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Slovenski vojaki na Kosovo 
v petek je odšlo prvih sto (od skupaj šesto) slovenskih vojakov z brniškega 
letališča v mirovno misijo na Kosovo. Dolžnosti bodo prevzeli 25. februarja. 

D A N I C A 21AVRL Ž L E B I R 

Brnik - To je sicer šestina vo-
jaškega kontingenta, ki po-
tuje na KOSOVO, kjer bo do 
konca meseca v Peči prevze-
la nadzor nad sektorjem Za-
hod. ki pokriva četrtino po-
krajine Kosovo. Prejšnji te-
den je Slovenska vojska tja 
že poslala glavnino vojaške 
opreme, v kateri je tudi 191 
bojnih in transportnih vozil, 
orožje, strelivo in oprema, 
vsega skupaj 1500 ton. Vkr-
cali so jo na ladjo v luki Ko-
per in po morju poslali do 
Soluna, od koder jo bodo z 
železnico poslali na Kosovo. 
V misiji, ki na nemirnem 

Kosovem zagotavlja mir. sta-
bilnost in humanitarno po-
moč ter skuša vzpostaviti po-
goje za prenos odgovornosti 
na civilno oblast, je doslej 
sodelovalo že 14 kontingen-
tov Slovenske vojske. 

Od šeststo vojakov, koli-
kor jih tokrat za pol leta od-
haja na Kosovo, glavnino 
predstavljajo pripadniki 10. 
motoriziranega bataljona, v 
katerega bo poleg sloven-
skih zajetih tudi 150 mad-
žarskih vojakov. Tako bodo 
prvič v zgodovini slovenske 
vojske naši pripadniki na 
misiji poveljevali drugim 
oboroženim silam v okviru 
zveze NATO. 25. februarja 

bodo na Kosovu od italijan-
ske vojske uradno prevzel 
nadzor nad sektorjem Za 
hod, na slovesnosti ob te 
priložnosti pričakujejo tud; 
obrambnega ministra Karla 
Erjavca. Slednji se je od vo-
jakov poslovil že 6. februar-
ja v vojašnici Franca Rozma-
na Staneta v Ljubljani, kjer 
je bila ob odhodu na Kosovo 
slovesna razporeditev enot. 
Zadnja skupina od sicer 
šeststo vojakov (med njimi 
je tudi 41 vojakinj) bo pripo-
tovala na Kosovo 28. febru-
arja. Delo v mednarodnih si-
lah KFOR pa pričenjajo v 
začetku marca. 
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Pojedli smo jih 
že devet milijonov. 

Praznujte z nami 
v soboto. 24. februarja 2007, 

ob 11. uri 
v Kavarni Park na Bledu. 
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S I M O N S U B I C 

Pustni konec tedna je bil 
na Gorenjskem zanimiv in 
živahen. Senčurski Godlarji 
so spet postavili svoje šaljivo 
ogledalo politikom, estradni-
kom, športnikom in drugim, 
ki so zaznamovali leto 2006 , 

enako pa velja tudi za organi-
zatorje povorke šestih občin. 
Tradicionalni pustni prire-
ditvi sta potekali tudi na Špa-
novem vrhu nad Jesenicami, 
kjer so smučali za svinjsko 
glavo, in v Tržiču, kjer so pri-
vlekli "vomnsk poh". 
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A K T U A L N O 

Kako priklicati zdravnika 
Bolniki se pritožujejo, da so telefon-
ske linije za naročanje pri zdravnikih 
prezasedene. V Bolnišnici Golnik in v 
Bolnišnici za ginekologijo in porodni-
štvo so uvedli spletno naročanje. 

; G O R E N J S K A 

: Država zavrnila širitev 
deponije 

župani Domžal. Trzina, Mengša, Lu-
kovice in Moravč so pretekli teden 
seznanili javnost s težavami, poveza-
nimi s skupno deponijo na Dobu, ka-
mor bi vozili smeti lahko še do konca 
leta. Država je soglašala s širitvijo, 
dovoljenja pa ne da. 

K R O N I K A 

Veliko kupoval, 
a nič plačal 

Na kranjskem okrožnem sodišču so 
nadaljevali sojenje Silvu Likarju iz 
Škofje Loke. ki je obtožen goljufij, ki 
naj bi zadevale nekaj deset zasebni-
kov in podjetij. Nekateri od njih so v 
petek tudi pričali. 
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E K O N O M I j A 

Jelovica 
kot vroča žemljica 
Škofleloška Jelovica že dnjgo leto po-
sluje z dobičkom. Prodaja na sloven-
skem trgu se je zelo povečala. Zato 
je tudi zanimanje za nakup državne-
ga deleža veliko. 
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KRATKE NOVICE 

Š K O F J A LOKA 

Kdo bo nadziral poslovanje občine? 

Občinski svet v Škofji Loki bo na prvi seji obravnaval pred-
log komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
o sestavi nadzornega odbora občine. Komisija se je sestala 
prejšnji teden in predlog že oblikovala, pri sestavi pa nI 
upoštevala predloga občinskega odbora SDS, čeprav je ta 
predlagal kandidata, ki je ustrezal kriterijem komisije, spo-
roča Robert Strah iz občinskega odbora SDS Škofja Loka. V 
tej stranki so tudi razočarani nad dejstvom, da kot najmoč-
nejša stranka v občini v nadzornem odboru nima mesta, 
"po načelu politične higiene In transparentnega poslovanja 
občine je bilo pričakovati, da bo občinska oblast prepustila 
funkcijo nadzora opoziciji, kar bi se odrazilo v dobro škofje-
loških davkoplačevalcev in smotrnejši porabi proračunskih 
sredstev". V SDS menijo, da je preglasovanje s strani pozi-
cijskih svetnikov v komisiji storjen korak nazaj v poslovanju 
občine, ki jo bodo nadzorovali isti ljudje, ki jo tudi vodijo. 
Obsojajo tudi izjavo predsednika komisije Andreja Novaka, 
ki je dejal, da so pri predlogu za člane nadzornega odbora 
odtehtala merila strokovnosti in da gre pri predlogu SDS za 
nezdružljivost funkcije kandidata. V SDS pravijo, da je nji-
hov kandidat Mitja Penko, univ. diplomirani ekonomist z 
veliko izkušnjami s finančno-računovodskega in pravnega 
področja, strokovno ustrezen kandidat, s funkcije v svetu KS 
pa je še pravočasno odstopil. D. Ž. 

KRAN) 

Skupaj za pet milijonov evrov 

v začetku minulega tedna je Regionalno razvojno agencijo 
Gorenjske (BSC Kranj) obiskala n-članske delegacija iz po-
krajin Ravenne in Ferrare. Cilj sestanka je bil, da se v sklopu 
štirih tem, ki so jih identificirali novembra lani in so zanimi-
ve za obe regiji, to je turizem na vodi, gospodarsko sodelo-
vanje na področju poslovnih con, tehnološki parki in kultur-
na dediščina, oblikujejo skupne projektne ideje. Opredelili 
so skupne cilje in razvijali ter se prijavili za čezmejno sode-
lovanje z Italijo. Vsak od projektov je vreden več kot milijon 
evrov. Razpisi bodo septembra, tako da lahko takrat priča-
kujemo prve rezultate. Čezmejno sodelovanje z Italijo je 
manj znano, a zelo zanimivo, saj je za sedemletno obdobje 
na voljo 120 milijonov evrov. Bolj znano je čezmejno sode-
lovanje z Avstrijo, kjer je na voljo 54 milijonov evrov. B. B. 

LJUBLJANA 

Urediti upravljanje Blejsl<ega otoka 

Konec tedna je poslanka LDS Majda Širca ministru za kultu-
ro dr. Vasku SimonKiju poslala javni poziv v zvezi z uprav-
ljanjem Blejskega otoka. V njem opozarja, da jo moti pred-
vsem to, da se v spore okoli upravljanja Blejskega otoka kot 
spomenikom državnega pomena ni vključil tudi minister Si-
moniti, in opozarja, da je otok še vedno v lasti države. Meni 
tudi, da so spori v zvezi z Blejskim otokom jasno pokazali, 
da je trenutno stanje v zvezi z upravljanjem otoka neustrez-
no in da bo morala ukrepati država. Poslanka Širca je mini-
stra pozvala, naj z ustreznim upravljavcem (izbran naj bo 
na javnem razpisu) čim prej sklene pogodbo za upravljanje 
otoka, v kateri bo konkretno in jasno določeno, kakšna je 
odgovornost upravljavca do obiskovalcev otoka In do drža-
ve kot trenutne lastnice, pa tudi obseg in način zagotavlja-
nja sredstev za obnovo in vzdrževanje otoka tako s strani 
upravljavca kot tudi države. V. S. 

J E S E N I C E 

janež Drnovšek na Jesenicah 

V četrtek, 22. februarja, bo predsednik janež Drnovšek obis-
kal Jesenice In ob 18. url v Kosov! graščini podpisoval svoje 
knjige. Lani In letos je Izdal pri Mladinski knjigi tri knjige. In 
sicer Misli o življenju in zavedanju. Zlate misli o življenju in 
zavedanju ter Bistvo sveta. D. Ž. 

tirih 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

: Knjigo prejme SILVA TRČEK iz Rovt. 

Nakup oklepnikov ni sporen 
Tako je na četrtkovi izredni seji sklenila večina poslank in poslancev državnega zbora in zavrnila 
sklepe opozicije, ki je dvomila o nakupu finskih oklepnikov, z 38 glasovi proti 23. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Ljubljana - Je bil podpis po-
godbe za nalcup oklepnikov 
8x8 izveden skladno z doku-
menti, ki sta jih sprejela 
vlada in državni zbor, je bil 
postopek transparenten, ko-
liko bo "posel stoletja" stal 
slovenske davkoplačevalce, 
je obrambni minister Karel 
Erjavec zavajal javnost glede 
postopka nabave in vredno-
sti oklepnikov, ki jili Slove-
nija prek zastopnika Rotiš 
kupuje pri finskem proizva-
jalcu Patria? 

O teh vprašanjih, ki jih je 
na državni zbor naslovilo 39 
podpisnikov zahteve za sklic 
izredne seje iz vrst opozicij-
skih strank, so se kresala 
mnenja na četrtkovi izredni 
seji državnega zbora. Karel 
Erjavec je poslankam in po-
slancem znova zatrdil, da je 
pogodba v zvezi z nakupom 
skladna z vsemi razvojnimi 
dokumenti, zakonom in 
proračunskimi podlagami, 
da je bila cena 258,5 milijo-
na evrov ali 61,9 milijarde 
tolarjev, da je pristojnim 
parlamentarnim organom 
pokazal vso dokumentacijo 
in dal vsa potrebna pojasni-
la. Poslanci iz LDS in SD so 
se spotaknili predvsem ob 
dejstvo, da je 110 vozil kup-
ljenih z vso nadgradnjo, 25 
pa brez nje, kar so minister 

Izredno sejo DZ o nakupu oklepnikov so zahtevali opozicijski 
poslanci s prvopodpisanim Antonom Anderličem. / FMO: RMA DOH 

in stranke, ki ga podpirajo, 
utemeljili z zahtevami in ci-
lji, ki so bili v zadnjem času 
spremenjeni v okviru zveze 
NATO. 

V razpravah opozicijskih 
poslancev (prvopodpisani 
pod zahtevo za sklic izredne 
seje je bil Anton Anderlič iz 
LDS, sicer tudi predsednik 
parlamentamega odbora za 
obrambo) je bilo slišati tudi 
kritične misli o tem, zakaj 
sploh tako drag nakup. Cve-
ta Zalokar Oražem je nani-
zala nekatere primerjave, kaj 
bi lahko imeli za denar, ki ga 
bo država plačala za oklepni-
ke. En sam oklepnik stane 
toliko, kot je bil vreden celo-
ten razpis za razvpite opera-
cijske mize, tolikšna je cena 

vseh zdravil iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja 
za vse slovenske prebivalce, 
toliko bi stalo 170 operacij na 
srcu, 785 tisoč cepljenj proti 
raku materničnega vratu in 
vsi slovenski otroci bi za ta 
denar poltretje leto lahko 
imeli brezplačen vrtec. 

Oklepniki kot čuvaji 
plaže pozimi 

Borut Sajovic pa je prepri-
čan, da je pri denarju, ki ga z 
davki plačujemo državljani, 
pomemben vsak cent, in pri 
tem navedel izkušnjo iz trži-
ške občine. Posel z oklepniki 
je po njegovem netranspa-
renten in po nepotrebnem 
predrag, po drugi strani pa 

vojska nesmiselno varčuje 
pri majhnih stvareh, kot so 
denimo potni stroški voja-
kov. Oklepniki so ta čas Slo-
veniji potrebni toliko kot ču-
vaj plaže pozimi, je sočno za-
okrožil misel tržiški posla-
nec LDS. 

Poslanci iz vrst vladnih 
strank pa so odobravali na-
kup oklepnikov. Branko 
Grims iz SDS je dejal, da 
opremo kupujemo zaradi 
obveznosti v mednarodnem 
prostoru. 

Zaveza ob vstopu v NATO 
je bila tudi sprejetje njiJiovih 
standardov in od leta 2008 
naprej naj bi za potrebe voj-
ske namenjali dva odstotka 
bruto domačega proizvoda, 
je spomnil tudi poslanec 
SDS iz Kamnika Rudi Verš-
nik. Že prejšnja vlada je 
predvideb nabavo 135 oklep-
nikov, lani pa so bili sprejeti 
novi cilji in obrambno minis-
trstvo se je nastalim razme-
ram le prilagodilo, je še dodal 
poslanec. Sicer pa so v prid 
ministru in proti sklepom, ki 
jih je v zvezi z nakupom 
oklepnikov navajala opozici-
ja, poslanci vladnih strank 
navajali tudi zagotovila o de-
lovnih mestih, ki se bodo od-
prla ob tem poslu, o 30-
odstotni vključitvi domačega 
znanja in o visokem deležu 
protinabav, ki jih prinaša slo-
venskemu gospodarstvu. 

LjuegANA 

Letos devet državnih proslav 

Vlada je na zadnji seji potrdila koledar letošnjih državnih 
proslav. Dve sta že mimo, januarska dobrodošlica evru in 
februarski kulturni praznik, sledijo pa še 27. aprila dan upo-
ra proti okupatorju, 25. junija dan državnosti, 17. avgusta 
združitev prekmurskih Slovencev z matično domovino, 15. 
septembra vrnitev Primorske matični domovini, 31. oktobra 
dan reformacije, 23. novembra dan Rudolfa Maistra in 26. 
decembra dan samostojnosti In enotnosti. D. Ž. 

L J U B L J A N A 

Računsko sodišče o vrtcih 

Računsko sodišče je pod drobnogled vzelo stanje v sloven-
skih vrtcih. V revizijskem poročilu za obdobje od leta 2003 
do 2006 je ugotovilo, da so starši In otroci zadovoljni s sto-
ritvami, manj pa s cenami programov in razvrstitvami v pla-
čilne razrede. Cene programov se med posameznimi obči-
nami občutno razlikujejo in pojavlja se vprašanje, ali naj do-
datna sredstva zagotavlja država. V vrtce sta vključeni le dve 
tretjini otrok, javni vrtci so ponekod prezasedeni. D. Ž. 

Bo tritisoči novi naročnik iz Medvod? 
M A T E V Ž P I N T A R 

Medvode - Tokrat nas je za-
nimalo, kaj prebivalci Med-
vod menite o asfal tiranju hri-
bovski cest, saj je veliko cest 
v občini Medvode še neasfal-
tiranih. Prebivalci hribovskih 
kmetij se pritožujejo, da ob-
čina nameni premalo denar-
ja za asfaltiranje. Na vpraša-
nje je želelo odgovoriti 798 
poklicanih. Vprašanje je bilo 
zastavljeno takole: "Ali bi 
morala občina nameniti več 
denarja za asfaltiranje hri-
bovskih cest?" Kar 83 odstot-
kov sodelujočih je odgovorilo 
pritrdilno, le 12 odstotkov pa 
je menilo, da ne. 

Kot smo zapisali že nekaj-
krat, pričakujemo tritisočega 
novega naročnika in lahko se 
pohvalimo, da smo vedno 
bližje tej številki, pravzaprav 
ga pričakujemo v tem tednu. 
Srečnega naročnika čaka 
lepa nagrada, saj bo dobil da-
rilni bon za dve osebi v vred-
nosti dvakrat po 104,32 evra, 
ki ga bo lahko izkoristil za 
dopust, izlet ali potovanje po 
lastni izbiri. Prav tako pa bo 
še deset srečnežev, ki bodo 
tej številki najbližje, prejelo 
lepe nagrade Gorenjskega 
glasa. Zato povabimo vse, ki 
razmišljate o naročilu, da nas 
pokličete, in lahko boste prav 
vi srečni tritisoči novi naroč-

nik. Za naročilo nas pokličite 
v Klicni center slepih na tele-
fon 517-00-00. V prihodnji 
številki sledijo novi odgovori. 

Bi morata ob£ina nameniti več 
denarja za asfaltiranje hribovskih cest? 

Zanimalo nas je, kaj mislite 
o obrtni coni v Medvodah in 
morebitnem parkirišču ob 
vznožju Šmarne gore. 

