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Gradnja avtoceste poteka po načrtu 
O d s e k P o d t a b o r - P e r a č i c a na j bi d o k o n č a l i n o v e m b r a l e t o s , o d s e k P e r a č i c a -

V r b a pa d o k o n c a p r i h o d n j e g a leta . 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Kot so povedali dan 
uprave Družbe za avtoceste 
(Dars) Abdon Peklaj in nje-
govi sodelavci na včerajšnji 
novinarski konferenci, grad-
nja manjkajočih avtocestnih 
odsekov ria Gorenjskem po-
teka po načrtu in brez večjih 
zapletov. 

Graditeljem gre na roke 
mila zima, vendar za zdaj še 
ne upajo napovedati, ali bodo 
zaradi tega lahko tudi nekoli-
ko prej končali z gradnjo. Na 
2,4 kilometra dolgem odse-
ku Podtabor-Peračica, kjer 
gradijo na novo le severni del 
vozišča avtoceste, zaključuje-

jo gradbena dela na prvih 
920 metrih, poskrbeti pa 
morajo še za varovalno ogra-
jo, zaš6tno mrežo in signali-
zacijo. Glavna dela so v pre-
doru Ljubno in na viaduktu 
Peračica. V predoru urejajo 
portala ter se pripravljajo na 
izvedbo hidroizolacije in na 
betoniranje obloge. Na via-
duktu na dveh stebrih že gra-
dijo krake cestišča, tretji ste-
ber še dograjujejo. Novi del 
avtoceste naj bi predali v 
uporabo novembra letos, 
južni dd, ki predstavlja seda-
njo glavno cesto, naj bi v naj-
boljšem primeru začeli ob-
navljati spomladi prihodnje 
leto. In kaj se dogaja na odse-

ku od Peračice do Vrbe, za 
katerega je Darsu uspelo pri-
dobiti 12,1 milijona evrov iz 
kohezijskih skladov Evrop-
ske unije? Na tem odseku iz-
vajajo groba zemeljska dela, 
prestavljajo infrastrukturne 
vode, gradijo podvoze, nad-
voze in viadukte in izvajajo 
arheološka izkopavanja. Na 
trasi bodo izkopali približno 
dva milijona prostominskih 
metrov materiala, od tega ga 
bodo za gradnjo avtoceste 
uporabili 400 tisoč kubičnih 
metrov, ostalega pa bodo od-
peljali v deponijo. Letos pred-
videvajo tudi izvedbo javnega 
razpisa za izgradnjo cestnin-
ske postaje Brezje. Na gradbišču načrtovanega odseka avtoceste od Peračice do Vrbe 

Plaz pred Dolino so že odstranili 
Plaz , ki j e v č e t r t e k z v e č e r z a p r l c e s t o v D o v ž a n o v o s o t e s k o , s o ž e o d s t r a n i l i . C e s t a j e z n o v a p r e v o z n a . 

SIMON Š U B I C 

Tržič - Bojazni domačinov v 
Jelendolu, da bi ob večjem 
snežnem zametu za nekaj 
časa ostali odrezani od sveta, 
potem ko je minuli četrtek 
zvečer gmota težkih skal za-
prla občinsko cesto Tržič-Je-
lendol, so bile odveč. Sprva 
so odgovorni res napovedo-
vali, da bodo za odstranitev 
plazu in izvedbo dodamih 
ukrepov, s katerimi bi na t. i. 
Bomovi serpentini zagotovili 
varno odvijanje prometa, po-
trebovali približno teden dni. 

A do rešitve je prišlo raz-
meroma hitro. Že v soboto 
so s ceste odstranili plaz, 
prav tako pa tudi skalno 
gmoto, ki je zlovešče visela 
nad cesto. Prav ta je namreč 

v petek dopoldne povzročila 
bojazen, da se bodo težke 
skale še enkrat vsule na ce-
sto. "Cesta je normalno pre-
vozna, poskrbljeno je tudi za 
varnost, saj je po skalni steni 

že napeta zaščitna mreža," je 
včeraj dopoldne sporočil trži-
ški župan Borut Sajovic. 

Krajani iz Krajevne skup-
nosti Jelendol-Dolina so v 
preteklosti že večkrat opozar-

jali na krušljivo steno nad 
serpentino v Dovžanovi sote-
ski, saj je kamenje večkrat 
priletelo na cesto. A doslej se 
za sanacijo stene s podpor-
nim zidom še niso odločili. 

Plaz težkih skal, ki je v četrtek zvečer zaprl cesto v Dovžanovi soteski, so že odstranili. 

f POSLOVANJE Z BANKO OD DOMA1 
ELEKTRONSKA BANKA^^Un 

moj broker 
DANES V GORENJSKEM GLASU 

BLED 

Pri županu o Blejskem otoku 

Za danes ob 14. url je blejski župan Janez Fajfar sklical se-
stanek, na katerem se bodo s predstavniki Družbe Sv. Mar-
tina, pletnarjl, predstavniki blejskega turizma In predstavni-
ki ministrstva za kulturo skušali dogovoriti o reševanju pro-
blematike, povezane z Blejskim otokom. Obiskovalce otoka 
sedaj opozarjajo, da ga obiskujejo na lastno odgovornost. 
Objekti na otoku so namreč dotrajani in jih bo treba čimprej 
obnoviti. Objekte na otoku naj bi predvidoma spet odprli za 
javnost marca. V. S. 
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A K T U A L N O 

Župnija prosi za pomoč 
Šenčurska župnija prosi Občino Šen-
čur za finančno pomoč. Leta 200; so 
obnovili in dogradili župnišče in za 
pet let najeli 4; milijonov tolarjev ozi-
roma 188 tisoč evrov posojila. Posoji-
lo normalno odplačujejo, vendar vse-
eno prosijo za pomoč. 

C O R E N j S K A 

Kako SO zdravili Prešema 
v Tržiškem muzeju je farmacevika 
Maja Trojer pripovedovala o zdravi-
lih, ki so lajšala bolezni dr. Franceta 
Prešerna, ki je umrl zaradi trebušne 
vodenice. Takratni mestni zdravnik 
Anton Bežek je pesniku zapovedal 
pitje sirotke, limonade in sadnih so-
kov. 

E K O N O M I j A 

Proizvodnje olja 
ne bo več 
Tovarna olja Cea iz Slovenske Bistri-
ce je pred dnevi zaprla enoto, nekda-
njo Oljarico v Britofu in v matično to-
varno odpeljala polnilno linijo. Za 
Britof naj bi pripravljali nov projekt. V 
Cei so zanikali, da naj bi objekt in 
zemljišče prodali. 

17 

K M E T I j S T V O 

Spremembe 
pri okoljskih plačilih 
Program razvoja podeželja za obdo-
bje 2007-2013 prinaša spremembe 
tudi pri kmetijsko okoljskih plačilih. 
V kmetijski rubriki objavljamo pre-
gled sedanjih in predvidenih novih 
letnih plačil. 

1 8 

V R E M E 

Danes T^utraj bodo padavine 
ponehale. Srtda bo sončna, 
gutraj bo ponekod me^. 
V no& na četrtek bo deževab. 

V četrtek bo pretežno oblačno. 

-s/rc 
jutri: pretežno sončno 
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KRATKE NOVICE 

IGUBLJANA 

Bo Marko Kranjec novi guverner 

Predsednik republike Janez Drnovšek bo državnemu zboru 
predlagal, naj marca za novega guvernerja Banke Slovenije 
izvolili sedanjega viceguvernerja Andreja Ranta, ki je v Banki 
Slovenije zaposlen od leta 1991 naprej in velja za strokovnja-
ka na tem področju. Novi guverner mora dolžnost prevzeti 1. 
aprila, ko bo potekel mandat sedanjemu guvernerju Mitju 
Gaspariju. Andrej Rant je že tretji predsednikov predlog za 
guvernerja. Najprej je predlagal sedanjega guvernerja Mitjo 
Gasparija, ki je na glasovanju v državnem zboru 2. februarja 
prejel 43 glasov, moral pa bi jih 46. Potem je nameraval 
predsednik republike za guvernerja predlagati nekdanjega 
rektorja ljubljanske Univerze J o ž ^ Mencingerja, vendar je 
predlog po pogovoru s predsednikom vlade Janezom Janšo 
umaknil. Konec tedna pa je predsednik sporočil, da bo pred-
lagal Ranta. Največja vladna stranka SDS je včeraj sporočila, 
da ne podpira kandidature Andreja Ranta. Neuradno se je iz-
vedelo, da je med kandidati za novega guvernerja prvi finanč-
ni minister v samostojni Sloveniji dr. Marko Kranjec. J. K. 

L)UBL)ANA 

Ministri na "evropskem" seminar ju 

Ožja delovna skupina za priprave na slovensko predsedova-
nje Evropski uniji, ki jo vodi predsednik vlade Janez Janša, je 
na seji v torek skrbno pregledala dosedanje priprave in spre-
jela naloge za prihodnje četrtletje, so sporočili iz kabineta 
predsednika vlade. Skupina je obravnavala tudi osnutek ko-
municiranja z javnostjo med pripravami na predsedovanjem 
in med njim, ki ureja odnose med uradnimi govorci po minis-
trstvih in vladnih službah v Sloveniji in v Bruslju, ter potrdila 
vsebino informativnih priročnikov, ki bodo ministrom in dru-
gim olajšali priprave na vodenje Unije v prvi polovici leta 
2008. Konec meseca bo seminar za ministre, na katerem bo-
sta govorila Catherlne Day, generalna sekretarka Evropske ko-
misije, in Bertel Haarder, danski minister za šolstvo. J. K. 
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I K n j i g o p r e j m e M I M I Z U P A N i z R a d o v l j i c e . 

KOT IČEK ZA N A R O Č N I K E 

PRILOGE GORENJSKEGA GLASA 
v uredništvu Gorenjskega glasa menimo, da cenjenim bral-
cem dolgujemo obrazložitev glede prejemanja prilog. Z na-
menom, da bi bili bralci kar najbolj obveščeni o vsem, kar se 
dogaja v njihovem kraju, smo v sodelovanju z nekaterimi 
občinami poskusno začeli pripravljati Jeseniške novice, ki so 
se izkazale za zelo uspešne in bodo v letošnjem letu izhaja-
le dvakrat mesečno. Kot časopisni sveženj, ki je del časopi-
sa, jih bodo brezplačno prejemali vsi naročniki Gorenjskega 
glasa, ne glede na to v kateri občini živijo. Hitra uveljavitev 
Jeseniških novic je posledica več dejavnikov: takojšnja pri-
pravljenost jeseniške občine na sodelovanje, navajenost Je-
seničanov na lasten časopis, kot je bil včasih Železar, 
ustvarjajo ga Jeseničani, dejstvo pa je tudi, da drugod po 
Gorenjski živi veliko Jeseničanov, ki radi vedo, kaj se dogaja 
v njihovem rojstnem kraju. Prav zaradi dobrega odziva na 
jeseniške novice so v teku dogovori tudi z drugimi občina-
mi na Gorenjskem, da bi začeli izvajati podobne projekte. 
Kdaj točno bodo dogovori obrodili sadove, ne moremo ob-
ljubiti, razveseljuje pa dejstvo, da je Kranjski glas poskusno 
izšel že lani, letos pa bo izhajal redno enkrat mesečno. V 
Gorenjskem glasu si želimo, da bi priloge v časopisni obliki 
pokrivale krajevne (regionalne) novice. Revijalne priloge, ki 
jih stroka imenuje ženski format, pa bi vsebovale tematski 
del dogajanja v posameznih krajih. Ena izmed letošnjih no-
vosti je tudi ponovna uvedba TV okna, brezplačnega TV spo-
reda, ki je Gorenjskemu glasu priložen vsak petek. D. K. 

Oklepniki v parlamentu 
Državni zbor bo v četrtek na zahtevo opozicije na izredni seji razpravljal o domnevno spornem 
nakupu finskih oklepnikov Patria. 

J O Ž E K O Š N J E K 

Ljubljana - Kolegij predsed-
nika državnega zbora je od-
ločil, da bo v četrtek, 15. fe-
bruarja, izredna seja držav-
nega zbora, ki jo je zahtevala 
opozicija. Njeni poslanci s 
prvopodpisanim Tonetom 
Anderličem, ki je tudi pred-
sednik odbora državnega 
zbora za obrambo, so pre-
pričani, da je načrtovani na-
kup oklepnikov finskega 
proizvajalca Patria sporen. 
Ministru za obrambo Karlu 
Erjavcu 39 opozicijskih po-
slancev očita zavajanje jav-
nosti, saj se je izkazalo, da 
država za 258 milijonov ev-
rov {63 milijard nekdanjih 
tolarjev) kupuje le 1 10 oklep-
nikov s predvideno opremo 
(konfiguracijo) in ne 135, kot 
je lani jeseni na odboru dr-
žavnega zbora za obrambo 
zagotavljal minister. Sedaj 
se je izkazalo, da za enako 
ceno 25 oklepnikov ne bo 
primerno opremljenih. Že 
na današnji seji odbora za 
obrambo bodo člani raz-
pravljali o predlogih treh 
sklepov, ki jih bodo pobud-

Mlnister Kari Erjavec med obiskom slovenskih vojakov v 
mednarodni misiji na Kosovu. /foio:coiazd Kav<« 

niki za sklic izredne seje 
predlagali državnemu zbo-
ru. V njih so zapisali, da je 
minister za obrambo ravnal 
nesprejemljivo in s podatki 
zavajal javnost in državni 
zbor. Poslanci naj bi ugotovi-
li, da je sklenjena pogodba 
škodljiva in da je zato trfeba 
sprejeti ustrezne ukrepe za 
odpravo škode. Opozicija in-
terpelacije zoper ministra za 
obrambo tokrat še ne napo-
veduje. saj naj bi minister 
sam napovedal odstop, če bi 

se ponudba fmske Patrie iz-
kazala za neustrezno. 

Minister Kari Erjavec zav-
rača vse obtožbe. Izredna 
seja se mu zdi nepotrebna, 
saj je bila pogodba sklenjena 
zakonito in pregledno, kar 
za pretekle nakupe pod 
prejšnjimi vladami ni mogo-
če trditi. Tudi spornih 25 
oklepnikov bo imelo osnov-
no opremo, zaradi spreme-
njenih ciljev zveze Nato pa 
se je dodatna oprema v času 
dogovarjanja in sklepanja 

pogodb spremenila. Mini-
ster računa na podporo vlad-
nih strank. SDS, Nova Slove-
nija in SLS bodo o stališčih 
za izredno sejo razpravljale 
danes, DeSUS pa v četrtek 
pred sejo. 

Nakup finskih oklepnikov 
je že od lanske jeseni naprej 
vroča politična tema. Zapo-
sleni v Sistemski tehniki 
Ravne, ki je na razpisu sode-
lovala z vozili Krpan, vendar 
ni uspela, so protestirali 
pred ministrstvom za 
obrambo v Ljubljani, njena 
uprava pa je vložila tožbo zo-
per državo in podjetje Rotiš, 
ki v Sloveniji zastopa finsko 
Patrio. Sistemska tehnika je 
zahtevala tudi revizijo po-
stopka. Zahteva je bila zavr-
njena, saj revizija v primeru 
naročila zaupne narave ni 
mogoča. Tudi komisija dr-
žavnega zbora za nadzor 
proračuna in javnih financ je 
kljub nasprotovanju članov 
iz opozicije sklenila, da je bil 
razpis za nakup oklepnikov 
izveden zakonito in da je bila 
ponudba Patrie oziroma Ro-
tisa boljša od ponudbe Si-
stemske tehnike. 

Pru) 

Rok Ravnikar ostaja predsednik 

Na kongresu Nove generacije, podmladka Slovenske ljud-
ske stranke, na Ptuju so za predsednika znova izvolili Roka 
Ravnikarja. Na kongresu, ki se ga je udeležil tudi predsednik 
stranke Janez Podobnik, so se razveselili večjega števila član-
stva. Sprejeli so dve resoluciji: prvo o podpori prizadeva-
njem SLS za pravično mejo s Hrvaško in za celovitost Piran-
skega zaliva in drugo o nujnosti ohranjanja demokratičnih 
vrednot v družbi, še posebej med mladimi. J. K. 

D O M Ž A L E 

Poslanski večer z varuhom 

V domžalski knjižnici je pred slovenskim kulturnim 
praznikom poslanka državnega zbora in nekdanja županja 
Domžal Cveta Zalokar Oražem gostila varuha človekovih 
pravic Matjaža Hanžka. Na poslanskem večeru se je gos-
titeljica z varuhom pogovarjala o njegovem delu in o prob-
lematiki kršenja in uresničevanja človekovih pravic v 
Sloveniji. Varuh je v tem mandatu pogosto opozarjal na 
kršitve. D. Ž. 

Mestno jedro v Medvodah 
M A T E V Ž P I N T A R 

Medvode - Kot smo obljubili 
vsem 798 sodelujočim v raz-
iskavi javnega mnenja na ob-
močju občine Medvode, to-
krat objavljamo odgovore na 
prvi dve vprašanji. Poklicali 
smo kar 1.225 naključnih 
prebivalcev in tistim, ki ste 
želeli, smo za nagrado ponu-
dili tudi štiri brezplačne šte-

vilke časopisa. Tako bo v tem 
mesecu kar 546 prebivalcev 
Medvod 14 dni prebiralo ča-
sopis Gorenjski glas. 

Zanimalo nas je vaše mne-
nje o mestnem jedru v Med-
vodah, ki naj bi ga pričeli gra-
diti še v tem letu. Kar tri četr-
tine vas je menilo, da ga ob-
čina potrebuje oziroma na-
tančneje: za odgovor, da ga 
nujno potrebuje, se vas je od-

Menite, da Medvode potrebujejo mestno jedro? 

N . 7 9 8 

ločila dobra petina, dobra 
polovica pa meni, da bi ga 
bilo dobro imeti. Le 17 od-
stotkov sodelujočih vas je 
menilo, da ni potrebe. 

Na drugo vprašanje, kako 
ste zadovoljni z dogajanjem v 
novi športni dvorani, smo 
prav tako prejeli zelo pozitiv-
ne odgovore. Slaba tretjina so-
delujočih ne pozna aktivnosti 
v športni dvorani, zato se za 

ste zadovoljni z dogajanjem 
v novi Športni dvorani? 

odgovor ni mogla opredeliti. 
Med drugimi pa je petina zelo 
zadovoljna, dve tretjini zado-
voljni. nezadovoljnih pa je le 
12 odstotkov vprašanih. 

V prihodnji številki sledijo 
novi odgovori. Med drugim 
bomo objavili vaša mnenja o 
vlogi občine pri asfaltiranju 
hribovskih cest. Za ta čas pa 
vam želimo veliko lepega 
branja in vas spet prosimo, 
da si ob našem ponovnem 
klicu vzamete še nekaj mi-
nutk in nam odgovorite na 
nekaj vprašanj. 

K^SiS 

zadovoljen 
67% 

nisem 
zadovoljen 

12% 

zelo 
zadovoljen 

2 1 % 

238 poklicanih (30%} dogajanja v ^ ne pozna N - 5 6 0 
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Župnija prosi za pomoč 
Š e n č u r s k a ž u p n i j a o d p l a č u j e p e t l e t n o p o s o j i l o in n i m a d e n a r j a z a o p r e m o n o v e g a ž u p n i š č a , z a t o j e 

z a f i n a n č n o p o m o č z a p r o s i l a t u d i o b č i n o Š e n č u r . 

S I M O N Š U B I C 

Šenčur - Šenčurska župnija 
prosi občino Šenčur za fi-
nančno pomoč. V letu 2005 
so namreč obnovili in dogra-
dili župnišče, ker pa župniji 
ni uspelo zbrati dovolj denar-
ja za poplačilo gradbenih del. 
je tedaj najela posojilo. "Vze-
li smo petletno posojilo v vi-
šini 45 milijonov tolarjev 
(pribl. 188 tisoč evrov), ki ga 
normalno odplačujemo, vse-
eno pa bi nam bila dobrodoš-
la vsaka finančna pomoč," je 
župnik Ciril Istenič razložil, 
zakaj se je s prošnjo po po-
moči obmil tudi na občino. 

Poleti 2005 so bila sicer že 
vsa gospodinjstva v župniji 

naprošena, da darujejo po 50 
tisoč tolarjev (dobrih 200 ev-
rov) za lažje poplačilo najete-
ga posojila. "Farani so se raz-
lično odzvali, nekateri pa 
nam pomagajo še danes," je 
dejal župnik. V šenčurski 
župniji sicer že poldrugo leto 
v s ^ o prvo nedeljo v mesecu 
nabirko namenijo odplačilu 
posojila. 

Marsikateri vernik v Šen-
čurju je prepričan, da je žup-
nišče po dograditvi postalo 
preveliko za potrebe župni-
je, ki ima v lasti tudi velik 
župnijski dom, župnik Iste-
nič pa odgovarja: "Prostorov 
ni iiikoli dovolj, le kompro-
mis je treba najti." Kakorko-
li že, šenčursko župnišče je 

Župnik Ciril Istenič 

prazno že vse od njegove ob-
nove, saj prostori zaradi po-
manjkanja denarja še niso 
opremljeni. 

Za obnovo župnišča je župnija Šenčur leta 2005 najela finančno posojilo. Župnišče sedaj 
še vedno sameva. 

Kako lahko občina sploh 
pomaga župniji, smo pov-
prašali župana Mira Kože-
lja. "Ker gre za zaščiten spo-
meniški objekt, bi lahko ne-
kaj proračunskih sredstev 
nameni l i iz tega naslova, 
vendar ne bi šlo za veliko 
vsoto. Možen je tudi dogo-
vor o najemu župnijskih 
prostorov, na primer za po-
trebe vrtca, kjer kljub do-
graditvi šole primanjkuje 
prostorov. Odločitev, ali bo 
občina pomagala župniji, še 
ni bUa sprejeta," je odgovo-
ril župan. 

Občinski svetnik Sašo 
Zupan pa predlaga, naj 
župnija odstopi občini vrt 
med župniščem in pokopa-
liščem. "Ker župnija brez 
privoljenja nadškofije ne 
more prodajati svojega pre-
moženja, bi lahko zemljišče 
dala občini v 99-letni na-
jem. Župnija bi tako prišla 
do želenega denarja, občina 
pa bi lahko na tem zemljiš-
ču zgradila parkirišča, ki j ih 
v Šenčur ju obupno pri-
manjkuje. Uredil i bi lahko 
tudi pot do mrliških vežic, 
na tej lokaciji pa bi bUo po-
tem možno postaviti tudi 
sakrofag, ki ga sedaj hranijo 
v Kranju, in spomenike 
znamenitih občanov. Tud i 
za spomenik Marije Terezi-
je, ki ga nameravajo posta-
viti v Šenčurju, bi bila tam 
najprimernejša lokacija," je 
prepričan Zupan. 

Nemške izkušnje za Triglavski park 
< 
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P E T R A L O T R I Č 

Ljubljana - Svoje poglede na 
park in njegov razvoj je med 
drugimi predstavil Michael 
Vogel, direktor narodnega 
parka Berchtesgarden v 
Nemčiji. Predstavniki koali-
cije so ga povabili predvsem 
zato, ker sta si slovenski in 
nemški park po nastajanju 
zelo podobna in se lahko 
med njima vleče mnogo 
vzporednic. Vendar pa je 
rektor Vogel naštel tudi ne-
kaj razlik. Osrednji del nem-
škega parka, ki je bil ustanov-
ljen leta 1978, je namreč v ce-
loti v lasti države in v njem n i 
naseUj, pet vasi leži v obrob-
nem delu, ki je bil k parku 
priključen šele leta 1991. 
Najbolj pa se parka razlikuje-
ta po načinu upravljanja. 
Nemški ima že od leta 2001 
upravljavski načrt, za katere-
ga so porabili deset let teme-

ljitega raziskovanja in zbira-
nja podatkov. Tako so že leta 
1984 naredili natančen popis 
in analizo dejanskega stanja 
gozdov v parku, kar j im je 
služilo kot podlaga za conad-
jo. Načrt so pripravljali kar 
celih šest let in se ga dosled-
no držijo, hkrati pa sproti 
skrbno raziskujejo in opazu-
jejo dejansko stanje na tere-
nu. Medtem ko za T N P 
upravljavskega načrta še ni. 
Čeprav je v obstoječem zako-
nu iz leta 1981 predviden. 

Uprava v Berchtesgardnu 
ima tudi stoodstotni nadzor 
nad lovstvom in gozdar-
stvom v parku in oboje upo-
rablja v njegov prid. Osrednji 
del njihovega parka je name-
njen samo sprehajanju, v 
njem je le deset planinskih 
koč. Vsako leto obišče park 
1.13 milijona ljudi, ki prine-
sejo dobre 4,6 milijona evrov 
dobička. Podatka sta po-
membna, ker je ministrstvo 
za okolje na njuni podlagi 
parku lani povišalo prora-
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čun. V zadnjih petih letih pa 
jim je uspelo razviti tudi po-
nudbo, ki v park vse leto pri-
vablja obiskovalce. 

Glede conacije v T N P je 
predsednica strokovne ko-
misije za pripravo zakona o 
T N P Inga Turk pojasnila, da 
so cone L, I I. in I I I . katego-
rije po l U C N že dogovorje-
ne, odprta pa so vprašanja 
con divjine, infrastrukture 
in vplivnega območja. David 
Sheppard, vodja programa 
za zavarovana območja pri 
l U C N , pa je povedal, da 
mora biti po priporočilu nji-
hove organizacije 75 odstot-
kov območja narodnega par-
ka I I . kategorije, kar pome-
ni, da je namenjeno stroge-
mu varovanju in ohranjanju 
ekosistema ter rekreaciji. V 
Triglavskem narodnem par-
ku centralni del trenutno 
obsega polovico celotnega 
parka. 

Desni breg 
želi več denarja 
v r a z p r a v i o r a d o v l j i š k e m p r o r a č u n u j e b i l o 
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C V E T O Z A P L O T N I K 

Radovljica - V radovljiški ob-
čini že drugič zapored pri-
pravljajo proračun za dve 
leti, tokrat ga za letošnje in 
prihodnje leto. Občinski svet 
je osnutek proračuna že 
sprejel na prvi letošnji seji, 
predlog bo na dnevnem redu 
izredne seje 28. februarja. V 
občini bodo dotlej uravnote-
žili proračunske prihodke in 
odhodke, župan Janko S. 
Stušek pa je napovedal, da 
bo v tem času poskušal pri-
dobiti za podporo proračunu 
tudi širšo, programsko koali-
cijo. Letošnji proračun naj bi 
bil "težak" 19,7 milijona ev-
rov in naj bi bil največji do-
slej, za prihodnje leto je 
predvidenih 17,4 milijona ev-
rov. Za letos manjka še 200 
tisoč evrov in za prihodnje 
leto 184 tisoč evrov. Za po-
kritje "luknje" načrtujejo na-
jetje do 200 tisoč evrov kre-
dita za obnovo cest. Medtem 
ko naj bi letos za investicije 
namenili 59 odstotkov od-
hodkov, je za prihodnje leto 
predviden 53-cxistotni delež. 
Največje načrtovane naložbe 
so posodobitev Ceste svobo-
de v Radovljici in letališke 
steze v Lescah, izgradnja ce-
ste Za Verigo v Lescah in 
nove knjižnice v Radovljici. 

nadaljevanje obnove radovlji-
ške Graščine, nakupi zem-
ljišč ter komunalno oprem-
ljanje poslovnih in stano-
vanjskili območij. 

Na nedavni seji občinske-
ga sveta je bilo na osnutek 
proračuna slišati različne pri-
pombe in predloge. Omeni-
mo le nekatere. Proračun je 
uravnotežen po dohodkih in 
odhodkih, ne pa po območ-
jih, saj namenja premalo de-
narja za del občine na des 
nem bregu Save. Občina na 
bi se zadolževala le za dolgo 
ročno učinkovite projekte 
Več denarja bi morala name 
niti za pripravo projektov za 
kandidiranje na razpisih za 
državni in evropski denar, za 
nakupe in komunalno opre-
mljanje zemljišč, za mladin-
sko in študentsko dejavnost, 
štipendiranje, delovanje turi-
stičnih društev in opremlja-
nje športnih društev. V času 
slovenskega predsedovanja 
Evropski uniji, ko se bo veli-
ko dogajalo na relaciji Bmik-
Brdo-Bled, bi morali pohiteti 
z obnovo starega mestnega 
jedra Radovljice in Krope. 
Dosedanji prispevek za no-
vorojence je prenizek in bi 
ga bilo treba zvišati. Še pred 
obravnavo proračuna bi mo-
rali javno objaviti koalicijsko 
pogodbo. 
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GORENJSKA 

KRATKE NOVICE 

JESENICE 

Prenovili hidroterapijo 
v Splošni bolnici Jesenice so včeraj namenu predali prenov-
ljene prostore, v katerih izvajajo hidroterapijo. Gre za vrsto 
terapije, pri kateri za termo-terapevtsko sredstvo uporablja-
jo vodo. Zastarele in dotrajane kadi so zamenjali z novimi, 
sodobnejšimi. Bolnikom je tako zdaj na voljo moderna Hu-
bbardova banja, ki je namenjena Izboljšanju prekrvavitve 
telesa, ter nova kad za hidromasažo, v kateri se lahko bolniki 
razgibavajo in vadijo. V tovrstni kadi pomagajo odpravljati 
bolečine zaradi degenerativnih sprememb hrbtenice in skle-
pov ter izboljšati stanje po poškodbah in kirurških posegih. 
V Splošni bolnišnici Jesenice verjamejo, da bo prenovljena 
hidroterapija še izboljšala in pospešila okrevanja bolnikov, 
ki se zdravijo pri njih. U. P. 

BLED 

Tržnica in pustno rajanje 
Pri Triglavskem narodnem parku bodo to soboto, 17. febru-
arja, pred upravno stavbo na Ljubljanski cesti na Bledu zno-
va pripravili priljubljeno Triglavsko tržnico. Na tržnici bo 
mogoče kupiti naravi in človeku prijazne pridelke kmetij z 
območja in okolice TNP. Hkrati s tržnico bo tokrat potekalo 
še pustno rajanje, masko pa si boste v času tržnice lahko iz-
delali tudi sami. V. S. 

BOHIN)SKA BISTRICA 

Občinske takse naj bodo bolj življenjske 

Občinski svet v Bohinju se je odločil, da odlok o občinskih 
taksah namesto po predlaganem skrajšanem obravnava po 
rednem postopku. Po mnenju svetnika LDS Dušana Vučka 
je preveč pomemben, da bi ga obravnavali na hitro. Svetni-
ki so se najdlje pomudili pri različnih tarifah občinskih taks. 
Nekatere se jim zdijo previsoke (denimo za uporabo nev-
zdrževanih javnih površin), zaradi česar se uporabniki upi-
rajo plačevanju, spet drugje občini veliko denarja uide, tako 
denimo pri plakatiranju. Predlagali so, naj slednje v občini 
uredijo s posebnim odlokom. Dušan Jovič je predlagal se-
lektivne takse, glede na lokacije, tako naj bi bile višje za lo-
kale, ki uporabljajo javne površine bližje jezeru. Pri uporabi 
postajališč in pristopov k Bohinjskemu jezeru za čolne pa 
Jože Cvetek predlaga nižjo takso za lesene čolne. S tem bi 
spodbudili tudi domačo obrt podjetnika, ki v Stari Fužini 
Izdeluje tradicionalne lesene čolne. Župan Franc Kramar je 
med drugim omenil, naj bi po Bohinjskem jezeru pluli le 
leseni čolni In ne vsa mogoča plovila kot sedaj. D. Ž. 

BREZ)E 

Na Brezjah praznovali dan bolnikov 
Pokojni papež Janez Pavel II. je n. februar, god lurške Ma-
tere božje, izbral za svetovni dan bolnikov. Letošnji je bil v 
nedeljo In je bil po odločitvi papeža Benedikta XVI. name-
njen neozdravljivo bolnim In umirajočim. V Marijini baziliki 
na Brezjah, kamor junija tradicionalno romajo invalidi in 
bolniki, nekateri pa so prišli tudi v nedeljo, je svetovnemu 
dnevu bolnikov v čast maševal koprski pomožni škof Jurij 
Bizjak, v Kliničnem centru v Ljubljani škof iz Murske Sobote 
Marjan Turnšek, v bolnišnici v Valdoltri pa koprski škof Me-
tod Plrih. Osrednja svetovna počastitev dneva pa poteka v 
Seulu v južni Koreji. Dneva bolnikov so se posebej spomni-
li v Mladi Sloveniji, podmladku Nove Slovenije. Njeni člani 
so obiskali mlade, ki se zdravijo v bolnišnicah v Ljubljani, v 
Celju, v Mariboru In v Novi Gorici. J. K. 

LJUBLJANA 

Občinam denar za odpravo posledic neurja 
Vlada je sprejela poročilo o realizaciji prvega dela programa 
za odpravo posledic škode zaradi poplav in drugih posledic 
neurij s točo na območju Slovenije julija in avgusta 2005. 
Neporabljena sredstva Iz prvega delnega programa v višini 
175 tisoč evrov bodo šla za Izvedbo drugega delnega progra-
ma. Za drugi del je treba zagotoviti sredstva proračunske re-
zerve v letu 2007 v višini 3,4 milijona evrov, In sicer za ob-
novo občinskih objektov, obnovo stavb v zasebni in mešani 
lasti, kulturnih spomenikov, rušitve nekaterih stavb, nado-
mestna prebivališča in za izvajanje tehnične pomoči. Med 
19 občinami, ki bodo deležne pomoči, je tudi občina Tržič, 
ki jI za odpravo posledic neurja pripada okoli 37 tisoč evrov. 
Občine pa morajo dokazati, da so za namene, določene s 
predpisi, porabile poldrugi odstotek svojih sredstev prora-
čunske rezerve v letu, ko se izvajajo ukrepi odprave posledic 
naravne nesreče na njenih stvareh. Drugi delni program 
mora biti uresničen do konca oktobra 2007. D. Ž. 

Kako so zdravili Prešerna 
Kranjski mestni zdravnik Anton Bežek je Francetu Prešernu zapovedal pitje sirotke, 
l imonade in sadnili sokov. 

A N A H A R T M A N 

Tržič - V počastitev kulturne-
ga praznika so v Tržiškem 
muzeju gostili magistro far-
macije Majo Trojer, ki je 
predstavila del diplomske 
naloge o zdravilih, ki so laj-
šala bolezni dr. Franceta 
Prešerna. Ta je umrl zaradi 
trebušne vodenice, ki je na-
stopila kot posledica jetrne 
ciroze. "Pri njem so bili izra-
ženi še drugi simptomi 
hude jetrne bolezni, denimo 
požiralnikove varice, portal-
na sistemska encefalopatija, 
zlatenica. Otekel ni bil le v 
trebuh, celotno telo je bilo 
nabreklo, težko je dihal, sili-
lo ga je na kašelj. Bolezen je-
ter je huda, posledice se v 
končnem stadiju pokažejo 
tudi na drugih organskih si-
stemih," je pojasnila. 

Trojerjeva je ugotavljala 
tudi, kdo je Prešernu stro-
kovno pomagal v bolezni. 
Takratni kranjski mestni 
zdravnik Anton Bežek mu 
je zapovedal pitje sirotke, li-
monade in sadnih sokov. 
"Prav možno je, da je bila 

V Tržiškem muzeju so z zanimanjem prisluhnili predavanju Maje Trojer (desno) o tem, 
kdo in kako je Prešernu lajšal bolečine./ Foto; Ana Hartman 

kateremu od teh napitkov 
dodana še kakšna zdravilna 
učinkovina, ki izplavlja 
vodo iz telesa, denimo vin-
ski kamen. Ker se mu je iz 
ust pocejala slina, je morda 
jemal kalomel," je razložila 
Trojerjeva. Pesniku sta po-
magala tudi magister far-
macije Sebastijan Šavnik 
ter ranocelnik in porodni-
čar Tomaž Pire. Ta je pes-
nika vsak dan obiskoval, a 

za svoje usluge ni zahteval 
plačila. "Pire je pesniku kar 
trikrat odtočil cel škaf vode 
iz trebušne votline," je po-
jasnila Trojerjeva in dodala, 
da sta se Prešeren in Pire 
najbrž seznanila v Kranju 
leta 1846, ko je doktor pra-
va končno dobil svojo sa-
mostojno advokaturo. 

Prešeren je bil po svoje po-
vezan z ljubljanskim mest-
nim zdravnikom in avtor-

jem Topografije Ljubljane 
Franom Viljemom Lipičem. 
"Oba sta med letoma 1828 
in 1834 prebivala v Ljubljani. 
Glede na njuno izobrazbo in 
značajske lastnosti je mož-
no, da ste se osebno poznala 
oziroma vsaj vedela drug za 
drugega. Med drugim je bil 
Prešeren med prednaročniki 
Lipičeve knjige Topografija 
Ljubljane," je še povedala 
Trojerjeva. 

Poezija zaživi šele v ljudeh 
•Ciril Z lobec , s lavnostni govornik v Vrbi: "Kultura da je neko n a d č a s o v n o s t , a 
ne v smis lu , da papaga j sko cit iramo Prešerna, pač pa da ga dož iv imo. " 

A N A H A R T M A N 

Vrba - V občini Žirovnica, od 
koder izhaja France Preše-
ren, je bilo na slovenski kiJ-
tumi praznik še posebej pes-
tro. V dopoldanskem času so 
se mnogi podali po Poti kul-
turne dediščine s spremlja-
jočimi programi v Finžgarje-
vi, Jalnovi in Čopovi hiši ter 
pri Janševem čebelnjaku in 
aleji slavnih rojakov. "Prav 
neverjetno je, da se je v va-
seh pod Stolom nateplo toli-
ko velikanov," je v svojem 
govoru dejal pesnik Ciril 

Zlobec, slavnostni govornik 
na proslavi v Vrbi. Kljub sla-
bemu vremenu se je pred 
Ribčevo hišo zbralo več sto 
obiskovalcev. Zlobec je dejal, 
da je o Prešernu težko kaj 
novega povedati. 

Opozoril je, da je praznik 
za večino Slovencev običaj-
no žal samo prosti dan za 
počitek. "Kultura daje neko 
nadčasovnost, a ne v smislu, 
da papagajsko citiramo Pre-
šerna in ugotavljamo, kaj je 
mislil, pač pa da ga oživimo 
z lastno izkušnjo, potrebami 
in da od njegove poezije ži-

vimo svoje življenje. Poezija 
je prava šele takrat, ko res-
nično živi v ljudeh. In če se 
bomo nekoč odpovedali Pre-
šernu, poeziji, kulturi, 
umetnosti, se bomo odpove-
dali lastni duhovni svobodi 
in upravičenosti, da živimo 
kot narod in imamo svojo 
državo." Pomen Prešerna za 
naš narod je v svojem govo-
ru poudaril tudi žirovniški 
župan Leopold Pogačar: "Z 
razumljivostjo svojih misli, 
velikansko modrostjo evrop-
ske kulture, pa tudi s talen-
tom in duhom svojega rodu 

Ciril Zlobec / FOKJ: Kaja Pogačji 

je začrtal slovensko pot v 
prihodnost še za daleč na-
prej. Vse to je pomembno 
tudi danes, saj moramo naš 
narod med evropskimi na-
rodi negovati še bolj odloč-
no in domoljubno." 

Več denarja kot lani 
U R Š A PCTERNEL 

Kranjska Gora - Osrednja 
točka zadnje seje občinske-
ga sveta v Kranjski Gori je 
bila predstavitev osnutka 
proračuna Občine Kranjska 
Gora za leto 2007. Skupni 
prihodki bodo znašali do-
brih sedem milijonov ev-
rov, odhodki pa 8,1 milijo-
na evrov. Proračunski pri-
manjkljaj v višini 1,1 milijo-

na evrov bodo pokrili iz 
ostanka proračuna in raču-
nov krajevnih skupnosti v 
letu 2006. Občina ima le-
tos na voljo nekaj več sred-
stev kot lani, kajti s 1. janu-
arjem je začel veljati nov 
zakon, ki prihodke občin iz 
dohodnine nadomešča s 
prihodki glavarine. Občini 
Kranjska Gora je ta spre-
memba prinesla več prora-
čunskih sredstev. Župan 

Jure Žerjav je občinskim 
svetnikom predstavil najpo-
membnejše investicije v le-
tošnjem letu. Med njimi so 
gradnja telovadnice pri 
osnovni šoli v Mojstrani, 
obnova vrtca v Ratečah z 
gradnjo dveh neprofltnih 
stanovanj, gradnja komu-
nalne baze Tabre in krajev-
nega doma v Rutah. Med 
drugimi projekti so denimo 
Še nakup gasilskega vozila 
v Kranjski Gori, zamenjava 
avtobusne postaje v Kranj-
ski Gori, gradnja dvigala in 
gradbena dela Pr' Katr na 

Dovjem, gradnja dveh otro-
ških igrišč v Martuljku in 
Ratečah, sofinanciranje si-
stema zasneževanja v Pod-
korenu, ureditev pešpoti v 
Zelencih in tako naprej. 
Načrtujejo tudi obnovo ne-
kaj občinskih cest. Večja in-
vesticija pa bo tudi sofinan-
ciranje gradnje Slovenske-
ga planinskega muzeja; ob-
čina je v ta namen v prora-
čunu rezervirala 312 tisoč 
evrov. Po predvidevanjih 
naj bi občinski svetniki pro-
račun v dmgi obravnavi po-
trdili že na jutrišnji seji. 
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Študenti svetovali dijakom 
Klub študentov Kranj je uspešno organiziral neformalni informativni dan za bodoče študente. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Klub študentov Kranj 
je pred kratkim pripravil 
projekt Študenti dijakom v 
prostorih Gimnazije Kranj. 
"Projekt letos organiziramo 
že šestič. Gre za neformalen 
informativni dan, kjer štu-
denti slovenskih fakultet di-
jakom zaključnih letnikov 
predstavijo fakultete, kot j ih 
doživljajo sami: način študi-
ja, sistem dela na fakulteti, 
potek predavanj in vaj, ob-
študijske dejavnosti ... Od-
zvale so se vse fakultete z iz-
jemo Fakultete za socialno 
delo. Povabila dijakom pa 
smo poslali na vse gorenjske 
srednje šole," je povedala 
vodja projekta pri Klubu štu-
dentov Kranj Maja Pristov-
nik. Informativnega dneva 
se je udeležilo več kot 500 
dijakov. Največ zanimanja je 
bilo za študij na Filozofski 
fakulteti. Fakulteti za druž-
bene vede, na Ekonomski in 
Pravni fakulteti. 

"Prišel sem zato, da izvem 
več o tem, ali je študij na Pra-
vni fakulteti primeren zame. 
Najbolje nam to lahko pred-

stavijo prav študentje iz last-
nih izkušenj," je povedal 
Žiga Fende, dijak četrtega 
letnika Gimnazije Kranj. 
"Tudi današnje informacije 
bodo pripomogle k moji od-
lofitvi o izbiri študija," je po-
vedala Klementina Štempi-
har, dijakinja Srednje bioteh-
niške šole Naklo, ki razmišlja 
o študiju na Naravoslovno 
tehnični fakulteti. Z Jesenic 
sta se pripeljala Vid Podo-
bnik, ki študij želi nadaljevati 

Proračun za 
gospodarsko rast 
P E T R A L O T R I Č 

Bohinjska Bistrica - Občina 
načrtuje slabih 7,17 milijona 
evrov prihodkov, od katerih 
predstavljajo največji delež, 
kar 56 odstotkov, davčni pri-
hodki. Skupni odhodki pa 
naj bi znašali dobrih osem 
milijonov evrov. Lanska ne-
porabljena sredstva v višini 
650.362 evrov bodo prenesli 
med letošnje odhodke kot ti-
ste naloge, ki lani niso bile 
realizirane. Pri opredeljeva-
nju temeljnih ciljev in nalog 
letošnje proračunske politi-
ke je bohinjski župan Franc 
Kramar izliajal iz načela, da 
je treba občankam in obča-
nom Bohinja zagotoviti do-
bre življenjske razmere in te-
žiti v smeri večje ekonomske 
moči bohinjskega gospodar-
stva. Izrazil pa je tudi željo, 
da bi sredstva čim manj vla-
gali v administracijo in čim 
več v ustvarjanje pogojev za 
gospodarsko rast občine, ki 
bi prispevala k povečanju ob-
činskega proračuna. 

Na seji so dani sveta obči-
ne izpostavljali pripombe, ki 
so jih k memorandumu pro-
računa izrekle že posamez-
ne komisije. Med njimi je 
Dušan (ovič predlagal, da naj 
se projekt Arheološki park 

Ajdovski gradeč izloči s po-
dročja turizma, da naj se se-
stavi program, kakšna bosta 
namen in uporaba športnih 
objektov smudšča Senožeta 
in skakalnice v Stari Fužini. 
O predlogu premestitve vrt-
ca k osnovni šoli Janeza 
Mencingerja je predlagal, 
naj se raje razmisli o preme-
stitvi trgovine nasproti vrtca. 
Predlagal pa je t u i , naj se v 
proračunu namenijo sred-
stva za ureditev komunalne 
stavbe in prostora okoli nje. 
Matilda Arh je izrazila mne-
nje, da občini ni treba name-
njati denarja za varstvo šolar-
jev vozačev, za šolo v naravi 
in za sejnine sveta šole, saj 
jih finandra že ministrstvo 
za šolstvo in šport. Sredstva 
naj se prerazporedijo za 
smučarske tečaje, da bodo z 
njimi v celoti plačali učitelje 
smučanja, starši pa bodo 
morali plačati le smučarske 
vozovnice. Brane Rozman 
pa je izpostavil vprašanje 
doma upokojencev, ki stoji 
za kulturnim domom Joža 
Ažmana, ali ga bodo obnovi-
li ali prestavili, saj naj bi 
zemljišče že odkupil Vodni 
park. Predlagal pa je še, naj 
se pri prodaji zemljišč vodi 
evidenca, komu je bilo kakš-
no zemljišče prodano. 

na Ekonomski fakulteti in 
David Modrič, ki se zanima 
za gradbeništvo. Študij na 
Ekonomski fakulteti v Ljub-
ljani sta predstavila študent-
ka četrtega letnika Mateja Ve-
selica in absolvent Matevž 
Kaše. "Oba sva predstavnika 
študentskega sveta, dijakom 
pa želiva povedati, zakaj se 
splača študirati, kako študij 
poteka in kaj lahko pričakuje-
jo," sta povedala Mateja in 
Matevž. 

Dijakinja Zala Pia Jenko 
zaključuje Gimnazijo Škofja 
Loka. Povedala je: "Zanimam 
se za študij na Medicinski fa-
kulteti in želim izvedeti, kak-
šen je način učenja in tudi to, 
koliko posluha imajo za 
šport. Treniram namreč 
golf" V pomoč dijakom so v 
Klubu študentov Kranj dija-
kom pripravili drobno knjiži-
co Napotnik, kjer so zbrali po-
membne informacije od ma-
ture do vpi.sa na fakulteto. 

Novorojenčki 

Na Gorenjskem smo minuli teden dobili 35 novih prebival-
cev. V Kranju se je rodilo i o dečkov in 14 deklic. Najtežji 
deček je tehtal 4.320, najlažji pa 2.310 gramov. Na Jesenicah 
je prvič zajokalo 6 dečkov in 5 deklic. Najlažji je bil deček 
z 2.700 grami porodne teže, najtežjemu pa so natehtali 
4.280 gramov. 

KRATKE NOVICE 

K R A N ) 

Koncesije trem zobozdravnikom 

Mestni svetniki so prejšnji teden na seji Sveta Mestne obči-
ne Kranj soglašali s podelitvijo treh koncesij zobozdravni-
kom. Dva bosta delovala na področju zobozdravstvenega 
varstva odraslih (dr. Aleksandra Vidrih in dr. Iztok Kavčič), 
tretji na področju šolskega in mladinskega zobozdravstva 
(dr. Vladimir Vujovič). V občini so do zdaj podelili 12 konce-
sij za zobozdravstveno varstvo odraslih, dve koncesiji za zo-
bozdravstveno varstvo otrok in mladine, dve koncesiji za 
zobno in čeljustno ortopedijo. Koncesije imajo tudi en pedi-
ater, en zdravnik za šolsko medicino, dva zdravnika splošne 
medicine, pet patronažnih sester in tri lekarne. Nekateri 
med njimi so najemniki prostorov, najemnina znaša 10,95 
evra na kvadratni meter, drugi imajo lastne prostore v pri-
zidku Zdravstvenega doma (ZD) Kranj. S. K. 

K R A N J 

Svetniki o cepljenju proti raku materničnega vratu 

Svetnik Aleksander Ravnikar je že na decembrski seji Sveta 
Mestne občine Kranj predlagal, da se v občinski proračun za 
leto 2007 vključi cepljenje proti raku materničnega vratu. 
Na občini so pripravili izračun stroškov za cepljenje deklic. 
Če bi cepili vse deklice od četrtega razreda osemletke oziro-
ma od petega do devetega razreda devetletne osnovne šole, 
bi to pomenilo, da morajo za 1246 deklic zagotoviti 
135.178,54 evra iz občinskega proračuna. Če bi zajeli popula-
cijo deklet, ki obiskujejo osmi razred devetletke, bi to za 248 
deklet pomenilo zagotovitev 26.905,52 evra. Cepljenje bi 
bilo prostovoljno, o proračunu za 2007 pa naj bi svetniki pr-
vič razpravljali marca. Pobudo svetnika Vitomirja Rožeja o 
možnosti brezplačnega pregleda nuhalne svetline tudi za 
nosečnice pod 35. letom starosti ter o možnosti brezplačne 
prisotnosti očeta pri porodu pa so na občini naslovili na 
Skupnost občin Slovenije. S. K. 

K R A N J 

Cene vrtcev še po starem 

Kranjski mestni svetniki so prejšnji teden z dnevnega reda 
zaradi preveč odprtih vprašanj umaknili dve točki dnevnega 
reda: sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno varstvenih 
programov In sklep o znižanju plačila staršev za programe 
v vrtcih za čas otrokove odsotnosti. Potrdili pa so Odlok o 
programu opremljanja zemljišč za občinski lokacijski načrt 
za območje Planina vzhod, kjer bo zasebni investitor zgradil 
stanovanjski, zabaviščni in trgovski kompleks. S. K. 

Več toplote za enako ceno. 
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Naj k boljii kakovost) živlienja prispeva tudi izboljšano kurilno olje. Novo aditivirano 
kurilno olje OMV futurPlus Stane prav toliko kot običajno ekstra lahko kurilno olje. vendar 
zagotavlja veČ toploto. Inovativne rešitve skupino OMV odslej tudi v vaŠcm domu. Za rtaročiio 
pokličite na brezplačno telefonsko itevilko 080 2332. Več kot gibanje. OMV 
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Želita varovati pravnuke 
Francelj in Albina Selak iz Dolenje Dobrave sta 

potrdila 6 0 let s k u p n e življenjske poti. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Gorenja vas - Danes 86-letni 
Francelj in pet let mlajša Albin-
ca se še dobro spominjata kri-
žanja svojOi poti. Prvič sta se 
zagledala leta 1943 pred cer-
kvijo na Trati v Gorenji vasi, 
ko je Albinca spraševala prija-
teljico, kdo je čedni fant Ko-
vačev Francelj s Todraža je ta-
krat prvič prišel k njenim do-
mačim, sicer pa se je v bodo-
čo ženo zaljubil že veliko prej. 
"Bilo mi je komaj 14 let, ko 
sem igrala v vaški igri. Takrat 
se je zaljubil vame," pravi Al-
binca. 

Leta 1947 je dozorel čas za 
poroko. Pojkarjev ata ju je na 
prirejenih zimskih saneh s 
konjsko vprego zjutraj odpe-
ljal v Skofjo Loko na civilno 
poroko. "Ves dan je snežilo, 
že odpeljali smo se na pol 
metra snega, ob prihodu v 
Gorenjo vas, ko smo imeli še 
cerkveni obred, pa je bilo že 
meter snega," se spominja 

Francelj. Cerkvenemu obre-
du je sledila le skromna več-
erja. V zakonu so se jima ro-
dili trije sinovi. Skoraj natan-
ko devet mesecev po poroki 
se je rodil sin Branko, leta 
1950 Miha, osem let kasneje 
še Izidor. 

Francelj je bil krojač. Naj-
prej se je učil pri Bobnarju na 
Godešiču, nato pa še pri 
Franceljnu spod Klanca na 
Dobravi. Leta 1977 se je inva-
lidsko upokojil in že 30 let 
uživa upokojenski staž. Albi-
na ni bila nikoli zaposlena, 
vendar ji dela v gospodinjstvu 
ni nikoli zmanjkalo. Tudi ona 
je od leta 2002 upokojena. 
Poleg treh sinov, treh vnukov 
in treh vnukinj je njuno živ-
ljenje zaznamovalo še nekaj 
mejnikov. Leta 1956 sta se 
preselila v hišo v Dolenji Do-
bravi, devet let kasneje sta si 
omislila prvi avto. Danes si 
želita še enega mejnika: poro-
ko vnuka ali vnukinje in varo-
vanje njihovih potomcev. 

Albina in Francelj Selak 

Talci še vedno opozarjajo 
s slovesnostjo ob spomeniku petdesetih talcev so se spomnili najbolj črnega dneva v zgodovini Škofje Loke. 

VILMA STANOVNIK 

Škofla Loka - Množica svojcev, 
sedaj pa tudi že vnukov in pra-
vnukov petdesetih ustreljenih 
talcev za Katnnitnikom in šti-
rih zažganih partizanov v Veš-
trskem mlinu 8. februarja 
1944 se je minuli petek zbrala 
na tradicionalni slovesnosti, ki 
sta jo pripravila Oblina Škofja 
Loka in Območno zdn^ženje 
borcev in udeležencev NOB 
Školča Loka. "Med tald so za-
stopani vsi sloji slovenskega 
naroda in vseh svetovnonazor-
skih prepričanj, ki so imeli en 
skupen dlj: živeti svobodno in 
človeka dostojno življenje. Ob 
naših tragičnih žrtvah se lahko 
vprašamo, ali smo dlj o svo-
bodnem in dostojnem življe-
nju našega slovenskega Člove-
ka uresničili in ali delamo 
tako, da bosta tudi vnaprej za-
gotovljena svoboda in razvoj 
našega naroda in naše kulture. 

Ob talcih in Prešemu se lahko 
vprašamo, kaj smo mi sami 
pripravljeni storiti za naš eko-
nomski in duhovni obstoj in 
razvoj. Ravnajmo tako, da 
nam bo domovina v ponos, 
vnukom pa bo ugotovila po-
nosno slovenstvo," je poudaril 
škofjeloški župan Igor Draks-
ler. "Dan poboja petdesetih tal-
cev je nedvoumno najbolj čm 
dan v zgodovini Škofje Loke, v 
spominu pa nam bo ostal kot 
dan žrtvovanja za svobodo slo-
verLskega naroda," je ob boga-
tem kulturnem programu 
zbrane nato v imenu Območ-
nega združenja borcev in ude-
ležencev NOB Škofja Loka na-
govorila Lidija Goljat in doda-
la; "Imena vseh petdesetih tal-
cev so za vse čase vklesana v 
kamen spomenika, v naš spo-
min in v spomin bodočim ro-
dovom. Še posebej nam, mla-
dim, ki smo vajeni živeti v 
miru in svobodi in Id ti vredno-

Ob slovesnosti so položili tudi vence na spomenik 
ustreljenih talcev za Kamnitnikom, odnesli pa so jih tudi 
v Veštrski mlin. 

sti jemljemo kot nekaj samo-
umevnega. Junake mladi iSče-
mo v ljudeh, ki pogosto delajo 
samo sebi v korist in ne j)o-
znajo besede žrtvovanje, ne-
sebičnost in solidarnost. In 
ravno v tem so si bili tald ena-
ki. Vse je družilo spoznanje, 
da je za domovino in za svoj 

narod vredno kaj tvegati in 
žrtvovati. Tudi zato sprejema-
mo antifašizem kot eno iz-
med evropskih vrednost. Od-
ločno smo proti pobudam ne-
katerih, ki želijo spreminjati 
zgodovinska dejstva o veliko-
sti in pomenu NOB in parti-
zanstva v Sloveniji." 

SORA 

Skozi Soro je obvoz 
Vozniki se v jutranjih in popoldanskih urah na različne 
načine skušajo izogniti gneči na regionalni cesti Jeprca-
Ljubljana. Predvsem vozniki iz Škofje Loke in Poljanske do-
line se v službo v Ljubljano radi peljejo čez Katarino, zato ne 
bo odveč opozorilo, da je cesta skozi Soro za tovorni 
promet popolnoma zaprta, medtem ko je za osebna vozila 
urejen obvoz po ozkih ulicah v vasi. 
"Razlog za zaporo so gradnja javnega kanalizacijskega 
omrežja, novega odvoda meteornih vod, zamenjave dotra-
janih vodovodnih cevi ter izvedba plinifikacije," je pojasnil 
Mirko Javeršek, predsednik Sveta KS Sora. Dela bodo 
potekala še najmanj dva meseca, odvisno predvsem od vre-
menskih razmer. M. B. 

s- • 

Poseljevanje 
M O j K R A J S K O Z I Č A S 

BESEDILO IZBRAIA 

MILKA B U R N I K 

Danes začenjamo objavlja-
ti odlomke iz knjige Moj kraj 
skozi čas • Življenje pod Er-
manovcem, Bevkovim hri-
bom in Sivko, ki jo priprav-
ljata Krajevna skupnost So-
vodenj in uredniški odbor za 
izdajo kronike Moj kraj skozi 
čas. Odlomke bo za objavo 
pripravljala Milka Bumik. 
Želimo vam prijetno branje! 

Spoznavanje in vedenje, kako 
je bilo nekoč, lahko skozi boga-
stvo zapisanih besed slika ži\ije-
nje, da mu sledimo, ga nasadi-
mo, izboljšamo. Kako je bilo v 
preteklih stoterih pa do danes na 
obmol^u pod Ermanovcem, Bev-
kovim vrhom in Sivko, smo posa-
mezni krajam poskušali predsta-
viti v dvanajstih obsežnih poglav-

jih v kry^ Moj kraj skozi čas. Za 
izbrane Sanke so poskrbdi stro-
kovni pisci. Med drugimi je o po-
seljevanju zbral podatke in pisal 
tudi Vincendj Demšar. 

Rimljani so za obrambo Itali-
je pred vdori iz [lirika že odi. sto-
lčka dalje gradili zaporne zidove, 
utrdbe, šance tudi na prehodu iz 
Poljanske doline proti Primorski. 
Nasipi so omenjeni na višinah 
pri Novi Oseiici. Ohranjeno je le-
dinsko ime Sance za hrib rta Vr-
hovcovem griču v Podlanišču. 
Med materialnimi sledovi anti-
čna obdobja se pojavljajo ostan-
ki nekdanjih vodovodov, tudi v 
Stari Oseiici. Glinene cevi so slu-
žile za napeljavo vode na pando 
Na Selišah, kjer je nekdaj potdca-
la stara rimska cesta. 

V darovnicah Jreisinškemu 
Škojii ni jasno omenjena meja 
mai tolminskim, idrijskim in lo-
škim gospostvom. Škofje gotovo 
dobil zahodni del Poljanske doli-
ne pred letom 1291, zelo verjetno 
pa kmalu po 9S9. Zdi se, kot da 
bi bila vzhodnih iz Freisinga in 
zahodnik s Tdminsk^ napiha-
la prvotne prebivalce po teh naših 
bregovih in doleh.jim v usta pol-

ožila pomensko iste, a krajše in 
daljše narečne in pogovorne bese-
de, jih leta in leta preizkušala, 
utrjevala, družila in spodbujala k 
obstanku. Zagotovo so «0 zgodo-
vino tu tekle trgovske in kontra-
hantdx poti ter druge: povezave v 
smeri vzhod-zahod. 

Celoten predel zahodne Pol-
janske doline je po najstargši za-
pisani upravni razdelitvi v prvem 
urbanu leta 1291 spadal v župa-
nijo Hotavlje. To, v glavnem na 
novo poseljeno obmo^e so v ur-
barju leta 1560 popisali kot sa-
mostojno odiSco, ne več hotavelj-
sko županijo. Na novo se pojav-
lja 63 imen, tudi že s priimkom, 
do 1630 pa že 120 novih koloni-
stov. Če so drugod prevladovali 
gruntarji.je osliška županija od 
leta 7560 do 1630 poznala le rov-
tarje. Mn<^ od teh so prerasli v 
prave kmete. Od leta 1560 do 
leta 1577 je bil po urbarju prirast 
rovtarjev, kajžarjev in novinarjev 
i/ osliški županiji za 26, v nasled-

njih desetih letih pa le za en^a. 
V celotni osliški županiji je leta 
i6jo popisanih po krajih 65 
kmetij oziroma rovtov in kajž. 
Stalojejo mlinov, ji jih je kma-
lu propadlo. Zemljevidi Osdice, 
Laniš, Koprivnika in Podjdove-
ga Brda iz leta 1&5 prikazujgo 
poseljenost in poimenovanja do-
mačij. i^e vse so nekoč, v času 
dosegfi spomina najstar^ših kra-
janov, samevale trdne kmetije, 

majhne domačije ali samo kajže 
in danes ni več sledu o njih, so 
prazne ali pa obnovljene, na 
novo postavljene, naseljene in de-

javne. Je mogoče razbrati iz za-
pisov po posameznih krajih (ne-
kdanje oz. sedanje) krajevne 
skupnosti Sovodenj: Laniše, So-
vodertf. Nova Oselica, Podjelovo 
Brdo, Javorjev Dd, Hobovše pri 
Stari Oseiici. Stara Oselica (dd), 
Koprivnik (dd). 
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"Taleseni" z železno voljo 
Kroparski Taleseni imajo t rdno, že lezno voljo. N a travnik z a gosti lno Ja rem so navozili čez s t o 
"kubikov" s n e g a in v s o b o t o pripravili t ekmovan je smučar jev v stari opremi . 

CVETO ZAPLOTOIK 

Kropa - V Kropi je bil v sobo-
to spet praznik "talesenih" 
smučarjev in ljubiteljev smu-
čanja po starem, na katerem 
je v spustu in v smučarskih 
skokih za deveti Pokal Koled-
niki sodelovalo okrog sedem-
deset tekmovalcev - moških 
in žensk, mladih in starejših 
iz vse Slovenije. Med njimi 
so bili prvič tudi SeLniški ple-
žuharji, ki so se po travniku 
spuSčali s pležuhom, več kot 
dvesto let starim pripomoč-
kom, s katerim so se nekdaj 
ljudje vozili v dolino, v šolo 
ali k maši. "Letos nam zima 
ni naklonjena, iz bližnje oko-
lice smo na progo navozili 
več kot sto kubičnih metrov 
snega," je povedal Joža Er-
žen, predsednik Kluba Tale-
senih Kropa, in dodal, da so 
zaradi deževja prvič doslej za 
pripravo proge uporabili so-
dobni pripomoček - snežni 
cement. Da so bile razmere v 

soboto v Kropi bolj spomla-
danske kot zimske, je ugo-
tavljal tudi komentator Franc 
ŽaberI, ki je smučarjem in 
gledalcem v odmoru med 
spustom in smučarskimi 
skoki svetoval: "No, zdaj gre-
ste pa lahko regrat nabirat!" 
Najstarejši tekmovalec je bil 
Joža Bešter z Ovsiš (letnik 
I925), ki je progo spretno 
prevozil s smučmi, kakršne 
je imela nemška reprezen-
tanca na olimpijskih igrah 
leta 1936 v Garmisch Parten-
kirchnu. Iz Bistrice pri Trži-
ču sta na kroparski praznik 
smučanja po starem prišla 
zakonca Tilka in Jožko Me-
glič. Tilka je nastopila z jese-
novimi smučmi, letnik 1910, 
ter s kapo in očali, ki so stara 
več kot osemdeset let. Jožko 
je imel na nogah okrog šest-
deset let stare smuči, ene pr-
vih, ki jih je naredil Matevž 
Lukanc, doma pa ima še sta-
rejše, iz časa pred prvo sveto-
vno vojno. 

Joža Bešter iz Ovsiš 

Pustni povorki sta pripravljeni 
Tako Codlarj i kot krajani Voklega s prijatelji zaključujejo pripravo svojih pustnih povork. Voklansko 
povorko boste videli na p u s t n o soboto , godlarsko pa dan kasneje. 

SIMON ŠUBIC 

Šenčur - Tudi letos v občini 
Šenčur pripravljajo dve pust-
ni povorki. Za prvo bodo 
poskrbeli Godlarji, za drugo 
pa Krajevna skupnost Voklo 
in Vaški posebneži s pri-
jatelji, kakor se imenuje 
skupina Voklancev, ki naj-
bolj aktivno sodelujejo pri 
organizaciji povorke. Ta bo 
letos prvič potovala po šestih 
občinah. 

Godlarji, ki so sodelovali 
tudi na snemanju pustne 
oddaje Na zdravje, se letos 
ne bodo udeležili pustnega 
rajanja v Kranju, bodo pa 
zato že danes gostje na kon-
certu klape Vihi v Benedik-
tu, na pustno soboto pa bo 
njihova povorka sodelovala 
na pustovanju v Ljubljani. V 
nedeljo ob 13.30 bo v Šenčur-
ju na vrsti še tradicionalna, 
17. pustna povorka. "Tako 
kot prejšnja leta bomo God-
larji tudi letos brili norce iz 
aktualnih političnih, gospo-
darskih, športnih in družab-
nih dogodkov. Spomnili se 
bomo lipicancev in golf 
igrišča, brezposelnega Pavla 
Ruparja, Drnovška in Dar-
furja pa oddaje Piramida, 
pogreba slovenskega no-
gometa, helikopterja, prevo-
zov Mete Rupel in drugo. V 
gosteh bomo spet imeli 

Pri Bolčarju v Voklem potekajo še zadnje priprave na pustno povorko šestih občin. 

Mapo Vihi in cigane, na 
povorki pa bodo sodelovale 
tudi mažoretke in šenčurska 
godba," je pojasnil predsed-
nik Godlarjev Milan Sušnik. 

