 
Bleiweisova 4, 4000 Kranj, do srede,
14. oktobra 2009. 
Trije nagrajenci nagradne križanke 
DIDAKTA, ki je bila objavljena 25. 
avgusta, so: Jožef Leskovec iz Šk.
Loke, Amon Lavtar iz Podnarta in Kat-
ja Capuder iz Moravč.

Zakladnica klasičnih pravljic

V tej čudoviti zakladnici so zbrane
klasične pravljice, ki zagotavljajo
ure in ure zabave. Gre za pravljice,
ki jih že vsi poznamo, zbirka pa je
še posebej dragocena zato, ker ne
gre za sodobne priredbe pravljic,
pač pa za prevode originalnih za-
pisov Perraulta, bratov Grimm in
Andersena.
Cena: 24,90 EUR, 
format: 20 cm x 24 cm
Naročila in informacije po telefonu
04/5320 203 in na www.didakta.si

Žabniški učenci upajo, da bo ob prenovljeni šoli kmalu zrasla še telovadnica. Dotlej bodo
morali telovaditi v razredih, manjšem prostoru v mansardi ali pa zunaj, tako kot petošolci
na fotografiji. / Foto: Tina Dokl



e že tako, da včasih dol-
goletna tradicija in de-
diščina ne pomenita ve-
liko ali skoraj nič. To ve-
lja tudi v avtomobil-

skem svetu, zato ni nobeno
presenečenje, da je lani nova
Oplova Insignia temeljito po-
metla s filozofijo in dedišči-
no svoje predhodnice Vectre.
Z novim modelom srednje-
ga razreda so namreč pri
Oplu naredili temeljito stil-
sko preobrazbo in če ne bi
imela Insignia spredaj ma-
ske z dovolj opaznim logoti-
pom, bi jo bilo mogoče pripi-
sati tudi kakšni drugi znam-
ki. Oblikovalci so šli tokrat v
smer zaobljenih karoserij-
skih potez, s čimer so ukroji-
li precej športno nastrojeno
limuzino, ki ima lahko štiri
vrata ali s petimi prtljažnimi
kombilimuzinski zadek. In-
signia zna v večji meri očara-
ti spredaj, kjer izkazuje moč
svojega karakterja, tudi boč-
ne linije delujejo dinamično,

medtem ko je zadek dokaj
konfekcijski.

Zunanja dolžina obeta obi-
lo notranjega prostora, ki je
potnikom na voljo tudi na za-
dnji klopi. Sprednja sedeža
sta zasnovana dokaj športno,
nizko sedenje pa napeljuje,
da je za ta avtomobil treba
imeti zdravo hrbtenico. Obli-
kovna revolucija se nadaljuje
tudi pri zasnovi armaturne
plošče, ki je očarljiva pred-
vsem z velikimi in dobro pre-
glednimi merilniki, precej
manj pa s sredinsko konzolo,
kjer so nameščeni gumbi za
uravnavanje radijskega siste-
ma in klimatske naprave. Tu-
kaj se Oplovi notranji arhitek-
ti iz prejšnjih kritik še niso
naučili veliko, saj so gumbi za
upravljanje še vedno premalo
različni in izstopajoči, svoj de-
lež k zapletenosti upravljanja
pa doda še nerodno nameš-
čen sredinski gumb na sre-
dinski konzoli, skupaj z infor-
macijskim zaslonom z meni-
ji, ki vozniku odvračajo pozor-
nost s ceste in ga spravljajo ob
živce. Več občutka bi lahko
pokazali tudi za plastiko, ki je
zelo občutljiva za vsak dotik
in milo zaječi ob vsaki že mal-
ce občutnejši cestni grbini.
Insignia torej v potniški kabi-
ni izkazuje predvsem prostor-
nost, ki se nadaljuje tudi v
nadpovprečnem prtljažnem
prostoru.