DA 
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Kako priklicati zdravnika 
Pacienti se pritožujejo, da so telefonske linije za naročanje pri zdravnikih prezasedene. V Bolnišnici 
Golnik in v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj so uvedli spletno naročanje. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - "Želela sem se naro-
atd na pregled v ginekološki 
ambulanti v Bolnišnici za gi-
nekologijo in porodništvo 
(BGP) Kranj, a je bila v času 
uradnih ur naročanja, med 
7. in 8. uio zjutraj, telefon-
ska številka ves čas zasede-
na. Ko se je linija sprostila 
nekaj minut čez 8. uro, me 
je medicinska sestra okrega-
la, zakaj kličem izven urad-
nih ur." To zgodbo je pove-
dala ena od pacientk, ali bo 
kaj bolje v zvezi s tem, pa 
smo vprašali direktorico 
BGP Kranj dr. Andrejo Cer-
kvenik Ška&r. "Problema se 
zavedamo in iščemo boljše 
rešitve. Že smo podaljšali 
čas naročanja v jutranjih 
urah za pol ure; v ginekolo-
ški ambulanti se pacientke 
lahko naročijo po telefonu 
vsak delovnik, razen v sredo, 
od 7. ure do 8.30. Dodatno 
smo uvedli popoldansko na-
ročanje, in sicer vsak torek 
in četrtek med 13. in 14. uro. 
Novost je. da se pacientke za 
ginekološki pregled lahko 
naročijo tudi na spletni stra-
ni www.bolnisnica-kr.si. V 
Centru za bolezni dojk naro-
čajo vsak delovnik, razen 
srede, od 7. ure do 8.30. Pa-
cientke, ki odhajajo iz bol-
nišnice po porodu ali oskrbi 
na ginekološkem oddelku, 
ob odpustu iz bolnišnice že 
dobijo datum pregleda. Paci-
entkam, Id potrebujejo nuj-
no medicinsko pomoč, pa je 
24 ur na dan na voljo naša 
dežurna ambulanta." 

V čakalnici / fmo: conid luvsi 

Tudi v Zdravstvenem 
domu Kranj se soočajo s pro-
blemom prezasedenih tele-
fonskih linij. "V enem tur-
nusu, to je v sedmih urah, je 
v eni ambulanti od 30 do 
100 klicev. Sprejemanje kli-
cev je za medicinsko sestro 
le še dodatno delo poleg red-
nega dela," je povedala glav-
na medicinska sestra v 
Zdravstvenem domu Kranj 
Marina Kejžar. Zelo obre-
menjena je telefonska linija 
v otroškem dispanzerju, o 
čemer smo se prepričali tudi 
sami. Pred dobrim tednom 
dni smo potrebovali uro in 
deset minut, da smo "ujeli" 
prosto linijo na njihovi šte-
vilki 208 2146. "V otroškem 
dispanzerju vodijo centralno 
kartoteko štirih pediatrov in 
pediatra koncesionarja, na 
enega pediatra pa pride od 
1200 do 1300 pacientov. Še 
letos bomo na tem oddelku 
uvedli naročanje pacientov 
in dodatne telefonske števil-

ke za vsakega pediatra pose-
bej. Dogovori o tem potekajo 
tudi v šolskem dispanzerju," 
je povedala Kejžarjeva. 

Pod drobnogled smo vzeli 
še nekaj specialističnih am-
bulant v Zdravstvenem 
domu Kranj. V dermatološki 
ambulanti naročajo med de-
lovnim časom, na ortopediji 
imajo prakso, da pacient pu-
sti napotnico in mu datum 
pregleda sporočijo. Za pre-
gled v ginekološki ambulan-
ti dr. Podlipnikove naročajo 
vsak ponedeljek od 7. do 13. 
ure, za ginekološki pregled 
pri dr. Vrabičevi naročajo 
med delovnim časom. V 
okulistični ambulanti paci-
ente naročajo ob ponedelj-
kih in četrtkih od 13. do 14. 
ure, ob torkih od 8. do 10. 
ure, ob sredah pa med 14. in 
15. uro. "V nujnih primerih 
lahko pokličete kadarkoli v 
delovnem času ambulant," 
je povedala Kejžarjeva in do-
dala, da jih ne pesti samo po-

manjkanje zdravnikov, am-
pak tudi: "Normativ, da pri-
de ena medicinska sestra na 
eno ambulanto, je prenizek. 
Če bi lahko imeli več medi-
cinskih sester, bi po telefonu 
dajali več nasvetov in drugih 
koristnih informacij," je me-
nila Kejžarjeva. 

Bolnišnica Golnik - Kli-
nični oddelek za pljučne bo-
lezni in alergijo je uvedla 
možnost splemega naroča-
nja bolnikov na specialistični 
zdravniški pregled. Aplikaci-
ja za e-naročanje omogoča 
osebnim zdravnikom, da 
bolnika (lahko pa tudi bolnik 
sam) prek spletnega mesta 
http://narocanje.klinika-gol-
nik.si/ naročijo pri zdravni-
ku specialistu ter predlagajo 
datum obiska. Z uvedbo 
elektronske aplikacije želi 
bolnišnica zmanjšati čakal-
ne vrste, omogočiti prepro-
stejši način naročanja bolni-
kov na pregled, zdravnikom 
pa olajšati delo. 

Slovenski vojaki na Kosovo 
4 1.stran 

D A N I C A Z A V K L Ž L E B I R 

Brnik - V petek se je na brni-
škem letališču gnetla množi-
ca uniformiranih mladcev in 
mladenk v rdečih baretkah, 
ki so sc za pol leta poslovili 
od domovine in odšli na vo-
jaško dolžnost na Kosovo. V 
mirovni misiji KFOR, že pet-
najsti po vrsti, bodo V tej ne-
kdanji jugoslovanski pokraji-
ni zagotavljali mir in stabil-
nost, tokrat pa bodo prvič po-
veljevali tudi skupini mad-
žarskih vojakov, ki se bo pri-
družila njihovemu motorizi-
ranemu bataljonu. Vojaško 
opremo so že prejšnji teden 
po morju poslali na Kosovo, 
od petka pa vse do 28. febru-
arja pa bodo tja odhajali tudi 

Damjan Benkovič 
/ Foto: Cotazd KavM 

vojaki. Glede premikov voj-
ske na mirovno misijo so nji-
hovi poveljniki zelo skriv-
nostni, povedo pa, da bo do 
konca meseca na Kosovu 
vseh šesto vojakov in voja-

kinj, ki bodo od italijanskih 
kolegov 25. februarja prevze-
li dolžnosti na sektorju Za-
hod v Peči. Prva številnejša 
skupina je na Kosovo odjjo-
tovala v petek, sto opoldne, 
osemdeset zvečer, nato še v 
nedeljo, sta povedala stotnik 
Peter Stare, namesmik po-
veljnika 10. bataljona, in po-
ročnica Mateja Vadnjal, pri-
stojna za obveščanje javnosti 
v Slovenski vojski. Slednja 
na Kosovo odpotuje jutri, si-
cer pa zanjo to ne bo prva iz-
kušnja s službovanjem na 
tujem. "V vojski sem sedem 
let, šolala sem se v tujini, po-
leg tega pa sem bUa že na 
vseh žariščih, kjer so naši 
pripadniki," je povedala po-
ročnica, ki bo tudi na Kosovu 
skrbela, da bo slovenska jav-
nost obveščena o dejavnosti 

vojakov. Med odhajajočimi 
vojaki smo našli tudi Gorenj-
ca. Vodnik Damjan Benko-
vič, doma iz Kamnika, je po-
klicni vojak v vojašnici Fran-
ca Rozmana Staneta v Ljub-
ljani. Poveljnik oddelka bo 
na Kosovu poveljeval osmim 
vojakom. "Službovanje na 
Kosovu bo moja druga dolž-
nost v tujini. Leta 2004 sem 
bU prav tako pol leta v mirov-
ni misiji v okviru SFOR-ja v 
Bosni. Tudi tokrat gre pri 
prisotnosti slovenske vojske 
na Kosovu za vzdrževanje 
varnega okolja. Pričakujem, 
da bo vse v najlepšem redu 
in da se z naloge vsi vrnemo 
živi in zdravi," je povedal 
mladenič z znanim priim-
kom. Damjan je namreč bra-
tranec našega smučarskega 
skakalca Roka Benkoviča. 

Podaljšan popis 
nepremičnin 
Geodetska uprava je na vlado poslala predlog za 
podaljšanje popisa nepremičnin za dva meseca. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - Po dveh mesecih 
popisa nepremičnin so v Geo-
detski upravi Republike Slo-
venije (GURS) ugotovili, da 
popisovalci ne bodo mogli po-
pisati nepremičnin v roku, ki 
smo si ga zastavili. Do 12. fe-
bruarja so v popis predali 37 
odstotkov (618.301) stavb in 
delov stavb, popisanih pa je 17 
odstotkov (289.995) stavb in 
delov stavb. Nizek odstotek 
popisa je jx) mnenju GURS 
posledica dejstva, da lastniki 
nepremičnin in drugi udele-
ženci popisa, zavezani za po-
sredovanje podatkov, po ve-
čini še nimajo pripravljenih 
podatkov za popis. Zaradi ne-
pripravljenosti udeležencev 
popisa nepremičnin na pri-
hod popisovalca morajo ti po 
večkrat obiskati iste stavbe in 
dele stavb, s čimer se potek 
projekta zamika. Najslabšo 
pripravljenost na popis nepre-
mičnin geodetska uprava za-
znava med večjimi lastniki, 
lastniki industrijskih in po-
slovnih objektov. Vse udele-
žence popisa nepremičnin 
znova pozivajo k pripravi po-
datkov, predvsem k izmeri 
neto in uporabne tlorisne po-
vršine. Nepripravljenost last-
nikov je namreč eden od glav-
nih razlogov podaljšanja popi-
sa nepremičnin. 

Udeleženci popisa nepre-
mičnin, ki so se odločili za 
samopopis, in udeleženci, 
ki jih ob drugem obisku po-
pisovalca ni bOo doma in so 
prejeli obvestilo, da morajo 
opraviti popis nepremičnin 
na način samopopisa, mo-
rajo izpolnjene popisne ob-
razce v roku 15 dni od datu-
ma prevzema poslati na pri-
stojno geodetsko upravo. V 
nasprotnem primeru mora 
GURS postopati po zakon-
sko predvidenih korakih in 
izreči kazni. Opozarjajo 
tudi na veliko nepopolnih 
ali nepravilno izpolnjenih 
obrazcev v samopopisu. 
Vse take obrazce vrnejo 
udeležencem v popravo ozi-
roma dopolnitev, kar tudi 
upočasnjuje izvedbo popi-
sa. Vse informacije o popi-
su nepremičnin, med njimi 
tudi vzorce popisnih obraz-
cev, navodila za samopopis, 
najpogosteje zastavljena 
vprašanja, navodila za mer-
jenje površin in pripravo 
podatkov in podobno, lahko 
udeleženci najdejo na splet-
nem mestu www.popis-
nepremicnin.si, morebitna 
vprašanja v zvezi s popisom 
pa lahko naslovijo na elek-
tronski naslov vprasa-
nja@popis-nepremicnin.si 
ali na brezplačno telefonsko 
številko 080 2.1 66. 
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Mergim Bytyqi izdelal najboljši Plakat miru 

Slovenski osnovnošolci so letos v okviru likovnega natečaja 
Mednarodne zveze lions klubov izdelovali Plakat miru z 
naslovom Praznujmo mir. Lions klub Bled je k sodelovanju 
povabil učence radovljiških osnovnih šol Antona Tomaža 
Linharta in Antona Janše. Kot je povedala predsednica klu-
ba Majda Odar, so pod mentorskim vodstvom Olge Golob 
in Vike Marinovič Svetelj ter Tadeje Rozman izdelali skupno 
35 plakatov, ki so od petka dalje na ogled v Galeriji Avla (v 
občinski stavbi) v Radovljici. Žirija, ki so jo sestavljali Zvone 
Papler, Melita Vovk, Franc Vozelj, Alenka Bole Vrabec In 
Majda Odar, je prvo nagrado prisodila Mergimu Bytyqlju, 
učencu osnovne šole Antona Janše, drugo nagrado Urši Za-
gorc, tretjo pa Urši Vurnik (obe OŠ A. T. Linhart). Bytyqijev 
plakat se je v slovenskem merilu uvrstil na peto mesto. C. Z. 

K A M N A GORICA, B O H I N J 

Gorenjski pevci in plesalci v Ingolstadtu 

Slovensko društvo v Ingolstadtu v Nemčiji je 10. februarja 
priredilo proslavo v počastitev slovenskega kulturnega 
praznika. Na njej sta nastopila mešani pevski zbor Lipnica iz 
Kamne Gorice, ki ga vodi Slavko Mežek, in odrasla folklorna 
skupina Bohinj iz Bohinjske Bistrice. Pevci in plesalci so 
program strnili v moto "Pozdrav z Gorenjske". Petju in ple-
su so dodali še tri kratke dramske prizore iz Prešernovega 
življenja, ko Ernestina Jelovškova pripoveduje o svojem oče-
tu, slikar Matevž Langus iz Kamne Gorice pa se pomenkuje 
s Primičevo Julijo in Francetom Prešernom. Pevski zbor 
Lipnica, ki se imenuje po rečici, ki teče po Upniški dolini, je 
zapel tudi nekaj pesmi skladatelja patra Vendelina Špendo-
va, rojaka s Spodnje Dobrave pri Kropi. J. K. 

BOHINJSKA BISTRICA 

Pisano pustno drsanje 

Otroci In njihovi starši so se na pustno soboto v Bohinju 
dobro zabavali. Vse pustne maske so bile vabljene na drsa-
lišče v Cecconijev park, kjer jih je pričakala prava Pika Noga-
vička s prijateljem čarodejem in veliko zanimivimi nagrada-
mi, ki so jih prispevali bohinjski lokali, smučišča, podjetja in 
organizacije. Vzdušje je bilo dobro, le sonce se je skrivalo za 
oblaki, vendar mraz maškaram ni vzel volje do drsanja. Ko 
je nastopil še čarodej, so vsi pozabili, da jih že malo zebe, 
saj je bil tako zelo zabaven. Na koncu pa so se vsi našemlje-
ni posladkali še s krofi in se ogreli s čajem. P. L 

TRBIŽ 

Praznik slovenske kulture na Trbižu 

V Kanalski dolini v Italiji, še posebej na Trbižu In v okoliških 
vaseh, se dogodki, ki jih organizirajo tam živeči Slovenci, kar 
vrstijo. V petek, 23. februarja ob 19. uri bo v Kulturnem 
domu na Trbižu Večer slovenske kulture v Kanalski dolini. 
Nastopili bodo otroci, ki obiskujejo tečaj slovenščine pri 
Slovenskem kulturnem središču Planika In gojenci glasbene 
šole Tomaž Holmar v Kanalski dolini. Slovensko kulturno 
središče Planika bo veselo tudi obiskovalcev iz bližnje 
Slovenije, da se bodo še sami prepričali, da slovenska bese-
da In kultura živita tudi nekaj kilometrov za državno mejo, v 
Kanalski dolini. J. K. 

B U D 

Nič več smučanja na Straži 

Od prejšnjega tedna naprej ni več mogoče smučati na Straži 
nad Bledom, saj naprave zaradi slabih snežnih razmer 
ne obratujejo več. Še naprej pa se da teči na smučeh na 
Pokljuki na Rudnem polju. V. S. 

Podbrežani hočejo soodločati 
Prebivalci Podbrezij terjajo ustanovitev krajevnega odbora, ki bo dajal pobude občini za naložbe. 

S T O J A N S A J E 

Podbrezje - Četrtkov zbor 
krajanov v Podbrezjali je bil 
namenjen seznanitvi prebi-
valcev od Bistrice do Gobov-
cev z investicijami v občini 
Naklo. Župan Janez Štular je 
ugotovil, da bodo letos dali le 
dobrih 50 tisoč evrov za ob-
novo strehe doma kulture v 
Podbrezjah in opravili nujna 
vzdrževanja. Kot je povedal 
pKKlžupan Ivan Me^č , bodo 
izdelali projekte za obnovo 
vodovodov in gradnjo kanali-
zacije. Zanje naj bi pridobili 
14 milijonov evrov iz Evrope; 
4,8 milijona evrov bodo dali 
za ta del občine. Direktor ob-
činske uprave Orago Gori-
čan je seznanil zbrane, da so 
vključili v strategijo prostor-
skega razvoja več pobud iz 
Podbrezij; ureditev nogo-
metnega igrišča, nove stano-
vanjske gradnje in lokacijo 
za obrtno cono. Referent 
Ivan Fic je pojasnil, da je na 
klancu od Bistrice proti Do-
lenji vasi končana sodna 
ugotovitev meja. Pritožba 
enega lastnika zavira obnovo 
ceste. Poteka tudi parcelacija 

ob poti Duplje-Podbrezje; po 
odkupu zemljišč bodo razši-
rili in asfaltirali cesto. Obči-
na je od Družbe za državne 
ceste zahtevala obnovo ceste 
in mostu na Bistrici, a še ne 
vedo za rok izvedbe. 

Razprava je pokazala, da 
neurejen promet skozi vas 
najbolj skrbi domačine. V eni 
uri so našteli 37 tovomjakov, 
ki ustavljajo na travniku ob 
gostilni v Dolenji vasi in vozi-
jo blato na cesto. V Srednji 
vasi nimajo javne razsvetljave 
in pločnika do šole. Težave s 
tovornjaki imajo v zaselku 
Podtabor. Gostje so ocenili, 
da bodo razmere boljše po 
odprtju novega priključka na 
avtocesto v Naklem, kar pa ni 
umirilo zbranih. Marica 
Gortnar je menila, da bodo 
morali ukrepati sami, če ne 
bo država. Želela je še vedeti, 
kdaj bodo obnovili salonitni 
vodovod, zakaj razpada nek-
danja trgovina v Podbrezjah 
in kaj je s športnim igriščem 
na Trati. Odgovorili so, da 
bodo vodovod obnovili ob iz-
gradnji kanalizacije, trgovina 
in stavbe okrog nje pa so v 
privatni lasti. 

Jernej Jeglič (levo) in Peter Jerala (stoji desno) sta dala 
pobudo za ustanovitev krajevnega odbora. 

V odgovor o igrišču se je 
vključil Jernej Jeglič, ki je 
pojasnil prodajo dela zem-
ljišč. Drago Goričan se je ob 
tem razburil in skoraj pov-
zročil incident v dvorani. 
Tam je bilo ozračje napeto 
od prej, ko sta Jernej Jeglič 
in Peter Jerala predlagala 
ustanovitev krajevnega od-
bora. Ta naj bi dajal pobude 
občini za uresničitev naložb 
v vaseh in spremljal projek-
te občine, kot je preselitev 
asfaltne baze, ureditev cen-
tra za odpadke in podobno. 