Krajani Voklega in njihovi 
prijatelji so s povorko, ki so 
jo prvič pripravili pred šesti-
mi leti, doslej vedno obiskali 
pet občin, letos pa bo njihov 
pustni sprevod krenil v šest 
občin, saj se bodo udeležili 
tudi pustovanja v Kranju. 
Karavana, ki jo bo vodila 
maskota krava Šeka, bo na 

pustno soboto na pot kreni-
la ob 8. uri iz Voklega v 
Voglje (8.30) in nazaj skozi 
Prebačevo in Hrastje v 
Kranj skozi mestno jedro 
(10.15). Nato se bodo skozi 
Trboje in Zbilje odpravili v 
Medvode (11.30), Smlednik 
(12.15), Vodice (13.30), 
Komendo (14.00), Zalog 
(15.00) in v Cerklje (15.30) 
ter se ob 17. uri vrnili v Vok-
lo. "V teh krajih imamo 
predviden postanek s pred-
stavitvijo pustnih mask in 

vozov z raznimi aktualnimi 
temami, kot so romska 
družina Strojan, reševanje 
Križnarja iz Darfiirja, pokop 
Tolarja, kovnica Evra, tv-se-
rija Alo - Alo, volitve v Izoli 
in druge. Za zabavno pred-
stavitev vozov bo letos 
poskrbel humorist Kondi 
Pižorn," je pojasnil glavni 
organizator povorke Marko 
Lončar. V povorki bo sodelo-
vala godba iz Šenčurja, prvič 
pa bodo gostili ptujske 
kurente iz Leskovca. 

Pevska poslastica 
v Kranju 
JOŽE KOŠNJEK 

Kranj - Eden najboljših av-
strijskih zborov, oktet Suha 
s Suhe v Podjuni na avstrij-
skem Koroškem, bo na po-
vabilo Komornega pevskega 
zbora Mysterium iz Kranja 
skupaj z njim v soboto, 17. 
februarja, ob 19. uri pel v 
dvorani Gimnazije v Kranju. 
Pevci suškega okteta, zaved-
ni koroški Slovenci, ki jih 
vodi Matevž Fabijan, bodo 
ponovili zelo odmeven kon-

Fabijan iz Desnice. Oktet 
Sulia je prejel za 25-letno de-
lovanje konec januarja viso-
ko priznanje slovenskega 
Javnega sidada za kulturno 
dejavnost. Za njim so števil-
ni nastopi v Avstriji in v so-
sednjih državah ter gostova-
nja na drugih celinah. De-
javnost okteta, v katerem po-
jejo Pepej Krop, Lenart Katz, 
Pavel Olip, Jokej Logar, Si-
mon Triessnig, Franc Opet-
nik, Branko Kotler in Sigi 
Kotler, ni le petje, ampak 

Oktet Suha 

cert ob 25-letnici delovanja, 
ki so ga priredili najprej v 
domači Suhi/Neuhaus, nato 
pa še v Kulturnem domu 
v Pliberku, kjer je za vse obis-
kovalce zmanjkalo prostora. 
Komorni pevski zbor Myste-
rium iz Kranja pa vodi mla-
da zborovodkinja Urška 

tudi organiziranje tradicio-
nalnega pevskega festivala 
na dvorišču gradu v doma-
čem kraju in spodbujanje 
narodnostnega in jezikovne-
ga sožitja v deželi. Tudi za-
radi tega je oktet spoštovan 
med drugače govorečimi in 
mislečimi. 

Večer spominov in besed 
SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - Največjemu sloven-
skemu pesniku so se ob kul-
turnem prazniku s številni-
mi dogodki in prireditvami 
poklonili tudi na šolah v 
kranjski občini. Na predvečer 
praznika smo obiskali osnov-
no šolo, ki nosi ime po dr. 
Francetu Prešernu. Na pro-
slavi so pod mentorstvom 
Maruše Kam in Simone Biz-
jak Mrak nastopili učend če-
trtega razreda devetletke in 
četrtega razreda osemletke. 
"Danes smo se zbrali, da Pre-
šema in kulturni dan bomo 
praznovali," so napovedali 
učend, ki so svoje deklamad-

je posvetili "besedi". Takole 
so povedali; "Beseda je lahko 
lepa, če srečo izraža. Sreča je 
tista, ki žalost premaga... Be-
sede so lahko mehke, okro-
gle, špičaste ..." V prijetnem 
programu so besede v note 
spremenili učenci na glasbe-
nih inštrumentih. Zapel je 
tudi pevski zbor Osnovne 
šole Franceta Prešerna 
Kranj, večer pa je sklenila 
plesna skupina s plesom 
Hubba Bubba. OŠ Franceta 
Prešerna Kranj bo imela v so-
boto od 10. ure naprej dan 
šole. njena podružnična šola 
na Kokrid pa v soboto prav 
tako ob 10. uri proslavo ob 
kulturnem prazniku. 
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KRIMINAL 

KRAN) 

Domnevna roparja kmalu ujeli 

V četrtek ob 17.40 je Operativno komunikacijski center v 
Kranju prejel obvestilo, da sta na Zlatem polju v Kranju ne-
znanca nasilno vzela oškodovancema mobilne telefone in 
potem pobegnila neznano kam. Kranjski policisti so od 
oškodovancev in drugih občanov očitno prejeli dokaj 
natančen opis storilcev, saj so kmalu prijeli dvojico mladih 
Kranjčanov, starih 18 in 22 let. Zoper njiju bodo podali 
kazensko ovadbo storitve ropa, saj sta utemeljeno osumlje-
na, da sta najprej pristopila do dveh oškodovancev in od nji-
ju zahtevala denar, cigarete in mobilne telefone. Ker 
oškodovanca stvari nista hotela izročiti, je 22-letni osum-
ljenec zagrabil enega oškodovanca za vrat, ga izsiljeval in 
mu grozil s smrtjo. Ko sta jima oškodovanca nazadnje le 
izročila mobilne telefone, sta s kraja pobegnila. 

M E N G E Š 

Odnesl i zlatnino in računalnik 

Minuli petek popoldne je neznani tat vlomil v stanovanjsko 
hišo v Mengšu in lastniku odnesel zlatnino in prenosni 
računalnik. S tem je povzročil za približno tri tisoč evrov 
škode. 

RIBČEV LAZ 

Vlomil i v gostinski lokal 

Neznani storilci so pred dnevi s silo vlomili v gostinski loka! 
v Ribčevem Lazu. Skrbno so pregledali vse prostore, nato pa 
so jo popihali z elektronsko registrsko blagajno, nekaj pijače 
in cigaretami. Lopovi so lastniku povzročili za okoli 700 
evrov gmotne škode. 

DOMŽALE 

Vzeli televizor in prenosnik 

v noči na soboto so neznani storilci vlomili v stanovanjsko 
hišo v Viru pri Domžalah in si prilastili tv-sprejemnik in 
prenosni računalnik. Lastnik je škodo ocenil na približno 
štiri tisoč evrov. 

KRAN) 

Bo postal vrtnar? 

Neznani storilec je pred dnevi v Kranju vlomil v leseni ob-
jekt in iz njega odnesel motorno koso Alpina, drobilec vej 
Alpos in nekaj drugega orodja. S tem dejanjem je lastnika 
oškodoval za približno 600 evrov. 

DOMŽALE 

Denar in zlatnino 

V soboto popoldne so neznani storilci vlomili v stanovanj-
sko hišo na Trzinski ulici v Domžalah, od koder so odtujili 
zlatnino in denar. Lastnika so lopovi oškodovali za približno 
štiri tisoč evrov. 

MEDVODE 

Raje cigarete kot bencin 

Neznani vlomilci, ki so v noči na nedeljo vlomili v bencins-
ki servis v Medvodah, očitno niso potrebovali bencina, saj 
so izpraznili le zalogo cigaret. Podjetju so s tem povzročili 
za približno tri tisoč evrov gmotne škode. 

DOMŽALE 

Mladoletna vlomilca hitro ujeli 

Domžalski policisti so pred kratkim prijeli mladoletnika 
iz okolice Donnžal, ki sta vlomila v poslovni objekt sredi 
Domžal. Najprej sta z opeko razbila okno, da sta prišla v 
notranjost, nato pa sta ukradla zaklenjeno kovinsko bla-
gajno. Osumljenca so s pomočjo varnostne službe Sintal 
prijeli v bližini kraja vloma. Policisti so jima zasegli ukra-
deno blagajno, prav tako pa odvzeli prostost. Ko so se 
z njima pošteno pogovorili, so policisti mladoletna fanta 
predali staršem. Seveda so zoper njiju podali tudi kazensko 
ovadbo, saj se je izkazalo, da ta vlom ni bil njun prvi lopov-
ski podvig. S. Š. 

Cesta v sotesko prevozna 
v nedeljo zvečer so tudi uradno sprostili promet po občinski cesti Tržič-jelendol, ki jo je v četrtek 
zvečer zaprl plaz velikih skal. Odstranil i so tudi nevarno skalno gmoto, ki je grozeče visela nad cesto. 

S I M O N Š U B I C 

Tržič - Na nevarnost, ki jo 
predstavlja krušljiva skalna 
stena nad t. i. Bomovo ser-
pentino v Dovžanovi soteski, 
so prebivalci Krajevne skup-
nosti Jelendol-Dolina v pre-
teklosti večkrat opozarjali. 
Njihove zle slutnje so se ude-
janjile minuli četrtek okoli 21. 
ure, ko se je s krušljive stene 
odtrgalo približno petnajst 
kubičnih metrov skal in pri-
grmelo na občinsko cesto 
Tržič-Jelendol ter zaprlo edi-
no povezavo približno tristo 
prebivalcev Jelendola in Do-
line s središčem občine. K 
sreči tedaj po cesti ni pripe-
ljalo nobeno vozilo. 

Čeprav sta Izidor Jerala, 
vodja urada za urejanje oko-
lja na občini, in tržiški žu-
pan Borut Sajovic sprva na-
povedovala, da bodo cesto za 
varno odvijanje prometa 
znova usposobili v približno 
tednu dni, pa se je to zgodilo 
že minuli konec tedna. "Ska-
le, ki so blokirale cesto, lahko 
odstranimo v nekaj urah, 
skrbi pa nas skalna gmota, ki 
še visi nad cesto in groa, da 
se bo posula na cesto. Čaka-
mo na geologa, ki bo pregle-
dal teren in se odločil, kako 

Skale, ki so v četrtek zaprle cesto v Dovžanovi soteski, so bile težke tudi tono in več. 

naprej," je v petkovem do-
poldnevu, ko si je že ogledal 
plaz, sporočil tržiški župan, 
okoli poldneva istega dne pa 
je že napovedal: "Cesta bo 
spet prevozna najkasneje v 
ponedeljek." 

Do manjšega podora skal 
je na istem mestu prišlo že 
pred dobrimi tremi tedni, je 
opozoril Sajovic in pripom-
nil. da bi morala že prejšnja 
občinska oblast prisluhniti 
domačinom, ko so ob sana-
ciji Bomove serpentine, kjer 
je leta 2 0 0 2 prišlo do udora. 

KRATKE NOVICE 

DVORJE 

Z avtom v hišo 

V ostrem ovinku v Dvorjah na cesti Velesovo-Cerklje je naj-
brž imelo težave že kar precej voznikov, ki so prehitro 
pripeljali vanj. Tisti, ki se pripeljejo z velesovske strani, se še 
lahko rešijo, tako da zapeljejo naravnost na stransko cesto v 
vas Dvorje, kdor pa pripelje s cerkljanske strani, ima manj 
možnosti za rešitev. Slednjim se kaj hitro lahko zgodi, da se 
njihovo vozilo ustavi šele v bližnji stanovanjski hiši. To se je 
minuli četrtek zgodilo tudi vozniku osebnega vozila, ki ga je 
na spolzki cesti odneslo v hišo poleg okrepčevalnice Bavant 
v Dvorjah. 

DOMŽALE 

Odkril i ilegalce 

Domžalski policisti so na cestninski bazi v Kompoljah pred 
kratkim kontrolirali vozilo, ki ga je vozil Slovenec, v avtomo-
bilu pa so sedeli tudi državljana Turčije in državljanki Srbije. 
Tuje državljane so nastanili v Center za tujce v Postojni, 
voznika pa kazensko ovadili, saj so policisti ugotovili, da so 
tujci v Slovenijo vstopili ilegalno. S. Š. 

opozarjali, da je treba sanira-
ti tudi krušljivo steno. "Za 
tokratni podor je po vsej ver-
jetnosti kriva mila zima, ko 
je kamenje večkrat zmrznilo 
in tudi odmrznilo," je pojas-
nil župan. 

"Cesta je normalno pre-
vozna, poskrbljeno je tudi za 
varnost, saj je po skalni steni 
že napeta zaščitna mreža," 
nam je nato včeraj dopoldne 
razložil župan Sajovic, ki pa 
je opozoril, da je takšna sa-
nacija skalnega podora pre-
cejšen strošek za občino Tr-

žič, kjer še niso sanirali niti 
vse škode, ki so jo povzročile 
hudourniške vode julija 
2005. Tržiški župan se je 
včeraj pritoževal tudi nad dr-
žavo: "Za vzdrževanje kilo-
metra ceste v Dovžanovi so-
teski prejme občina Tržič 
enako vsoto denarja kot 
mestaa ol)čina Koper za ce-
sto ob obali, pa čeprav tam 
nikoli ni treba plužiti. posi-
pati s soljo ali odstranjevati 
plazove. Po mojem gre za 
nepravično razdelitev sred-
stev." 

KRANJ 

Radarske kontrole 

Prometni policisti so napovedali, da bodo tudi ta teden 
opravljali meritve hitrosti z radarjem, ki je nameščen v 
belem Renault Kangooju. Danes med 7. in 15. uro bodo na 
območju Policijske postaje Tržič, jutri v istem času na ob-
močju Policijske postaje Kranjska Gora, v četrtek dopoldne 
pa na območju Radovljice. V petek med 11. in 19. uro bodo 
radar postavljali na območju Policijske postaje Škofja Loka, 
v soboto med 15. in 23. uro na območju Jesenic, v nedeljo 
med 14. in 22. uro pa znova na območju Tržiča. S. Š. 

jESENICE 

Zbil osemdesetletno peško 

Na regionalni cesti na Jesenicah se je v soboto zvečer zgodi-
la prometna nesreča, v kateri je bila hudo ranjena 8o-letna 
peška. Nesrečo je povzročil 54-letni voznik osebnega vozila 
z Jesenic, ki se je z neprilagojeno hitrostjo približeval pre-
hodu za pešce, je sporočila policija. Po regionalni cesti se je 
peljal iz središča Jesenic proti Slovenskemu Javorniku. Ko se 
je približeval prehodu za pešce pri obratu Rotomatike in je 
na njem opazil skupino domačink, je sicer zaviral, vendar 
avtomobila ni mogel pravočasno ustaviti, zato je trčil v 
8o-letno peško, ki je po trku padla na vozišče. V nesreči je 
bila peška hudo ranjena, zato so jo reševalci odpeljali v 
tamkajšnjo bolnišnico. 

KRVAVEC 

Nezgodi na smučišču 

Pravila je treba upoštevati tudi pri smučanju, opozarja poli-
cija, ki poroča o dveh nezgodah, ki sta se v nedeljo pripetili 
na krvavškem smučišču. Že ob 8.55 je neznani smučar pri 
zavijanju v levo zaradi neupoštevanja pravil trčil v 36-letne-
ga smučarja iz Domžal, da je ta padel in bil huje ranjen. 
Kasneje, ob 15. uri je prav tako neznani smučar zaradi nepri-
lagojene hitrosti trčil v dvanajstletnega smučarja s Pri-
morskega, ki je bil pri tem hudo ranjen. S. S. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Bloudek ima dosti 
naslednikov 
B l o u d k o v a p r i z n a n j a ž e d v a i n š t i r i d e s e t i č prejel i z a s l u ž n i špor tn ik i in š p o r t n i de lavc i . 

VILMA STANOVNIK 

Brdo pri Kranju • "Podatki 
raziskave kažejo, da se poveču-
je število tistih, ki se rekreativ-
no ukvarjajo s športom. Takš-
nih je več kot polovia Sloven-
cev," je v nagovoru na sloves-
nosti v hotelu Kokra ob že 42. 
podelitvi Bloudkovih priznanj 
poudaril minister za šolstvo in 
šport Milan Zver in dodal, da 
dižava vsako leto več denarja 
nameni športu, kljub temu pa 
denarja še vedno ni toliko, da 
bi lahko uresničili vse želje in 
potrebe. "Nagrade in prizna-
nja, ki jih podeljujemo nocoj, 
so namenjene Bloudkovim na-
slednikom, ljudem, Id so Svoje 
življenje posvetili športu z veli-
ko začetnico in doumeli, da je 
šport tudi osebna sreča in za-
dovoljstvo." je tudi dodal mini-
ster Zver, preden sta s predsed-
nikom odbora za podeljevanje 
Bloudkovih priznanj Mirosla-
vom Cerarjetn stisnila roke le-
tošnjim nagrajencem. Najprej 
so bili to dobitniki Bloudkovih 

plaket, ki so si jih v lanskem 
letu zaslužili: Barbara Fkid za 
uspehe v kegljanju, Marinka 
Jerala za življenjsko delo v 
športu, posebno drsanju, Moj-
mir Kokorovec za življenjsko 
delo pri Združenju slovenskih 
športnih društev v Italiji, po-
sebno pri kotalkanju, Matjaž 
Matkič za plavalne dosežke, 
Jože Mikeln za pomemben 
prispevek k razvoju namizne-
ga tenisa. Matic Osovnikar za 
tekmovalne dosežke v atletiki 
(ker je bil Matic na tekmi, je na-
grado prevzela mami Bernar-
da), Fianc Pinter - Ančo za tek-
movalne dosežke med strelci 
invalidi, Špela Ponomarenko 
za tekmovalne dosežke v kaja-
ku in kanuju na mimih vodah, 
Branko Vivod za pomemben 
razvoj in popularizacijo atletike 
ter Ludvik Zdko za življenjsko 
delo v športu. Bloudkove na-
grade pa so prejeli: Irena Av-
belj za vrhunske mednarodne 
dosežke v padalstvu, Lucijan 
Kozlovič in Božidar Marinčič 
pa za življenjsko delo v športa 

Oče in mami Matica Osovnikarja, Ljubo in Bernarda, sta 
tudi sama navdušena športnika, seveda pa sta še kako 
ponosna na sinove uspehe, za katere je dobil Bloudkovo 
plaketo. Ker je bil na tekmi, sta jo domov v Škoflo Loko 
odnesla onadva. 1 f'>">-cor«d k.vm 

Strah jo je sedenja v pisarni 
T o j e - p o l e g od l i čn ih rezu l ta tov , ki jih d o s e g a - z a g o t o v o g lavni r a z l o g , z a k a j n a š a n a j b o l j š a 

t e k m o v a l k a v p a d a l s t v u Irena A v b e l j v z t r a j a v v r h u n s k e m š p o r t u . 

VILMA STANOVNIK 

Brdo pri Kranju - "Irena Av-
belj že vrsto let dosega izjem-
ne uspehe na tekmovanjih na 
najvišji ravni tako v parasfciju 
kot klasičnem padalstvu. 
Samo od leta 2000 je petkrat 
postala svetovna prvakinja in 
bila kar trikrat druga, na ev-
ropskih prvenstvih je bila v 
teh letih kar trikrat najboljša v 
klasičnih padalskih discipli-
nah, v paraskiju pa v zadnjih 
trinajstih letih štirikrat svetov-
na prvakinja. Poseben dose-
žek ji je uspel na lanskem sve-
tovnem prvenstvu v Stupinu v 
Rusiji - štirje zavoji za 360 
stopinj in dve salti v prostem 
padu pri hitrosti 300 kilome-
trov na uro v 5,90 sekunde -
kar je eden največjih dosež-
kov v figurativnih skokih na-
sploh," so predlagatelji, OKS 
in Z Š Z ter Letalska zveza Slo-
venije, zapisali v utemeljitvi, 
zakaj si Irena Avbelj zasluži 
Bloudkovo nagrado. Z Ireno 
sva spregovorili tudi nekaj be-
sed za naš časopis. 

Na številne tekme in odličja 
imaš gotovo veliko lepih spo-

minov. Česa pa ne boš nikoli 
pozabila? 

"Gotovo je to svetovno pr-
venstvo leta 2004 na Reki, ko 
sem zmagala v figurativnih 
skoldh. Ne le zaradi zmage, 
pač pa zaradi izjemnega 
vzdušja, saj zelo uživam tudi 
v vodi, rada se potapljam in 
pred seboj sem imela modri-
no morja. Ko sem se odprav-
ljala na zadnji, odločilni skok, 
sva imeli z rusko tekmovalko 
po štirih skokih do stotinke 
enak rezultat. Navadno me je 
bilo v takih trenutkih strah, 
naenkrat sem imela strašno 
tremo. Na tej tekmi pa ne. Iz 
letala sem gledala morje, in 
ko sem dobila znak za skok, 
sem bila sproščena in prepri-
čana o uspehu." 

Tudi priznanj za športne 
uspehe si v zadnjih letih dobi-
la kar nekaj. Kaj ti pomeni 
Bloudkova nagrada? 

"V veliko čast mi je, da sem 
sploh lahko prišla med kandi-
date in bila tudi izbrana. Zdi 
se mi, da so letalski športi še 
vedno odrinjeni, in komisija 
je bila zagotovo pred težko na-
logo, ko se je odločala o Blou-

Irena Avbelj je zasluženo prejela najvišje športno 
priznanje, Bloudkovo nagrado, ter čestitke ministra Milana 
Zvara in Mira Cerarja. / foio: conid uv̂ k 

dkovih nagrajencih. Mislim 
pa tudi, da je to tudi nekakšno 
priznanje vsem letalskim 
športom, ne le meni. Zato 
sem zelo ponosna." 

Začela se je nova sezona. 
Kakšne imaš načrte? 

"2e ta vikend me čaka dr-
žavno prvenstvo v paraskiju 
na Kobli. nato tekme evrop-
skega pokala, pa svetovno pr-
venstvo v paraskiju. Potem bo 

malce zatišja, nato pa se bo 
začela poletna sezona evrop-
skih pokalov, evropsko prven-
stvo in jeseni še vojaško svetov-
no prvenstvo, tako da bo kar 
pestro." 

Čeprav imaš praktično vsa od-
ličja iz vseh tekmovanj, še 
vztrajaS in tekmuješ. Kaj te 
pri tem najbolj motivira? 

"Zagotovo grožnja, da bi 
morala sedeti v pisami." 

BIATLON 

ANTERSELVA 

Biatlonke prvenstvo zaključile z odliko 

V Anterselvi v Italiji se je v nedeljo končalo svetovno prven-
stvo v biatlonu. Odlično oceno si zaslužijo naše biatlonke v 
postavi Teja Cregorin, Dijana Crudiček, Andreja Mali in Ta-
deja Brankovič, ki so v štafeti, zadnji tekmi na prvenstvu za 
ženske, končale tik za medaljami, na 4. mestu. Prav tako 4. 
je bila naša mešana štafeta, medtem ko sta med posamezni-
cami blesteli predvsem Teja Cregorin in Tadeja Brankovič. 
Slednja je z dvema četrtima mestoma v štafeti. 5.. 8., 9. in 23. 
mestom posamezno prvo ime naše reprezentance: "Zelo 
sem zadovoljna s svojimi nastopi na prvenstvu. Če jih bom 
še kdaj ponovila, bom srečna. Stopničke so mi bile sicer naj-
bolj blizu v šprintu, vendar bi bilo treba ustreliti 'ničlo'. To bo 
moja motivacija za prihodnje nastope in želja za prihodnje 
svetovno prvenstvo na Švedskem. Prav gotovo imam še ne-
kaj rezerve." Če so se izkazale biatlonke, pa tega ne moremo 
reči za naše biatlonce, predvsem za Janeza Mariča, ki bo za 
vidnejše rezultate moral krepko izboljšati odstotek zadetih 
strelov v streljanju stoje. Pred biatlonci je sedaj nekaj "počit-
ka", saj bo naslednja postaja svetovnega pokala finski Lahti 
od 28. februarja do 4. marca. M. B. 

PARASKI 

OBERAMMERCAU 

Zmag i za ekipa Elan A L C in M a j e 

Nemški Oberammergau nedaleč od Garmisch-Partenkirch-
na /e gostil prvo letošnje tekmovanje v paraskiju (kombi-
nacija veleslaloma in skokov na cilj) za točke evropskega 
pokala. V konkurenci i6 ekip iz sedmih držav je svoje delo 
vnovič odlično opravila slovenska padalska odprava, ki je 
osvojila dve prvi mesti in s tem nakazala, da bodo Slovenci 
tudi v letošnji, sicer kratki sezoni paraskija, eni glavnih fa-
voritov za najvišja mesta na svetovnem prvenstvu v itali-
janskem Predazzu konec marca. Zmago v moštveni tekmi je 
zabeležila ekipa Elan ALC v postavi Corazd Lah, Matjaž Pris-
tavec, Borut Erjavec in Uroš Ule, ki je slavila pred Italijani in 
Nemci, posamične zmage pa se je veselila še Maja Sajovic 
v konkurenci deklet. Njo in druge slovenske padalce konec 
tedna čaka državno prvenstvo na Kobli. Z. R. 

GORENJSK I S EMAFOR 

ODBOJKA 

Rezultati gorenjskih ligašev: 1. DOL za moške; Calcit Kam-
nik : Salonit Anhovo 3 : 2 (- 22 , 17 , - 22 , 19 , 12 ) , Astec Triglav 
: Logatec i : 3 (- 22, - 22, 20, - 20). Navkljub porazu v Kam-
niku ostaja v prepričljivem vodstvu Salonit Anhovo (45), 
pred Galex-Mirom (35). Calcit Kamnik (27) se je utrdil na 5. 
mestu (25), Astec Triglav (19) na šestem mestu pa je Loga-
tec že ujel, tako da se v zadnjih treh krogih obeta ogorčen 
boj za obstanek, i. DOL za ženske: (že med tednom) HIT 
Nova Gorica : jesenice Bled 3 : 0 (14, io, 16) - (v soboto) Be-
nedikt : Jesenice Bled 3 : o (22, 21, i6), ŽOK Šentvid : Broli-
ne Kamnik 1 : 3 (- 16 , - 23 , 14 , - 17) . HIT Nova Gorica (47) je 
spet v zanesljivem vodstvu, Broline Kamnik (15) se je povz-
pel na 5. mestu in je znova v povsem enakopravnem boju za 
obstanek, medtem ko so to možnost osme Bled Jesenice 
(6) že pred časom izgubile. 2. DOL moški: SIP Šempeter: 
Termo Lubnik 3 : 1 (21, - 23, 20, 21), Beltinci: Telemach Ži-
rovnica 2 : 3 (i5, -19, - 21, 22, - 13 ) . V vodstvu je Olimpija 
(29), Termo Lubnik (23) je na 5. mestu, s točko manj pa je 
na šestem Telemach Žirovnica. 2. DOL ženske: Comet Zre-
če : ŽOK Partizan Šk. Loka 3 : 2 (- 23, 21, 20, - 22,17). Prvi je 
MTD ŽOK (42) iz Ptuja, Škofjeločanke s 2^ točkami ostaja-
jo na 6. mestu. 3. DOL moški: UKO Kropa : VC Portorož 1 : 
3, LOK Črnuče : Kamnik II i : 3, Astec Triglav II : TOM Mo-
kronog o : 3. VC Portorž (39), ki je proti UKO Kropa izgubil 
prvi letošnji niz, ima v vodstvu 8 točk naskoka pred Kamni-
kom II. UKO Kropa (26) je zdrsnil na 5. mesto, Astec Triglav 
II (19) pa ostaja na 6. mestu. 3. DOL ženske: Kostak-Elmont 
: Bled 3 : o, Bohinj: Pizzeria Morena o : 3, Triglav Kranj: Ta-
bor Ljubljana i : 3. Sloving Vital II (37) je zadržal točko na-
skoka pred drugo HIT Novo Gorico II. Pizzeria Morena (21) 
je na 7. mestu prehitela Triglav Kranj (26), medtem ko Bled 
(5) in Bohinj (i) ostajata na n . in 12. mestu. 8. M. 

KOŠARKA 

i6. krog 1. SKL za žensk« Hit Kranjska Gora : Kozmetika Af-
rodita 97:58, Črnomelj: Odeja 5 1 : 57, Domžale: KED Panter 
Ilirija 48 : 70. Na lestvici vodi ekipa Hit Kranjske Gore. B. T. 
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GORENJSK I S E M A F O R 

NAMIZNI TENIS 

n . krog 1. SNTL - članice: Merkur: Rakek 6 : o. Lestvica: 
Iskra Avtoelektrika 2 2 točk, Fužinar Intcrdiskont 18, 
Merkur 17, Ilirija 17 ... 
GNTL - A: rezultati 12. kroga: Vila Bella : Duplje 8 : 2, Luigi: 
Škofja Loka 2 : 8, Radiestezija Maselj: Kondor Godešič 7 : 3, 
Šenčur: Erpo Sistemi 5 : 5. Vrstni red: Vila Bella 21, Radie-
stezija Maselj 19, Pizzeria Bazenček 17, Kondor Godešič 13, 
Škofja Loka 12, Erpo Sistemi n, Duplje 8, Šenčur 6, Luigi 5, 
Merkur 2. CNTL - B: rezultati 8. kroga: Ladja Bohinj : Mer-
kur2 5 : 5, Kokrica : Elektra 4 : 6. Rezultati 9. kroga: Elektra : 
Ladja Bohinj 3:7, Križe: Šenčura 1 :9. Vrstni red: Ladja Bo-
hinj 17, Šenčur2 10, Elektra 7, Križe 6, Merkur2 6, Kokrica 5, 
Škofja Loka2 3. D. j. 

KEGLJANJE 

Rezultati 13. kroga v slovenskih ligah: 1. A- ženske: Miroteks 
: Triglav7: i {3450:3228). Vodi Miroteks, 26 točk,4.Triglav 
12 točk. 1. B - ženske: Ljubelj: Trebnje 7: i {3247:3045). Prvi 
Miroteks-2, 20 točk, 5. Ljubelj 12 točk. A - moški: Sinet: 
Triglav 6 : 2 (3631 : 3598), Siliko : Litija 5 : 3 (3426 : 3191). 
Vodi Konstruktor, 26 točk, 3. Triglav, 16, 5. Siliko 14 točk. 
1. B - moški: Ljubelj: Izola 6 : 2 (3409 : 3292), Calcit Hidro 
1 : 7 (3234: 3440). Vodi Korotan, 23 točk, 4. Hidro 15, 6. Lju-
belj 11,8. Calcit, 9 točk. 2. liga - moški: Simon Jenko: Termo 
Polet 5 : 3 {3312 : 3290), Jesenice : Lokomotiva 3 : 5 (3353 : 
3370). 1. Termo Polet, 20, 4. Jesenice i6, 8. Simon Jenko n 
točk. 3. liga - moški: Jesenice-2 : Delo 8 : o {3387 : 3217), 
Ljubelj-2 : Triglav-2 2 : 6 (3223 : 3367), Proteus-2 : Coma 5 : 
3 (3459 :3404). Lj- Slovan : Calcit-2 2 : 6 (3121: 3128), Želez-
niki : Bela krajina 2 : 6 (3287 : 3309). Prvi Bela krajina in 
Triglav-2, 21, 5. Coma, S. Ljubelj-2, oba po 13, 7. Železniki, 
10, 8. Calcit-2, 9. 10. Jesenice-2, 7 točk. Gorenjska liga n . 
krog: Foto Bobnar Adergas : Triglav Boris mizarstvo 2 : 6 
(3097 : 3171), Železniki-2 : Kranjska Gora 7 : i {3186 : 3109). 
Triglav Boris Mizarstvo in Foto Bobnar Adergas po 16 točk. 
Kranjska Gora 13, Železniki-2 12 točk. M. F. 

BALINANJE 

SUPER LICA SCHWARZMANN, 2. krog: Planina Kranj : 
Zarja Balinček 14 : 8, Jadran Izola : Lokateks Trata 8 : 1 4 , 
Hrast: Zabiče 15 : 7, Krim Pekarna Vrhnika ; Luka Koper 
1 5 :7 . Vrstni red: Planina 6, Zarja, Krim Pekarna Vrhnika, 
Luka Koper, Lokateks Trata, Zabiče in Hrast po 3, Jadran 
Izola o. Tekme 3. kroga (sobota ob 15. uri) - Lokateks Tra-
ta : Krim Pekarna Vrhnika, Zabiče : Planina Kranj, Zarja 
Balinček : Jadran Izola, Luka Koper: Hrast. S. Š. 

ROKOMET 

Rezultati gorenjskih ligašev: i. liga - ženske: Škofja Loka KSI 
: Celjske mesnine 30 : 28 {13 :15); i. B liga - moški: Gorišni-
ca : Termo 37 : 34; i. B liga - ženske: Jadran Hrpelje : Sava 
Kranj 2 4 : 2 6 ; Vita center Naklo : Sežana 29 :27 ; 2. liga - mo-
ški: Duplje : Mitol Sežana 29 :32; Ajdovščina: Radovljica 41 
: 17; Cerklje: AIples 35: 33; Mokerc : Kranj 25 : 29. M. D. 

SMUČARSKI SKOKI 

Smučarski skoki - državna prvenstva - Mladinci do 19 let 
1. Žiga MandI (Šmartno na Pohorju) ... 5. Matjaž Punger-
tar (Mengeš), 6. Matej Dobovšek, 8. Peter Prevc (oba Tri-
glav), 9. Rok Zima (Tržič Trifix), io. Žiga Pelko (Triglav); 
ekipno: 1. Triglav I (Gregor Romšak, Peter Prevc, Matej 
Dobovšek, Žiga Pelko), 2. Tržič Trifix (Anže Zaplotnik, 
Luka Leban, Jernej Košnjek, Rok Zima), 3. Ilirija ... 6. Alpi-
na, 7. Triglav II, 9. Triglav III; mladinci do 17 let: 1. Matjaž 
Pungertar (Mengeš) ... 5. Peter Prevc (Triglav), 6. Aleš 
Hlebanja (Planica), 7. Anže Zaplotnik (Tržič Trifix), 10. 
Aleš Oblak (Planica); ekipno: i. Triglav I (Gašper Vodan, 
Peter Prevc, Matej Dobovšek, Matic Plaznik), 2. Ilirija, 3. 
Velenje, 4. Planica, 6. Tržič Trifix, 7. Alpina, 8. Triglav II; 
dečki do 12 let: 1. Aljaž Vodan (Triglav), 2. Urban Dolar 
(Stol), 3. Urh Albreht (Tržič Trifix), 6. Luka Romšak (Tri-
glav), 7. Domen Zupančič (Alpina), 10. Cene Prevc (Tri-
glav); dečki do 11 let - ekipno: 1. Ilirija I. (Ožbej Ferkov, 
Matija Peklaj, Rok Setnikar, Matic Rogelj), 2.TržičTrifix L, 
3. Triglav I ... 5. Mengeš, .6. Stol, 7. Alpina. J. J. 

NORDIJSKA KOMBINACIJA 

Državna prvenstva: Absolutno: 1. Mitja Oranič (Tržič Tri-
fix), 2. Dejan Plavnik (Triglav), 3. Damjan Vtič (Zabrdje), 
4. Rok Rozman (Triglav); mladinci do 19 let: 1. Rok Zima 
(Tržič Trifix), 2. Gašper Berlot (Velenje), 3. Matic Plaznik 
(Triglav). J. J. 

Leto klubske atletike 
Z a t o , d a s e š e bol j p o v e ž e j o s klubi, s o pri Atletsi<i zvez i S l o v e n i j e l e t o š n j e leto p o i m e n o v a l i 
leto k l u b s k e at let ike . 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Čeprav so na očeh 
športne javnosti največkrat 
vrhunski atleti in atletinje, pa 
pri Atletski zvezi Slovenije 
veliko pozornosti posvečajo 
tudi pridobivanju in vzgoji 
mladih. Letos naj bi vez med 
krovno organizacijo in klubi 
postala še intenzivnejša, o 
tem in načrtih Atletske zveze 
Slovenije pa sva se pogovar-
jala s Petrom Kukovico, 
predsednikom AZS. 

Ravno te dni bo dve leti, od-
kar ste postal prvi mož Atlet-
ske zveze Slovenije. Kaj se je 
po vašem pomembnega v 
teh dveh letih zgodilo? 

"V zadnjih dveh letili smo 
se sistemsko in sistematično 
lotili analize vseh področij, ki 
sestavljajo celoto delovanja 
atletike v Sloveniji. Vsa po-
dročja smo že prevetrili in 
večino tudi že izboljšali. Za-
čeli smo na področju sodelo-
vanja z atleti in rezultati so 
vidni tako 2 materialnega sta-
lišča kot stališča uspehov. 
Tekmovalni uspehi so bili 
lani res veliki, glede material-
ne pomoči športnikom pa 
veliko pove primerjava, da je 
AZS leta 2004 pogodbe pod-
pisala z enajstimi atleti, letos 
pa z enaintridesetimi. Zne-
sek pomoči v letu 2004 je bil 
7,4 milijona tolarjev, letos pa 
1 12 tisoč evrov oziroma 26,8 
milijona tolarjev, kar je sko-
raj štirikrat več. Če dodamo 
še sredstva, ki so namenjena 

za priprave znotraj delovanja 
nacionalnih panožnih ekip, 
sredstva, ki so vezana na vr-
hunsko selekdjo in kandida-
te za vrhunsko selekcijo, pa 
tudi sredstva za organizacijo 
tekmovanja za veliko nagra-
do, je jasno, da so se materi-
alna izhodišča izboljšala." 

Športne zveze imajo večino-
ma probleme, saj imajo de-
narja vsako leto manj, vam 
pa je uspel premik na bolje... 

"Res lahko rečem, da smo 
v letu 2006 že dosegh strate-
ški cilj, da uravnotežimo vse 
tri stebre financiranja, kar 
pomeni, da približno tretjino 
sredstev dobimo z ministr-
stva za šolstvo in šport, tretji-
no od fundacije za šport, tret-
jino pa od sponzorjev. Tako 
lahko s ponosom povem, da 
se je leta 2004, ko sem pre-
vzemal funkcijo od predhod-
nikov, zbralo na račimu 22,4 
milijona tolarjev, lani pa že 
66,4 milijona, kar je trikrat 
več." 

Zveze dostikrat pozabijo na 
sodelovanje s klubi. Kakšno 
je pri vas? 

"Prav zato, da se še bolj po-
vežemo s klubi, smo letošnje 
leto, leto 2007 poimenovali 
leto klubske atletike. Rad pa 
bi omenil, da smo tik pred zu-
nanjo presojo in pridobitvijo 
certifikata ISO 9001/2000, s 
čimer skušamo nakazati, da 
smo organizirani oziroma si-
stematično urejeni. S tem 
certifikatom kakovosti SIQ 

Rezultati niso 
najpomembnejši 
GORAN LAVRENČAK 

Radovljica - Drušh'o invalidov 
Radovljica-Bled je ob sloven-
skem kulturnem prazniku od-
lično organiziralo že 5. športno 
srečanje invalidov gorenjske re-
gije. Kar dvainšestdeset šport-
nikov invalidov se je pomerilo v 
treh športih: v dvorani ŠD Ra-
dovljica so se merili igralci na-
miznega tenisa in igralci pika-
da, na kegljišču gostUne Ko-
zovc pa so se v borbenih parti-
jah pomerili še kegljafi. Tek-
movanje je uradno odprl žu-
pan občine Radovljica Janko 
Sebastijan Stušek, športnike 
invalide pa je nagovoril referent 
za šport pri DI Radovljica-Bled 
Tone Dežman. Čeprav je ime-
lo srečanje predvsem družabni 
značaj in športni rezultati niso 
bili v ospredju, pa so se tudi to-
krat športnild za svoje pokale, 
medalje in priznanja morali 

zelo potruditi, kot je dejal Tone 
Dežman, pa so bili na koncu 
zmagovalci vsi. Po tekmovanju 
so se udeleženci namreč zbrali 
še na kosilu, v družabnem delu 
dneva pa se jim je prvič pred 
stavil novi ansambel leških 
godbenikov. 

Rezultati - namizni tenis: i. 
Janez Bohinc, 2. Milan Knnelj 
(oba DI Jesenice). 3. Štefan 
Kunstelj (DI Radovljca-Bled)... 
Častno medaljo za svoj nastop 
je prejel Marjan Križaj, igralec 
namiznega tenisa na vozičku. 
Pikado (Ž): 1. Magda Sitar (DI 
Tržič) 412,2. Anica Rogač 354, 
3. Iva Šolar (DI Radovljica-
Bled) 352. Pikado (M): 1. Franc 
Fuchs p i Tržič) 577, 2. Boris 
Milek 544, 3. Ivan Rozman 
(oba 0 1 Radovljica-Bled) 503. 
Kegljanje (borbene partije): 1. 
DI Škofja Loka, 2. DI Radovlji-
ca-Bted, 3. DI Jesenice, 4. DI 
Domžale. 

Peter Kukovica, predsednik AZS 

bomo na področju športa 
prvi in zgled drugim." 

V zadnjem času je bilo zelo 
aktualno zavarovanje šport-
nikov v primeru poškodb. So 
atleti zavarovani? 

"To področje je pri nas 
urejeno že dlje časa, je bilo 
pa kar nekaj prošenj atletov, 
da bi poskrbeli za dodatno 
pomoč na področju medicin-
ske oskrbe. Zato smo tudi 
podpisali sporazum z bolniš-
nico na Golniku, sodelovanje 
pa zajema tako preventivni 
kot kurativni in koordinacij-
ski del. Ekipa zdravnikov, ki 
sodeluje z atleti, je vedno 
večja in sodelovanje je vedno 
širše." 

Zdravi športniki so jamstvo 
za nove uspehe. Bliža se ev-
ropsko dvoransko prvenstvo, 
poleti atlete čaka svetovno pr-
venstvo. Gotovo ste si skupaj 
že postavili tekmovalne cilje? 

"Cilji so postavljeni, pred-
vsem zato, ker bodo na ta 
tekmovanja potovali športni-
ki iz naše tako imenovane vr-
hunske selekcije. Ta si je le-
tos zadala cilj, da v zimski se-
zoni osvoji eno do dve meda-
lji, poleg tega pa naj bi na ev-
ropskem prvenstvu v Bir-
mingahamu nastopili še v 
katerem od final. V Osaki, na 
svetovnem prvenstvu, bo 
konkurenca seveda še večja, 
ampak tudi tam računamo 
na nekaj finalnih tekem." 

KOŠARKA 

LJUBLJANA 

Pokal Spar košarkarjem Hel iosa 

Minuli konec tedna je v dvorani na Kodeljevem v Ljubljani 
potekalo zaključno tekmovanje letošnjega pokala Spar, ki se 
je v nedeljo zvečer končalo z velikim finalom med ekipama 
Heliosa in Unionom Olimpijo. Domžalčani so bili vso tek-
mo boljši nasprotniki in na koncu zasluženo slavili s 77 ; 70 
ter prvič osvojili pokal. Ekipa Loka kave TCG, ki je prav tako 
sodelovala na zaključnem turnirju, je izgubila že četrtfmalno 
tekmo, saj jo je premagala Krka z rezultatom 89 : 69. V. S. 

ROKOMET 

ŠKOFJA LOKA 

Na Podnu vrhunski rokomet 

Jutrišnji dan bo namenjen igranju tekem Pokala Slovenije za 
rokometaSe. V osmini finala se v Škofji Loki zagotovo obeta 
vrhunska predstava, saj bo domača ekipa Terma gostila ta 
čas razpoloženo prvoligaško ekipo Cimos Kopra. Tako 
Ločane, ki bodo skušali dokazati, da so - kljub lanskem iz-
padu iz druščine najboljših - še vedno odlično moštvo, čaka 
kar veliko dela, vsekakor pa se na Podnu jutri ob 20. uri obe-
ta predstava, ki je ljubitelji rokometa ne bodo zamudili. V. S. 

WWW.CORENJSKICLAS.SI 
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Kuharju se je mudilo 
Zmagovalca turnosmučarskega tekmovanja dvojic na jezerskem sta Tomaž Soklič in Nejc Kuhar. 

M A J A BERTONCELJ. 

Jezersko - V soboto je na Je-
zerskem potekalo 12 . turno-
smučarsko tekmovanje in 
10 . jubilejni Memorial Luke 
Kamičarja in Rada Markiča. 
Tokrat so tekmovale dvojice, 
najhitrejša sta bila Tomaž 
Soklič in Nejc Kuhar (Team 
Krvavec), trenutno in tudi v 
lanski sezoni najboljša posa-
meznika v turnem smuča-
nju pri nas. Najbolj sta se 
jima približala Jezerjana Mi-
lan Šenk in Tone Karničar 
(GRS Jezersko). Tekma za 
dvojice je bila v letošnji sezo-
ni na sporedu prvič, med-
tem ko v lanski ni bilo nobe-
ne. 

"Dokazala sva, da sva bolj-
ša od drugih, kar sva potrdi-
la že na prvi posamični tek-
mi in tudi danes. Mislil sem 
le, da bi znali Jezerjani pre-
senetiti zaradi prednosti do-
mačega terena. Ker sem s 
Kokre, sem progo že prej 
presmučal, Tomažu pa sem 
potem razložil, kje poteka," 

Tomaž Soklič in Nejc Kuhar sta bila na Jezerskem najhitrejši par. /FMO:CO>«DKIV<I< 

je v dolini povedal 21-letni 
Nejc Kuhar, ki se mu je zelo 
mudilo na Vršič, na izpit za 
gorskega reševalca, zato je 
manjkal na razglasitvi. Dlje 
se je zadržal Tomaž Soklič, 
po- rodu Tržičan, ki pa sedaj 
živi na Šenturški Gori pod 
Krvavcem, s turnim smuča-

njem pa se ukvarja 15 let: 
"Prvič letos sem smučal iz-
ven smučišča, tako da sem 
zelo užival. Poleg tega je pov-
sem drugače, če greš v paru 
kot posamezno. Ni bilo tež-
ko, še nikoli nisem prišel v 
cilj tako spočit kot danes. 
Treniram na Krvavcu, naj-

večkrat pa kar ponoči, saj 
imam čez dan druge obvez-
nosti." 

Slovenski pokal v tekmo-
valnem turnem smučanju 
se bo nadaljeval v nedeljo, 
18. februarja, s Pokljuškim 
gamsom. Start bo ob 10. uri 
na Rudnem polju. 

HOKEJ 

JESENICE 

Dva remija Risov na Danskem 

Minuli konec tedna je oslabljena slovenska hokejska reprezen-
tanca nastopila na turnirju na Danskem, kjer se je v soboto po-
merila z ekipo Norveške in igrala 3 : 3, z neodločenim rezulta-
tom 2 : 2 pa se je končala tudi tekma proti ekipi Danske. Po re-
prezentančnem odmoru pa se bo konec tedna nadaljevalo tek-
movanje v avstrijski ligi EBEL, ko ekipa Acroni Jesenic v petek 
v domači dvorani ob 19.15 gosti ekipo Craz ggers. V. S. 

NAMIZNI HOKEJ 

M E N G E Š 

Zimski pokal Nejcu Škrlepu 

Kranjčan Nejc Škrlep je zmagovalec četrtega turnirja za 
Slovenski poka! v namiznem hokeju. V konkurenci štiriind-
vajsetih namiznohokejistov iz Slovenije ter Hrvaške je v fi-
nalu s 3 ; 1 v zmagah premagal Jaka Škrlepa. Tretji je bil po 
zmagi nad Bernardom Škrlepom (vsi NHK Mengeš) igralec 
NHS KŠK-ja Andrej Oblak, najboljša ženska predstavnica pa 
je bila Jana Berlec (NHK Mengeš). V. S. 

MALI NOGOMET 

Ekipa Stripy spet ligaško moštvo 

v minuli sezoni so barve Gorenjske v tekmovanjih sloven-
ske futsal lige zastopali Železniki, v prihodnji sezoni pa se 
mu bo pridružil še škofjeloški Stripy. To so sklenili na skup-
ščini, ki so jo minuli teden pripravili v gostilni pri Godču, 
kjer so se poleti 1995 postavili temelji slovenske reprezen-
tance. Trener ekipe bo Franci Ahčin, za mlajše selekcije pa 
bosta poskrbela oba nekdanja reprezentanta Andi Ahčin in 
Simon Bogovič. Na ustanovni skupščini so poleg sklepa o 
ustanovitvi kluba in statuta izvolili tudi vodstvo kluba. To-
maž Zorman je postal novi predsednik, za podpredsednika 
pa je bil imenovan Brane Kalan. Upravni odbor bo štel devet 
članov. Vsi zbrani so se strinjali, da bo klub uspešen pri svo-
jem delu, če se bo delalo složno, korektno in skupinsko. Nji-
hov moto je že nekaj časa "žoga je najboljša droga". V. S. 

DVORANSKI HOKEJ 

KAPFENBERC 

Dekletom ni uspelo 

Minuli konec tedna se je slovenska ženska reprezentanca v 
floorballu potegovala za uvrstitev na letošnje svetovno prven-
stvo. V avstrijskem Kapfenbergu je najprej 5 3 : 3 remizirala z 
reprezentanco Avstrije, nato pa v odločilni tekmi • kljub glasni 
podpori s tribun - z reprezentanco Italije izgubila z 1 : 3. Tako 
so se na svetovno prvenstvo uvrstile Italijanke, ki so v zadnji 
tekmi turnirja s 3 : 2 premagale ekipo Avstrije. V. S. 

ŠAH 

ŠKOFJA LOKA 

Drugič v spomin Karmen Orel 

V spomin na škofjeloško uspešno šahistko Karmen Orel, ki je 
umrla 30. januarja 2005, stara komaj 21 let, organizirata Zavod 
za šport Škofja Loka in Šahovska sekcija Tomo Zupan Kranj 2. 
memorialni turnir Karmen Orel. Tekmovanje je odprto za vse 
igralce in bo potekalo to nedeljo, 18. februarja, v Športni dvorani 
Poden v Škofji Loki z začetkom ob 9.30, prijave pa je treba 
potrditi do 9.15. Predhodne prijave sprejemajo še do petka do 
12. ure na enega od naslovov Oskar Orel, Puštal 46 a, 4220 
Ško^a Loka, oskar.orel@siol.net, ali na CMS: 041/918-513. Tek-
movanje bo potekalo po švicarskem sistemu devetih kol, 
dvakrat po 15 minut po pravilniku za pospešeni šah. Vsak tek-
movalec je dolžan prinesti brezhibno šahovsko uro, prednost 
imajo elektronske ure. Najboljši bodo prejeli denarne nagrade, 
vsi udeleženci pa lepe praktične nagrade. Lanskega zelo 
kvalitetnega turnirja se je udeležilo rekordnih 218 šahistk in 
šahistov. V. S. 

KRANJ 

ŠK Stari Mayr vabi 

ŠK Stari Mayr Kranj vabi na drugi letošnji turnir ciklusov, ki bo 
danes ob 17. uri v klubskih prostorih v Kranju. Tokrat se bodo 
šahisti pomerili v sedmih krogih švicarskega sistema, vsak 
igralec bo imel na voljo 15 minut časa za partijo. Prijavite se do 
15 minut pred začetkom turnirja, zaželene so elektronske ša-
hovske ure. Informacije: Matevž Mrak, telefon: 031/346-911, e-
naslov: mrak.matevz@gmail.com. O. O. 

Ic GIBAJTE SE Z NAMI 
J A N E Z F E R L I C 

Ovire, na katere težko 
vplivamo 

Zanimiva in resnična je 
zgodba mladega tekača, ki na 
svoji športni razvojni poti ni 
več mogel napredovati kljub 
vsej svoji zavzetosti pri vadbi. 

Niko se v mladosti ni kaj 
dosti posvečal telesni aktivno-
sti, bolj ga je zanimalo pohaj-
kovanje ali prenajedanje pred 
televizijskim zaslonom, do-
kler ga povsem preprosto br-
canje žoge nekega dne ni po-
polnoma spremenilo. Ko je 
občutil tisti pravi občutek po 
telesnem naprezanju z vsemi 
pozitivnimi učinki, je v svo-
jem vsakdanjiku redno del 
prostega časa namenil teku. 
Kupil si je nove superge in z 
vso vnemo začel tekati, naj-
prej malo, nato več in iz dneva 
v dan in meseca v mesec bolj 
intenzivno celo pod vodstvom 
trenerja in kmalu se je znašel 
tudi na tekmovanju, kjer se je 
pomeril z drugimi rekreativd 
in dosegel čisto spodoben čas. 
V kratkem je naredil velik ko-
rak naprej in bistveno izbolj-
šal rezultat, kako leto zatem je 
bil ta še boljši, nakar se je vse 
skupaj ustavilo kljub še večje-
mu prizadevanju in močni vo-
lji. Začel je iskati vzroke, zakaj 
ne gre več naprej, zakaj ne hi-
treje in bolje in zakaj ne bo 
med tistimi, kd ga bodo na tek-
mi spoštovali in se ga celo 
bali. Želel si je postati vrhun-
ski športnik, vendar mu to ni 
bilo dano. Kje je našel vzrok, 
zakaj mu ne gre več po načr-
tih? V svojih genih. Vse drugo 
se je v redu. Imel je voljo, mo-
tivacijo in zastavljen dlj, ne pa 
talenta, kakršnega imajo re-
korderji in prvaki. Njegov oče 
s cigareto v ustih in steklenico 

piva ter uboga mama, ki težko 
hodi, mu nista posredovala ta-
lenta, kakršnega dobijo tisti 
najboljši. Ko je spoznal, da ne 
napreduje več, se je sprijaznil 
s tem, da njegov osebni re-
kord konec koncev niti ni tako 
slab, v uteho pa mu je bilo 
tudi to, da se je lahko postavil 
v prvo vrsto in vsaj za trenutek 
s ^ ob prvakih, in to ga je pov-
zdignilo. Zadovoljen je bil s 
tem, kar je pač lahko dosegel, 
in se sprijaznil z resnico, da 
ne bo nikoli prvak ali rekor-
der. 

Znanost pravi, da dednost 
vpliva na atletske rezultate, do-
ločene raziskave pa, da jih veli-
ko močneje oblikujeta trening 
in motivacija. V kolikšni meri 
pa geni v resnici vplivajo na 
športne dosežke, ni točno raz-
iskano. 

Na oviro pa lahko naletimo 
tudi pri zdravstvenih težavah. 
Kaj lahko naredimo z mladim, 
nadarjenim plavalcem, ki ima 
slaba ramena? Sodobna me-
dicina že v veliki meri pripo-
more, da se take stvari uredi-
jo, včasih pa tudi ne. Ali 
bomo raje plavalca poslali na 
tekaško stezo, kjer ramen ne 
bo toliko obremenjeval kot pri 
plavanju. To je ena izmed 
možnosti, kjer se lahko najde 
"izhod v sili" in Človek še vedno 
ostane v športu, kjer se lahko 
razvija. Prav tako pa lahko te-
kač, ki ima denimo pogoste in 
že kar kronične poškodbe ko-
sti, ki mu lahko dolgoročno le 
škodijo, skoči v bazen, kjer ne 
bo obremenjeval kosti, kljub 
temu pa se še naprej razvijal, si-
cer v drugem športu, a po-
membno je, da se giblje. 

Športno aktivne počitnice 

Bližajo se zimske počitnice učencev in dijakov in zanje je 
zelo dobrodošlo, da jih izkoristijo za aktiven oddih, saj ima 
telovadba oziroma športna vzgoja premajhen pomen v šol-
skih programih. Pogrešajo se množična šolska tekmovanja, 
kjer med seboj merijo moči. Lahko se odločite za Mega 
zimske športne počitnice, ki jih pripravljata Rolerski klub 
Kranj in Mega center Kranj. Vsebina počitnic: elementarne 
športne igre, družabne igre in ustvarjalne delavnice, ki bodo 
vse strokovno vodene. Kraj: Mega center Kranj. Termin: od 
19. do 23. februarja 2007. Udeleženci bodo razvrščeni v 
starostne skupine, program športno obarvan, od 14. ure do 
16.30 pa bo zagotovljeno popoldansko varstvo. Več infor-
macij na info@megacenter.si ali na tel. 04/20-20-800, kjer 
se zbirajo tudi prijave najkasneje do sobote 17. februarja oz. 
do zapolnitve prostih mest. 

Otroci, stari od 9 do 13 let, pa se lahko od 19. do 23. febru-
arja v kranjskem zimskem bazenu udeležijo plavalno-ani-
macijskega programa športne šole Pepe, kjer bo na voljo 
plavalni tečaj, varstvo in druge družabne igre pod strokovn-
im vodstvom usposobljenih vaditeljev plavanja. Več infor-
macij vam bosta z veseljem posredovala Marko Roner 
(040/718-349) In Luka Berdajs (031/398-410). 

Mestno drsališče v Kranju pa vam ponuja brezplačno dr-
sanje, kjer se bo morda odkril kak nadarjen umetnostni dr-
salec. J. F. 
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Ič M O J P O G L E D 
D A M J A N A Š M I D 

Nadarjeni otroci (1) 

o nadarjenih otrocih seje 
v zadnjih letih pisalo veliko 
manj kot o vseh ostalih otro-
cih, ki sodijo v skupino otrok 
s posebnimi potrebami. 
Temu najbrž botruje dejstvo, 
da potrebujejo nekoliko dru-
gačne prilagoditve kol vsi 
drugi in da tudi njihovo ve-
denje največkrat ne zahteva 
hitrih in učinkovitih akcij. 
To pa še ne pomeni, da Jih 
lahko spregledamo, saj se 
nam lahko dolgoročno to še 
kako maščuje. Ker znajo zelo 
razmišljati s svojo glavo, se 
slej kot prej uprejo nekemu 
sistemu, posebej če jih le-ta 
sili p uniformiranost. Ignori-
ranje njihovih sposobnosti pa 
nam lahko nakoplje tudi te-
žave v smislu rušenja učne 
ure, če se zgodi, da se pri po-
uku dolgočasijo. Brez prave-
ga usmerjanja postanejo lah-
ko svojeglavi in zato je pri 
njih potrebno čim prejšnje 
zaznavanje njihove nadarje-
nosti in nadaljnje načrtova-
nje. Definicij o nadarjenosti 

je več, pogosto se zgodi, da 
ljudje mešajo pojma nadarje-
nost in talentiranost. Razli-
ka med nadarjenim in talen-
tiranim otrokom je v tem, da 

nadarjen otrok dosega nad-
povprečne rezultate na več 
področjih, za talentiranega 
pa Je značilno, da dosega 
visoke sposobnosti na enem 
področju (glasba, šport ipd). 
Nadarjenost tako pomeni 
visoko sposobnost izjemnih 
dosežkov na več področjih. 
Nadarjenost je prirojena in 
zato ni odveč vprašanje, ali 
po atu ali po mami... Odgo-
vor bo seveda zadovoljil wo 
družino ... Nič pa ne poma-
ga, če je otrok nadarjen, pa 
tega ne spodbujamo z ustrez-
no vzgojo, s spodbudami in 
motivacijo ter s primernim 
okoljem, v katerem otrok ra-
ste. Nadarjenost običajno 
opazimo, ko otrok za eno ali 
dve leti prekaša svoje vrstni-
ke. Je pa res, da starši več-
krat prav pri svojem otroku 
opažamo, da Je nekaj poseb-
nega. Kot mama lahko to 
samo potrdim, kar pa še nič 
ne pomeni. Tako Je seveda 
prav. Vsak človek Je enkratno 
bitje in dobro je že v osnovi 
imeti za seboj ljudi, ki te 
tako tudi vidijo in verjamejo 
vate - ne glede na to, ali si 
nadarjen, talentiran ali 
samo prikupno zmeden ... 

Pripravki zoper prehlad in gripo (1) 
Domača zeliščna zdravila 

lahko učinkovito lajšajo 
prehladne in gripozne nad-
loge. Babice, ki so modre 
in izkušene, največ dajo na 
bezeg, materino dušico, ka-
milice, lipo, pa med, črno 
redkev, čebulo, hren, če-
sen, zelje in še kaj bi se 
našlo. 

Prelisičimo prehlad 
s timijanom in materino 
dušico 

Prehlad je pogosta virus-
na okužba sluznice nosu, 
sinusov, žrela in sapnic. Ko 
se nas loti, si pripravimo la-
hen prevretek iz lipovih 
cvetov {Tilia platyphyllos eu-
ropaea), cvetov črnega be2-
ga {Sambucus nigra), lovoro-
vih listov (Laurus nobilis) in 
žajblja (Salvia ojjlcinalis). 
Posušena zelišča dobro pre-
mešamo, odmerimo l o gra-
mov in stresamo v 2,5 deci-
litra vode. Zavremo, kuha-
mo dve minuti, ko se malce 
ohladi, pa precedimo. Pre-
den se odpravimo spat, 
spijemo skodelico mlačne-
ga čaja, ki m u dodamo žlič-
ko medu. Zelo učinkovit je 
tudi poparek iz bezga. Z li-
trom vrele vode poparimo 
tri žlice bezgovega cvetja, 
po desetih ali petnajstih 
minutah precedimo in pije-
m o čez dan po požirkih. 
Pripravimo si lahko še ka-

miličen {Matricaria recutita) 
ali lipov poparek ali šipkov 
(Roso canina) prevretek. Pa 
tudi poparka iz materine 
dušice {ThYmus serpYlium) 
ali timijana {Thymus vulga-
ris) nista od muh. Pater Si-
mon Ašič v knjigi Pomoč iz 
domače lekarne svetuje, da 
dvanajst vejic teh zelišč 
poparimo z litrom vrele 
vode, pustimo pokrito deset 
minut, pijemo štiri skodeli-
ce na dan po obrokih. Pri-
poroča še uživanje velikih 
količin kolerabe, korenja, 
repe, rozin, suhih fig in 
zelene, ker vsebuje kalcij 
in vitamine, zlasti vitamin 
C. Veliki francoski zdravi-
lec Maurice Messegue pa 
meni, da je najbolje, da se 
pred prehladom zavaruje-
mo že pred začetkom zime 
s temeljito kuro s timija-
nom in materino dušico ter 
si tako prihranimo veliko 
nevšečnosti. 

Prevretek iz češnjevih 
pecljev preganja gripo 

Gripa je zelo nalezljiva in 
pogosta okužba dihalnih 
poti, za katero najpogosteje 
obolevamo v z imskem in 
spomladanskem času. Pov-
zročajo jo virusi, ki priza-
denejo nos, žrelo in pljuča. 
Navadno se začne s povi-
šano telesno temperatu-
ro, glavobolom, zbitostjo. 

mrazenjem, bolečinami v 
mišicah in sklepih in su-
him kašljem. Zoper ome-
njene težave pridejo prav 
tudi stari preizkušeni re-
cepti, ki se prenašajo iz 
roda v rod. 

Korenine ali liste ajbiša 
oz. sleza {Althaea oj^inalis) 
namakamo v hladni vodi 
najmanj štiri ure, nato pre-
cedimo, rahlo pogrejemo, 
sladkamo z medom in po-
pijemo. Ščep bezgovega 
cvetja, timijana in kamilic 
poparimo z vrelo vodo, pu-
stimo stati deset minut in 
precedimo. Dodamo žlico 
medu in sok limone ali po-
maranče, premešamo in pi-
jemo večkrat na dan sveže 
pripravljeno. Obnese se 
tudi čaj iz posušenih češ-
njevih pecljev (Prunus avi-
um), ki jih zavremo v vodi, 
za nekaj minut prevremo in 
pijemo čez dan. Zaleže še, 
če vsak dan popijemo tri 
čaše čaja iz plodov sladkega 
janeža {Pimpinella anisum) 
ali komarčka oz. koprca (Fo-
eniculum vulgare). Uporabi-
mo osem gramov na četrt li-
tra vode. Lahko pa v skode-
lico vroče vode damo rezino 
limone in žličko mešanice 
materine dušice in trpotca 
(Plantago lanceolata) v ena-
kih delih. Namakamo pol 
minute. Spi jemo do štiri 
skodelice vročega čaja dnev-
no, po požirkih. 

Žlička domačega 
smrekovca 

Ne pozabimo pa niti na 
stari dobri smrekovec ali bo-
rovec, to so smrekovi {Picea 
excelsa) oz. borovi (Pinus sil-
vestris) vršički v sladkorju, 
predelani na soncu. V ste-
klen kozarec nalagamo plast 
vršičkov in plast rjavega slad-
korja do vrha, tri tedne naj 
stoji na soncu, precedimo in 
pijemo sirup po potrebi. Iz 
vršičkov pa lahko skuhamo 
tudi zdravilni čaj. Po enakem 
receptu kot smrekovec lahko 
pripravimo tudi sirup iz luč-
nika (Verbascum densijlo-
rum), ameriškega slamnika 
{Ehinacea purpurea), jegliča 
{Primula veris) oz. trobentic 
{Primula vulgaris), vijolic (Vi-
ola odorata), pljučnika (Pul-
momria officinalis). Za konec 
pa nekoliko bolj eksotičen 
poparek iz nageljnovih žbic 
oz. klinčkov {CapyophYllus 
aromaticus), cimeta {Cinna-
monum zeyllanicum blume) 
in šetraja (Satureja hortensis). 
Ta zelišča zmešamo in žličko 
mešanice prelijemo s skode-
lico vrele vode ter pokrijemo. 
Po desetih minutah precedi-
mo, pijemo po dve do tri 
skodelice čez dan. Naslednjič 
pa o domačih receptih zoper 
prehlad in gripo, v katerih 
nastopajo česen, čebula, čma 
redkev, hren, zelje, med in 
še kaj. 