Veselje na voznikov obraz
spet zvabi bencinski 2,0-litrs-
ki turbinsko podprti štirivalj-
nik. Pogonski stroj ponudi
kar nekaj športnih užitkov,
pospeški so na trenutke sko-
raj pregrobi, moč in navor po-

polnoma zadoščata za tekočo
in dinamično vožnjo, užitke
dopolni še dokaj gladko tekoč
šeststopenjski ročni menjal-
nik, ki pa vselej le ne more
slediti motorni energiji. Od-
ločno pritiskanje stopalke na
plin ima za posledico krepko
višjo porabo goriva, kot jo ob-
ljublja tovarna, saj se brez sra-
mu povzpne tudi do 12,8 litra
na 100 kilometrov. Ampak,
kdor kupuje avtomobil s
športnim karakterjem, pač
mora računati tudi na to,

manj prijetno uporabniško
plat. Poleg tega Insignia z do-
datnim športnim progra-
mom režima delovanja mo-
torja, čvrstosti krmiljenja in
trše nastavitve podvozja lahko
ponudi še dodatne možnosti,
ki jih nekateri tekmeci še ne
premorejo.

Dediščina preteklosti je to-
rej lahko zlahka pozabljena,
prihodnost pa je vsaj navi-
dezno dokaj svetla, če se v av-
tomobilskem svetu ne zgodi
še kaj pretresljivega.

07 TOREK_29. 09. 2009

AVTOMOBILIZEM

Matjaž Gregorič

J

DEDIŠČINA VREZ VREDNOSTI
Test: Opel Insignia 2.0 16V Turbo Sport

OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

Mere: d. 4,830, š. 1,858, v. 1,498 m, medosje 2,737 m 
Prostornina prtljažnika: 520/1465 l 
Teža (prazno v./ dovoljena): 1538/2135 kg 
Vrsta motorja: štirivaljni, turbobencinski 
Gibna prostornina: 1998 ccm 
Največja moč pri v/min: 162 kW/220 KM pri 5300 
Največji navor pri v/min: 350 pri 2000 
Najvišja hitrost: 242 km/h 
Pospešek 0-100 km/h: 7,6 s 
Poraba goriva po EU norm.: 12,6/ 6,7/ 8,9 l/100 km 
Emisija CO2 g/km: 197 (Euro IV)
Maloprodajna cena: 28.420 EUR 
Uvoznik: GM SEE, podružnica Ljubljana 

užnokorejska Kia je po
dobrih dveh letih proiz-
vodnje svojega trenut-
no najbolj popularnega
modela Cee'd poskrbe-
la za manjši osvežitveni

poseg. Spremembe sta na
kombilimuzinski in kombi-
jevski karoserijski izvedbi
vidne predvsem na spre-
dnjem delu, kjer se novi
maski hladilnika pridružu-
jeta nekoliko modificirana
žarometa, zadaj pa imajo
zdaj vse tri različice luči s
svetlečimi diodami. Trivrat-
ni Pro_Ceed ni dobil nove-
ga obraza, skupaj z obema
drugima različicama pa ima
nekoliko osveženo notra-
njost, kjer so opazni meril-
niki z novo grafiko, nove se-
dežne prevleke, nova genera-

cija radijskega sistema in
dvopodročna samodejna kli-
matska naprava. Pri motor-
jih ni večjih sprememb, v iz-
boru ostajajo 1,4- in 1,6-
litrski bencinski štirivaljnik
(59 kW/80 KM in 66
kW/90 KM) ter 1,6- in 2,0-
litrski turbodizel (85
kW/115 KM in 103 kW/140
KM). Novost sta šeststo-

penjska menjalnika pri
obeh turbodizelskih izved-
bah. Cene osveženega Cee'-
da so se spremenile le za
malenkost, za najcenejši tri-
vratni Pro_Ceed je treba od-
šteti 9.990 evrov, 10.690
ponujajo najcenejšo pet-
vratno kombilimuzino, za
dva dodatna tisočaka pa
kombijevski Cee'd CW.

MANJŠA OSVEŽITEV ZA KIO CEE'D
Matjaž Gregorič

J

NA KRATKO

VOLVO: Pogajanja o proda-
ji tega švedskega avtomobil-
skega proizvajalca se nada-
ljujejo. Kot je znano, si
skandinavsko avtomobilsko
znamko, ki je trenutno še v
lasti Ford Motor Company,
želi kitajski Geely Automoti-
ve, čeprav uradno pri Fordu
tega ne potrjujejo. Kitajci
naj bi bili za Volvo priprav-
ljeni odšteti približno 2,5
milijarde ameriških dolar-
jev. 