Župan je zagotovil, da bo ta 
predlog obravnaval občinski 
svet. Prebivalcem Gobovcev 
je obljubil, da bodo proučili 
možnosti napeljave kanali-
zacije proti Radovljici, od-
prave poplav Save pod mo-
stom ter ureditve avtobusne-
ga postajališča in igrišča. 
Kot je opozorila predsednica 
Kulturnega društva Tabor 
Nataša Kne Leben, pa obči-
na ne bi smela pozabiti na 
sofinanciranje Taborskih 
dni in opreme Pirčevega 
doma. 

Sobotna pošta morda še v Moste 
čeprav poštne pošiljke ob sobotah prejema 76 odstotkov Gorenjcev, pa na ta dan pošto za zdaj 
dostavljajo le v eno izmed desetih vasi v občini Žirovnica. 

A N A H A R T M A N 

Žirovnica - Žirovniški občin-
ski svetnik Boštjan Noč je 
pred časom opozoril na so-
botno poštno dostavo, ki v 
občini Žirovnica za zdaj po-
teka v naselju Žirovnica, saj 
le to spada v ožji dostavni 
okoliš. "V strnjenih območ-
jih naselij, v katerem ima do-
stavna pošta sedež, zagotav-
ljamo dostavo šestkrat na te-
den, torej tudi ob sobotah," 
je pojasnil direktor kranjske 
poslovne enote Pošte Miran 
Čehovin. Preostalih devet 
naselij v občini Žirovnica pa 

spada v širši dostavni okoliš, 
kjer dostavo opravljajo pet-
krat na teden. Zakon o poš-
tnih storitvah določa, da je 
treba uporabnikom poštnih 
storitev dostavo zagotoviti 
vsak delovni dan. 

"Vem, da pošta izpolnjuje 
zakonske določitve, vendar 
še nisem vrgel puške v koru-
zo," je bil odločen žirovniški 
župan Leopold Pogačar. Ta 
se je pred dnevi sestal s Če-
hovinom, ugotovila pa sta, 
da bi sobotno dostavo v obči-
ni Žirovnica najlažje razširili 
na Moste, naselje, ki je naj-
bližje Žirovnici. "Dogovori 

so v začetni fazi. Za širjenje 
dostave nad predpisanimi 
standardi pa mora biti izpol-
njenih več pogojev: tako ka-
drovski, prostorski, tehnolo-
ški, ekonomski kot tudi re-
gulativni, saj na vsako spre-
membo daje soglasje pristoj-
na agencija," je še pojasnil 
Čehovin. 

Ob sobotah sicer pošto 
prejema 76 odstotkov Go-
renjcev. V kranjski poslovni 
enoti Pošte, ki pokriva regi-
jo, je zaposlenih 558 delav-
cev (osem v občini Žirovni-
ca), ki skrbijo za odvijanje 
poštnega prometa na 52 poš-

tah. "S storitvami pokrivamo 
18 občin, v katerih živi 
199.979 prebivalcev. V letu 
2006 smo dodatno zaposlili 
enajst delavcev v dostavi, 
enega tudi v Žirovnici, in si-
cer predvsem zaradi poveča-
nega prometa in deloma za 
izboljšanje pogostosti dosta-
ve s pet- na šestkrat teden-
sko. Ta čas imamo na Go-
renjskem zaposlenih 264 
pismonoš, ki dnevno opravi-
jo 8.472 kilometrov, od tega 
613 kilometrov peš. preosta-
lo pa s kolesi, mopedi in av-
tomobili," je še razložil Če-
hovin. 

G O R I Č E 

Predolgo čakajo na popravilo cestišča 

Krajan Gorič je opozoril, da je na regionalni cesti Goriče-
Golnlk že dlje časa poškodovano cestišče v dolžini približno 
50 metrov. Ta del je sicer zavarovan z opozorilnimi stebrič-
ki, a ti segajo že v vozni pas. Krajan je še opozoril, da bi mo-
rali s sanacijo pohiteti, saj tod mimo poteka tudi šolska pot. 
Tina Bučič iz Službe za odnose z javnostjo Direkcije Repu-
blike Slovenije za ceste je povedala: "Trenutno pripravljamo 
dokumentacijo za sanacijo podora cestišča. Dela, ki bodo 
obsegala Izgradnjo podporne konstrukcije in ureditev od-
vodnjavanja, bomo pričeli predvidoma v začetku julija 2007 
in končali predvidoma v začetku oktobra 2007. Ker projek-
tna dokumentacija še ni zaključena, trenutno ni mogoče po-
dati finančne ocene sanacije. Izvajalec del pa bo znan po za-
ključku postopka javnega razpisa." S. K. 



GORENJSKA 

Devetdesetletnik med kamni 
Nekdanji direktor več škofjeloških podjetij in imetnik ene največjih zasebnih zbirk mineralov daleč 
naokoli Franc Braniselj je ta teden praznoval 90 let. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Škofja Loka - V torek sta 
uglednemu občanu prišla 
voščit škofleloški župan Igor 
Draksler in podžupanja Mir-
jam Jan Blažič, slednja je 
tudi nekdanja sodelavka 
Franca Branislja in na mes-
tu direktorja LTH pozneje 
tudi naslednica. Čeprav je že 
dolga leta v pokoju, je Franc 
Braniselj pustil neizbrisen 
pečat v škofjeloškem gospo-
darstvu, v Škofjo Loko je 
pripeljal tlačno livarstvo, sta 
povedala sodelavca podjetja 
Unitech, ki sta prav tako 
prišla čestitat nekdanjemu 
direktorju za visok jubilej. 

Za praznično pogrnjeno 
mizo pri Branisljevih pa be-
seda ni tekla toliko o gospo-
darskih temah, pač pa Fran-
covi najljubši temi, minera-
lih. Zbira jih od otroštva in 
se je v 78 letih (med vojno 
so mu jo sicer požgali Nem-
ci) namnožila na šest dsoč 
primerkov. Po obsegu in 
vrednosti je ena največjih 
zasebnih zbirk mineralov 
daleč naokoli, Franc jo je 
dolga leta bogatil z zamenja-
vami in nakupi. Minerali so 
razpostavljeni v treh sobah 
njegove hiše v Škofji Loki, 

Francu Branislju, ob njem je žena Zofija, sta za devetdesetletnico nazdravila župan 
Igor Draksler In podžupanja Mirjam )an Blažič. 

veliko jih ima v kleti, v mu-
zeju na loškem gradu pa 
je na ogled njegova zbirka 
radioaktivnih mineralov. 
Franc gostom pokaže kam-
nino, v kateri je zapaziti 
drobcene kroglice in razloži, 
da gre za najstarejši mineral 
v našem osončju, star več 
kot štiri milijarde let. O vsa-
kem od kamnov, ki so jih 
polne vitrine njegovega 
doma, sicer pa sistematično 

evidentirane in podatki o 
njih shranjeni v računalni-
ku, bi lahko povedal zanimi-
vo zgodbo. Takšna pa je tudi 
zgodba njegovega življenja. 
Rojen je leta 1917 v Cerkni-
ci, z ženo Zofijo sta že praz-
novala 65 let skupnega živ-
ljenja, imata dva sinova in 
štiri vnuke, med drugo sve-
tovno vojno je bil v partiza-
nih. V Škofji Loki živita od 
leta 1955, kjer je bil Franc 

Braniselj najprej komercia-
hst v podjetju Motor (pred-
hodniku poznejšega LTH). 
Vodil je LTH in Gorenjsko 
predilnico, nazadnje pa 
Rudnik urana Žirovski vrh, 
tedaj še v ustanavljanju. Kot 
uspešen gospodarstvenik je 
dobil Kraigherjevo nagrado, 
sedem let pa je bil tudi zvez-
ni poslanec v skupščini ta-
kratne SFR J za pobočje go-
spodarstva. 

DrŽava zavrnila širitev deponije 
župani petih gorenjskih občin so nelogično potezo države, ki je izdala soglasje za širitev 
deponije v Dobu, ne da pa dovoljenja, označili za politične igrice. 

Tri ure zaman 
čakala na pomoč 
Kranjčanka je imela avto zaparkiran pred Sparom, 
a od "uradnih" ni bilo nikogar, ki bi ji pomagal. 

S U Z A N A P. KOVAČIČ 

Kranj - Gospa Benigarjeva, 
doma iz okolice Kranja, je 
opisala slabo izkušnjo s par-
kiranjem, ki se ji je pripetila 
7. februarja: "Nekdo me je z 
avtom znamke Clio zaparki-
ral na parkirišču pred trgovi-
no Spar (nasproti sodišča) v 
Kranju. Poklicala sem na šte-
vilko 113, a na policiji po-
datkov o lastniku avta niso 
imeli, ker je bil kupljen na li-
zing. Okrog 11. lure sem po-
klicala redarje, ki so mi deja-
li, da "danes nimajo časa". 
Še enkrat sem klicala na 113 
in bili so tako prijazni, da 
so še sami poklicali redarje. 
Čez čas se je eden pripeljal 
mimo, a se ni ustavil. Čakala 
sem do 14. ure, nato pa po-
klicala kolega, ki je skupaj s 
še enim moškim moj avto 
odmotal iz parkirišča. Šlo je 
na milimetre." 

Vodja Oddelka mestae in-
špekcije Janez Rakar je pove-
dal: "7. februarja sta bila od 
vseh zaposlenih na našem 
oddelku v dopoldanski izme-
ni dva občinska redarja in 
komunalni nadzornik. Ko-
munalni nadzornik je izvajal 
zaporo parkirišča na plošča-
di Mestne občine Kranj. En 
občinski redar je izvajal nad-
zor na avtobusnem postaja-
lišču pred McDonaldsom, 
na Gregorčičevi ulici in v sta-
rem mestnem jedru. Drugi 
mestni redar je delal v pros-
torih oddelka, kjer je oprav-
ljal administrativna dela za-

radi odsotnosti tajnice. Vozi-
lo mestnega redarstva ni bilo 
v uporabi vse do približno 
14.30, ko je nadzor pričel iz-
vajati redar v popoldanski iz-
meni. Parkirišče pred trgovi-
no Spar je v zasebni lasti, 
enako kot parkirišča pred na-
kupovalnimi centri na Prim-
skovem, v Supernovi ... Na 
zasebnih parkiriščih pa 
mestno redarstvo ne izvaja 
nadzora." 

Zgodba bi šla že v pozabo, 
če gospa Benigarjeva 15. fe-
bruarja za brisalci svojega 
vozila ne bi dobila zataknje-
nega obvestila o odvozu avto-
mobila. "V Zdravstveni dom 
Kranj sem šla po napotnico, 
ker pa so bila parkirišča zase-
dena, sem avto za manj kot 
pol ure pustila na pločniku. 
Priznam, da sem storila pre-
kršek, položnice pa ne bom 
plačala, ker merila po občini 
niso enotna in sem zadnjič 
tri ure zaman čakala na po-
moč," je povedala. 

J A S N A P A L A D I N 

Domžale - Župani Domžal, 
Trzina, Mengša. Lukovice 
in Moravč so minuli teden 
sklicali novinarsko konfe-
renco, na kateri so predsta-
vili prizadevanja za rešitev 
problematike, povezane s 
skupno deponijo v Dobu, 
kamor bodo smeti lahko vo-
zili le še do konca leta. De-
ponija bo namreč v nekaj 
mesecih fizično zapolnje-
na, poteklo bo tudi okolje-
varstveno dovoljenje, zato 
so župani že pred leti zače-
li pripravljati projekte za ši-
ritev, s čimer bi z dodatni-
mi 3,5 ha zemljišč proble-
matiko odlaganja odpadkov 
rešili za petnajst let, seda-
njo deponijo pa bi .sanirali 
in uredili za zbiranje in sorti-
ranje nenevarnih odpad-
kov. Namero širitve je leta 
2001 potrdil tudi svet KS 
Dob, z lastniki zemljišč so 
bile leta 2003 sklenjene 
predpogodbe, omenjene 
občine pa imajo tudi že za-
gotovljenih približno mili-
jon evrov za odkup vseh po-

trebnih zemljišč. Ko je že 
kazalo, da ovir za širitev de-
ponije - ne s strani občin, 
ne s strani okoliških prebi-
valcev - ni, je s svojo odlo-
čitvijo presenetila država, 
ki postopek z neupošteva-
njem rokov zavlačuje že ne-
kaj let. 

"Agencija RS za okolje je 
22. januarja letos izdala 
okoljevarstveno soglasje, s 
katerim soglaša za poseg 
prve faze širitve odlagališča 
Dob, a hkrati zavrnila izda-
jo okoljevarstvenega dovo-
ljenja za obratovanje odla-
gališča z obrazložitvijo, da 
ne podpira gradnje nove in-
frastrukture na odlagaUščih 
za manj kot 55.000 prebi-
valcev. V naših petih obči-
nah je uradno 1500 prebi-
valcev manj in ne moremo 
se znebiti občutka, da je ta 
meja števila izmišljena oz. 
prirejena," je povedal dom-
žalski župan Toni Dragar 
in dodal, da je prepričan, da 
so k odločitvi države pripo-
mogli razočarani posamez-
niki, ki so izgubili visoke 
individualne rente. V nepo-

sredni bližini deponije na-
mreč živijo minister Gre-
gor Virant, evropski posla-
nec Miha Brejc in poslanec 
DZ Robert Horvat. 

"Počutimo se izigrane. To 
je približno tako, kot če bi 
peku dovolili peči kruh, ne 
bi mu pa dovolili postaviti 
peči," je bil nazoren menge-
ški župan Franc Jerič, nje-
gov moravški kolega Martin 
Rebolj pa je dejal, da ne ra-
zume, zakaj država ne dovo-
li širitve, saj so povsod po 
Sloveniji smeti velik pro-
blem, ker jih noben župan 
ne želi imeti v svoji občini, v 
tem primeru pa se s širitvi-
jo strinjajo vsi. Upravljavec 
odlagališča JKP Prodnik se 
je na odločitev države že pri-
tožil, župani - ki vsi podpi-
rajo namero komendske 
občine za izgradnjo sortir-
nice odpadkov v Suhadolah 
- pa že pospešeno iščejo 
možnost odlaganja smeti 
na drugih deponijah. Po-
nudnikov ni prav veliko, v 
vsakem primeru pa se bo 
cena odlaganja smeti povi-
šala tudi do štirikrat. 

Nova ugodnost za naročnike Gorenjskega glasa 

20 % popusta pri likovnih tečajih J 
P U H A R T 

• Novost v Kranju: L IKOVNO IZOBRAŽEVANJE PUHart 
Raznovrstna paleta programov, s katerimi bomo omogočili likovno izobroževanje vsem, ki vos to veseli 
- mladim in odraslim, tistim, ki v likovnem izražanju vidite bodoči poklicni izziv, in vsem ljubiteljem. 
Za nobenega od razpisanih programov ni potrebno predhodno znanje, saj bomo izobroževanje 
prilagajali udeležencem. Poleg izobraževanja v skupinoh omogočamo tudi individualno mentorstvo, 
likovno izobraževanje bo potekolo v podjetju PUHart na Dražgoški 8 v Kranju (poslovna zgradbo 
Pošte Slovenijo poleg Zavarovalnice Triglav). 

• PROGRAMI 
1. MALA LIKOVNA ŠOLA • za predšolske in šolske otroke, od 6. leta noprej 
2. STUDIJSKO RISANJE - priprave no izpite na srednjih in visokih likovnih šolah 

• osnove študijskega risanja za mlade in odrasle 
3. LIKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA ODRASLE - šola likovne teorije, likovnega izražanja in 

likovnih tehnik za odrasle 
4. USTVARIMO SAMI likovno izražanje z različnimi tehnikami za ljubitelje ustvarjanja 
5. TEČAJ GRAFIKE - za otroke od S. razreda osnovne šole naprej in za odrasle 
6. PREDAVANJA IZ UMETNOSTNE ZGODOVINE • za mladino in odrasle 
7. KULTURNI TURIZEM • za udeležence likovnega izobraževanja In druge popotnike 

TERMINI PROGRAMOV 
začetek: ponedeljek, 5. marca 2007 
od ponedeljka do petka, dopoldan ob 10. uri in popoldan ob 16.30 ter 18. uri (skupine bomo 
oblikovali po uskladitvi vseh prijav), tečaji za odrasle trajajo po 3 šolske ure, za otroke pa 2 šolski uri, 
enkrat tedensko ali večkrat, redni vpis: od četrtko, 1. 3. naprej 

• INFORMACIJE 
e,: ncirocnine@9 l̂as.si ali info@puhart.com 

Gorenjski Glas 

Vabljeni na DNEVE ODPRTIH VRAT 
1.-3. marec 2007 

(v četrtek in petek od 10. do 19. ure 
in v soboto od 9. do 13. ure) 

mailto:info@puhart.com
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Vsi učenci pod isto streho 
Na OŠ Medvode so praznovanje 25-letnice šole 
združili z odprtjem prizidka. 

M A J A B E R T O N C E L J 

Medvode - OŠ Medvode, ki jo 
v tem šolskem letu obiskuje 
363 učencev, letos praznuje če-
trt stoletja. Praznovanje te ob-
letnice so združili z odprtjem 
novega prizidka, ki so ga pope-
strili učenci šole ter Godba 
Medvode. Slovesnosti se je 
udeležil tudi medvoški župan 
Stanislav Žagar. Izvajalec del je 
bilo podjetje IPL, d. o. o., iz Tr-
zina, vrednost projekta pa je ob 
podpisu pogodbe znašala 186 
milijonov tolarjev. Na koncu je 
bil projekt dražji, dela pa so se 
precej zavlekla. 

"Razlogov je bilo več, glavni 
pa je bi v tem, da smo spremi-
njali projekt. Pripravljanja dela 
so se začela že konec maja, 
tako da smo upali, da bo grad-
nja zaključena septembra ali 
vsaj oktobra, vse spremembe 

pa so botrovale, da so bili delav-
ci na šoli vse do nov^a leta, kar 
pomeni, da je bil pouk vsesko-
zi moten," je povedal Vojko Bi-
zant ravnatelj OŠ Medvode, in 
dodal: "Spodaj smo dobili dva 
razreda devetle&e z garderoba-
mi in sanitarijami, zgoraj pa 
novo veliko računalniško učil-
nico, knjižnico, štiri razrede, 
upravne prostore in zbornico z 
didaktičnim kabinetom. Pre-
novljena je tudi kuhinja, s pri-
zidkom smo dobili prostor za 
dostavo." Nova je okrog tretjina 
šole, največ pa tako zaposlenim 
kot tudi učencem pomeni, da 
so končno pod eno streho, saj 
so od uvedbe devetletke učilni-
ce za prvošolčke imeli kar v 
prostorih sosednjega vrtca. S 
prizidkom pa želja še ni konec 
V prvi vrsti si želijo zamenjati 
okna v starem delu, kar je bilo 
predvideno že v tej fazi. 