Moste T A M , K j E R S O N C E V Z H A j A 

EDVARD SVETEK 

I. del 
Moste so po zasnovi talnih 

načrtov spadale med i'0.';i v vr-
sti, po zemljiški in poljski raz-
delitvi pa v vasi s progami. 
Hiše v vasi so bile grajene tes-
no druga ob drugi s progami 
zemljišč in gospodarskih poslo-
pij na severni strani vasi. Prvič 
se omenjajo leta i j j o v zvezi z 
posestmi, ki so Jih tukaj imeli 
gospodje Jeterbenški (Herten-
berg pri sv. Katarini nad Med-
vodami). Tega leta so namreč 
gospodje Jeterbenški} pol hube 
prodali nemškemu viteškemu 
redu. Po urbarju iz leta 1496 
so imeli tu posesti ljubljanski 
vicedom, in sicer v velikosti 
dveh kub in pol, kar je bilo 
zelo veliko in daje misliti, da 
so se tod razprostirala obsežna 
polja in ne le gozdovi ali gmaj-
ne. Tu je imel svoja posestva 
deželni glavar Kranjske, tu so 
bile velike posesti ljubljanske 
škofije, posesti je imel tudi 
križniški red (konienda) in 
drugi. V istem urbarju se ob 
imenu Moste omenja svobod-
njak - kosez, kar je bilo zagoto-
vo velika posebnost tega kraja. 
V velikosti pol koseškega dvor-
ca se leta ip6,1527 in tu 

omenja dvor Lovra Jurančiča. 
Leta 1547 in 1549 pa Petra Ju-
rančiča (verjetno na kraju ne-
kdanje koseščine - ime je Se da-
nes ohranjeno). Po urbarju iz 
leta J541 Je imel tu posest ljub-
ljanski mestni špital, pa tudi 
razni benificiji ljubljanskih 
meščanov. Tu Je imela leta 
1539 in iyi2 svoje posesti Šent-
petrska župnija. Po urbarju iz 
leta 1592 je bila tukaj tudi de-
želnoknežja posest, pa tudi ka-
piteljska. Že ob ustanovitvi 
leta 1461 je ljubljanska škofija 
tu dobila svoje posesti in Jih ob-
držala do leta 1848. Urbar iz 
leta 1517 pa znova potrjuje več 
hub cerkvi sv. Petra in kaže na 
to, da so bile tistega leta tu naj-
brž kakšne razprtije, zato so 
morali zadeve na novo urediti 
in Jih zapisati v urbarju. Tudi 
meščanski špital Je imel tu 
okoli leta ijjg svoje posesti, 
prav tako deželno glavarstvo, 
kije vpisano v urbarjih iz let 
3JOO in 1592. Po urbarju iz 
leta 1592 naj bi bila tu tudi de-
želnoknežja posest, pa tudi ka-
piteljska. Vsekakor je zanimi-
vo, da je v petnajstem stoletju 
imela tu svojo posest celo žup-
nija Vodice. V 16. stoletju so 

kot tukajšnji lastniki zapisani 
celo nekateri ljubljanski meš-
čani npr. Marko Videč, ni pa 
zaslediti ljubljanskega in oko-
liškega plemstva. Okoli leta 
1700 so tu imeli posestva ljub-
ljanska komenda, škofija, ljub-
ljanski kapitelj, cerkev sv. Pet-
ra in jezuiti. Velika posestva je 
po naselitvi v letu ijoi tu ime-
la rodbina Codelli. V Mostah 
se omenja kot polovičen lastnik 
graščine grof Franc Spannich 
(1783-1842), v drugi polovici 
19. stoletja pa tudi Mihael, 
Marjana in Janez Slapničar. 
Zemljiško odvezo leta 1848 so 
tu dočakala posestva ljubljan-
ske komende, škofije, ljubljan-
skega kapitlja, šentpetrske cer-
kve in drugih malih posestni-
kov. Po razprodaji cerkvenih 
zemljišč so tukajšnje njive in 
travnike v veliki meri pokupili 
ljubljanski meščani, posebno 
tisti z obrobja mesta, ki so se 
poleg trgovine in obrti ukvarja-
li še s kmetijstvom. 

Po zlomu Ilirije in odhodu 
Francozov ter novi teritorialni 
razdelitvi so Moste od leta 1817 
spadale pod občino Zalog - bik 
so le podobčina - vse do leta 
i8jo, ko so postale samostojna 

občina. Leta 1935 so Moste s 
prebivalci v celoti prešle v 

ljubljansko mestno občino, 
imenovano Velika LJubljana. 

Moste so ležale med današ-
njim dvorcem Selo (Ulica bra-
tov Rozman) in vse tja do Stu-
denca na vzhodu. Na jugu pa 
so ležale, in še danes stari del 
leži tik ob Ljubljanici. Zato so 
bile ob večjih vodah vselej po-
plavne. Na severu pa so se raz-
tezale vse do industrijskih kom-
pleksov Kemične tovarne, Sa-
tumusa in drugih. Imena pa 
niso dobile po mostu, kakor bi 
mislili, saj se ta tu nikoli ni 
omenjal, temveč po brunih, s 
katerimi so imeli obloženo 
obrežje Ljubljanice in poti iz 
brun, podobno kot na mostu. 
Ker so bile hiše tesno naslonje-
ne druga ob drugo, so vasi rekli 
vas "nadeljcov". 

Moste so ostale kmečke vse 
do preloma stoletja, ko seje tu 

zaradi bližine železnice poja-
vila industrija. Leta 3 9 0 S J e 
nastala Kemična tovarna za 
predelavo boksita v aluminij-
ske izdelke, leta 1921 Satur-
nus, leta 1^40 Izolirka. Na 
severovzhodnem delu Most so 
bili gmajna in veliki travniki, 
ki so mejili na občino Polje. 
Na tem delu in na delu Polja 
SO V drugi polovici 19. stoletja 
uredili vojaško vežbališče, 
kasneje pa še letališče, ki pa se 

je imenovalo letališče Polje. V 
Mostah je po pripojitvi občine 
k Veliki Ljubljani leta 1935 
stala mitnica, kjer so morali 
vsi, ki so pridelke peljali na-
prodaj v Ljubljano, plačati 
takso' mitnino. Tu sta po po-
stavitvi božje poti leta 1711 
stali dve kapelici, ki sta služi-
li kot postaji na poti od Šent-
petra do Polja. V Mostah se 
združita Ljubljanica in Gru-
berjev kanal. 

Cena knjige Tam, kjer sonce vzhaja z 20% popustom je 
13,35 EUR (3.200 SIT). Prodaja na Gorenjskem glasu, Zoisova 1, 
Kranj, po telefonu 04/201 42 41 od 7. do 15. ure ali po e-pošti: 
narocninegig-glas.si. 

Goren j sk i G l a s 

m' 
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Kalčki 
2. del 

BORIS B E R G A N T 

Kot vidite, je teden na-
okoli in na vrsti so že recep-
ti iz kalčkov, o katerih je 
bilo vse, kar morate vedeti, 
napisano prejšnji teden, 
zato le obilo sreče pri pri-
pravi in dober tek. 

Namaz s kalčki 

Potrebujemo: 30 dag prepasi-
rane skute, 10 dag kisle sme-
tane, 20 dagpikantnejših kal-
čkov (kreše, redkve, rukole 
...), sol in sveže mleti poper. 

Prepasirano skuto in kislo 
smetano zmešajte, dodajte 
drobno sesekljane kalčke in za-
činite s soljo ter poprom. Dobro 
zmešajte in dobili ste zelo osve-
žilen namaz, ki se odlično uje-
ma z vsemi dimljenimi vrstami 
mesa ter rib. 

Pašteta iz prekajene 
postrvi s kalčki 

Za 4 osebe potrebujemo: j j 
dag prekajene postrvi. 5 dag 
kisle smetane, 20 dag redkvi-
nih ali krešinih kalčkov, i žlič-
ko sesekljanega kopra, sol in 
sveže mlet poper. 

V multipraktiku gladko 
zmeljite meso prekajene 
postrvi skupaj s kislo sme-
tano. Začinite z drobno se-
sekljanimi kalčki ter ko-
prom, soljo in poprom. Do-
bro premešajte ter takoj po-
strezite s toastom in opra-
nimi solatnimi listi. 

Ješprenjčkova juha 
s sojinimi kalčki 

Za J oseb potrebujemo: 20 dag 
ješprenjčka. 10 dag korenja, 10 
dag pora, jo dag sojinih kal-
čkov, 1,2 I mesne juhe, sol, sve-
že mleti poper, 2 strta stroka 
česna in 1 žlico svežega sesek-
ljanega peteršilja. 

Mesno juho zavrite skupaj 
z ješprenjčkom in ji dodajte 
očiščeno in na kocke nareza-
no korenje ter por. Začinite s 
soljo, poprom in česnom ter 
dodajte oprane sojine kalčke. 
Kuhajte toliko časa, da se 
ješprenjček zmehča. Naza-
dnje juho posujte s seseklja-
nim peteršiljem in postrezite. 

Zelenjavna rižota s kalčki 

Za 5 oseb potrebujemo: 1 vei^o 
čebulo, 20 dag brokolija, 20 
dag cvetoče, 20 dag bučk, 2 žli-
ci oljčnega olja, 40 dag arborio 
riža za rižote, 3 dl belega, 
vina, 8 dl vode, 10 dag sveže 
naribanega parmezana, 5 dag 
masla, 20 dag mešanih kal-
čkov, sol in sveže mleti poper. 

Na ol jčnem olju pražite 
sesekljano čebulo. Dodajte 
oprano in na kocke nareza-
no zelenjavo, vse skupaj 
pražite še nekaj minut ter 
dodajte riž. Zalijte z vinom 
in pustite, da ga riž vpije. 
Znižajte temperaturo in 
postopoma dolivajte vodo, 
dokler je vse ne porabite. 
Vmes večkrat premešajte. 
Ko postane rižota gosta in 
je riž kuhan al dente, pri-
mešajte še nariban parme-
zan, maslo in solite ter po-
poprajte po okusu. Odstavi-
te in takoj postrezite potre-
seno z opranimi kalčki. 

Postrvji file s sojinimi 
kalčki 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg 
postrvjih Jilejev, 60 dag svežih 
sojinih kalčkov, 3 žlice oljčnega 
olja, sol, 1 strok česna in idl be-
lega suhega vina. 

Postrvje fileje razdelite na 
polovice, jih solite in jih ope-
cite na oljčnem olju. Preloži-
te jih na krožnik ter na pre-
ostalem olju prepražile opra-

ne sojine kalčke. Zalijte z vi-
nom, solite po okusu, dodaj-
te sesekljan česen in dušite 
do mehkega. K kalčkom vr-
nite rezine postrvi, po potre-
bi dosolite ter dobro prevrite. 
Na krožnike najprej naložite 
dušene kalčke, nanje dajte 
rezine postrvi, prelijte z 
omako, ki je nastala med du-
šenjem in postrezite s pire 
ali kuhanim krompirjem. 

Kalčki, koruza 
in gorgonzola v solati 

Za 4 osebe potrebujemo: 30 
dag kuhane koruze, 1 papriko, 
20 dag sojinih in redkvičinih 
kalčkov, 10 dag gorgonzole, 
sveže stisnjen sok ene limone, 1 
navaden jogurt, sol in sveže 
mlet poper. 

Papriko narežite na tanke 
trakove, dodajte oprane kal-
čke in kuhano koruzo. Gor-
gonzolo naribajte, ji prime-
šajte limonin sok in jogurt, 
začinite s soljo in poprom 
ter dobro premešajte. S pre-
livom prelijte solato, jo pre-
mešajte in postrezite. 

m Z E L E N O IN CVETOČE 
I G O R P A V L I Č 

Jarice 
Prve znanilke pomladi, ki 

cvetijo s telohi in zvončki, so 
jarice. Ce je sneg, njihovi cve-
tovi gledajo kar iz snega. Kot 
prvi žafrani. V soncu se cve-
tovi odprejo, tako da jih obi-
ščejo tudi prve čebele. Ko je 
Čemerno in deževno vreme, 
pa ostanejo njihovi cvetovi 
zaprti in so kot okrogli gumb-
ki. Iz Azije so k nam prinesli 
samo eno vrsto. So trajnice, 
ki imajo gomoljaste korenike 
in se zelo hitro same raz-
množujejo. Cvetovi so rume-
ni ali beli, posamični in na 
pedjih, ki dosežejo okrog 10 
centimetrov višine in spomi-
njajo na kalužnice. Cvetove 
obdajajo zeleni listi, ki dajo 
cvetu pahljačasti videz. Mno-

žimo jih tudi s semenom kar 
na stalno mesto, rastejo pa v 
vsald zemlji, tako na sončnih, 
kot na senčnih straneh vrta. 
Lepo vam bodo popestrile 
skalnjak, če imate zasajenega 
z resami, krokusi, zvončki in 
zimzelenimi trajnicami in če 
imate tudi sezonsko zasaje-
nega, da je en del cvetja spo-
mladi, drugi del čez poletje in 
tretji del v jeseni. 

Februar je tudi mesec, ko 
začnemo presajati sobne 
rastline. Ker te rože le red-
kokdaj semenijo, jih mora-
mo razmnožiti z delitvijo. 
Seveda to velja za mJade vrt-
narje, ki se učijo in seveda za 
vse ljubitelje, ki uživajo v 
tem, da rože vzgojijo z last-
nim znanjem. Starejše ras-
tline, kot so klivije in prapro-
ti, razmnožimo, ko imajo 
premalo prostora v loncu. Z 

lahkoto jih ločimo od njih in 
jih posadimo v nove posode. 
Če želimo iz matične rastli-
ne vzgojiti več rastlin, jih 
razdelimo in posadimo v več 
posod. Če želimo razmnoži-
ti na primer vijolico, je naj-
primernejši način z odreza-
nimi listi, ki jih damo v lon-
ček z vodo. Pokrijemo ga s 
tanko folijo, da zalivanje ni 
potrebno. Traja pa kar nekaj 
tednov, da se lističi ukoreni-
nijo in da jih posadimo kot 
samostojno rastlino. Iz vršič-

kov pa dokaj uspešno vzgoji-
mo nove mlade rastline, kot 
so pelargonije, kristavce, ole-
ander, božični kaktus ... Po-
sadimo jih v substrate za po-
taknjence. Postavimo jih v 
polsenco, nikakor ne na son-
ce, kjer bi oveneli in izgubUi 
potrebno vlago. Da se mlade 
rastlinice dobro ukoreninijo, 
potrebujemo tudi zelo tople 
prostore, nič prepiha in za-
dosmo vlago. Ko pa so 
ustrezno veliki, jih postavi-
mo na stalno mesto. 

KUHARSKI RECEPTI 
Z A V A S IZBIRA D A N I C A D O L E N C 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: goveja juha z vlivanci, svinjski zrezki v 
naravni omaki, kuhana cvetača z majonezo, motovileč v 
solati, krofi; Večerja: narezek iz suhe vratovine, kisle kuma-
rice, kruh. 
Ponedeljek - Kosilo: juha iz ovsenih kosmičev s korenjem, 
popečena govedina iz juhe, pražen krompir, mešana solata; 
Večerja: kašnata repa z ocvirki. 
Torek - Kosilo: zeljnata enolončnica s suho kračo, krompir-
jeva solata, kvašeni flancati; Večerja: poštengana kaša, bela 
kava. 
Sreda - Kosilo: prežganka z jajcem, matevž, dušena kisla 
repa; Večerja: kuhane postrvi, radič s krompirjem 
Četrtek - Kosilo: piščančji ragu, koruzni žganci; Večerja: 
žolča s čebulo in bučnim oljem, okisan krompir. 
Petek - Kosilo: krompirjeva juha z gobami, rižota z morski-
mi sadeži, rdeča pesa v solati; Večerja; skutni štrukelj, zele-
na solata ali kompot. 

Sobota - Kosilo: suha juha z ješprenjem in zelenjavo, kuhan 
prekajen vrat, hren s kislo smetano, radič s fižolom; Večer-
ja: domača pica, kisle kumarice, sok rdečih pomaranč. 

Kvašeni flancati 

700 gr bele moke (pol ostre, pol mehke, suhe, uležane), 100 gr 
masla, 30 g kvasa, 2 celi jajci, 4 del mleka, 2 žlici ruma, 1 
zvrhana žlica sladkorja, malo naribane limonine lupinice, sol, 
sladkorna moka za posip. 

Kvas zdrobimo in ga pristavimo z nekaj žlicami toplega mle-
ka, 1 žličko sladkorja in 1 žlico moke ter pustimo na toplem, 
da vzhaja. 
Medtem penasto umešamo zmehčano maslo, celi jajci, 
sladkor, limonino lupinico in rum, na koncu dodamo še to-
plo mleko, ter skupaj z vzhajanim kvasom vred zlijemo v 
skledo na presejano, ogreto in osoljeno moko. Vse skupaj 
premešamo, testo dobro stepemo s kuhalnico, pokrijemo in 
postavimo na toplo. Vzhajanega znova ugnetemo oz. stepe-
mo s kuhalnico ter damo spet vzhajat. To ponovimo vsaj 
dvakrat. Nato pa testo razvaljamo za prst debelo, s koles-
cem za testo narežemo poljubno velike pravokotnike (12 x 
10 cm), naredimo vanje po dve zarezi, jih pokrijemo s 
prtom, pustimo, da še enkrat vzhajajo, nato pa jih ocvremo 
v vročem olju ali masti. Ko jih damo v maščobo, jih pokrije-
mo, ko jih obrnemo, cvremo naprej odkrite. Lepo svetlo 
rjavo ocvrte flancate polagamo najprej na papirne brisače, 
da popijejo odvečno maščobo, nato pa jih zložimo v skledo. 
S sladkorno moko jih posujemo, tik preden jih ponudimo. 
Če ocvremo večjo količino flancatov, lahko neposute tudi 
zamrznemo in bodo znova ogreti teknili kdaj drugič. 
Pa še to: del mleka lahko zamenjate tudi s kislo smetano. 

VPIS V JOGO 
JOGA C E N T E R V K R A N J U 

V P I S U J E V Z A Č E T N O V A D B O 

vsak torek in četrtek od 18.30 do 2oh. 

PRVA VADBA bo v četrtek, 
15. februarja 2007, od 20. do 22. ure. 

D R U Š T V O J O G A V V S A K D A N J E M Ž I V L J E N J U K K A N J , 

Maistrov trg n , Kranj 
e-pošta: joga.kranj(g)siol.net 

Informacije po telefonu: 041 891 832 

K U P O N Z A 1 5 % P O P U S T 
za bralce Gorenjskega glasa za vpis v začetni tečaj 

— § - c 
www,joga-v-vsakdaiijem-zivljcnju.org 



H ZAPOSLOVANJE 

Manjka zdravnikov 
in medicinskih sester 
D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - "Pomanjkanje 
zdravnikov in diplomiranih 
medicinskih sester je veza-
no na primarno zdravstvo 
in na manj dostopne prede-
le v Sloveniji, kjer so pogoji 
za delo zdravnikov manj 
ugodni," je na vpraSanje o 
pomanjkanju zdravstvenih 
delavcev v pogovoru za Go-
renjski glas odgovoril mini-
ster za zdravje Andrej Bru-
čan. "Načrti, da bi povečali 
število zdravnikov v Slove-
niji, doslej niso prinesli re-
zultatov. Moj predhodnik 
jih je hotel z vlakom pripe-
ljati s Hrvaškega, kar bi bilo 
že vnaprej obsojeno na ne-
uspeh. Predstavljal sem si, 
da bomo zdravnike po hi-
trem postopku dobili iz Slo-
vaške, Češke, skratka držav 
Evropske unije, kjer so po-
stopki za licence lažji kot za 
druge, a tudi to je bilo do-
slej neuspešno." Rešitev 
naj bi pri zdravnikih v pri-
hodnje prineslo dejstvo, da 
pri študiju medicine ne bo 
več sekundariata v sedanji 

obliki, ko bodo že po pollet-
nem stažu in strokovnem 
izpitu sposobni opravljati ta 
poklic, sedaj pa so za to ra-
bili dve leti, kar je bilo po 
ministrovem mnenju od-
ločno preveč. To bo čez dve 
leti dalo od 100 do 150 
zdravnikov, poleg tega pa je 
čez tri leta pričakovati prve 
diplomante z mariborske 
medicinske fakultete, kar 
stalno pomeni priliv dodat-
nih 80 zdravnikov na leto. 
To bi za Slovenijo moralo 
zadostovati. 

"Koncentracija bo v več-
jih krajih, mi pa bi radi že v 
kratkem pogoje za delo na 
primarni ravni splošnega 
zdravnika naredili privlač-
nejše tudi v manjših krajih. 
Koncesije so ena od mož-
nosti. razmišljamo tudi o 
zmanjšanju "glavarine" v 
teh krajih, kjer so večje te-
žave glede komunikacij," 
dodaja minister. Ne gre pa 
le za zdravnike tudi za me-
dicinske sestre. "Ena od re-
šitev te težave je na Jeseni-
cah nova visoka šola za 
zdravstvene delavce/' 

Največ tujcev med gradbeniki 
Kjer med domačimi ljudmi ni zanimanja za zaposlitve, delodajalci v Sloveniji zaposlujejo tuje 
delavce. Največ jih je v gradbeništvu, kovinsko-predelovalni dejavnosti, mednarodnem transportu ... 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kranj - Tuji delavci pri nas 
potrebujejo delovna dovolje-
nja, razen tistih iz večine dr-
žav Evropske unije. Sloven-
ska vlada vsako leto izda 
uredbo o kvoti delovnih do-
voljenj, ta je za letos že dolo-
čena in obsega kot lani 
£8.500 dovoljenj, pojasni 
Miha Šepec, vodja službe za 
zaposlovanje tujcev pri Za-
vodu RS za zaposlovanje. 
Dodaja še podatek, da so ko-
nec leta 2006 na območju 
Slovenije na podlagi vseh 
vrst delovnih dovoljenj in 
prijav delavcev iz Evropske 
unije našteli 53.661 tujcev. 
Zanimivo je, da je med nji-
mi še vedno glavnina ljudi iz 
bivših držav z območja ne-
kdanje Jugoslavije, kar 
47.711. Državljani Evropske 
unije pa kljub dejstvu o pro-
stem pretoku delovne sile še 
niso množično pridrli na 
slovenski trg dela, konec mi-
nulega leta jih je bilo med 
tujimi delavci 3456, iz dru-

gih držav pa denimo 2514. 
Pregled po panogah pokaže, 
da je kar polovica vseh dovo-
ljenj in prijav za področje 
gradbeništva. Vsa ta dejstva 
v ustreznem deležu veljajo 
tudi za Gorenjsko, kjer je 
imela območna služba zavo-
da za zaposlovanje zadnji 
dan minulega leta 3039 de-
lovnih dovoljenj in prijav de-
lavcev iz Evropske unije. 
2742 jih je bilo iz držav ne-
kdanje Jugoslavije, med ka-
terimi s 1447 prevladujejo . 
delavci iz Bosne in Hercego-
vine. Iz držav Evropske uni-
je jih imamo zgolj U7, med 
njimi pa je največ Slovakov 
(48), Nemcev (20) in Italija-
nov (11), medtem ko iz dru-
gih držav prihajajo bolj ali 
manj posamezniki. Celo iz 
ostalih držav imamo na Go-
renjsko večji priliv kot iz Ev-
ropske unije, po veljavnih 
delovnih dovoljenjih sodeč 
170, med državami pa pre-
vladujejo Kitajska (39), Rusi-
ja (29), Romunija, preden je 
letos postala članica Evrop-

Največ tujih delavcev je na gradbiščih. / foio-cor»d K>vixt 

ske imije (26) in Ukrajina 
(24). Razlog, da podjetniki 
še vedno zaposlujejo pretež-
no delavce 2 območja nekda-
nje J ugoslavije in ne iz držav 
Evropske unije, s Čimer je 
manj zapletov in birokracije, 
tiči v izkušnjah, ki jih imajo 
s prvimi. Raje imajo ljudi, za 
katere vedo, da že tradicio-
nalno obvladujejo to delo, o 
zaposlovanju ljudi iz nekda-
nje skupne države meni tudi 
direktorica območne enote 

zavoda za zaposlovanje v 
Kranju Lučka Žižek. 

Na manjše gorenjsko grad-
beno podjetje z okoli i8o za-
poslenimi smo naslovili 
vprašanje, ali zaposlujejo 
tuje delavce in zakaj. Pritrdili 
so nam, da imajo zaposlenih 
84 delavcev iz "tretjih dblav", 
iz Evropske unije pa nobene-
ga. Razlog, da zaposlujejo 
tujce in ne domačih delavcev, 
je pomanjkanje domačega 
kadra v gradbeništvu. 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
•PROSTADELOVNA MESTA 
NA GORENJSKEM Cm/Ž) 

GRAOeENI DELAVEC <» 16 .̂07; KAUOVIC OAZ 
SP.V«SC«06.V!SOKO 
SKLADIŠČNO TRANSPORTNI DEUVEC Oo 
2002.07. fl£fmw. D O. ZG. Ofm 
•AEflOOROM 
DELAVEC BREZ POKUCA 
Cto. ?2.02.07; OADEX 0.00 . UL 1. AVGUSTA 9. 

dO 13.02.O7.0W/MtA0lNJ«K0VLJEVlCSP.eFBT0F 
33. KRANJ 
dO »3.02.0? HRIBI« BLESK. OOLO . SAV5KAC. 34. 
mfi) 
00 28.02.07. OGROT. O 0 . 0 . P O O R E Č A 5. 
00 I 6 0 ? . 0 7 . P T R G E R J O Ž E F S P . U L K O K R Š K E G A 
OOR 1 I . U E S C E 
POMOŽN I D E U V E C 
00. 27.02.07. ALBATTOSS aV. 0.0.0. VR8NJE 35, 
RADOVUCA 
do 180207 aO.DOO.SAVSKAC t6.WWtl 
<19.16.02 07. e«LC mtK S,P,. >0. er«io 
da 13.02.Cf7;JEWCWCei.ft.S.P..2o &7*liCcrt4o 
dO 13 02.07. N£ROSOSIERCNe«WA SP.GRftS-
C E 1 6 . Z G G O R J E 
OSNOVNO ŜKA IZOBR 
<to. 16 02.07: AD6CC0 H R. O.OO. TROINWAUL 9. 
LJU6LMNA 
do: l7O2O7.JW£N0OŠTsl»NSP. HUJE23.KRANJ 
da ?102 07, KiSAlA. O O 0.6Gra¥SKa&39. NMo 
do: 24,02 07: PeiERUN. D.O.O., DOSJE 3. POUftNE 

LOKO 
dff. 1602.O7;ROMANJAKOPKiSJ».RNŽGAAEVAUL 
8.l£SCE 
dO- 28 0?.07: SMAJLOViC MUKWED SP. POT fiA 
PlAflN010, TRŽ)Č 
do: 16.02.07. SUnOVV4A.O.D.. UL ̂ «fKAVA0NC»A4. 
KRVi) 
OeDaOVAL£CL£SA 
dO l6.02.O7.jaOVXX O D . ««1. PREDDVOR 
do: 0303.07; OSMt ROBERT S P , BEGUN.6KA C. 
81,TR2)Č 
OBDaOVALEC KOVIN, dO' 18.02.07: tlPUSIAL i 
CO.OOO.SaCA86.S6LCA 
VOZNIK CESTNIH MOTORNIH VOZU: do: 17.02,07: 
Ĵ LEN 60STJWSP.. HUUEJL KFWU 
POMOŽNI ŽERJAVAR. do: 21 02.C?. SUUKANO'OC 
ftfiSlU S P. JAVOflNJŽKI fl(Vr 35C.XSENICE 
KUHARSKI POMO<iNlK: dO: 07.03.07: KELVIŠAfi 
MOJCASP, TrtGLAimC 28, MOJSTRWA 
LESAfl. do: 16.02.07; JBXMCA. D D, HR8 1. PRED-
OVOR 
NIŽJA POKUOIA EOeR. (00 3 LET), do; 23-02.07. 
LUZr^FnVKSP, PTflf^AUU 12, KRAKJ 
ŽIVI»K>R£JEC 
do: 13,02.07. KŽK KMETUSTVO. 000. OBRAT 
CSnOJE. Z6 SRMK nS, CERKUE 
dcr 13.02.07: K2K W.€TUSTV0. 000.. 08RAT 
SORŠKO POUC. ŽASrtCA 70. ŽASNCA 
SLAŠČIČAR do 14 .Q2 J O/ ,OGREX .DOO .POOREČA 
5,I4AVC»CE 
R«AR 
dO- a4.0?.07; OeSlGN DMASMi. 000. BLEJSKA 
DO8RAVA8I.BL.00eRAVA 
dO 16.02.07; ELAN fAm-E. D.O.O , BEGUNJE 1, 
BEGUK£ 
do; «4.02.07. JS OeSJGN. D.OO.. K̂ ilCA 73 A, 
Z G G O R J E . 
KUUČAVWCAR 
dO l6.020r.GCKyiAKWWaP. tstrka >2.Žatnc3 
do: 18 02 07; HENNUCH, 0.0,0, PDdwt 33. PocVart 
do 24 02.07. LOGARTHADE DOO.. MLAKAA£VA 
UL99.Š£NCUR 
AVTOKLEPAR do 16.0207. AIPBOUR POTOPIM 
fCEt̂ aVk D D. UL M»WVACWVA8. KPATO 
STROJNIK, do; 23.02 07. SANOVA, D 0.0 , MIRKA 
VADNOVA 1. KRANJ 
STROJNI MEHANIK, tte. 13,02.07. D.O.O,, 
BEGUNJE I. BEGUNJE 
AVTOMEHANIK 
do: 24 02.07: MABKEU SAStNA S P. 78. 

do 17,0?.07.0U)CKINaMRING. 000.PREDNOST 
22.PGUANENAOSKLOKO 
do: i6.W.Q7;ST5ELnW<S.D.0.0..C.29£5»ftJeV8. 
J E S E N I C E 
E L F K T R O M O N T E R , do: 18.02.07: NAOZORNtŠTVO B 
J E S 0 * C E . F R O S N J E HOLDING S L O V B ^ ŽE-
LE2NCE D.O-O..SeKCUAZAaEKT«»»WETTKO 
U U E U A N A . TTVOLSKAC. 41. UUBUFTNA 
E L E K T R O N Š T A U T E R 
da 20.02.07: KREATA. D.O.O., Gc«f^ C. 39. Nato 
do; 23.02,07; 2AaoTw umo s.p.. poo <mm 
S .TRŽ IČ 
EUKTRKAR EUKTRONIK; dO( 20 02,07: IMISC TW. 
D.O.O, U16LJANSKAC. 24A. KR^ 
KERAMIK , do: 16.02.07; ŠUBLC S M O N F C Č A R S T V O 
SLBC, JEZERSKAC 93. KRANJ 
SUKOPLESKAR, do 13,02.07: KORENČIČ BR4NK0 
S P , S V . 0 U H 2 E 9 , Š K LOKA 
FRIZER 
dO 13.0207: F N Z E R S K ) SALON MTUA T A « ^ S P . 
TOMŠ IČEUAUL 8 .8210 SEŽANA 
do: 07.03.07: HORVAT DRMJKDA S.P., NAS SLAVKA 
C £ R N E T A 3 3 , K R G O R A 
GRADBENIK ; do: 21.02 07; KREAIA. D.O.O.. G 0 ( ^ 
S K A C 39 .NAKLO 
TESAR, do 13.02,07; J E R K C V I Č E M L S P , Z G S R N K 
12. C E R K U E 
ZIDAR 
d a 1 3 . 0 2 0 7 : Q U ^ M L A D I N J M < ( M J E V C & R BRFTOF 
33, KRANJ 
do; 03.03.07: SMAJLCWC MUHAMED S P. POT W 
Pli;WNOlO.TRŽJC 
S T R O J N I K G R A D B E N E MEHANIZAC I J E ; do. 13.02 07; 

MUtOM JAKCMJEVIC S.P. BRTTOF 33. KRANJ 
DtMNlKAa do; 10.03.07, RAl/rER PRMOŽ UL 
POO GOZDOM 28, BOH BSmCA 
VOZNIK 
DA 24 02.07; G O L O B I Č . DO.O. , K O F M J Š K A U L 43, 
Š K . L O K A 
OA 13.02.07; S O O M K A R NIKO S.P., PROER« J W . 
d a 1302.07. VRAA. D.O.O.. STRUŽEVO 4. K R A N J 
V O Z N K AVTOBUSA; dO. 16.02.07; M P E T O U R POTO-

PRODAJALEC 
(to: 130207; BSSS-PM PARKET. D.O.O.. ROŽNA 
OOlfiA. C. H 36. LJUBLJANA 
da 13.02.07. fAMiLV FROST. 00.0.. ŠMARTINSKAC. 
102, LJUBLJANA 
P R O D A J A L E C Ž 1 V I L S K I K P R E K R A M & ARTIKLOV. dO: 
1 6 . 0 2 . 0 7 ; K M E T U S K A Z A D R U Q A K « 2 E . C KOKFLŠKE-
< IAO£«EDA 24. KR IŽE 
KUHAR 

20.02.07: G O L O B MARUA S . P . PRAPROTMO 17. 
sacA 
da 13,02.07:1.S.S.. D.O.O.. KOROŠKAC. 53C. KRANJ 
NATAKAR; do: 16.02.07; K R E K R IBNO. 0.0,0.. 
SAVSKA C 35. BLED 
SREDNJA POKLJCNAIZOBR 
dO: 27.02.07, AlBATROSS RY. 0.0.0. VR8NJE 35. 
RAOCMJICA 
do: 2 3 02-07: Z F F I M S K MARKO S P.. POO G R A D O M 
5. TRŽIČ 
do:l6.02.07;ZORWKMKLAV2S.R.POTNAU9C£l7. 
BLED 
L E S A R S K I TEH.; do: 14.02.07; J B OESK JN. D.O.O.. 
K R N K > 7 3 A . Z G G O R J E 
S T R O J N I T E K 
dO. 1802.07; BOfeC D.O.O MEROJR SKUPTiA. &G 
BANG KRANJ. C STANETA ŽACtAAJA 71. KRANJ 
do; 24 02.07, LOGAR TRADE, D.O.O.. MLAKARJEVA 
UL99.ŠENČLR 
ELEKTROTEHNIK , do: 22.02.07. A S S A A B L C T ^ S L O « -
M J A O . O . O . K E B E T O V A U L 8. KRANJ 
E L E K T R O T E R R A Č U N A L N I Š T V A do: 03.03,07; 
KAW^MHeAS.P.QREG0fiCJi6VAUL27.Ž» 
RAČUNALNIŠK I TEH., <TO; 03.0307: KAVOČ MIHAELA 
S . R . GREGORČ IČEVA U L 27. Ž R 
K E M I J S K I T E H 

dO 20.02.07; INTECTV. D.O.O,. U U E L L A N S K A C . ZAK 
K R A N J 
dO- 18,02.07; ZAVOO ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO 
KRANJ, GOSPOSVETSKAUL 12. KRANJ 
FARMACEVTSKI TEH., dO. 28 02.07; KADNK. 
O.O.O..SWRAC17. ŠK.LOKA 
GRAOBEM OaOVDOJA; dO' 16.02.07: SGP TEHNK. 
O.D.ST/iRAC 2.ŠKL0KA 

GRAD8ENITEH 
da 2002,07; KREATA. 0.0,0. Gww*skac. 39. NaWo 
(Jo. 23.02.07: SftNING MTERNATKm. D.O.O.. UL 
MIRKA VAtMTVA 1. KRANJ 
TRGOVINSKI POSLOVODJA, do, 16.02.07. KMETU-
SKAZADRL>GAKRiŽE.C KOKRŠKEGAOOREEM 24. 
KnžE 
TURISTIČNI 17,02.07: H€UA. D.O.O . TRŽA-
ŠKAC. 132. LUBLIANA 
EKONOMSKI TER 
do; 13.02.07: AGROMEKANIKA. O.O.. WASI£ S2A. 
KRANJ 
do; 13.02.07; ELAN MARNE. D.O.O.. BEGUNJE 1. BE-
GUNJE 
do;04 03.07;TRGOOOMNO 1.D.O.O..ZAaJŽEl06. 
BEGUNJE 
EKONOMSKI TER ZA RAČUNOVODSTVO, da 
03.1:6,07: (MtaA S R. GREGORČIČEM UL 
27. Ž« 
ZDRAVSTVENI TEH.; <to; 10.03.07; ZDRAVSTVENI 
DOM ŠK. LOKA. STARA C 10. ŠK LOKA 
GIMNAZIJSKI MATUTUNT; do: I0.03 07: GENERAU 
ZA\AROVAU«CA. DO.. KRŽ)ČEVAUL 3. UUBUANA 
SREDNJA STROK. AU SPLOŠNA (ZOBfl.. do: 
20 02.07; HOBOTMCA. D.O.O,. SRprOF 204, KRANJ 
INŽ. GOZDARSTVA do 16.02.07. ZA\O0ZAG02D0-
VE SLOmJE LRJBLIANA. OE 8l£D. UUBUANSKA 
C 19. BLED 
PRAVNIK; do: 2102 07; KREATA. 0,0,0.. GOFENJSKA 
C. 39, NAKLO 
VIŠJA STROK. IZOBRAZBA, da 18,02.07; UČIA N-
TERNAnOMM. 0,0,0.. C KOKRŠKEGA OORE» 18. 
KPIŽE 
DIPL INŽ. AGRONOMUE. do 1302.07. KOROTA/J. 
D.O.O. Sn?U2BAD 20. KRANJ 
DIPL INŽ RAČUNALi«ŠTVA da 24.02 07; G&JlUS-
NET.D0.0..STAQNEI9.TRŽIČ 
DiPL INŽ. KEMIJSKE TEHNOLOGIJE, dO. 16.02.07. 
ZAVOD ZA ZDR«/ST̂ N0VA<)SIV0 KRANI. GOSPOS> 
VeSKAO. 12. 
DffH. INt LABORATORUSKE BIOMED.; dO' 1602.07; 
B01NIŠNX> GOMK. G01M< 38. G0l>*< 
UNIV. DIPL INŽ. GRADBENIŠTVA; do: 16 02.07. SGP 
TEHNIK.DD,.SnRAC.2.ŽK LOKA 
UNIV. DIPL EKONOMBT 
do: 13,02.07; L£TE>tlKA. 0.0.0. SoctMul. 27. K-ar̂  
do 1302 07; OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO 
KRANi.NA20RICVAUL i.KRANJ 
do; 16,02.07: SGPTEHNKOi}. STARAC 2.SK. LOKA 
DIPL EKONOMST. do: 23.02.07: INTERNATI-
ONAL 0.0.0. UL MIRKAVAONOVA 1. KRANJ 
UNIV. DIPL INŽ. ARHITEKTURE, do; 10,03,07. APP 
AIEUE ZA PROSTORSKO PROJEKTIRANJE JESENI-
CE. D,0.0. POO GOZDOM 2. JESETKE 
DR.MED(CtNE 
do: 10.03.07; 0€ ZD BLED. ZDRAVSTVENI DOM 
BOHNJ.MLADMSKAC 1,BL£D 
do: 2802.07: OE ZD BLED. ZDCV̂ VSTVENI DOM 
BCHKJ, ML/C»m& 1. BL£D 
DR. DENTAINE MEDK3NE; do: 10.03.07; ZDRAVSIVE-
M DOM TRŽIČ. BLEJSKA C 10. TRŽIČ 
DIPL FIZIOTERAPEVT 
do: 03.03.07; BOLNIŠNICA GOINK Gckk 36. GcM 
da 23 02.07; BOLNIŠMCA GOt/IK. Golr* 36. Golr* 
DR MED. SPEC SPLOŠNE MEDICINE, do 28.02,07; 
ZDRAVSTVENI DOMŠK. LOKA. StAfUC 10. ŠK. LOKA 
DR. MED. SPEC. PEDIATRUE; do 28 02.07. ZDRAV-
STVA DOMŠK, LOKA. STARA C 10. ŠK LOKA 

Pfosia (JekMB n«sia oOiarfpmo pO potJatt̂  
RS a zaposlovanje Zarast pomanjkanja pfoslocan«»o 
obf>«<šena vsa. Prav M« arod- preglednosti tibin î  
puščamo pcgoje, M j»i poebh^ (Soiodafata {delo a 
določen čas. zahtevane delovne izitvšnie. posebno 
znanje in nmebttne dn>ge zanieva). Vsi nameni in 
man̂ iajod podaito so dostopni: • na og(3sn«i deskah 
območnih Skob in uodov za deio 2as«da; • na don«£i 
ssvt Zaveda RS 23 2apod(Mrw:httpc//wivw.e8i90VA; 
• pAdelodaoalc:̂  Braiccooazaoamo.dasomorobčtno 
napake pci obtavi mogoče 

MojeDelo.com 
' I2KIII »IHOMJOST 

MOJE DELO, sp l e tn i ma rke t i ng , d.o.o. 
Proletarska 4, 1 0 0 0 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 5819 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 • 500) 
NA: www.moledelo.com.info@mojodeIo.com 

Plsmonoša m/ž (Kamnik, Domžale, Moravče, Trzin, 
Vodice, Medvode, Logatec, Vrhnika) 
(Mčakujemo: teiesno in dušavno zdravje, prilagodljivost, 
veselje do dela na terenu, organiziranost, dober spomin, 
odločnost, prijaznost, poštenost, natančnost, ročne spre-
tnosti. fizična-moč, izobrazba vsaj III. stopnje, vozniški izpit, 
lastno prevozno sredstvo. Nudimo: plačilo v skladu s ko-
lektivno pogodbo, interna izobraževanja, zaposlitev za do-
ločen čas z možnostio nadaljnje zaposlitve. Pošta Sloveni-
je. d. o. o.. PE Ljubljana, Čopova 11. 1600 Ljub-
ljana. prijave zbiramo do 22. 2. 2007. 
Prodajalec m/ž (Zg. Jarše, Radomlje) 
Pričakujemo: IV. oz. V. st. izobrazbe. 2 leti delovnih izku-
šenj, poznavanje blaga iz programa keramike oziroma vo-
dovoda in ogrevanja oziroma železnine. obvladanje deta z 
računalnikom (MS Windows. orodja MS Offrce). organiza-
cijske sposobnosti, komunikativnost, timsko delo. Delo za 
določen čas z možnostjo podaljšanja za nedok č̂en čas. 
SAM. d. o. o., Domžale. Zg. Jarše, Preserska cesta 1, 
1235 Radomlje, prijave zbiramo do 23. 2. 2007. 

Knjigovodja m/ž (Zg. Jarše. Radomlje) 
Pričakujemo: VI .oz. Vil. st. ekonomske smeri, 3 teta izkušenj 
na podobnih delovnih mestih, obvladovanje dela z ra^naini-
kom v MS Windows okolju in |>rogramskih onxiii MS Office, 
vozniški izpit kategorije B. organizacijska sposobr>osl, komu-
nBoiivnost, poznavanje predpisov in zakonov na finančnem 
področju in rijihova pravilna uporaba. Zaposlitev za dok>čen 
čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. SAM. d. o. o., 
Domžale. Zg. Jarše, Preserska cesta 1.1235 Radomlje, pri-
jave zbiramo do 23. 2.2007. 

Varilec m/ž (Ljubljana) 
Podjetje OMEGAAIR. d. o. o., Uubliana. vodilni slovenski 
proizvajalec filtrov za komprimiran zrak v Skjveniji, vabi v 
svojo sredino strugarja m/ž za posluževanje CNC centra in 
CNC stružnice. Pričakujemo: III. aH IV. stopnjo izobrazbe 
strojne smeri, samostojnost, detovne Izkušnje, urejenost. 
Nudimo zaposlitev v urejenem delovnem okolju za polni 
delovni čas. za določen čas s poskusno dobo. Oniega Air, 
d. o. o.. Cesta Dolomitskega odreda 10, 1000 Ljubljana, 
prijave zbiramo do 24. 2. 2007. 

Delavec v proizvodnji m/ž (Ljubljana) 
Podjetje OMEGA AIR. d. o. o.. Ljubljana vabi v svojo sre-
dino delavca v proizvodnji m/ž. Pričakujemo: dekM>e iz-
kušnje niso potrebne, lahko začetnik, ročne spretnosti, sa-
mostojnost. Nudimo zaposlitev za polni delovni čas. za do-
toten čas s poskusno dot>o treh (3) mesecev. Omega Air, 
d. o. o.. Cesta Dolomitskega odreda 10. 1000 Ljubljana, 
prijave zbiramo do 24. 2. 2007. 

Produktni vodja m/ž (Blejska Dobrava) 
Za delo v komerciali (prod^. nabava) zaposlimo novega 
sodelavca z višjo al) visoko izobrazbo ekononnske ali teh-
nične smeri. Ker delamo v avtomobilski panogi, so izkuš-
nje na tehničnem področju zelo zaželene. Za delo na pro-
stem delovnem mestu je obvezno aktKmo znanje neriišk&-
ga jezika. Zaposlitev je v začetku za določen čas, z mož-
nostjo zaposlitve za nedotočen čas. Technoplast, d. o. o.. 

Blejska Dobrava 124,4273 Blejska Dobrava, prijave zbira-
mo do 25. 2. 2007. 

Tehnolog m/ž (Blejska Dobrava) 
Zaradi širitve iščemo na področju tehnok)gije brizganja plasti-
ke novega sodelavca. Delo na področju tehnotogije v proiz-
vodni termoptastov je usmerjeno v telviološko pripravo dela 
za obstoječe projekte v prožvodnji, sodelovanje pri reševanju 
tehry)loških težav pn brizganju temioplastcv, tehnološko so-
dek>/anje pri razvojrti projektdi in sodekA^je pri preizkusih 
rx>vih izdeB<ov. Technoplast. d. o. o.. Blejska Dobrava 124, 
4273 Blejska Dobrava, prijave zbiramo do 25. 2. 2007. 

Rezkalec m/ž (Blejska Dobrava) 
Za dek) v orodjarni na CNC rezkalnem stroju zaposlimo 
rezkalca za izdelavo sestavnih delov za proizvodna orodja 
za brizganje termoptastov, Delo je samostojno in v timu so-
delavcev v orodjarni. Pričakujemo sodelavca z dek}vnimi iz-
kušnjami pri delu v orodjarni in s CNC rezkalnimi stroji, Pri-
čakujemo komunikativnega sodelavca z delovnimi izkuš-
njami pri delu v orodjarni in s CNC re Technoplast, d. o. o., 
Blejska Dobrava 124.4273 Blejska Dobrava, prijave zbira-
mo do 25. 2. 2007. 

Prodajalec v trgovini z barvami m/ž (Kamnik) 
Pričakujemo: poštenost, natančnost, hitrost, prijaznost, 
pridnost. Nudimo pa delo v prijetnem kolektivu, stimulativ-
no plačo, glede na kvaliteto dela in možnost stalne zapo-
slitve. MOJ DOM. d. o. o.. Kamnik. Ljubljanska 31 a. 
1241 KAMNIK, prijave zbiramo do 25. 2. 2007. 

Zobna asistentka m/ž (škofja Loka) 
Dek) vključuje predvsem asistiranje in deto z ljudmi. Priča-
kujemo V.-Vl. Stopnjo izobrazbe ustrezne smsn. vsaj 1 teto 
detovnih Izkušenj. oset>o vestno In predano delu in sposo-
bnost dela z ljudmi. Nudimo veliko prostega časa in dot>ro 
plačilo. Zaposlitev za določen čas z enomesečno poskus-
no dobo. opravlja pa se delni delavnik. RAN. d. o. o.. Zo-
bozdravstvo in računovodske storitve. Stara cesta 10. 
4220 Ško^a Loka. prijave zbiramo do 28. 2. 2007. 

Mizar, tesarski tehnik m/ž (Kamnik) 
Za delo v uspešnem slovenskem podjetju, v urejenem de-
k>vnem okolju, iščemo več mizarjev, z izobrazbo najmanj 
IV. stopnje lesne smeri • tesarski tehnik. Gre za izdelavo in 
montažo pohištva ter deto na CNC stroju; kandkiatom po-
nujamo možnost zaposiiWe za nedoločen čas. stimulativen 
osebni dohodek, delo se opravlja v sodobno opremljeni 
Tesni proizvodnji v Kamniku. Biring, d. o. o., Motnica 9, 
1236 Trzin, prijave zbiramo do 3. 3. 2007. 

Komercialist m/ž (Ljubljana z okolico) 
Išče ss komercialist za prodaio na terenu za območje Ljub-
ljane z okolfco. Prodajamo vezane ptošče (mizarstvo, navth 
ka). žagan les. Kandidata bomo zaposlili redno za nedoto-
čen čas s 3<nesečnim poskusnim detom. Nudimo redno 
plačo z možnostjo stimulacije. Od kandidata pričakujemo 
poštenost, komunikacijske veščine, delavnost, samoinicia-
tivnosl, dostednost. ambictoznost. vozniški izpit kategorije 
B. S€CO. d. o. o.. Kidričeva 38,3000 CEUE, prijave zbi-
ramo do 8. 3. 2007. 

mailto:ww.moledelo.com.info@mojodeIo.com
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Smelo v drugo stoletje 
G a s i l c i v D u p l j a h s o l an i p r o s l a v i l i s t o l e t n i c o 

d r u š t v e n e g a d e l a . I m a j o u s p e š n o m l a d i n o , ki j i m 

z a g o t a v l j a p r i h o d n o s t . 

STOJAN S A J E 

Zgornje Duplje • Najstarejše 
gasilsko društvo v občini Na-
klo s o ustanovili 25. februar-
ja 1 9 0 6 v Dupljah. Stoletnici 
organiziranega dela so lani 
namenili člani Prostovoljne-
ga gasilskega društva Duplje 
veliko pozornost i in truda. 
Kot j e na 10 1 . občnem zboru 
spomnil tajnik Ivan Megiič, 
so poleg s lavnostnega ob-
čnega zbora pozimi pripravi-
li akademijo in gasUsko pa-
rado ob o b č i n s k e m prazni-
ku. Jun i j a s o izvedl i tudi 
združeno vajo v gašenju in 
reševanju iz domače osnov-
ne šole, razvoj društva pa so 
opisal i v druš tvenem zbor-
n i k u . Zadn j i dve desetletj i 
so veliko dela vložili v obno-
vo gas i l skega d o m a in na-
k u p dveh s o d o b n i h gasil-
skih vozil. Poveljnik Andrej 
Jelar je poročal, da je 51 čla-

nov operat ivne enote lani 
opravilo sedem intervencij . 
Sodelovali so tudi na osmih 
va jah, več t e k m o v a n j i h in 
pri prevent ivnem delu. Le-
tos bodo več časa nameni l i 
izobraževanju. 

Upanje za nadaljnji razvoj 
društva daje delovna mladi-
na. Kot je pohvalil m e n t o r 
Gašper Fajdiga, imajo v svo-
jih vrstah 1 } p ionir jev , 14 
mladincev in deset mladink. 
Z vsemi ekipami so uspešno 
sodelovali na gasi lskih tek-
movanjih in kvizu. Po mne-
nju tajnika Megliča bodo 
morali vključiti mlajše tudi v 
vodenje društva, saj nekateri 
opravljajo nosi lne f u n k c i j e 
vrsto let. Andre j Kuhar, ki je 
predsednik že od leta 1 9 8 0 , 
je podelil priznanja za dolgo-
letno delo o s m i m č lanom. 
Peter Č i m ž a r iz Spodnj ih 
Dupelj je prejel priznanje za 
4 0 let dela. 

FOTO NATEČAJ 

PoSljite n a m f o i o g i a i i j e . posnete n a G o r e n j s k e m , ki prikazujejo življenjski u l t i p 

Gorenjske ter ljudi, ki l u živijo. T e m e , k i naj j i m foiografije ustrezajo, so: 

RADOSTI Ž I V U E N J A : DRUŽINA. IGRA, HOBUl • ŠPORT 
• PRAZNOVANJE: DRUŽINSKA S R E Č A N J A KUUNARIKA. 
OKRAŠEVANJE, DARILA • PRIREOfrVE: KULTURNE. ŠPORTNE, 
DRUŽABNA SREČANJA • NAŠE VSAKDANJE DELO 
• MESTNI IN VAŠKI UTRIP Ž I V U E N J A 

F o t o g r a f i j e , ki b o d o I z b r a n e z a r a z s t a v o , borlo n a g r a j e n e z 2 1 E U R 

1 5 . 0 3 2 S I T ) , o s t a l e v a m b o m o v r n i l i . 

Vaša amotska dela pnčakmemo do 15 2 2007 v c»giiii!ni obliki po etektionstipoSiina 
naslov toio.' 9fllass s pnpsom 'Za to® nsiečai' ah na a>iu z mmimalno rosotiop 
70A8 X 1636 DsHo so tudi skeniiani posneilu). ix£ljeie bhto tudi toloĝ no. narnial-
nogalouTBia 15 x 21 cmnanosIcv.Goieiiiskî Zoisova 1.4000 Kran). prav tako 
s pripisom 'Za faio nattčai" VeseSmo s« VaSh tologfalV 

G o r e n j s k i G l a s 

Loka TV d.o.o. 
Lokalni TV programi 
Kapucinski trg 8, Škof]a ^ ^ 
T e l . : 0 4 / 5 1 2 9 9 6 6 

E-pošta: dtv@lokatv.si 

I Ž E L N A T j 

- O i a B ^ L u b n i k 81. k m a l 
t IMinov vrh 
1 Loka in Žiri 22. iuin«l 

i 24. k m a l 
, IVbovlje in Novo mesto 68. kanal 

[ T V , T - 2 

J^vCsiijsOsCiau) sOsOsGira 

Rciclip Triolor 
ftidto TTtgtftr d ^ . o . . Trg Tor.ete Culaga 4. JoMr*t* 

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

Prisluhnite nam-
polepšali vam bomo 
dan. 

TU ISTICNI b h 

91,0 MHz 
uiuiui.potepuh.com 

z veljavno smučarsko karto dobite popust v 
toplicah »Eriebnistherme VVarmbad« Beljak. 
w w w . 3 l a e n d e r e c k . a t 

G o r e n j s k i G l a s WWW.COREN)SKICUS.5I G o r e n j s k i G l a s 

[arske karte s porastom pri: 
IPASS TRAV^L Krmnjskrn Gora 

ia)ICyni.Kl.0'|.582 rjTTlSKlPASS 
v t O M I U p r « d I ; , 
iredorom. pri ' KAVt l • 

u, nI. Of.SSi IS31. vn~.ikipuunnl.iI 

Najhitreje rastoča trgovska veriga v Evropi v svojepi logističnem centru v Komendi zaposli 

tajnic 
VAŠE N A L O G E : ' 

• Dnevno boste komunicirali s tujino. 
• Stsdelovoli boste pri pripravi poročil in organizirali delo v pisarni. 
• Zagotavljali boste hitro in učinkovito izvedbo tajniški Jel. 

L J 

V A Š PROFIL 

• Znate delati v timu in imate smisel za organizacijo. /-
• Ste natončni, komunikativni in dobro poznate dišlb z računalnikom. 
• Imote ustrezno izobrazbo in otvloddlf, nemški iezili;..''' 

^^ 

Ponujomo vam sodobno delovno okolje z veliko rriiero samostojnosti, temeljitcf̂ in 
strokovno uvajanje, stimulativno plačilo.tei zaointivo in odgovorno delo v našem 
dinamičnem kolektivu. Delovno razmerje bomo sklenili zo določen čas z možnostjo 
podaljšanja za nedoločen čas. 

Če ste pripravljeni sprejeti izziv, nam pošljite prijavo z vsemi potrebnimi dokazili 
(življenjepis v tabelarični obliki, fotografijo, kopije spričeval) v slovenskem in nemškem 
jeziku do 23. februarja 2 0 0 7 no noslov: 

LidI d . o . o . k .d . . Ž e j e p r i K o m e n d i 100, 1218 K o m e n d a 

www.l id l .s i 

10% valentinov popust v č a s u od 9. d o 2 4 . 2 . 2 0 0 7 

za v h o d n a vrata, okna, parkete, l aminate in teks t l ine ta lne o b l o g e Joka 

pri nakupu teh izdelkov nad 1.000 € nudimo dodatne ugodnosti za notranja vrata 

Bl«l. Indusirijski piodaini center. ReSika 61A. tel: 04 579 52 30. gsm; 031346 857 
KrmJ. PrimsfcOVO. MIrla VSdivova 14, te).: 04 234 00 90 

www.lip-bled.si 

brezplačna tel. številka: 0 8 0 1 9 5 5 lipbled 
m Pesem g[>aJa v vašem <Jomu 

mailto:info@g-glas.si
mailto:dtv@lokatv.si
http://www.3laendereck.at
http://www.lidl.si
http://www.lip-bled.si
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Kultura ne 
pozna meja 
P E T R A K I J Ž A R 

Na kulturni praznik smo 
se Glasovi bralci odpeljali v 
sosednji Zagreb, kjer je v 
Muzeju umetnosti in obrti 
poleg stalne zbirke te dni na 
ogled tudi razstava tehnič-
nih izumov Leonarda da 
Vincija. Dan je bil čudovit. 
Cariniki so bili prijazni, hr-

vaška prestolnica pa nas je s 
številnimi čari zgodovinske-
ga in obenem modernega 
velemesta pričakala v son-
cu, z nasmejanimi, odprti-
mi sogovorniki in nas oča-
rala. Med kulturnimi ljud-
mi res ni meja in naj bo naš 
četrtkov Glasov izlet svetal 
kamenček k dobrososed-
skim odnosom. 

G G I IZLETI 

etnologija 
ŠKOROMATI ali KARNEVAL 
Kdaj: sobota, 17. februarja 
Kje: Primorska ali Benetke 
Program: 
I. Odhodi: jesenice ob 6. uri, Radovljica ob 6.30, Kranj ob 
7. uri. 
Ilirska Bistrica - vas Vrbica: družina Štemberger ogled 
kmetije z degustacijo kozjega sira, mleka, skute, namazov 
in peciva - ogled Ilirske Bistrice - Hrušica: srečanje s "ško-
romati" - Prem: cerkev sv. Helene s poslikavami slikarja 
Toneta Kralja, srednjeveški grad Prem in Kettejeva 
spominska soba - pokuiina suhega in svežega sadja, 
medice in žganja ter nakup jabolčnega in balzamičnega 
kisa na kmetiji Sanabor - domača večerja v primorskem 
gostišču. 
Cena: 33,50 evra (8.028 SIT) / darilo: pustni krof / nagrade 
za maskirane potnike 

II. Ogled najbolj slavnega pustnega karnevala v Benetkah 
in znamenitosti v osrčju mesta. 
Cena: 23,50 evra (5.632 SIT) 

Prijave: Gorenjski glas: tel.: 04/201 42 41. Informacije, pri-
jave in vplačila: Agencija Linda; tel.: 04/235 84 20 ali 
info@linda.si. Sedež si zagotovite s predplačilom. Po želji 
lahko zavarujete riziko odpovedi: Škoromati: 1,45 evra 
(347,47 SIT) ; Benetke: 1,00 evro (239,64 SIT). Prijazno 
vabljeni. Naročniki Gorenjska glasa imajo 10% popusta. 

Gorenjski Glas 

Na kosilu s Prešernom 
S a m o a v t o m o b i l i s o bili t ist i , ki s o o b i s k o v a l c e s t a r e g a m e s t n e g a j e d r a Kranja na kulturni prazn ik 

o p o m n i l i , d a s o v 2 1 . in ne v 1 9 . s t o l e t j u . 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Stari del Kranja je v če-
trtek prežel utrip življenja iz 
časa dr. Franceta Prešerna. Po 
ulicah se je sprehajala meš-
čanska družina in mimoido-
čim delila fige. Pred vodnja-
kom na Glavnem trgu je bila 
dolga vrsta otrok in njihovih 
staršev, ki so čakali, da se bodo 
popeljali s kočijo z dvovpr^o 
lipicancev. Srečali smo kranj-
skega nočnega čuvaja, ki bi 
vam pred stoletjema povedal: 
"Vsak večer preverim, ali so 
zaklenjena mestna vrata. Po-
tem grem na obhod po ulicah 
in skrbim za nočni mir. Ozna-
njam tudi, koliko je ura." Več 

kot sedemdeset je bilo "spre-
hajalcev" iz kulturnih društev, 
ki so se oblekli v skladu z obla-
čilno kulturo iz prve polovice 
19. stoletja; med njimi so bili 
člani Folklorne skupine Ozara 
iz Kranja in Folklorne skupine 
Strmov iz Cerkelj. 

Na ličnih stojnicah so proda-
jalci vabili k nakupu izdelkov 
domače in umetne obrti. "Spo-
mine na Prešerna" je ponujal 
Brane Škofic, po poklicu gra-
ver, po duši pa slikar in kipar. 
Prešernova hiša je bila dobro 
obiskana. "V šoli smo se učili o 
Prešemu in zanimalo me je, 
kje je živel," je povedal drugo-
šolec Tunon Novak, ki je z ma-
mico, očkom in štiriletno ses-

trico Erin četrtkov dopoldan 
preživel v mestu. S r e č ^ smo 
tudi družino Ahčin, doma iz 
okolice Kranja. O dogajanju 
so menili: "Ideja je v redu, 
verjetno bi bilo še več ljudi, če 
bi bilo lepše vreme. Ogledali 
smo si Prešernovo hišo, se-
menj, nastop folklome skupi-
ne. Škoda le, da so danes za-
prte trgovinice v mestu." Pred 
Prešernovim spomenikom so 
potekali tradicionalni redtali v 
organizaciji Krajevne skupno-
sti Center, Prešemovega gle-
dališča in kranjskih osnovnih 
in srednjih šol. Lajnar Zdrav-
ko Oebeljak iz Železnikov se 
je udeležil Mednarodnega fe-
stivala lajnarjev. "Veliko je za-

nimanja za stare običaje in za 
stara ljudska glasbila," je po-
vedal Debeljak, ki je točno 
opoldne lajno zamenjal za 
harmoniko, na katero je zaig-
ral pri Starem Mayrju na kosi-
lu s Prešernom. 

Razlegala se je pesem; pred 
Prešemovim spomenikom, 
Prešernovo hišo, na Glavnem 
trgu, v Prešernovem gaju ... 
Zavod za turizem Kranj kot 
glavni organizator je v sodelo-
vanju z društvi, muzejem, ga-
lerijami, šolami in posamez-
niki pripravil nepzaben do-
godek Številni obiskovalci pa 
so bili dober dokaz, da je takš-
nih prešernih dni v mestu pre-
malo. 

Otroška folklorna skupina iz vrtca Biba Zg. Bitnje pod 
vodstvom mentorice Marjane Jekovec je nastopila pred 
Prešernovim gledališčem. / Foto: co,jz<) k.V{I< 

Prešernova hiša je bila dobro obiskana. Gorenjski muzej je 
pripravil javno vodstvo po stalni razstavi dr. France Prešeren 
- življenje in delo. / foio: coozd 

V vlogi Prešerna se je odlično znašel Bojan Bešter. 
Kočijo z dvovprego lipicancev so pripeljali iz vzrejne hiše 
lipicancev Barbana Iz Globokega. / foio cotard Kav6j 

V Prešernovem gaju so se na predvečer praznika s 
Trenutkom tišine pesniku poklonili APZ France Prešeren 
in prof. Franc Droic. / FOIO: corizd Kavtii 

Meščanska gospa in gospod sta delila fige, za njima je 
kranjska garda. Desno so člani Folklorne skupine Ozara. 
Odziv obiskovalcev je bil zelo dober. / FO">: cor«d Kavi« 

"Prijafiil odrodile so trte vlnce nam sladko, ki nam oživlja 
žile, srce razjasni in oko, ki vtopi, vse skrbi, v potrtih prsih 
up budi! ..." / Foto: Corazd Kavirf 

mailto:info@g-glas.si
mailto:info@linda.si
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Proizvodnje olja ne bo več 
Tovarna olja Cea iz Slovenske Bistrice je pred dnevi zaprla vrata enote v Britofu (prej Oljarica Kranj) 
in v matično tovarno odpeljala polnilno linijo. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Britof - Ukinitev proizvodnje 
v nekdanji Oljarici Kranj, ki 
je v Britofti pognala dolgolet-
ne korenine, po besedah Le-
opolda Turnška, direktorja 
Tovarne za proizvodnjo olj 
Gea Slovenska Bistrica, ni 
dokončna: "Proizvodnja v 
Kranju ostaja, saj pripravlja-
mo nov projekt. Res je, da 
smo ukinili programa jedil-
no olje in krompir J zgolj za-
časno pa smo prekinili proiz-
vodnjo biodizla." 

"Linija krompir je ukinje-
na in je približno deset de-
lavk dobilo odpoved iz po-
slovnih razlogov, delavci rafi-
nerije pa naj bi se vozili v 
Slovensko Bistrico," pravi 
Barbara Filipov iz pravne 
službe Sveta gorenjskih sin-
dikatov, ki zastopa večino de-
lavcev nekdanje Oljarice 
Kranj, in dodaja: "Vsi, ki so 
dobili odpoved, so prejeli od-
pravnino, urejeno imajo tudi 
nadomestilo prek zavoda za 
zaposlovanje. Žal pa so vse 
delavke težje zaposljive in 
možnosti za novo službo ni." 
Direktor Tumšek zanika, da 
nameravajo objekt in zem-
ljišče v Britofu prodati. "Pre-
selili smo zgolj polnilno lini-
jo, druga oprema pa ostaja. 

Kranjska enota Tovarne olja Cea (nekdanja Oljarica Kranj) 
je zaprla vrata. Ali bo vodstvu uspelo oživiti vsaj 
proizvodnjo biodizla? / cot«<i KJV<H 

Najbrž jo bomo prodali, rafi-
nerija pa bo vsekakor ostala," 
zagotavlja Tumšek. 

V obratu je imela Tovarna 
olja Gea konec leta še 33 za-
poslenih (pred dvema leto-
ma vsaj dvakrat toliko), po 
načrtih direktorja pa naj bi 
po novem ostalo samo še 12, 
morda 13 delavcev. Nekaj nji-
hovih sodelavcev je iz kranj-
skega dela Tovarne olja Gea 
zaradi pesimizma, slabih 
razmer in porušenih medse-
bojnih odnosov odšlo že v 
vmesnem času od pripojitve 

nekdanje Oljarice, del pa se 
bo moral, kot rečeno, vsako-
dnevno voziti v 124 kilome-
trov oddaljeno tovarno. "De-
lavci iz rafinerije naj bi se 
šest mesecev vozili na delo v 
Slovensko Bistrico, vendar 
pravega interesa za to ni. V 
dveletnem obdobju po pripo-
jitvi Oljarice so zaradi ne-
uspelih načrtov in neizpol-
njenih obljub ter predvsem 
zaradi slabih razmer namreč 
izgubili zaupanje v direktor-
jeve besede in načrte in si že-
lijo, da se to mučno obdobje 

čim prej zaključi," pravijo v 
sindikatu. 

O prihodnji usodi nekda-
nje Oljarice in zaposlenih so 
se delavd in direktor Tum-
šek sicer dogovorili na zbom 
kolektiva. Čeprav o proizvod-
nji biodizla (za zdaj) nerad 
govori, pa je pojasnil, da 
bodo do konca leta s tujim 
partnerjem ustanovili novo 
družbo, kupili novo tehnolo-
gijo in začeli proizvodnjo v 
Britofu. "Že ob nakupu pred 
dvema letoma je bila Oljari-
ca v izgubah, proizvodnja 
biodizla pa ni dajala pričako-
vane kvalitete in izplena. 
Vseskozi smo delali zgolj iz-
gubo, zato smo obrat morali 
zapreti," razloži direktor, ki 
se ne boji konkurence v pro-
izvodnji biodizla iz lendav-
ske Nafte. Po sindikatu zna-
nih informacijah naj bi se 
proizvodnja biodizla z dose-
danjih osem dsoč ton letno 
povišala na 50 tisoč oziroma 
30 tisoč ton na leto, odvisno 
od pridobljenega investitor-
ja. Koliko so obljube direk-
torja o novem zagonu proiz-
vodnje trdne, bomo videli 
konec leta, še posebej če 
vemo, da je tudi matična To-
varna olja Gea Slovenska Bi-
strica lansko poslovno leto 
zaključila v rdečih številkah. 