TATA: Pri indijskem avto-
mobilskem konglomeratu
so sporočili, da bodo do leta
2014 zaprli eno od treh to-
varn, ki proizvajajo avtomo-
bile Land Rover in Jaguar.
Obe tovarni sta v osrednjem
delu Velike Britanije. Obe
avtomobilski znamki je Tata
kupila lani za 2,3 milijarde
dolarjev. M. G.
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odelavci Radia
Ognjišče so Slom-
škov jubilej in pet-
najstletnico oddaja-
nja zaznamovali z

dvodnevnim kolesarjenjem
po poti Slomškovega življe-
nja. Na pot so se odpravili 22.
septembra, štartali v Slom-
škovi rojstni Ponikvi, nadalje-
vali skozi Hudinjo v Celju,
Novo Cerkev, Velenje, Šmart-
no pri Slovenj Gradcu do Št.
Andraža v Avstriji, kjer je bil
Slomšek trinajst let škof in od
koder je pred 150 leti prene-
sel sedež škofije. Drugi dan
so kolesarili po Labotski in
Dravski dolini, se ustavili v

Vuzenici, kjer je napisal uč-
benik Blaže in Nežica v ne-
deljski šoli, po (končnih) dve-
sto kilometrih pa kolesarje-
nje sklenili v Mariboru in se
udeležili molitvene ure, ki je
na predvečer Slomškovega
godu potekala v stolnici.

V začetku septembra pa je
sedemdeset let v krogu prija-
teljev, znancev in veteranov
kranjskega športa na vrtu
svoje hiše praznoval Mate Be-
čić. Zbralo se jih je veliko,
Mateja pa najdemo med tisti-
mi, ki so od leta 1974, ko se je
vaterpolo ločil od plavanja,
vaterpolski klub v Kranju tudi
vodili. Je pa Mate spisal tudi
avtobiografijo, ki jo bomo
verjetno v prihodnosti lahko
brali.

Piknik pa je pri Faričevih v
Radencih ob Kolpi že drugič
pripravila slovenska ekipa v
smučarskem krosu. Poleg re-
prezentantov, vodstva in so-
delavcev so se povabilu na
piknik odzvali tudi predstav-
niki Smučarske zveze Slove-
nije (SZS), pokrovitelji in
opremljevalci. Za podporo se
je mecen krosa in prireditelj
piknika Jože Farič posebej
javno zahvalil številnim in
tudi prisotnemu (novemu)
predsedniku uprave Zavaro-
valnice Triglav Matjažu Ra-
kovcu. Druženje je potekalo v
precej neformalnem vzduš-
ju, nekaj dni po pikniku pa se
je ekipa v smučarskem krosu
že podala na švicarski ledenik
Saas Fee. Šestdnevnega tre-

ninga so se udeležili Saša Fa-
rič ter pet fantov: Filip Flisar,
Simon Jecl, Matej Adorjan,
Alan Vidovič in novinec Bor
Kunovar.

Blejski Wellness Živa pa je
v septembru praznoval peto
obletnico delovanja. Ob tej
priložnosti so za obiskovalce
pripravili številne ugodnosti
in presenečenja, v soboto pa
Živin dan. V bazenskem
kompleksu so bile še pose-
bej dobrodošle družine, za
vse tiste, ki so si zaželeli bolj
umirjene sprostitve, pa so v
svetu savn pripravili sladko
savnanje z medenimi pilingi
in čokoladno-sadnimi pri-
boljški. Brez žrebanja, pri-
vlačnih nagrad in rojstno-
dnevne torte nikakor ni šlo. 

DRUŽABNA KRONIKA

Aretiran v Švici

V Franciji živečega režiserja poljskega
rodu Romana Polanskega je policija areti-
rala ob prihodu v Švico, kjer naj bi na
filmskem festivalu v Zürichu prejel nagra-
do za življenjsko delo. Zadržali so ga na
podlagi več kot trideset let starega naloga

za aretacijo ameriških oblasti, natančneje iz leta 1978,
ko je imel spolni odnos s 13-letnico. Polanski je takrat
dejanje priznal, a še preden bi mu lahko sodili, je ZDA
zapustil in se nikoli več vrnil.