Ž I R I 

Največ bo šlo za ceste 

ŽIrovska občinska uprava je tudi letos pripravila dveletni pro-
račun. Osnutek letošnjega proračuna občine Žiri znaša 4,3 mi-
lijona evra, za leto 2008 pa 4,15 milijona evra. "Letos pričaku-
jemo iz državnega proračuna in evropskih virov vsaj 650 tisoč 
evrov, v prihodnjem letu pa 683 tisoč evrov. Prijavili se bomo 
na številne evropske razpise," je dejal direktor občinske upra-
ve Andrej Poljanšek. Sredstva iz državnega proračuna ali EU 
bodo namenili za ureditev muzeja, za ureditev cestne in komu-
nalne infrastrukture in drugo. "Letošnja glavna investicija je 
sofinanciranje ureditve regionalnih cest, to je dokončanje ure-
ditve na Dobračevi, dela regionalke v Starih Žireh in ureditev 
križišča v centru Žirov, kjer mora občina plačati pločnike, ka-
belsko kanalizacijo, osvetlitev, postajališče in podobno. Skup-
na vrednost del iz občinskega proračuna znaša 710 tisoč ev-
rov," je povedala Ida Pečelin iz občinske uprave. Del sredstev 
bo šel tudi za nadaljevanje obnove muzeja, v drugi etapi bodo 
zgradili približno 150 metrov dolgo in 83 tisoč evrov vredno ce-
sto v industrijsko cono, enak znesek pa bo šel tudi v projektno 
dokumentacijo za izgradnjo Doma starejših v Mršaku. Grad-
nja naj bi se začela prihodnje leto. B. B 

Krožišče že prihodnje leto 
/ 

Gradnja obvoznice skozi Corenjo vas naj bi se začela leta 2on, že prihodnje leto pa naj bi zgradili krožišče. 

B O Š T J A N BOGATAT 

Gorenja vas - Koridor za go-
renjevaško obvoznico so v ta-
kratni škofjeloški občini dolo-
čili že pred več kot 3 o leti, dru-
žini Frlan in Klemenfič pa še 
vedno čakata na začetek po-
stopka, ko bo država odkupila 
njuna zemljišča in objekte. 
"Projekt obvoznice skozi Go-
renjo vas predvideva rušenje 
gospodarskega poslopja (ko-
zolec) in dveh stanovanjskih 
hiš," pravi župan občine Go-
renja vas-Poljane Milan Ča-
dež in razloži, da bo traso ob-
voznice in predora pod Klad-
jem določil enoten državni lo-
kacijski načrt, ki naj bi bil kon-
čan v štirih letih. Pred tem dr-
žava ne bo odkupovala zem-
ljišč na koridorju skozi Gore-
njo vas, saj šele lokacijski na-
črt določa končno traso. 

Kako pomembna je izgrad-
nja obvoznice, je jasno vsake-
mu vozniku, ki se pripelje po 
sicer urejeni regionalni cesti v 
Gorenjo vas. Tu ceste pre-
prosto zmanjka, možno je za-
viti le levo ali desno, ob vožnji 
naprej pa bi se zaleteli v hiši 
omenjenih družin. Kot kaže, 
pa se je pred kratkim le začelo 
premikati. Tik pred prihodom 
v Gorenjo vas, na levi strani, 
so pred dnevi začeli brneti 
stroji. "Skupaj z družino Fr-
lan smo dalj časa iskali nado-
metno lokadjo za njihovo bi-
vanje in dejavnost. Želeli so 
graditi v bližini in na svojem 
zemljišču. Veseli me, da je ob-
čina ob zadnji spremembi za-
zidalnega plana sprejela pre-
kategorizacijo kmetijskega v 
stavbno zemljišče," je dejal 
župan Čadež. Poleg novega 
vulkanizerskega servisa bo 

Cesta se ob vhodu v Corenjo vas konča. Čez leto dni bo tu 
krožišče. 

zrasla tudi nova bencinska čr-
palka, ki naj bi jo začeli gradi-
ti že prihodnje leto, ko bo kon-
čano tudi krožišče ob vstopu 
regionalne ceste v Gorenjo 
vas. Gradnja obvoznice naj bi 
se začela leta 2011. Občina je 

dala predlog, da bi Direkcija 
še pred dokončnim zaprtjem 
rudnika od krožišča proti Do-
bravi (do odcepa za stanovanj-
ske bloke) zgradila pločnike in 
javno razsvetljavo, saj želijo 
zavarovati občane. 

Deponijo Raskovc naj zaprejo 
Žirovci so ogorčeni zaradi obratovanja deponije Raskovc, ki so jo pred leti 
že zaprli in začeli sanirati. 

B O Š T J A N B O G A T A J 

Žiri - Se bolj žalostno je, ker de-
ponije ne uporablja obtoa 
Žiri, saj v Raskovcu odlagajo 
ostanke odpadkov iz občine 
Idrija. Deponija leži tik ob ob-
činski meji, zato se vse vode 
stekajo na žirovsko stran, v 
Soro. "V našem interesu je, da 
se odlagališče Raskovc kar naj-
hitireje zapre in sanira," povze-
ma mnenje številnih Žirovcev 
Andrej Poljanšek, ciirektor ži-

rovske občinske uprave: "Ana-
lize naj bi kazale, da voda pod 
odlagališčem ni oporečna. 
Resnica pa je, da prave analize 
izcednih vod sploh ne morejo 
opraviti. Deponijo Draga, ka-
mor so romali ostanki odpad-
kov iz naše občine do lanske 
jeseni, je danes zaprta, čeprav 
je bila veliko bolje urejena." 
Poljanšek sicer priznava, da je 
tudi Draga postavljena pov-
sem ob mejo, vendar hkrati 
opozarja na neenotna merila 

okoljskega minish^tva in zani-
mivost, da se že več kot 20 let 
govori o skorajšnjem zaprtju 
deponije Raskovc 

"Največji problem je, ker 
voda z odlagališča odteka v ob-
čino Žiri," pravi Ana Knap iz 
idrijske Komunale. V občini 
se zavedajo problema odlaga-
lišča, ki sicer ima uporabno 
dovoljenje, vendar ni urejeno 
po vseh normativih (nima lo-
vilca izcednih vod). "Skoraj v 
središču Idrije smo zgradili 

novo odlagališče Ljubevč in na 
njem odlagali ostanke odpad-
kov leto in pol. Žal smo na-
knadno ugotovili, da je prosto-
ra premalo. Posledica je bila 
vrnitev v uporabo deponije Ra-
skovc," pravi Knapova, Id pri-
znava, da zajem izcednih vod 
ni bil nikdar mogoč in zato 
niso mogli opraviti analize, 
analiza vod na izvirih pod od-
lagališčem pa kažejo, da kon-
centracije onesnaževanja niso 
bile nikoli presežene. Kljub 
temu naj po 1. januarju 2008 
ne bi bilo več mogoče odlaga-
nje na omenjeno deponijo, saj 
je ministrstvo za okolje in 
prostor v skladu z evropsko za-
konodajo določilo ta datum 
kot končni rok za ureditev od-
lagališč. 

Upravni razvoj 
M O j K R A j S K O Z I Č A S 

B E S E D I L O I Z B R A L A 

M I L K A B U R N I K 

Žzrljenf« po<l EmunoTMni, 
Bvrltovini Triom in Sivko 

2o to po^vje je podatke zbral 
in obširno popisal mag. Janez 
Kopač, tnanjši del pa domači pis-
ci. 

Sredi 10. stole^aje obmo^e So-
vodnja z okolico spadah k nem-
ški državi. Tahodni dd Poljan-
ske doline je bil Loškemu gospo-
stvu dodeljen šele okoli leta lojo. 
Do leta 1501 so Loško gospostvo 
upravno razdelili na urade -
župe. Del darutšnjega sovodenj-
sk^a obmo^a je spadalo v hota-
veljsko župo. Z rovtarsko koloni-
zacijo v začetku 16. st. so poselili 
še najbolj zahodne dde Poljanske 
doline. Število prebivalcev oz. 
hub se je povečalo, nastala je 
nova samostojna osliŠka župa. 
Cesarica Marija Terezija je leta 
J753 uzakonila Jtetje prebivalstva 
in številčenje hiš. 17S0. leta so 
Kranjsko razdelili na 18 kanto-
nov in j8 gospostev. Loško se je 
preimenovalo v Gospostvo Loka. 

Cesar jož^ 11. je uvedel katastr-
ske občine. Francoska oblast je 
majhne katastrske občine združi-
la v teritorialno veije merije, te v 
kantone - okraje in jih povezala v 
distrikte - okrožja. Ena od devetih 
merij v kantonu Škcja Loka je 
bila tudi občina Stara Osdica, ki 

je povezovala 27 katastrskih ob-
čin, tudi naselja: Staro Osdico, 
Hobovše pri St. Oselici, Novo 
Oselico, Hobovše pri N. Oselici, 
Laniše, Podjelovo Brdo, Kopriv-
nik, Sovodenj. Naselje javoijev 
Ddje pripadalo meriji Žiri. Dr-
žavno gospostvo Loka je imelo od 
leta 1817 osem glavnih občin, 
tudi ̂ vno občino Stara Osdica. 
Po upravni razdelitvi leta iSjoje 
bilo ohmoi^e Sovodnja razdelje-
no rta katastrske občine Stara 
Osdica, Koprivnik, Laniše in 
Podjelovo Brdo ter je spadalo pod 
občino Osfej, Po rapalski pc^od-
bi (ig20) je občina Oslica posta-

la mejna občina med Kraljevino 
Italijo in Kraljevino SHS. Leta 
1931 so Oslico preimenovali v 
Oselico. Po letu je bil sedež 
občine Osdica na Trebiji pr'Jg-
larju. Občinski tajnik je bil tudi 
Anton Bevk iz Podjdov^ Brda. 
Znani župani v preteklem stolet-

ju do 2. SI', mjne so bili: MartenSc 
iz St. Osdice, Opaltar s Sovod-
nja (med 1. svet. vojno in po njg), 
Leskove iz St. Osdice, Kalar iz 
Podjdov^a Brda (fotograjija). 
Jazbec in Cigar s Fužin, Milan 
Roje (med 2. svet. vojno). Up-
ravno-teritorialna razdditevje po 
2. svet. vojni prinesla kraje, mesta 
in okraje, tudi okrožja. Po zako-
nu iz leta 1^46je katastrska ob-
čina Javoijev Dol že spadala v 
okvir kraja Sovodenj. Po 194& 
letu je kraj Sovodenj postal se-
stavni del razširjenega okraja 
Kranj. Namesto krajev so 1952. 
leta ustanovili občine, tudi obči-

Odborniki občine Oslica (do 1931) oz. Osellca po 26. 4.1931 

tu> Sovodenj. Katastrsko občino 
Stara Osdica so priključili k ob-
Sni Sovodenj. Leta 1955 so usta-
novili velike občine - komune, 
tudi Gorenjo vas, z obmoljem 
odpravljene občine Sovodenj. 
Leta 3959 je bila občina Gorenja 
vas, tudi sovodenjsko obmo^e, 
priključena k občini Škofa 

Loka, leta 1963 so se pojavile 
krajevne skupnosti. Prvega ja-
nuaija 196536 začela delovati 
krajevna skupnost Sovodenj. 
VodiJo že enajsti predsednik sue-
ta KS. Leta 1994 so vsa sovo-
denjska nasdja, razen Koprivni-
ka. pripadla novi občini Gorajja 
vas-Poljane. 
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Še zadnjič Jožetu 
Javorniku! 

Manipulator starega kova 
je skušal svojem odgovoru 
podtakniti meni osebno kar 
nekaj svojih bolečin. Zanimi-
vo: nikjer nisem omenjal, da 
bi mi bil napoti npr. JenSterk 
ali Polenec - Joie Javomik pa 
v duhu svojega dolgoletnega 
rovarjenja to podtika! Še bolj 

je za lase privlečena zgodba o 
"Marijini družbi", s katero 
naj bi jaz imenoval ostale ude-
ležence sestanka o športu. Res-
nica je precej drugačna in za 
JJ klavrna: na sestanku o pro-
blematiki trenerjev se je oglasi 
predstavnik njegovega kluba 
in govoril v imenu vseh, ki so 
do tedaj sestankovali na to 
temo. Protestiral sem: na te 
"sestanke Marijine družbe" 
namreč nekateri (zaradi dru-
gačnega razmišljanja podpi-
sanega in zaradi demokratič-
nih metod tipa JJ) nismo bili 
vabljeni. So nas kar prezrli, 
da ne bi motili. Kdo s kom se-
stankuje.je njegova stvar - ko 
pa zaključke "prodaja" pod 
skupne, se oglasim. Kako seje 
"Marijina družba" sestajala, 
pa me niti ne zanima. Poseb-
no poglavje je bilo gostovanje 
g. Jožeta Jenšterla na sestan-
ku, kjer sem razpravljal tudi 
sam. Skočil mi Je v besedo, 
prevpil in zahteval od predse-
dujočega zagotovilo, da bom 
utišan - drugače Jože Jenšterle 
gre. Pa sem mu rekel, naj gre, 
ker stalinističnega tipa raz-
prav pač v teh časih ni več... 

Smešnic s skakalnico no-
čem ponavljati, trdno pa sto-
jim za oceno, da je skakalni-
ca veljala krepko čez milijar-
do, ko seštejemo po ekonom-
skih cenah vse, kar so Kranj, 
sponzorji, država ipd. plača-
li. JJ piše zdaj o 870 milijo-
nih, začeli so pa s štirikrat 
manjšo vsoto. Ampak: jaz 
sem eden redkih, ki skakalni-
co sploh podpira, ker imam 
raje športne objekte kot pa za-
pravljanje za kaj drugega, 
manj potrebnega. 

Zgodba o tem, kako klubi 
plačujemo za objekte, je trav-
ma JJ.Ja, verjamem v prosto-
voljno delo skakalcev - ampak 
to ne spremeni dejstva, da za 
objekte SSK Triglav ne plača 
enako kot moramo plačati 
plavalci ali košarkaiji ali ... 
Enak neplačnik je KK Sava 
za stezo P Stražišču. Pa ni-
sem jaz potegnil na piano te 
traparije - to vztrajno počne-
ta skakalni in kolesarski ideo-
log, ker preprosto ne razume-
ta, da plavalni bazen stane 
enako poln ali prazen, in da 
plavalci niso krivi, ker mora-
jo plavati!? 

Za konec: Jožetu Javorni-
ku svetujem še kak izlet z 
ženo in kakim sponzorjem 
na strokovno ekskurzijo na 
tuje, da bo lažje dojel, da vla-
da danes demokracija, kjer 
vsakdo pove, kar hoče (razen, 
če ne začne vpiti v.d. direk-
torja javnega zavoda). Njego-
va tragika je bila in bo "kori-
tarstvo", kjer so se vedno lepo 

zvrstili tisti, ki so vedno delili 
denar, zidali objekte in nas 
pustili trohneti pod kranjsko 
tribuno. Verjamem, daje tem 
časom odzvonilo za vedno in 
se sprašujem samo eno: do 
kdaj bomo še v Kranju in na 
Gorenjskem žrtve JJ-ev vseh 
vrst, ki nas vedno znova deli-

jo samo zato, da bi si sami 
odrezali večji kos pogače, da 
potem odidejo v kak "rajtim-
vinkel" z dnevnicami in že-
nami vred? 

M I R A N Š U B I C 

Proračun za 
gospodarsko 
rast 

Popravek 
V zvezi s člankom "Prora-

čun za gospodarsko rast", ki 
ste ga objavili dne i}. februar-
ja 2007 na 5. strani, želim, 
da se popravi moja izjava na 
4. seji občinskega sveta Obči-
ne Bohinj, ker v navedenem 
Članku ni točrui. 

Nepravilna izjava: Matilda 
Arh je izrazila mnenje, da 
občini ni treba namenjati de-
narja za vorstvo šolarjev vo-
začev, za šolo v naravi in za 
sejnine sveta šole, saj jih fi-
nancira že Ministrstvo za šol-
stvo in šport. Sredstva naj se 
prerazporedijo za smučarske 
tečaje, da bodo z njimi v celo-
ti plačali učitelje smučanja, 
starši pa bodo morali plačati 
le smučarske vozovnice. 

Pravilna izjava: Izjava je 
bila replika g. Jožetu Cvetku 
na Zapisnik komisije za nego-
spodarske dejavnosti v postav-
ki proračuna za varstvo voza-
čev. Odgovorila sem mu na tri 
točke - gorstvo vozačev, šola v 
naravi, sejnine sveta šole: 

- varstvo vozačev: moj od-
govor je bil, da šola zagotav-
lja varstvo učencev že v okvi-
ru delovne obveznosti učite-
ljev (40 ur tedensko), 

• šola v naravi: moj odgovor 
- Ministrstvo prispeva del 
sredstev za šolo v naravi, ki 
je z zakonom predpisana v 
5. razredu, strinjam se, da 
občina prispeva del sredstev 
za omenjeno šolo v naravi 
za otroke socialno šibkejših 
družin, 

- sgnine sveta šole: moj od-
govor - bila sem pet let pred-
sednica sveta šole, kjer nismo 
nikoli imeli plačanih sestan-
kov, in da ni v nobenem pred-
pisu predvideno plačilo "sej-
nin". 

Glede smučarskih tečajev 
(druga postavka v proračunu 
in ne postavka varstva voza-
čev) se strinjam, ker si priza-
devam, da bi občina plačala 
vaditelje, ker ta postavka v 
proračunu obstaja, v prete-
klosti pa se ni realizirala, da 
bi starše Jinančno razbreme-
nili. 