Zahtevna gradnja v Domelu 
Domel je lansko poslovno leto končal z rekordnim prometom in približno 780.000 evri dobička. 
Najvidnejša novost je gradnja novega objekta. 

BOŠT(AN BOGATAJ 

Železniki - V letu 2 0 0 6 so 
železnikarski Domel zazna-
movale številne novosti, ne-
katere pa še nastajajo. Lani je 
bil imenovan novi nadzomi 
svet, ki je imenoval tudi novo 
upravo s predsednico dr. Jo-
žico Rejec na čelu. začela se 
je proizvodnja nove sesalne 
enote za Philip.s, lani .so tudi 
ustanovili podjetje na Kitaj-
skem. 

"Tako kot smo jeseni na-
povedovali, smo lansko po-
slovno leto zaključili z od-
stotkom dobička glede na 
priho<ike. Teh je bilo lani za 
78 milijonov evrov oziroma 
za 24 odstotkov več kot leto 
prej in največ v zgodovini 
Domala, kar je posledica no-
vih sesalnih enot za Philips," 
lanske poslovne rezultate 
razlaga predsednica uprave 
Jožica Rejec. Tudi dobiček je 
višji od načrtovanega, saj so 
prihodki iz proizvodnje pri-
bližno 13-krat večji od načr-
tov, hkrati pa j im je lani 
uspelo cene ključnih surovin 

Aleš Markelj pričakuje zaključek gradnje junija, postopna 
selitev pa bo izvedena do zaključka kolektivnega dopusta. 

vključiti v ceno izdelkov. 
"Tudi za letos smo si zastavi-
li podobno realne cilje kot 
lani. Zelo velika obremenitev 
je nova investicija, ki jo mo-
ramo izpeljati naenkrat, ven-
dar takojšnjega učinka še ne 
bomo opazili," pravi pred-
sednica uprave. 

Rejčeva je imela v mislih 
proizvodno skladiščni ob-
jekt, ki bo nadomestil okrogli 

objekt iz 50. let prejšnjega 
stoletja in je bil zara^ svoje 
oblike in starosti povsem ne-
funkcionalen. "Na začetku 
lanskega leta smo se v Do-
melu odločili za nadomestno 
gradnjo, kd smo jo po avgu-
stovski rušitvi začeli oktobra 
tudi izvajati. Investicija, ki bo 
končana junija letos, je vred-
na približno 3,5 milijona ev-
rov brez tehnološke opre-

me," je povedal Aleš Markelj, 
v Domelu pristojen za inve-
sticije. 

Gradnja sledi terminske-
m u planu, kar pomeni, da je 
armiranobetonska montaž-
na konstrukcija zaključena, 
glavnina strehe je že postav-
ljena, predelne stene in tlaki 
so narejeni, prihodnji teden 
se bo začela montaža fasade. 
"Tako za gradbince kot nas 
novogradnja predstavlja velik 
logistični zalogaj. Za lažjo 
predstavo naj povem, da so 
morali ponoči pripeljati 27-
tonske in prek 30-metrske 
nosilce ter jih nato tudi po-
staviti na našem dvorišču," 
pravi Markelj. Investicija bo 
zaključena junija letos, v ob-
jektu pa bo svoj prostor dobi-
la proizvodnja brizganja in 
predelave BMC mas, v dru-
gem delu pa bosta skladišče 
in montaža. Skupna površi-
na na novo pridobljenih 
proizvodno-skladiščnih povr-
šin je 4700 kvadratnih me-
trov, v Domelu pa se že pri-
pravljajo tudi na delno obno-
vo upravne stavbe. 

Prve samopostrežne 
blagajne v trgovini 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - Poslovni sistem Mer-
cator je konec januarja začel 
vpeljevati t. i. Tik tak samo-
postrežne blagajne, na kate-
rih lahko kupci sami odčitajo 
cene izdelkov, izstavljeni ra-
čun pa poravnajo z gotovino 
ali kartico. Na Gorenjskem 
bodo prve tovrstne blagajne 

sti, in sicer za kupca in pro-
dajalca. Kupec s plačeva-
njem na samopostrežni bla-
gajni pridobi večji nadzor 
nad postopkom plačevanja. 
Samopostrežne blagajne so 
za plačevanje s plačilnimi 
karticami opremljene s POS 
terminali, Id za preverjanje 
avtorizacije zahtevajo PIN-
kodo. V vsaki blagajni je tudi 

namestili do konca leta. Sa-
mopostrežnih blagajn se 
bodo razveselili tisti, ki ni-
majo veliko časa za nakupo-
vanje, ki si ob nakupu želijo 
več zasebnosti in imajo radi 
tehnološke novosti. Kupcu je 
pri novosti omogočeno, da 
na blagajni samostojno odči-
ta kodo na izdelkih, pri tem 
uveljavlja morebitne popuste 
in bonitete ter nakup sam za-
ključi s plačilom. 

Pri plačilu na samopo-
strežnih blagajnah sta po-
membna dva vidika varno-

baza podatkov o teži izdel-
kov, kar pomeni, da ko ku-
pec odčita določen izdelek, 
blagajna "prepozna" njego-
vo težo, nato kupec izdelek 
odloži v odlagalno vrečko, ki 
je "pritrjena" na tehtnico, 
odložena teža v vrečki pa se 
mora pri tem ujemati s pre-
poznano težo ob odčitava-
nju. Prve samopostrežne 
blagajne so postavili v naku-
povalnem centru v Celju, 
temu bo sledil Koper in 
Ljubljana, na Gorenjskem 
pa do konca leta. 

KRANJ 

S i O L predstavil v ideč na zahtevo 

Telekomova hčerinska družba SiOL je včeraj predstavila vr-
sto novosti na področju široi<opasovnih vsebin in storitev, 
predvsem t. i. video na zahtevo ter snemanje televizijskih od-
daj in njihovo shranjevanje na SiOL-ovem strežniku. Video 
na zahtevo je storitev, ki bo gledalcem omogočila, da si s 
seznama filmov in drugih televizijskih vsebin na svoj tv-za-
slon prikličejo izbranega, ga pogledajo, vmes prekinjajo in 
znova zaženejo, glede na lastne želje. V začetnem naboru fil-
mov in drugih vsebin na zahtevo bo 60 celovečernih filmov 
raznolikega izbora. Nadgrajeni tv-vmesnik bo uporabnikom 
omogočal tudi snemanje tv-oddaj in njihovo shranjevanje na 
SiOL-ovem strežniku. Nastavitev snemanja posamezne od-
daje bo možna najkasneje 15 minut pred njenim začetkom, 
hkrati bo možno hraniti do šest ur posnetkov in si jih ogleda-
ti v času največ dva dni od začetka snemanja. B. B. 

BRNIK 

lOSA-standard tudi za letala, ki jih najemajo 

Slovenski nacionalni letalski prevoznik Adria Airways že do-
bri dve leti poseduje varnostni certifikat lOSA (lATA Opera-
tional safety Audit), ki ga je prejela kot ena izmed prvih le-
talskih družb na svetu. Letos je navedeni certifikat postal 
pogoj za članstvo v mednarodnem združenju letalskih pre-
voznikov (lATA), kar kaže na pomen varnosti v letalskem 
prometu. Pridobitev registracije lOSA pomeni, da letalska 
družba posluje v skladu s standardi lOSA, ki določajo pred-
vsem varnost letenja, pa tudi organiziranost družbe, opera-
tivne procedure in varovanje. Adrla je pri tem naredila še ko-
rak dlje, saj preverja tudi varnostne standarde prevoznikov, 
katerih letala najema. V segmentu prevoza potnikov je pre-
verila letalsko družbo Ukraine International Airlines, od ka-
tere najema letalo Boeing 737-500. Pregled je pokazal, da le-
talska družba izpolnjuje vse predpisane standarde. B. B. 
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NAKLO 

O pokojninskem 
zavarovanju kmetov 

Kmetijska svetovalna služba 
in Društvo kmečkih žena 
Kranj vabita v četrtek ob io. 
uri v sejno sobo Kmetijske 
zadruge Naklo na predava-
nje o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju kme-
tov. Predavala bo pravnica 
Cilka Močnik, ki bo med dru-
gim pojasnila, kakšni so po-
goji za obvezno, prostovolj-
no in dodatno pokojninsko 
zavarovanje kmetov. C. Z. 

ŠKOFJA LOKA 

Kmečke žene 
na občnem zboru 

Članice Društva podežel-
skih žena Lubnik se bodo v 
petek ob 19. uri zbrale v re-
stavraciji Na Nami v Škofji 
Loku na občnem zboru. Ob-
ravnavale bodo poročila o 
lanskem delu in letošnji 
program dejavnosti. Sreča-
nje bodo popestrili solistka 
Mateja Vrhovnik, harmoni-
kar Primož Jesenko In Igral-
ska skupina pod vodstvom 
Francke Rozman, ki bo zaig-
rala dva skeča. Pa še to: čla-
narina za letos znaša se-
dem evrov (1.677 tolarjev). 
C. Z. 

Spremembe pri okoljskih plačilih 
Program razvoja podeželja za obdobje 2007 - 2013 prinaša spremembe tudi pri kmetijsko okoljskih plačilih. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Kmetje, ki so se na 
podlagi programa razvoja 
podeželja 2004-2006 v pre-
teklih treh letih vključili v 
Slovenski kmetijsko okoljski 
program (Skop), imajo zdaj 
dve možnosti: lahko nadalju-
jejo z izvajanjem ukrepov do 
konca pogodbenega petlet-
nega obdobja ali pa jih na 
podlagi programa razvoja 
podeželja za obdobje 2007-
2013 nadomestijo z novimi 
petletnimi obveznostmi. Na 
ministrstvu za kmetijstvo so 
že pripravili predlog uredbe 
o plačilih za kmetijsko okolj-
ske ukrepe za obe možnosti, 
pri tem pa je že na podlagi 
višine plačil možno spoznati 
cilj države, da bi čimveč 
kmetov stare obveznosti na-
domestilo z novimi. 

Plačila po starem 

Če se bodo kmetje odloči-
li za dokončanje petletnih 
obveznosti iz programa 
Skop, bo po predlagani ured-

Pomemben kmetijsko okoljski ukrep je planinska paša. Na 
sliki: živina v Tamarju 

bi o plačilih za kmetijsko 
okoljske ukrepe iz programa 
razvoja podeželja 2004-
2 0 0 6 v obdobju 2007-2010 
letna podpora za ohranjanje 
kolobarja znašala 88 evrov 
na hektar, za ozelenitev njiv-
skih površin 127 evrov, za in-
tegrirano poljedelstvo 152 ev-
rov, za integrirano sadjarstvo 
265 evrov, za integrirano vrt-
narstvo 241 evrov, za ekolo-

ško kmetovanje 278 evrov za 
hektar njive (poljščin), 329 
evrov za hektar vrtnin na 
prostem in 139 evrov za hek-
tar travinja, za planinsko 
pašo brez pastirja 37 evrov in 
za pašo s pastirjem 50 evrov 
na hektar, za sonaravno rejo 
domaČih živali 50 evrov, za 
zatravitev in zeleno praho 
152 evrov na hektar, za ohra-
njanje ekstenzivnega travi-

nja 50 evrov na hektar, za 
košnjo grbinastih travnikov 
in travnikov z več kot 50-
odstotnim nagibom 152 ev-
rov na hektar, za košnjo trav-
nikov z nagibom od 35 do 50 
odstotkov 101 evro, za travni-
ške sadovnjake 1 14 evrov, za 
rejo avtohtonih in tradicio-
nalnih pasem goved 72 evrov 
na žival, za pokritost tal na 
vodovarstvenem območju 
202 evra za hektar njive, 152 
evrov za trajne nasade in 127 
evrov za travinje. 

Plačila po novem 

Kmetje bodo po predlaga-
ni uredbi o plačilih za kme-
tijsko okoljske ukrepe 2. osi 
programa razvoja podeželja 
2007-2013 Skopove ukrepe 
lahko samo letos nadomesti-
li z ustreznimi ukrepi iz 
Kmetijsko okoljskega pro-
grama (Kop), pri tem pa se 
bo vključena površina za po-
samezni ukrep lahko zmanj-
šala največ za petino, število 
živali pa največ za desetino. 
In kolikšna naj bi bila letna 

plačila? Za ohranjanje kolo-
barja predlagajo 40 evrov na 
hektar, za ozelenitev njivskih 
površin 174, za integrirano 
poljedelstvo 206, za integri-
rano sadjarstvo 493, za inte-
grirano vrtnarstvo 271 evrov, 
za ekološko kmetovanje 436 
evrov na hektar za njive (polj-
ščine), 600 evrov za vrtnine 
na prostem in 333 evrov za 
travinje, za planinsko pašo 
brez pastirja 89 evrov in za 
pašo s pastirjem 106 evrov, 
za travniške sadovnjake 137 
evrov, za sonaravno rejo do-
mačih živali 124 evrov na 
hektar, za ohranjanje eksten-
zivnega travinja 71 evrov, za 
košnjo grbinastih travnikov 
194 evrov, za košnjo strmih 
travnikov z nagibom od 35 do 
50 odstotkov 132 evrov in za 
bolj strme travnike 208 ev-
rov, za rejo avtohtonih in tra-
dicionalnih pasem domačih 
živali 120 evrov na glavo veli-
ke živine (GVŽ), za pokritost 
tal na vodovarstvenem ob-
močju 1 2 2 evrov za hektar 
njive, 270 evrov za trajne na-
sade in 4 6 evrov za travinje. 

Poudarek na praktičnem pouku 

"Na srednji btotehnlški žoll se lzobražu)em za po-
močnika v živilstvu. Po treh letih bom že lahko 
poiskal službo, morda pa bom opravil še dva do-
datna letnika, soj je možno Izobraževanje po siste-
mu 3̂ -2. Najbolj ml Je vSei to, da Imamo kar dva 
dneva v tednu prakso. Po vrhu vsega so še profesorll 
dobfl In prijazni do nas," je minuli petek, ko je bilo no 
Srednji biotehniški šoli v Strahinju še posebej živahno 
zaradi Izjemnega obiska na InforrrKitlvnem dnevu, 
povedal dijak Andrej. Nad proktičnim poukom se je 
navduševala tudi dijakinja Lidijo, Vpisala sem pro-
gram pomočntea gospodinje - oskrbnice. Program 
je skrajšan in imamo veliko prakse, Zdaj, ko je šola 
nova. jo še raje obiskujem,' je dejala in odhitela 
nozoj v učilnico. Iz katere se Je širil prijeten vonj. 
Sodelovala Je namreč na delavnici, v sklopu katere 
so bodočim dijakom pokazali rezultate projektnega 
tedna. 

Seveda pa to nI bila edina delavnico, ki so jo 
pripravili ob Informativnem dnevu. Po ogledu pred-
stavitvenega filma so se bodoči dijaki In njihovi starši 
podali še na ogled pekarske In sadjarske 
ctek3vnk:e, prikazali so obdelavo lesa, obiskali hlev 

bdetoran/e skuhilh nilad 

In rastlinjak. Izdelovali knjižna kazalo, šopke steče In 
skutne rulode. pripravili po so tudi delavnico o 
dekoraciji prostora In laboratorij za analizo živil. Prek 
enajstih delavnic so dljoki In učitelji prikazali poklice, 
za katere Izobražujejo na srednji blotet̂ nlškl Šoli; In 
sicer na ravni nižjega pokitenego Izobraževanja za 
pomočnika v žMIsIvu In pomočnika gospodinj« -
oskrbnico, v sklopu poklicnatehniškega 
Izobraževanja pa za vrtnarskega in živilskega 
tehnika, Sriednje poklicno Izobraževanje Je ckKl̂  zo-
jemab mlekaija. cvetličarja vrtnaija In kmetoval-
ca, no novo po kot edini na Gorenjskerr* nudijo tudi 
programa slaščičar In pek tvložno je tudi srednje 
strokovno Izobraževanje za kmetijskega In vrt-
narskega tehnika, z novim šolskim letom pa so pri-
dobili tudi višjeiolski študijski program s področja 
kmetijstva Uprovljanje podeželja In krajine, s katerim 
pridobite naziv inženir kmetijstva in krajine. 

Medtem ko nekateri še oklevajo, kje nadaljevati 
šolanje, po se je devetošolec Žiga Iz Naklega že no 
Informativnem dnevu dokončno odločil: vpisal se 
tx) no srednjo biotehniško šolo v Strahinju - program 
kmetijski tehnik. 

Delavnica obdelovanja lesa 

BIOTEHNIŠKI 
r CENTER NAKLO 

(v usianavljanju) 

Srednja bfcjtetiniška šola Kranj, 
StrahlnJ 99. 4202 Naklo 

Tel. št: 04/277 21 00 
Telefax: 04/277 21 18 

Elektronsko pošta; t)ts,kranj@guest.arnes,sl 
http://www,s-bts.kr.edus.si/ 

Vračilo trošarine za gorivo 
CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Kmetje morajo do 31. 
marca pri carinskem organu 
vložiti zahtevek za povračilo 
trošarine za gorivo, ki so ga 
lani uporabljali za pogon 
kmetijske in gozdarske me-
hanizacije. Letos je v pri-
merjavi z lani kar nekaj 
sprememb, saj je novi pra-
vilnik spremenil normativ-
no porabo, dokazovanje 
upravičenosti do povračila 
trošarine za zemljišča v ob-
delavi in najmanjšo površi-
no, za katero je še možno 
uveljavljati vračilo trošarine. 
Povračilo polovice trošarine 
za pogonsko gorivo v kme-
tijstvu in gozdarstvu lahko 
uveljavljajo kmetje, ki so 30. 
junija lani imeli v uporabi 
najmanj deset hektarjev 
gozda ali toliko obdelanih 
zemljišč, da skupna norma-
tivna poraba znaša vsaj 540 
litrov. Osnova za vračilo tro-

šarine je dejansko porablje-
no gorivo v letu 2006, ven-
dar količina ne sme presega-
ti normativne porabe, ki 
znaša za njive, travnike, bar-
janske travnike in ekstenziv-
ne sadovnjake 2 0 0 litrov na 
hektar, za plantažne sadov-
njake in vrtove 4 2 0 litrov, 
pašnike in gozdne plantaže 
50 litrov ter za gozd in brstič-
je 15 litrov ne hektar. Za do-
kazovanje dejanske porabe 
veljajo računi za kupljeno 
gorivo na bencinskih servi-
sih in računi za strojne sto-
ritve z navedeno količino 
porabljenega goriva in z iz-
javo izvajalca, da za gorivo 
ne bo sam uveljavljal vračila 
trošarine. Po novem povra-
čila trošarine ni možno uve-
ljavljati za zakupe, ki niso 
evidentiram. Če vlagatelj ne 
bo predložil dokazil o zem-
ljiščih v uporabi, jih bo ca-
rinski organ pridobil iz evi-
denc davčnega organa. 

STRAH IN) 

Kmetovanje s kvoto 
in premijami 

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano in 
sodelavci Twining projekta 
Kmetovanje s kvoto in pre-
mijami bodo v sodelovanju 
z biotehniško fakulteto, 
kmetijsko svetovalno službo 
in rejci pripravili v četrtek ob 
TO. uri na Srednji biotehni-
ški šoli v Strahinju posvet o 
prihodnosti govedoreje. Na 
posvetu bodo predstavili 
nove poti govedoreje, rezul-
tate ankete med kmeti o nji-
hovi prihodnosti, primerja-
vo ekonomskih učinkov raz-
ličnega prilagajanja razpo-
ložljivi mlečni kvoti na kme-
tiji, vpliv posameznih last-
nosti krav na kmetov priho-
dek in aktualno dogajanje, 
povezano z mlečnimi kvota-
mi. Nekateri rejci bodo 
predstavili tudi načrte za 
svoje kmetije. C. Z. 

KRANJ 

O integriranem 
vrtnarstvu 
in davčnih novostih 

V okviru obveznega izobra-
ževanja za SKOP-ov ukrep 
integrirano vrtnarstvo bo v 
četrtek ob lO. uri v sejni sobi 
KGZ Sloga na Primskovem 
predavanje o biotičnem var-
stvu rastlin in tehnoloških 
navodilih za letošnje leto. Po 
predavanju bo še predstavi-
tev novosti davčne zakono-
daje za vrtnarstvo. C. Z. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si
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Leto začeli z znižanjem cen 
Cene življenjskih potrebščin so se januarja v primerjavi z decembrom znižale za 0,7 odstotka. 
Za nekatere je znižanje presenečenje, saj so uvedbo evra spremljale podražitve. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Po podatkih državne-
ga statističnega urada je bila 
januarja že tretje leto zapo-
red negativna inflacija oz. de-
fladja, letos so se cene v pov-
prečju znižale za 0,7 odstot-
ka. Negativna rast je bila 
predvsem posledica v pov-
prečju za 1,3 odstotka nižjih 
cen blaga, storitve pa so se že 
tretji mesec zapored podraži-
le, tokrat za 0,7 odstotka. Na 

Letna rast cen se je januar-
ja nekoliko znižala in je 
zdaj 2,7-odstotna, povpre-
čna 12-mesečna rast pa se 
ni spremenila in ostaja na 
decembrski 2,5-odstotni 

januarsko gibanje cen so naj-
bolj vplivale zimske razpro-
daje in pocenitve naftnih de-
rivatov. Oblačila so bila zara-
di razprodaj cenejša za 12,7 
odstotka, obutev za 1 1 ,6 od-
stotka, drugi tekstilni izdelki 
in dodatki za 3,6 odstotka, 
športna oprema pa za 3,8 od-
stotka. Rabljeni osebni avto-

Zelenjava se je januarja v povprečju podražila za 8,3 
odstotka. / foio: cotKd kjvm 

mobili so se januarja poceni-
li za 3,4 odstotka, letalski po-
tniški prevoz za 11 odstotkov, 
tekoča goriva za 4,9 odstot-
ka, plin za 1,6 odstotka, da-
ljinska energija za 1,5 odstot-
ka, električna energija za 0,8 
odstotka, sadje za en odsto-
tek ... Ob pocenitvah je bEo 
tudi precej podražitev. Brez-
alkoholne pijače so se podra-
žile za 1,8 odstotka, hrana v 
povprečju za 1,7 odstotka. Od 
hrane so najbolj "poskočile" 
cene zelenjave (za 8,3 odstot-

Isti dan dve skupščini 
v družbi Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik 
sta za 5. marec sklicani dve skupščini delničarjev. 

C v E i o ZAPLOTNIK 

Kamnik - Prvo, ki se bo zače-
la ob pol enih v sejni sobi 
uprave družbe, sklicuje 
uprava, drugo, ki bo dve uri 
in pol kasneje v prostorih 
družbe Equity, sklicujeta 
delničarja, družbi Equity 
Kamnik in Condor Ljublja-
na. Na skupščini, ki fo skli-
cuje uprava, naj bi imenova-
li posebnega revizorja, revi-
zijsko družbo Plus Revizija, 
ki naj bi za obdobje od leta 
1999 do vključno 2005 pre-
veril posle uprave družbe, 
povezane z osnovnimi sred-
stvi (nakupe, prodaje, izbri-
se, amortizacijo, prevredno-
tenja ...) ter s knjiženjem po-
slovnih dogodkov. Če bodo 
delničarji podprli predlog 
uprave in nadzornega sveta, 
bo posebni revizor preveril 
tudi zakonitost in poslovno 
upravičenost pravnih po-
slov, ki jih je sklenila družba 
v času, ko je bil predsednik 
uprave Marko Smole, in za-
devajo prirejanje računovod-
skih izkazov z namenom 
prikrivanja izgube, nakup, 
najem in oddajanje teniške-
ga šotora v podnajem, finan-
ciranje teniškega turnirja 

KIK Group Open v Kamni-
ku leta 2 0 0 2 , poslovanje 
osebnih družb, ki so bile ali 
so £e v lasti Marka Smoleta, 
s Skupino KIK Kamnik in 
KIK Tuzla in še nekatere 
pravne posle. 

Družbi Equity Kanmik in 
Condor Ljubljana (direktor 
obeh je Marko Smole) pred-
lagata, da bi na skupščini za 
posebnega revizorja imeno-
vali družbo IB GrantThorn-
ton Audit iz Ljubljane, ki bi 
za obdobje od 1. januarja 
2003 do 5. marca 2007 pre-
verila vse posle, poročila, iz-
kaze in vknjižbe družbe 
Skupina KIK in vseh družb 
iz skupine. Posebni revizor 
naj bi tudi preveril, ali je 
bilo poslovanje driižb uskla-
jeno s predpisi in ali je po-
slovanje povzročilo oškodo-
vanje premoženja, razkril 
pa naj bi tudi vse potne, od-
vetniške, svetovalne in dru-
ge stroške, ki so jih uprava 
in njena svetovalca priznali 
v tem obdobju. Družbi 
Equity in Condor tudi pred-
lagata, da bi s 6. marcem za 
nove člane nadzornega sve-
ta imenovali Marka Smole-
ta, Ferdinanda Segža in 
Alenko Podbevšek. 

ka) ter kruha in izdelkov iz 
žit (za 2,6 odstotka). Cene 
prenočevanja v hotelih so se 
zvišale za 2,6 odstotka in 
cene v gostinskih lokalih za 2 
odstotka. Parkiranje se je po-
dražilo za 10 odstotkov, sto-
ritve za šport in rekreacijo ter 
cvetje in izdeUd za vrtnarstvo 
za 3,5 odstotka, zdravstvene 
in zobozdravstvene storitve 
za en odstotek... 

In koliko so cene porasle v 
enem letu? Blago se je med 
lanskim in letošnjim januar-

jem podražilo le za 1,6 od-
stotka, storitve kar za 4,9 od-
stotka. Najbolj so se v tem 
času zvišale cene v skupinah 
gostinske in nastanitvene 
storitve (za 6,9 odstotka), al-
koholne pijače in tobak (za 
5,5 odstotka) ter stanovanj-
ska oprema (za 5,1 odstotka), 
cene v skupinah prevoz in 
stanovanje pa so se v povpre-
čju celo nekoliko znižale. 

V državnem statističnem 
uradu so z januarjem pri 
določanju indeksa cen živ-
ljenjskih potrebščin pove-
čali delež storitev in 
zmanjšali delež hrane, ne-
koliko pa so spremenili 
tudi seznam 652 izdelkov 
in storitev, pri katerih 
spremljajo cene. 

Cene izdelkov za vzdrževa-
nje gospodinjstva so se v 
enem letu zvišale za 12,4 od-
stotka, cene v gostinskih lo-
kalih za 9,8 odstotka, cene 
tobačnih izdelkov za 7,5 od-
stotka, cene popravila gospo-
dinjskih naprav pa za 7,4 od-
stotka. 

L/UBLJANA 

Dovoljenje za izdajanje elektronskega denarja 

Svet Banke Slovenije je na seji prejšnji teden izdal Banki Ko-
per dovoljenje za izdajanje elektronskega denarja. Seznanil 
se je tudi s poročilom koordinacijskega odbora za tehnične 
priprave za uvedbo evra v Sloveniji in z informacijo, da je 
Banka Slovenije skupaj z Združenjem bank Slovenije sofi-
nancirala izdajo publikacije Priporočila za varno uporabo 
storitev spletne banke, s katero naj bi uporabnike elektron-
ske banke ozaveščali pred pojavi e-kriminala. Svet je prejel 
tudi sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega pre-
moženja pri Banki Slovenije za potrebe zavarovanja obvez-
nosti bank do evrosistema. C. Z. 

Posojila za študij v tujini 
CVETO ZAPLOTNIK 

Ljubljana - Znanstveno izob-
raževalna fundacija Ad fiitu-
ra, Id se je ob koncu lanskega 
leta preoblikovala in preime-
novia v Javni sklad za razvoj 
kadrov in štipendiranje, in 
Deželna banka Slovenije sta 
ob koncu januarja podpisali 

slovenskimi in tujimi viso-
košolskimi ustanovami ter 
za strokovno usposabljanje 
po končanem visokošol-
skem izobraževanju. Štu-
dentje lahko zaprosijo za po-
sojilo na podlagi raz:pisa Ad 
future, denar pa lahko pora-
bijo za kritje šolnine in (ali) 
življenjskih stroškov. Višina 

B DEŽELNA B A N / 4 SLOVEN 

Ob podpisu pogodbe: direktorica Ad futura dr. Lidija 
Honzak In predsednik uprave DBS dr. Draško Veselinovič 

pogodbo, po kateri bosta tudi 
letos nadaljevali že pred tre-
mi leti začeti projekt podelje-
vanja ugodnih posojil za štu-
dij v tujini. Slovenija je po 
besedah direktorice Ad futu-
re dr. Lidije Honzak posojila 
za študij v tujini uvedla prva 
med državami vzhodne in 
jugovzhodne Evrope, načrtu-
jejo pa tudi posojila za študij 
v Sloveniji. 

Posojilo je možno prido-
biti za dodiplomski in podi-
plomski študij v tujini, za 
študentske izmenjave med 

posojila je od 4 . 0 0 0 do 
2 1 .000 evrov, doba krediti-
ranja je do deset let, za čas 
študija in še za dodatno leto 
je možen moratorij na od-
plačilo glavnice. Deželna 
banka nudi posojilojemal-
cem poleg posojila še neka-
tere ugodnosti, med njimi 
brezplačno vodenje študent-
skega računa, brezplačen 
pristop k elektronski banki 
DBS Net brez mesečnih 
stroškov in pridobitev kredit-
ne kartice Activa Master-
Card za samo en cent. 

VALBURGA 

C T R v stečajnem postopku 

Okrožno sodišče v Ljubljani je 29. januarja začelo stečajni 
postopek za družbo CTR, gostinstvo in turizem, Valburga. 
Za stečajnega upravitelja je imenovalo Andreja Marinca iz 
Ljubljane. Dolžnike je pozvalo k poravnavi dolgov, upnike 
pa k prijavi terjatev, za kar Imajo dva meseca časa od obja-
ve oklica o začetku stečaja. Narok za preizkus prijavljenih 
terjatev bo 1 1 . maja. C. Z. 
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Pustovanje v 
Kranju - Odgovor 

Ga. Mendi Kokot, dolgp sem 
premišljeval, ali se sploh splača 
odzvati na navajanje nesmisel-
nih razlogov in dgstev, s kateri-
mi ste na prispevek "Godlarjev 
ne bo v Kranj" v Goreryskemgia-
su odgovorili 2.fehruaija 200y. 
Sami namreč še kako dobro ve-
ste, kako smo se Codlaiji v prete-
klosti pogajali s prgšryim župa-
nom g. Mohoijem Bogat(yem in 
od kod izvirajo vse težave, ki so 
(ne prvič) nastale. A, pridimo 
raje k d^stvom. 

1. Z novim kranjskim župa-
nom Damijanom Pemetom seje 
sestal naš predstavnik Jože Sitar 
in županov odgovor je bilprg ne-
gativen kot pozitiven. Kdo je vpli-
val na njegivo mnenje, se najbrž 
obema svita. 

2. Kot predsednik Godlatjev 
sem uradni predstavnik društva 
in zato ne izražam osebnega 
mnenja, temveč večinsko mnenje 
Članov društva. Prav tako naj po-
jasnim, da se nad županom in 
občino nisem pritoževal, sem pa 
podd uradni odgivor m ponud-
bo Zavoda za turizan Kranj. 

3. O sodelovanju na pustnem 
rajanju smo se bili Godlaiji pri-
praiijeni - taito kot vedno - tudi 
letos dogovoriti z Mestno občino 
Kranj, kar pa na žalost ni bilo 
možno. Naj pojasnim, da smo se 
v preteklosti vedno prilagajali za-
htevam oi^anizatoija, zatojc do 
dogovora vedno tudi prišlo. Vse 
težave pa so se začele pojavljati v 
trenutku, ko seje v organizacijo 
pustovanja začel vmešavati ne-
kakšen zavod Mladinska mreža, 
ki se je kasntje zvito pretopil v 
Zavod za turizem Kranj. 

4. Ponujeno jinančno nado-
mestilo 6^0 emv neto je narav-
nost žaljivo, kar najbrž izkazuje 
nepoznavanje našega dela in iz-
ničuje naš trud pri pripravi po-
vorke. Čeprav rfobro veste, naj na 
tem mestu še enkrat poudarim, 
da vsi člani društva delamo brez-
plačno, društvo Godlaiji pa tudi 
ne opravlja nikakršne projitne 
dejavnosti. Ko je bil direktor Za-
voda za turizem še Robert Bau-
man, smo za zavod brezplačno 
nastopili na sgmu Alpe Adria. 
Lani smo na našo pobudo s 
kranjskim županom in povezo-
valci Kondijem Pižomom obi-
skali tudi Varstveno delovni cen-
ter Kranj in razveselili tamkajš-
nje gojence, sami pa smo obiska-
li tudi Dom upokojencev v Kra-
nju. Bili ste zraven w zato veste, 
da tudi v teh primerih nismo za-
htevali nobenega plačila in ga 
tudi nismo pr^eli. 

5. Mendi Kokot, ste morda 
seznanjeni, kakšno je bilo pusto-
vanje v Kranju pred osemnajsti-
mi inivčleti? Km>yčani se pust-
nega mrtvila v praznem mestu 
zagotovo še dobro spominjajo. 
Ne želimo biti prevzetni, toda ko 
smo se začeli pojavljati Godlaiji, 
je mesto aživeio in v Kranju se, 
razen m kolesarskih dirkah, ni-
kdar ni zbralo toliko gledalcev. 
Od sam^a začetka se je sprevod 
odvijal skozi staro mestno jedro 
(tudi v času obnavljanja), dokler 
seveda niso prišle na povrne ideje 
mladih in vsevednih Nekranjča-

nov, sicer študentov kranjske Sor-
bone. JI so se kar naenkrat odlo-
čil pustni sprevod izgnati iz 
>nestnega jedra. Taistega jedra, 
za kateregi se že vrsto let vsi pri-
zadevajo, da ga oživijo. K sreči je 
župan Mohor Bogataj kasneje 
zahteval, da se pustni sprevod 
vrne t/a, kamer spada • v staro 
mestno jedro. No, in ti isti ljudje 
danes delajo w Zavodu za turi-
zem Kranj in se brez snamu tr-
kajo po prsih, da so pustno nya-
nje postavili v staro mestru) jedro, 
ker je to f prid njegovega oživlja-
nja. 

6. Navajanje največje dopu-
stne teže vozil (j,j tone), ki še 
smgo v obrnjeno mestno jedro, 
ter ozkosti uliCj ki tK dopušča, da 
hi se po njih pdjala veija vozila, 
so navadna demc^ogija. Najbrž 
se strinjate, da morajo v staro 
mestno jedro imeti dostop tudi 
giisilska in komunalna vozila, ki 
pa imajo precg vi^o osno obre-
menitev od tone in od teže w>-
zil, ki jih imamo Godlaiji. Verja-
memo, da je sktb za položen tlak 
upravičen, a nas čudi, zakcy tega 
ni upošteval projektant. Kar se 
tiče varnosti, se na vseh gostova-
njih Godlarjev v Kranju v 
zadrijih 17 letih ni pripetil niti en 
neljub dogodek, za varru)st pa 
smo skrhdi predvsem sami in pa 
redarska služba. 

7. Podpiramo odločitev, da se 
v Kranju predstavljajo različne 
etnograjške pustne skupine. Ču-
dimo pa se, kako zlahka ste se 
odrekli sodelovanja najveije pust-
ne povorke na Gorenjskem, kije 
zjagatovoprecqpripomo§a, daje 
pustno rajanje v Kranju sploh na 
takem nivoju, kot danes je. 

In na koncu, ga. Mendi Ko-
kot, nam je žal, ker ta oc^vor 
namenjamo vam in ne tistim, ki 
bi si ga v resnici zaslužili. A ti 
pač niso imeli niti toliko korajže, 
da bi se sami podpisali pod "vaš" 
odgovor. Vse Kranjčane pa vabi-
mo, da si v neddjo, iS.J^ruaija, 
ob J3.30 o^edajo našo tradicio-
nalno pavoHiO v Šenčurju. 

M I I A N S U Š N I K , 

predsednik društva Godlarji 

S pokrajinami 
se bo Slovenija 
hitreje razvijala 

Pod tem naslovom je bilo v 
Gorenjskem §asu objavljeno po-
ročilo o srečanju vladnih pred-
stavnikov z župani. Vladajim je 
predstavila zakonodajo o bodo-
čih pokrajinah. Od tega, kakšne 
pokrajine bomo imdi, bo odvis-
na prihodnost marsikaterega 
predela Slovenije, zato bo ttajtrši 
oreh v seriji zakonov o pokraji-
nah "zakon o obmo^ih pokra-
jin", ki bo odločal o tem, kateri 
predel države bo dobil status po-
krajine. Če bodo pokrajine na-
stajale po volji občanov in stro-
kovnih kriterijih, se bo Slovenija, 
o tem sem trdno prepričan, res-
nično hitrge razvijala. 2e vrsto 
let zadedujem v medijih bo^ ali 
manj strokovne razprave o tem, 
kakšne pokrajine hi bile najbdj 
primerne za Sbvenijo. O tem 
strokovnjaki niso enotnega mne-
nja. N^teri se zavzemajo za 

večje število pokrajin (do 20), 
drugi za manjše števib (do 8). 
Vsaka razdelitev ima svge pred-
nosti in slabosti. Osebno mi je 
bolj simpatičen irski model ve^e-
ga števila manjših pokrajin, ki se 
je tam izkazal za zelo uspešne-
ži. Podpiram izjavo radovlj^-
ga župana Janka S. StuŠka, kije 
navedena v Sanku "če pa bo pri-
šlo do ve^e drobitve Slovenije na 
več pokrajin, kot je sedaj statistič-
nih regij, denimo 14, 16 ali 18, 
potem pa priporočam Gorenjski, 
da se razdeli, da ima dva centra 
odločanja in dva centra razvo-
ja." Izgleda, da se vlada zavze-
ma za manjše pokrajine, saj je 
omenjena med možnimi pdcra-

jinami tudi Zasflvsfc« pokrajina 
s petnajst tisoč prebivalci. Če 
bodo dobile status pokrajine Za-
savska, Savinjsko-Saleška, Spod-
njepodravska in še druge manjše 
pokrajine, potem je popolnoma 
jasno, da mora Gorenjska dobiti 
"dva centra odločanja in dva 
centra razvoja". 

Dobili bomo pokrajino Zgor-
nja ali Visoka Gorenjska, ki ho 
obsegala sedem občin in zavze-
mala trikotnik med Brezjami, 
Bohiryem in Ratečami s približ-
no 65 tisoč prebivalci. Ker pa 
Zgornja Gorenjska nima politič-
nih botrov, nima svojeg/n poslan-
ca p Državnem zboru, nima 
močnega politika v vrhovih 
strank, bo bitka za pokrajino tež-
ja, čeprav bo v primeru, da se ho 
parlament odločil za maryše po-
krajine, to naša ustavna pravica. 
Zato sem toliko fcoJ) i«se/ omenje-
ne iijave radovljiškega župana, 
ki dokazuje, da bomo "levica in 
desnica" §ede pokrajin iuxšli 
skupni jezik in se skupaj trudili 
za dobro prebivalcev Zgornje 
Gorenjske. 

AVGUST M E N C I N G E R , 

občinski svetnik N.Si 

Še enicrat: 
Zasebno javno 
zdravstvo 

v Gorenjskem gfosu dne 19. 
januarja 200J sem, spoštovani 
g. Franc Grošelj, prebral mfe po-
glede na Zasebno javno zdrav-
stvo. Tema je nedvomno aktual-
na, saj smo priča pospdeni pri-
vatizaciji zdravstva in sprgema-
njunov^ zakona s tegfipodro-
ija. Glede nato, da ste se podpi-
sali kot "dr. med., spec. spi. 
med.", bi bilo pričakovati, da gre 
za prispevek sirokovnjaka. Na-
mesto tega ste takoj zaigrali na 
politične strune in Gibanje za 
ohranitev javnega zdravstva 1» 
Sloveniji na mah dejinirali za 
pditičiu) gibanje nekaterih kro-
gov(?), ki želijo ohraniti staro 
obliko javtKga zdravstva. 

To^ da se vas sooča z dgstvom, 
da ste šli v zasebništvo predvsem 
zaradi želje po dobičku, boste 
morali sprgeti kot dgstvo. Povg-
te mi en sam razlog, zakaj bi 
zdravnik šel v zasebništvo (ra-
zen denarja, seveda), ki bo vzdr-
žal lo^čtu) zdravorazumsko 
presojo? 

Če wjs vodi predvsem ždja po-
magati ljudem, opravljati svoje 
poslanstvo kot zdravnik, izbolj-

šati zdravstvene storitve itd., za-
kaj se torej ob tem želite ukvarja-
ti še z nabavo, torg izbiro, pre-
vozom, montiranjem in plači-
lom vse zdravstvene opreme in 
materiala, oblačil in obutve, ra-
čunalniške opreme, grdnih in 
prezračevalnih naprav, pohiš-
tva, elektronskih naprav, s svetil-
nimi telesi, čistilnimi sredstvi in 
tako v neskončnost? Zakaj se ob 
tem želite ukvarjati sjinančni-
mi zadevami? Teh je veliko 
tudi. če tuijamete račutiovod^i 
servis, sicer vas bodo okradli. Za-
kaj ždite zapravljati čas z vsemi 
mogočimi serviserji in ponudni-
ki storitev, ki jih kot zasebnik 
nujno rabite? Za vse našteto ra-
bite čas in seveda denar, tako ali 
drugače, če delate sami ali če na-
ročite storitev. 

Zato nehcyte pleteničiti o ne-
kakšnem človekoljubju, preda-
nosti poklicu, želji pomaffiti lju-
dem. To delajo zdravniki brez 
mga in njim podobni kot iSani 
humanitarnih organizacij. Pa 
ne v Sloveniji, ampak po najbolj 
odročnih in nevarnih koncih 
tega planeta. To kot primarno 
dejavnost delajo tudi neštevilni 
zdravniki v našem javnem 
zdravstvu, s predanim delom za 
pacientovo zdravje, z iskanjem 
sleherne možnosti, da se doveku 
pomaga - tudi če imajo zaradi 
tega težave z direktorji. To so ti-
sti, za katere želimo, da bode še 
naprq delali tako in tam, kot so 
dodg'. 

Razumite vendar, da vam ni-
hče ne očita, da vi zasebniki ne 
delate v dobro ljudi, da jim ne 
pomagate. In tudi ne, da niste 
potrebni kot dopolnitev javnemu 
zdravstvu. Ampak s tem, ko ste 
dali prednost denarju pred Hi-
pokratom, ste sami sebi sneli av-
redo posvečen^ humanitarne-
ga poklica. Verjamem, da so 
tudi med zasebniki izjeme, ge-
neralno pa so vaše storitve ob 
enaki ceni slabše v primerjavi z 
javnim zdravstvom in precej 
dra^e oh enaki učinkovitosti in 
tretmaju pacienta. 

Storitve vas zdravnikov za-
sebnikov v privatnih ambulan-
tah so mnogokrat slabše od sto-
ritev v javnem zdravstvu zato, 
ker se morate, kot sem zgoraj 
navedel, ukvarjati s celo vrsto 
drugih opravil. To vam seveda 
jemlje čas za opravljanje osnov-
nega poklica. Tudi če delate pol-
ni ordinacijski čas, ste zaradi 
obstranskih dgavnosti preobre-
menjeni »J zato potencialno 
preutrujeni, nezbrani, živčni, 
zaskrbljeni ... Med ordinacij-
skim časom opravljate nujne 
postranske zadeve. To gre na ra-
čun pacientov. Zato mnogi iz-
med vas zaposlujejo oz. 
najemajo druge zdravnike. Se-
veda ne zaposlujgo boljših od 
sebe, temveč slabše, z manj 
prakse, manj usposobljene, po 
možnosti začetnike - so pa ce-
ngši. Zaradi denarja čedalje bolj 
tudi zdravnike iz manj razvitih 
držav. Pa smo v sitiuiciji, ko 
smo pacienti deležni pomoči s 
strani "druge lige" zdravnikov, 
ker se "prva liga" ukvarja z "biz-
nisom". Na pacientih se "Spara" 
in se tako javna sredstva name-
njena zdravstvu prelivajo v za-
sebne žepe. 

Znano je, da je pohlep mnogo 
bolj razširjena značajska oblika, 
kot je dovekoljubje. tudi bdj kot 
poklicna morala. To pa v tako 
delikatni dejavnosti, kot je 
zdravstvo, zbuja skrhi. Ali se bo-
ste še naprg permanentno uspo-
sabljali, če boste to sami plačeva-
li? Ali boste kupovali vso potreb-
no strokovno literaturo, ali boste 
redno vzdrževali in zamenjevali 
dotrajano zdravstveno opremo? 
Ali se boste uspešno upirali Jar-
macevtskim agentom, ki se zna-

jo kar primemo "zahvaM prid-
nim" zdravnikom. Veste, po 
vseh javnomnenjskih raziska-
vah o korupciji na Slovenskem, 
je zdravstvo že doslej bilo v 
samem vrhu, V tal^nem zaseb-
ni&vu in takšnem kortcesionar-
stvu se bo le še nesluteru) poveča-
lo. Kaj naredi pohlep smo se pre-
pričali v odisgadi z operacijski-
mi mizami. Tam seje na naj-
bolj krut, necivilizacijski in do 
zavrženosti nečloveški odnos in 
sprijena morala požrešnosti iz-
kazala v vsg svoji razsežnosti. 
In kdo je protestiral - samo 
zdravniki javnega zdravstva, 
vas in vašega združenja ni bilo 
dišati. J a res je, to se Je zgodilo v 
javnem zdravstvu, ampak iz-
ključno zaradi udora zasebnih 
interesov, zaradi grabežljivosti. 

Seveda so del zasebnega 
zdravstva tudi zasebne zdrav-
stver^ ustanove, ki so zelo uspeš-
ne in tiddi priznane. Take, ki za-
poslujgo tudi vrhunske strokov-
njake, Iger so zdravniki osredoto-
čeni na svoj osnovni poklic, se 
posvečajo pacientu, ker zaradi 
velikosti in organiziranosti usta-
nove drugi skrbijo za obstranske 
dejavnosti in zagotavljajo pri-
merne pogqe za delo. Sevedapa 
podujgo strogo po ekonomski lo-
giki. Cene storitev so visoke. 
Zdravniki so prisiljeni ustvarjati 
denar, zdravje se pojmuje zgolj 
kot ekonomska dobrina, ki je te 
stvar vsakega posameznika, pa-
cient je zreduciran s (3oveka na 
obravnavani primer. Temeljni 
princip: kolikor imaš denarja, 
toliko boš deležen zdravljenja 
oz. če zavarovalnica krije, dobiš, 
sicer plačaj sam, ie zmor^, ali 
pa pojdi drugam. V ospredje pri-
haja drugačna morala, morala 
katere osnovna vrednota je dobi-
ček, ta upravlja in vodi vse. Vi in 
zavarovalnice ste le opredmete-
na oblika te iste morale. Zato so 
žal min^ časi, ko je pacient bil 
predvsem Človek. Je sicer stroga 
profesionainoA, vendar brez So-
veške duše, brez solidarnosti, 
brez pristne ̂ večnosti, brezčut-
na ekonomika. Tudi če je paci-
ent ddežen res dobre obravnave, 
je takšno zdravljenje mnogo 
dražje, ker pač vsi tisti zasebniki 
želijo zaslužiti - saj to je bistvo 
zasebne pobude, mar ne? 

Tudi kontrola nad opravlja-
njem zdravstvenih storitev bo 
bistveno dabša. Le pc^te, kaj se 
dogaja v znanih primerih, ko se 
vsi organi kontrole izgovarjajo 
eden na drugega, češ da nihče 
nima pristojnosti. Na podroiju 
zasebnega zdravstva je to še 
slabše. V javnem zdravstvu so 
vsaj vodje zdravstvenih domov 
tisti, na katere lahko naslovimo 
pritožbe, so nekakšne komisije 
za pritožbe, pri zasebnikih pa 

bomo pacienti tavali od Poncija 
do Pilata. 

Me prav zanima, koliko 
zdravnikov bi se odločilo za za-
sebništvo, če bi morali sami zffa-
diti ustrezne ambulante in biti 
pravi zasebniki z vsem, kar iz 

dedi. Ali bi tudi vi, g. Gro-
šelj, bili zasebnik, če ne bi bili 
koncesionar in tako prikladno 
pripet na javno-zdravstvene de-
narnejasli? Če bi se morali sami 
postaviti na lastne noge in si tudi 
sami pridobiti paciente, ki bi vaše 
storitve plačali iz kistn^ žepa 
ali pa bi jim morali za vsako sto-
ritev, ki jo krije zavarovalnica 
narediti predračun in dqanski 
obračun stroškov in gs izstaviti 
pacientu, biti deležni kontrole s 
strani zavarovalnic za sleherno 
zdravstveno storitev, kot je to 
marsikje v belem svetu? 

Tako vam pa ta grda pditika 
omogoča, da ste zasebnik na iz-
viren tranzicijski način, kot se je 
to že zgodilo v gospodarstvu. To 
možnost ste kot eden izmed naj-
bolj "sposobnih" zagrabili z obe-
ma rokama. Tako pač je! Ven-
dar ne zahtevajte, da vas ob tem 
imamo za poštenjakarje, in do-
vek(djube, ki jih nezruinsko skrbi 
zdravje prebivalstva, ki ste pred-
vsem predani svojemu poslan-
stvu in zanj živite, tisti detuir pa 
pač poberete, da ne gre v nič. 

EDVARD GBUDEN 

Gorenjskemu 
glasu 

Najlepše se vam zahvalju-
jem za vse objavljene članke. 
Samo enega niste vključili, ko 
sem vam pred leti napisal o 
Muslimanih. Mislim, da je bil 
tudi tehten. Svet se ne razvija 
prav in to se bo plačalo. Tam, 
kjer je nerazvit, je vsaj narava 
manj okmjetui, ker še ni niko-
gar, ki bi delal škodo. Ta razli-
ka je bila velika tudi med 
Slovenijo in drugimi republika-
mi. Pridnost, obdelanost, škr-
tost so značilne za težaven boj 
za hrano, drugi so se morali 
seliti. V temle tiči veliko tem. 
Pridnost Slovencev je, da imajo 
toliko lepot. Aksentijevic nas Je 
označil za sirotitye. Ima prav v 
tem, da so druge republike po 
naravnih bogastvih in zemlji 
veliko bogatgše, samo obdelane 
niso tolika, kot je bila Slovenija. 
Ste bolj bralni, pa tudi več 
nasprotnosti objavljate. Ni-
mam veliko časa, da bi vse 
pretehtal. Če bo pa kaj takega, 
da bode, se bom pa še oglasiL 
Jaz nisem nikoli pozabil, da mi 
Je okoli 12 let staremu profesor v 
klasični gimnaziji podčrtal dve 
frazi v prostem spisu. Ko kaj 
takega berem, ali pa poslušam 
govorce, vedno pomislim, kaj bi 
ta profesor naredil z tyimi. O 
Blejskem otoku ste napisali 
prav. Predsednik pa je pohodil 
tiste, na katerih račun živi. 
Edina gospodama, moralno 
vzgojna, pa je RKC in tudi 
verodostojna. 

Lep pozdrav! 

JOŽEF KOCIJANČIČ, 

Bevkova 29,4240 Radovijka 

mailto:info@g-glas.si
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Hiio<ilo II objm sptfitnumo |ic »Monu Ô I/̂ Ol-tMlO. fiksu OMOI"l2'li iii ostbno <u 2o>sovj I 
»toaniv oz po poii/ - do sonedtljka in (tnika do 11,00 ur«! Cenj 05l<»» m jonudb v lutiili: tapdn« usod« 

Janez Rozman s.p. - Rozman bus, Lancovo 91,4240 Radovljica 
Tel.: 04/5315 249, Fax: 04/53 »4 23° 

TRST 3. 3.; MADŽARSKE TOPLICE • PUSTOVANJE 15. 2. do iS. 2., 
5. 3. do 11. 3., 29. 3. do 1. 4.; LENTI 31. 3. 

Kulturno društvo Loški oder, Spodnji trg 14, 4220 Škofja Loka 
16. 2. ob 19.30 Več avtorjev: S O S E D O V E SKR IVNOST I gostuje 
Boomteater Kranj, komedija, za IZVEN; 17. 2. ob 10. uri GUSARJI, 
gostuje Družinsko gledališče Kolenc, sobotna matineja, za IZVEN 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H O B J A V L J A M O V RUBR IK I 
GLASOV KAŽ IPOT B R E Z P L A Č N O S A M O ENKRAT. 

PRIREDITVE 
Revija otroških in mladinskih pevskih zborov 
Šenčur - XI. revija otroških in mladinskih pevskih zborov 
Občine Šenčur bo v četrtek, 15. februarja, ob 17. uri v Domu 
krajanov v Šenčurju. 

Pesem utihne - spomin ostane 
Cerklje - Unesco klub Cerklje, KD Davorina Jenka in Občina 
Cerklje vabijo ob slovenskem kulturnem prazniku na prire-
ditev Pesem utihne - spomin ostane. Ob petju KMoPZ Da-
vorina Jenka Cerklje in projekciji slik bodo predstavili utrinke 
s strokovne ekskurzije po domovini jasličarstva Cerklje-Rim-
Neapelj-Aletri-Assisi-Cerklje. Prireditev bo v župnijski dvo-
rani v Cerkljah v petek, i6. februarja, ob 18.30. 

Večer poezije in glasbe o ljubezni 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi jutri, v sredo, ob 17. 
uri na Večer poezije in glasbe o ljubezni. Prireditev bo v sre-
do, 14. februarja, ob 17. uri v dvoranici v prvem nadstropju 
na sedežu Društva na Tomšičevi 4 v Kranju. 

V knjižnicah za otroke 
Jesenice - Na otroSkem oddelku jeseniSke knjižnice bo ura 
pravljic v četrtek, 15. februarja, ob 17. uri. Ustvarjalne 
delavnice bodo v sredo, 14. februarja, od i6. do 17.30 - srčki 
za valentinovo. Zimske počitniške delavnice bodo v 
ponedeljek, 19. februarja, od lo. do 12. ure - šola slikanja 
torek, v torek, 20. februarja, od 10. do 12. ure - škatle z 
mozaikom, v sredo, 2i. februarja, od 10. do 12. ure - lonček 
z vrvico, v četrtek, 22. februarja, od 10. do 12. ure - računal-
nik od a do ž in v petek, 23. februarja, od lo. do 12. ure -
računalnik od a do ž. Za zimske počitniške delavnice se čim 
prej prijavite v otroški knjižnici po tel. 04/5834 201. 

Koroška Bela - V knjižnici na Koroški BeSi bodo Ustvarjalne 
delavnice danes, v torek, od 16. do 17.30. 

Bohinjska Bistrica - V knjižnici v Bohinjski Bistrici lahko otroci 
pravljici o dinozavrih prisluhnejo jutri, v sredo, ob 17. uri. 

Bled - V knjižnici na Bledu lahko otroci pravljici o dinozavrih 
prisluhnejo v petek ob 17. uri. 

Železniki - V tamkajšnji knjižnici lahko otroci jutri, v sredo, 
ob 17. uri prisluhnejo pravljici Čarobni mlinček. 

Trata - V knjižnici na Trati lahko otroci pravljici Čarobni 
mlinček prisluhnejo v četrtek, 15. februarja, ob 17. uri. 

Sovodenj - Delavnica za spretne prste Tudi igrico znamo 
narediti se bo za otroke, ki so stari med 4 in 10 let, v 
knjižnici začela v petek ob 18. uri. 

Tekmovanji v sankanju in teku na smučeh 
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi vse 
svoje člane na tekmovanje v sankanju, start bo ob 10. uri, in 
teku na smučeh, start bo ob 12. uri. Tekmovanji bosta v 
nedeljo, 18. februarja, zaželene prijave po telefonu 031/532 
ali v nedeljo do 8.30 na Bučanovi rampi ob smučišču v Gozd 
Martuljku. 

Sankanje pod Storžičem 
Tržič • Mladinski odsek PD Tržič vabi v soboto, 17. februar-
ja, vse otroke in njihove starše na sankanje pod Storžičem. 
Prijave in informacije na tel. 5971 536 oziroma pri mentorjih 
na šolah. 

Srečanje diabetikov na Jezerskem 
Kranj - Društvo diabetikov Kranj vabi na srečanje diabetikov 
na tekaških smučeh, ki bo v soboto, 17. februarja, na 
Jezerskem. Zbor bo ob 9.30 na parkirišču Penziona Valerija 
na Zg. jezerskem. Udeleženci smučarskih tekov se boste 
podali na proge dolge do 2 km. Za ostale udeležence 

pripravljajo pohod na Ankove slapove, ogled muzeja Tone-
ta Jereba ter na druge rekreativne aktivnosti (sankanje, dr-
sanje). Prijave sprejemajo na sedežu društva vsak še v sre-
do od 15. do 17. ure, najkasneje do 15. februarja, več infor-
macij dobite po telefonu 031/485490 (Ivan Benegalija) in 
031/485 470 (Miro Snedec). 

Mladinski center Jesenice vabi 
Jesenice - Mladinski center Jesenice vabi na naslednje do-
godke: dijake, ki nameravajo nadaljevati šolanje, pa še ved-
no ne vedo, na katero fakulteto bi šli, vabijo v četrtek, 15. feb-
ruarja, od 14. do 16. ure v računalnico MCj, kjer vam bodo 
na voljo informacije o različnih fakultetah, študijskih 
smereh, vpisih,... Potopisno predavanje Čudovita Perzija - s 
poti po Iranu, ki ga bo vodil svetovni popotnik, Jeseničan 
Miro Koder, bo v dvorani Mladinskega centra Jesenice v 
četrtek, 15. februarja, ob 19. uri. Prireditev Upam si bit' ... 
maškara bo potekala na trgu toneta Čufarja v soboto, 17. 
februarja, od 15. ure dalje. Za najmlajše pripravljajo plesno 
animacijo, banse, točko s Flower Stick, karaoke. Od 18. ure 
dalje se bodo pridružili DJ Chincassa, glasbena skupina 
HEPA ter Peternelly. Maske bodo nagrajene. V primeru 
dežja se prireditev seli v hodnik hale Podmežakla. 

Veselo pustovanje 
Veselo pustovanje v Kranjski Gori, na Dovjem in v Mojstrani 
bo potekalo 17. februarja, 18. februarja in 20. februarja. 

IZLETI 
Na Slivnico in na karneval v Cerknico 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi v nedeljo, 18. februarja, 
na planinski izlet na Slivnico (1114 metrov) in na pustni 
karneval v Cerknici. Tura je primerna za vse planince in po-
hodnike. Hoje približno 4 ure. Hrana in pijača iz nahrbtnika, 
maske zaželene. Odhod posebnega avtobusa izpred hotela 
Creina v Kranju v nedeljo, 18. februarja, ob 7. uri. Prijavite se 
lahko v pisarni Planinskega društva Kranj do vključno petka, 
16. februarja, do 17. ure, ali po tel. 041/879 312 Marjan oziro-
ma do zasedbe mest. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
wvAv.ms4vanj^ 

J l-Kitii 

Pliskovica-Kosovelje 
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 22. 
februarja, z odhodom avtobusa ob 8. uri izpred Creine na 
pohod Pliskovica-Kosovelje (Pliskina - Kraška učna pot). 
Skupne hoje bo za okrog 3 ure. Prijave z vplačili sprejemajo 
v društveni pisarni do ponedeljka, 19. februarja. 

Kopanje v Izoli 
škofja Loka - Društvo upokojencev Škof)a Loka vabi v sredo, 
28. februarja, na kopanje v Izolo. Odhod avtobusa ob 8. uri 
izpred avtobusne postaje v Škofji Loki. V Škofjo Loko se 
boste vrnili v večernih urah. Vpisovanje z vplačili poteka v 
prostorih društva do zasedbe avtobusa. 

OBVESTILA 
občni zbor 
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice, C. železarjev 1, Je-
senice vabi na občni zbor, ki bo v petek, 16. februarja, ob i8. 
uri v osnovni šoli Prežihov Voranc na Jesenicah. 

Krvodajalska akcija 
Skofla Loka - Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo krvodajalska 
akcija za občane Škofje Loke potekala v ponedeljek, torek in 
sredo, 19., 20. in 21. februarja, in sicer v šolskem centru Poden. 

PREDAVANJA 
Dojenje 
škofja Loka - Mednarodna zveza za dojenje (LLLI) vabi na 
srečanje v petek, i6. februarja, ob 16.30 v prostorih 
Zdravstvenega doma Škofja Loka. Tema srečanja: novoro-
jenček prihaja. Vabljene bodoče, doječe in druge matere, do-
brodošli tudi očetje, dojenčki in malčki. Informacije - tel. 510 
8001 (Irena). Osnovne informacije o dojenju so na voljo 
tudi na spletni strani: http://www.dojenje.net, zavihek 
Vprašanja. 

Z vlakom po transibirski železnici 
Ško^a Loka - V Knjižnici Ivana Tavčarja bo v okviru prire-
ditev pod skupnim naslovom Sredini večeri jutri, 14. febru-

arja, ob 19. uri predavanje z diapozitivi Z vlakom po transi-
birski železnici - od Moskve do Vladivostoka. Po tej poti vas 
bo popeljal Štefan Rehar. 

Smo res že vsi zakisani? 
Naklo • Na predavanju z zgornjim naslovom, vam bodo 
povedali, kako lahko sami ugotovite, če ste zakisani, in da 
so artroza, revma, osteoporoza, nespečnost, prekomerno 
potenje, alergije in astma tipične bolezni, pri katerih igra za-
kisanost odločilno vlogo. Na predavanju pa boste zvedeli 
tudi, kako najhitreje razkisate telo, o postopku razkisanja in 
ali morate jemati pri razkisanju prehranska dopolnila. Pre-
davanje bo v četrtek, 15. februarja, ob 18. uri v Vita Centru 
Naklo. 

Južna Amerika - Andi 
škofja Loka - Planinska sekcija Društva upokojencev Škofja 
Loka vabi v četrtek, 15. februarja, ob 18. uri na predavanje z 
naslovom južna Amerika - Andi, ki bo v predavalnici Os-
novne šole Loka - Mesto. Na srečanju se boste pogovorili 
tudi o planinskih izletih v letu 2007. 

Selitev ptic 
Radovljica - Kam se ptice selijo, zakaj se selijo ter kako 
najdejo pot do prezimovališč bo v radovljiški knjižnici 
danes, v torek, ob 19.30 skušal razložiti Borut Rubinič. 

RAZSTAVE 
Beneške maske in Sožitje 
Šenčur - V muzeju Občine Šenčur bodo danes, v torek, 13. 
februarja, ob 18.30 odprli slikarsko razstavo Alojza Štirna z 
naslovom Beneške maske in Slavice Štirn z naslovom 
Sožitje. Razstava bo odprta do 4. marca in sicer ob torkih in 
petkih od 17. do 19. ure, ob nedeljah od 10. do 12. ure. 

Mentrga - kruhova zibe 
Radovljica - V sredo, 14. februarja, bo na Ljudski univerzi 
Radovljica ob 18.30 odprtje razstave Mentrga - kruhova zibe. 

Likovna dela Črtomirja Freliha 
Kranj - V Mali galeriji na Glavnem trgu 4 v Kranju bodo v 
četrtek, 15. februarja, ob 19. uri odprli razstavo likovnih del 
Črtomirja Freliha. 

Miniature vozov 
Kranjska Gora - V galerijskem prostoru Liznjekove domačije 
bodo v četrtek, 15. februarja, ob 17. uri odprli muzejsko razs-
tavo Miniature vozov avtorja Janka Samse. 

OSMRTNICA 

Sporočamo žalostno vest. da nas je zapustila draga 

M A R I J A R O Z M A N 
BERVAR 

'947 • 2007 

Od nje se bomo poslovili v četrtek, 15. februarja 2007. ob 
16. uri, na pokopališču v Bohinjski Bistrici. Žara bo na 

dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici. 

ŽALUJOČI VSI NJENI 

LOTO 
Rezultati 12. kroga -11. 2. 2007 

7, 10. 20. 25, 27, 32. 39 in 23 
Lotko: 7, 8, 6, 9, 9, 7 

Predvideni sklad 13. kroga za Sedmico: 
155.000 EUR / 37.144.200 SIT 

Predvideni sklad 13. kroga za Lotko: 
124.,000 EUR / 29.715.360 SIT 

mailto:info@g-gfas.si
http://www.dojenje.net


22 MALI OGLASI 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47, 201 42 49 
fax: 201 42 13 

Mali oglasi se spiejemajo; za objavo v petek -
v sredo do 1330. in za objavo v torek, do pet-
ka do 14.00! Delovnrcas: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 7. -15. ure. 

U v e d l i s m o n o v o r u b r i k o 

"Čisto v zadnjem hipu''. 
S 1 0 rubriko želimo pomagati našim bral-
cem. ki se jim res mudi nekaj prodali, ku-
piti, najeti, oddati. Oglas za to rubriko lah-
ko oddate za torek v ponedeljek do osme 
ure in za peteit v feirtek prav tako do 
osme ure. Cena oglasa je 9.41 EUR (2.255 
SfT), je enolna in ima najvef 80 znakov -
kupon ne velja. Za male oglase po redni 
ceni oziroma na kuponu pa sprejemamo 
za torek v petek do dmge ure in za petek v 
sredo do pol dveh. 