Vzpon na Kilimanjaro

Jessica Biel bo januarja splezala na naj-
višji afriški vrh Kilimanjaro, z namenom
ozaveščanja o pomembnosti pitne vode
po svetu. "To je osnovna človeška potre-
ba, ki jo je treba resno obravnavati," po-
ziva igralka, ki bi rada pomagala po naj-

boljših močeh. Pridružila se ji bosta igralka Isabel Lucas
ter pevca Lupe Fiasco in Kenna. Slednja je tudi pobud-
nica ekspedicije, saj je njen oče med odraščanjem v Eti-
opiji bolehal zaradi okužene vode.

Med nosečnostjo pilotira

Šest mesecev noseča Gisele Bündchen,
ki bo počakala do rojstva, da izve spol
otroka, se uči pilotirati helikopter. "Je ena
najboljših učenk, kar sem jih kdaj imel.
Res razume, kako helikopter leti. Pozna
vsa pravila in predpise. Fantastično pilo-

tira helikopter. Je zelo sproščena, strokovna in posluša,"
jo hvali inštruktor Keith Douglass. In kaj je njen motiv?
Kot ambasadorka dobre volje pri okoljskem programu
Združenih narodov bo pomagala pri iskanju alternativ-
nih letalskih goriv.

Jaime poročena, Ellen mamica

Jaime Pressly, znana iz humoristične na-
nizanke Jaz sem pa Earl, se je poročila z
odvetnikom Simranom Singhom. Usodni
da sta dahnila pred sorodniki in prijatelji,
med njimi je bil tudi njen dveletni sin
Dezi James, ob sončnem zahodu v Mali-

buju s pogledom na Pacifiški ocean. Ellen Pompeo,
zvezdnica serije Talenti v belem, in njen mož, glasbeni
producent Chris Ivery pa sta se razveselila svojega prve-
ga otroka. Hčerki sta dala ime Stella Luna.

POSEBNA PRAZNOVANJA
Kolesarski Slomškov jubilej, zlata generacija kranjskih vaterpolistov se je zbrala na prav posebnem
pikniku, slovenska ekipa v smučarskem krosu je že drugič povabila na Kolpo, praznovala pa je tudi
blejska Živa.

Sodelavci Radia Ognjišče so Slomškov jubilej in petnajstletnico
oddajanja praznovali na prav poseben način: z dvodnevnim
kolesarjenjem po poti Slomškovega življenja. / Foto: arhiv radia 

Zlata generacija nasmejanih kranjskih vaterpolistov: Karel
Švarc in soproga Jadranka, Matjaž Kodek, Tomo Balderman,
Franca - Kuhar in Rebolj ter Iztok Kraševec / Foto: osebni arhiv

Krasno darilo in izvirna ideja: slavljenec Mate Bečić in Anton
Arvaj s krasno in okusno sedemdesetico. / Foto: osebni arhiv

Najboljša slovenska tekmovalka v smučarskem krosu Saša
Farič in direktor SZS Jaro Kalan / Foto: osebni arhiv

Alenka Brun

S

Vodja Wellnessa Živa Jana Pretnar, terapevti Lidija Kavčič,
Zinka Kosec, Mitja Gorec, Primož Junež in receptorki Melita
Zupan Benič ter Sanela Silič / Foto: Anka Bulovec

Živin dan je bil v prvi vrsti namenjen otrokom. Brez žreban-
ja, privlačnih nagrad in rojstnodnevne torte nikakor ni šlo.
Ta je šla ravno tako v slast mlajšim kopalcem. / Foto: Anka Bulovec

Pred nedavnim je na Ljubljanskem gradu potekala še
ena izmed mnogih modnih revij. Tokrat je bila 
posvečena jeansu, obiskala pa jo je tudi direktorica 
podjetja Diesel Dunaj Liesa Koestl. / Foto: Zaklop

VRTIMO GLOBUS