Glede omenjenih štirih tem 
(pisano poudarjeno), moram 
povedati, da so se omenjeni 
odgovori in mnenje odvijali 
kontinuirano, zato teh tem 
ni mogoče strniti v eno poved. 

Avtorica članka Petra Lo-
trič na omenjeni seji občin-
skega sveta ni bila prisotna, 
zato ne sme uporabljati imen 
in izjav, ker lahko izpadejo 
popolnoma napačne. V tem 
primeru bi se morala držati 
splošnih opredelitev in nava-

jati le sprejete sklepe in odlo-
čitve sveta. 

Zahtevam, da se moje pra-
ve izjave objavijo in tako po-
pravi nastala škoda. 

M A T I L D A A R H , 

svetnica občinskega sveta 
Občine Bohinj 

Pojasnilo 
ob vnovični 
pristojbini 
za Blejski otok 

Sklep sestanka 13. februar-
ja 200y z gospodom župa-
nom Janezom Fajfarjem, za-
stopnico Turizma Bled, za-
stopnikom Kompasa Bled, 
zastopnikom občinske uprave 
in zastopniki prevoznikov 
čolnarjev ter zastopnike 
Družbe sv. Martina, d. o. o.. 
Bled je bil, da pristojbina za 
Blejski otok ostane 3 evre 
(vključen 8,yodstotni DDV). 
Pristojbina se bo pobirala v 
kiosku pri vhodu v cerkev. 
Predlagano je bilo tudi, da bi 
uvedli skupno vstopnico za 
prevoz in pristojbino za otok, 
kar pa ni bilo sprejeto. 

Kdaj, zakaj in kdo plača 
pristojbino ru> otoku, je bilo v 
zadnjem času v medijih pove-
dano veliko netočnosti in lah-
ko bi rekli tudi neresnic, ki 
vzbujajo precejšnjo neinfor-
miranost in zmedo. Zato mo-
ramo povedati resnico. 

V pristojbino, ki se bo zbi-
rala za nujna popravila na 
otoku, kasneje pa tudi za iz-
boljšave in olepšave otoka, je 
vključen obisk otoka kot celo-
te s poudarkom na zvončku 
želja in cerkvi, stalne razsta-
ve jaslic v stavbi "proštije"; ta-
koj ko bo to mogoče, pa tudi 
razgledne ploščadi pod zvo-
novi i> zvoniku. 

Pristojbino bodo plačali: 
- turisti, ki otok obiščejo iz-
ven maš, porok ali drugih po-
božnostih 

Pristojbine ne bodo plačali: 
-prebivalci Bleda (kakor ti ne 
plačajo za obisk Blejskega 
gradu), lahko pa dajo prosto-
voljni prispevek 
- otroci v spremstvu staršev 
(na gradu plačajo polovično • 
3 evre) 
- romarji, ki bodo imeli na 
otoku sveto mašo (domači in 
tuji) 
- udeleženci poročnih sloves-
nosti 
- eminentni gostje in delega-
cije 

Znova zatrjujemo, z vso 
gotovostjo, da vsa sredstva 
ostanejo na otoku, za njegovo 
izboljšavo in olepšavo. 

Za Družbo sp. Martina, 
DR. J A N E Z A M B R O Ž I Č , 

Ž U P N I K 

Pri lastninjenju 
smo bili 
dobrodošli, 
po desetih letih 
pa odveč! 

v sredo, 24. januarja, smo 
bili na skupščini delničarjev c 
Termu na Trati. Že od priho-
du pri vratarju smo bili grdo 
sprejeti: "Kam greš? Pojdi 
nazaj, da te vpišem!" nam je 
rekel vratar. Sedanja vlada je 
sprejela 384. člen zakona 
ZGD-i, ki se glasi: če ima 
večinski lastnik več kot 90 od-
stotkov delnic, lahko (ni mu 
pa obvezno) ostale delnice od 
malih delničarjev odkupi po 
primerni ceni. Kar 96 odstot-
kov Terma ima sedaj avstrij-
ski Heraklit. Vso to zadevo je 
zakuhal prejšnji lastnik Ja-
nez Deželak, pa državna 
sklada, da je podjetje sedaj p 
lasti tujca. Skupščino je vodil 
advokat Stojan Zdolšek, no-
ben novinar razen novinarja 
Financ ni imel možnosti sne-
mati, napisati komentarja, 
kar kaže na veliko nepoš-
tenost do malih delničarjev. 
Voditelj je hit skrajno 
neprimeren-nesramen. Delni-
ce so zaprtega tipa. s tem ima 
lastnik še večji nadzor nad 
delnicami. Ceno sam postav-
lja, kakršna je nJemu primer-
na, ne pa trg, kot bi to moral. 
Če je tržno gospodarstvo, bi 
to moralo veljati za vse, tudi 
za podjetja. Noben delničar 
ne bi mogel očitati cene, kdaj 
bi prodal, po kakšni ceni, kot 
bi takrat veljala, bi bila nje-
gova odločitev. Ceno bi pa 
trg, ponudbo-povpraševanje 
uravnaval. Mali delničarji 
smo po diktatu večinskega 
prisiljeni vzeti 44 evrov na 
delnico, kar še polovico realne 
cene ni, za njega je to primer-
na cena. Primerna cena bi 
lahko bila za njega samo 20 
ali 30 evrov. Pred dvema leto-
ma je prejšnji lastnik prodal 
Heraklitu delnice po 84 ev-
rov, od delavcev pa kupoval 
po 33 evrov. To je ravno tako, 
kot bi malemu kmetu plačali •. 
meso po 3 evre, velikemu pa : 
po 7 evrov. Podjetje je v teh \ 
dveh letih poslovalo kar s pre- : 
cejšnjim dobičkom. Vrednost ; 
delnice bi danes morala biti i 
temu primerna. Podjetje je z : 
več trga več vredno, s tem pa : 
delnica raste. Potemtakem : 
smo mali delničarji prisiljeni • 
na novo ocenitev in izpodbit- : 
no tožbo. i 

M A L I D E L N I Č A R J I T E R M A : 

Smeti - strošek 
ali zaslužek? 

v Gorenjskem gJosM, kije iz-
šel g. februarja 2007, je bil ob-

javljen članek z ruislovom Pre-
delovalnica odpadkov ne bo 
prinesla nič slabega, ki govori o 
problematiki postavitve sortir-
nice odpadkov (MBO postaje) 
v občini Komenda. 

Na zboru krajanov 2. febru-
arja ob 18. uri v prostorih OŠ 
Moste pa sem dobil drugačen 
pogfed na problematiko, kot Jo 
članek opisuje. 

Najprej so me zbodle oko-
liščine, ki so negativno vpliva-
le na debato o problematiki: 
Zbor je bil sklican na cerkve-
ni praznik v času svete maše, 
organizatorji niso poskrbeli 
za primemo ozvočenje, vabi-
la so bila poslana šele v sredo 
(}i. januarja), po nekaterih 
odzivih občanov vsi niso do-
bili vabila na zbor, in kdor je 
hotel besedo, je moral iti za 
govornico, kar vsekakor 
zmanjša možnost odzivanja 
občanov. Tudi način podaje 
informacij občanom s strani 
župana po mojem mnenju ni 
bil pravi, taka komunikacija 
z občani na zborih Je tako že 
stalnica, namreč vse se je od-
vijalo po načelu: če niste za 
našo stvar, ste proti nam. Na 
tem zboru pa so se pojavile še 

Jraze: Dosedaj ste nam za-
upali, ne vidim razloga, za-
kaj nam ne bi še naprej, za-
kaj nam ne verjamete,... 

Kljub vnetemu prepričeva-
nju župana, občinske uprave 
ter strokovnjakov niso uspeli 
prepričati večine občanov, po-
javilo se je veliko dvomov, 
ugotovili smo, da operirajo z 
netočnimi podatki (razdalja 
od lokacije predvidene stavbe 
za predelavo odpadkov do pr-
vih stavb ni 900 m, ampak 
okoli 700 m,...), skrbi nas po-
večanje tovornega prometa, 
nihče nam ni znal povedati, 
emisije česa bodo spuščali v 
zrak skozi bio filtre, če na-
mreč velja podatek, da 30 od-
stotkov smeti predstavlja 
para, kar pri predvidenih 
70.000 ton odpadkov na leto 
pomeni 27.000 ton pare, in če 
zraven "uide" samo 1 promil 
neke strupene snovi, to pome-
ni 21 ton neke strupene snovi 
f enem letu, kar pa ni tako 
malo. Prav tako je bila s stra-
ni nekaterih občanov predla-
gana druga lokacija in sicer v 
obstoječi poslovni coni, s tem 

bi lahko rešili problem pro-
meta, dovoz bi bil lahko po 
avtocesti, prav tako je bil dan 
poziv k referendumu, oboje 
pa občinska ušesa niso sliša-
la. Prav tako ni bilo odgovo-
ra, katere so negativne strani 
M BO postaje. 

Zavedam se, da se že mudi 
z rešitvami odlaganja smeti, 
da so evropske direktive stroge 
in menim, da Je v osnovi pred-
lagana rešitev dobra, vsaj eko-
nomsko, vendar pa je gospod 
župan vsaj leto in pol prepo-
zno sklical zbor krajanov, če 
drži podatek, da na projektu 
delajo že dve leti, pa tudi na-
čin dialoga z občani bo moral 
spremeniti. 

Zdi se mi, da kljub temu da 
duh demokracije veje vsaj že 
15 let, v nekaterih glavah še 
vedno močno zaudarja po so-
cialističnem načinu dela z 
ljudmi. 

P R I M O Ž K E P I C , M O S T E 

Zahvala 

Vsem, ki ste mi ob stotem 
rojstnem dnevu pripravili 
tako prisrčno in nepozabno 
praznovanje v prostorih 
Družbenega centra v Lescah, 
se iskreno zahvaljujem. Še 
posebej hvala organizacijam: 
Svetu KS Lesu, Zvezi borcev. 
Društvu upokojencev Lesce, 
Rdečemu križu. Radiu Jese-
nice in GTV Kranj. Hvala 
tudi g. Francu Ankerstu za 
hudomušne besede, pevskemu 
zboru in mladi violinistki za 
izvedene pesmi ter vsem Leš-
čankam in Leščanom. ki so 
prišli na srečanje z mano. 

V I N K O T R I P L A T 
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KRIMINAL 

KRAN) 

Tat kmalu prijet 

Policisti so kazensko ovadili 33-letnega Kranjčana, ker ga su-
mijo, da je v soboto zvečer v gostinskem lokalu v Kranju 35-
letni Kranjčanki odvzel torbico. V njej je imela dokumente, 
denarnico z gotovino in bančne kartice. Čeprav je zbežal iz 
lokala, so policisti osumljenca kmalu prijeli, ukradene pred-
mete pa vrnili lastnici. 

TRŽIČ 

Prespal v telovadnici 

V soboto nekaj pred osmo uro zjutraj je OKC v Kranju pre-
jel obvestilo, da so ponoči vlomili v osnovno šolo v Tržiču. 
Ko so policisti prispeli tja, so naleteli na 16-letnega mlado-
letnika iz Bistrice pri Tržiču. Kasneje so ugotovili, da je po-
noči razbil steklo na oknu osnovne šole, izpraznil tudi dva 
gasilna aparata, nato pa prenočil v telovadnici. Šoli je pov-
zročil za 150 evrov gmotne škode. 

ŠKOF)A LOKA 

Monitorja in denar 

Neznani storilec je v noči na petek vlomil v poslovne pros-
tore zavoda v Škof|i Loki in odnesel dva LCO računalniška 
monitorja ter dvesto evrov gotovine. S tem dejanjem je pov-
zročil za 650 evrov materialne škode. 

BLED 

Vlomil v lokal 

Neznani storilec je v noči na soboto vlomil v gostinski lokal 
na Bledu in si prilastil LCD tv-sprejemnik, računalniško bla-
gajno in približno tisoč evrov gotovine. Materialna škoda 
znaša približno štiri tisoč evrov. 

TRŽIČ 

Izginili moški kolesi 

Pred dnevi je nekdo iz kletnih prostorov stanovanjskega blo-
ka v Tržiču odpeljal moško gorsko kolo Stevens in moško 
specialno kolo Kvota. Materialna škoda znaša 2.750 evrov. 

RADOVLJICA 

Vzel tudi sončna kolektorja 

Neznani storilec je pred kratkim vlomil v leseno lopo in 
ukradel tv-sprejemnik Gorenje, sončna kolektorja za proiz-
vajanje električne energije, vodno črpalko 12 in akumulator-
ja. Lastniku je povzročil za tisoč evrov škode. 

CERKLJE NA G O R E N J S K E M 

Potreboval je smučarsko opremo 

v soboto dopoldne je nekdo v Cerkljah s parkiranega oseb-
nega avtomobila ukradel sivi strešni kovček Montana, v ka-
terem so bile ženske smuči Atomic, dva para otroških smu-
či Rossignol in Fischer, dva para smučarskih palic in dva 
para smučarskih čevljev Techno in Rossignol. Materialna 
škoda znaša 1.500 evrov. 

JESENICE 

Ukradli punta 

Neznani storilec je v nedeljo na Jesenicah ukradel osebni av-
tomobil Fiat Punto 55 S, registrske številke KR 69-15N, mo-
dre barve, letnik 1994. Lastnika je oškodoval za 500 evrov. 

ŠKOFJA LOKA 

Ujet pri delu 

V loškem podjetju so v soboto zvečer ukradli sto kilogramov 
niklja, vrednega približno tri tisoč evrov. Policija bo v kazen-
sko ovadbo zapisala, da je tat 23-letni moški iz Škofje Loke, 
ki so ga pri dejanju prijeli varnostniki. S. Š. 

KRANJ 

Radarske meritve 

Prometni policisti bodo ta teden opravljali meritve hitrosti z 
radarjem, ki je nameščen v belem Renault Kangooju po 
naslednjem razporedu: danes med 13. in 21. uro na območju 
PP Radovljica, jutri med 13. in 21. uro na območju PP Škofja 
Loka, v četrtek na celotnem območju Gorenjske, v petek 
med 13. in 21. uro na območju PO Bled, v soboto in nedeljo 
pa znova po celotnem Gorenjskem. S. Š. 

Veliko kupoval, a nič plača 
v petek so na kranjskem okrožnem sodišču nadaljevali sojenje 37-letnemu Silvu Likarju Iz Škofje Loke, 
ki je obtožen goljufij in poslovnih goljufij v skupni vrednosti 9,7 milijona tolarjev oziroma dobrih 
40.000 evrov. 

Kranj - Kot predsednik dru-
štva Mlada iniciativa Mlin in 
lastnik študentskega servisa 
Arcadia naj bi Silvo Likar 
leta 1999 in v začetku leta 
2000 naročal različno blago 
in storitve, čeprav je vedel, 
da nima finančnega kritja za 
plačilo. Tako je domnevno 
opetnajstil nekaj deset za-
sebnikov in podjetij. Nekate-
ri izmed njih so na prostor 
za priče stopili v petek, kakor 
tudi nekaj ustanovnih članov 
društva Mlin. 

Najprej je spregovorila 
Jurka Gračnar iz UE Škofja 
Loka in pojasnila, da je za 
vse potrebno pri registraciji 
društva Mlin poskrbel Silvo 
Likar. "Imela sem občutek, 
da se mu zelo mudi, s kakš-
nimi interesi so ustanavljali 
društvo, pa me ni in me tudi 
ni smelo zanimati," je pojas-
nila in dodala, da je bil Mlin 
registriran 22. aprila 1999. 

Pričevanja ustanovnih čla-
nov društva Mlin so si bila 
zelo podobna. Vsem je Likar 
v podpis jx>nudil pristopno 
izjavo, ki so jo v dobri veri, 
da bodo z novim društvom 
nekaj dobrega naredili za 
mlade, tudi podpi.sali. Odtlej 
pa z društvom niso imeli več 
veliko opravka. "Od podpisa 
naprej, k njemu me je nago-
voril SUvo Likar, nisem o de-

lovanju društva ničesar sli-
šal," je tako dejal ustanovni 
član Peter Homan. 

"Ustanovno izjavo sem 
podpisal iz naivnosti. Tedaj 
nisem vedel, kakšne name-
ne ima gospod Likar," je po-
vedal tudi ustanovni član 
Peter Debeljak, drugi "so-
ustanovitelj" društva Gregor 
Jairmik pa je dejal: "Kot dijak 
škofijske gimnazije sem pri-
šel v Škofjo Loko iskat delo 
prek enega od študentskih 
servisov. Naletel sem na Li-
karja in kar naenkrat sem 
postal tajnik študentskega 
servisa Arcadia, vsaj tako 
mislim. Podpisal sem usta-
novno izjavo in zapisnik ne-
kega sestanka, na katerem 
sploh nisem bil. Kot usta-
novnemu članu mi je bilo 
obljubljeno, da bom imel 
prednost pri pridobivanju 
najbolje plačanih del prek 
Arcadie. Zato sem tudi pod-
pisal izjavo. Takrat sem bil 
mlad in sugestibilen." Jam-
nik je sodišču še povedal, da 
mu je tedaj Likar v nekem 
pogovoru pojasnil, da bo 
društvo Mlin namenjen iz-
ključno Slovencem, da v 
njem za "južnjake" ne bo 
prostora. 

Na prostor za priče so nato 
stopili mnogi, pri katerih je 
Likar v imenu društva Mlin 

Silvo Likar na sojenje prihaja iz pripora./Foto:CorizdKav<ic 

naročil blago, a računi nikoli 
niso bili poravnani. Tako je 
bilo tudi v prodajalni Jelovi-
ca, kjer je kupil vrata in 
okna. "V Jelovici ni bila na-
vada, da smo odobrili odlog 
plačila, zato sem mu dejal, 
naj se o odloženem plačilu 
dogovori z vodstvom. Očitno 

Pasavček rešuje življenja 
Mednarodnemu projektu, ki spodbuja uporabo varnostnega pasu in 
otroških sedežev, so se pridružili tudi kamniški policisti, učitelji in otroci. 