FESST, d. o. o., 
nepremičninska 
družba. 
Stritarjeva ulica 5. 
Kranj. 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-požta: 
info@fesst.si 
Internet: 
vww.fesst.si 

STANOVANjA PRODAMO: 
SKOFJA LOKA • Frankovo naselje: 
garsonjera. i./4 nadstr., 31.55 m2,1. iz-
gradnje 1981, cena 75.112,67 EUR 
(18.000.000,00 SIT). 
KRANJ • NAKLa enoinpolsobno sta-
novanje. v pritličju večstanovanjske 
hiSe. 47 mz. obnovljeno 2006. cena 
66.000.00 EUR (15.816.240.00 SIT). 
BLED • garsonjera, v kletni etaži, 19 
m2.1. izgradnje 1950, cena 45.000.00 
EUR (10.783.800,00 SIT). 
KRANI - BITNJE: garsonjera, pritličje. 
24 m2. I. izgradnje 1945, obnovljeno 
2005. cena 41.729,27 EUR 
(10.000.000,00 SJT). 
KRANJ - Soriijevo naselje: dvosobno. 
7./9, nadstr., 52 mz, I. i^radnje 1972, 
cena 101 .000.00 EUR 
(24.203.640,ooSIT). funkcionalno in 
vzdrževano stanovanje. 
PREDDVOR: enosobno. PR/3. nad-
str., 41,55 m2. I. izg. 1983, cena 
83.458.52 EUR (20.000.000,00 SIT) 
nadstrešek za avto. 
SKOFJA LOKA - Frankovo naseJje: tn-
sobno. 4-/4 nadstr.. 78,30 mz, I. iz-
gradnje 1984, cena 125.000.00 EUR 
(29.955.000.00 SIT). 
KRANJ - VISOKa trisobno stanovanje. 
1./2 nad. v stan. h'i$l. 85.76 mz. I. izgradnje 
1974. obnovljena h\U 2000 leta, cena 
125.200,00 EUR (30.000.000.00 sn). 
TRŽlC: garsonjera, 24.18 m2,5-/5 nad. 
I. izgradnje 1950, cena 45.902,19 EUR 
(n.000.000.00 SIT). 
KRAN) • bližina sodišča: trisobno sta-
novanje. 3-/4 nad., 74.32 m2,1. izgrad-
nje 1964, cena 116.841,93 EUR 
(28.000.000,00 SIT). 
KRANJ - Soriljcvo naselje: dvoinpol-
sobno stanovanje, pntličje. 64.13 m2. 
I, izgradnje 1968, cena 1 12.000,00 
EUR (26.839.680.00 SIT). 
KRANJ • Planina 1:2 2 sobno stanova-
nje. pritlî e, &9,90 m2,1. izgradnje 1975, 
cena n6.S41.92 EUR (28.000.000.00 
SIT). 
HIŠE PRODAMO: 
KRANJ - MLAKA: novogradnja v III. 
podaljšani gradbeni fazi, 200 mz biv. 
površine, zemljišča 350 mz, I. izgrad-
nje 2006. cena 179.000.00 EUR 
(42.895.560,00 SIT). 
KRANJ - PREDOSLJE: stanovanjska 
hiia, biv. povr. 120 mz. t. izgradnje 
1963, obnovljena I. 2002, zemljišča 
939 m2, cena 207.000.00 EUR 
(49.605480.00 SIT). 
RADOVLJICA . OKOLICA: dvojček, 
tloris io6 m2, parcela 290 m2, garaža. 
I. izgradnje 1992. cena 255.380.00 
EUR (61.199.263.20 SIT). 
BOH. BISTRICA • hiša s stanovanjskim 
poslopjem, zgrajena 1.1900,450 mz bi-
valne površine, zemljišča 1417 m2. cena 
459.000.00 EUR (109.994.760.00 SIT). 
ZAZIDgiVE PARCELE: 
CERKLJE - OKOUCA: zazidljiva par-
cela. 530 m2, na kateri stoji manjša 
brunarica, cena 66.766.81 EUR 
(16.000.000.00 SIT). 
STANOVANJA ODDAMO: 
KRAN) - SENCUR: enoinpolsobno 
stanovanje, pritličje. 42 m2 I. izgrad-
nje 2005, cena najemnine 333.33 EUR 
(80.000,00 SIT) na mesec. 
CERKLJE - OKOUCA: enosobno sta-
novanje, 1 / 1 nad., 30 m2.1. izgradnje 
1995. cena najema 250 EUR s stroški 
(59.910,00 SIT) na mesec. 

Vi/ww.fesst.si 

GA-NI 
GA-NI, d.o.o., P.E. Mlakarjeva ulica 107 

(OPC Šenčur). 4208 Šenčur 
tel: 04/25-17-199. fax: 04/26-17-198 
e-poSta: info@)nepremicnine-gani.si 

STANOVANJE 
KRANJ - ZOISOVA, prodamo lepo in 
kompletno adaptirano trisobno sta-
novanje v izmeri 74,32 m2 klet + dr-
varnica, 3. nadstropje/4, adaptirano 
I. 2004. ločen WC, balkon, CK • plin. 
vsi priključki, kompletno opremlje-
no, vpisano V Z.K., vseljivo po dogo-
voru. CENA: 116.841,92 EUR-
(28.000.000,00 SIT). 
KRANJ - DRULOVKA, na mirni loka-
ciji. v naselju novo zgrajenih stano-
vanj, prodamo zelo lepo enosobno 
stanovanje. 43,60 mz. v pritličju/2. 
zgrajeno 2004, opremljena kuhinja, 
predsoba, balkon, CK - plin, vsi pri-
ključki. vseljivo septembra. CENA: 
87.214,15 EUR (20.900.000.00 SIT). 
VIKENDI 
POLJANSKA DOLINA • PODJELO-
VO BRDO, na atraktivni lokaciji pro-
damo podkleten zidani vikend z le-
pim razgledom na sosednje Škofjelo-
ško hribovje, stanovanjske površine 
127 nn2 + pomožni objekt (drvarnica) 
6mx3,5m, 1.064 zemljišča. 
K+P+M, star 6 let. vsi priključki, CK -
trda gonva. terasa, kompletno oprem-
ljen. vseljivo takoj. Vikend se nahaja 
na mirni lokaciji, lo km do smučar-
skega centra Cerkno. CENA: 
123.101,31EUR (29.500.000,00 SIT). 
HIŠE 
KRANJ - PRIMSKOVO, prodamo 
večjo samostojno hišo z 290 m2 
uporabne površine. 479 m2 zemljiš-
ča. stara 22 let, K+P-fN-i-M. delno ob-
novljena I. 2005. vsi priključki, CK * 
trda goriva z možnostjo priključka na 
plin, večja garaža, parkirišče, balkoni, 
prevzem možen takoj. CENA: 
300.000.00 EUR (71.892.000,00 
SIT). 
PARCELE 
ŠKOFJA LOKA - CRENC, ob glavni 
cesti Šk. Loka - Kranj prodamo 550 
m2 zazidljive parcele, elektrika in 
voda na robu parcele, urejen dovoz, 
potrebna parcelacija, prevzem po 
dogovoru. CENA: 125.00 EUR/m2, 
(29.955.00 SIT/m2). 
Na različnih lokacijah nujno kupimo 
več različnih nepremičnin za nam že 
znane kupce. Aktualna ponudba ne-
prenničnin na: w/ww.nepremicnine-
gani.sl 

www.nepremicnine*gani.si 

m P P R O J E K T 

Tel.: 0 4 20 43 200 
G S M : 031 511 111 

PRODAMa 
KRANJ - ZUTO POLJE dvosobno. 47 
m2, 1. nad./4, obnovljeno 1.01, oprem-
ljeno, vpisano v ZK. parkimi prostor, vsi 
priključki. Cena: S7.000 EUR 
(20.992464 SIT). 
KRANJ - BLIZU AVTOBUSNE POSTA-
JE: garsonjera 1 7 4 ma, v vcčstanovanjs-
ki hiši, obnovljena I. 06, opremljena, 
Cena: 56.000 EUR (13419.840 SIT .̂ 
KRANJ - VODOVODNI STOLP: dvosob-
no. 52,17 m2.1. nad./4, obnovljeno I. 99. 
vpisano v ZK, vsi priključki, opremljena 
kuhinja in kopalnica, odlična lokacija. 
Cena: 100.000 EUR (23.964.000 SIT). 
NA RELACIJI DUPgE - TRŽlC: atrijska 
hiša 300 m2, pare. 574 m2. III. gr. faza, 
I. 04, moderno zasnovana, možnost 
obrti, odlična lokacija, ugodna cena. 
Cena: 145.000 EUR (34.747-800 SIT}. 
KRAN) - OKOUCA: sarr«osto)na hiša 200 
m2, pare 350 mz, IV. gr. fca, K-fP-fM, 
lahko dvostanovanjska, v urejenem 
naselju, v bližini šote, vrtca, lekarne. Cena: 
179.000 EUR (42.895.560 SIT). 
ŠKOFJA LOKA - ZMINEC samostojna 
hi?a, novogradnja III. pod. gr. faza, 250 
m2, parcela 585 m2. nizkoenergijska. v 
naselju novih hiš, razgled. Cena: 
5̂4-3̂ -26 EUR (37 mio SIT). 

DVORJE PRI CERKLJAH: parcela looo 
mz. vsi priklj. ob pare. narejen idejno 
načrt, sončna lega, čudovit razgled. 
Cena: 100 EUR/mz (23-9̂ 4 SIT/mz). 
ZA ZNANE KUPCE NUJNO KUPIMO: 
V KRANJU AU BUŽNft OKOUCl • gar-
sonjero, eno-, dvo- in trisobno. 
NA REIACIJI KRANJ - SENČUR - CERK-
IJE • stanovanje v nižjem nadstropju, do 
83.500 EUR (20.009.940 SIT), 
PREDDVOR - eno- ali dvosobno. 
Manjšo kmetijo na Gorenjskem 
CELOTNO PONUDBO NEPREMI-
ČNIN NAJDETE NA NAŠI SPLETNI 
STRANI 

www.mp-pro|ekt.si 

E P R E M I C N I N E 

2026-172 
031/605-114 

PE TRŽIČ: 
592 43 00, 041/515 965 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ • Zlato polje, enoinpolsobno. 
P, 39,5 mz. I. izd. 1962 adaptirano, 
opremljeno za 100.150,22 EUR (24 
mio SIT). 
KRANJ - Zlato polje, enosobno. II 
nad., 31,30 mz, klet 10,6 m2, L izd. 
2005 za 89.000,- EUR {21.327.960.-
sn). 
KRANJ • Šorfijeva ulica, dvosobno, 7. 
nad., 50,2 mz, I. izd. 1969 za 
100.150,22 EUR (24.- mio SIT). 
KRANJ • Drulovtca, dvosobno. I. nad., 
53 m2,1. izd. 2004 za 114.75546 EUR 
(27,500 mio SIT). 
KRANJ • štirisobno, 7. nad.. 874 m2 + 
garaža, I. izd. 1964 za 128.700.- EUR 
(30.841.558.-SIT). 
KRANJ - garsonjera. P, 26,4 m2, I. 
izd.1982 za 61.550.65 EUR (14,750 mio 
SIT). 
KRANJ - garsonjera. VII. nad,, 25 m2. 
I, i2d.i982 za 60.507,42 EUR (14,5 mio 
SIT) obnovljena. 
TRŽIČ • dvosobno, predelano v dvoin-
polsobno. 47.47 m2. I. izd. 1910 za 
62.593,89 EUR (15,- mio SIT). 
TRŽIČ • dvosobno, L nad.. 46 m2.1. 
izd. 1920 za 56.334,50 EUR (13.5 mio 
SIT). 
TRŽIČ • trisobno. P, 80 m2. leto 19634 
za 100.150,22 EUR (24,- mio SIT) 
NOVO. 
HIŠE PRODAMO 
KRANJ - okolica, dvo- ali enostan. 
hiša, adapt. 1984, parcela 621 m2, 
stan. p. 170 mz, z vso opremo izde-
lano po meri za 225.338,- EUR (54,-
mio SIT) cena ugodna. 
PREDDVOR • enostan. hiša, HI. gr. 
faza (adapt stara hiša), pare. 669 mz. 
stan. p. cca izo mz. cena 120.180.27 
EUR (28.8 mio SIT). 
SKOFJA LOKA - atrijska vrstna hiša. 
stan. p. 120 m2 •*• 80 m2, 80 mz atri-
ja, leto izdelave 1977. za 229.510,93 
EUR (55.- mio SIT). 
ŽELEZNIKI - okolica, eno- ali dvostan. 
hiša v III. gradbeni ^zi, vsi priMjučki 
plačani, hiša je podkletena. parcela 
ravna, na robu vasi, sončna in sredi 
zelenja 2 lepim razgledom na okoliške 
hribe, parcela 915 m2 za 123.101,31 
EUR (29,5 mio SIT). 
TRŽIČ • eno- ali dvostan. montažna 
hiša, stan. p.i'13 m2. parcela 287 m2. 
adapt. 2006,160.658.- EUR {38,5 mio 

srn. 
BITNJE * medetažna. 220 m2 stan. p., 
parcela 843 ni2, podkletena, brunari-
ca, velika terasa, I. izd. 1981 za 
246.202,63 EUR (59 mio SIT). 
PREDDVOR - okolica, lesen bivalni 
vikend, stan. p. 60 mz. parcela 450 
mz. adapt. 2004, popolnoma opreml-
jen za 137.706.55 EUR (33.- mio SIT). 
TRŽIČ • 1/2 hiše. I. adapt. 2003 . 100 
mz stan. p.. 450 mz parcela, tiad-
strešek za avto za 114.75546 EUR 
{27.5 rt^io SIT). 
POSLOVNE PROSTORE DAMO V 
NAJEM, PRODAMO 
NAJEM 
Kranj • cca 240 m2 (P 125 mz, L nad. 
115 m2 veliko dvorišče z več P mesti, 
ograjeno, cena 6,01 EUR (1440,-
SlT)/mes. za m2 + stroški. 
Kranj • Planina, 85 mz, najem z od-
kupom inventarja za ceno 500,75 EUR 
(120.000,- SIT) /mes + stroški najem 
brez odkupa inventarja za ceno 1.001.50 
EUR (240.000,- SIT) /mes 4. stroSki 02 
prodaja prostora in opreme za 
125.187,78 EUR (30 mio SIT). 
Kranj - lokacija v bližini centra, s 
parkirnimi prostori oddamo več 
poslovnih prostorov primernih za pis-
arne, mehanično delavnico, salon. itd. 
cena 10 EUR (z.3964 SrT)/mesečno 
za m2 + stroški. 
Tržič - okolica poslovne prostore, več 
pisarn, sejna soba s priročno kuhinjo, 
skladiščni prostor, veliko parkirišče, 
cena 8 EUR (1.917.12 SIT)/mesečno 
za m2 vključno s stroški. 
PRODAJA 
Kranj - cca. 2 10 m2 poslovnih pros-
torov z vso pisarniško opremo v 
pritličju in kleti poslovne stavbe. 6 
parkirnih mest, nekaj zelenice za 
354.698.71 EUR (85.- mio SIT) izredno 
lepi pisarniški proston primerni za ra-
zlične dejavnosti z opremo po meri. 
ZEMgiSČA PRODAMO - zazidljiva, 
kmetijska, gozd. itd. 
KRANJ - okolica. TRŽiC - okolka 

wvAv.mike-co.si 

ISčete nov dom ati kupca za svojo 
-nepremičnino? Oddajate ali 
najemate stanovanje, hišo ali 

poslovni prostor? Celovita rešitev 
na enem mestu. Za vas delamo 
Akt ivno • J a s n o - Preudarno 

A)P d.o.o. Kranj 
Koroška cesta 2, 
4 0 0 0 Kranj 
^ m : 031 /330 - 0 4 0 

STANOVANJE PRODAM 
PREDDVOR - enosobno. 41,55 mz, I. 
»zg-1983. pritli^ v bloku tik ob gozdu. 
CK. tel, balkona nt. Prevzem: takoj. 
Cena: 83.500,00 EUR (20.009.940,00 
sn). 
KRANJ • dvosobno, 5343 mz z garažo 18 
ma, I. iz. 1955, obnov. 2006, takoj vseljivo 
na lepi lokaciji blizu centra mesta. Cena 
86.796.86 EUR (20.800.000,00 SIT). 
TRŽIČ, CENTiR • dvosobr»o, 56,36 m2 v 
II. nadstr. starejše hiše. obnov. 1.05 s ku-
rilnico. delavnico, drvarnico, vrtno uto. vr-
tom na pripadajočem zemljišču 266 m2. 
Prevzem: 07. Opremljeno, CK olje ali 
trda goriva, tel. ISDN. ADSL Cena: 
75.150,00 EUR (18.008.946,00 SIT). 
HIŠO PRODAM 
ZG. BESNICA • v I. 2005 moderno pre-
novljena in delno opremljena starejša 
hiša (P-4-M, delno kl^) s i$3 mz površi-
ne, zemljišče cca. 400 m2. Izredno lepa 
lokacija. CK olje. tel. ADSL Vseljivo po 
dogovoru. Cena 238.^00,00 EUR 
(57.106.21z,00 SIT). 
GORICE - starejša hiša. obn. 1957 s 420 
ma površine (K+P+l.). zemljišče 886 
m2. PrimenrK) za poslovno-stanovanjs-
ki ali večstanovanjski objekt. 
250.500.00 EUR (60.029.820.00 SIT). 
DRAŽCO^E • starejša hiša. 1. izd. 1949 
(P-i-kM) na zemljišču 1519 mz. Cena: 
87.000,00 EUR (20.848.680,00 SIT). 
POSLOVNI PROSTOR PRODAM 
KRANJ Savska k)ka - 8.51^ mz v pritli^u 
in kleti, primemo za proizvodno dejav-
nost ati skladišče. Cena: 550 ali 450 
EUR/m2 (131.802 ali 107.838 Srr/m2). 
POSLOVNI PROSTOR ODDAM 
KRANJ • 60 m2 pritličje primemo za raz-
stavni prostor ali pisarno. Najem: 10.00 
EUR/mz (239640 Srr/m2) mesečno. 
KRANJ - 215.5 m2 delavnica za servisno 
dejavnost s pisarno. Najem: 10.00 
EUR/m2 (239640 Srr/m2) mesečno. 
KRIŽE • ob glavni cesti 122 m2,6 prosto-
rov primemo za pisarno, skladišče. Pre« 
vzcm: marec 07. Najem: 1000.00 
EUR/mesec (239.640 SIT/mesec), stro-
ški vključeni. 
PARCELE PRODAM 
ZC. BITNJE -150 m od glavne ceste. 
670,5 m2 do 1336 m2. Cena: 95,00 
EUR/m2 (22.765.80 SIT/m2). 
VIRMAŠE - 950 m2. Cena 133.000,00 
EUR {31.872.120,00 SIT). 
SKOFJA LOKA • obrtna cona Trata, 
1856.51 m2. Cena 76,00 EUR/mz oz. 
18.212.64 StT/m2. 
Za znane stranke: 

- najamemo v Kranju in okolici garso-
njero do trisobno. 
- kupimo parcele cca. 500-1200 mz; 
500-700 mz Zg.savska dolina za vi-
kend; 16 - 20.000 m2 za i^;radnjo po-
slovne stavbe Šenčur. Cerklje, Vodk». 
- starejšo hišo ali hišo v III. gr. fazi z več-
jim vrtom na Gorenjskem; 1/2 hiše s 
svojim vhodom Kranj z okolico. Tržič. 
- eno- do trisobna stanovanja • Kranj in 
okolica. Ško^a Loka. Tržič, Radovljica. 

www.ajp.si 

g e k k o p : jeKts 
t i c i t m e 

Britof 79A, 4000 toanj = 
inro-ncpfi:9eW«>prt)iekLsj 5 

w>vw.9ek](opro}ekt.si • 

04 2341 999 
031 67 40 33 

PRODAMO STANOVANJA - dvosobna 
KRANJ - CENTER: dvosobno, 52.43 
m2, v pritličju, novo stanovanje v po-
polnoma obnovljeni meščanski hiši v 
centru mesta. Cena: 98.075.41 EUR 
{23.502791.25 SIT). 
PRODAMO STANOVANJA • tri- in 
večsobno 
KRANJ - CENTER: trisobno duplex 94.87 
M2.1. nadstropje In mansarda, novo stâ  
novanje v popolnoma obnovljeni meš-
čanski hiši v centru mesta. Cena: 
150.194.55 EUR (35.992.618,20 SIT). 
PRODAMO HIŠO 
BLED: samostojna hiša. 1.1958, 200 
m2. na parceli 1470 mi. CK ^ olje, 2 
terasi, garaža, odlična lokacija. Cena 
550.000 EUR (131.802.000 SIT). 
ZG. BRNIK: samostojna hiša, 150 m2, v 
pritličju izdelano stanovanje, mansarda 
v III. gradbeni fazi. Možnost dveh sta-
novanj. Cena zelo ugodna: 108.500 
E U R ( Z 6 . 0 0 0 . 9 4 0 S IT ) . 
ODDAMO POSLOVNI PROSTOR 
LESGE: 150 mz. obn. 1996. oprem-
ljen nočni bkal v obratovanju. Cena: 
1.251,87 EUR ( 2 9 9 . 9 9 8 SIT)/mesec. 
Možna tudi prodaja. 

g k o H - I S ^ . ' ^ 
Mlinska ul. 1. Maribor. PE Tržič. 

Ste Marie Aux Mineš 9/a 
Telefon: 592 59 49. 030/30 20 11 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ - Zlato poTĵ  gars. 174 mz, I./2, 
večstanovanjska hiša, 1. obnove 2006. 
Cena: 56.000 EUR (13419.840 SIT). 
KRANJ - Planina t, gars., 264 mz, t./j, 
l.i. 1982. obnovljeno, opremljeno. Cena: 
60.500 EUR (14498.220 SIT). 
KRANJ • dvosobno, 51,70 mz, l./z, 
poslovno-stanovanjski objekt, v celoti 
obnovljeno 1.2006, vpisano v ZK, takoj 
vseljivo. Cona: 102.236 EUR (24,5 mio 
SIT). 
KRANJ • mesto, dvosobno, 57,9 m2, 
M/2, dograjeno I. 1979, obnovljeno v 
celoti, klimatizirano. Cena: 99.000 EUR 
(23.724.360 SIT). 
KRAN) • Pbniru II, trisobno, 95,63 ms, 
VII. nad., l.i. 1982, opremljeno, 
vzdrževano, 2 balkona. Cena: 120.598 
EUR (28,9 mio SIT). 
BISTRICA PRI TRŽiCU - trisobno, 83,52 
mz. P/z, soba v Wcti, vrt. nadstrešek za 
avto. l.i. 1945. Cena: 108496 EUR (26 
mio SIT). 
TRŽiC - mestno jedro, trisobno. 65,93 
mz, mansarda, dvoetažno, 1. 2006 
večstanovanjska stavba v ceteti obnovl-
jena. Cena: 91.323 EUR (21.884.731 SIT). 
TRŽlC • center mestg, trisobno, 68,58 
m2, mansarda/s. I. 2006 večstanovan-
jska stavba v celoti obnovljena. Cena: 
91.107 EUR (21.S32.8S1 SIT). 
HIŠE PRODAMO 
KRANJ - okoBca, Trboje, dvostan. hiša, 
256 m2 biv. površine, pare. 621 m2, |,|. 
1984, obnovljena, opremljena, urejen 
vrt in sončna terasa. Cena: 221.165.08 
EUR (53 mio SIT). 
SENICNO - stan. hiša, III. gr. faza, 
261,37 m2 biv. površine, parcela 456 
mi, l.i. 2005, lepa lokacija, Cena: 
190.160.24 EUR (45,57 mio SIT). 
KRANJ - Mlaka, 1/2 stan. hiŠe, mansar-
da, 130 m2 biv. površine, garaža, nad-
strešek za avto, klet. 300 m2 vrta. l.i. 
1978, vzdrževano. Cena: 147.304 EUR 
(35,3 mio SIT). 
PODLJUBEg - dvostan. hiša, 360 m2, 
stanovanji popolnoma izdelani, hiši 
manjka samo fasada, parcela 696 mz, 
l.i. 2001. Cena: 249.123,69 EUR (59,7 
mio SIT). 
BISTRICA PRI TR2ICU -1/2 stan, hiše, 
pritličje, 98 m2,25 m2 kleti, 50 m2 pod-
strehe. 540 m2 vrta. l.i. 1938, obnovljeno 
1.2003. vpisano v ZK. mirna lokacija s 
čudovitim razgledom. Cena: 112.669 
EUR (27 mio SIT). 
PARCELE PRODAMO 
BREZJE PRI TRŽiCu - zazidljiva 
parcela, 542 m2, dostop asfalt. Cena: 
70 EUR/mz (16.775 SIT/mz). 
PODNART- 2 zazidljivi parceli. 1.066 
m2 in 1 .119 m2, ravni, sončni, pra-
vokotne oblike. Cena: 70 EUR/m2 
(16.775 SIT/mz). 

NAKLO - zazidljiva parcela. 855 mz, 
lepa. ravna, sončna, pravokotne ob-
like. Cena: 145 EUR/mz (34.748 
SIT/mz). 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
KRIŽE PRI TRŽIČU - 6 pisarn s pri-
padajočimi prostori, cca. loo mz. I. 
nad, M. 1989, 3 pisarne so povezane 
med seboj, vendar se lahko oddajajo 
tudi samostojno, šestim pisarnam 
pripada tudi del arhiva, sejna šoba s 
kuhinjo in sanitarijami. Najemnina 
vsebuje tudi stroške elektrike, ogre-
vanja, varovanja in komunale. F ^ -
tori imajo vse priključke in se nahajajo 
nad Kmetijsko zadrugo. Najemnina: 
835 EUR/mes (200.000 SIT/mes). 

www.eko-hisa.si 

flovogradnjt. adaptacije. nepfemkniJie 

v e n u m . o o 
Brhof 43, 4000 Kranj 
t<l./fu: 04/2̂ -30-50 
gsm: 031/684-777 
e-poiU: Ikli|a9venum.st 

PRODAJA 
ško^ Loka, Podlubnik. dvosobno sta-
novanje z balkonom, 1.76,1. nad., 62 
m2, CK, delno obnovljeno, mirna oko-
lica. Cena: 108.496,08 EUR 
(26.000.000,00 SIT). Vredno ogleda. 
Škoija Loka, Grenc, 500 m2. zazidlji-
va parcela, sončna, ravna, el. in voda 
v bližini. Cena: 125 EUR/m2 
(29.955,00 SIT/m2). 
Zg. Bitnje, prodamo hišo, cca. 172 ' 
m2 stan. površine, 270 m2 zemljiš-1 
Ča, L 1999, brez fasade, izdelano 1. j 
nadstr. Cena: 179.435,82 EUR 
(43.000.000,00 SIT). 
IŠČEMO 

Kranj - Šk. Loka, za znane stranke iš-
čemo hiše, eno- ali dvodružinske s 
cca. 500 m2 zemljišča. 

0.0.0. 

GBADBEnišTvo - nepREmičninE 
GRAD-NEP, d.o.o. 

Parmova 53, looo LJUBLJANA 
tel.: 01/420-40-03 

041/710 226, g. Drago 
e-pošta: gradnep<@)sio).net 

STANOVANJE PRODAMO: 
KRANJ -Planina I: dvosobno, 65 m2, 
nad. 4/7, 1 . 1978, cena 100.000 EUR 
(23.964.000 SIT). 
KRANJ • Planina i: dvosobno, 63 m2, 
nad. 2./3. 1.1976. cena 98.5000 EUR 
(23.604.S40 SIT). 
KRANJ - Z l poije: trisobno. 80 m2. nad. 
Vp/2, I. 1949, cena 102.654 EUR 
(24600.000 SIT). 
ŠK. LOKA - Trata: dvoinpolsobno, 72 
m2, nad. 8-/9, I. 1986, cena 106.000 
EUR (25.401.840 SIT). 
ŠK. LOKA: dvosobno. 55 ma. nad. p/4,1. 
1999. Cena 94000 EUR (22.526.160 SIT). 
HIŠE PRODAMa 

KRANJ • BHnje: samostojna • atrijska. 
200 mz, 846 m2 parcela, J. 1976, cena 
250.000 EUR (59.910.000 SIT). 
KRANJ - Bitnje: samostojna, (K-fP-t-N) 
170 m2, 746 mz parcela. 1.1974. cena 
175.263 EUR (42.000.000 SIT). 
BLED . okoBca: samostojna. (K-i-P-t-N) 
155 m2. 800 m2 parcela. 1.1968, cena 
280.000 EUR (67.099-ZOO 5IT), 

www.grad-nep.s 

d o a 
nepremičnine 

Ul. Julcta Cabrovška 34, 4000 Kranj 
email: info@ida-nepremicnine.si 

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

041 /754-674. fax: 04/2351 001 

www.gekkoprojekt.si 

STANOVANJA PRODAMO: 
SKOFJA LOKA - MESTO: dvosobno. 50 
mz. adaptirano I. 2003,3-/3 nad., cena 
87.700 EUR (21.016428 SIT). 
KRANJ, LJUBLJANSKA CESTA - POD 
MESTOM 56.1 m2, tnsobno. zgrajeno I. 
1952. adaptirano 1.2002, pritli§e v več-
stanovanjski hiši, cena: 79.290 EUR 
(19.001.056 SIT). 
KRANJ - ZLATO POgE: 52 mz. dvosob-
no. zgrajeno 1.1960. adaptirano 1.2006, 
1. nad., popolnoma prenovljeno stano-
vanje, cena: 102.240 EUR (24.500.794 
SIT). 
KRANJ • PLANINA 1:63 mi, dvosobno, 
zgrajeno 1.1978, adaptirano 1.2005.4/8 
nad., ccna: 104323 EUR (24.999.964 
SIT). 
HIŠE PRODAMO: 
OKOUCA ŠENČURJA: 280 mz, samo-
stojna. zgrajena 1.1980,1.000 mz zem-
ljišča. samostojna hiša v mtmem nase-
lju. zelena okolica, cena: 250.376 EUR 
(60.000.000 SIT). 
BLED - STRAŽA: 383 rm. samostojna, 
zgrajena 1.1911.2.177 ni2 zemljišča, del-
no zazidljivo, vila. primerna za turistič-
no dejavnost ali kot nadstandardna sa-
mostojna hiša, cena 1.400.000 EUR 
(335-496000 SIT). 
KRANJ - KOKRICA: 421 mz, delavnica, 
zgrajena 1.1996,700 m2 zemljišča, po-
slovno stanovanjski objekt - vulkanizer-
ska delavnica v obratovanju prosto-
rno mansardno stanovanje (v 3. fezi -
vse instalacije), cena: 542.180 EUR 
(82.000.000 SfT). 
PARCELE PRODAMa 
JESENICE - KOČNA: 1.100 m2, zazidlji-
va. mirna sončna parcela, primerno za 
vikend ali stanovanjsko hišo, cena 85 
EUR (20.369 SIT). 
NAKLO - POLICA: 703 mz. zazidljiva, 
parcela ob glavni cesti, primerna za po-
slovno stanovanjski objekt, cena 140 
EUR/m2 (33.550 Sfr/m2). 
NAKLO - POUCA: 3.500 mz. zazidljiva, 
parcda leži ob robu industrijske cone in jc 
primerna za poslovno-stanovanjski ob-
jekt, cena: 130 EUR/mz. (31.153 SIT/mz). 
POSLOVNI PROSTOR P R O D A M a 
KRAN) - STOLPNICA: 83,94 mz, zgraje-
na 1.1964. S./14 nad., pisarna, možnost 
uporabe tudi kot stanovanja, cena: 
134500 EUR (32.231.5S0 SIT). 
KUPIMa 
Na območju Gorenjske kupimo stano-
vanja, hiše in parceie. 

www.ida-nepremicnine.si 

GG 
mali oglasi 

04/201 4247, 
e - p o š t a : maIiogi3si@g-glas.si 

w w w . g 0 r e n j s k i g l a 5 . s i 
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NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

ŠTIRISOBNO. Planina I. 94 m2. 5/6 
nad., urejeno, opremljena kuhinja in 
jedilnica, vpisano v ZK. cena 139.000 
SfT(33.310.000SnD. «041/365425 

7001060 

ODDAM 

GARSONJERO na Bledu za daljši čas. 
9 041/850406 TOOIDIO 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO Bistnca pri Tržiču, vel. 220 m2. 
parcela 400 m2. v celoti obnovljena, 
lepa sončna lega. cena 160.657,65 
EUR (38.499.999 SIT). « 041/707-
201 7000099 

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

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

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

041/900-009 
e-po$ta: Hd.nepremicnine^siot.net 

w¥/w.itd>plus.si 

l U i 

HIŠO v okolici Kranja, sončna, mirna 
lega. 9 031/510-760 700ioia 

STANOVANJSKA ENOTA DrutOvka -
Kranj. 3. podaljšana gradbena faza. 
051/388-622 70009» 

STANOVANJSKA ENOTA Podreča pri 
Medvodah. 3. podaljšana gradbena 
faza. 051/388-822 7000930 

NAJAHEM 

HIŠO v okolici Kranja za družino oz. 
delavce. 9 041/45-88-43 7000956 

VIKENDI, APARTMAJI 
PRODAM 

HIŠO v Peroju pri Puli. 240 m2 
stanovanjske pov.; eno stanovanje, tri-
je apartmaji s teraso. 40 m2. cena 
285.000 EUR {68.297.4000 Sm. 9 
031/512-421 7000747 

KtKERNi 
N E P R E M I Č N I N E 

Mdisuov Ug 12,4000 Kranj 
Tel, 04/20213 53.202 2$ 66 

GSM 051/320 700. Email: infoŽ>k3 k«ni si 

TERME OLIMIA - AOUALUNA, lesen 
poč. apartma 30 m2 In 18 m2 ogr. atri-
ja. opremljen za 5 oseb. KTV. telefon, 
prodam ali menjam za os. vozilo do 
20.000 eur (4.8 mio SIT), takojšen 
prevzem 041/366-993 7ootooi 

POSESTI 
PRODAM 

LEPA PARCELA v Skofji Loki. na ob-
močju KO Stara Loka. 051 /388-822 

70000M 

v NAKLEM prodam čudovKo parcelo, 
z gradbenim dovoljenjem za gradnjo 
stanovanjskega dvojčka 051 /388-822 

TRAVNIK 12110 m2 na Blejski Do-
bravi, vzhodno od pokopališča. 9 
04/580-12-18 7001030 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

UTEČEN GOSTINSKI LOKAL Po-
dreča pri Medvodah. 3. podaljšana 
gradbena faza. 051/388-822 7000937 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

HVUNOAI Combi Grace 100. registri-
ran do 1/2008. 040/624^)78 

7000982 

KIA SEPHIA 1.8, I. 00. 
741 

040/452-
70007M 

RENAULT EXPRESS 1.9. diesel. I. 02. 
165.000 km. odlično ohranjen, vlečna 
kljuka, cena 1.800 EUR (431.325 SIT) 
9 041/706-328 

ODKUP - PRODAJA rabljenih vozil, 
uredimo prepis. Mepax d.o.o... 9 
041/773-772 7000?«5 

Braiov Praprotnic 10.4202 NaWo '' 
PE KNIMUA CESTA 22.4202 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike in platišča. 
- amortizer)! ̂ »-OHBOCT: hitri servis vozi 
- avtooptika. vse za podvozje vozil, 
- Izpušni sislemi. kslalizatorji./ 
Tm\. 04/25 7 $ 052 

SUZUKI SW1FT 1.3 gs. I. 95. 92.000 
Km, lepo ohranjen. Cena 650 EUR 
(155.766 S m « 041/706-328 

DRUGA VOZILA 
KUPIM 

RABLJENO avtomobilsko prikolico, s 
031/575-053 700»04a 

AVTODELIIW OPREMA 
PRODAM 

ALUMINIJASTA platišča 15 col z gu-
mami 195/50R15, razmak med vijaki 
5x6 cm. 9 040/651-201 'ootoo« 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi totalka 
- ponujam največ, takojšen odkup, pre-
voz. 031/770^33 7000829 

OBLAČILA 
PRODAM 

TEHNIKA 
PRODAM 

OSEBNI računalnik z monitorjem 17" 
intel, Pentium 4 USB CD ROM 64 MB 
RAM. S 031/325-604 700i036 

GRADBENI 
MATERIAL 
STAVBNO POHIŠTVO 
PRODAM 

GARAŽNA VRATA skoraj nova tn sob-
no korito za rože s reflektorjem 90x45 
cm. ugodno. 9 04/51-00-110 

700(020 

KURIVO 
PRODAM 

BUKOVA dn/a in labolka voščenke. 9 
041/524-741 7001000 

DRVA metrska ali razžagana. bukova, 
mešana in brezova, možnost dostave. 
«040/338-719 70ooes6 

LESENE brikete za kurjavo, ugodno, 
04/53-31-648, 040/88-74-25 7ooo9«6 

LESNE brikete za kurjavo, ugodno.. 9 
04/53-31-648, 040/88-74-25/000fr2« 

SUHA bukova drva. 9 031/561-707 
700)0le 

SUHA bukova in l(ostan}eva drva. 9 
040/485-307 7001022 

SUHA drva. cena od 27 do 50 EUR 
(6.470 do 11.982 SIT). 9 031/550-
370 7ootooi 

SUHE. smrekove butare. 100 kom. 9 
04/25-61-132 7001003 

SUHE butare za kmečko peč. 9 
04/25-65-830, 031/582-630 /ooioos 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

SEDEŽNO garnituro, raztegljivo v 
ležišče, s predalom, modre barve, zek> 
ohranjena. 9 041/409-764 

7001Wl 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

SUŠILNI in pralni stroj Gorenje. 9 
041/878-494 roow7 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

DVOJE drsalke, otroške št. 29-32 in 
36 ter smučarske čevlje št. 34. 9 
04/57-25-495 /ootoaa 

SMUČI Etan S8 -168 cm. nerabljeno, 
cena 200 EUR (47.928 SIT). « 
031/210-320 7001033 

TURIZEM 
NA KRKU oddam opremljen apartma, 
9 0590/12-905, 041/390-422 

700t0n 

PRODAM 

KARTO za 8-dnevno bivanje v Španiji -
ugodno, 9 04/514-10-15 

/001049 

POTOVANJE Costa Bravo v Španiji, 
trajanje pot. 8 dni. ugodno. « 
041/709-546 

MAŠKARADNA OBLAČILA za otroke 
do 16 let. cena od 6 do 20 EUR (1.438 
do 4.793 SIT). 9 01/42-31-761, 
031/626-226.031/786-497 7000789 

PRVOOBHAJILNO, dekliško dolgo 
obleko z dodatki. 9 051 /321 -872 

7001032 

OTROŠKA OPREMA 
KUPIM 

OTROŠKI TRiP-TRAP stolček. 9 
04/234 24 80 700973 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PODARIM 

DVE mlacfi psički, stari 2 meseca, mešanki, 
majhne fBsti, črni. kratkodlaki, scrkl^, 9 
041/590672. Sara 700050 

MORSKEGA PRAŠIČKA, starega eno 
leto. črno-bel. 9 041/531-2517000916 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

PAJEK Fontanesi 4M in slamoreznico 
Epple, oboje v dobrem stanju. 9 
041 /350-503 7001046 

ZGRABLJALNIK za seno. rotacijsko 
kosilnico Vikon 165 cm, bukova drva, 
9 040/212-819 7001023 

KUPIM 

OVUALKO za okrogle bale. v okvari, 
»041/503-776 7oo»oa« 

PRIDELKI 
PRODAM 

DOMAČA jabokarazSčnti sort. boskopski 
kosmač. Ž ^ 1,9 04/257-18-22 TOOKea 

DOMAČE iganje. 9 040/513-667 
/00)038 

JABOLKA zimska, sorte melrose in 
idared. 9 04/25-03-133, 031/475-
157 700090« 

KRHLJE hruške, slive, suho sadje, 
ugodno, šk . Loka, 9 04/512-04-95 

NEŠKROPUENA domača jabolka, ra-
zličnih sort. 9 04/518-80-56 70oiou 

SENO v t>alah in kupim bikca simental-
ca, S 031/568-140 7ootoi3 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

ČB BIKCA, starega 10 dni. 9 
04/231-17-66 7001040 

KOKOŠI RJAVE mlade, cepljene pro-
dajamo vsak delavnik od 8. - 17. ure, 
sobota od 8. -13. ure. Perulninarstvo 
Gašperlin, Moste 99 pri Komendi, 9 
01/83-43-586 /oooe« 

KUNCE belgijski orjak, brejo samico in 
mladiče. 9 04/23-11-176 7001002 

PRAŠIČE, težke 130 Kg ali svinjske 
polovice, ugodno. 9 041/90&«57 

700IOI8 

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. 
Stanonik. Log 9. Šk. Loka. 9 04/51-
85-546. 041 /694-285 7001000 

RJAVE jarkice in rdeče peteline, 
Hraše 5. 9 01/36-27-029 7001039 

TEUCO simentalko. brejo v 9, mese-
cu in jabolka. Hraše 34, Lesce. 9 
04/533-32-75 /001025 

KUPIM 

BIKCA simentalca. starega od 3 do 6 
mesecev. 9 031/553-357 /ootoM 

BIKCA simentalca ali mesne pasme, 
starega do enega meseca, 9 
031/378-946 7001047 

BIKCE in teličke od enega tedna do 
150 kg, simentalce ali križance, v feb. 
ali marcu. 9 041/857-908 /ooiois 

OSTALO 
PRODAM 

BAKRENI 100 I kotel za žganjekuho -
komplet in betonski kozolec z 12 okni. 
9 041/641-142 7001028 

GUMI VOZ. 13 col. ugodno. 9 
04/25-65-830. 031/582-630 7ooioo4 

POLNiLKO za salame 7 kg In 
mesoreznico. 9 041/755-786 7001021 

KUPIM 

KOTEL za žganjekuho, 100 lilerski, 
močnejše izvedbe. 9 04/531-55-07 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

HOTEL ZLATOROG, Ukane 64. Bo-
hinjsko Jezero zaposli KV kuharja in 
eno oset>o za pomoč v kuhinji. Inf. na. 
9 031/396-907, Andrej Kogoj/ooo9os 

Famlly Frost d.o.o., Ljub-
ljana išče zanesljive ljudi za 
ulično prodajo naših ar-
tiklov. Če Ste zrelejših let, 
radi vozite, prodajate in ste 
vesele narave, potem ste 
k o t nalašč z a n a s . Za do-
datne informacije pokličite 
05V671-153 

IŠČEMO ŠTUDENTKO za delo v 
strežbi, dvakrat teder^o, od 8 do 15 
ure, Pizzerija Palermo. Frankovo nasel-
je 67. 4220 Škofja Loka. 9 041/535-
8 3 3 6007383 

REDNO zaposlimo natakarj^ico, (Sos-
tilna Ančka. Delavska 18, Šenčur, 9 
04/25-15-200,041/790-216 /ooio« 

ZA DELO v strežbi zaposlimo natakarja -
natakarico. 5ENZ d.o.o.. Glavna cesta 
43. Nakk). 9 051 /312-440 /OOOBT® 

ZAPOSLIM več urejenih deklet za 
strežbo v vokalu. Bar Buttertty. Savska 
loka 20. Kranj, 9 031/283-0667ooo928 

ZAPOSLIM kuharja za nedoločen čas. 
Gostilna Pr" Birt. Golob Marija s.p., 
Praprotno 17, Selca, 9 04/514-12-
55. 041/328-019 700>007 

ASSAABLOV Stevenija d. o. o. 
Kebetova ulka 8, 4000 KRANj 

K sodelovanju vabimo 
sodelavca 

. SERVISERJA 
za delo na ter<enu (m/ž) 

Zaželena V. stopnja elektro 
tehnične izobrazbe, 

znanje angleškega jezika, 
uporaba osebnega 

računalnika, ročna spretnost, 
natančnost. 

ProSnje lahko poSljete po poŠti 
ali na e-po$to: 

do 20. februarja 2007 
Dodatne informacije na tel.: 

04/280-77-23 od 13. -14. ure. 

ZAPOSUMO trgovca v trgovini s kolesi, 
zažeteno tuS znanje sestave in servisiranja 
Koles. Trgovina Grssca. Mita Š̂ êgê  s.p., 
Hladnikova 11, Križe, 9 04/595^0-10, 
Mateja afi Mi<a TOOOOH 

ZAPOSLIMO še enega picopeka. 
Pic«rija Pod gradom. Koroška cesta 
26. Tržič, 9 031/571-781 7ooo&$7 

ZAPOSUMO picopeka v redno dekMio 
razmene, Piceria S«̂ ester. Cesta t̂ cev 41. 
Kfanj. 9 040/307-404 70009» 

ZAPOSLIM voznika E kategorije za 
mednarodni transport. Stare Štefan 
8.p.. Luže 60. Visoko. 9 041/624-
796 700096« 

TAKOJ zaposlimo delavca za delo na 
stroju 2a krivljenje pločevine. Petai 
Pečnik d.o.o.. Strahinj 31. Naklo, 9 
04/277-20-00. 031/624-845 

NA OBMOČJU Kranja redno za-
poslimo več zastopnikov za Irženje 
zdravstvenega pripomočka pri že do-
govorjenih strankah, Fantom interna-
tional Ul. M. Grevenbroich 13, Celje, 
inf. na. 9 080/23-99 doio776 

TAKOJ zaposlimo štiri zastopnike, poteg 
osnovne plače možnost še dodatne tetne 
stimulacije 5.S00 EUR (1.341.984 SfT). 
Posredništvo Zdene Brovč s.p.. Vimuše 
170. Ško^ iDka. 9 040/304-2707aod79 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo za-
stopnike in vodje skupin za terensko 
prodajo novih artiklov za varovanje 
zdravja, najboljši pog^i in uvajanje v 
delo, Sinkopa, d.o.o., Žirovnica 87. 9 
041/793-367.040/666-345 7ooo8a9 

REDNO zaposlitev dobi izkušen kuhar, 
ki je pripravljen sprejeti nove izzive, 
Pisne ponudbe na naslov: Monsun 
d.o.o., Mlakarjeva ul. 91B. Šenčur, 
fnf, na, 9 04/279-13-00 rooM?8 

V MIZARSKI delavnici zaposlimo 
mizarja ali lesarskega tehnika. Smolej 
d.o.o.. Kovor, Pod gozdom 30. Tržič. 
« 041/619-302 7000876 

ZAPOSLIM delavca za predelavo lesa 
na žagi in izdelavi palet, OD po dogov-
oru, Ogrinc fvlilan s.p. SP. Brnik 62. 
Cerklje. 9 041/654-880 rooosTo 

ZAPOSLIMO slaščičarja, zaželene de-
lovne izkušnje. Kraljevi mignon d.o.o.. 
Gasilska c. 39. Šenčur. 9 04/281-
77-77 70007w 

ZAPOSLIMO avtomehanika. pisne 
prošnje na naslov: AG GANTAR d.o.o.. 
Ul. Bratov Praprotnik 10. Naklo roooess 

ZAPOSLIMO serviserja visokotlačnih 
aparatov K^her s poklicno oz. sred-
njo tehnično izobrazbo. Gitas d.o.o., 
Zg. Bitnje 1, 4209 Žabnica, 04/231-
56-90 7001042 

IŠČEM 

ING. išče novo službo - inštrukcije 
mat., kem. fiz. na vašem domu. 9 
04/202-65-32.031/534-061 700«008 

IŠČEM kakršno koli administrativno 
delo ali delo na računalniku (tipkanje, 
pretipkavanje ipd.), 9 031/206-352 

IŠČEM DELO kot vaajška vašega otroka 
na mpjem dormj. 9 040/647-492 7001029 

STORITVE 
NUDIM 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter 
s.p.. Senično 7. Križe, tel.: 59-55-
170.041/733-709: žaluzije. roloji, ro 
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki, markize. wvAV.asteriks.Tiet 

7000826 

BARVANJE fasad in napuščev do. 15. 
februarja 20% popusta. Megamatrix. 
d.o.o.. Staretova 39. Kranj. 9 
041/570-957 700087? 

BELJENJE notranjih prostorov, kitanje 
sten in stropov, odstranjevanje tapet, 
barvanje vseh vrst fasad, premazi 
oken. vrat in napuščev. Pavec Ivo s.p., 
Podbrezje 178. Naklo. 9 031/39-29-
09 7000221 

BYTRYOI BENE IN OSTAU d.n.o. 
Sta«evo 7, Kranj, cvsifa vsa gradbena dela, 
notranje omete, fasade, adaptacije, urejarv 
je in tlakovanje dvorišč, z vašim ali našim 
materialom, škarpe s kamenjem in 
betonom. 9 041/561-838 7ooow8 

NUDIM vsa gradbena dela, notranji 
ometi, vse vrste >asad. adaptacije, 
novogradnje, tlakovanje dvorišč, 
kvalitetno, hitro in poceni. Gradbeno 
podjetje Kranj d.o.o.. Zupanova 6, 
Šenčur. 9 051/354-039 7000097 

OBNAVLJAMO KOPALNE KADI z 
nabrî gavanjem epoksi emajlne pre-
vteke. Izkušnje in jamstvo. IDEJA, Žiga 
Snoj s.p., Brilejeva 16, Ljubljana 
041/592-169 7000873 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okolici - rezervirajte svoj ter-
min, Megamatrix, d.o.o,, Staretova ul. 
39. K/anj. 9 041/570-957 70oose9 

RTV SERVIS Štnko Marko s.p., C. na 
Klanec 53, Kranj. pop. TV, vkJeo, ma»i 
gos aparatov, 9 04/233-11-99 7000757 

IŠČEM 

IŠČEM GOSPO za čiščenje 1-2>c 
tedensko, manjšega prostora, 9 
041/384-053 700101S 

IZVAJALCE od podaljšane 111. gr. faze 
do končne izdelave klasično grajene 
hiše, 9 041/543-876 7000992 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI 
Oo 7 tet, na osebni dohodek ali 

pokojnino, do 50 % obremenitve. 
Krediti na osnovi vozila, ter leasingi 

za vozila stara do 10 let 
MOŽNOST ODPLAČILA 

NA POLOŽNKTE, PRIDEMO 
TUDI NA DOMl 

NUMERO UNO Rob«ft Kukovec 
Mlinska uL 22, Mar3)or 
TeL 02/252'4fr26, 

mob: 041/750560,041/331^1 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PLESNI TEČAJI - UGODNE CENE. 
standandni, latino in svving plesi za vse 
generacije. Vabljeni v Studio Tango. 
Bntof 316. Kranj. 9 041/820-485. 
www.studiotango.com 70«7i7 

ZASEBNI STIKI 
ŽENITNA POSREDOVALNICA ZAU-
PANJE posreduje za poštene zveze, 
za vse starosti po vsej SLO. Mnogo se 
jih je že spoznalo, naj se Vas še večl. 
031/505-495 /oooaa? 

RAZNO 
PRODAM 

GOBELIN Zadnja večerja. 8 
041/790-216 7001044 

ROČNO slamoreznico in vprežne sani. 
9 04/25-22-507 7001012 

ZAHVALA 

Ob slovesu naše ljube tete 

D A N I C E JUSTINE PAVLIN 
iz Kranja 

se zahvaljujemo osebju Doma upokojencev Kranj za skrb in nego, članom Društva Auris za 
poslovilne besede in vsem za izrečeno sožalje in spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala Mojci 

Gorenc in vsem, ki ste jo obiskovali in ji polepšali dneve. 

V S I N J E N I 

Z A H V A L A 

Ob izgubi drage mame, stare mame, sestre, tete. sestrične in svakinje 

A N T O N I J E PEGAM 
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, posebej Tončki. Šuštar, 

prijateljenn, sodelavcem in nekdanjim sodelavcem za izrečena ustna in pisna sožalja. 
za podarjeno cvetje in sveče. 

Posebno zahvalo izrekamo vsem. ki ste jo zdravili pri njeni bolezni, asist. mag. Ireni Oblak, 
dr. med.. Olgi Cerar, dr. med. in osebju Onkološkega inštituta v Ljubljani. 

Za lepo pogrebno slovesnost izrekamo zahvalo gospodu kaplanu, pogrebni službi, 
moškemu pevskemu zboru NI KO in trobentaču za zaigrani pesmi. 

Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem Številu spremili na njeni zadnji poti. 

Primož z družino, Marjeta z družino, T i n a z družino, brata, sestre in ostalo sorodstvo 

http://www.studiotango.com
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Zaposlitev 
in dobra plača 
A N A HARTMAN 

V tokratni anketi s m o bodo-
če srednješolce povprašal i , 
na katerih šolah s o obiskali 
informativne dneve, kam se 
b o d o vpisali in na osnovi 
česa so sprejeli to odločitev. 

^ 1 

Oorde Popovič, Kranj: 

"Bil sem na ekonomski šoli 
in v tehniškem š o l s k e m 
centru v Kranju. Verjetno se 
bom raje vpisal v program 
mehatronik na Iskro, ker se 
mi zdi, da je ta kader bolj 
iskan kot pa ekonomisti ." 

Urška Žerovnik, Dobrova: 

"Bila s e m na šoli v Strahi-
nju. Z a n i m a m e program 
kmetijski in vrtnarski tehnik, 
razmišljam pa še o ekonom-
ski šoli. Moram premisliti, s 
katero izobrazbo bom lažje 
pridobila zaposlitev." 

Aljaž Nadižar, Kranj: 

"Bil sem na kranjskem teh-
niškem šolskem centru. Za-
nimam se za program me-
hatronik. Do zdaj ni bilo 
omejitve vpisa. S s lužbo ne 
bo problemov, pa še plača 
je menda dobra." 

Ana Podobnik, Naklo: 

"Obiska la s e m kranjsko 
g i m n a z i j o in b iotehniško 
š o l o v Strahinju . T a m bi 
vpisa la p rogram vrtnarski 
tehnik in m o g o č e se bolj 
nagibam k tej izbiri." 

Rok Franke, Strahinj: 

"Bil sem s a m o na biotehni-
ški šoli v Strahinju. Verjetno 
se bom vpisal v program 
s lašč ičar , ki ga b o d o na 
novo uvedli . Mis l im, da 
bom imel dobre možnost i 
za zaposl itev." 

Učence zanima zaposlitev 
Andreja Pogačnik, direktorica Tehniškega šolskega centra Kranj: "Da je največ potreb po 
naravoslovno in tehniško izobraženem kadru, se bodoči dijaki in njihovi starši vse bolj zavedajo." 

A N A H A R T M A N 

Kje nadaljevati šolanje, je 
za mars ikoga ena najtežjih 
odločitev v ž iv l j en ju . Prav 
zato so informativni dnevi, 
ki so potekali minu l i petek 
in soboto , b o d o č i m dija-
k o m in š tudentom v veliko 
p o m o č . N a G o r e n j s k e m 
osnovno šolo letos končuje 
2 . 0 6 6 učencev . " T o je za 
več kot tri oddelke m a n j kot 
v preteklem šo l skem letu in 
to se bo nekje m o r a l o po-
znati ," je razmiš l ja l ravna-
telj G i m n a z i j e Škof^a Loka 
Mar jan Luževič, ki je bil si-
cer zadovo l j en z o b i s k o m 
na i n f o r m a t i v n i h dnev ih . 
"V zadnj ih letih opažamo, 
da s e pri nas povečuje števi-
lo tistih učencev, ki se želi-
jo i zb i rn i tuji jez ik iz 
o s n o v n e šole pri nas učiti 
na nadaljevalni ravni. In če 
na d r ž a v n i ravni obsta ja 
skrb, da se premalo mladih 
odloča za naravos lov je , je 
pri nas kar velik interes za 
oddelke s poudarkom na 
naravoslovju," je še dejal. 

T u d i na Srednj i šoli Jese-
nice je bil ravnatel j S t a n e 
V i d m a r zadovol jen z obis-
k o m . "Največ zanimanja je 
bilo za programe vzgojitelj 
p r e d š o l s k i h otrok, tehnik 
zdravstvene n e g e in strojni 
tehnik. Očitno s o starši in 

Na Srednji biotehniški šoli v Strahinju so bodočim dijakom programe predstavili 
prek enajstih delavnic./ foio:Tina ooki 

dijaki vse bol je obveščeni , 
k je p r i m a n j k u j e kadra," je 
dejal. Nekol iko m a n j zani-
m a n j a je bi lo za programa 
s t ro jn i in kons t rukc i j sk i 
m e h a n i k ter administrator, 
k je r so p r e d leti imeli dva 
oddelka, zdaj pa le še ene-
ga. Na T e h n i š k e m šo lskem 
c e n t r u K r a n j so na in for-
m a t i v n e m dnevu opaz i l i 

zelo veliko zan imanja za ra-
č u n a l n i š t v o in p r o g r a m 
mehatronika. " G r e za novo 
interdisc ip l inarno vedo, ki 
s m o jo pred d v e m a letoma 
začeli poučevati na poklicni 
in višješolski ravni, lani pa 
še n a tehnični s rednješol -
sk i , " je pojasnila direktori-
ca Andre ja Pogačnik. Tudi 
na nov i . S r e d n j i biotehni-

ški šoli v S t r a h i n j u je bil 
ob i sk n a d pr ičakovanj i . V 
pretekl ih šo lsk ih let ih je 
bilo največ z a n i m a n j a za 
progama kmetijski in vrtnar-
ski tehnik, sicer pa si veliko 
obetajo tudi od izobraževa-
nja pekov in slaščičarjev. Ta 
dva programa bodo z novim 
šolskim letom ponudil i kot 
prvi na Gorenjskem. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 
Danes, v torek, zjutraj bodo padavine ponehale, od severoza-
hoda se bo pričelo jasniti. Sreda bo sončna, zjutraj bo pone-
kod megla. V noči na četrtek bo deževalo, nad 7 0 0 m pa sne-
žilo. V četrtek bo pretežno oblačno, padavine bodo ponehale. 

Agencija RS £k olcoljt, Urad za Mcteorlogijo 
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KRANJ 

Sava pokrovitelj proslave v Bruslju 
Slovenski kulturni in državni praznik 8. februarja so na praz-
nični dan zvečer počastili tudi v Slovenski hiši v Bruslju. Po-
krovitelji večera s o bili Sava iz Kranja in predsednik njene 
uprave janež Bohorič ter evropski poslanec Lojze Peterle, ki je 
bil tudi slavnostni govornik. Program sta povezovali Alenka 
Bole Vrabec iz Radovljice in Jennifer Johnson iz Združenih 
držav Amerike, Lojze Peterle je dejal, da imamo v Sloveniji 
podjetja z veliko poslovne kulture, ki razumejo pomen kul-
ture. Tako je tudi Sava. Prepričan je, da bi Prešerna šteli med 
očeta Evrope, č e bi se rodil okrog leta 1 9 2 0 . Večera se je 
udeležilo veliko gostov iz vse Evrope. Za dobrote Gorenjske 
in Pomurja so poskrbeli kuharji Sava hotelov Bled in Panon-
skih toplic. J. K. 

SOVODENJ 

Premierno Štala na odru 
V nedeljo so v kulturni dvorani na Sovodnju premierno upri-
zorili gledališko igro Štala na odru. Zanimivo je, da so avtorji 
igre kar mladi sovodenjski igralci sami. Dogajanje je postav-
ljeno na hribovsko kmetijo, kamor so postavljeni junaki pred-
stave, lahko bi rekli kar pravega šova. Pisano odrsko druščino 
so oblikovali Lenart Šifrar, Davorin Likar, Marjeta Šubic, Kat-
ja Jezeršek, Gašper Likar, Martina Jezeršek, Grega Platiša, Ur-
ban Jezeršek, Jure More, Alenka Šubic in Katja Kosmač. Šov 
je duhovito povezoval Jurij Uršič, strokovno pomoč pri pred-
stavi je nudil izkušen režiser Jelko Podobnik, sceno in efekte 
pa sta pripravila Niko Bevk in Štefan Likar. L K. 

LjusgANA 

Naftni derivati dražji 
Opolnoči so začele veljati nove, višje cene naftnih derivatov. 
Liter motornega bencina N M B 95 se bo podražil za 0 , 0 2 9 
evra in je nova cena 0,954 evra, liter motornega bencina NMB 
98 za 0,031 evra in je nova cena 0,965 evra, liter dizelskega 
goriva PLO D-2 za 0 ,022 evra in znaša nova cena 0 ,909 evra, 
IKer kurilnega olja pa za 0 , 0 2 6 evra, njegova nova cena znaša 
0,550 evra. 

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

R D T E R M O : C l I M O S 

Hala Poden, sreda, y | aLldl 14. 2. 2007, ob 20. uri 1 Potautnh t/e. Shoiia Lo>wi 
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www-radlo-kranJ.si 



G o r e n j s k i G l s s M O BROKER JE IZREDNA PRHOGA ČASOPISA GORENJSKI GUVS OB IO. OBLETNICI G B D GORENJSKE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE D.D. WW.GORENJSKIGLAS.SI 

Radi bi čimveč ljudi 
naučili varčevati 
za lastno prihodnost 
"Stranke prihajajo in ostajajo, še več, priporočajo 
nas svojim prijateljem, znancem, poslovnim 
partnerjem ... To pomeni, da so zadovoljne in da 
nam zaupajo," pravi Ani Klemenčič, predsednica 
uprave GBD. 

Stran 6 , 7 

» f 

7 

Naš cilj so 
zadovoljne 
stranke 
v GBD je sedemindvajset 
zaposlenih, pretežno mladih, 
ki so najbolj zadovoljni, 
ko so zadovoljne njihove 
stranke. 

Stran 8 , 9 
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Deset let GBD 
Gorenjske borznoposredniške družbe 

DEJAVNOSTI 

Osebno upravljanje 
premoženja 

Število investitorjev, ki CBD 
zaupajo osebno upravljanje 
premoženja, narašča. Lani je 
CBO upravljala že 24,2 mili-
jona evrov sredstev, ki jih je 
oplemenitila povprečno za 
66 odstotkov. 

Stran 3 

DONOSI 

Donosi na Ljubljanski 
borzi v letu 2006 
Lansko dogajanje na Ljub-
ljanski borzi najbolje odraža 
gibanje borznih indeksov. 
Indeks SBI TOP je lani pora-
sel za skoraj 57 odstotkov, 
indeks SBI 20 za 3S in indeks 
PIX za 30 odstotkov. 

Stran 4 

EKONOMIJA 

Premiki med 
največjimi podjetji 

Pogled na vrstni red naj-
uspešnejših svetovnih pod-
jetij pokaže trende v globalni 
ekonomiji. Največji premik 
so dosegla podjetja, ki se 
ukvarjajo z izkoriščanjem 
naravnih bogastev. 

Stran 5 

NALOŽBE 

Naložbe na-tujih 
kapitalskih trgih 
Leto 2006 je bilo za vlagate-
lje na tujih trgih izjemno 
uspešno, na razvijajočih se 
trgih so v povprečju dosegli 
30-0dst0tni donos. In kaj 
lahko pričakujemo letos? 

Stran 1 0 

DAVKI 

Novosti zakona 
o dohodnini 
Konec leta 2006 je državni 
zbor sprejel paket novih 
davčnih zakonov, med kate-
rimi je za fizične osebe naj-
pomembnejši Zakon o do-
hodnini (ZDOH-2), ki je za-
čel veljati 1. januarja 2007. 

Stran 1 2 , 1 3 

VREDNOSTNI PAPIRJI 

Izkušnje malega 
delničarja 
Rajko Simič Iz Kranja je prve 
delnice kupil že leta 1992 in 
velja za enega prvih malih 
delničarjev na Gorenjskem. 
Njegove izkušnje so zanimi-
ve in koristne. 

Stran 1 4 
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GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA D. D. 

1996 - 2006 
1996 
5. april 

22 . november 

27. november 

1997 
6 , januar 

15. september 

1998 
18. november 

1999 
31. december 

2 0 0 0 

1. april 

4 . oktober 

31. december 

31 . december 

2001 
29. junij 

31. december 
31. december 

2 0 0 2 

28. avgust 

20 . november 

3. december 

6 . december 

27. december 

31. december 

2 0 0 3 

31. maj 

31. december 

31. december 

2004 
25. marec 

31. december 

31 . december 

2005 
30. junij 
30. junij 

december 

2006 
26 . februar 

30. julij 
14 . oktober 
oktober 

22. november 

J I . december 

51. december 

december 

december 

31. december 

imenovanje prve uprave in nadzornega sveta 
družbe 

registracija družbe pri Okrožnem sodišču v Kranju 

sprejem v članstvo na Ljubljanski borzi d. d. 

prvi sklenjen posel z vrednostnimi papirji 
na Ljubljanski borzi d. d. 
izide prva številka glasila Moj broker 

sklep o povečanju osnovnega kapitala 
na 150 mio SIT 

bilančna vsota doseže 1 mrd SIT 

najem poslovnih prostorov na Koroški 31, v Kranju 

prvi sklenjen posel 2 vrednostnimi papirji v tujini 

bilančna vsota presega 15 mrd S IT 

družba posluje z več kot 2 .200 komitenti 

sklep o povečanju osnovnega kapitala 
na 450 mio SIT 

družba posluje z več kot 4 .000 komitenti 
sodelovanje z več kot 40 pogodbenimi poslovnimi 
enotami 

nakup lastnih poslovnih prostorov v Ljubljani 
sklenitev prvega posla prek internet sistema 
trgovanja G B D On-iine 
otovoritev lastne poslovalnice v palači 
Eurocenter Ljubljani G B D Discount Broker 
donacija 1 milijon tolarjev Zavodu Korak 
(za rehabilitacijo mladih s poškodbami glave) 
rekordno število izvršenih naročil na LJSE 
v enem dnevu 2.281 

bilančna vsota G B D Gorenjske borznoposredniške 
družbe preseže 35 mrd SIT 

število strank na posredovanju (brez enkratnih 
strank) 5651, na gospodarjenju pa 124 
bilančna vsota presega 58 mrd SIT 
družba posluje z več kot 6.300 komitenti 

prvo oddano naročilo preko e-poslovalnice 

bilančna vsota G B D d. d. znaša 86 mrd SIT 

družba posluje z več kot 8.577 komitenti 

bilančna vsota znaša 88 mrd S IT 
družba posluje (posredovanje in/oz. gospodarjenje 
s premoženjem) z več kot 9 .280 komitenti 
število aktivnih uporabnikov G B D On-line sistema 
preseglo število i . o o o 

obisk partnerja E*Trade v Berlinu - izobraževanje 
na temo izvedenih finančnih instrumentov 
bilančna vsota znaša 91,34 mrd SIT 
izdaja obveznic - G B D i 
3. mesto po opravljenem prometu na Ljubljanski 
borzi vrednosmih papirjev 

G B D praznuje lo-letnico poslovanja 

1.550 aktivnih uporabnikov internemega 
trgovalnega sistema G B D On-lire 

družba posluje (posredovanje in/oz. gospodarjenje 
s premoženjem) z več kot 9.743 komitenti 
z nami je doslej poslovalo že več kot 1 1 0 . 0 0 0 
strank 
v letu 2 0 0 6 beležimo 6 0 odstotkov oddanih 
naročil preko G B D On-line sistema 
uspešen prehod na evro 

-. ' s ' 
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Ob sprejemu GBD-ja v članstvo na Ljubljanski borzi 
(27. november 1996) 

Prvi štirje sodelavci GBD-ja (april 1997) 

Ob izidu prve številke glasila Moj Broker 
(15. september 1997) 

Ob peti obletnici GBD-ja (22. november 2001) 

G B D je Zavodu Korak podaril milijon tolarjev in 
računalnik (6. december 2002) 

GBD na Slovenskih finančnih dnevih v Cankarjevem 
domu v Ljubljani (22. - 24. april 2003) 

GBD-jevci na enem od številnih izobraževanj, tokrat 
na Brdu 

Predstavniki GBD-ja z vodilnimi E-trade na finančnem 
sejmu v Stuttgartu (1. april 2006) 



DEJAVNOST 

Osebno upravljanje 
premoženja - gospodarjenje 
Klasične oblike varčevanja (bančni depoziti, tuje valute) ne prinašajo več zadovoljivih donosov in vse 
več ljudi svoje prihranke (pre) usmerja na trg kapitala. 