J A S N A P A I A D I N 

Kamnik - Akcijo, ki je v Slo-
veniji bolj znana pod ime-
nom Pasavček, kakor so po-
imenovali igračko, ki si jo 
otrok pritrdi na varnostni 

pas, organizira Svet za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu RS, minuli teden 
pa je navdušila več sto otrok 
iz kamniškega vrtca in z raz-
redne stopnje OŠ Marije 
Vere. 

Učiteljice so otrokom pokazale, kako se pravilno zapne 
varnostni pas. 

"Naš namen je ozavestiti 
starše, da varno vozijo svoje 
otroke, in motivirati same 
otroke k pripenjanju var-
nostnega pasu v avtomobilu, 
s tem pa je treba začeti že pri 
najmlajših v vrtcu. Akcija je 
zelo lepo uspela, skupaj s 
kamniškimi policisti pa jo 
bomo ponovili tudi prihod-
nje leto," je povedala kamni-
ška vzgojiteljica in pobudni-
ca akcije Alenka Jevšnik. 

Mladi so imeli možnost 
spoznati delo policistov, poli-
cijsko opremo, vozila, konje-
nico in policijske pse, lahko 
so preizlcusili tehtnico za pri-
kaz naletne teže, predvsem 
pa so policisti in učitelji z de-
monstracijo uporabe otro-
ških sedežev predvsem po-
udarili pravilno uporabo var-
nostnih pasov na zadnjih se-
dežih vozU. Lanske raziskave 
pri nas so namreč pokazale, 
da je v otroške sedeže pravil-
no nameščena le približno 
tretjina otrok. 

se mu je uspelo dogovoriti, 
sicer mu blaga ne bi izdali 
brez vnaprejšnjega plačila. 
Vem, da računi kasneje ni-
kdar niso bili poravnani," je 
razložil Peter Bertoncelj, te-
daj zaposlen v Jelovici. Tudi 
odgovori drugih prič so bili 
zelo podobni. 

KRANJ 

Znova sodijo 
homeopatinji 

Na kranjskem okrožnem so-
dišču se je včeraj nadaljeva-
lo vnovično sojenje home-
opatinji Darji Eržen z Zgor-
njega Jezerskega, ki naj bi 
novembra 1996 zaradi ho-
meopatskega načina zdrav-
ljenja tropske malarije iz 
malomarnosti povzročila 
smrt Janeza Podgorška. Po-
tem ko so iz sodnega spisa 
izločili vse osebne zapiske 
obtožene o njenem zdravlje-
nju pokojnega Podgorška, 
ker so bili pridobljeni neza-
konito, sta zagovornika Er-
ženove novembra lani, ko se 
je začelo vnovično sojenje, 
predlagala Izločitev sodne-
ga senata pod predsed-
stvom sodnice Marjete Dvo-
rnik, ker da se je že "okužil" 
z izločenimi dokazi. Pred-
sednik okrožnega sodišča v 
Kranju Mihael Kersnik je 
medtem predlog obrambe 
že zavrnil, zato se je včeraj 
sojenje lahko nadaljevalo. 
Ker Erženove včeraj nI bilo 
na sodišče, so ji sodili v od-
sotnosti. Ko to poročamo, 
sojenje še poteka, zato 
bomo o njem podrobneje 
poročali v petek. S. Š. 
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Maric na stopničkah v teku 
v soboto in v nedeljo je potekal celinski pokal v smučarskih tekih. Slovensko čast so reševali biationci. 

M A J A B E R T O N C E L J 

Planica - ŠD ŠRC Preska-
Medvode je tekme celinske-
ga pokala zaradi pomanjka-
nja snega iz Medvod moralo 
preseliti v Planico. Udeležba 
ni bila povsem po pričakova-
njih, saj so isti vikend pote-
kale tudi tekme FIS v Švid. 
Poleg tega na startu ni bilo 
naših najboljših tekačev, ki 
so že sredi preteklega tedna 
odpotovali v Saporo, na pri-
zorišče nordijskega sveto-
vnega prvenstva. Slovensko 
čast so reševali biationci, ki 
pa so bili na startu le na po-
samičnih preizkušnjah v so-
boto. Edini Slovenec na stop-
ničkah je bil Janez Marič, }. 
na deset kilometrov. "Jaz se 
nikoli ne "šparam", tudi če 
bi bila tekma za pokal Stare 
Fužine," je povedal biatlo-
nec, ki razmišlja tudi o na-
stopu v svetovnem pokalu v 
smučarskih tekih: "Za to po-
trebujem FIS točke. Upam, 
da jih bom danes dobil čim 
več. Z veseljem bi se udeležil 
kakšne petnajstke." Po tek-
mi je opravil še en trening, 
potem pa ga je trener Uroš 
Velepec odpeljal nazaj na 
Pokljuko, kjer se biationci 
pripravljajo na naslednje tek-

Janez Marič je po dolgem času nastopil na tekaški tekmi in bil 3. / fmo cmazj 

me. Marič v teh dneh največ 
časa nameni streljanju: 
"Trudim se, vsak dan delam 
veliko s puško, po mojem 
največ od vseh. Ko pri stre-
ljanju izgubiš zaupanje vase, 
je težko." Velepec pravi, da 
na treningih strelja dobro, 
na tekmi pa ne ustreli v rit-
mu, ne najde pravega pol-
ožaja, preveč hiti. 

Poleg Mariča sta bili edini 
Slovenki v deseterici še An-
dreja Mali (6.) in Tadeja 

Brankovič (8.), ki je zaradi 
smučanja, ki si ga je za spro-
stitev privoščila v petek, ime-
la še malce "trde" noge. Za-
nimivo, da je v soboto med 
dani tekmo končal le še en 
Slovenec, Metod Močnik, 
kot edini rekreativec na tek-
mi. ki pa ima FIS kodo, tako 
da je lahko startal. Smuči, 
pred leti je z njimi tekel Ma-
rič, mu je pred tekmo nama-
zal nekdanji tekač Matej So-
klič. za najboljšim pa je Moč-

nik zaostal dobrih pet minut 
in bil predzadnji. Na nedelj-
ski tekmi na 30 kilometrov s 
skupinskim startom pa ni 
bilo prav nobenega Sloven-
ca! Sicer pa je bil junak Pla-
nice Italijan Marco Fiorenti-
ni, ki je dobil obe članski tek-
mi. V ženski konkurenci je v 
nedeljo zmago slavila Ame-
ričanka Tazlina Mannix 
(Barbara Jezeršek je bila 12.), 
v soboto pa Italijanka Mari-
na Piller. 

PARA5KI 

B O H I N J S K A BISTRICA 

Lah najbolje smučal in skakal 

Na smučišču Kobla so se najboljši slovenski padalci ta konec 
tedna potegovali za naslove državnih prvakov v paraskiju. V le-
pem vremenu, a ob spremenljivih vetrovnih razmerah se je 
merilo 34 padalcev in padaik iz treh držav, kajti prvenstvo je 
bilo odprtega tipa. Po dveh letih težav s poškodbami in z bolj 
ali manj povprečnimi rezultati je sonce vnovič posijalo 34-let-
nemu Jeseničanu Corazdu Lahu, ki je tokrat opravil dve odlič-
ni veleslalomski vožnji in tudi v skokih na cilj je ostal ves čas 
zbran, tako da si je naslov vsekakor zaslužil. "Zmaga je nekak-
šen obliž na dogajanje v zadnjih dveh letih, ko sem imel kopi-
co težav z zdravjem in tudi rezultati niso bili kaj prida," je bil 
zadovoljen po osvojitvi naslova prvaka Lah. Njega in sotekmo-
valce, kakor tudi vso konkurenco čez dva tedna čaka še final-
na tekma za evropski pokal, od 20. do 25. marca pa bodo pa-
dalci zaključili zimsko sezono s svetovnim prvenstvom v itali-
janskem Predazzu. Z. R. 

ALPSKO SMUČANJE 

KRVAVEC 

Anže in Tirni dvakrat najboljša 

Alpski smučarski klub Triglav iz Kranja je na Krvavcu 
pripravil veleslalom in slalom FIS, ki sta štela tudi za Pokal 
Kranja, Pokal Mobitel in državno prvenstvo starejših mlad-
incev in mladink. Tekmovanja se je udeležilo okoli sto 
smučarjev in okoli 50 smučark, ki so tekmovali v lepem 
sončnem vremenu. V veleslalomu sta slavila Katja Jazbec in 
Anže Mravlja (oba SK Tržič), v slalomu pa je bila med dek-
leti najhitrejša Mateja Robnik (Branik), med fanti pa je še 
enkrat slavil Anže Mravlja. Pri mlajših mladincih sta naslo-
va prvakov v veleslalomu osvojila Maruška Šteharnik (SI. 
Gradec) in Tirni Gašperin (SK Bled), v slalomu pa je med 
dekleti zmagala Nika Smodiš (BI. Dobrava), pri fantih pa je 
bil znova najboljši Tirni Gašperin. V. S. 

PLAVANJE 

K R A N J 

Gostitelji ekipno drugi 

Kranjski olimpijski bazen je konec tedna gostil zimsko dr-
žavno prvenstvo dečkov in deklic. Že prvi tekmovalni dan 
se je pokazalo, da so v generaciji dečkov in deklic najboljši 
mladi plavalci in plavalke iz ljubljanske Ilirije, domači klub 
Triglav je bil ves čas drugi in tretji Fužinar z Raven. Tako je 
ostalo vse do zadnjega dne zimskega državnega prvenstva, 
ko so se na zmagovalne stopničke postavili v istem vrst-
nem redu. Med dvajsetimi sodelujočimi klubi je bil radov-
ljiški Žito Gorenjka na koncu peti, kranjska Zvezda pa de-
veta. 
Med najuspešnejšimi gorenjskimi posamezniki omenimo 
Vida Veličkoviča, plavalca kranjske Zvezde, ki je kar trikrat 
osvojil naslov državnega prvaka: na 50, 100 in 200 m 
prosto. Triglavanka Neža Marčun je osvojila dva naslova, 
državna prvakinja v kratkih bazenih je v disciplinah 200 m 
prsno in 200 m mešano, njena klubska kolegica Sara Tra-
ven pa je najboljša na dolgih progah. Naslov državne pr-
vakinje je osvojila na 800 m prosto. Deklice kranjskega 
Triglava so tudi državne prvakinje v štafeti 4 x 100 m me-
šano, sicer pa so na stopničkah stale še dvakrat: na 4 x 
200 m prosto na drugi in na 4 x 100 m prosto na tretji. 
Tretje mesto v štafetah na 4 x 100 m mešano pa-so osvo-
jili tudi dečki iz radovljiškega kluba Žito Gorenjka. 
D. Z. 

BAUNANJE 

ŠKOFJA LOKA 

Premru v finalu premagal Tomšeta 

Ljubljančan Tadej Premru (Krim Pekarna Vrhnika) je v 
nedeljo na finalnem turnirju na balinišču Trate postal 
letošnji državni prvak v klasični igri. V finalu je s 13 : 4 
premagal Miho Tomšeta iz Lokateksa Trate 513:4. Bronas-
to kolajno si je priboril Boris Borovina iz Skale. S. Š. 

CORENjSKI SEMAFOR 

SMUČARSKI TEK 
Celinski pokal v smučarskih tekih: sobota: moški (10 
km): 1. Fiorentini 22:47, 2. Gullo (oba ITA) -1- 7, 3. Marič 
+ 9, 38. Močnik (oba SLO) + 5:04; mladinci (io km): 1. 
Soubeyrand (FRA), 2. Katz (GER), 3. Duerr (AUT), 22. Pe-
klaj, 23. Kralj, 25. D. Ščuk, 27. Gostinčar, 28. Rupnik, 29. 
A. Ščuk, 30. Gorjanc; ženske (5 km): 1. Piller (ITA) 12:30, 
2. Hugue (FRA) + 9, 3. Rupil (ITA) + 13, 6. Mali -h i6. 8. 
Brankovič -t-19, 11. jezeršek + 25,17. Soklič (vse SLO) + 
35; mladinke (s km): 1. Hermann (GER), 2. Caprini (FRA), 
3. Muschet (AUT), 13. Poklukar, 14. Sever Rus, 15. Eržen 
(vse SLO); nedelja: moški (30 km): i. Fiorentini (ITA), 2. 
Seifert (NEM), 3. Hofer (ITA); mladinci: 1. Soubeyrand 
(FRA). 21. D. Ščuk, 23. A . Ščuk (oba SLO); ženske (15 
km): 1. Mannix (ZDA), 2. Hugue (FRA), 3. Piller (ITA). 12. 
Jezeršek (SLO); mladinke: 1. Caprini (FRA). 13. Lokar 
(SLO). M. B. 

PARASKI 

Odprto državno prvenstvo, Kobla: Posamično (velesla-
lom in skoki na cilj): 1. Lah (Elan) - 20, 2. Kozjek (Flycom) -
50, 3. Pristavec (Elan) - 59; ekipno: 1. Elan (Lah, Pristavec, 
Ban, Bečan) -174, 2. Flycom (Kozjek, Vodišek, Erjavec, Ule) 
- 877,3. Demo/AK Ptuj -1179. Z. R. 

BALINANJE 
SUPER LICA SCHWARZMANN, 3. krog: Lokateks Trata : 
Krim Pekarna Vrhnika 10 : 12, Zabiče : Planina Kranj 17 : 
5, Zarja Balinček : Jadran Izola 18 : 4, Luka Koper: Hrast 
19 :3. Vrstni red: Zarja Balinček. Luka Koper. Zabiče, Krim 
Pekarna Vrhnika in Planina Kranj po 6, Lokateks Trata in 
Hrast po 3. Jadran Izola o. 
Tekme 4. kroga (sobota ob 15.00) - Hrast: Lokateks Tra-
ta, Planina Kranj: Luka Koper, Jadran Izola : Krim Pekar-
na Vrhnika, Zarja Balinček: Zabiče. S. Š. 

KOŠARKA 
Liga NLB, 21. kolo: Cibona - Helios 85 : 75. Na lestvici vodi 
Gibona z 38 točkami. Helios ima na 9. mestu 31 točk. 
Uga UPC Telemach, 17. kolo: Krka - Loka kava TCG 67 : 
74, Elektra Esotech - Triglav 74 : 59, Kraški Zidar Jadran 
Kras - Helios 74: 99. Na lestvici vodi Helios s 33 točkami, 
Loka kava TCG na 5. mestu ima 27 točk, Triglav na n. me-
stu pa 19 točk. 
1. ženska SKL, 17. kolo: Ježica - Domžale 45 : 44, Hit 
Kranjska Gora - Odeja 91 : 70. Na lestvici še naprej vodi 
Hit Kranjska Gora. V. S. 

EUROSANK 07 
NAJatraktivnejši slalom v zgodovini slovenstva! 
v soboto, 24. februarja 2007 bomo na Pokljuki 
zopet pri4e najbolj noremu, najbolj smeSnemu in 
najbolj atraktivnemu slalomu v zgodovini 
stovenstva. To bo EUROSANK 07, ki omogoča 
Izvirnim kreatofjem m neustrašnim slatomistom 
prosto pot v svet domišljije in gravitacijske 
ustvaijalnostl. 

Na pobo^ Špottno-rekisacljskega csntia Pok|ika na Rudnem polju bo že četrtič 
zapored polekak) tekmovanje atraktivnih drsečih vozIL V vo2r$ skozi slalomska 
vraticaMbodo pomeifcdqp8,Wlahtožla|» do dvajs« članov In 

I drsečem voziki, ki mora 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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CORENjSKj SEM/^OR 

ODBOJKA 
Rezultati gorenjskih ligašev - 1 . 1 3 0 L za moške: Logatec : 
Calcit Kamnik 2 : 3 (24, 13, - 20, - 17, - 8), Fužinar Metal 
Ravne : Astec Triglav o : 3 (- 20, - 20, - 22). Salonit Anho-
vo (48) je še povečal naskok pred Galex Mirom (37). Cal-
cit Kamnik (29), ki si je že zagotovil najmanj 5. mesto je v 
lovu za Krko, ki ima na 4. mestu 3 točke naskoka. Astec 
Triglav (22), ki je trenutno na 6. mestu ima dva kroga pred 
koncem 2 točki naskoka pred Logatcem, i . DOL za ženske: 
Broline Kamnik : Galeb Grup Hitachi 1 : 3 (17, - 22, - 17, -
22), Jesenice Bled : ŽOK Šentvid 2 : 3 (23, -17, 23, -13, - 9). 
Na vrhu je že nekaj časa vse jasno, saj ima vodilna HIT 
Nova Gorica (53) s tekmo manj kar 6 točk naskoka pred 
Sioving Vitalom, ta pa 8 pred Benediktom. V igri za obsta-
nek so še peti Galeb grup Hitachi (16), šesti ŽOK Šentvid 
(16) in sedmi Broline Kamnik (15), medtem ko osme Jese-
nice Bled (7) nimajo več možnosti za obstanek. 2. DOL 
moški: Telemach Žirovnica : Svit 2 : 3 (- 23, -19, 22,19, -
i6). Termo Lubnik : Olimpija 3 : o {20,16,19). V vodstvu 
(s tekmo manj) ostaja Olimpija (29) pred Svitom (26). 
Termo Lubnik (26) se je povzpel na 4. mesto, Telemach 
Žirovnica (23) pa zaseda 5. mesto. 2. DOL ženske: ŽOK 
Partizan Šk. Loka : Formis Bell o : 3 (-18, -14, -14). Vodil-
ni MTD ŽOK (45) s Ptuja je vse bližje prvi ligi, saj druge 
Prevalje še vedno zaostajajo za 5 točk, tretje Magro-MZG 
Grosuplje pa še dve točki več. ŽOK Partizan Šk. Loka je po 
16. krogu z 20 točkami na šestem mestu. 3, DOL moški: 
VC Portorož : Astec Triglav 1 1 1 : 3 , Kamnik II: UKO Kropa 
3 : 2. Kljub presenetljivemu porazu je VC Portorož (39) ob-
držal 6 točk naskoka pred Kamnikom II. UKO Kropa (27) 
je na 5. mestu, Astec Triglav II (22) pa mesto nižje. 3. DOL 
ženske: Piran : Triglav Kranj 3 : o. Tabor Ljubljana : Bohinj 

3 : 1, Pizzeria Morena : Kostak-Eimont 3 : o, Bled : Črno-
melj o : 3. V derbiju vodilnih ekip je HIT Nova Gorica 
ugnala Sioving Vital II in je sedaj s 39 točkami v vodstvu, 
točko manj ima na drugem mestu Tabor Ljubljana, Sio-
ving Vital 11 pa je še s točko manj tretji. Pizzeria Morena 
(24) ostaja na 7. mestu, Triglav Kranj (20), enajsti je Bled 
(5), Bohinj (i) pa je na 12. mestu. B. M. 