A L E N K A E R Ž E N 

Velika izbira produktov, ne-
stabilnost trgov, premajhen 
slovenski kapitalski trg, ne-
poznavanje tujih trgov, po-
manjkanje časa in znanja so 
najpogostejši razlogi za 
upravljanje premoženja. 

Komu je osebno upravljanje 
premoženja namenjeno? 

Namenjeno je investitorjem: 

• ki niso zadovoljni z vse 
nižjimi donosi bančnih 
depozitov in tujih valut, 

• nimajo časa in/ali znanja 
za samostojno plemenite-
nje prihrankov, 

• imajo stalne presežke, ki 
bi jih želeli oplemeniti z 
namenom večjih investi-
cij v prihodnosti, 

• razpolagajo z denarnim 
presežkom vsaj 15.000 
evrov. 

Kakine so prednosti osebne-
ga upravljanja premoženja.' 

• Za vaše naložbe skrbijo 
naši strokovnjaki z dolgo-

letnimi izkušnjami na fi-
nančnem trgu. 

• Upravljavec je nagrajen 
tudi od donosa, ki ga do-
seže na portfelju stranke 
in je tako stimuliran k do-
seganju čim višjih dono-
sov. 

• Neposredno dostopamo 
do vseh pomembnih sve-
tovnih trgov in optimizi-
ramo portfelj (regijsko, 
panožno, valutno in glede 
na tveganje). 

• Vaš osebni portfelj skuša-
mo tudi davčno optimizi-
rati (nakup certifikatov, ki 
so po trenutni davčni za-
konodaji neobdavčeni). 

• Napoved za odmero dav-
ka od kapitalskih dobič-
kov, če je potrebna, za vas 
v celoti pripravimo mi. 

• Smo "neodvisni finančni 
svetovalec" in se res 
potrudimo za vas. 

Kakšen je postopek izročitve 
sredstev v upravljanje? 

Oglasite se pri nas, kjer vam 
osebno upravljanje premo-
ženja podrobneje predstavi-

mo. Sklenemo pogodbo, v 
kateri glede na pričakovanja 
in želje izberemo tip uprav-
ljanja. 

Za sklenitev pogodbe potre-
bujemo za fizične osebe: 

• osebno izkaznico ali po-
tni list, 

• davčno številko, 
• transakcijski račun. 

Za pravne osebe pa: 

• sklep o registraciji - izpis 
iz sodnega registra pod-
jetja, ki ni starejši od treh 
mesecev, 

• davčno številko, 
• transakcijski račun, 
• fotokopijo osebnega do-

kumenta zakonitega za-
stopnika in njegovo davč-
no številko. 

Po podpisu pogodbe prej-
mete položnico za nakazilo 
denarnih sredstev na TRR 
za stranke St.: 0150-2000-
7250-097. Od tu dalje je vse 
v naših rokah. Oblikujemo 
portfelj, ki ustreza vašim že-

Sredstva na upravljanju: 

Sredstva na upravljanju (v mio EUR) 
3 0 . 0 0 

ZS .00 

Ijam oz. vašim finančnim ci-
ljem ob upoštevanju vaše 
naklonjenosti do tveganja. 
Investicijska politika ni fiks-
na tako kot pri vzajemnih 
skladih, temveč naložbe 
spreminjamo glede na tre-
nutno aktualnost. Dnevno 
spremljamo portfelj, analizi-
ramo posamezne naložbe in 
trge. O stanju vašega pre-
moženja in vseh spremem-
bah vas obveščamo trime-
sečno, vsak dan smo za vas 
dosegljivi po telefonu ali 
elektronski pošti, veseli pa 
smo tudi vašega osebnega 
obiska. 

Za vse navedeno vam zara-
čunamo upravljavsko provi-
zijo v višini 0,25 odstopa od 
povprečne vrednosti portfe-
Ija mesečno, konec leta pa 
naredimo izračun dobička, 
od katerega 90 odstotkov 
pripada vam, 10 odstotkov 
pa upravljavcu za čim boljše 
upravljanje. Posredniških 
provizij pri posameznih 
transakcijah ne zaračunava-
mo. Drugih vstopnih in iz-
stopnih stroškov ni. 

»4.a 
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Število strank na upravljanju: 

število strank 

1 

Donos (povprečni donos na nju znašal kar 118 odstotkov, 
upravljanju) preračunano na letno raven 

smo tako strankam v 
V zadnjih treh letih je pov- povprečju prigospodarili kar 
prečni donos na gospodarje- 29,75 odstotka na leto. 

Prek GBD na tuje trge 
C B D je slovenskim vlagateljem med prvimi omogočila trgovanje na tujih borzah. Z le nekaj strankami 
in naročili v letu 2000 smo do danes zrasli do meje, ko promet s tujimi vrednostnimi papirji 
predstavlja že tretjino celotnega letnega prometa, pri čemur je v preteklem letu narasel z 22 na 
68 milijonov evrov. 

G O R A N D O L E N C 

Na kakšen način vstopajo 
slovenski vlagatelji na tuje 
trge? Skladi, delnice, certifi-
kati? 
Zelo različno in odvisno od 
trgov. Na razvitih trgih Za-
hodne Evrope, ZDA, Japon-
ske idr. so bili v začetku zelo 
popularni vzajemni skladi, 
te so nato po priljubljenosti 
zamenjali ETF skladi, ki 
imajo bistveno nižje uprav-
ljavske provizije in pogosto 
dosegajo tudi boljše rezulta-
te. Danes so najbolj aktualni 
naložbeni certifikati, njiho-
va bistvena prednost je v 
tem, da gre za izvedene fi-
nančne instrumente, ki po 
naši davčni zakonodaji niso 
obdavčeni. 
Nekoliko drugače je na raz-
vijajočih se kapitalskih tr-
gih, kot npr. na trgih nekda-
nje Jugoslavije. Tam še do 
pred časom nismo imeli 
druge možnosti naložbe ne-
posredno v delnice, od lan-
skega leta dalje pa se lahko 
vlagatelji izpostavijo tej re-
giji tudi preko vzajemnih 
skladov. 

Kateri trgi so naložbeno naj-
bolj zanimivi za slovenske 
vlagatelje? 
Naložbeno zanimive regije 
se seveda skozi čas spremi-
njajo in skladno s tem se se-
lijo tudi naložbe naših vlaga-
teljev. Tako smo bili pred 
nekaj leti zelo močno izpo-
stavljeni trgom nekdanje Ju-
goslavije, danes pa večino 
svežih naložb opravimo z 
nakupi naložbenih certifika-
tov na Stuttgartski borzi, 
preko katerih dosežemo iz-
postavljenost do najrazlič-
nejših naložbenih regij (Ev-
ropa, ZDA, Kitajska, Indija, 
Slovenija), panog (farmaci-
ja, bančništvo, telekomuni-
kacije, ...), surovin, valutnih 
razmerij, idr. 

Ali smo Slovenci bolj dolgo-
ročni vlagatelji ali smo na-
gnjeni k aktivnejšemu trgo-
vanju? 
Večina Slovencev danes vla-
ga prosta sredstva z name-
nom dolgoročno oplemenit-
ve. To je logično, saj nalož-
be na borzo zaradi svoje vo-
latilnosti veljajo kot dolgo-
ročne naložbe, se pravi za 

pet let ali več. V zadnjem 
času opažam, da se kljub 
vsemu na trgu pojavlja vse 
več investitorjev, ki so pre-
cej aktivni pri trgovanju, 
predvsem s certifikati. Eden 
od razlogov zato je prav go-
tovo tudi v tem, da pri certi-
fikatih nismo obremenjeni 
z davčnim vidikom in se 
tako hitreje odločimo za 
prodajo. Poleg tega certifi-
kati s finančnim vzvodom 
omogočajo izjemno visoke 
zaslužke v kratkih obdobjih, 
česar nismo navajeni in 
zato se pogosto hitro umi-
kamo iz donosnih naložb. K I 
aktivnosti vlagatelje spod-
bujajo tudi sodobni, on-line 
trgovalni sistemi, ki ponuja-
jo obilico informacij in le z 
nekaj kliki na miško lahko 
opravimo nakup ali prodajo 
na borzi, stroški pa so sko-
raj zanemarljivi. 

Kaj pa stroški? }e v tujini bi-
stveno dražje trgovati z vred-
nostnimi papirji kot doma? 
Zelo odvisno od trga. Med-
tem ko so trgi nekdanje Ju-
goslavije stroškovno nekoli-
ko dražji kot posredovanje 

na domači borzi, je npr. on-
line trgovanje preko E*Tra-
da lahko tudi bistveno cenej-
še, saj provizije segajo vse 
do 0,15 odstotka za posel. 

Kako poteka postopek naku-
pa na tujih trgih? 
Stranka mora v GBD podpi-
sati pogodbo o borznem po-
sredovanju ali upravljanju 
premoženja na tujih trgih. 
Za odprtje se mora osebno 
zglasiti v GBD d. d. v Kranju 
ali GBD Discount Broker v 
Ljubljani, lahko pa tudi v ka-
terikoli naši pogodbeni po-
slovni enoti, ki jih je več kot 
petinštirideset po vsej Slove-
niji. Za sklenitev pogodbe 
potrebujemo osebni doku-
ment ali potni list, davčno 
številko in bančni račun. 
Ce stranka želi samostojno 
trgovati preko on-line siste-
ma, poskrbimo tudi za od-
prtje računa pri naših tujih 
partnerjih. Stranka ob od-
prtju računa dobi tudi vse 
ostale potrebne informacije 
o samih postopkih pa tudi z 
naložbenimi namigi ne sko-
parimo, kljub temu da smo 
Gorenjci. 

Tolarji pred Nebeškimi vrati 

Pridejo vsi tolarski kovanci in bankovci pred Nebeška 
vrata. 
Sveti Peter jih povpraša: "Kaj pa vi tu gori?" 
"Naš čas se je iztekel, v Sloveniji so uvedli evre." 
"No, prav, potem pa kar naprej." 
Odpre jim vrata in vsi kovanci ter bankovci za 10, 20, 
50, 100, 200 in 500 tolarjev odskakljajo naprej, 
bankovcem za 1.000, 5.000 in 10.000 tolarjev pa za-
loputne vrata in pribije: "Vipa žal ne morete v nebesa." 
"Zakaj pa ne, če smo pa največ vredni?" se začudijo 
"jurčki". 
"Ker vas nisem nikoli videl v cerkvi..." 

^ 10 let moj broker 
MOJ broker je priloga Cor̂ rtjskega glasa 

JZOAJATEg 
Corenjski glas. d. o. o.. Kranj. Zoisova 1. 4000 Kranj 

ODGOVORNA UREDNICA 
Marija Votfjak 

UREDNIK PRILOGE 
Cveto Zaplotnik 

OBLIKOVNA ZASNOVA 
)cfne| Stritar. Tricikel 
TEHNIČNI UREDNIK 

Grega Flajntk 
FOTOGRAFIJA 

Tina Doki. Corazd Kav£i£ 
VOD|A OGLASNEGA TRŽENJA 

Mateja Žvižaj 

Moj broker ft pnlofJ C«top<M Ĉ ntfljvkj {lat It i). lu |* i) febrw*r|* * (Ulcladi 46.400 ctvodov. 
T«tk: ScC d.d. DKtr̂ ucii*: Poiia SlMvmje. d. o. o.. Minbor. 

CORENJSKI ClAS )e rrfiitnrvM bÛ ovnj Ht »toritvena znamka pod U pri Uradu ftS <• •n(«M(u«(n<> U\(n»-
no, UtiJAovMfij in Mâ telj: Cerenitiri g/tt. tf.0.0.. Kranj / Oir«ktw>u. Mari,« VMitk f N«>lov; Zonova 1.4000 Kranj 
I Tel.: 04/>0) 4* 00. fax: 04/101 43 >). e-polU: info4>g-giM it; rntli ô aii m oimrtnlc«: t«l.; 04/20143 47 (>pf«rrm na 
avlMMtiiem odznmtkv 24 ur dnevn«}; t/ndn« vult <fe(ovn< dan od 7. do ij. itre / COfC«»tto l\»\ )e poJWl««V. il-
haja ob tocUt m pctfcih. v naUadi U.000 itvodov / AcdAe pnk«e: Moja Coreî ika. letopn Coranjska (mkrat t̂ nô  
m dew1 tekalnih polog / Trtfc SFT. d. A. l|i/b)|a<w / Naroteina ttl. 04/»» 42 4« / Cena iM CUR/igo 5»T. tel-
na narafnina. eU>̂ /50.446J) SH. Cene v SIT M pcm«utui>c po Ktd^ umaniav« 1 CUft )• 3)9. «40 STT. Rtdru 
pUiJttb .maio SO * poputta. polletni iffit, popMtta. Jetni jj % po|>u\ia: v cm« t« vra<v«a« ODV po itopnii 
>uro<nM it upoi(«va od lekoie itevllke Cnop̂M tfo pisncfa piekkt, k> velja od xs{«tka nailtdnicga ob>»<un»Vet) 
ofedobfa / Ofiajf« stontvt po ceniku; Ofiavm Crtmje- Irt: 04/30» 414<l 



D O N O S I 

Donosi na Ljubljanski borzi v letu 2006 
INDEKSI 
OZNAKA IMEVP 01.01.2006 27.12.2006 DONOS JPIG JAVOR PIVKA 2.35 3.17 34.89% 
SBITOP INDEKS SBI TOP 940J6 1-473.33 56.71% MHLC FOND INVEST 4.59 6.ig 34.64% 
SBI20 INDEKS SBI 20 4.608,73 6.382.92 38.50% POPG PU\MA- PUR 9.39 12.56 33J6% 
P!X INDEKS PROSTEGA TRGA 3.910,11 5.084,12 30,02% TSOR TOVARNA SLADKORJA 0 R M 0 2 12,52 16,70 33.39% 

TRiR TRDNJAVA 1 HOLDING 1,17 1.55 32,48% 
BORZNA KOTACIJA PRVA KOTACIJA MPLR MEDVESEK PUSNIK 73.46 96.39 31,21% 
OZNAKA IMEVP 01.01.2006 27.12.2006 DONOS GGBG GOZDNO GOSPODARSTVO BLEC ' 7.10 9.18 29,30% 
KRKG KRKA 427.47 784.75 83,58% MRiR Ml 1.58 2,00 26,58% 
PETC PETROL 296,68 493.91 66,48% BELG BELINKA 15.44 19,20 24.35% 
LKPG LUKA KOPER 29»i7 47.29 62,12% APAG ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA 11.03 13.69 24,12% 
DRKR DROGA KOLINSKA 11,86 17.6 48.40% 

RGS ZDRAVlLIbCt ROGAŠKA 0,51 0,63 23.96% DRKR DROGA KOLINSKA 11,86 17.6 48.40% TRoR TRDNJAVA HOLDING 1,04 1.28 23,08% MELR MERCATOR 153.19 212,86 38,95% 
TRoR TRDNJAVA HOLDING 1,04 1.28 23,08% MELR MERCATOR 153.19 212,86 38,95% MAHR MAKSIMA HOLDING 346 4.25 22,83% MER MERKUR 149.39 205.63 37.65% 
MAHR MAKSIMA HOLDING 346 4.25 22,83% MER MERKUR 149.39 205.63 37.65% ZV2R ZVON DVA HOLDING 1.51 1.84 21.85% GRVC GORENJE 22,63 26,65 17.76% 
ZV2R ZVON DVA HOLDING 1.51 1.84 21.85% GRVC GORENJE 22,63 26,65 17.76% ZM2R ZLATA MONETA II 1.75 2.13 21,71% lEKC INTEREUROPA 21.89 25,51 16,54% 
ZM2R ZLATA MONETA II 1.75 2.13 21,71% lEKC INTEREUROPA 21.89 25,51 16,54% TODG TOSAMA •VP«« W v PfV« Irouoii ZVHR ZVON ENA HOLDING 

I . 7 v 
7.93 

ILUJLJ 
9.23 16,39% 

TRSG TRIGLAV NALOŽBE 1.59 1,84 15.72% BORZNA KOTACIJA • DELNICE TRSG TRIGLAV NALOŽBE 1.59 1,84 15.72% BORZNA KOTACIJA • DELNICE HDOG HELIOS, DOMŽALE 843,20 961.49 14.03% OZNAKA IMEVP 0 1 . 0 1 ^ 0 0 6 27.12.2006 DONOS HDOG HELIOS, DOMŽALE 843,20 961.49 14.03% OZNAKA IMEVP 0 1 . 0 1 ^ 0 0 6 27.12.2006 DONOS DZS DZS 21,71 24.62 13.40% LKPG LUKA KOPER 29.17 47.29 62,12% 
DZS DZS 21,71 24.62 13.40% LKPG LUKA KOPER 29.17 47.29 62,12% MISG MITOL SEŽANA 16,70 18,78 12.46% AELG AERODROM LjUBLjANA 41.78 57.49 37.60% 
MISG MITOL SEŽANA 16,70 18,78 12.46% AELG AERODROM LjUBLjANA 41.78 57.49 37.60% GICG CINKARNA CELJE 101,15 "2,67 11.39% ZTOG ZITO 123.55 167,78 35,80% 
GICG CINKARNA CELJE 101,15 "2,67 11.39% ZTOG ZITO 123.55 167,78 35,80% VHDR VIPA HOLDING 3.84 4.17 8.S9% TCRG TERME CATE2 135.14 181,79 34,52% 
VHDR VIPA HOLDING 3.84 4.17 8.S9% TCRG TERME CATE2 135.14 181,79 34,52% TKMG KOSAKl TMI 62.61 66,77 6,64% 

ITBG ISTRABENZ 33.8I 44.79 32,48% IFFR INFOND HOLDING 3.75 3.99 6,40% 
SAVA SAVA 176,56 231,62 31,18% 

IFFR INFOND HOLDING 3.75 3.99 6,40% 
SAVA SAVA 176,56 231,62 31,18% ETRG ETRA 33 413.23 430.12 4,09% 
PILR PIVOVARNA LAŠKO 30.87 40.19 30,19% LIZG LIZ INŽENIRING 6,09 6.26 2.79% MAJG MLINOTEST 5.93 7.51 26,64% 

LIZG LIZ INŽENIRING 6,09 6.26 2.79% MAJG MLINOTEST 5.93 7.51 26,64% RKRG RTC KRVAVEC 4.13 4.17 0,97% SALR SALUS, LJUBLJANA 500.93 630,11 25.79% JASG JADRAN 19,20 19.24 0,21% 
MTSG KOMPAS MTS 3.76 4.58 21.81% TEAG TEKSTINA 0,84 0,83 -0,12% 
lALC ISKRA AVTOELEKTRIKA 37.78 42,56 12,65% ATPG AKTIVA NALOŽBE 3.97 3.96 -0,25% 
PRBP PRO BANKA 25,04 27,48 9.74% 

ATPG AKTIVA NALOŽBE 3.97 3.96 -0,25% 
PRBP PRO BANKA 25,04 27,48 9.74% SKDR KD GROUP 467.49 461,11 -1.36% 
NIKN NIKA 14.47 15.44 6.70% MIPG MIP 6.37 6,22 -2.35% ETOG ETOL 196,18 204,47 4.23% MLHR MODRA LINIJA HOLDING 3.76 3.63 -3.46% 
CZRG GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE 9,18 9.18 0.00% ZDDG TERME DOBRNA 5.84 5.63 -3,60% 
DELR DELO 118.96 112,67 -5.29% 

ZDDG TERME DOBRNA 5.84 5.63 -3,60% 
DELR DELO 118.96 112,67 -5.29% IHPG IN LES 2,50 2.38 •4,80 
CHZG COMET 10,44 9.51 -8,91% JAMR JATA EMONA 4.22 3.97 •5,92% 
OPRC DELO PRODAJA 22.71 18.36 -19,15% KDHR KD HOLDING 50,30 47.15 -6.26% 
EOKC EMONA OBALA 3.51 2,30 -34.47% SLLG SLOVENIJALES 45.91 42,98 -6,38% 

JTKG JUTEKS 116,87 108,94 -6,79% PROSTI TRG-DELNICE GHUG GRAND HOTEL UNION 12,52 11.27 -9,98% 
OZNAKA IMEVP oi.01.2006 27.12.2006 DONOS LSBG LESNINA EMMI 2.09 1.73 -17,22% 
MRoR MERCATA 1.79 5.63 214,53% IFHR CENTER NALOŽBE 2,02 1,66 -17.82% 
MKTG MKT PRINT 10.94 25.04 128.88% VLJG VELANA 2,50 1.92 -23,20% 
TUBG SWATY 16.74 35.47 111,89% GSBG GEA 3.25 2,44 -24,92% 
GTKG GORENJSKI TISK 6,26 12.94 106.71% VHLG HIDROTEHNIK 12,52 8,35 -33.31% 
SIHG SIJAJ HRASTNIK 8,97 17.28 92,64% CETG CETIS 104.77 64.47 -38.47% 
STiR HRAM HOLDING 1.74 2,96 70,11% GEAL GEACOLLEGE 5.09 2.50 -50,88% 
NKPG NIKO 112.75 187.78 66,55% PPDG PRVA POKOJNINSKA DRUZBA 83,48 39.65 -52,50% 
VZPG VIZIJA HOLDING ENA 2,09 3.34 59.81% RGP ZDRAVILIŠČE ROGASKA 6.05 1.25 .79.34% 
MKIR MAKSIMA INVEST 1.47 2,28 55.10% 
VIHR VIZIJA HOLDING 2,30 3.55 54.35% PROSTI TRG - INVESTICIJSKE DRU2BE 
MKOC MELAMIN 19.62 30.05 53,16% OZNAKA I M E V P 03.01^2006 27.12.2006 DONOS 
LL8G LIP BLED 5.01 7.51 49.90% NFlN NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD 1.25 1,86 48.80% 
KRHR KRONA HOLDING 1.67 2.50 49.70% ZVIR ZVON ENA ID 10,21 14.42 41.23% 
ZMDC ŽELEZARNA RAVNE 5.47 8.05 47.17% SNoN KRONA SENIOR'^ 6,26 8.52 36,10% 

- MONTER DRAVOGRAD ZMiN-^ (PBGS) ZLATA MONETA 1, ID 0,53 0,714 34.72% 
NF2R NFD HOLDING 2.89 4,10 41.87% M AIR MAKSIMA ID 9.44 12.46 31,99% 
MAPC MARINA PORTOROŽ 35.48 50,08 41.15% KDIR KD ID 7.98 9.63 20,68% 
lELG ELMO 2.71 3.76 38.75% IFIR INFOND ID 9.05 10,81 19.45% 
KDHP KD HOLDING 23.39 32.13 37.37% IFDR INFOND IDi 4.63 5.38 16,20% 
MILG LESNINA 1101,95 1490.93 35»30% * v Imv 2006 preoblitvir VP v iklad 

Gibanje indeksov na svetovnih 
borzah v zadnjih desetih letih 

Na grafu, ki nam prikazuje gibanje surovin v zadnjih 10 
letih, vidimo, da je največjo rast, i77-odstotno, imelo srebro. 
Nafta se je podražila za 146 odstotkov, približno 77 
odstotkov je pridobilo zlato. Svetovni delniški indeks - M S C I 
World, ki sestoji iz indeksov 23 razvitih trgov: Avstralije, 
Avstrije, Belgije, Kanade, Danske, Finske, Francije, Nemčije, 
Grčije, Hong Konga, Irske, Italije, japonske, Nizozemske, 
Nove Zelandije, Norveške, Portugalske, Singapurja, Španije, 
Švedske, Švice, Velike Britanije in Z D A , je porasel za slabih 
80 odstotkov. V enakem obdobju sta vodilna Evropska in-
deksa močno pridobila na vrednosti in sicer nemški DAX 
120 odstotkov in angleški FTSE 48 odstotkov. Na grafu val-
ut lepo vidimo, kako in kdaj se je krepil evro glede na dolar. 
Na azijskih trgih se je nadpovprečno odrezal avstralski in-
deks in s tem trg, ki je pridobil 1 2 7 odstotkov, podpovprečno 
pa kitajski Hang Seng, s skromnih 42 odstotki rasti in 
Nikkei, ki je v zadnj ih 10 letih končal celo v rdečem ob-
močju. Ameriški indeksi so skoraj vsi zaključili enako kot 
svetovni borzni indeks M S C I World, ki s m o ga vzeli za 
banchmark (primerjavo). Na tem grafu se lepo vidi tudi 
borzni balon (napihnjeni tečaji) zlasti tehnoloških delnic v 
letu 2000. kateremu je sledil borzni zlom. 
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SVETOVNA EKONOMIJA 

Premiki med nai večjimi priporočamo za branje 
/ ) Technical analysis ot the financial markets; )ohn 

Že bežen pogled na vrstni red najuspešnejš ih svetovnih podjetij, ki ga objavlja ameriška revija 

Fortune, pokaže prevladujoče trende v g lobalni ekonomiji. Največji premik s o doseg la podjetja, 

ki se ukvarjajo z izkoriščanjem naravnih bogastev. 

Z O R A N K L E M E N Č I Č 

Naftna podjetja so poglavje 
zase, saj so zasedla kar polovi-
co mest med prvimi deseti-
mi najuspešnejšimi podjet-
ji. Na novo sta se med prvili 
deset uvrstili dve naftni pod-
jetji (Chevron in ConocoP-
hillips), izpadlo pa je - prvič 
po letu 1997 • podjetje Ge-
neral Electrics. Slednji pri-
mer nazorno nakazuje, če se 
ozremo na desetletni trend, 
da se na sceno znova vračajo 
tradicionalne industrije (ru-
darstvo, predelava surovin, 
...) in izpodrivajo industrijo 
s področja "visokih tehnolo-
gij", zdravstvene oskrbe, 
medijev, maloprodaje itd., 
ki so kraljevale zadnjih 
deset let ali nekaj več. 
Razlogi za to so različni, vse-
kakor pa je prevladujoč raz-
log povezan z izjemno hitro 
rastjo globalnega povpraše-
vanja. ki ga diktirajo hitro 
rastoča gospodarstva na Ki-
tajskem, v Indiji, v Ruski Fe-
deraciji, Mehiki, Braziliji. 
Njihovo povpraševanje po 
energiji in drugih surovinah 
je na svetovnih borzah pov-
zročilo tudi povečanje cen 
teh proizvodov. 
Največje svetovno podjetje ev-
ropskega fKjrekla je, saj ne more 
biti drugače - znova s področja 
naftne industrije - Royal Dutch 
Shell, ki je prehitela tekmeca 
British Petroleum. 
Avtomobilska industrija ima 
med prvimi desetimi kar štiri 
predstavnike (General Mo-
tors, DaimlerChrysler, Toyo-
ta Motor, Ford Motor). Če-
prav je General Motors v pre-
teklem obdobju zabeležil veli-
kansko izgubo (10,6 mrd dolar-
jev), je po prihodkih uvrščen na 
visoko peto mesto. Tisto, kar 
lahko pričakujemo v sektorju 
avtomobilske industrije je, da bi 
lahko Toyota. zaradi izredno hi-
trega in učinkovitega razvoja, 
predvsem na področju alterna-
tivnih pogonskih rešitev, kd so 
že danes vzrok njene izredne 
rasti, prehitela svoje konkurente 
in prevzela vodilno vlogo v glo-
balnem avtomobilskem sektor-
j a 

Bančni sektor je tradicionalno 
zelo dobro zastopan med glo-
balno petsto največjimi podjetji, 
saj vs^o deveto podjetje spada 
v ta sektor. Bruto prihodki banč-
nega sektorja so dosegli 24-
odstotno rast Posebno impre-
sivna je bila rast evropskih fi-
nančnih institucij. Credit Agri-
cole je izkazal povečanje dobič-
ka za 88 odstotkov, največja ev-
ropska finančna hiša UBS (Švi-
ca) pa 7} odstotkov. Tradicional-
no mo6ia Deutsche Bank je do-
segla 37Kxlstotno rast. 
Po vrednosti doseženega do-
bička je največja svetovna fi-
nančna skupina Citigroup 
dosegla tretje mesto. V prete-
klem letu je ta hiša odprla več 
kot sto poslovalnic v državah. 

Uvrstitev Prihodek (v mlo $) Dobiček (v mio S) 
2006 2005 PODJETJE 2006 2005 2006 2005 

1 3 Exxon Mobil 339.9830 270,772.0 36,130.0 25,330.0 
2 1 Wal-Mart Stores 315,654,0 287,989.0 11,231.0 10,2670 

3 4 Royal Dutch Shell 306,731.0 268,690.0 25,311.0 18,183.0 
4 2 British Petroleum 267,600.0 285,059.0 22,341.0 15.3710 
5 5 General Motors 192,604.0 193,517.0 -10,567.0 2,805.0 
6 11' Chevron 189,481.0 147,967.0 14,099.0 13,328.0 

7 6 DalmlerChrysler 186,106.0 176,687.5 3.536.3 3,067.1 
8 7 Toyota Motor 185,805.0 172,616.3 12,119.6 10,898.2 

9 8 Ford Motor 177,210.0 172.2330 2,024.0 3.4870 
10 1 12 ConocoPhIlIps 166,683.0 121,663.0 13,529.0 8,129.0 
n 9 General Electrics '57.1530 152,866.0 16.3530 16.819.0 
12 10 Total 152,360.0 152,609.5 15,250.0 n. 955-0 
13 17 INC Group 1 138.2353 105,886.4 8,958.9 7,422.8 
14 16 Citigroup i 131,045.0 108,276.0 24,589.0 17.076.0 
15 13 AXA ! 129,839.2 121,606.3 5,186.5 3.1330 
i6 14 Allianz 121,406.0 118,937.2 5.442-4 2,7350 
17 15 Volkswagen 118,376.6 110,648.7 1.391-7 842.0 
18 30 Fortis 112,35M 75.518.1 4.896.3 4.177.2 
19 60 Credit Agricole 110,764.6 59.0538 7.434-3 4.936-5 
20 19 American Intl. Group 108,905.0 97.9870 10,477.0 9.7310 

v prfgicdg Z9 Mo 7005; ChevronTnfaco 

Prvih dvajset podjetij na listi FORTUNE Global 500 (po višini dobička) 

Uvrstitev Dobiček (v mlo $) Rast dobička 
2006 2005 PODJETJE 2005 2004 2005/2004 

1 1 Exxon Mobil 36,130.0 25.330.0 42.6 
2 2 Royal Dutch Shell 25,311.0 18,183.0 39.2 
3 3 Citigroup 24,589.0 17,046.0 44-3 
4 5 British Petroleum 22,341.0 15.3710 45-3 
S 6 Bank of America Corp. 16465.0 14,143.0 16.4 
6 4 General Electrics 16.353-0 16,819.0 -2.8 
7 9 HSBC Holdings 15,873.0 11,840.0 34-1 
8 8 Total 15,250.0 11.9550 27.6 
9 30 Gazprom 14,865.2 6,967.4 113.4 
10 7 Chevron 14,099.0 13,328.0 5-8 
11 23 ConocoPhIlIps 13.529.0 8,129.0 66.4 
12 18 Chlna National Petroleum 12,950.0 8.7571 47-9 
13 22 Microsoft 12,254.0 8,168.0 50.0 
14 11 Toyota Motor 12,119.6 10,898.2 11.2 
15 16 Petronas 11,565.4 9.356.9 23.6 
16 32 UBS 11.257.5 6.509-5 72.9 
17 12 Wal-mart Stores 11,231.0 10,267.0 9-4 
18 17 ENI 10,919.7 9.047-1 20.7 
19 13 American Intl. Group 10,477.0 9.731-0 7-7 
20 15 Altrla Group j 10435.0 9,416-0 10-8 

Pregled števila podjetij glede na kraj (mesto) • F O R T U N E Global 500 

Uvrstitev Mesto Država Število podietlj Prihodki v mlo $ 
1 Tokio Japonska 52 1,662,496 
2 Pariz Francija 27 1,188,819 
3 New York ZDA 24 1,040,959 

4 London Velika Britanija 23 1,054,734 
5 Peking Kitajska 15 520,490 
6 Seul Južna Koreja 9 344.894 
7 Toronto Kanada 8 154,836 
8 Madrid Španija 7 232,714 
8 Ziirich Švica 7 308,466 
9 Houston ZDA 6 326,700 
9 Osaka japonska 6 180,588 
9 Miinchen ZR Nemčija 6 375,860 
9 Atlanta ZDA 6 202,706 
10 Rim Italija 5 210,303 
10 Diisseldorf ZR Nemčija 5 225,803 

kjer se pričakuje največja go-
spodarska rast (Brazilija, Ru-
ska Federacija, Mehika,...). 
Največje povečanje dobička je 
bilo (znova) doseženo v manj-
ših, toda poslovno l)olj elastič-
nih, finančnih institucijah. 
Manj poznana belgijska ban-
ka Dexia je skočila z 236. me-
sta (2005) na 55. mesto 
(2006) na seznamu 500 naj-

večjih svetovnih podjetij. 
Zanimivo je, da se je na sez-
namu največjih 500 podjetij 
znašlo že dvajset kitajskih 
podjetij, štiri od teh prvič. 
Naslednje leto jih bo še več. 
In še nekaj o poražencih. S 
seznama je izpadlo 11 japon-
skih podjetij. Izpadli so tudi 
tako poznani, kot so Texas 
Instruments in Heineken. 

Prvih dvajset podjetij na listi F O R T U N E Global 500 (po višini prihodka in dobička) 

Na seznam se je po dolgih 
devetih letih ponovno uvr-
stil Apple Computers, ki je 
povečal prihodek za 384 od-
stotkov. Ne nazadnje, na 
seznam se je uvrstilo, čeprav 
na 500. mesto, tudi global-
no znano podjetje Nike. 

Vir: Fortune Global 500 
(2^. julij 200j; julij 2006) 

j. Murphy; N e w york institute o f finance, 1999 

J A N I J A V O R N I K 

Domača strokovna literatura 
razpolaga z nekaterimi pu-
blikacijami, ki zadevajo ana-
lizo delnic, vendar so te naj-
večkrat usmerjene na te-
meljno oz. fundamentalno 
analizo, ki se usmerja bolj 
na analizo bilanc ter ugotav-
ljanje notranje vrednosti do-
ločene delnice. Za optimal-
no izbiro finančne naložbe 
pa je seveda treba poznati 
tudi osnove tehnične anali-
ze, ki na podlagi preteklih 
tečajev in "psihologije mno-
žic" poskuša napovedati, 
kam se bodo 
obrnili tečaji v 
p r i h o d n j e . 
Omenjeno knji-
go močno pripo-
ročam vsem ti-
stim, ki trgujejo 
na razvitih tr-
gih, še 
p o s e -

bej špekulantom. V knjigi 
poskuša avtor na razumljiv 
način predstaviti, kako na 
podlagi sprememb v gibanju 
cene predvideti trend oz. pre-
lome trenda in posledično 
nadaljnje gibanje cene izbra-
nega produkta. Predstavljena 
so vsa pomembnejša orodja 
tehnične analize: grafikoni, 
značilni vzorci, drseče sredi-
ne, indikatorji, oscilatorji, in-
deksi ... Seveda pa avtor 
"opozori", da je podlaga teh-
nični analizi psihologija lju-
di, kar pomeni, da lahko le z 
določeno verjetnostjo napo-
vemo, da se bo neki dogodek 

zgodil, ne moremo pa 
tega trditi zanesljivo -
torej gre bolj kot ne za 
subjektivno analizo. 
Koristna je zato bolj 
kot dodatno orodje pri 
investiranju, samostoj-

na uporaba pa lah-
ko da zavajajo-

če podatke 

V na internetna trgovalna -
- S l o v e n i j i V s v e t u 
QBO On-Linc E-TRAOE 

brezplačni priklop tn uporaba • več kot 6 mio uporabnikov na 
tečaji delnic v živo tujih borzah 
minimalna posredniška • trgovanje z delnicami, certifikati m 
provizija od 16 drugimi linančnimi instrumenti 

- 10% popust na posredniško provizijo • provizija že od 0.15% l».«CI 

Ve{ informacij na • , 



POGOVOR 

Radi bi čimveč ljudi naučili 
varčevati za lastno prihodnost 
"Stranke prihajajo in ostajajo, še več, priporočajo nas svojim prijateljem, znancem, poslovnim partnerjem ... To pomeni, da so zadovoljne in da nam 
zaupajo," pravi predsednica uprave G B D Ani Klemenčič, član uprave Blaž Pipp pa dodaja: "Lansko leto je bilo za vlagatelje odlično. Bikovski trend se 
nadaljuje tudi letos." 

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

Začetek GBD-ja sega v konec 
leta 1996. V kakšnih gospo-
darskih in flnančnih razme-
rah je nastal? Kakšni so bili 
motivi za ustanovitev borzno-
posredniške "hiše"? Je bil raz-
log tudi ta, da se nekatere ve-
like banke na Gorenjskem te-
daj niso kaj dosti ukvarjale z 
borznim posredovanjem? 
Ani Klemenčič: " G B D Go-

renjska borznoposredniška 
družba je bila ustanovljena 
na temelju pogumne odlo-
čitve njenih ustanovnih čla-
nov in z jasno vizijo, da po-
stane ena od najuspešnejših 
borznoposredniških družb v 
Sloveniji. Proces privatizaci-
je v Sloveniji, ko smo vsi dr-
žavljani prejeli t.i. lastnin-
ske certifikate, torej postali 
lastniki do tedaj družbenega 
premoženja, je povzročil 
tektonske premike na po-
dročju finančnih naložb. 
Ocenili smo, da bo števil-
nim ljudem potrebno sveto-
vati, kako naložiti lastninske 
certifikate in tudi druge pri-
hranke, da bo njihovo pre-
moženje varno naloženo in 
da bodo imeli od tega tudi 
donos, ki bo presegal dono-
se, ki so jih tedaj nudili 
bančni depoziti. Ker na Go-
renjskem v tistem obdobju 
ni bilo specializirane borz-
noposredniške družbe, po-
tencialnih strank pa veliko, 
smo se odločili, da sprejme-
mo izziv in priložnost." 

Letos praznuje G B D deseto 
obletnico obstoja in delova-
nja. Kako bi na kratko opisa-
li njen razvoj in dosežke? 
Kaj je glavni dosežek dese-
tih let let: porast bilančne 
vsote, porast števila strank, 
zadovoljstvo komitentov...? 
Ani EClemenčič: "Stranke 
prihajajo in ostajajo, še več, 
priporočajo nas svojim pri-
jateljem, znancem, poslov-
nim partnerjem. Slednje 
kaže na visoko stopnjo zado-
voljstva strank in tudi za-
upanja. To nas posebej vese-
li in na to smo tudi ponosni. 
Bilančna vsota se veča iz leta 
v leto, število strank tudi. 
Strankam zagotavljamo pra-
vočasne, verodostojne in ce-
lovite informacije o dogaja-
nju na finančnih trgih in 
jim svetujemo o različnih 
možnostih in priložnostnih. 
Zelo pomembno je, da smo 
v vseh teh letih pridobili slo-
ves finančnega posrednika, 
ki mu lahko zaupate vse pri-
hranke. Poskrbimo za 
ustrezno razpršitev, donos-
nost in varnost naložb. Po-
membno je vedeti, da smo 
neodvisni finančni svetova-

lec, kar pomeni , da n i s m o 
obremenjeni s svojimi pro-
dukti, ampak strankam nu-
dimo pestro izbiro vseh mo-
gočih naložb: delnice, ob-
veznice, blagajniške zapise, 
certifikate in ostale izvedene 
finančne instrumente, vza-
jemne sklade, ETF-je ipd. 
Velik dosežek so visoko stro-
kovni in poslu predani zapo-
sleni, za kar skrbimo od 
ustanovitve družbe. Z izob-
raževanji, seminarj i , glasi-
lom Moj broker smo uspeli 
seznaniti velik del javnosti, 
ki se bolj zaveda, kako po-
membna je skrb za preu-
darno investiranje prihran-
kov." 

V G B D ste razvili on-line tr-
govalni s istem, kt je po 
mnenju nekaterih najboljši 
v Sloveniji. Kakšne so njego-
ve prednosti? 
Ani Klemenčič: "S istem je 
enostaven, uporabniku pri-
jazen in omogoča proste 
roke investitorjem, da se v 
okviru svojih finančnih 
možnosti pojavijo na "borz-
nem parketu", torej kupuje-
jo in prodajajo vrednostne 
papirje prek intemeta. Poleg 
prednosti, da si neposredno 
na trgu, je pomembno tudi, 
da je provizija pri teh trans-
akcijah 10 odstotkov nižja in 
da znaša minimalna provizi-
ja le en evro." 

G B D ni več samo gorenjska 
borznoposredniška družba, 
ampak ima pogodbene po-
slovalnice tudi v drugih po-
krajinah. Kako široka je vaša 
proidajna mreža? 
Ani Klemenčič: "GBD je ko-
nec leta 2 0 0 2 odprla lastno 
poslovno enoto v Ljubljani, 
ki se imenuje G B D Disco-
unt Broker. G B D Discount 
Broker se primarno ukvarja 
z naložbami v tuje vrednost-
ne papirje in trgovanjem na 
tujih borzah, seveda pa tudi 
tam lahko stranke oddajo 
naročila za nakup ali proda-
jo domačih delnic, obveznic 
in vzajemnih skladov za 
preknjižbe v KDD ipd. Ima-
mo 47 pogodbenih posloval-
nic v 27 krajih v Sloveniji , 
od Murske Sobote do Izole, 
od Jesenic do Brežic." 

Kdo so predvsem vaši komi-
tenti? Je to (pri posamezni-
kih) predvsem mlajša in 
srednja generacija? So sta-
rejši Še vedno bolj naklonje-
ni klasičnim oblikam varče-
vanja, predvsem bančnim 
depozitom? 
Blaž Pipp: "Težko bi komi-
tente razdelili po starosti. 
Prihajajo vseh starosti in iz 
vseh koncev Slovenije. Res 

pa je, da so mlajše generaci-
je bolj odprte za nove stvari 
(kamor spadajo tudi borza 
in vrednostni papirji), starej-
ši l judje se odločajo za na-
kup vrednostnih papirjev 
ponavadi po kakšnem pripo-
ročilu in se odločajo za manj 
tvegane naložbe (npr. obvez-
nice in delnice z manjšimi 
nihanji). Po vrednosti inve-
stiranih sredstev pa imajo 
podjetja in fizične osebe vsa-
ka polovico." 

Vaši komitenti so z Gorenj-
skega, a tudi z drugih obmo-
čij. Kakšni so gorenjski vla-
gatelji? So drzni, previdni 
ali skrajno previdni, (ni)so 
pripravljeni tvegati, se težko 
odločajo...? 
Ani Klemenčič: "Naše stra-
nke so iz cele Slovenije in 
tudi iz tujine. Gorenjce ve-
lja, da smo "šparovni". Da 
ne rečem tisto, kar o nas 
pravijo drugi, češ da smo 
"škrti". Vendar se vlagatelji 
bistveno ne razlikujejo med 
seboj glede na regijo, iz ka-
tere prihajajo. Vsaj v G B D 
tega ne opažamo, mogoče 
zato ne, ker od vsega začetka 
posvečamo posebno pozor-
nost individualni obravnavi 
vsake stranke. Torej stranka 
je tista, ki izbere tveganost 
naložbe. Na splošno pa ve-
lja, da smo Gorenjci pre-
udarni vlagatelji, da smo po-
zorni na stroške in ne želi-
mo, da se ve, koliko prihran-
kov imamo." 

Za marsikaterega vlagatelja 
je slovenski kapitalski trg 
premajhen, preko GBD-ja 
lahko vstopa tudi na tuje 
borzne trge. Za katere trge 
je največ zanimanja? Kolikš-
no je zanimanje za nakupe 
vrednostnih papirjev na trgih 
nekdanje Jugoslavije? 
Blaž Pipp: "V preteklih letili 
je bilo zanimanje naših ko-
mitentov najbolj usmerjeno 
na območje bivše Jugoslavije, 
v zadnjem letu, dveh pa po 
prometu izrazito pridobivajo 
razviti zahodni trgi in pa t.i. 
BRIC (Brazilija, Rusija, Indi-
ja in Kitajska). Mislim, da bo 
takšen trend obveljal še nekaj 
časa, čeprav tudi balkanski 
trgi niso neperspektivni, na-
sprotno, kapital ne pozna 
meja in političnih ureditev, 
kar prav v tem obdobju lahko 
opazimo npr. v Bosni, Srbiji 
omogočamo neposreden 
vstop na tuje trge prek E-
trade trgovalne platforme..." 

Kakšno je bilo minulo leto 
za vlagatelje na Ljubljanski 
borzi in drugih večjih bor-
zah na svetu? 
Blaž Pipp: "Če bi na vaše 

Ani Klemenčič, predsednica uprave iFoTo:Tm«DoKL 

vprašanje odgovoril z eno be-
sedo, bi rekel: odlično. Bikov-
ski trend se nadaljuje tudi v 
tem letu, tako da prevladujoči 
optimizem na trgih ostaja. Kot 
pokazatelj naj navedem, da 
smo v GBD, kjer tudi upravlja-
mo s premoženjem naših 
strank, dosegli v letu 2 0 0 6 v 
povprečju več kot 66-odstotni 
donos na vloženi kapital. Samo 
želimo si laliko še kakšne pono-
vitve tako uspešnega leta." 

Vsi trije glavni indeksi Ljub-
ljanske borze so lani krepko 
porasli. Kakšna so vaša letoš-
nja pričakovanja? Se bo rast 
tečajev delnic nadaljevala? 
Blaž Pipp: "Kot rečeno, se v 
prvih dneh leta 2 0 0 7 rast te-
čajev nadaljuje. V G B D oce-
njujemo, da se tako strma 
rast skozi vse leto ne bo na-
daljevala in da bo verjetno 
prišlo do korekcije, seveda 
pa z gotovostjo ne moremo 
napovedati, kdaj in v kakšni 

meri se bo to zgodilo." 
So naložbe v investicijske 
družbe, ki se bodo morale 
preoblikovati v vzajemne 
sklade, še vedno dobra na-
kupna priložnost? 
Ani Klemenčič: "Vsekakor. 
ID-i predstavljajo odlično pri-
ložnost za tiste, ki želijo inve-
stirati predvsem na daljši rok, 
tri do pet let. Tveganja pri ID-
ih so relativno manjša zaradi 
običajno močno razpršenega 
portfelja. Stranke, ki želijo in-
vestirati globalno, pa lahko iz-
berejo ID - e, ki svoja sredstva 
investirajo tudi v tujino. Pri-
čakovani donosi so v tem seg-
mentu nad 10 odstotkov let-

Kaj bi svetovali občanu, ki je 
zdaj star 45 let in bi rad za 
varno preživljanje starosti 
pametno naložil 20 tisoč ev-
rov prihrankov? 
Blaž Pipp: "Svetovali bi mu 

relativno varno dolgoročno 

naložbo, mogoče v obvezni-
ce, ki prinašajo višje obresti 
od bančnih (okoli 4 ,8 od-
stotka na evro letno). V pri-
meru, da je pripravljen spre-
jeti višje tveganje pri nalož-
bi, pa nakup ID-ov ali nakup 
delnic svetovno znanega iz-
dajatelja z jasno poslovno vi-
zijo, stabilnim poslovanjem 
in donosi." 
Minulo leto so zaznamovale 
tudi nekatere spremembe v 
zakonodaji, ki urejajo delo-
vanje kapitalskega trga. Ka-
tere so najpomembnejše? 
Blaž Pipp: "Omeniti je po-
trebno tri najpomembnejše 
spremembe. Prva je novi 
Zakon o prevzemih, ki na 
novo, a po našem mnen ju 
še vedno neustrezno, ureja 
področje prevzemov in 
koncentracije družb. Spre-
jet je bil tudi nov Zakon o 
nemater ia l iz iranih vred-
nostnih papirjih, pravo re-
volucijo v načinu razmišlja-
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nja na kapitalskem trgu pa 
naj bi prinesel novi Zakon 
o trgu finančnih instru-
mentov, ki bo korenito po-

segel v poslovanje subjek-
tov na trgu. BPD- jem pa 
omogočil širši spekter po-
slovanja. Spre jem tega za-

kona so napovedovali že v 
začetku meseca, naša skep-
sa pa se je potrdila, ko je 
vlada osnutek zakona uma-
knila iz zakonodajnega po-
stopka." 

Z novim letom je začela velja-
ti nova davčna reforma. Je za 
imetnike vrednostnih papirjev 
prijaznejša od prejšnje? 
Blaž Pipp: "Za same imetni-
ke vrednostnih papirjev spre-
memba davčne reforme 
nima posebnega vpliva. Vsi, 
ki jih zanima to področje, pa 
si lahko na dvanajsti strani 
preberejo članek avtorice 
Hermine Borak, naše notra-
nje revizorke, ki zelo podro-
bno obravnava to tematiko. 
Tam bodo lahko našli odgo-
vore na vprašanja s področja 
spremembe davčne zakono-
daje." 

Ustanovili ste tudi družbo 
G B D Nepremičnine. Zakaj? 
S čim se ukvarja? 
Ani Klemenčič: "Na nepre-
mičninskem trgu smo opazi-
li velike razlike v kakovosti 
ponudbe in delovanja nepre-
mičninskih agencij. Naš cilj 
je bil zapolniti vrzel, kjer bi z 
zaupanja vrednim odnosom 
lahko nudili prvovrstno stori-
tev s tega področja vsem, ki 
jih to zanima oz. potrebujejo 
tovrsten servis. 
Družba G B D Nepremičnine 
se ukvarja z vsemi klasični-

mi nepremičninskimi posli. 
Posreduje pri prodaji in na-
kupu nepremičnin (zem-
ljišč, poslovnih prostorov, 
stanovanj, hiš ipd.). Oprav-
lja vse vrste svetovanja pri 
nepremičninskih poslih, s 
katerimi se tudi Slovenci vse 
več srečujemo." 

Kakšni so GBD-jevi letošnji 
načrti? 
Ani Klemenčič: "Uspeh in za-
dovoljstvo naših strank je naš 
uspeh. Skrb in tmd za to, da 
bi stranke, ki nam zaupajo 
svoja sredstva, izbrale donos-
ne in hkrati varne naložbe. 
To pa zahteva strokovnost za-
poslenili, ki temelji na izkuš-
njah, stalnem izobraževanju 
in dobrem poznavanju raz-
mer v gospodarstvu doma in 
v tujini. Načrtujemo tudi, da , 
se bomo ob konai letošnjega ' 
leta preselili v nove poslovne 1 
prostore. 

Tako kot vsa leta doslej se 1 
bomo tmdili za boljšo kako-
vost življenja v okolju, kjer 
bivamo in delujemo. Verja-
m e m o , da je to naša dolž-
nost in moralna obveznost. 
Sredstva z darovanjem in 
pokroviteljstvom namenja-
mo za razvoj in pomoč lju-
dem in ustanovam v širši lo- | 
kalni skupnosti in podpira-
mo organizacije, katerih po-
slanstvo je reševanje člove-
kovih težav. Pomagamo go-
renjskim kulturnikom in 
športnikom." 

število strank C8D d.d. 

1999 aooo jooi JOOJ aooj soo.i J005 1006 
8iUn<na vsota CBD d.d. (v SIT) 

120.000X)00.000 
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BIU^NČNA VSOTA ŠTEVILO AIOIVNIH STRANK 
Leto Skupaj Leto Skupaj 
31.12.1999 13.139.000.000 31.12.1999 1.813 
31.12.2000 17-939-000.000 31.12.2000 3157 
31.12.2001 18.849.000.000 3t.12.2001 4.176 
31.12.2002 34.138.000.000 31.12.2002 6.207 
31.12.2003 58.000.000.000 31.12.2003 6.300 
31.12.2004 86.203.000.c00 31.12.2004 8.580 
31.12.2005 82.271.310.640 31.12.2005 9.089 
31.12.2006 119-549-476.463 31.12.2006 9-743 

GBD z novo grafično podobo 
Mlada oblikovalka Martina Kokovnik iz agencije za tržne komunikacije Crey je pripravila prenovo celostne grafične podobe G B D Gorenjske 
borznoposredniške družbe. 

V hudem konkurenčnem oko-
lju podjetjem dandanes ni lali-
ko izoblikovati želene, prepo-
znavne podobe. Celostna grafič-
na podoba je del simbolnega 
identitetnega sistema podjetja, 
ki jx)membno vpliva na obliko-
vanje realne identitete in imidža 
podjetja. )e komunikacija, ki 
nam govori o podjetju, zato je 
pomembno, da se podjetje za-
veda priložnosti, ki jim jih obli-
kovanje in s tem tudi prenova 
celostne grafične podobe pod-
jetja ponuja. 

Pomena grafične podobe se za-
vedajo tudi v Gorenjski borz-
noposredniški družbi. Po razpi-
sanem natečaju za prenovitev 
celostne grafične podobe so se 
med petimi agencijami odločili 
za agendjo za tržne komunika-
cije Grey Ljubljana, ki ima več-
letne izkušnje na področju sno-
vanja in izv^be tižno komuni-
kacijskih akdj. Z izzivom se je 
spopadla mlada oblikovalka 
Martina Kokovnik, s katero 
smo se pogovarjali o procesu 
nastajanja in izvedbe tovrstnega 
projekta. 

Kako se vse začne? 
"V prvi 6zi je zdo pomembno, 
da se ustvari dobro sodelovanje 
med naročnikom in oblikoval-
cem celostne grafi6ie podobe. 
Oblikovalec mora v tej fezi dobi-
ti čim več informacij o podjetju, 
za katerega pripravlja novo po-
dobo. Pomembne so informa-
cije iz preteklosti, vse od nastan-
ka podjetja, kajd njegova ^odo-

vina in razvoj dobro pojasnjuje-
ta kompetentnost te organizaci-
je, njeno vizijo, filozofijo in 
organizacijsko kulturo. Mnogo 
koristnih podatkov lahko obli-
kovalec dobi tudi v letnih poro-
čilih, internih časopisih, pred-
stavitvenih mapah in podobno. 
Tako kot je potrebno, ^ se obli-
kovalec seznani že z obstoječi-
mi komunikacijskimi sporočili 
podjetja, je pomembno, da te-
meljito pregleda oziroma razi-
šče celotno panogo in pregleda 
vsa komunikacijska sporočila 
konkurenčnih podjetij na slo-
venskem in tujem trgu." 

Kako na zasnovo torej vpliva 
konkurenca? 
"GBD Gorenjska borznopos-
redniška družba je eno izmed 
številnih podjetij na sloven-
skem trgu, ki se ukvarja z boiz-
noposredniškimi poslL Z anali-
zo trga in pregledom komuni-
kacijskih sporočil konkurenč-
nih podjetij, delujočih pred-
vsem na slovenskem tržišču, 
smo si skupaj z naročnikom. 
Gorenjsko borznoposredniško 
dražbo zastavili cilje in ugotovi-
li. kako želimo grafično pozicio-
nirati podje^e. G B D je želela s 
prenovo celostne grafične podo-
be poudariti svojo nekompleks-
nost, svojim strankam želijo biti 
simpatični in razumljivi. Med-
sebojno želijo povezati vsa ko-
munikadjsla sredstva, ki bi de-
lovala kot celota in kot taka za-
gotovila čim lažje prepoznava-
nje podjetja in njegovih storitev. 

GBD je s prenovo celostne gra-
fične podobe želela izstopati in 
se razlikovati na trgu, tako s svo-
jo ponudbo kot tudi z novo celo-
tno grafično podobo." 

Zakaj ste se odločili za kratico 
GBD? 
"Pri oblikovanju nove celostne 
grafične podobe, bolj natančno 
pri oblikovanju logotipa, sem iz-
hajala iz že prikazanih oziroma 
upodobljenih elementov obsto-
j e č ^ l(^tipa. Izhajala sem iz 
kratice Gorenjske borznopos-
redniške družbe (GBD), ki 
predstavlja tudi verlalno/vokal-
ni simbol podjetja. Kratica GBD 
je postala ključni element logo-
tipa. Inovativna tipografija je 
bila zasnovana posebej za pre-
novo celostne grafične podobe 
Gorenjske borznoposrediiiške 
dnižbe. Zdi se mi pomembno, 
da posamezne črke v logotipu 
bralcu oziroma opazovalcu spo-
ročajo pomembne in enkratne 
informadje ter določajo razpol-
oženje, držo in ton, obenem pia 
tudi čitljivost in prepoznavnost 
Tako logotip, ki je tipografska 
rešitev, dobi svojo značilno po-
javnost, črke, ki tvorijo kratico in 
hkrati glavno podobo komuni-
kadjskih sredstev, pa dajejo vtis 
načrtovane, urejene in po svoji 
podobi različne od komunika-
djskih elementov drugih podje-
tij. Enostavnost, prefinjeno eno-
stavnost, sem v samem obliko-
vanju logotipa želela poudariti v 
tipografiji, kjer prevladuje for-
ma kroga, Id se pojavlja v modi-

Martina Kokovnik, oblikovalka novega logotipa C B D 

fidranih oblikah in se začuti 
predvsem pri zaobljenih za-
ključkih posameznili črk." 

Dodali ste tudi dodaten dement 

'Tipografija oziroma kratice so 
upodobljene v malih tiskanih 
črkah, ker sem želela tako še 
bolj poudariti gibanje oziroma 
rast ki se zaključi s simbolom, 
ki izraža prav to - rast Simbol 
predstavlja stilizirano puščico v 
obliki treh krogov, ki tudi s svo-
jo postavitvijo simbolizirajo rast. 
Tipografsko rešitev in simbol 
sem povezala v celoto, Id pred-
stavlja logotip. Tako pri opazo-
vanju zaznavamo ustaljenost 

ponavljanja in zrcaljenja oblik, 
ki nakazujejo dinamično linijo 
naravnano navzgor. Logotip 
ustvarja tok gibanja, ki opazo-
valca pelje od levega začetka do 
desnega navzgor. Simboličen 
zaključek v obliki stilizirane 
pušfice poudari prej nakazano 
smer." 

Pri oblikovanju cdostne grafič-
ne podobe pa je pomembna 
tudi izbira barv. Katere barve ste 
izbrali? 
"Splošno znano je, da barve 
vzbujajo različne asociadje in 
občutke, lahko bi rekli, da 
imajo svojo osebnost in jezik. 
Ker barve povzročijo emocio-

nalne in psihološke učinke, 
sem tudi na podlagi tega iz-
brala barve, ki prevladujejo v 
prenovljeni celostni grafični 
podobi, predvsem pa v logoti-
pu. Osnovna barva, ki prevla-
duje v logotipu, je siva, svetlo 
siva. Siva barva tipografije, 
kratic G B D predstavlja dosto-
janstvo in varnost. Zelena 
barva v simbolu - kot zaklju-
ček logotipa - pa izraža sveži-
no in spokojnost." 

gbci" 
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Naš cilj so zadovoljne 
stranke 

v C B D Gorenjski borznoposredniški družbi je sedemindvajset zaposlenih, pretežno mladih, 

ki so najbolj zadovoljni, ko so zadovoljne njihove stranke. 

1. Andreja Bertalanič, 
vodja spremljevalne pisarne 
tujih vrednostnih papirjev 
na tujih trgih v oddelku 
G B D Discount Broker: "V 
tej enoti sem zaposlena dve 
leti. Ukvarjam se tudi s takš-
nimi nalogami, kot je avto-
matizacija sistema dela na 
mojem delovnem področju. 
Izziv mi je tudi to, da se po-
vezujemo z delom na svetov-
nem nivoju, kjer smo raz-
peti med zahodom, vzho-
dom in Balkanom. Celotno 
poslovanje imamo na dlani, 
na on-line sistemu, in to 
vsak trenutek, ki ga preživi-
mo z našimi strankami." 

2. Hermina Borak, 
notranja revizija: "V GBD-ju 
sem zaposlena od leta 2001 . 
Vstop v kolektiv GBD-ja mi 
je pomenil pridobitev nove-
ga znanja, predelati je bilo 
treba kar precej novih pred-
pisov. Kot notranja revizor-
ka moram biti vedno sproti 
seznanjena z zakonodajo, 
zato mi daižba omogoča iz-
obraževanje tako s področja 
notranjega revidiranja kot 
trga vrednostnih papirjev, 
računovodstva in davkov. V 
poročilih notranje revizije in 
na internih izobraževanjih 
svoje znanje in ugotovitve iz 
postopkov notranjega revidi-
ranja podajam tudi ostalim 
zaposlenim." 

3. Urša Božič, 
vodja projektov; "V GBD 
Gorenjski borznoposredni-
ški družbi sem zaposlena od 
leta 1998. V tem času sem 
opravljala različna dela in 
naloge in si pridobila drago-
cene izkušnje. Zakaj sem iz-
brala GBD? Moja želja je de-
lati v podjetju, kjer ima po-
sameznik možnost osebne-
ga razvoja, stalnega napred-
ka, soodločanja in samopo-
trjevanja. Mlad in ambicio-
zen kolektiv, v znanje narav-
nana organizacija ter za-
htevno področje borzništva 
mi omogočajo, da vsak dan 
znova najdem nov izziv. Po-

6. Marjana Eržen 12. Veronika Kožuh 13. Maja Krek 

hvale naših strank so mi na-
grada za uspešno opravljeno 
delo. Za nami je deset 
uspešnih let in vesela sem, 
da smo jih devet prehodili 
skupaj." 

4. Coran Dolenc, 
vodja oddelka za trgovanje s 
tujimi vrednostnimi papirji: 
"V GBD-ju sem zaposlen 
šest let, od leta 2003 dalje 
kot vodja oddelka. Delo v 
GBD-ju mi je resnično velik 
izziv, saj tako rekoč za no-
ben dan ne veš. kakšno pre-
senečenje te čaka na različ-
nih svetovnih trgih. Največji 
izziv mi predstavlja prodor 
na nove, razvijajoče se trge 
in prenos novih finančnih 
produktov slovenskim vla-
gateljem. V zadnjem času se 
vse bolj posvečam on-line tr-
govanju in storitvam na tem 
področju. Pri delu me nič ne 
zadovolji bolj kot zadovolj-
stvo stranke in priporočilo 
novim, potencialnim stran-
kam. To namreč potrjuje 
kvaliteto mojega dela in dela 
celotne GBD ekipe." 

5. Alenka Eržen, 
upravljavka premoženja: "Ta-
ko za GBD kot zame osebno 
je na prvem mestu zadovolj-
stvo strank. To pa je lahko 
zelo različno. Pogosto k nam 
pridejo tudi vlagatelji, ki so 
vajeni varčevanja v bankah ali 
celo doma v nogavicah in o 
vrednostnih papirjih vedo 
zelo malo, nekateri tudi prav 
ničesar. Zadovoljni so že z 
minimalnimi obrestmi v 
bankali. Najprej jih povpraša-
mo po željah, pričakovanjih 
in zmožnostih in se skupaj 
odločimo za najboljši možni 
način oplemenitenja njihove-
ga premoženja. Ko po določe-
nem obdobju ugotovijo, ko-
likšen je njihov donos, zlasti v 
primerjavi s prejšnjim, so 
nadvse zadovoljni in hvalež-

6. Marjana Eržen, 
referentka v zaledni službi: 
"V GBD-ju sem zaposlena 
dve leti in delam v zaledni 
službi tujih vrednostnih pa-
pirjev. Moje delo obsega pri-
pravo obračunov za tuje 
vrednostne papirje in pri-
pravo obvestil ter obračunov 
davčnega odtegljaja za divi-
dende. Najbolj me veseli do-
bro opravljeno delo in zado-
voljstvo strank, s katerimi 
komuniciram predvsem pr-
eko telefona. Zanimivo je 
biti del mladega in uspešne-
ga kolektiva, kar mi pred-
stavlja poseben izziv. Pri 
delu se naučiš, da denar lah-

ko dela za nas, najslabše ga 
je imeti doma v nogavici." 

7. Ermina Hunjak, 
računovodkinja: "V GBD-ju 
delam že skoraj šest let. Na-
učila sem se veliko novega o 
vrednostnih papirjih in o ra-
čunovodstvu. Rada delam v 
uspešnem podjetju, kot je 
GBD, in verjamem, da bo 
tako tudi v prihodnje." 

8. Jani javornik, 
pooblaščeni borzni posred-
nik: "Pred svetovanjem si 
najprej poizkušam ustvariti 
profil potencialnega vlagate-
lja. Zanima me, kako je 
stranka doslej investirala oz. 
varčevala, kakšne donose 
pričakuje, koliko je priprav-
ljena tvegati, kakšen znesek 
želi nameniti za investicijo 
in predvsem, koliko časa 
želi investirati. Na podlagi 
odgovorov si ustvarim profil 
vlagatelja in temu primerno 
tudi oblikujem naložbeni 
predlog. Vedno zasledujem 
načelo, da je varnost nalož-
be pred tveganjem oz. pred 
večjim "potencialnim dono-
som". Poudarim, da je to 
moj predlog, končno odloči-
tev in posledice pa nosi in 
sprejme stranka sama." 

9. Ani Klemenčič, 
predsednica uprave: "V GBD-
ju sem od samega začetka, od 
prvega nakupa, ko so bile del-
nice Save še po 1.500 tolarjev 
in Krke po 4.000 tolarjev. Za-
čeli smo skromno, a veliko 
obetali, V teh desetih letih 
smo veliko naporov vložili v 
pridobitev zaupanja strank, 
organizirali smo veliko izob-
raževalnih seminarjev, imeli 
svetovabie oddaje po radiu in 
televiziji. V našem glasilu 
Moj broker smo stranke in 
druge bralce učili borzne 
abecede, jih seznanjali z 
novostmi, za njih analizirali 
in priporočali, kam vložiti pri-
hranke. Našo ponudbo smo 
širili iz leta v leto in postali 
pomemben neodvisen fi-
nančni svetovalec in posred-
nik, ki lahko zadovolji še tako 
zahtevno stranko. Delo, ki ga 
opravljam, mi je v veliko za-
dovoljstvo. Vesela sem, če 
lahko ljudem pomagam z na-
svetom in če so zadovoljne 
naše stranke, zaposleni in 
lastniki." 

10. Mojca Knaus, 
referentka za trgovanje s tuji-
mi vrednostnimi papirji: "Za 
delo v Gorenjski borznoposred-
niški družbi zelo težko re-
čem. da je sploh lahko neza-

nimivo. Vsak, sploh tisti, ki se 
prvič pridniži tovrstni dejav-
nosti, mora v dokaj kratkem 
času pridobiti precej znanja o 
pravilih borze, borznem po-
sredovanju in različnih zako-
nih kot tudi spretnosti komu-
niciranja s strankami, ki ni 
vedno lahko delo. Večkrat 
kakšen problem povzroči pra-
vi izziv, kar je dobrodošlo, saj 
bi se ob monotonem delavni-
ku hitro začela dolgočasiti in 
bi izgubila pravo motivacijo 
za delo." 

11. Sandi Kozina, 
borzni posrednik: "Moji za-
četki segajo v leto 2003, ko 
sem se ekipi GBD-ja pridru-
žil kot študent na praksi. Leta 
2005 sem se po končanem 
študiju ekonomije redno za-
poslil. Trenutno delam na od-
delku GBD Discount Broker 
v Ljubljani, ki je specializiran 
za tuje Irge. Oprai^ sem tudi 
izpit za borznega posrednika. 
Ukvarjam se s posredova-
njem naročil na različne trge. 
Največ jih posredujem na 
trge bivše Jugoslavije, v 
zadnjem času je zelo popula-
men trg Nemčija, predvsem 
nakupi naložbenih certifika-
tov. Ukvarjam se tudi s sveto-
vanjem strankam o naložbe-
nih možnostih in sklepanjem 
različnih pogodb." 

12. Veronika Kožuh, 
zaledna služba: "V Gorenj-
ski borznoposredniški dmž-
bi sem zaposlena od 12. ok-
tobra 2005. Začela sem dela-
ti na odkupnem mestu, kjer 
sem imela zelo veliko stika s 
strankami. Pogosto jih je za-
nimalo, koliko so vredne del-
nice. Sedaj nadomeščam so-
delavko v zaledni službi. 
Moje naloge so odpiranje tr-
govalnih računov, preknjiže-
vanje delnic iz KDD, pre-
knjižbe vrednostnih papir-
jev. Poleg tega delam izven-
borzne obračune, vpise in iz-
brise zastavnih pravic. Delo 
v GBD-ju ni nikoli dolgočas-
no, ker se vsak dan kaj nove-
ga dogaja." 

13. Maja Krek, 
referentka v oddelku trgova-
nja: "Moje delo je povezano 
s trgovanjem z vrednostni-
mi papirji in z upravljanjem 
osebnega premoženja. Pri-
pravljam različne pogodbe, 
poročila za gospodarjenje, 
skrbim za baze podatkov o 
strankah na gospodarjenju, 
vnašam naročila za tuje 
vrednostne papirje, pregle-
dujem denarna stanja na ra-
čunih strank ... V ponos mi 
je, da lahko delam v eni iz-
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med najboljših borznopos-
redniških hiš v Sloveniji in 
da sem del odličnega kolek-
tiva. Delo mi pomeni izziv, 
saj se dnevno srečujem z 
novimi zanimivostmi, ki jih 
ponujajo tako domač kot 
tuji borzni trgi. V zadovolj-
stvo mi je srečavanje in ko-
municiranje z novimi in že 
obstoječimi strankami." 

14. Robert Maje, 
namestnik vodje trgovanja s 
tujimi vrednostnimi papirji: 
"Ker v službah preživimo na 
dan precej več od deklarira-
nili osem ur, mora biti delo 
zanimivo, ustvarjalno in na-
sploh polno izzivov, saj bi se 
sicer hitro začel dolgočasiti. 
Pri delu v GBD-ju mi ustre-
za to, da so problemi, s kate-
rimi se srečujem in za kate-
re je treba poiskati rešitve, 
večinoma unikatni, kar za-
hteva precejšnjo širino v 
razmišljanju in sposobnost 
prilagajanja. Izziv pa je seve-
da to brez napake in v zado-
voljstvo vseh vpletenih izpe-
ljati tudi v praksi." 

15. Rok Mubi, 
pooblaščeni boizni posrednik: 
"V GBD-ju sem zaposlen sed-
mo leto. Večino časa delam na 
mestu borznega posrednika. 
Delo obsega trgovanje na. 
Ljubljanski borzi, svetovanje 
strankam, v zadnjih letih sla-
bim tudi za sistem intemetne-
ga trgovanja GBD On-line. 
Delo je izredno razgibano in 
mi omogoča, da sem vedno v 
stiku z aktualnimi dogodki v 
slovenskem gospodarstvu. 
Predvsem me veseli, da smo 
se od leta 2004, ko smo kot 
ena izmed prvih borznopos-
redniških hiš ponudili našim 
strankam možnost trgovanja 
preko intemeta, razvili v naj-
boljšega ponudnika on-line tr-
govanja v Sloveniji. Tudi pri si-
stemu GBD On-line se trudi-
mo, da strankam lahko ponu-
dimo več kot konkurenca." 

16. Blaž Markun, 
delo s strankami: "Naše naj-
večje bogastvo so zadovoljne 
stranke, zato s sodelavci vsa 
svoja prizadevanja in aktivno-
sti usmerjamo v kar najboljše 
in najhitrejše prepoznavanje 
njihovih potreb, želja in priča-
kovanj. Zavedamo se, da brez 
zadovoljnih zaposlenih, ki s 
svojim osebnim stikom, pri-
jaznostjo in nasmehom skrbi-
mo za zadovoljstvo naših 
strank, ne bi nikoli dosegli 
takšnega uspeha. V podjetju 
velja načelo, da je vsak zapo-
sleni pomemben del skupine. 
Vse to se odraža v visoki pri-
padnosti in predanosti zapo-
slenih podjetju. Verjamem, da 
bomo svoje poslanstvo uspeš-
no izpolnjeval tudi v prihod-
nje, saj vem, da znamo, zmo-
remo in hočemo." 

17. Martina Odar, 
vodja zaledne službe in plačil-
nega prometa: "V podjetju 
sem zaposlena sedem let in 
pol. Svet vrednostnih papirjev 
se mi je od nekdaj zdel zani-
miv, zato sem si poiskala delo 
na tem področju. Skrbim za fi-

nančni del poslovanja. Moja 
skrb so denarne poravnave ob-
veznosti do KDD, nakazila 
kupnin v tujino za nakupe tu-
jih vrednostnih papirjev, raz-
porejanje prilivov iz tujine, 
kontrola denarnih stanj 
strank, skrb za likvidnost, pla-
čilo računov, jx)sojila in poso-
jilne pKJgodbe ... Delo je zelo 
dinami&o, zahtevno, potreb-
na je natančnost in hitra časov-
na odzivnost" 

18. Irma Panjan, 
zaledna služba: "V Gorenjski 
borznoposredniški družbi sem 
zaposlena od oktobra 2006. 
Opravljam naloge v oddelku 
zaledne službe. Večino delo-
vnega časa posvečam pripravi 
obračunov opravljenih poslov 
v tujini in vnosu novih strank 
ter preverjanju prelivov in 
stanj denarnih sredstev. Delo 
je dinamično, zahteva natanč-
nost in hitre odzive, kar mi 
predstavlja tudi velik izziv. Ne 
glede na obseg in dinamiko 
dela pa je vzdušje v kolektivu 
prijetno. Podjetju tudi v pri-
hoii je želim veliko p o s l o v i 
uspehov." 

19. Marko Pavlovič, 
delo s strankami: "V GBD-ju 
sem zaposlen tri leta. Spo-
znati kolektiv zaposlenih je 
bilo zanimivo doživetje, ri-
tem, ki ga ustvarjamo, je po-
stal del mojega vsakdana. 
Večinoma imam kontakt s 
strankami in prav zato je 
vsak dan nekaj posebnega, 
novega. Velik izziv mi po-
meni, da vsaki stranki nudi-
mo kvalitetno in strokovno 
storitev, ter da se čimbolj 
prilagodimo potrebam posa-
meznika, tudi v smislu na-
ložb. Pri mojem delu me 
najbolj razveselijo zadovolj-
ne stranke, ki znova pridejo 
po nasvete ali celo s seboj 
pripeljejo še sorodnike, pri-
jatelje, poslovne partnerje." 

20. Petra Peternel, 

računovodstvo: "V GBD-ju 
sem zaposlena dve leti. Moje 
delovno mesto je v računo-
vodstvu. Prvi dan sem ugoto-
vila, da so na prvem mestu v 
borzni hiši zadovoljne stran-
ke. Za zadovoljstvo strank pa 
lahko poskrbijo le zadovoljni 
in motivirani zaposleni. Že-
lim si. da bi bili zaposleni še 
naprej deležni dodatnega 
izobraževanja, dobre, pozitiv-
ne delovne klime in uspešne-
ga načrtovanja kariere. GBD-
ju želim ob desedetnid še ve-
liko tako uspešnih desetletij 
ter čim boljše prilagajanje 
spremembam in trendom na 
trgu." 

21. Blaž Pipp, 
član uprave: "V GBD-ju sem 
zaposlen sedmo leto in oprav-
ljam dela in naloge člana upra-
ve. Delo mi predvsem pred-
stavlja jx5klicni izziv in mož-
nost za poklicno in osebno na-
predovanje. Najbolj sem zado-
voljen, ko vidim, da so zado-
voljne naše stranke in naši za-
posleni, seveda pa mi veliko 
pomenijo tudi dobri poslovni 
rezultati družbe. GBD precej 
pozornosti posveča izobraže-

vanju in usposabljanju svojih 
delavcev, saj menimo, da je to 
ena od naših komparativnih 
prednosti pred konkurenco. 
Imamo redna interna izobra-
ževanja, zaposleni pa se redno 
udeležujejo tudi izobraževanj 
in usposabljanj, ki jih organi-
zirajo zimanje institucije. Pri 
delu s strankami se držim 
maksime GBD: vamost, stro-
kovnost, donosnost. Tudi sam 
varčujem v vrednostnih papir-
jih in imam s tem dobre iz-
kušnje." 

22. Darja Roblek, 
zaledna služba: "Letos mine-
va osmo leto, odkar sem za-
poslena v GBD-ju. Delam v 
oddelku zaledne službe, kjer 
pripravljam dnevne obračune 
nakupov in prodaj vrednost-
nih papirjev, skrbim za pra-
vilno stanje portfeljev, naka-
zujem denarna sredstva 
strankam ter pripravljam po-
godbe o prodaji in nakupu 
delnic. Delo zahteva veliko 
mero natančnosti, strokovno-
sti in včasih tudi potrpežljivo-
sti. Največji izziv pri delu je, 
da se vsak dan srečujem z no-
vimi problemi, ki jih posku-
šam s pomočjo ostalega ko-
lektiva rešiti v najkrajšem 
možnem času. Tmdin se, da 
z mojim delom pripomorem 
k večjemu zadovoljstvu naših 
strank in ohranjanju dobrega 
slovesa podjetja." 

23. Barbara Verlic, 
poslovna sekretarka: "Delo v 
GBD-ju mi pomeni veselje, 
zadovoljstvo in uspeh. Po-
nosna sem na to, da sem del 
zgodbe o uspehu, ki ga GBD 
ustvarja na domadh in tujih 
trgih. Delo ni nikoli dolgo-
časno, vedno se kaj novega 
dogaja. S sodelavci se dobro 
razumemo in si medseboj-
no pomagamo. Želim si, da 
bi GBD še naprej razvijal to 
zgodbo o uspehu in da bi 
bUo čim več komitentov za-
dovoljnih z našim delom. 
Ob tej priložnosti čestitam 
GBD-ju za deset let delova-
nja ter predvsem predsedni-
ci uprave Ani Klemenčič, ki 
ima vse zasluge, moč in vo-
ljo, da ima GBD tak ugled." 

24. Boštjan Višnar, 
vodja poslovanja s strankami, 
poobl^eni borzni posrednik: 
"V GBD-ju sem zaposlen pet 
let in vsakodnevni stiki s stran-
kami so mi v veliko veselje. S 
pozitivno energijo in dobro vo-
ljo skušam preseči pričakova-
nja strank, sodelavcem pa po-
pestriti ure. ki jih preživijo v 
službi. Največ časa porabim za 
dodatao izobraževanje na 

vseh področjih: od računovod-
stva, financ, tujih jezikov in 
podobno, saj menim, da člove-
ku v današnjem času lahko le 
visoka stopnja znanja zagotovi 
svetlejšo prihodnost. Ob 10. 
obletnid želim GBD-ju še več-
ji ugled, kot ga že ima, poleg 
tega pa še lepo, svetlo, novo 
stavbo s prijetnimi prostori in 
prijaznimi sodelavd." 

25. Rok Vehovec, 
referent za delo s strankami: 
"V GBD-ju sem zaposlen šele 
tri mesece. V tem času sem 
spoznal izjemne in sposobne 
sodelavce, ki se v vsakem tre-
nutku trudijo za zadovoljstvo 
strank. Od zaposlitve si obe-
tam obilo novih praktičnih iz-
kušenj in uporabnega znanja 
s finančnega področja. Poleg 
dela mi kot prednostna naloga 
ostaja dokončanje študija na 
pravni fakulteti in športno 
udejstvovanje." 

26. Andrej Zakotnik, 
referent za delo s strankami: 
"Kot največji izziv pri svojem 
delu bi izpostavil zadovoljstvo 
naših strank. Vsak si želi biti 
zadovoljen. Velikokrat to ni 
odvisno od nas samih, ampak 
tudi od okolice, v kateri živi-
mo, in predvsem od ljudi, ki 
nas obdajajo. Področje investi-
ranja je še toliko bolj zahtevno, 
ker smo ljudje do tega zelo ob-
čutljivi. 2^to je tudi naše vese-
lje toliko večje, kolikor bolj so 
zadovoljne naše stranke. Za-
dovoljstvo naših strank je bo-
gastvo za prihodnost. Prav 
zato se pri svojem delu posku-
šam vživeti v stranko in začuti-
ti njene želje, ker ji le tako lah-
ko tudi najbolje svetujem. Naj-
višji dlj pa je seveda napisan 
že v našem sloganu: preseči 
pričakovanja naših strank" 

27. Robert Žnidar, 
vodja trgovanja in upravljavec 
premoženja: "GBD se ukvarja 
tudi z upravljanjem premože-
nja. Lani smo za vaše prihranke 
skrbeli Robert, Alenka in Maja. 
Z naložbami smo zelo zadovolj-
ni, saj je bilo preteklo leto kar 
"rodovitno". Povprečni donos 
na gospodarjenju je znašal kar 
66 odstotkov. V zadnjih treh le-
tih je povprečni donos dosegel 
ii8 odstotkov, preračunano na 
letni ravni smo tako strankam 
prigospodarili kar 29,75 odstot-
ka na leto. Da se vedno veČ Slo-
vencev odloča za upravljanje 
premoženja, je razvidno iz po-
datka, da so sredstva na uprav-
ljanju na zadnji dan lanskega 
leta znašala 24,2 milijona evrov, 
kar pomeni v primerjavi z le-
tom prej 92-o^totno poveča-
nje." 
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N A L O Ž B E N E PRILOŽNOSTI 

Kako kaže z naložbami na tujih 
kapitalskih trgih v letu 2007 
Leto 2006 je bilo za vlagatelje na tujih trgih izjemno uspešno. Kljub napetostim na Bližnjem vzhodu, strahovom pred rastočo inflacijo in ohlajanjem 
gospodarske rasti so bile predvsem delniške naložbe v preteklem letu zelo donosne. Leto pa si bomo zapomnili predvsem po razvijajočih se trgih, ki so v 
povprečju dosegli 30-odstotni donos. In kaj lahko pričakujemo v tem letu? 

G O R A N D O L E N C 

Večina f inančnih analitikov 
po svetu predvideva nekoli-
ko počasnejšo gospodarsko 
rast, kot s m o ji bili priča v 
letu 2 0 0 6 . Upočasni tev se 
predvideva p r e d v s e m na 
razvitih trgih, še posebej v 
Z D A , to pa bo imelo posred-
ni vpliv tudi na razvi jajoče 
trge (ti bodo še vedno rasli z 
i z j e m n o v i sok imi stopnja-
mi , vendar počasne je kot 
leta 2 0 0 6 ) . Glavno tveganje 
ostaja recesija v Z D A , ki bi 
jo lahko povzročil nepremič-
ninski trg, ki se po nekaterih 
kazalnikih ohlaja. 

"Upgradovv" (zvišanje pri-
poročila) in "Downgradow" 
(znižanje priporočila) nalož-
benih priporočil finančnih 
analitikov. Ta kazalnik ima v 
p r i m e r u razvi jajočih trgov 
manjš i pomen zaradi slabše 
pokritosti analitkov. 

Razviti trgi 
- Evropski trgi s o glede na 
kazalnik relativnega vredno-
tenja zelo privlačni, upošte-
vaje še potencial kratkoroč-
nega donosa pa s o v primer-
javi z največjimi kapitalskimi 
trgi v Evropi (Nemčija, Fran-
cija, Italija, Angli ja in B d g i -

Tabela 1: Pretekla, ocenjena in predvidena 
gospodarska rast po ključnih svetovnih regijah 

Gospodarska rast 2005 20060 2007P 2008p 

Velika Britanija 1,9% 2,6% 2 .6% 2,8% 
ZDA 3.2% 3.3% 2 ,4% 2 ,7% 
EU 1,5% 2,6% 2,2% 2 ,3% 
Japonska 2.7% 2,8% 2,0% 2,0% 
OECD skupaj 2.7% 3 .2% 2,5% 2,7% 
Kitajska 10,2% 10,6% 10,3 % 10,7% 
Indija 8 ,5% 8,0% 7,5% 7,0% 
Rusija 6 , 4% 6,8% 6,0% 5.5% 
Brazilija 2 ,3% 3.>% 3.8% ' 4 , 0% 

Vit: OECD • Organisillon for Economic Co-cpciation and Developmem 

Z a lažjo ident i f ikaci jo po-
tencialno zanimivih nalož-
benih regij se analitiki pogo-
sto opira jo na matr iko pri-
vlačnosti trgov, ki jo sestav-
ljata dva p o m e m b n a kazal-
nika: 
- Kazalnik relativnega vred-
notenja: pričakovan 12-me-
sečni P/E (angl. Priče/ Ear-
nings. tečaj delnice glede na 
dobiček na deklico) za razvi-
te trge in P/E za zadnjih 12 
mesecev za razvijajoče trge. 
• Kazalnik kratkoročnega po-
tenciala rasti: meri se kot 3-
mesečna povprečna sredina 

ja) bolj privlačni obrobni ev-
ropski trgi. kot so Irska, Fin-
ska. Grčija in Nizozemska. 
- Z D A in J a p o n s k a sta v 
kombinac i j i nepr iv lačnega 
relat ivnega vrednotenja in 
kratkoročnega potenciala, 
kar glede na ohla janje glo-
balne gospodarske rasti tudi 
ni p o s e b n o presenečen je . 
Potrebno je omenit i , da se 
na obeh trgih že zgodovin-
sko trguje pri nekoliko višjih 
kazalnikih relativnega vred-

" notenja v primerjavi z drugi-
mi trgi in da ta efekt v matri-
ki ni izločen. 

- Z a blok surovinskih držav 
(Avstrali ja, Nova Ze landi ja 
in Kanada) velja, da so moč-
no povezane s surovinskim 
ciklom in trenutno so v fazi 
nepr iv lačnega relativnega 
vrednotenja in kratkoročne-
ga potenciala. 

gospodarske rasti zaradi bolj 
restriktivne monetarne poli-
tike (dvigovanje obrestne 
mere) in poslabšanje tekoče-
ga računa plačilne bilance. 
- T u d i povečana izpostavlje-
nost Mehiki in J u ž n i Afr ik i 
in z m a n j š a n a izpostavl je-

N i z o z e m s k a , Be lg i ja , Fin-
ska, Grč i ja , Špani ja , Itali ja 
in Avs t r i j a v p r i m e r j a v i z 
Nemči jo in Francijo. Suro-
vinski trgi , kot so Kanada , 
Avstrali ja in Nova Ze landi-
ja , s o t r e n u t n o m a n j pri-
vlačni. Na razvijajočih trgih 

Matrika privlačnosti razvitih trgov 

Vir 1BE5. I>anSlri-4m. IflS 

Razvijajoči se trgi 
- Ugodna relativna vrednote-
nja imajo npr. Tajska, Ma-
džarska in Brazilija, a nimajo 
visokega kratkoročnega poten-
ciala, zato so zanimive pred-
vsem kot dolgoročne naložbe. 
- Na drugi strani imajo šte-
vilni vzhodno evropski trgi 
visok kratkoročni potencial, 
kot npr. Rus i j a , Pol jska in 
Češka, a s o relativna vredno-
tenja tu dokaj neugodna in 
se zato štejejo kot kratkoroč-
ne naložbe. 
- Kot uspešna trgovalna stra-
tegija bi se lahko obnesla po-
večana izpostavljenost Brazi-
liji in zmanjšana izpostavlje-
nost Indij i , kjer se pojavlja 
zaskrbljenost glede ohlajanja 

nost Turči j i bi lahko prines-
la želen rezultat. Tako Me-
hika kot Južna Af r ika imata 
u g o d n o k o m b i n a c i j o rela-
tivnega vrednotenja in krat-
koročnega potenciala, med-
t e m ko za T u r č i j o velja 
obratno. Pri Južni Afr ik i je 
potrebno biti p o z o r e n na 
ve l iko o d v i s n o s t od suro-
vinskega cikla. 

sta pr iv lačna Braz i l i j a in 
Mehika, zmanjša t i pa velja 
i z p o s t a v l j e n o s t I n d i j i in 
Turči j i . 

Zaključek 
Leto 2 0 0 6 je bilo za delni-
š k e n a l o ž b e i z j e m n o leto, 
gonilo g lobalne rasti pa so 
bili p r e d v s e m razv i ja joč i Goran Dolenc | Foto: Tina Doki 
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Kaj torej pravi 
investicijski kompas 
glede regionalne 
razpršitve naložb? 
Na razvitih trgih je privlač-
na predvsem kontinentalna 
Evropa , večj i kratkoročni 
potencia l pa i m a j o bolj 
o b r o b n i trgi, kot s o I rska , 

trgi . Bo leto 2 0 0 7 podo-
bno? Predv idevamo, da se 
bo g loba lna rast n e k o l i k o 
u p o č a s n i l a , razv i j a joč i se 
trgi pa b o d o še v e d n o go-
nilo rasti , bo pa tudi na teh 
trgih zaznat i u p o č a s n i t e v , 
ki bo pos led ica ohladi tve 
n e p r e m i č n i n s k e g a trga v 
Z D A in restriktivne denar-

ne politike posameznih dr-
žav (npr. Indija). Pozitiven 
efekt nekoliko upočasnjene 
globa lne gospodarske rasti 
je umiritev inf laci je , zaradi 
česar k l j u č n i m centra ln im 
b a n k a m po svetu ne bo po-
t r e b n o b i s tveno , če sp loh , 
dvigovati k l j u č n e obrestne 
mere . 



KAPITALSKI TRG 

Slovenski borzni trg je majhen 
Naši sogovorniki, predsedniki uprav oziroma direktorji gorenjskih družb, ki kotirajo na borzi, menijo, da je borzni trg majhen, zato potrebuje povezovanje 
z drugimi evropskimi borzami. 

S I M O N S U B I C 

Med gorenjske izdajatelje 
delnic, ki kotirajo na Ljub-
ljanski borzi, sodijo Merkur. 
Sava, Niko, Aerodrom Ljub-
ljana, Gorenjski tisk, RTC 
Krvavec, LIP Bled in Gozd-
no gospodarstvo Bled. Sled-
njega je lani kupila Metro-
politana, ki je v lasti ljub-
ljanske nadškofije. Na zad-
nji skupščini delničarjev 
(Metropolitana ima v lasti 
9 6 odstotkov družbe) so 
sprejeli sklep o umiku del-
nic s prostega trga, zato so 
na borzi začasno zaustavili 
trgovanje z njihovimi delni-
cami, v končni fazi pa bodo 
torej delnice G G Bled umak-
njene z Ljubljanske borze. 
Medtem ko je bilo lani trgo-
vanje z delnicami večine 
omenjenih družb bolj ali 
manj živahno, pa z delnica-
mi podjetja R T C Krvavec 
skorajda niso trgovali. Mor-
da je tudi v tem razlog, da 
nam edino iz G G Bled in 
RTC Krvavca tudi niso odgo-
voril i na naša vprašanja o 
njihovem pogledu na delo-
vanje slovenskega borznega 
trga in napovedi o gibanju 
vrednosti njihovih delnic v 
prihodnjem obdobju, med-
tem ko se nam je predsedni-
ca uprave Gorenjskega tiska 
Kristina Kobal zaradi preza-
sedenosti opravičila. 

janež Bohorič: povezovanje 
z drugimi borzami 
Predsednik uprave kranjske 
družbe Sava Janez Bohorič 
tako ocenjuje, da je bilo de-
lovanje slovenskega borzne-
ga trga v preteklosti zelo ži-
vahno, saj se promet na 
Ljubljanski borzi in tržna 
kapitalizacija borznih čla-
nov nenehno povečujeta, 
samo lani pa sta se promet 
in tržna kapitalizacija pove-
čala za približno 72 odstot-
kov. "Prehod na evro in 
ugodna makroekonomska 
situacija kažeta, da sloven-
ski borzni trg postaja vse 
bolj zanimiv tudi za tuje vla-
gatelje. Nadaljnji razvoj slo-
venskega borznega trga bo v 
prihodnje temeljil na pove-
zovanju slovenske borze z 
drugimi evropskimi borza-
mi, saj bo tako strateško 
partnerstvo dodatno pripo-
moglo k razvoju domačega 
borznega trga," dodaja Bo-
horič, ki načrtuje, da bodo v 
prihodnosti vse bolj zanimi-
ve tudi Savine delnice. 
"V letu 2 0 0 7 začenjamo z 
uresničevanjem v decembru 
sprejete strategije za nasled-
nje pedetno obdobje. Strate-
gija je usmerjena v poveče-
vanje premoženja Poslovne 
skupine Sava, kar se bo po 
naših pričakovanjih odraža-
lo v rasti vrednosti delnice 
Sava. Povečevali bomo rast 
vrednosti finančnih naložb 
in ob več kot 50-odstotnem 

janež Bohorič 

povečevanju vrednosti pro-
daje ter obsežnih vlaganjih v 
razvoj naših dejavnosti (310 
milijonov evrov) do konca 
leta 2 0 1 1 ustvarili najmanj 
15-odstotno donosnost kapi-
tala odvisnih družb Poslov-
ne skupine Sava," napove-
duje prvi mož kranjske 
družbe, kjer imajo ambici-
ozne načrte tudi za leto 
2007 . Prihodke od prodaje 
Poslovne skupine Sava želi-
jo povečati za 12 odstotkov, 
operativni dobiček več kot 
podvojiti in tako ustvariti 
skupni čisti dobiček v višini 
30 milijonov evrov. "Knjigo-
vodska vrednost delnice 
Sava se bo ob 6-odstotni ra-
sti povzpela na 224 evrov, 
kakšna pa bo njena tržna 
vrednost, pa bo pokazalo do-
gajanje na borzi. V preteklo-
sti se je vrednost delnice 
Sava gibala v okvirih gibanja 
slovenskega borznega in-
deksa SB l 2 0 , kar pomeni, 
da je vrednost delnice Sava 
rasla. Tudi v prihodnje si 
bomo v družbi Sava, d. d., 
prizadevali, da s presega-
njem pričakovanj v poslova-
nju celotne poslovne skupi-
ne zagotovimo, da bodo 
delnice Save še pridobivale 
na vrednosti," je še napove-
dal Bohorič. 

Bine Kordež: majhen trg 
in še manjša podjetja 
Tudi prvi mož Merkurja 
Bine Kordež delovanje slo-
venskega borznega trga oce-
njuje pozitivno. " M o r a m o 
pa se zavedati, da gre za re-
lativno majhen trg ter pred-
vsem za relativno majhna 
podjetja. V tujini je večina 
tako velikih podjetij, kot jih 
imamo v Sloveniji, organizi-
rana kot družbe z omejeno 
odgovornostjo v lasti manj-
šega števila lastnikov ali po-
sameznih družin in ne na-
stopajo na borzi. Na borzi so 
predvsem velika podjetja, 
podjetja z milijardami kapi-
tala in tudi milijoni drobnih 
delničarjev. Borza je pravilo-
ma trg za tako velika podjet-
ja, kjer posamezni delničar 
ali nekaj transakcij ne more 
vplivati na ceno delnice. Ta-
kih podjetij imamo v Slove-
niji zelo malo, mogoče po-
tencialno pet, ostala pa se 

Bine Kordež 

bodo postopno preoblikova-
la v d. o. o. ali pristala v ro-
kah večjih tujih sistemov ali 
ožjega kroga lastnikov," na-
poveduje predsednik uprave 
nakelskega Merkurja. 
Kordež je poslovanje Skupi-
ne Merkur v letu 2 0 0 6 oce-
nil za dokaj uspešno, za le-
tos pa si želi še boljših po-
slovnih rezultatov. Kot pra-
vi, je konjunktura tako v Slo-
veniji kot tudi širše v okolju 
dobra, tako da verjamejo, da 
bomo z dobrim delom lan-
ske rezultate lahko presegli. 
In kako se bo v prihodnje 
obnašala Merkurjeva delni-
ca? "Konec leta je Tuš na li-
citaciji odkupil 24 odstotkov 
delnic Merkurja od državnih 
skladov. Nakupna cena je 
znašala blizu 300 evrov in je 
za okoli 70 odstotkov prese-
gala ceno, ki jo je Merkurje-
va detnica dosegala pred 
dražbo. Ta cena je bila torej 
predvsem rezultat borbe za 
delež in je trenutni rezultati 
poslovanja ne opravičujejo. 
Zato se v zadnjem času tudi 
giblje na višini okoli 230 ev-
rov, kar je še vedno okoli 30 
odstotkov več kot pred dve-
ma mesecema. Ocenjuje-
mo, da je ta višina v tem 
času ustrezna, vsaka napo-
vedovanja pa so seveda tve-
gana," Kordež iz previdnosti 
ni želel postreči z bolj kon-
kretnimi napovedmi. 

Vinko Može: kapitalski 
trg mlad in neizkušen 
Predsednik uprave Aerodro-
ma Ljubljana Vinko Može 
pravi, da se slovenskemu ka-
pitalskemu trgu še vedno 
poznata mladost in neizku-
šenost. "Po moji oceni trg ni 
dovolj pregleden Ln vse pre-
večkrat se dogaja, da gibanje 
cen vrednostnih papirjev ne 
odraža dejanskih poslovnih 
rezultatov podjetij. Trg bo 
postal bolj pregleden in raz-
vit, ko bodo na n jem ne le 
vzpostavljena, temveč tudi 
spoštovana jasnejša pravila 
igre. Menim tudi, da potre-
buje več tujih vlaganj in po-
spešeno povezovanje z dm-
gimi evropskimi kapitalski-
mi trgi," razmišlja. 
Može zagotavlja, da je na-
kup delnic Aerodroma Ljub-
ljana vama naložba: "Število 

potnikov in obseg tovora se 
bosta v prihodnjih letih po-
večevala. posodabljali in širi-
li bomo tudi letališko infra-
strukturo. Ob letališču bo 
zrasla poslovno-ekonomska 
cona, v prihodnjih nekaj le-
tih pa bomo postali največje 
in najsodobnejše letališče v 
regiji. Glede na napovedano 
bo vrednost delnice A E L G 
rasla. Naša delnica je zato 
trdna in varna naložba, ki se 
bo vlagateljem obrestovala." 
Na brniškem letališču sicer 
letos načrtujejo skupaj 1 ,4 
mili jona potnikov, kar po-
meni 7-odstotno stopnjo ra-
sti, 45.774 premikov letal, 
kar predstavlja povečanje za 
14 odstotkov, in 16 .829 
tovora, kar izkazuje načrto-
vano 16-odstotno rast v pri-
merjavi z letom 2 0 0 6 . Načr-
tujejo, da bodo ustvarili 9 ,6 
milijona evrov čistega dobič-
ka, kar je za 9 odstotkov nad 
oceno za leto 2 0 0 6 . Nadalje-
vali bodo tudi z naložbami, 
ki so opredeljene v strategiji 
razvoja družbe, "Letos načr-
tujemo investicije v skupni 
višini 28,4 mili jona evrov. 
Največjo investicijo pred-

kazalnikov - P/E. P/BV. 
EV/EBITDA. . . Borzni trg si-
cer deluje pregledno, nad-
zor s strani Agencije za trg z 
vrednostnimi papirji pa se 
mi zdi ustrezen," meni Zu-
pančičeva. 
Če se bo evforija z vzhodnih 

trgov (Bosna, Hrvaška) pre-
nesla tudi k nam, Ivanka G. 
Zupančič pričakuje okrep-
ljeno trgovanje in rast ve-
čine tečajev. "Sicer menim, 
da so ugodna gibanja iz borz 
vzhodnih sosedov v precejš-
nji meri odraz nerealnih pri-
čakovanj, izrazitega vpliva 
medijev na tečaje delnic oz. 
nedelujočega trga, kjer teča-
ji določenih delnic odražajo 
neke vrste teorijo sledenja. 
Ali bodo rezultati poslovanja 
slovenskih družb v resnici 
tako dobri, da bodo upravi-
čevali morebitno korekcijo 
borznega indeksa navzgor, 
pa bo pokazalo daljše časov-
no obdobje," pravi. Gibanje 
tečaja delnic Potovalne 
agencije Alpetour je po nje-
nem odraz razmer na po-
dročju dejavnosti javnega 
prevoza potnikov, kar je tudi 
razlog, da delnica n e sodi 

Alojz Burja 

Slovenci bolj spoštujemo 
tujo kontrolo delovanja kot 
lastno," pravi Burja, ki na-
poveduje, da se bo vrednost 
Lipovih delnic dvignila. 
"Osnova za to je bistveno 
boljše poslovanje in nizka 
tržna vrednost delnic na-
pram knjigovodski vredno-
sti." ne pušča dvomov. 

Tina Nastran: na borzi 
trguje premalo podjetij 
Tina Nastran, predsednica 

uprave družbe Niko iz Že-
leznikov, delovanje sloven-

Vinko Može 

stavlja dokončanje gradnje 
prve faze novega potniškega 
terminala, med večjimi in-
vesticijami v objekte pa sta 
še razširitev glavne letališke 
ploščadi in podaljšek vozne 
steze," napoveduje Može. 

Ivanka Gaber Zupančič: 
delnice so podcenjene 
Direktorica delniške družbe 
Alpetour Potovalna agencija 
iz Kranja Ivanka Ga l^r Zu-
pančič ocenjuje, da se je po 
obdobju relativnega mrtvila 
borzno dogajanje v zadnjih 
treh do štirih mesecih rela-
tivno okrepilo, kar dokazuje 
tudi rast borznega indeksa. 
" Majhnost trga izkazuje 
tudi izrazito velik vpliv ne-
katerih delnic na borzno do-
gajanje - npr. delnice Krke 
d. d. - ter predvsem delnic iz 
prve kotacije. Vesela bi bila, 
če bi se trgovanje okrepilo 
tudi na prostem trgu, čeprav 
s pomočjo vzdrževalcev lik-
vidnosti, saj so nekatere del-
nice na prostem trgu še ved-
no podcenjene, kar dokazu-
jejo tudi izračuni nekaterih 

Ivanka Gaber Zupančič 

med bolj likvidne. "Izrazitih 
sprememb tečaja ne priča-
kujem, razen v p r imem iz-
jemnih dogodkov, ki bi vpli-
vali na njeno večjo tržnost," 
je še dejala. 

Alojz Burja: ključni 
problem je majhnost 
Predsednik uprave Lesne in-
dustrije Bled Alojz Burja je 
mnenja, da slovenski borzni 
trg-ne deluje dobro zaradi 
več bistvenih razlogov. Prvi 
razlog je majhnost trga. Kot 
dmgo opozarja, da se je ve-
lik del poslov naredil mimo 
borze. In tretjič: v več pri-
merih so bili izvedeni večin-
ski nakupi podjetij, vendar 
brez javne prevzemne po-
nudbe (parkirišča), kar sta 
omogočUi slabi zakonodaja 
in kontrola. "Situacija se bo 
sicer v prihodnosti izboljša-
la zaradi boljše zakonodaje, 
še naprej pa bo pešala trans-
parentnost poslov. Ključni 
problem, torej majhnost, bo 
ostal, zato je edina realna 
opcija pripojitev k eni večjih 
evropskih borz. Nenazadnje 

Tina Nastran 

skega borznega trga sicer 
ocenjuje kot sprejemlj ivo, 
vendar opozarja, da je trgo-
vanja na njem razmeroma 
malo, saj trguje le nekaj 
podjetij. Po njenem mnenju 
trenutna slika ne ustreza 
ravno realni situaciji , saj 
obstaja še precej velikih 
podjetij, Id še niso prisotna 
na borznem trgu, pa bi mo-
rala biti. 
"Kar se tiče Nikovih delnic, 
pričakujemo realno rast nji-
hove vrednosti, predvsem 
glede na zadnja dva meseca, 
ko je šla njihova vrednost 
strmo navzgor v odnosu na 
pričakovano rast. V vsakem 
primeru ne pričakujemo 
tako hitre rasti vrednosti 
delnic, kot smo ji bili priča 
od lanskega poletja do kon-
ca leta 2006 , " je napoveda-
la. Na podlagi napovedi gi-
banj na trgu, povpraševanja, 
polne zasedenosti kapacitet 
Nastranova pričakuje, da bo 
tudi leto 2 0 0 7 za družbo 
Niko odlično oziroma na 
ravni lanskega leta, ki je bilo 
zelo uspešno. 



D A V K I 

Novosti zakona o dohodnini 
Konec leta 2006 je državni zbor sprejel paket novih davčnih zakonov, med katerimi je za fizične osebe najpomembnejši Zakon o dohodnini (ZDOH-2) , 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 117 dne i 6 . novembra 2006 in je začel veljati i . januarja 2007. 

H E R M I N A B O R A K 

Novosti tega zakona so trije 
dohodninski razredi s stop-
njami 16, 27 in 41 odstotkov 
in ne več pet, kar bo veljalo 
še za odmero za leto 2 0 0 6 , 
višja bo tudi splošna olajša-
va, manj pa bo posebnih 
olajšav. Črtane so tudi olaj-
šave za različne namene, 
tako da odpade tudi olajšava 
za nakup vrednostnih papir-
jev, katerih izdajatelj je RS, 
in za rešitev stanovanjskega 
vprašanja. Z a leto 2007 vam 
ne bo več treba zbirati raču-
nov, na podlagi katerih ste 
lahko doslej uveljavljali olaj-
šavo. Zadnjič boste torej 2-
odstotno olajšavo za različ-
ne namene uveljavljali samo 
še za leto 2 0 0 6 . 
Zavezanci boste na dom do-
bili tudi že delno izpolnjene 
dohodninske napovedi za 
leto 2 0 0 6 , na katere boste 
vpisovali morebitne drugač-
ne podatke in olajšave ter 
podpisane napovedi vrnili 
do 30. aprila 2 0 0 7 . Če ne 
boste prejeli izpolnjene do-
hodninske napovedi, mora-
te napoved sami vložiti do 
JO. aprila 2 0 0 7 . V nasled-
njih letih bo davčni organ 
na podlagi posredovanih po-
datkov izplačevalcev do 31. 
maja izdal zavezancem in-
formativni izračun, ki v pri-
meru, da v roku 15 dni ne 
podate pripomb, postane 
odločba o odmeri dohodni-
ne. V primeru, da informa-
tivnega izračuna ne boste 
prejeli, morate napoved do 
30. junija vložiti sami. 
Z dohodnino so obdavčeni 
vsi dohodki fizičnih oseb, 
razen tistih, ki so izrecno 
opredeljeni kot oproščeni 
plačila dohodnine. Že z no-
velo iz decembra 2005 velja 
izhodišče, da se obresti, divi-
dende in dobiček iz kapitala 
obdavčujejo z dohodnino po 
proporcionalni stopnji in 
brez upoštevanja davčnih 

olajšav. Dohodkov iz obre-
sti, dividend in dobičkov iz 
kapitala tako že za leto 2 0 0 6 
ne bo treba vključiti v do-
hodninsko napoved. 
V nadaljevanju bomo po-
drobneje opisali obdavčitev 
dohodka iz kapitala. V pri-
merjavi z zakonom, ki je ve-
ljal za leto 2 0 0 6 , se po no-
vem zakonu kot doh(^ki iz 
kapitala poleg dobička iz ka-
pitala obdavčujejo še obresti 
in dividende. Ž e za leto 
2 0 0 6 velja, da morate napo-
vedi za dobičke iz kapitala 
in obresti, ki ste jih prejeli 
na podlagi denarnih depozi-
tov pri bankah in hranilni-
cah v Republiki Sloveniji in 
drugih državah članicah Ev-
ropske unije, oddati do kon-
ca februarja 2 0 0 7 . Plačilo 
omenjenega davka za vas 
predstavlja končni davek in 
prejemkov ni potrebno vpi-
sovati v napoved za dohod-
nino. 

Obresti 
Opredelitev oprostitev ostaja 
nespremenjena. Obdavčene 
so obresti od depozitov pri 
bankah in hranilnicah ter od 
drugih podobnih finančnih 
terjatev, posojil, dolžniških 
vrednostnih papirjev (obvez-
nic), dohodek iz življenjske-
ga zavarovanja in dohodek 
iz delitve prihodkov vzajem-
nega sklada v obliki obresti 
in dohodek iz oddajanja v fi-
nančni najem. Posebej je 
potrebno izpostaviti, da je 
pri denacionalizacijskih ob-
veznicah obdavčena le po-
lovica prejetih obresti. 
Če prejete obresti na podlagi 
denarnih depozitov pri ban-
kah in hranilnicah v letu 
2 0 0 6 niso presegle zneska 
3 0 0 . 0 0 0 tolarjev (za leto 
2 0 0 7 bo neobdavčeni zne-
sek znašal 1 . 0 0 0 evrov), 
vam napovedi za odmero 
dohodnine od obresti ni po-
trebno vložiti. 

Obresti za leti 2 0 0 6 in 2 0 0 7 
se obdavčujejo po stopnji 15 
odstotkov, od leta 2 0 0 8 da-
lje pa po stopnji 20 odstot-
kov. 

Dobiček iz kapitala 
Dobički iz kapitala se obdav-
čujejo ne glede na rok imet-
ništva kapitala, pri čemer se 
stopnja davka, ki je določena 
v višini 20 odstotkov, vsakih 
dopolnjenih pet let imetniš-
tva kapitala zmanjša za pet 
indeksnih točk (po petih le-
tih je stopnja 15-odstotna, po 
desetih letih lo-odstotna, po 
petnajstih letih 5-odstotna). 
Po preteku 2 0 let prodaja ni 
več obdavčena. 
Dobiček iz kapitala, ki ga za-
vezanci dosegajo z odsvojit-
vijo dolžniških vrednostnih 
papirjev, je oproščen dohod-
nine. 

Napoved za odmero dohod-
nine od dobička iz kapitala 
od odsvojitve vrednostnih 
papirjev ter drugih deležev 
v kapitalu in popisnih listov 
morate oddati do 28. febm-
arja tekočega leta za prete-
klo leto. Prijaviti morate vse 
prodaje vrednostnih papir-
jev, razen če gre za neob-
davčeno odsvojitev vred-
nostnih papirjev. V tako na-
povedan dohodek se všteva-
jo v davčnem letu doseženi 
dobički iz kapitala ali reali-
zirane izgube iz kapitala, 
pri čemer se zavezancu ne 
prizna izguba pri odsvojitvi 
kapitala, če je zavezanec v 
roku 30 dni pred odsvojitvi-
jo ali po njej pridobil vse-
binsko istovrstni nadomest-
ni kapital. Izguba se ne pri-
zna tudi v pr imeru, da je 
tako odsvojen kapital prido-
bila zavezančeva povezana 
oseba. 
Obdavčena je vsaka odsvoji-
tev vrednostnih papirjev, ra-
zen izrecno izvzetih, kot so: 
dedovanje, prenosi v okviru 
posojila ali zastave, prenosi 

-v® jf' 

/m / / / 

Hermina Bocak ( Fote>: Tina Doki 

Kako vam lahko pomagamo pri napovedi davka od 
dobička iz kapitala? 
1. Lahko se oglasite na sedežu G B D d. d., Koroška 

33, Kranj in vam zaposleni proti plačilu (minimalno 
15 evrov, odvisno od števila transakcij) pripravijo 
napoved. 

2. Napovedi in navodila za izpolnjevanje dohodkov iz 
kapitala si lahko izpišete tudi sami, dobite jih na spletni 
strani davčne uprave: http://wvw.durs.gov.si/si/ 
fizicne_osebe/dohod n in a_za_fizicne_osebe_obrazci / 
dohodek_iz_kapitala/, kjer lahko izberete posamezno 
napoved. 

3. Napovedi lahko tudi kupite v knjigarnah in papirnicah 
(cena napovedi dobička iz kapitala se giblje okoli 
0,55 evra; napoved za odmero dohodnine od obresti 
na denarne depozite pa bo stala okoli 0 , 1 0 do 
0,20 evra za kos). 

/ 
^ / 

Izpolnjevanje napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala | Foto: Tina Doki 

v postopkih prisilne izterja-
ve obveznih dajatev, zame-
njava z istovrstnimi vred-
nostnimi papirji brez de-
narnega toka, zamenjava 
delnic investicijskih družb 
za investicijske kupone vza-
jemnega sklada v postopku 
obveznega preoblikovanja 
investicijske družbe v vza-
jemni sklad po posebnih 
predpisih in prva odsvojitev 
delnic, ki ste jih pridobili v 
zameno za lastninske certi-
fikate ah investicijskih ku-
ponov, pridobljenih z zame-
njavo delnic pridobljenih v 
postopku lastninskega pre-
oblikovanja. Eno leto po 

uveljavitvi zakona, ki bo do-
puščal ustanovitev krovnih 
vza jemnih skladov, se bo 
lahko ugotavljanje davčne 
obveznosti odložilo tudi pri 
prehajanju v okviru pod-
skladov istega krovnega vza-
jemnega sklada. 
Davčna osnova je razlika 
med nakupno vrednostjo ali 
vrednostjo ob pridobitvi in 
prodajno vrednostjo ali 
vrednostjo ob odsvojitvi. Za 
leto 2 0 0 6 boste svojo na-
bavno ceno še lahko valori-
zirali, kot strošek nakupa in 
prodaje pa se bodo upošte-
vali dejanski stroški, vendar 
največ do višine 1 odstotka. 

Valorizacija nabavne vred-
nosti kapitala se opravi za 
čas od koledarskega leta pri-
dobitve kapitala do koledar-
skega leta odsvojitve kapita-
la, če je bila odsvojitev kapi-
tala izvršena po preteku 
enega leta od leta pridobit-
ve. 

S i . januarjem 2 0 0 7 se valo-
rizacija nabavne vrednosti 
kapitala odpravlja, za stro-
ške nakupa in prodaje pa se 
bodo upoštevali normirani 
stroški v višini i odstotka od 
vrednosti nabave in i odstot-
ka od vrednosti prodaje. 
Vsem, ki ste vrednostne pa-
pirje kupili pred letom 
2003 , se kot vrednost ob pri-
dobitvi upošteva tržna vred-
nost na dan 1. januarja 
2 0 0 6 . Če ste vrednostne pa-
pirje pridobili pred uvedbo 
evra, prodali pa po 1. januar-
ju 2007 , se vrednost ob pri-
dobitvi preračuna z uporabo 
srednjega tečaja Banke Slo-
venije, ki je veljal na dan pri-
dobitve vrednostnega papir-
ja oziroma 1. januarja 2 0 0 6 , 
kadar se za nabavno vred-
nost šteje vrednost na ta 
dan. 

Če ste v preteklem letu vred-
nosme papirje pred potekom 
2 0 let podarili zakoncu ali 
otroku, lahko s posebnim ob-
razcem, ki ga oddate pristoj-
n e m u davčnemu uradu do 
28. februarja tekočega leta, 
uveljavljate odlog ugotavlja-
nja davčne obveznosti. V pri-
m e m dovolitve odloga s stra-
ni davčnega organa, ne boste 
plačali davka od odsvojitve 
vrednostnih papirjev. Če 
vam odloga davčne obvezno-
sti davčni organ ne dovoli, 
morate v 1 0 dneh po preje-
m u take odločbe vložiti na-
poved. Če pa bo obdarjenec 
prodal tako pridobljene vred-
nostne papirje pred potekom 
2 0 let od pridobitve, se mu 
bo kot nabavna vrednost pri-
dobitve upoštevala vrednost, 
po kateri je vrednostni papir 
pridobil darovalec. 
Naložbe v tuje vrednostne 
papirje so davčno enako ob-
ravnavane kot v domače. 

Dividende 
Zavezanec za davek od do-
hodkov doseženih z udelež-
bo pri dobičku (dividende) 
je fizična oseba, s stalnim 
prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki je v državi ali tu-
jini prejela dividende. 
Z novim zakonom se bistve-
no spreminja opredelitev 
dohodka, ki se po veljavnem 
zakonu obdavčuje kot divi-
dende. Ne bo se več obdav-
čevalo dohodkov iz naslova 
nominalnega povečanja 
osnovnega kapitala družbe 
in nekaterih drugih dividen-
dam podobnih dohodkov. 
Kot dividenda se bo po no-
vem od 1. januarja 2 0 0 7 ob-
davčevalo prikrito izplačilo 

http://wvw.durs.gov.si/si/


DAVKI 

dobička, kot ga opredeljuje 
Zakon o davku od dohod-
kov pravnih oseb, in sicer je 
to vsako nadomestilo, ki ga 
zagotovi izplačevalec osebi, 
ki ima posredno ali nepo-
sredno v lasti najmanj 25 
odstotkov delnic ali deleža v 
kapitalu. Vsa druga nado-
mestila/ugodnosti, ki jih 
prejmete kol imetnik dele-
ža v družbi, pa se bodo ob-
davčevala kot drugi dohod-
ki. Razlika je ta, da v prime-
ru, ko se bodo prejemki šte-
li kot dividende, znesek 
prejemka ne bo povečeval 
letne davčne osnove (ob-
davčitev bo dokončna); če 
pa se bo upošteval kot dru-
gi dohodek, bo povečeval 
letno davčno osnovo (pre-
jemke bo davčna uprava 
upoštevala v odmeri za do-
hodnino). 

Dividende se obdavčujejo 
po stopnji 20 odstotkov. 
Ce prejmete dohodke iz tu-
jine, se obračunani znesek 
davka pri nas zmanjša za 
davek, plačan od tega do-
hodka v tujini. Plačilo dav-

ka v tujini morate dokazo-
vati s predložitvijo listin, iz-
danih s strani davčnega 
organa države, v kateri je za 
prejeti dohodek plačan da-
vek, ki ga sedaj uveljavljate 
pri nas. Zakon o davčnem 
postopku dovoljuje tudi 
predložitev drugega doku-
menta, iz katerega je raz-
vidna obveznost za plačilo 
davka in plačilo davka (npr. 
potrdilo borznega posred-
nika). Vrsta dokazila ni 
predpisana. 

V primeru sklenjene Med-
narodne pogodbe o izogiba-
nju dvojnega obdavčevanja 
dohodka se za davek, pla-
čan v tujini, šteje obračuna-
ni in plačani davek v skladu 
z veljavno pogodbo in sicer 
največ do višine, ki bi jo za-
vezanec za omenjeni doho-
dek plačal doma. V prime-
ru, da je bil davek v tujini 
plačan v nižjem znesku od 
ugotovljenega po stopnji v 
sporazumu ali od zneska, 
ki bi ga bil zavezanec dol-
žan plačati po naših predpi-
sih, se upošteva plačani da-

vek. Če pa je v tujini plačan 
višji davek od ugotovljene-
ga po stopnji iz sporazuma 
ali po višji stopnji, kot jo 
predvideva naš predpis, 
davčni organ upošteva zne-
sek po sporazumu oziroma 
našo stopnjo. 
Napoved za odmero davka 
od dohodkov, doseženih z 
udeležbo pri dobičku v tuji-
ni, vloži zavezanec pri davč-
nem uradu, kjer je vpisan v 
register davčnih zavezan-
cev in sicer v roku 15 dni po 
prejemu dohodka. Od 1. ja-
nuarja 2007 dalje morate 
napoved oddati v 15 dneh 
po preteku trimesečja, v ka-
terem ste prejeli dividendo, 
kar pomeni kvartalno odda-
janje napovedi. 
Če vam je že plačnik davka 
(borzno posredniška druž-
ba ali banka) odtegnil davek 
od prejete dividende v tuji-
ni, vam posebej napovedi 
davčni upravi ni potrebno 
vlagati, saj je namesto vas 
to opravil že plačnik davka 
in vas o višini odtegnjenega 
davka tudi obvestil. 

Z GBD v Stuttgart na finančni sejem! 
150 razstavljavcev, 200 predavanj in predsta-
vitev, koristnih informacij in naložbenih na-
migov v času od 16. do 18. marca 2007. 
Nekaj aktuabih tem: Obogateti s certifikati, 
Naložbe skladov v letu 2007 pri rastočih go-
spodarstvih in svetovnopolitičnih tveganjih, 
Novi trendi pri On line brokerjih. Aktivno 
ali pasivno trgovanje? 
Kako poskrbeti za udobno starost? Surovine. 
Lani smo bili eni od 14.000 obiskovalcev in 
pozitivno presenečeni nad kvaliteto preda-
vanj in potekom sejma. Zato letos obisk pri-
poročamo tudi vam. Še zlasti vsem, ki sami 
trgujete prek E*trade, ki vas zanimajo novi 
finančni instrumenti (npr. certifikati), in že-
lite izvedeti, kaj je oz. bo letos najbolj "in". 
Več informacij: info@messe-stuttgart.de 
Informativne prijave sprejemamo do 23. 

februarja 2007 prek intemefa info@gbd.si 
in po telefonu 04/280 10 00, da bomo orga-
nizirali prevoz in rezervirali prenočišča. 
Odhod: v petek, 16. marca 2007, zjutraj, 
vrnitev: v soboto, 17. marca 2007, pozno 
zvečer. Poleg obiska sejma si bomo v polovi-
ci dneva ogledali tudi mesto Stuttgart. 

Sejem za 
institucionalne In 

zasebne 
Investitorje 

S^mSMtiKlI 
k K l>. •ura 2«07 

GBD Gorenjska borznoposrednijka 
družba, d. d., Koroška cesta 33. 
•1000 Kranj. 
04 280 10 00 
01 300 66 10 
www.gbd.sj 
MŠ: 5943086. OŠ: 46365877 
TRR za nakup vrednostnih papirjev: 
015020007250097. relerenca 00 
In vaia davina številka. 

BRtMi Moj B r t * t btUi* GBO OoronisKa borznoposradnMka druiba, d. d. 
InJ* n « n w i ^ infennlranju lnvwrtHotl«v. 
Brî itoCno fls |ifi|fntt)o kuiiHMlV 080 OofM t̂lM boraiopomdnlllBa diuZbv, d. d. 
Omcjilm odgcMtrooBa: V pubOiac^ Izražena mnenja na pomengo pomKttie a 
nriilMH <*a*oian«i vrednostna) papiiiev aB s j ^ ^ 
kmvBi »o podana izM^uirn za bo|ia rszumeinnje vrectnostnSi papirjev in delo-
v«#JDgs Mvitala. Iniannaciis »a bile. prtdob)er» Iz vftov, za iiatBfB »(o<j) ver-
|a<neK>, se veradiiakiM ne zagoiaiM> n i ^ ^ 
noeft. G80, d. d. ̂  wtoip ne ptevzemafo nobene odgovomoati za poaledtoe 
loč«wr<iWBlB aiimiete na podtofll irmenj in 

PREGLED OBDAVČITVE POSAMEZNIH PREJEMKOV PO ZAKONU O DOHODNINI (ZDOH-2) 

PRE jEMEK O S N O V A AKONTAC I JA 

(stopnja) 

P O S E B N A N A P O V E D 

(ali morate oddati p o s e b n o napoved in kdaj) 

Informativni 
izračun 

PRE jEMEK O S N O V A AKONTAC I JA 

(stopnja) 

M E D L E T O M K O N E C LETA R O K PREJEMA ' 

I Z Z A P O S L I T V E 

- Iz delovnega razmerja dohodek zmanjšan za prispevke lestvica DA, če izplačevalec ni plačnik davka 
v RS do lO dne v mesecu 

3 1 . 5 . 

- bonitete posebna pravila vrednotenja; 
zaposleni, če ne presega 13 EUR, otrok 
zaposlenega do 15 let, če ne presega 42 EUR 

lestvica DA, če Izplačevalec ni plačnik davka 
v RS in sicer v 7 dneh 

3 1 . 5 . 

- drugi dohodki (nagrade, 
darila, štipendije. . .) 

nagradne igre, če nagrada ne presega 4 2 EUR; 
darilo, če ne presega 4 2 EUR posamično, 
oz. skupaj letno 84 EUR; 
štipendija nad minimalno plačo 
(januarja 2 0 0 7 znaša 521,83 EUR) 

2 5 % DA, če izplačevalec ni plačnik davka 
v RS v 7 dneh od prejema dohodka 

3 1 . 5 . 

- Študentsko delo dohodek - normirani str. l o %; 
dohodek nad 4 0 0 EUR 

2 5 % 3 1 . 5 . 

- pogodbeno razmerje dohodek zmanjšan za normirane stroške 
v višini 1 0 % (lahko se uveljavlja dejanske 
stroške prevoza in nočitve') 

2 5 % DA, če izplačevalec ni plačnik davka 
v RS do 10 . v mesecu 

3 1 . 5 . 

P R E M O Ž E N J S K E PRAV ICE dohodek zmanjšan za normirane stroške 
v višini 1 0 % 

2 5 % DA, če izplačevalec ni plačnik davka 
v RS v 15 dneh po prejemu dohodka, 

3 1 . 5 . 

O D D A ) A N ) E P R E M O Ž E N J A 

V NAJEM 

dohoden zmanjšan za normirane stroške 
v višini 4 0 % (lahko se uveljavljajo dejanski stroški 
vzdrževanja premoženja") 

2 5 % DA, če izplačevalec ni plačnik davka 
v RS v 15 dneh po prejemu dohodka. 

1 5 . 1 . 3 1 . 5 . 

O B R E S T I 

- na podlagi posojila 
- obveznice 
• obveznice kot odškodnina 

dosežene obresti; 
dosežene obresti; 
50 % zneska neobdavčeno za obveznice 
prejete kot odškodnina (denacionalizacija) 

2 0 % 
(v letu 2 0 0 7 15 %) 

DA, če izplačevalec ni plačnik davka 
v RS do 15 dne po preteku trimesečja 

- depoziti pri bankah in 
hranilnicah 

Seštevek osnov se zniža za 1 . 0 0 0 EUR 28. 2., če prejemki 
presegajo i . o o o EUR 

- delitev prihodkov vzajemnega 
sklada v obliki obresti 

dosežene obresti 2 0 % DA, če izplačevalec ni plačnik davka 
v RS do 15. dne po preteku trimesečja 

D I V I D E N D E dosežena dividenda 2 0 % DA, Če izplačevalec ni plačnik davka 
v RS do 15. dne po preteku trimesečja 

D O B I Č E K IZ KAPITALA 

- nepremičnina 
razlika med vrednostjo ob odsvojitvi in 
vrednostjo ob pridobitvi zmanjšana za stroške 
(investicije, plačanega davka, cenitev - do 188 EUR) 

2 0 % DA, v 15 dneh od dneva odsvojitve 

• vrednostni papirji 
- investicijski kuponi 

razlika med vrednostjo ob odsvojitvi in 
vrednostjo ob pridobitvi; 
ob nakupu in prodaji s e upošteva normirana 
provizija v višini 1 % ; 

2 0 % 
vsakih 5 let 
se zniža za 5 točk 

28. 2. 

Za ieto 2006 nam bo DUR S poslal predrzpolnjene obrazce do marca 2007, vrniti jih moramo 50. aprila 2007. Za naslednja leta pa nam bo poslal informativni izračun, ki po preteku roka za ugovor in v primeru, da ne ugovarjate, postane odločba o odmeri 
dohodnine. Ugovor 2 ustreznimi dokazili glede davčne obveznosti lahko podate V 15 dneh po prejemu informativnega izračuna. Ce Infor^ vaii dohodki ne dosežejo 2.800 EUft. ne 
oddaiate napovedi, 

' Dejanske stroSke lahko uveljavljate v ugovoru zoper informativni izračun. Če sami oddajate napoved v 1$ dneh po prejemu dohodka, dejanske stroSke uveljavljate v napovedi. 

mailto:info@messe-stuttgart.de
mailto:info@gbd.si
http://www.gbd.sj


VREDNOSTNI PAPIRJI 

TEČAJNICA JUGOSLOVANSKE BORZE 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV D J)., LJUBLJANA 

vred. doti 
pipii 

ex kupon 
b. du. 

za6clnt ie£aj 2jdnji 
D P ATONA (DM) 

wt«j(l) D P 
UVRSCENA KOTACUA I - Obveznice 
RSUJ« W I (1.4.) 61.5 
UVRŠČENA KOTACUA H • ohvtamice 

6J.0 9. i 

Mea<oLj*10,0 1.(1.4.) 
PROSTI TRG • Obveauce 
JutenV. 12,0 2. <1.I2) 
JiacksMl.o 1.(1.4.) 
ljda.o'_ 2. ( I X ) 
Lonini'. 10,0 1(13.) 
Mcafati'. 12.0 1. (1.2.) 
Goroijc*. 10;0 1.(15.1.) 
tdt 1«_10,0 l.d.l.) 
Let 2«_ 12,0 
P T r y . 12,0 
RoSaSka«.25jO 1.(1.4.) 
PROSTI TRG - Dclnkx 

72J 72,5 9.5 

79.0 86.0 92.5A 2«.3. 
104.0 102.0 18.4. lOl.O 103 
48.0 54,0 9.5 49.0 54.0 
103.8 102.0 18.4. 

97,0 18.4. 
95,0 25.4. 

lOaO 23.4. 
5000 9.5 

Grad 4SO.OA 16.4. 
Zad.pnnt.-b. 2900 11.4. 
PROSTI TRG - Komcrdilni zapis 
Kompas 9jO 98.5 7.5. 

PRAVICE (2) 
24.6 9.5. EOP.Atunka 24.6 9.5. 

EDP Kicdima b.. Mb 18.5 9.5 
EDPLBUSD 16.5 9.5 
FnBLBt^-M 19a 9.5, 

ISa 9J. 
EDPKovihlldu -
EDPpovptečje 18.6 9ii 
EOP tedensko povprečje 18.8 

SECU(v<Kii) 31.7942 

Tečajnica Jugoslovanske borze vrednostnih papirjev d. d., 

Ljubljana, 9 , maj 1 9 9 1 

. » i, ••catca« pn •MfitltpMIml, >» UMtmU 
Mm.toMiapvlii' 

amnit /Mta. iOmOnOP M? ri«* f» m̂ on mnMtl dcJnUT 
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Prva številka CBD-jevega časopisa Moj Broker, maj 1 9 9 7 

Mladinska kn^i^ Zolo^ba, d.d. 
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Izkušnje malega delničarja 
Rajko Simič iz Kranja je prve delnice kupil že leta 1992 in velja za enega prvih malih delničarjev na 
Gorenjskem. Njegove izkušnje so zanimive in koristne. Prisega na zdrav razum in prvi občutek, ki je 
praviloma tudi najboljši. 

Delnica Mladinske knjige - založbe, nominirana v 

avstrijskih šilingih, iz leta 1 9 9 2 

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

Kranj - Vprašanje, kako rav-
nati s svojimi prihranki, po-
staja vse bolj aktualno. Med-
tem ko bo starejšim delav-
cem pokojnina iz obveznega 
pokojninskega zavarovanja 
še nekako zadoščala za do-
stojno preživljanje starosti, 
bo srednja in predvsem 
mlajša generacija morala 
del pokojnine "zaslužiti" z 
različnimi oblikami varčeva-
nja. Možnosti za to je veliko, 
od bančnega varčevanja, 
vključitve v prostovoljno do-
datno pokojninsko zavaro-
vanja, vlaganj v vrednostne 
papirje (delnice, obveznice) 
in v "točke" vzajemnih skla-
dov do sklenitve naložbene-
ga življenjskega zavarova-
nje, vlaganj v nepremičnine 
... Veliko možnosti za varče-
vanje oz. vlaganje prinaša 
tudi veliko drobnih pasti, v 
katere se finančno strokov-
no premalo usposobljeni 
vlagatelji lahko hitro ujame-
jo. Vse se suče okrog vpraša-
nja, kako zagotavljati hkrati 
varnost in donosnost. Bolj 
varna naložba je praviloma 
manj donosna in obratno. 
Le za bančne depozite ban-
ke medsebojno jamčijo do 
zneska 22 tisoč evrov, vse 
ostale oblike so povezane z 
večjim ali manjšim tvega-
njem. 

Od teorije k praksi 
Morda bodo komu pri odlo-
čitvi o naložbi svojih pri-
hrankov koristile izkušnje 
Rajka Simiča iz Kranja, ene-
ga prvih malih vlagateljev v 
vrednostne papirje na Go-
renjskem. Po izobrazbi 
družboslovec in zaposlen v 
državni službi se je že kma-
lu po spremembi družbene-
ga in gospodarskega siste-
ma v Sloveniji začel zanima-
ti za vrednostne papirje in 
trgovanje na borzi. Prvo 
znanje, ki ga je pridobil iz 
takrat dosegljive literature 
in iz časopisa za bančno, fi-
nančno in davčno svetova-
nje Kapital, je kmalu "preve-
ril" tudi v praksi. 2e leta 
1992 je vpisal nekaj delnic 
Hranilnice Lon, kupil ob-
veznice Občine Zagorje ter 
štirideset delnic Mladinske 
knjige - založbe, ki so bile 
nominirane v avstrijskih ši-
lingih. Na začetku je trgoval 
preko borzno posredniške 
družbe Poteza, nato preko 
Factor banke, od ustanovitve 
GBD Gorenjske borznopos-
redniške družbe pa je njen 
komitent. V Rajkovi zajetni 
zbirki časopisov, dokumen-
tov in drugih "papirjev" je 
tudi GBD-jev račun številka 
13 iz 13. aprila 1997, ko so 
mu "knjižili" tri delnice 
Krke. "Krkina delnica je bila 
proti koncu tistega leta vred-
na 19.000 tolarjev, približ-
no toliko tudi delnica Petro-
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la," se spominja Rajko, nje-
govim spominom pa dodaj-
mo, da enotni tečaj Krke do-
brih devet let kasneje (v za-
četku februarja 2007) znaša 
več kot 900 evrov (216 tisoč 
tolarjev), tečaj Petrolove del-
nice pa 575 evrov (138 tisoč 
tolarjev). 