HOKEJ 

Državno prvenstvo, 3. krog: Acroni Jesenice - BR Slavija 
7 : 3 (1 : 2, 3 : o, 3 : 1 ) , ZM Olimpija - ŠD Ačfa 5 : 2 (3 : o, 
1 : 1, 1 : 1). EKL, 17. krog: ESC Steindorf: HK MK Bled 
4 : 3 (3 : 1, o : o, 1 : 2) T. T. 

KEGLJANJE 
Rezultati 14. kroga v slovenskih ligah: 1. A - ženske: Triglav: 
Gorica 6 : 2 (3196 :'3055). Vodi Miroteks, 28 točk, 4. Triglav 
14 točk. 1. B - ženske: Kočevje : ljube!) 2 : 6 (3140 : 3261). 
Prvi Miroteks-2, 20 točk, 5. Ljubelj 14 točk. 2. liga-ženske: 
Izola : Medvode 7 : 1 (3256 : 3055). Medvode 7., 4 točke. i . A 
- moški: Triglav: Rudar 5 : 3 (3391: 3364), Konstruktor: Sili-
ko 7 : 1 {3623 : 3463). Vodi Konstruktor, 28 točk, 2. Triglav, 
i8, 6. Siliko 14 točk. i . B - moški: Gorica : Calcit i : 7 (3358 : 
3473), Brest: Ljubelj 5 : 3 (3553 : 3544), Hidro : Slovenj Gra-
dec 6 : 2 (3312 : 3284). Vodi Korotan, 25 točk, 3. Hidro 17, 6. 
Ljubelj, 7. Calcit, oba 11 točk. 2. liga - moški: Kočevje: Simon 
Jenko 6 : 2 (3488 : 3327), Termo Polet: Jesenice 8 : o (3300 
: 3059). 1. Termo Polet, 22,4. Jesenice i6, 7. Simon Jenko n 
točk. 3. liga - moški: Delo : Železniki 5 : 3 (3384: 3364), Cal-
cit-2 : Ljubelj-2 6 : 2 (3223 : 3189), Coma : Lj. Slovan 4 : 4 
(3232 : 3232), Triglav-2 : )esenice-2 8 : o (3406 : 3116). Prvi 
Triglav-2, 23, 4. Coma, 14, 5. Ljubelj-2,13, 7. Calcit-2, 11, 8. 
Železniki, io. 10. |esenice-2, 7 točk. Gorenjska liga 12. krog: 
Triglav Boris mizarstvo: Železniki-2 5 : 3 {3150:3103), Kranj-
ska Gora : Adergas 2,5 : 5,5 (3228 : 3293). Adergas 19 točk, 
Triglav Boris Mizarstvo i8. Kranjska Gora 13, Železniki-2 12 
točk. M. F. 

ROKOMET 

1. liga - ženske : Inna Dolgun : Škofja Loka KSI 30 : 30; 1. 
B liga • moški: Termo : Dol TKI Hrastnik 30 : 28. M. D. 

ŠAH 

Ciklus ŠD SIMP Radovljica, 3. turnir - Končno stanje: 1. 
Alen Hasanagič MK (ŠD Jesenice) 5,5, 2. Anel Hasanagič 
I (ŠD Jesenice) 5,5, 3. Dušan Zorko MK (ŠS Tomo Zupan 
Kranj) 5, 4. Franc Rodman MK (ŠD Jesenice) 5, 5. Marko 
Pazlar MK (ŠD Jesenice) 5, 6. Vojko Blaznik II (ŠD SIMP 
Radovljica) 5, 7. Matej Keršič M K (ŠK Stari Mayr Kranj) 
4,5, 8. Stane Valjavec I (ŠK Stari Mayr Kranj) 4 - najboljši 
senior, 9. Risto Cvetkov II (ŠD Jesenice) 4, lO, Franc Rav-
nik (ŠD Jesenice) 4. O. O. 

Nevaren je tudi favoritom 
Trlglavan Rok Urbane iz Bohinja je edini od naših skakalcev, ki se je v letošnji zimi že veselil zmage 
na tekmi svetovnega pokala, na svetovno prvenstvo pa odhaja z novimi močmi. 

V I L M A S T A N O V N I K 

Kranj - Včeraj so naši smu-
čarji skakalci odpotovali 
proti Japonski, kjer se z da-
našnjo uvodno slovesnostjo 
začenja letošnje svetovno 
prvenstvo v nordijskih dis-
ciplinah. Poleg svetovnega 
prvaka iz leta 2005 Roka 
Benkoviča iz Kamnika so v 
ekipi še Primož Piki iz Ljub-
nega ob Savinji, Ljubljanča-
na Jernej Damjan in Peter 
Žonta ter član Triglava iz 
Kranja, Rok Urbane, doma 
iz Stare Fužine v Bohinju. 
Rok, ki bo prav na Japon-
skem 28. februarja prazno-
val 22. rojstni dan, je tudi 
edini od naših skakalcev, ki 
je letos že zmagal na tekmi 
svetovnega pokala, saj je vso 
svetovno elito premagal v 
Zakopanih. Z Rokom sva se 
pogovarjala pred odhodom 
na dolgo pot proti Japonski. 

Od zmage v Zakopanih je 
že skoraj mesec dni, zago-
tovo pa ti bo, ker je tudi tvo-
ja prva v svetovnem pokalu, 
vedno ostala v spominu? 

"Lahko rečem, da sem v 
Zakopanih pokazal tisto, 
kar znam, da je zmaga re-
zultat trdega dela mnogih 
let. Po zmagah na tekmah 
celinskega pokala v Planici 
sem šel na tekmo neobre-
menjen, veliko pa je k temu 
pripomoglo tudi delo s psi-

hologom Janezom Hudo-
vemikom iz Gorij. Res sem 
imel pri skoku dobre pogo-
je. toda nekateri drugi so 
imeli še boljše, pa jih niso 
izkoristili. Zagotovo pa je 
bila zmaga tudi srečen splet 
naključij, ki jih športniki, 
posebno skakalci, za dobre 
rezultate vedno potrebuje-
mo. Treba je biti v dobri for-
mi, imeti pa tudi nekaj sre-
če s pogoji na tekmi." 

Kaj je bil vzrok, da po tej 
tekmi ni bilo več vrhunskih 
rezultatov? 

"Po nekaj tekmah sem bil 
utrujen, urnik sem imel res 
natrpan in časa za počitek 
ni bilo. Manjkali so mi tre-
ningi za moč in v zadnjem 
času sem se malce umaknil 
iz tekmovalnega ritma, tudi 
v Willingen nisem šel zato, 
da znova pridobim moč in 
grem z dobrimi občutki na 
svetovno prvenstvo." 

Kje si treniral v zadnjem 
tednu? 

"Zadnje dni pred skupni-
mi treningi in državnim pr-
venstvom sva se s trenerjem 
Janijem Grilcem umaknila 
na treninge kondicije, tako 
da sem znova pridobil moč. 
Prav tako sva se dobivala z 
Janezom Hudovemikom in 
lahko rečem, da sem pred 
odhodom na Japonsko spet 
pravi." 

Svetovno prvenstvo je nov izziv za Roka. / foio: corud 

Do Sappora je dolga pot. 
Kako lahko ta vpliva na tvo-
je počutje? 

"Takšno je pač dejstvo, jaz 
se s tem ne bom preveč obre-
menjeval. Gotovo pa bo vož-
nja, dolga trinajst ur, naporna 
in vsaj prvi dan bo malo težav 
s prilagoditvijo. Toda to pač 
čaka tudi večino tekmecev, ra-
zen domačinov." 

Kakšna ekipa ste letos Slo-
venci? 

"Vsakdo od nas, ki odhaja-
mo na svetovno prvenstvo, je 
letos že dokazal, da zna do-
bro skočiti. Mislim, da smo 
dobra ekipa, če se bo v nas 
prebudil ekipni duh, če se 
bomo znali spodbujati med 
seboj, smo lahko nevarni 
tudi na papirju večjim favori-
tom, kot smo sami." 

Po odhodu trenerja Bajca je 
bilo čutiti, da ni prave volje 
za uspehe. Kako je zdaj? 

"To je za mano. s tem se 
ne obremenjujem več. Mor-
da je bilo tisti trenutek res 
malo stresno, vendar sem na 
to sedaj že pozabil, gledam 
naprej, ne nazaj. Osredotočil 
sem se na nadaljevanje sezo-
ne, pred menoj je še kar ne-
kaj pomembnih tekem in 
nazaj se ne oziram več." 

Si vesel, ker imaš toliko na-
vijačev tudi doma, v Bohi-
nju? 

"Ja, res sem bil vesel, ko 
so mi po zmagi pripravili 
tako prisrčen sprejem in mi 
čestitali tudi na spletal stra-
ni www.bohinj.si. Upam, 
da jim bom še kdaj dal takš-
no priložnost." 

Reprezentanti niso dovolili presenečenja 
Naslov državnega prvaka je osvojil Jernej Damjan, družbo na zmagovalnem odru pa sta mu delala 
Rok Urbane in Primož Piki. 

V I L M A S T A N O V N I K 

Planica - Smučarski klub 
Triglav je bil minuli konec 
tedna v Planici organizator 
dveh tekem, na katerih so se 
preizkusili naši najboljši ska-
kalci. Na sobotni tekmi za 
naslov državnih prvakov so 
nastopili vsi, razen tistih, ki so 
bili v Ameriki na tekmah ce-
linskega pokala, naslova dr-
žavnega prvaka pa se je na 
koncu s skokoma 102,5 i " 101 
meter veselil Jernej Damjan, 
Član Ilirije. Drugo mesto je 
osvojil Triglavan Rok Urbane, 
tretje pa še en reprezentant, 
Primož Piki (Ljubno BTG). 
Četrto mesto ni bilo razoča-
ranje za Anžeta Damjana 
(Ilirija), na peto se je uvrstil 
branilec naslova Rok Benko-
vič (SSK Mengeš), na šesto 
pa Robert Kranjec (Triglav). 

Razpoložena brata Dam-
jan. poleg njiju pa še Jure Ra-
delj inTim Babnik. so skaka-

Najboljši trije: Rok Urbane, Jernej Damjan in Primož Piki. / FOM: KIV« 

li dovolj dobro, da so osvojili 
tudi naslov ekipnih državnih 
prvakov, za njimi pa so se na 
drugo mesto uvrstili skakalci 
Triglava Robert Kranjec. Ma-
tej Dobovišek. Dejan Plevnik 
in Rok Urbane. Tretje mesto 
je osvojila ekipa Mengša v 

postavi: Rok Benkovič, Peter 
Kiirbus. Matjaž Pungertar in 
Jan Tomazin. 

V nedeljo je bila na 90-
metrski skakalnici v Planici 
še tekma za pokal Cockta za 
člane in inladince do 19 let. 
Potniki za Sapporo tokrat 

niso skakali, tako da je slavil 
Anže Damjan, pred Rober-
tom Kranjcem in Nejcem 
Frankom (Stol). Med mla-
dinci je zmagal Žiga Mandl 
(Šmartno) pred Andražem 
Pograjcem (Zagorje) in Ma-
tejem Dobovškom (Triglav). 

http://www.bohinj.si
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Karmen se radi spominjajo 
Blizu dvesto šahistov in šahistk se je minulo nedeljo v Škofji Loki udeležilo drugega spominskega 
turnirja prezgodaj umrle šahovske mojstrice Karmen Orel. 

V I L M A STANOVNIK 

Ško^ Loka - "Vesela sem zma-
ge, čeprav je bilo za rezultat tre-
ba tudi malo sreče. Na takih 
turnirjih lahko praktično pre-
magaš vsakega in izgubiš z 
vsakim. Sem pa zadovoljna, 
da se tako lahko spominja-
mo prijateljice," je - potem 
ko je prejela čestitke in na-
grado za zmago v ženski 
konkurenci - povedala Vesna 
Rožič (MM), članica Š D 
T o m o Zupana, za katerega 
je pred svojo prezgodnjo 
smrtjo v 21 . letu igrala tudi 
škofjeloška šahovska moj-
strica Karmen Orel. Vesna je 
sicer v skupni uvrstitvi med 
kar 192 šahisti in šahistkami 
osvojila 10. mesto, druga v 
ženski konkurenci pa je bila 
sicer prva favoritka med de-
kleti, Ana Srebmič (ŠK Nova 
Gorica). "S Karmen sva bili 
prijateljici od otroških let, 
zato se počutim čudno, ko 
pridem v Škofje Loko in nje 
ni, čeprav so tukaj vsi šahisti 
iz cele Slovenije. Je pa zelo 
lepo, da se jo spominjamo s 
tako množičnim turnirjem, 
saj navadno na turnirje pride 
do petdeset igralcev, tukaj pa 
nas je okoli dvesto," je pove-
dala Ana Srebmič, sicer vrst-
nica Karmen Orel in njena 
nekdanja reprezentančna pri-
jateljica, ki so ji organizatorji 
iz domačega Zavoda za šport 

Na najmnožičnejši šahovski prireditvi v Sloveniji, ki je letos že drugič potekala v spomin 
Karmen Orel, je v ženski konkurenci slavila Vesna Rožič. 

in ŠS Tomo Zupan iz Kranja 
ob rojstnem dnevu veliko sre-
če zaželeli tudi s torto. 

Poleg Vesne in Ane pa je 
največ čestitk za skupno 
zmago na 2. memorialnem 
turnirju Karmen Orel dobil 
zmagovalec, 19-letni Jure 
Škoberne (FM), član S D 
AET Tolmin, ki je zbral 7,5 
točke iz devetih srečanj, prav 
toliko kot hrvaški mednarod-
ni mojster Robert Lončar, na 
drugem in mednarodni 
mojster Tadej Sakelšek 
(ŽSK Maribor LANCom) na 
tretjem mestu. Od gorenj-
skih šahistov je bil najboljši 

kranjski Leon Mazi (MM), ki 
je osvojil 7 točk in 6. mesto. 

"To je tumir z največjo ude-
ležbo v Sloveniji in večina nas 
je prišlo zaradi spomina na 
Karmen. Tudi jaz sem jo po-
znal, z njo odigral nekaj partij 
in nekaj treningov. Rada je 
imela šah in vsi se je bomo 
radi spominjali," je povedal 
prvi favorit velemojster Marko 
Tratar (SK Z M Branik Mari-
bor), ki je bU peti z sedmimi 
točkami. 

Prav vsi udeleženci so preje-
li praktične nagrade, za kar se 
oi^pnizatorji zahvaljujejo šte-
vilnim sponzorjem in dona-

torjem: Ključavničarstvo Pe-
klaj, s. p., Škofja Loka (glavni 
sponzor), Holding SŽ, d. o. o.. 
Društvo revirskih likovnikov 
REUK Trbovlje, Pizzerija Ma-
teja Škofja Loka, Mladinski 
servis Zamorc, d. o. o., Škofja 
Loka, NLB PE Kranj, Guzelj, 
d. o. o., Škofja Loka, Računal-
niški inženiring Muba Blaž 
Kosmač, s. p., Kranj, Klub 
škofjeloških študentov idr. Po-
hvale za izjemno vodenje tek-
movanja si zaslužijo medna-
rodni šahovski sodnik Bojan 
Arzenšek, državni šahovski 
sodnik Nejc Petrovič ter Vlasti-
mir Djurdjevič. 

HOKEJ 

JESENICE 

Jeseničani spet v zmagovalnem poletu 

S kar dvema krogoma se je konec tedna nadaljevalo tekmo-
vanje v avstrijski ligi EBEL. Naši prvaki so bili na obeh tek-
mah uspešni, saj so v petek doma s 4 : 2 (1 : o, 1 :1, 2 : o) 
ugnali moštvo Graza ggers, v nedeljo pa so se zasluženo ve-
selili še zmage na gostovanju v Linzu, kjer so domačo ekipo 
Liwest Linza premagali kar s 6 : 3. Tako so po 46 krogih ho-
kejisti Acroni Jesenic s 37 točkami znova med najboljšo čet-
verico, saj so pred njimi na lestvici le ekipe Red Buli Salzbur-
ga (49 točk), Pasut VSV (44 točk) in Liwest Linz (40 točk). 
Priložnost za novo zmago med domačimi navijači pa bodo 
Jeseničani imeli že danes, ko ob 19.15 gostijo moštvo Red 
Buli Saizburga. Tekmo si bo moč ogledati tudi na novem 
slovenskem športnem kanalu.V. S. 

TENIS 

KRAN) 

Uspeh Žemlje in Kavčiča 

Gregor Žemlja ta čas nastopa na turnirjih v Avstraliji. Na 
prvem ATP turnirju v Burniju z nagradnim skladom 25.000 
dolarjev je izgubil v drugem krogu. V treh nizih ga je prema-
gal Avstralec Samuel Groth, z enakim izkupičkom pa se je 
poslovil tudi v konkurenci dvojic. Precej bolje se je odrezal 
na 15.000 dolarjev vrednem tekmovanju v Wollongongu. Z 
uspešnimi igrami se je uvrstil v finale, kjer je izgubil z do-
mačim igralcem Robertom Smeetsem. Blaž Kavčič, prav 
tako igralec kranjskega Triglava, pa se je v Zagrebu na ITF-
turnirju s 15.000 dolarji nagradnega sklada poslovil v polfi-
nalu, ko je moral priznati premoč Slovaku Kamilu Cap-
koviču. B. M. 