S H e l i o s o m občutil 
globalni trg 

V petnajstih letih si je pri tr-
govanju z vrednostnimi pa-
pirji pridobil veliko izku-
šenj, za razliko od mnogih 
jih ne skriva, ampak jih je 
pripravljen tudi povedati. Za 
delničarstvo je navdušil kar 
nekaj svojih prijateljev in 
znancev, vseh pa ne. Kot 
pravi, nekateri delajo z de-
narjem tako kot v času hi-
perinflacije in vsega takoj 
zapravijo, drugi se ubadajo 
predvsem z vprašanjem, v 
kateri banki so višje obresti. 
In kakšne so Rajkove izkuš-
nje? "Mali vlagatelji, ki želi-
jo denar naložiti v delnice, 
naj tako varčujejo vsaj od 
pet do deset let, saj bodo ob 
morebitnih kratkoročnih ni-
hanjih tečajev šele v daljšem 
obdobju občutili donosnost 
naložbe. Vsega denarja naj 
ne vložijo le v eno delnico, 
ampak naj imajo poleg para-
dnega "konja" še nekaj re-
zervnih. Za začetek naj vlo-

žijo v vrednostne papirje le 
od pet do deset odstotkov 
svojih prihrankov in naj se 
potem za nadaljnje naložbe 
odločijo na podlagi lastnih 
izkušenj. V delnice naj vlo-
žijo denar, ki ga ne načrtuje-
jo za nakup pomembnih do-
brin v relativno kratkem ob-
dobju in je namenjen dolgo-
ročnim prihrankom," pravi 
Rajko in dodaja, da je šele 
potlej, ko je imel "v žepu" že 
nekaj delnic, občutil, kaj je 
globalni trg. "Tečaj Helioso-
vih delnic je ob ruski krizi 
ob koncu devetdesetih let 
občutno padel in se na ne-
kdanjo raven dvignil šele po 
približno dveh letih. Febru-
arja 2001 so bile vredne 37 
tisoč tolarjev, v sredini letoš-
njega januarja je njihov te-
čaj že presegel 260 tisoč to-
larjev (1.088 evrov)," pravi 
Rajko, ki se dobro spominja 
tu(ii požara v Gorenju. "Ta-
krat je vrednost njihovih 
delnic padla več kot za deset 
odstotkov, a žal še nisem 
imel dovolj izkušenj, da bi 
jih takoj kupil. Čez dva dni 
se je tečaj že povzpel na 
prejšnjo raven," pravi in 
doda novo izkušnjo: "Vlaga-
telj nikoli ne sme žalovati za 
zamujenimi priložnostmi, 
ampak se mora vedno ozira-
ti naprej in iskati nove izzi-
ve, ki jih je vedno dovolj." 

Rajko Simič je od vsega začetka GBD-ja njihov 
komitent. "Čeprav se je število zaposlenih v 
družbi povečalo, so še vedno prijazni, kot so bOi 
na začetku," pravi. 

Po dežju v e d n o pride 
s o n c e 

Rajko je doživel 18-mesečno 
deževje, to je obdobje nepre-
kinjenega padanja delniških 
tečajev na Ljubljanski borzi, 
dogajanje je lahko le opazo-
val. "Mali delničarji imamo 
premalo znanja, da bi ujeli 
pravi trenutek, ko tečaji za-
čnejo padati ali se zviševati. 
Tisti, ki se poklicno ukvarja-
jo z upravljanjem kapitala, 
to znajo in zaslužijo ob na-
raščanju ali padanju teča-
jev," pravi in odkrito prizna-
va, da je lastninske certifika-
te slabo unovčil, da se je 
opekel z delnicami Dadaso-
vega Primofina, da je pre-
zgodaj prodal Savine delnice 
.., Kupil jih je za 3,000 tolar-
jev, prodal sicer še enkrat 
dražje, a v začetku februarja 
letos so bile vredne že 239 
evrov (57 tisoč tolarjev). 

Večji d o n o s i kot v bankah 

"Čeprav so bili tudi težki 
časi in sem se z nekaterimi 
naložbami "opekel", sem z 
vlaganji v delnice zaslužil 
več, kot bi z varčevanjem v 
bankah. Veliko pričakujem 
od delnic Telekoma Sloveni-
je, prve sem kupil leta 1997, 
takrat so bile vredne okrog 
12.000 tolarjev, sredi letoš-
njega januarja je njihov 
enotni tečaj na Ljubljanski 
borzi znašal že 353 evrov oz. 
več kot 84 tisoč tolarjev." Na 
vprašanje, ali kupuje delni-
ce ob padanju ali narašča-
nju tečajev, je odgovoril: 
"Več kot desetlemo ukvarja-
nje z borzo še ni dovolj, da 
bi lahko sebe prepričal in da 
bi jih kupoval takrat, ko 
zgubljajo na vrednosti. Obi-
čajno si takrat "nataknem" 
čma očala in vidim vse pesi-
mistično, češ - saj se bo pa-
danje tečajev še nadaljeva-
lo." In kaj bi svetoval vlaga-
teljem, ki šele vstopajo na 
delniški trg.' Na kratek rok 
bi jim svetoval nakup delnic 
investicijskih družb, ki se 
bodo preoblikovale v vza-
jemne sklade, za daljše ob-
dobje pa nakup delnic kate-
rega od slovenskih podjetij 
iz borzne kotacije. 

Večja izbira, več podatkov 
Rajku njegov "konjiček" 

vzame tudi precej časa. Vsak 
večer sede k računalniku in 
na spletu pogleda tečajnico 
Ljubljanske borze in še ne-
katerih tujih borz. "V času 
Interneta je bistveno lažje 
priti do podatkov, kot je bilo 
pred desetimi leti," pravi in 
poudarja, da se je v tem ob-
dobju veliko spremenilo. 
Vlagatelji imajo večjo izbiro 
med delnicami z različnih 
območij in gospodarskih pa-
nog, poleg delnic domačih 
družb lahko kupujejo tudi 
tuje, stroški za borzno po-
sredovanje so nižji... 
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Ker imamo izkušnje na kapitalskih trgih, 
smo strokovni, izkušeni in verodostojni, 
imamo neodvisne finančne svetovalce, 
oseben pristop do strank, smo vam 
vedno na voljo, znamo vrhunsko 
upravljati z vašim premoženjem in imamo 
vodilni internetni trgovalni 
sistem GBD On - line. 

Nagrade: 
1. nagrada: spominski evrski kovanci in 
nahrbtnik GBD 
2. nagrada: spominski evrski kovanci in 
dežnik GBD 
3. nagrada: spominski evrski kovarici in 
majica GBD 
4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas 

ReSitve križanke (nagradno geslo, sestavlje-
no iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v ku-
pon iz križanke) pošljite na dopisnicah do 
srede, 21. februarja 2007, na Gorenjski glas, 
Zoisova 1, 4001 Kranj. p.p. 124. Dopisnice 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega 
glasa pred poslovno stavbo na Zoisovi 1. 

http://www.gbd.si
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Vlagate v vrednostne papirje: 
Naključno izbrane Kranjčane smo povprašali, ali svoje prihranke kdaj namenijo za nakup vrednostnih papirjev. Jih sploh zanima dogajanje na borzi in kaj 
so storili z delnicami, ki so jih kupili za certifikat? 

Bojan Belehar: 
"V vrednostne papirje 
vlagam že približno pet let, 
največkrat pa borzno doga-
janje spremljam preko Inter-
neta. Poleg slovenske 
spremljam predvsem borze v 
Bosni in Hercegovini, Srbiji 
in Makedoniji, ker so tam 
vrednosti delnic precej nizke, 
čeprav so se tečaji v zadnjili 
treh letih že precej popravili. 
A še vedno se da kar dobro 
zaslužiti, prav zaradi tega pa 
tudi vlagam v vrednostne pa-
pirje. Donosi so namreč pre-
cej boljši kot v bankah." 

Doroteja Fojkar: 
"Borza, delnice, vrednostni 
papirji, obveznice, vse to je 
zame španska vas, pa tudi, 
če bi mi bilo vse dobro 
znano, mi ne bi nič koristi-
lo, ko pa nimam denarja za 
njihov nakup. Tudi delnice 
od certifikata sem prav hitro 
prodala in si z izkupičkom 
uredila centralno ogrevanje, 
medtem ko je mož čakal 
nekaj dlje, a nazadnje je tudi 
sam vse prodal. Verjetno se 
bodo mladi v prihodnosti 
bolj ukvarjali s temi stvarmi, 
kot se naša generacija." 

Matjaž Juvan: 
"Borza, delnice in ostale 
podobne stvari me prav nič 
ne zanimajo, saj za kaj 
takega potrebuješ denar, 
sam pa nisem podedoval 
nobene nepremičnine, ki so 
danes najbolj vredne. Sicer 
pa poznam kar nekaj ljudi, 
ki se zanimajo za vrednos-
tne papirje, vendar vsi sodi-
jo med premožnejše ljudi. 
Za vrednost delnic sem se 
zanimal le, ko sem prodajal 
svoje delnice, ki sem jih do-
bil za certifikat. Prodal sem 
jih zelo ugodno." 

Ludvik Mrzllkar: 
"Poročila z borze in borzne 
tečajnice sicer ne sprem-
ljam redno, vsake toliko časa 
jih pa že preletim, saj imam 
nekaj delnic in me zanima 
njihova vrednost. Nekatere 
sem dobil za certifikat, 
nekaj denarja pa sem še 
sam vložil. Zaenkrat sem z 
njihovo vrednostjo zadovo-
ljen. Če bi vedel, da bo nji-
hova vrednost v teh letih to-
liko poskočila, bi jih takrat 
kupil še več. V vsakem 
primeru so te delnice boljša 
naložba kot denar v banki." 

Saša Šipic: 
"Dogajanja na borzi oziro-
ma gibanja vrednosti delnic 
sama prav nič ne sprem-
ljam, zato pa moj oče toliko 
bolj redno in vneto, saj vred-
nostne papirje tudi kupuje. 
Ali se bom tudi sama kdaj 
odločila za nakup delnic, ne 
znam povedati. Delnice, ki 
sem jih kupila za certifikat 
in jih ni bilo veliko, sem že 
prodala. V vsakem primeru 
pa se strinjam, da je denar 
treba obračati." 

David Grubar: 
"Delnice in drugi vrednost-
ni papirji me prav nič ne 
zanimajo, enako velja tudi 
za ostale v naši družini. 
Zame osebno so borzna 
poročila in tečajnice preveč 
zapletene stvari, da bi se z 
njimi sploh želel ukvarjati. 
Vrednostnih papirjev ne 
kupujem in jih tudi nimam. 
Tudi delnice, ki sem jih do-
bil za certifikat, sem že 
zdavnaj prodal, mislim, da 
že pred desetimi leti." 

Simon Šubic, foto; Gorazd Kavčič 

GBD d.d.. T: 04 280 10 00 GBD Discount Broker, T: 01 300 66 10 
Koroška cesta 33, 4000 Kranj Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana 

10.000 C 
Za nami je 10 let poslovanja. 
Uspešnega za nas in naše konnitente. 
Varnost, strokovnost in donosnost so resnično 
postale lastnosti, ki nas odlikujejo. 
Naša družina je iz dneva v dan številčnejša. 
Pričakujenno jubilejnega 10.000. komitenta. 
Za dobrodošlico mu bomo podarili 10.000 € 
v obliki posredniške provizije. 

Vabimo vse, ki želite oplemenititi svoj kapital, da pri nas 
odprete trgovalni račun oz. sklenete pogodbo o borznem 
posredovanju. Mogoče boste prav vi prejeli 10.000 € 
(v obliki posredniške provizije) kot 10.000. član 
naše družine. 
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GLASBA, TELEVIZIJA 
T v Nocoj in novi prepoznavni grafični podobi 
Televizi je Sloveni ja 

Od četrtka je na prvem programu Televizije Slovenija 
vsak dan nekaj pred 20. uro na sporedu rubrika "TV no-
coj", v kateri napovedovalci predstavljajo tiste oddaje, r̂ a 
katere želijo gledalce še posebej opozoriti. O oddajah, za 
katere želijo na Televiziji Slovenija, da ne bi ostale prezr-
te, gledalce obveščajo Corazd Dominko, Tjaša Hrobat in 
Maja Šume). 

Tjaša Hrobat, Corazd Dominko in Maja Šumej 

Prav tako so gledalci Slovenije i in Slovenije 2 v četrtek 
na TV-zaslonih lahko prvič opazili oblikovne spremem-
be, s katerimi želijo zagotoviti večjo prepoznavnost prve-
ga in drugega programa TV Slovenija. Odločili so se, da 
prvi program obarvajo modro, drugega pa oranžno. V 
teh barvah sta tudi nova znaka TV SLO, iz katerih so iz-
peljali tudi celostno grafično podobo in njene sestavne 
elemente. Postopoma bodo, kot smo to naredili že pri 
dnevno-informativnem programu, elemente nove CGP 
uvedli tudi v preostale programe. 
Prenova je nastala v oddelku kreativne grafike TV Slove-
nija. Z njo težijo k temu, da bo nova podoba bolj jasna, 
podane informacije na ekranu bolj vidne in prepoznavne 
že na prvi pogled, hkrati pa so jo tudi posodobili. A. B. 

II Divo ostaja v Tivoli ju 

Prejeli smo nove informacije glede koncerta II Divo, ki 
ostaja v Hali Tivoli. 
"Zaradi nestrinjanja kupcev, ki so vstopnice že kupili, je 
padla odločitev, da koncert ne bo na stadionu Bežigrad, 
in da ostane v Hali Tivoli. Organizator je tudi potrdil, da 
že potekajo dogovori za ponovitev koncerta jeseni, po 
vsej verjetnosti z dvema terminoma v Sloveniji," še do-
daja pojasnilo osebja portala Vstopnice.com. A. B. 

Nagrajenci Žametnih vrtnic 
Odgovor na nagradno vprašanje, ali le koncert Žametne 

vrtnice že bil v Komendi, s e glasi "da". 
Izmed pravilnih odgovorov smo Izžrebali Sonjo Ambros 

iz Kranja in Jožeta Pintarja z Bleda, ki bosta pre)ela po dve 
vstopnici za koncert Žametne vrtnice, ki bo ta petek 
v Domžalah. Vstopnice bomo poslali po poštf. A H. 

OPERNA ALENKA 
V HELSINKIH 
Poleti je Alenka zelo zadovoljna, če v svoj natrpan urnik lahko 'stlači' tudi kakšno uro odbojke na 
mivki ali badmintona. Novinarjem je vedno dostopna, vseeno pa želi, da se njena zasebnost spoštuje. 

Alenka Brun 

zobraževalna pot letoš-
nje Emine zmagovalke, 
Alenke Gotar, se je zače-
la na gimnaziji Poljane, 
vzporedno je obiskovala 

tudi srednjo glasbeno šolo. 
Njeno petje je pritegnilo 
Kurta Widmerja, ki jo je po-
vabil na akademijo v Basel, 
sledil je potem še Salzburg 
in nekje vmes jo je že takrat-
ni direktor ljubljanske Opere 
Borut Smrekar angažiral kot 
stalno gostjo. Danes je 
'fnlenserca', kot sama po-
imenuje svojo svobodno pev-
sko kariero. Ko je zmagala 
na Emi, je njeno ime prepla-
vilo medije, čestitke pa je 
prejela iz vse Evrope. 

Deveti februar je bil po dol-
gem času prvi dan, ko je 
Alenka lahko v miru popila 
jutranjo kavo. Pa še takrat jo 
je zmotil telefon, ko sem jo 
prosila za krajši intervju. 

Nekateri vas imajo za Go-
renjko. 

"Prihajam iz Domžal, dru-
žina je pravzaprav iz Velenja, 
najdete me v ljubljanski in 
mariborski operi, nekaj tudi 
koncertiram, zaposlena pa 
sem kot profesorica glasbe 
na Glasbeni šoli Nazarje. 
Skratka, sem kar malce raz-
seljena. In ker vsako poletje 
preživim nekaj časa na Hva-
ru, sem po tokratni zmagi 
tudi malce 'njihova' (smeh.)" 

Vas je glasba zanimala že 
kot otroka ali je želja ]x> pet-
ju prišla kasnejef 

"Moja prva in največja lju-
bezen je bila vedno opera. 

Že od malega. No, sem ne-
kaj časa razmišljala tudi o 
tem, da bi bila morda profe-
sorica latinščine ali pa novi-
narka, vendar sem ostala pri 
glasbi." 

Pravijo, da ste se za nastop 
na Emi odločili na hitro, pe-
sem Cvet z juga pa naj bi 
nastala v eni uri? 

"Ni bilo ravno tako. Andrej 
Babic' je imel skladbo spisa-
no in je potreboval izvajalca. 
Nekako sva se našla, zadeva 
je bila pripravljena, sem ga 
pa res posnela v eni uri." 

Kako pa je sploh prišlo do 
sodelovanja z Andrejem? 

"Nanj so me opozorili hr-
vaški opemi kolegi. Ko sem 
slišala skladbo, sem se odlo-
čila, da gremo v to in sva ga 
posnela. Andrej je tekstopi-

sec in skladatelj, ki je v svoji 
karieri ustvaril že kar nekaj 
hitov." 

Bi lahko rekli, da ste trenut-
no Andrejev projekt vi? 
Razmišljata o zgoščenki? 

"Razmišljava o tem, ven-
dar še iščemo pravo založbo. 
Ja, lahko bi rekli, da sem nje-
gov projekt. Spravil je na Ev-
rosong že Hrvaško in Bosno, 
z njim pa je sodelovala tudi 
že Saška Lendero. Veliko 
piše tudi za Španijo." 

Boste ostali v popularnih 
glasbenih vodah ali bo v pri-
hodnosti opera še vedno 
številka ena? 

"Pravzaprav sem bila v to-
vrstne vode p)opulame glasbe 
katapultirana. Najprej sem 
vse skupaj vzela bolj za zaba-
vo. Rekla sem si, zakaj pa ne, 

dajmo poskusit. Vendar ni-
sem nikoli pomislila na to, 
da bom na Emi zmagala. Ko 
sem se znašla v super finalu, 
se je pojavilo vprašanje, kaj 
pa če vseeno zmagam in po-
stala sem živčna. Nisem na-
mreč sploh pričakovala su-
per finala. Mi pa ogromno 
pomeni to, da je odločalo te-
lefonsko glasovanje in so se 
ljudje odločili zame, me vze-
li za svojo." 

Včasih lahko rečemo, da 
vsako leto prevladuje na Ev-
rosongu določen trend glas-
be. Da vam zastavim stan-
dardno vprašanje: kaj lahko 
napoveste, če sploh lahko, 
kako se bo vaša pesem 
odrezala v Helsinkih maja? 

"Na Emi sem zmagala s 
kar nekaj razlike v glasovih. 
Kar se tiče pa Evrosonga; kdo 
pa je lani pričakoval, da bodo 
zmagali Lordi? Lahko rečejo, 
da je moja pesem super, lah-
ko pa popolnoma pogorim. 
Vse je v rokah ljudstva, ker 
karkoli bi napovedovala, bi 
bilo to precej neodgovomo." 

Tokrat vam je obleko za na-
stop na Emi sešil Borut Šu-
lin. Že razmišljate o obleki 
za Evrosong? 

"O tem smo se pogovarjali 
in se dogovorili, da bomo 
dali kar javni poziv za kreaci-
jo." 

Kako pa vaši sprejemajo 
vašo zmago? Verjetno ste 
sedaj za domače še manj 
dosegljivi kot prej. 

"Že od prej so navajeni, da 
me veliko ni, je pa res, da je 
letošnja sezona še posebej 

A N K E T A 

Ko grejo kodne 
pokonci 
A N A HARTMAN 

Naše sogovornike smo 
vprašali, kakšna se jim zdi 
zmagovalna pesem letošnje 
Eme Cvet z juga in ali bo 
Alenka Gotar s takšno pes-
mijo uspešna na Evroviziji. 

Folo: Tina OokI 

Špela Toporš, Preddvor 
"Pesem Cvet z juga je zelo 
kvalitetna. Vidi se, da je 
zmagal glas. Alenka Gotar 
odlično poje. Močno pa 
dvomim, da bomo z oper-
nim glasom uspešni na Ev-
roviziji." 

Helena Perčič, Kranj: 

"Emo sem spremljala in reči 
moram, da se bomo na Fin-
skem predstavili z eno naj-
boljših pesmi doslej. Upam 
si napovedati, da se bo Go-
tarjeva v Helsinkih uvrstila 
med prve tri." 

Anže Podpeskar, Preddvor 

"Pesmi Cvet z juga še nisem 
slišal v celoti. Zdela se mi je 
zelo umetniška in glede na 
trende na Evroviziji ne bo 
preveč uspešna. Ponavadi 
so uspešnejše modeme, 
bolj živahne skladbe." 

Majda Kotnik, Britof: 

"Ko sem slišala pesem Cvet 
z juga, so mi šle kocine po-
konci, resnično ti zleze pod 
kožo. Gotarjeva ima krasen 
glas. Če bo to edina operna 
pesem na Evroviziji, imamo 
dobre možnosti." 

Andrej $. Zupan, Šenčur 

"Pesmi še nisem slišal, 
menda pa je podobna oper-
nim. S tovrstno skladbo 
bomo težko uspešni v Hel-
sinkih. Sicer pa Slovenija 
tako skorajda nima možno-
sti za uspeh." 



:: 

KU LTU RA 

KRIMINAL IZ 
NEUVRŠČENIH LET 

Izšla je nova knjiga T o m a ž a Kukovice, kr iminalka M a š č e v a n j e preteklosti, v kateri se avtor 
vrača v č a s e bivše države in g ibanja neuvrščenih. 

Igor Kavčič 

VaSa prva knjiga Vi-
rus resnice je bral-
ce pred šdrimi leti 
2 epidemijo pope-
ljala v prihodnost, 

se tokrat v kriminalnem ro-
manu Maščevanje preteklo-
sti via&ite v zgodovino? 

"MaiSčevanje preteklosti je 
kriminalka, ki govori o otro-
cih dveh jugoslovanskih di-
plomatov, ki sta med službo-
vanjem v prijateljskih neuvr-
ščenih državah pred trideseti-
mi leti v nepojasnjenih oko-
liščinah izgubila življenje. 
Njuna otroka se kasneje na-
mreč spoznata v Ljubljani, se 
zaljubita, hkrati pa odkrijeta, 
da v istem mestu živi tudi 
človek, ki je njune starše 
speljal v pogubni posel. Odlo-
čita se, da se bosta mašče-
vala. Številni zapleti zgodbe 
ne razkrijejo povsem vse do 
konca romana. 

Navdih za knjigo sem do-
bil v članku Mamula go 
home, ki je bil objavljen fe-
bruarja 1988 v reviji Mladi-
na. Ta članek so v takratnem 
vrhu jugoslovanske vojske 
vzeli zelo čustveno." 

Reagiral je tudi slovenski 
politični vrh, Mladina je 
bila namreč zaplenjena... 

"Tako je. Sam sem bil v ti-
stem času na služenju voja-
škega roka in vem, da je bila 
Mladina v vojski tako rekoč 
prepovedano branje. Članek 
ob poznavanju ozadja govori 
o tem, kako sta se takratni vo-
jaški in politični vrh vpletala v 
prodajo orožja v prijateljskih 
neuvrščenih državah." 

)e članek nekakšna osnova 
za vašo Akcijsko zgodbo? 

"Lahko bi tako rekel. Zgod-
ba povezuje čas sedemdese-
tih let, ko je bilo gibanje ne-
uvrščenih na vrhuncu, s ča-
som po slovenski osamosvo-
jitvi. Dogodki se medsebojno 
vseskozi prepletajo. Jedro do-
gajanj pa se sicer odvija 
v Ljubljani, kjer mlada sčaso-
ma prideta do nekega polkov-
nika, Id se je v prelomnih ča-
sih, prilagodljiv, kot je bil, za-
vihtel na vrh mednarodnega 
gradbenega podjetja. Njegovi 
posli še vedno sežejo v ne-
kdanje neuvrščene države..." 

Je mogoča primerjava z 
resničnimi dogodki izpred 
dvajsetih in več let? 

"Cel roman je prežet z 
našo polpreteklo zgodovino. 
Popelje vas vse do druge sve-
tovne vojne, pa kasnejšega 
socializma, neuvrščenih, se-
veda z nekaterimi ključnimi 
akterji tistega časa, od Tita do 
Sadama." 

Kako ste vpletli značaj Slo-
vencev v roman? 

"Slovend v času bi\^e dr-
žave nismo imeli veliko di-
plomatov, a so predvsem ti-
sti, ki so bili, svoje delo 
opravljali zelo uspešno. Bis-
tveni moment zgodbe je tudi 
v tem, kako so otroci doživ-
ljali vzpon diplomatske kari-
ere svojih staršev, ki pa se je 
kar naenkrat končala in so 
morali oditi nazaj v domovi-
no, ne glede na to, kaj se jim 
je zgodilo." 

Kljub vaši humanistični izo-
brazbi se ukvarjate povsem 

Tomaž Kukovica se tokrat vrača v preteklost. 

z drugimi stvarmi kot pa 
literaturo. Je pisanje knjig 
neke vrste vaš ventil za 
sproščanje? 

"Zaposlen sem v službi 
vlade za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko, torej 
res delam stvari, ki nimajo 
nobene povezave s pisanjem. 
Za knjigo sem si vzel sedem 
mesecev časa in jo dokončal 
maja leta 2004. Potem se je 
začela trnova pot iskanja za-
ložnika. Dobil sem nekaj ža-
ljivih ponudb, ob katerih bi 
moral napisati po eno knjigo 
na mesec, da bi preživel, na 
koncu pa sva si v roko segla z 
Gregorjem Kendo in podjet-
jem Lala. Naj dodam, da se je 

nad mojo prejšnjo knjigo Vi-
rus resnice že takrat navdušil 
režiser Andrej Košak, napi-
sal celo scenarij, a takrat ni 
bilo vse v redu z razpisi na 
Filmskem skladu, tako da je 
vse skupaj odpadlo. 

Ventil za sproščanje? Ce 
ima človek kaj povedati, če 
ima neko sporočilo, naj ga 
pove javnosti. Eni ga pove-
do skozi posel, drugi skozi 
šport, sam pa se kot huma-
nist po izobrazbi, odločam 
za pisanje. Trenutno že de-
lam na tretjem romanu, 
prav tako kriminalko, v ka-
teri se bom ukvarjal s temo 
ezoterike in verskega fun-
damentalizma." 

KRANJ 

France & Franci 

Danes, ob i8. uri bodo v kleti Mestne hiše v Kranju, na 
Glavnem trgu 4 odprli razstavo z naslovom France & 
Franci. Razstavo je pripravil Živko Kladnik in je zasnova-
na kot hommage Francetu Prešernu in Franciju Zagorič-
niku. Kladnik je bil namreč skupaj s slednjim soustano-
vitelj skupine Studio Signum. Avtor razstave se je pri se-
stavljenih slikah, ki tvorijo portreta obeh Francetov do-
taknil nekaterih avantgardističnih izhodišč in je nanje 
navezal Izkušnjo konkretne In vizualne poezije. Hkrati 
bo odprta še razstava keramike Lidije Zdešar. I. K. 

KRAN) 

Na Pungertu Dušan Kiun 

jutri, v sredo, 14. februarja, ob 20. uri, bo v Galeriji Pun-
gert odprtje razstave ilustracij akademskega slikarja Du-
šana Kluna. Avtor, ki je večji del svojega ustvarjalnega 
obdobja posvetil grafičnemu oblikovanju, se bo predsta-
vil z dvanajstimi barvnimi Ilustracijami, ki so nastale v 
zadnjem obdobju. Dela so narejena v kombinirani tehni-
ki akrila in barvnih svinčnikov za pravljični tekst znane 
slovenske pesnice in pisateljice. Razstava bo na ogled en 
mesec. I. K. 

LJUBMANA 

Kranjčana v Ljubljani 

V razstavišču Kliničnega centra v Ljubljani razstavljata 
dva likovna ustvarjalca Iz Kranja. V osrednji galeriji so na 
ogled dela Franca Branka Škofica, v Mali galeriji pa kari-
katuristka Aljana Primožič, ki je doslej ustvarjala za več 
slovenskih medijev, že dlje časa njene karikature videva-
mo v edicijah iz časopisne hiše Delo, že več kot leto dni 
pa nas vsak mesec nasmeje tudi v Kranjčanki. I. K. 

MED SPONTANIM IN 
PREMIŠUENIM 
Minul i petek je prvič pred d o m a č i m o b č i n s t v o m 
v galerij i D P D Svoboda Žir i svoja dela predstavila 
22 - letna Renata Šifrar iz Ž i rov. 

P O L O N A M . B A L D A S I N 

Študentka četrtega letnika 
Akademije za likovno umet-
nost v Ljubljani, smer Vizu-
alne komunikacije, se je že 
predstavila na več razsta-
vah po Sloveniji in v tujini. 
Svojo mladostno kreativno 
energijo usmerja v obliko-
vanje oglasov, logotipov, vi-
nilk, plakatov, knjig, pa tudi 
v slikarstvo, fotografijo in 
stripovsko ilustracijo. Pri 
grafičnem oblikovanju ji ra-
čunalnik služi kot izrazno 
sredstvo in sodoben način 
komunikacije, obenem pa 

ohranja stik s prvinskostjo 
materiala samega, ki ga pre-
mišljeno kombinira z dru-
gimi mediji in tehnikami, s 
katerimi se nikakor noče 
omejevati. Pri razstavljenih 
delih Renata Šifrar na pove-
čanih fotokopiranih foto-
grafijah dopolnjuje med-
prostore in oblike s tehniko 
linoreza, pri kateri sta po-
membni izraznost in moč 
učinka linije ter barve in 
kompozicija. V fotografije 
vpleta elemente modernega 
pop arta, z linorezom pa v 
svoja dela vnaša osebno li-
kovno izraznost 



KINO, SPOREDI, RADIO 
Asterix in Vikingi 

V zadnjo galsko vasico, ki se upira rimskemu imperiju, 
pride bojazljivi sin sosednjega plemena, ki naj bi ga As-
teriks in Obeliks spremenila v pogumnega vojaka. Toda 
mladeniča ugrabijo Vikingi, saj je njihov trdobučni, a 
zelo bojeviti poglavar prepričan, da jih fant lahko nauči-
ti leteti, da bi lažje zasledovali ljudi, ki skušajo zbežati 
pred njimi. Asteriks, Obeliks in kuža Idefiks se takoj 
odpravijo na reševalno akcijo, toda Vikingi se izkažejo 
za zelo trdožive nasprotnike. Animirana družinska 
komedija, ki je v ljubljanske kinematografe prišla minuli 
teden. A. B. 

KINO SPORED 

KINO aNTER. KRAMI 

Torek, 13.02. 
16.00,18.45 in 2130 
BABILON 
Sreda, 14.02. 
16.00 in 21.30 
BABILON 
19.00 
ROMAN« OB JEZERU 
četrtek, 15.02. 
18.00 
ALEXRIDER:OPERACUA STRELA 
20.00 
KRVAVI DIAMANT 
Pet<k,16.02. 
18.00 
ALEXRIDER: OPERACIJA STRELA 
20.00 
KRVAVI DIAMANT 
Sobota, 17.02. 
10.00 in 16.00 
GARFIELD2 
18.00 
ALD(RIDER:OPERACUA STRELA 
20.00 
KRVAVI DIAMANT 
Nedelja, 18.02. 
10.00 in 16.00 
AVTOMOBILI 
18.30 
ALtXRIDER:OPERCIJA STRELA 
20.30 
KRVAVI DIAMANT 
Ponedeljek, 19.02. 
10.00 in 16.00 
HUDifEVKAVPRADI 
18.30 

ALE;(RI0ER:0PERACUASTREW 
20.30 
KRVAVI DIAMANT 

KINO ttLEZAR, JESENICE 

Petek, 16.02. 
18.00 VESELE N06ICE, anlm. dniž. kom. 
20.00 APOKALIPTO,akc. pust. 
Sobota, 17.02. 
18.00 VESELE NOGICE, anim. druž. kom. 
20.00 APOKAUPTO.akc. pust. 

KINO S0RA,SK0FJA LOKA 

Petek, 16.02. 
18.00 NOČVMUZEJU.akc. kom. 
20.00 RADIJSKI Sova, dtama-kom. 
Sobota, 17.02. 
18.00 in 20.00 
NOC V MUZEJU, akc. kom. 
Nedelja, 18.02. 
18.00 NOiV MUZEJU, akc. kom. 
20.00 RADIJSKI SOV, drama-kom. 

LINHARTOVA DVORANA, RADOVUlCA 

Torek, 13.02. 
20.00 MOSKVA-PETUSKlgled. pred. 
Sreda, 14.02. 
20.00 POUUB ZA UHKO NOC, kom. 
Četrtek, 15.02. 
20.00 KRATKI STIKI, drama 
Petek, 16.02. 
17.00 KRTEK ZLATKO ALI KAKEC, KI JE PADEL 
Z NEBA, lutk. pred. 
20.00 APOKALIPTO, akc. pust 
Sobota, 17.02. 
18.00 APOKALIPTO, akc pust. 
20.35 SKRIVNOSTNA SLED, drama trii. 
Nedelja, 18.02. 
18.00 SKRIVNOSTNA SLED, drama trii. 
20.15 APOKALIPTO, akc. pust. 
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S U D O K U 

Navodila; v kvadrate vpišite števila ocJ i do 
9 tako, da se ne bo nober̂ o število ponovilo 
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov. 

SrstavtU: Petra F. 

TAO IN NJEN SVET 
Priznani kitajski režiser Jia Zhangke je ustvaril sočutno zgodbo o vsakodnevnih ljubezenski težavah, 
prijateljstvu in življenjskih sanjah. 

Alenka Brun 

VKinodvoru so 8. 
februarja sloven-
skim ljubiteljem 
filma predstavili 
film Jia Zhangke 

Svet. Film je leta 2004 prejel 
nominacijo za zlatega leva 
na mednarodnem filmskem 
festivalu v Benetkah, pri nas 
pa je distribucijo filma fi-
nančno podprlo Ministrstvo 
za kulturo. Kitajski režiser 
Jia Zhangke se je po ukvarja-
nju z urbani2adio na sever-
nem Kitajskem v treh filmih 
Unknown Pleasures, Plat-
form in Xiao Wu (Pickpoc-
ket) obrnil k velikemu mestu 
ter s filmom Svet obravnava 
življenje v njem in posledice 
urbanizacije in modernizaci-
je na Kitajskem. Svet je nje-
gov prvi film, ki so ga lahko 

predvajali v kinodvoranah 
po Kitajskem, saj so bili prej 
omenjeni trije s strani kitaj-
ske vlade prepovedani. 

V Svetu je glavna junaki-
nja Tao, plesalka, ki želi po-

stati zvezda. S podeželja se 
preseli v Peking, kjer se zapo-
sli v tematskem parku Svet. 
Delo med številnimi replika-
mi svetovnih znamenitosti, 
kot so Tadž Mahal, Eifflov 

stolp in piramide je za Tao iz-
polnitev sanj. Njen odnos s 
fejitom Taishengom pa je v 
resni krizi in tudi življenja 
drugih delavcev v tematskem 
parku so vse prej kot rožnata. 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97 ,3 Mhz 
(www.radio-kranj.si/program.php) 
V "Zlatem jutru" ob 7.30 lahko pričakujete telefonski klic, 
kajti nikoli se ne ve, ali boste prav vi tisti srečnež med 
naključno izbranimi, ki jim Eahko pravilni odgovor prinese 
sto evrov. V c3rugi rubriki ob 13.40 morate prepoznati 
zvok, ki vam ga predvajajo večkrat na dan, zasledite ga 
lahko tudi na spletni strani Radia Kranj. Nagrada: v 
prvem tednu v protivrednosti 200 evrov, v drugem in 
naslednjih tednih, če vam zvoka še ne bo uspelo prepoz-
nati in vam bodo morali malo pomagali, pa bo nagrada 
vsak teden 50 evrov nižja. Zanimivi bodo še torkov 
pogovor o pustnem karnevalu v Kranju ob 11.20, 
prispevek o šenčurskih godlarjih in tamkajšnjem pust-
nem dogajanju ob 16.20 ter redna torkova avtomobilis-
tična oddaja ob 17.20. V sredinem pogovoru ob 12.10 
bodo predstavili pustno povorko šestih občin, ne bodo 
pa pozabili, da je ta dan valentinovo, zato bodo odprli 
telefone za vaša ljubezenska voščila in vam pomagali, da 
boste svoji ljubljeni osebi lahko podarili cvetlični 
aranžma. Opozarjajo še na četrtkovo kontaktno svetoval-
no oddajo o trgovanju z vrednostnimi papirji ob 9.20, na 
petkovo popoldne z Ano in Igorjem, radijsko lestvico in 
pometanje po domači glasbeni sceni vse od i6. do 20. 

Radio Triglav 9 6 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored) 
V torek bo Radio Triglav ves dan na obisku v občini Kranj. 
Na valentinovo bodo na Radiu Triglav ob 12. uri prazniku 
povedali, kar mu gre. V oddaji Moda in čas ob i8. uri bo 
beseda tekla o dekorativni kozmetiki, ob 19. uri pa bo po 
novem na sporedu oddaja Druga stran. V četrtek pa lahko 
prisluhnete oddaji Zakladi ljudske ob 9. uri, ko boste ve-
liko izvedeli o nočnem srečanju na Korenskem sedlu in o 
medvedu v Ratečah. Mavrica, oddaja o kulturi bo po 
novem na sporedu ob 13., Kamen spotike pa ob n. uri. 
Občinski tedniki pa imajo novo ime - Razgled s Triglava in 
so na sporedu vsak dan ob 16. uri. 

Turistični radio Potepuh 9 1 , 0 Mhz 
(www.potepuh.com) 

V torek se bodo ustavili na Ptuju, v sredo gredo v Cerkni-
co, malo za res in malo za hec. Občino bo predstavil 

župan Cerknice Miroslav Levar, o pustnem rajanju pa bo 
več povedal Butalski župan. Na "ta debeli četrtek" bodo 
govorili o hrani in pijači in vam zaupali recept za slastne 
pustne krofe. O pustu bo govora še v petkovi oddaji He-
llo, ob 14. uri. V soboto ne zamudite oddaje Čežana ob i8. 
uri, v nedeljo pa vam bodo ob isti uri razkrili še kakšno 
tabu temo. V ponedeljek ob 14.30 pa prisluhnite študen-
tom VSŠGT Bled. 

Radio Ognjišče 1 0 4 , 5 loSiS Mhz 
(http://www.ognjisce.si/napovednlk/napovednik.htm) 

Gost sredinega jutra bo p. Beno Lavrih. Z njim se bodo 
pogovarjali o pristni ljubezni, o graditvi odnosa, pa tudi 
o spolni vzdržnosti. Dopoldne bodo program pripravljali 
v živo iz Kranjske Gore, kjer bo potekalo smučarsko 
srečanje duhovnikov. Ob 11.15 bo v živo v našem studiu 
sestra Nikolina, ki bo z veseljem odgovarjala na vaša 
kuharska vprašanja. V četrtek boste med drugim ob 18.15 
lahko prisluhnili dijaški oddaji, ob 20.30 pa Karavani pri-
jateljstva. V petek ob 13.30 prisluhnite oddaji Za zdravje 
se je treba odločiti, ob 17. uri pa bodo Doživetja narave. 
V soboto pripravljajo Pustno sobotno iskrico, v športni 
dvorani Zavoda svetega Stanislava bodo dobrodelno ra-
jali od 12. do 14. ure. V nedeljskem večeru ob 20.30 pa 
bo že četrta oddaja Da bomo znali živeti, se naučimo 
moliti. Tokrat bo luč molitve in premišljevanja Žena vere 
- Marija. 

Radio Sora 91,1 Mhz 
(www.radio-sora.si) 
Torkovo aktualno temo ob 9. uri bodo namenili ekološko 
pridelani hrani in dilemam, ki se nam ob tem porajajo, ob 
12.30 pa predstavili dijaški dom Tabor. Sredina aktualna 
tema bo namenjena invalidom in njihovim težavam, ob 
enajstih pa bodo v županovi urici gostili župana občine 
Gorenja vas - Poljane Milana Čadeža. V četrtek bodo ob 
9. uri, v oddaji aktualno, preverili, kako varna so naša 
smučišča, ob enajstih reševali vaša Vprašanja in pobude, 
ob 12.30 pa predstavili načrte gradnje avtoceste na 
Gorenjskem. Petek pa bo obarvan pustno. V tem tednu 
bodo na Radiu Sora pripravili tudi dva SNOP-a, skupna 
nočna programa radijskih postaj Slovenije. V noči s srede 
na četrtek bosta Viktor Mikek in Peter Lovšin gostila dok-
torja kiropraktike Martina VVeissa in poklicnega no-
gometaša Jako Jakopiča, ki si je ozdravil raka. Noč s četrt-
ka na petek pa bo ob pomoči Monike Tavčar in Blaža Po-
točnika v rokah škofjeloških upokojencev. 

http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
http://www.radio-kranj.si/program.php
http://www.radiotriglav.si/spored
http://www.potepuh.com
http://www.ognjisce.si/napovednlk/napovednik.htm
http://www.radio-sora.si
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Gazela o žalobnem dekletu 

Oh motju je dekle stalo, tako žalobno; 
kakor duh je opazovalo skalo, tako žalobno. 
Razmišljalo je o njem, tako žalobno; 
ki zadnje dni je uporabljal nakovalo, tako žalobno. 
Šel je v boj za domovino, tako žalobno; 
oh boku mu je viselo le bodalo, tako žalobno. 
V srce mu je sovražnik nož zaril, tako žalobno; 
sedaj dekle samo še opazuje skalo, tako žalobno. 

M A T I C A R H , 9 . B, O Š G O R J E 

Sonet 

Pisati sonet 
je kakor biti zadet. 
Napisati moraš rime, 
da te vse mine. 

In tema je ljubezen, 
a meni ljubša je bolezen, 
ne vem, kaj hi napisala, 
najraje bi vse skupaj narisala. 

Ampak povem vam tale sklep, 
ki cd pozna ga svet 
in ni kar tako za hec: 

jaz ljubila bi nekoga, 
ki ni prevelika nadloga 
in me venomer uboga. 

PETRA POKLUKAR, 9 . A, 

O Š G O R J E 

Knjiga otroških vprašanj 

"Otroška govorica je zanimiva in pogosto vsebuje bistroum-
na, zanimiva, smešna in presenetljiva vprašanja," pravi Jože 
Kos Grabar, ki se je odločM zbrati gradivo za Knjigo otroških 
vprašan). Tudi vi lahko prispevate zanimiva vprašanja vaših 
otrok, in sicer na naslov Jože Kos Grabar, Ob železnici 8, 
2000 Maribor ali na elektronski naslov slovene^emall.com. 
Zapis otrokovega vprašanja mora biti točno tak, kot ga je 
izrekel. Ob tem je treba dodati še podatek o starosti otroka, 
kraj in osnovne podatke o osebi, ki je vprašanje zapisala. 
Tisti, katerih vprašanja bodo objavljena v knjigi, bodo up-
ravičeni do popusta pri nakupu knjige ali v primeru objave 
večjega števila vprašanj do brezplačnega izvoda. Morebitni 
dobiček od prodaje knjige bodo namenili v dobrodelne 
namene za otroke. A. H. 

TISOČ UGANK ZA MALČKE 
Teloh je prvi, ki jo oznanja, 
komu na prisojah se priklanja? 

Ugotovite pravilen odgovor in nam riajkasneje do petka 
pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+lme in priimek na 
številko 031/691 m . Nekdo bo prejel privlačno knjižno 
nagrado. Ime nagrajenca bomo objavili prihodnji torek. 
Pravilna rešitev uganke, ki smo vam jo zastavili prejšnji 
teden, se glasi figa. Srečna nagrajenka je Filip Bregelj. 

S U D O K U 
ZA O T R O K E 

1 
p 1 z e 

f 
e 2 

1 

Sestavila: Eva m Bine 

Navodilo za reševanje: 
V mrežo uvrstite številke od 1 do 4. 
Upoštevajte: 
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat. 
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat. 
3. V vsakem kvadratu z 2 x 2 polji je vsaka številka 

vpisana le enkrat. 

KNJIGA JE KOT PTICA 
Na Osnovni šoli Pirniče so minulo sredo gostili Ivana Sivca, enega najbolj branih sodobnih 
mladinskih pisateljev. 

mmm 

V sklopu prazno-
vanja slovenske-
ga kulturnega 
dneva je minulo 
sredo OŠ Pirni-

če obiskal pisatelj, urednik 
in avtor besedil za glasbo 
Ivan Sivec. "Da te obišče av-
tor, ki si ga doslej poznal le 
prek knjig, je posebno doži-
vetje," je dejala petošolka Pa-
tricia Bitenc. Sivec je namreč 
avtor, ki ga mladi dobro po-
znajo in radi berejo. Z njim 
se lahko srečajo že otroci, saj 
je zanje pripravil tri slikanice 
s pravljicami. Veliko bolj ak-
tiven je bil pri ustvarjanju 
knjig za mladino, saj jih je 
napisal kar 28. 

Učend so se na njegov obisk 
pripravljali že pri pouku slo-
venščine; delali so plakate, 
prebirali njegova dela, učen-
ci višje stopnje so ga prese-
netili celo z dramatizacijo 
odlomka iz njegove knjige. 
"Knjiga je kot ptica, ki na kri-
lih domišljije poleti do naj-
višje planine in najgloblje 
doline," pravi Sivec. In ima 
prav. Zagotovo so njegove 
knjige "poletele" med slo-
vensko mladino, saj je eden 
najbolj branih mladinskih 
pisateljev. "Z zanimanjem 
smo mu prisluhnili. Povedal 
nam je, da je prvo knjigo na-
pisal pri 18 letih. Rodil se je v 
Mostah pri Komendi, zdaj 

Učenci so z zanimanjem prisluhnili Ivanu Sivcu. 

pa živi v Mengšu," je razloži-
la Maruša Bilban. Pojasnil 
jim je tudi, kje je dobil ideje 
za nekatere, med mladimi 
še posebej priljubljene knji-
ge. "Idejo za knjigo Zadnji 
mega žur je dobil takrat, ko 
je sinov sošolec naredil sa-
momor. Knjiga Pozabljeni 
zaklad je nastala ob spomi-
nu na dogodek iz otroštva, 
ko je našel zapuščeno blagaj-
no in so bili vsi izjemno ra-
dovedni, kaj se skriva v njej. 
Ravnatelj je menda že raz-
mišljal o novi šoli," je navdu-
šeno pojasnjevala Lara Ko-
pač. Sivec jim je zaupal celo, 

katera je bila njegova prva 
ljubezen. "Nesrečno je bil 
zaljubljen v znano francosko 
igralko," je še pristavila lara. 

Sicer pa je bilo na pimiški 
šoli živalmo tudi v sredo po-
poldan, ko so imeli razstavo 
Knjiga za knjigo. Šolarji so si 
izmenjali knjige, ki so jih že 
prebrali in jih tako ne potre-
bujejo več; pripravili pa so še 
okroglo mizo z naslovom 
Knjiga nas druži, ki so se je 
udeležili Viki Grošelj, ki je 
opisal svoje podvige v gorah, 
pisateljica Irma Jančar, pes-
nik Jurij Marussig in režiser 
Peter Militarev. Pisatelj Ivan Sivec 

NA OGLED POSTAVILI PODOBE 
V Galeriji jake Čopa na Selu pri Žirovnici je na ogled razstava likovnih del učencev OŠ Žirovnica z 
naslovom Podobe. 

D Ana Hartman 

Avla zdravstvene 
postaje na Selu 
pri Žirovnici je 
od minulega 
petka za obisko-

valce precej bolj prijazna. 
Galerijo Jake Čopa namreč 
krasijo likovna dela dvajse-
tih učencev iz petih, osmih 
in devetih razredov, ki so 
ustvarjali pod mentorstvom 
učiteljic Magde Češek, Jo-
lande Klobasa in Katje Lah. 
"Z različnimi pristopi in iz-
raznimi načini so upoda-
bljali lik, figuro človeka. Vi-
deti je možno od realistič-
nih, poenostavljenih do ku-
bističnih podob. Razstavlje-
nih je dvaindvajset del, raz-

stava pa je postavljena tako, 
da vsak pano predstavi po 
eno likovno nalogo v dolo-
čeni tehniki. Slednje so bile 
zelo raznolike: flomaster, 
kolaž, tuS in kombinirana 
tehnika reliefne risbe z le-
pilom, premazane s tiskar-
sko barvo," je na kratko str-
nila Magda Češek in doda-
la, da kar nekaj učencev 
kaže veliko veselja in talen-
ta pri likovnem izražanju. 
"Tudi letos se je ena izmed 
učenk odločila za šolanje v 
likovni smeri," je še prista-
vila. 

Razstava bo na ogled pet 
tednov, sicer pa se žirovniški 
šolarji s svojimi deli v Čopovi 
galeriji predstavljajo približ-
no dvakrat na leto. Tokratno 
razstavo so pripravili ob slo-

Utrinek z odprtja razstave podob žirovniških učencev 

venskem kulturnem prazni-
ku. Odprtje so v petek s krat-
kim kulturnim programom 
obogatile mlade učenke glas-

bene šole s dtrami, kitaro in 
petjem ter učenec z recita-
lom na tematiko človeka, kar 
je bila tudi rdeča nit razstave. 
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NAGRADNA KRIŽANKA 
KIA MOTORS KRANJ NASMEH d.O.O. 
Koroška cesta 53A, Kranj , T e l . : 0 4 / 2 3 51 777, k i a . n a s m e h @ g m a i l . c o m , www.nasmeh,s 

Obiščite nas na naši novi lokaciji! 
Smo že 10 let pooblaščeni prodajalec In serviser znamke Kia, novi 
prodajalec znamke SsangVong, v našem servisu pa servisiramo tudi 
znamke vozil Chrysler in Jeep. 

Atraktivno! 
Novi Kia c e e ' d ! Nova Kia cee ' d izstopa s 7-letnim revolucionarnim 

Za reševalce smo pripravili šest lepih nagrad: 
1. nagrada - v ikend uporaba Kia c e e ' d 
2. nagrada - v ikend uporaba Kia Carens 
3. nagrada - avtomobilski predpražniki in kava 
4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj 
in vpisano v kupon iz križanke) poSljite na dopisnicah do srede, 28. 
februarja 2006, na Gorenjski glas, Zoisova i , 4001 Kranj, p.p. 124. 

jamstvom. Vabljeni na testno vožnjo! Je zanesljivi popotnik - prepričajte Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno 
se sami ! stavbo na Zoisovi i . 

S S A N G V O N G 

R Y S L E R 

mailto:kia.nasmeh@gmail.com


AVTOMOBILIZEM 
POPOLNA STILSKA PREOBRAZBA 

Test : O p e l C o r s a 1.3 C D T I Enjoy. 

O Mat jaž C r e g o r i č 

Otroci, ki prihaja-
jo na svet v zad-
njih letih, so za-
radi boljših živ-

ljenjskih razmer in splošno 
boljšega standarda že ob roj-
stvu v povprečju večji od ge-
neracije ali dveh pred njimi. 
Tako je tudi z majhnimi av-
tomobili: v spodnjem razre-
du večina štirikolesnikov za-
radi spremenjenih navad in 
želja kupcev, leze proti šti-
rim metrom skupne dolži-
ne. Tudi nova Oplova corsa 
je zrasla v vse smeri, najbolj 
opazen je prav dolžinski pri-
rastek, ki ga je za skoraj 18 
centimetrov. Oblikovalci 

TEHNIČNI PODATKI 

niso odkrivali tople vode, 
ampak so z nadaljevanjem 
očitno uspešnih smernic 
naredili na oko prijetaega in 
mladostnega malčka, ki v 
trivratni izvedbi cilja pred-
vsem na mlajše in bolj dina-
mične uporabnike, v pet-
vratni pa na mlajše in manj 
zahtevne družine in vse do 
tistih, ki so že na pragu živ-
ljenjske jeseni. 

Skladno z rastjo zunanjih 
mer se je povečal prostorski 
izkoristek notranjosti, zato 
zdaj za corsinim volanom 
lahko brez težav sedijo tudi 
dolgini in na zadnji klopi je 
še vedno dovolj prostora, da 
si potnikom ni treba gristi 
kolen. Za potniškim delom 
je še prostoren prtljažnik, ki 

Mere: d. 3,999 š. 1,737, v. 1,488 m, medosje 2,511 m 
Prostornina prtljažnika: 285/noo I 
Teža (prazno v./ dovoljena): 1145/1565 kg 
Vrsta motorja: štirivaljni, turbodizelski, 16V 
Cibna prostornina: 1248 ccm 
Največja moč pri v/min: 55 l<W/75 KM pri 4000 
Največji navor pri v/min: 170 pri 1750 
Najvišja hitrost: 163 km/h 
Pospešek 0-100 km/h: 14,5 s 
Poraba goriva po EU norm.: 5,8/ 3,9/ 4,6 I/100 km 
Maloprodajna cena: 12.190 EUR (2.921.212 SIT) 
Uvoznik: CM SEE, podružnica Ljubljana 

ima domiselno deljivo poli-
co, ki prostor razdeli na 
"pritličje" in "klet", vendar 
je treba že vnaprej vedeti, 
kdaj bo takšna delitev v upo-
rabi, saj je polico, ki je ni 
mogoče zložiti, težko 
pospraviti. Za volanom je 
corsa vsaj navidezno podo-
bna večjim Oplovim avto-
mobilom, še najbolj astri, 
vendar je z okroglimi stikali 
za nastavitev prezračevanja 
in ogrevanja ter s poeno-
stavljenim sistemom za 
upravljanje radia, klimatske 
naprave in potovalnega ra-
čunalnika, ohranila tudi ne-
kaj samostojnosti. Volanski 
obroč odlično sede v roke, 
preglednost merilnikov je 
zadovoljiva, nekaj več priva-
janja zahteva le nastavitev 
vozniškega sedeža, saj se 
zdi enkrat previsoko, drugič 
preveč nagnjen nazaj in 
slednjič tako, da so razmer-
ja do volana in stopalk pri-
bližno pravilna. 

Dileme, ali pod motorni 
pokrov avtomobila te veliko-
sti sodi dizelski motor, ali je 
bolje izbrati bencinskega, ni 
več, ali je vsaj ne bi smelo 
biti. Sodobni i,3-Iitrski štiri-
valjni turbodizel, ki je še iz 
časov dobrega razumevanja 
med General Motorsom in 

VZHODNI VETROVI 
Kia Cee'd s korejsko genetiko in evropsko m i s e l n o s t j o . 

O Mat jaž C r e g o r i č 

eprav Kia domuje 

C na Daljnem vzho-
du, se vse bolj ozi-
ra za evropskimi 
kupci in zdaj jim 

hoče povsem zlesti pod kožo. 
Novi cee'd je namreč avto-
mobil, ki so ga razvili v svo-
jem evropskem centru, pri-
haja pa iz slovaške Žiline, 
kjer od lani stoji povsem 
nova tovarna. Novinca z ime-

nom, ki je navidezno težko 
izgovorljiva skovanka (beri: 
sid), zaznamujejo privlačna 
zunanjost, prostorna notra-
njost, pestra motoma paleta 
in nenazadnje 7-letno jam-
stvo oziroma do 150 tisoč ki-
lometrov. To je za Kio nekaj 
povsem novega, tako kot sta 
na novo ukrojeni modema 
zunanjost in notranjost, ki se 
z materiali in izdelavo lahko 
kosa tudi z evropskimi tek-
meci, kar še posebej velja za 
armaturno ploščo. 

Pogonu je namenjenih 
pet motorjev, trije bencin-
ski in dva turbodizelska. 
Bencinski del palete se za-
čenja z 1,4-litrskim (80 
kW/i09 KM), sledi 1,6-litrs-
ki (90 kW/i22 KM) in 2,0-
litrski (105 kW/i43 KM). 
Najmočnejši bendnski stroj 
bo na voljo nekoliko kasneje, 
enako velja za močnejši 2,0-
litrski turbodizelski štirivalj-
nik (103 kW/i40 KM), med-
tem ko je že dobavljiv 1,6-
litrski (66 kW/90 KM), ki 
dobi še močnejšo izvedbo z 
enako gibno prostornino. 

Tako kot je pri Kii že nekaj 
časa v navadi, je tudi cee'd 
dobro založen z opremo za 
varnost in udobje, osnovna 
med drugim premore štiri 
varnostne vreče in bočni var-
nostni zavesi, protiblokimi 
zavorni sistem, osrednjo 
ključavnico, električni po-
mik stekel, klimatska napra-
va je predmet naslednjega 
nivoja opreme, pri najboga-
tejšem je tudi samodejna. 
Cene se začenjajo pri 
11.990 evrih. 

Fiatom, v corsi suvereno 
opravlja svoje delo, na tre-
nutke se zdi preglasen, eko-
nomičnost je v okvim priča-
kovanj, s petstopenjskim 
ročnim menjalnikom sta 
dobro uglašena. Nekaj manj 
natančnosti je zaznati pri 
podvozju: volanski servo-
mehanizem je skoraj preveč 
mehkoben pri hitrejši vož-
nji, zato nekoliko trpi vodlji-
vost, lahkotnost vrtenja 
obroča je seveda dobrodošla 
na parkirišču, lega na cesti 
je brez večjih pripomb, za-
vore so učinkovite in celo-
stna podoba corse ustreza 
sodobnosti pojmovanja av-
tomobilov tega razreda. 

Osvojeni naslov slovenski 
avto leta 2007 lahko med 
drugim sporoča tudi to, da 
je nova corsa v primerjavi s 
predhodnim modelom veli-
ko naprednejša in da ustre-
za petim najpomembnej-
šim kriterijem, ki v seštevku 
povedo, ali je avtomobil res-
nično vreden pozornosti. 

Tudi pozimi veselje do vožnje. 

2S6 gHom, povprečna poiaba 3180; S,6 VIOO km. 

BMW Slovenija prihaja v Slovenijo. Ob tej priložnosti vam 
je na voljo omejeno število vozil* BMW Serije 3 limuzina 
in touring s prihrankom do 3.500 EUR (838.740,00 SIT). 
B M W Serije 3 je na voljo že od 27.350 EUR»(6.554.I 54,00 SIT), Pokli-
čite na brezplačno telefonsko številko 080 8135 in preizkusite 
B M W Serije 3 na testni vožnji. 
Občutite veselje do vožnje. 

Avto Aktiv d.0.0. 
PSC Trzin 
Ljubljanska cesta 24 
1236 Trzin 
telefon (01)56 05 800 

•Atop \eija do rajprodaio 
omejene senje vozil. ViSma piitiranka 
jc odvisna od posomeeiKfl« modela. 

Avto Aktiv d.0.0. 
Cesta v Mestni log 88a 
1000 Ljubljana 
telefon (01)28 03150 

BMW Serije 3 
Hmuzina 
touring 

www.(ivto-itktiv.st Veselje do vožnja 



DRUŽABNA KRONIKA 
SO PRVI NA VASI 
Prvi v Žejah pri sv. Trojici. V januarju smo obiskali snemanje 37. in 38. oddaje Prvi na vasi, 
ki jo gledalci že drugo sezono lahko spremljajo ob nedeljah zvečer na TV Pika. 

Polona M. Baldasin 

Vodja celotnega 
projekta in idejni 
vodja je Aleš 
Benko, jedro eki-
pe pa poleg njega 

sestavljata še Damijan Oblak 
in Boris Dečman. Na snema-
njih so med drugim nepo-
grešljivi še voditeljica Klavdi-
ja Kerin, Korenof Lujzek, 
plesna skupina Štupi, ma-
skerka Marjana, tonski moj-
ster Peter, Miran, ki z Lujz-
kom pripravlja humoristične 
vložke, snemalna ekipa z re-
žiserjem, koordinatorki Ta-
nja in Martina, gostinska eki-
pa, domači gasilci, ter seveda 
gledalci, ki si oddajo pridejo 

ogledat v živo in ji tako dajo 
poseben pečat. 

Snemanja oddaj, ki jih pri-
pravljata Max bend in klub 
Prvi na vasi, že od vsega za-
četka potekajo v domu kraja-
nov v Žejah pri sv. Trojici, ki 
so ga člani zasedbe Max bend 
odkrili na neki prednovoletni 
zabavi. Tam so postavili stal-
no sceno, ki jo je zasnoval 
Damijanov brat Boris Oblak. 
Oddaja je že v prvi sezoni na-
letela na odličen odziv gledal-
cev, zato si organizatorji tudi 
s pomočjo dobro urejene 
spletne strani in s klubom 
prizadevajo, da bi bila gleda-
nost Čim višja. V klub je včla-
njenih več kot sedemsto Čla-
nov, število pa se iz oddaje v 
oddajo povečuje. Namen od-

daje in kluba je širjenje zave-
sti o slovenski glasbi in kultu-
ri ter promoviranje sloven-
skih glasbenih skupin in iz-
vajalcev, predvsem pa se tako 
lahko med seboj poveže veli-
ko somišljenikov in ljudi do-
bre volje. Ker je zanimanje za 
nastop v oddaji veliko, z iska-
njem nastopajočih nimajo te-
žav. V vsaki oddaji se predsta-
vi folklorna skupina in več 
glasbenih zasedb ter posa-
meznikov, vsakič pa se začne 
in zaključi s plesno skupino 
Štupi in pesmijo Prvi na vasi, 
avtorsko skladbo Max benda, 
ki je obenem himna oddaje 
in kluba, bila pa je tudi po-
pevka tedna na radiu Vese-
ljak. Vmes voditeljica Klavdi-
ja povezuje glasbene in hu-

moristične točke, ter vodi po-
govore z nastopajočimi, ki se 
imajo tako možnost predsta-
viti širši publiki. Družbo na 
odru ji dela odštekani upoko-
jeni ključavničar Korenof 
Lujzek, poznani lik tudi z 
drugih komercialnih televi-
zij, ki vsakič znova nasmeje s 
svojimi šalami, filozofira-
njem in nasveti. Občasno se 
mu pridružita še njegov sin-
ček Tinček in Lujzkov osebni 
stražar, Mario Lisica. 

Gledalci se ob prijetnem 
druženju, dobri glasbi in ša-
lah neizmerno zabavajo, obe-
nem pa dobijo vpogled v za-
kulisje napomega snemanja, 
v katerega je vloženega veli-
ko truda, organizacije, uskla-
jenosti in dobre volje. 

Glavni krivci oddaj In kluba Prvi na vasi so člani zasedbe 
Max bend, Boris Dečman, Aleš Benko In Damijan Oblak. 
/ Polona Mlakar Batdasin 

Plesalke Iz plesne skupine Štupi začnejo In zaključijo vsako 
oddajo, t Polona Mlakar Baldasin 

Voditeljico Klavdijo je ekipa spoznala med Intervjujem na Ra-
diu Brežice in jo tako povabila k sodelovanju. /PoionaMiatoBaidji.n 

Upokojeni ključavničar Korenof Lujzek vedno znova zabava občin-
stvo, tokrat je po tetefbnu prerokoval Iz kamnov. / Mona Miaku Baidasm 

Ansambel Ajda se poleg izvajanja dobre narodnozabavne glasbe 
lahko pohvali tudi z odličnim nastopom na odru. / Poiona Mbiar BaUMin 

Med nastopajočimi so bili tokrat tudi Gamsi. / Poiona Miakar 

VRTIMO GLOBUS 
Skrivnostna s m r t A n n e Nicole S m i t h 

Smrt komaj 39-letne Anne Nicole Smith, 
ki so jo nezavestno našli v hotelski sobi 
na Floridi, je še vedno zavita v tančico 
skrivnosti. Playboyjeva lepotica, ki je 
pred petimi meseci pokopala sina, naj 
ne bi umrla nasilne smrti, policija tudi ni 
našla prepovedanih drog. Medtem se je 

že začel boj za njeno premoženje oziroma skrbništvo za 
petmesečno hčer Dannielyn, doslej so se oglasili trije 
moški, ki trdijo, da so njeni očetje. 

Z a s v o j e n s spletno pornografijo 

Pevec skupine Red Hot Chili Peppers 
Anthony Kledls, ki je imel v preteklosti 
težave z drogami, je spregovoril o še eni 
vrsti odvisnosti, ki jo je premagal. "Ko 
sem dobil računalnik, sem odkril ne-
omejene možnosti internetne pornogra-
fije. Občutek je bil podoben kot pri ma-

milih," se spominja glasbenik, ki se je še pravi čas zave-
del, da njegovo početje postaja nezdravo, zato se je pri-
silil, da je premagal skušnjavo. 

Z a valentinovo ne bo osamljena 

Čeprav se je Drew Barrymore pred krat-
kim razšla z dolgoletnim fantom Fabri-
zijem Morettijem, bobnarjem skupine 
The Strokes, za valentinovo ne bo sama. 
Na londonski premieri filma Music and 
Lyrics je povedala, da uživa v samskem 
življenju in da bo za praznik zaljubljen-

cev s prijateljicami odšla na bowling. Pravi, se imajo s 
prijateljicami vedno fantastično, najsi gredo v kino, na 
večerjo, ali pa si privoščijo kozarec vina. 

Darila niso p o m e m b n a 

Tudi Halle Berry je pri načrtih za valenti-
novo skromna, bolj pomembno od daril 
se ji zdi to, da ga bo preživela s svojim 
najdražjim. Maneken Cabriel Aubry se z 
njo strinja, čeprav zaradi kariere živita lo-
čeno, pa dneva zaljubljencev nikakor ne 
bi preživela narazen. "Ne morem biti v 

New/ Vorku, Halle pa v Los Angelesu. Tako enostavno ne 
gre," meni Gabriel, ki tudi sicer veliko potuje, saj vsak 
prost termin izkoristi za obisk igralke. 

Tina Kramar spada med ambiciozne In energične 
fHzerke, levinje. Ljubljanska žurerka, ki ima poleg plesa 
rada plavanje, rolanje, predvsem pa poleti uživa ob 
poležavanju ob Jadranskem morju./F°>o:JanaP>pan 