LOKOSTRELSTVO 

Ž A L E C 

Deset zmag za lokostrelce Šenčurja 

Prejšnji teden se je na drugem letošnjem dvoranskem 
lokostrelskem tekmovanju za slovenski pokal zbralo rekordno 
število lokostrelcev, kar 235 Iz 31 lokostrelskih klubov Slovenije 
in Hrvaške. Najboljši so bili lokostrelcl LK Šenčur, ki so osvo-
jili kar deset posamičnih zmag. Med člani je v dolgem loku 
zmagal Edo Goršlč, med članicami pa Ana Gruden (oba Tur-
jak). Med člani je v golem loku slavil Marjan Podržaj (Šenčur), 
med članicami Andreja Izgoršek (Žalec), med mladinci Urban 
Jelene, med kadeti Gašper Trilar, med dečki Jan Kržič, med 
mladinkami Manca Leben, med ml. deklicami pa Manca Je-
lene (vsi LK Šenčur). Z ukrivljenim lokom je med člani slavil 
Ivan Muznik (Most na Soči), med mladinci Luka Kem, med 
kadeti pa Peter Strušnik (oba LK Šenčur). Med člani je v ses-
tavljenem loku zmagal David Rebec (DLLL MOBITEL), med 
članicami Tanja Zorman (AGRAM Zagreb), med mladinci 
Matjaž Kern, med deklicami pa Katja Krt (oba LK Šenčur). V. S. 

TURNO SMUČANJE 

R U D N O POIJE 

Soklič ujel Pokljuškega gamsa 

Minulo nedeljo so se tekmovalci pomerili na drugi letošnji pre-
izkušnji v turnem smučanju za Slovenski pokal, 4. Pokljuškem 
gamsu. Na devetkilometrski progi s kar tisoč metri višinske 
razlike se je pomerilo 46 tekmovalcev, na koncu pa je bil naj-
hitrejši Tomaž Soklič, ki je za devet sekund ugnal drugo uvr-
ščenega Nejca Kuharja, tretji pa je bil Marjan Zupančič. Tako 
sta po dveh tekmah skupaj na vrhu Kuhar In Soklič. Med tremi 
ženskami je na Pokljuki slavila Jana Marinko, v parih pa sta bila 
najboljša Klemen Bizjak in Gašper Smole. V. S. 

GIBAJTE SE Z NAMI 
J A N E Z FERLIC 

Teki na dolge proge 
Na podroi^u modernega tre-

nira tekačev m srednje in dolge 
proge je bilo v zadnjem času raz-
iskanj in spisan^ zelo vdiko 
in med vsemi temi informacija-
mi se je včasih dokaj težko znaj-
ti, katero metodo igrati in kako 
sploh trenirati. Kako dolgo in da-
leč, s kakšno intenzivnos^o, koli-
ko treninga opraviti na klancih, 
z utežmi, se sprašujgo številni te-
kači, znanost pa odgovarja na 
vse možne načine. 

Dolgo časa je veljalo, da je 
idealen tekač na dolge proge 
droben in majhen, danes pa 
opazimo, da so tudi tekači, ki 
so višje rasti, sposobni dosegati 
izvrstne rezultate in tako dose-
žek ni odvisen od telesne višine. 
Bolj pomembno je uravnavati 
primemo telesno težo, saj ima-
jo težji tekači večkrat težave s 
poškodbami mišic in tkiv kot 
lažji, ker morajo sklepi in miši-
ce prenašati ve^e obremenitve. 

Kako dolgo in kako 
daleč? 

Dokaj enotno mnenje je. da 
je treba v noge tekača "spravi-
ti" ve^o količino počasnega tre-
ninga, da se organizem postop-
no prilagodi obremenitvam, ter 
itato dodajati enote hitrgšegfi tre-
ninga, treninga na klancih in 
tudizuiežmi. Ko se tdo po nekaj 
letih treninga razvije v tdo prave-
ga tekača na dolge pn^, pa so 
ponavadi spremembe v sistemu 
treninga zdo dobrodoSe. Na tg 
stopnji bo večkrat intenzivnost 
pomembngša od količine, kar je 
danes pomembno spoznanje 
športnihjiziok^ov. To pomeni si-
stem kratkotrajnega, a intenziv-
na treninga v določenem obdo-
bju treninga z veliko počitka, ki 
organizmu povrne moči. To se 
zdi v današnjem času, kjer deni-
mo športniku ob delovnih obvez-
nostih ne ostane dovolj časa za 
dolgotrajne treninge, kar smiseln 
sistem. Pomembno je upoštevati 
individualne ž^e posameznika. 
Marsikdo se treninga hitrosti 
"ustraši", saj ve, da bo moral pre-
našati velike napore in sprgema-
ti stiske, ki so tukaj neizogibne, 
zato se raje odloči.za lahkoten in 
sproščujoč trening. Zadnje od-
krije športnih strokovnjakov je, 
da močan in intenziven trening 
tekača obdari z dodatnimi živci, 
kar je zanimivo spoznanje. Iz 
lastnih izkušenj vem, da je zado-
voljstvo po močnem in intenziv-
nem treningu bistveno ve§e kot 
pri navadnem lahkotnem teku, 
saj samemu sebi dokažeš svojo 
moč in sposobnost pretuišanja 
stisk, ki te zagotovo okrepijo. 

Steči v naravno okolje 
vzponov in spustov 

Tekač mora znati izkoristiti 
vse ruiravne danosti in tako 
trenirati tudi na Maruih, spu-
stih, se odpraviti na pohode v 

hribe, in to v vsakršnih razme-
rah, kakršne nam ponuja oko-
lje. Najlažje je seveda leči po 
dobro z^ajeni površini, za kaj 
več v naši športni vrednosti pa 
bo treba steči v strm klanec po 
razdrapani površini, kjer 
bomo "raztegnili" mišice in na 
novo razvili kakšno mišično 
vlakno. 

Primemo dolg počitek 

Napornim treningom naj si 
v sistematičnem zaporedju sle-
dijo dnevi počitka, lahkotnega 
treninga in drugih aktivnosti, 
da si glava in telo odpočijeta. 
Primernejši od popolnega po-
čitka je aktiven počitek. Telo te-
kača je vajeno gibanja, in kar 
se ne giblje, zakrkne, zato je 
kolesarjenje, planinaijenje ali 
skok v bazen pravi balzam za 
utrujenega tekača. Intuicija 
oziroma poslušanje samega 

Modemi trening tekača na 
dolge proge obsega raznoli-
ko vadbo tako po obsegu 
kot intenzivnosti. Ne le ena-
komeren tek, temveč različni 
tipi teka po raznovrstnem 
terenu. / rolo: ROŽIC Bregar 

sebe tu igra pomembno vlogo 
in treba se je ravnati po svojem 
notranjem glasu. Telo samo 
pove, kdaj je utrujeno in mora 
počivati, glavni ukaz pa pride 
iz §ave tekača, kjer se morajo 
odločitve odpraviti v pravi "ka-
nal". 

Psihološka priprava je veza-
na predvsem na miselno pri-
pravo na trening in preziranje 
naporov ter bolečin, ki so se-
stavni del treninga. Če se od-
pravimo na dolg trening, si je 
treba pred tem miselno pred-
staviti neskončne ceste ali ste-
ze, kjer bomo z vsakim kora-
kom bližje cilju. Pripravljeni 
moramo biti tudi na morebit-
no vmesno krizo, ki jo pravi te-
kač tudi hitro premaga in iz 
nje lahko potegne kaj koristne-
ga za bodoče športno udejstvo-
vanje. 

To so nekatera najnovejša 
spoznanja, ki so rezultat ne-
nehnega razvijanja in razis-
kav na podro/ju tekov na dolge 
proge. 

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

Nadarjeni otroci (2) 

Ljudje največkrat opazi-
mo splošno intelektualno 
nadarjenost^ vendar mora-
mo vedeli, da to ni edina vr-
sta nadarjenosti. Pri intelek-
tualni nadarjenosti ocenju-

jemo spominske sposobnosti, 
zmožnosti hitrega procesi-
ranja informacij ter upora-
bo veščin učenja in znanja. 
Običajno imajo intelektual-
no nadarjeni učenci zelo 
razvito logično mišljenje, 
bogato domišljijo in znajo 
zelo dobro opazovati. Zanje 
je značilen tudi smisel za 
humor. Druga vrsta nada-
rjenosti je umetnostna, ki 
opredeljuje sposobnosti na 
področju različnih vrst 
umetnosti od arhitekture, 
slikarstva, literature, glasbe, 
plesa, filma, gledališča. Po-
znamo še psihomotorično 
nadarjene otroke, ki so mo-
torično zelo spretni in imajo 
dobre osnove za razvoj mo-
toričnih sposobnosti. Pri ne-
katerih se to nadarjenost od-
krije že zgodaj in sejo pri-
merno razvija, pri drugih 
pa se lahko pokaže šele kas-
neje. Se ena vrsta nadarje-
nosti obstaja, ki je v današ-
njem času še kako pomemb-

na. To je tako imenovana 
socialna nadarjenost, ki se 
pokaže v komunikaciji, v 
razviti empatiji (sposobno-
sti vživljanja v drugega) ter 
v izrazitem socialno - čute-
čem vedenju. Vse te nadarje-
nosti pa ne bodo prišle do iz-
raza, če otrok ne bo imel 
primernih spodbud okolja, 
prave motivacije in ustvar-
jalne žilice, ki ga bo silila v 
iskanje novega, boljšega. 
Nadarjeni otroci si želijo do-
kazovanja, uspehov in ima-

jo običajno jasno začrtane 
cilje. Ko jih dosežejo, so za-
dovoljni in spet si znajo po-
staviti nove. Mogoče jih 
prav ta pot ločuje od drugih 
ljudi, ta njihova zagnanost 
in želja po dobrih rezulta-
tih. To je gorivo, ki bi ga 
moral imeti vsak, ne glede 
na nadarjenost. In če jih v 
šoli vrstniki označijo s "pif-
latji", še ne pomeni, da jih 
mora to ustaviti, je že tako, 
da večina nekoliko postrani 
gleda vse, ki so drugačni, pa 
naj bodo boljši ali slabši. 
Razlika je le v tem, da nam 
ob slabših od nas zraste gre-
ben, pri boljših pa postane-
mo zelene barve. 

Pripravki zoper prehlad in gripo (2) 
Tudi tokrat se posvetimo nevšečnostim, ki jih s seboj prinaša zima. Pa naj bo snežena ali zelena. 
Največ preglavic, kot so kihanje, kašljanje ... povzročajo okužbe dihal, predvsem prehlad in gripa. 
Pri lajšanju simptomov si lahko pomagamo tudi s čebulo, česnom, hrenom, redkvijo, repo, zeljem, 
medom in limono. Torej, z "zdravili", ki jih imamo vsi in vedno pri roki. Vzeti si moramo le nekaj 
časa za pripravo. 

PAVtA K U N E R 

Medeni in kisli domači 
recepti 

Izbrskali smo nekaj pri-
znanih receptov gorenjskih 
gospodinj. Začnimo pri naj-
slajšem in najbolj kislem. 
Antigripin po domače pri-
pravimo iz dveh žlic cvetlič-
nega medu in soka dveh li-
mon, ki jih zmešamo z li-
trom mlačne vode. Mešanico 
preventivno pijemo vse dni v 
letu ali vsaj večji del leta. 
Nadvse koristno je tudi me-
deno mleko, napitek, ki ga 
pripravimo tako, da zavremo 
mleko, dodamo domač med, 
dobro premešamo in vroče 
pijemo trikrat na dan po sko-
delico. Sila dobro dene tudi 
pri bolečem grlu. Prve znake 
bolezni naj bi pregnala me-
šanica iz dveh žlic medu, 
dveh žUc domačega žganja, 
dveh žlic limoninega soka in 
dveh žlic olivnega olja. Me-
deno kisel je tudi sledeč pri-
pravek: zmešamo tri decilitre 
mlačne vode, dve žlici jabolč-
nega kisa in žlico medu ter 

pijemo večkrat na dan po po-
žirkih. Lahko pripravimo še 
medico: v lonec nalijemo li-
ter močnega žganja iz češenj 
ali borovnic. Dodamo kilo-
gram medu, prekuliamo in 
precedimo. Pijemo zelo to-
plo in v zelo majhnih količi-
nah. 

Ko medu dodamo 
čebulo, česen ... 

Še nekaj receptov zoper 
prehlad in gripo, v katerih 
nastopa med v družbi z dru-
gimi dragocenimi plodovi 
zemlje. Sesekljamo veliko 
čebulo, dodamo štiri žlice 
medu. Zmes naj stoji deset 
do dvanajst ur, nato precedi-
mo in pijemo po požirkih. Še 
bolj bo zaleglo, če tem sesta-
vinam dodamo še nekaj kap-
ljic limone. Soku iz naseklja-
ne čebule dodamo med in 
pustimo stati čez noč. Užije-
mo dve žlički na vsaki dve 
uri. Zelo koristi pri okužbah 
dihal. Obnese pa se tudi po-
parek iz dveh žličk zdroblje-
nega česna na čašo vode. Pi-
jemo trikrat na dan po eno 
čašo. Nekaj strokov česna na-

ribamo na tanke rezine, jih 
prelijemo z medom, pusti-
mo stati dve do tri ure. Po 
žličkah jemljemo skozi ves 
dan. 

... in redkev 

V črno redkev izdolbemo 
jamico, jo napolnimo z me-
dom, odrežemo repek, damo 
redkev na kozarec, da se sok 
izcedi, spravimo na hlad-
nem. Sirup pijemo po potre-
bi. Čmo redkev pa lahko tudi 
naribamo in dodamo nekaj 
žlic medu, pustimo, da stoji 
prek noči. Užijemo žličko 
pripravka dvakrat dnevno. 

Naribajmo hren, 
čeprav še ni velika noč 

Do velike noči je še kakšen 
mesec in pol, a hren lahko 
naribamo že sedaj. Seveda, 
ne v simbolične, pač pa v 
zdravilne namene. Torej, na-
riban hren zmešamo z jabol-
kom in jemo samega aU s 
kruhom. Blagodejno za diha-
la je že, če hren zgolj voha-
mo. Če nas bohjo sklepi, na-
ribamo hren, ga zavijemo v 

krpo in jo privežemo na bole-
či del, vendar krpo odstrani-
mo takoj, ko koža začne peči. 

Repa in zelje še, še 

Narežemo repo na tanke 
rezine in jih posujemo s 
sladkorjem. Pustimo stati 
dve do tri ure. Sok repe čez 
dan jemljemo po žličkali. Ze-
lje v juhi ali čaj iz zelja nas 
uspešno branita pred prehla-
dom, gripo in kašljem. Po-
membno je še gibanje na 
svežem zraku, ne glede na 
vreme. Pa še to. Stres naše 
telo slabi, zatorej ga odpravi-
mo in bodimo dobre volje. 
To bo nemara najboljša 
obramba pred zimskimi 
nadlogami. 

Zelje zoper prehlad in gripo 
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EDVARD SVETEK 

II. del 
Po drugi svetovni vojni je 

sledil nagel razvoj industri-
je: zrasle so nove tovarne, to-
plarna, železniška tovorna 
postaja in drugo. Z industri-
alizacijo seje pospešeno raz-
vijala urbanizacija, zlasti z 
gradnjo novih stanovanj oh 
Kajuhovi in Zaloški cesti. 
Največji kompleks stano-
vanjskih gradenj je dobil 
ime Fužinsko naselje, če-
prav stoji v Mostah. Vse to je 
Moste kot prvotni pojem za-
ključene celote popolnoma 
izbrisalo, posebej še s prise-
litvijo novih naseljencev iz 
krajev nekdanje Jugoslavije. 
Od prvotne vasi je ostalo le 
okoli 3J hiš, ki jih domačini 
še prištevajo k Mostam. Tri 
hiše, katerih večji del se sti-
ska ob Ljubljanici in cesti, 
imenovani po pisateljici 
Miri Mihelič, pa so kljub po-
polnoma mestnemu okolju 
ohranile še nekaj kmečkega 
videza. Kmetij in živine pa 
nimajo več. 

Pred vojno je bilo v Mo-
stah sedem gostiln: Pri Ma-
renčetu. Pri Trčku, Zakotni-

ku. Pri Amerikancu, Bajcu, 
Erbežniku in Sedmici. Naj-
bolj znana je bila gostilna 
"Pri sedmici" (j), ki so Ji 
običajno rekli kar Zigmar, 
po hišni številki sedem ali 
Beruš. Ta gostilna, in tudi 
druge, so bile cilj številnim 
ljubljanskim izletnikom, ki 
so se na nedeljske izlete vozi-
li s tramvajem do Sela, nato 
pa šli peš do Most ter na Fu-
žine in v njihovo okolico. 
Gostilna Sedmica Je bila po-
stavljena že leta J S S J in je 
obratovala vse do leta 194J, 
ko so Nemci vso družino, ra-
zen gospodinje zaprli in se 
sami naselili v njej. Po vojni 
Je bila sprva v njej menza 
oficirjev JLA, nato pa druž-
bena gostilna do leta 1962. 
Hiša, in še kup drugih je 
bilo podrtih leta 1979 ob 
gradnji novih stanovanj. Od 
starih gostiln je na istem 
kraju in ob večkratno spre-
menjenem imenu ostala le 
gostilna Anžič. Zanimivo 
Je, da prve gostilne, ki so bile 
nanovo odprte po nasilni 
ukinitvi leta 1947, iz ideološ-
kih razlogov niso smele nosi-

ti imena po lastniku gostil-
ne, temveč popolnoma dru-
go. Tako seje gostilna Anžič 
ob odprtju leta igj2 imeno-
vala gostilna "Pri Marički", 
po vojni "Na razpotju" in 
šele kasneje so lahko gostilno 
poimenovali po domačem 
priimku. 

Med obema vojnama je 
bilo tu ustanovljeno Gasil-
sko društvo Moste in sredi 
vasi postavljen gasilski dom. 
Ustanovljen in postavljen je 
bil tudi Prosvetni dom, v ka-
terem so prirejali igre, dru-
žabne večere, telovadne na-
stope in drugo. Poslopje stoji 
še sedaj in v nJem je na vo-
galu Zaloške in Kajuhove 
ceste trgovina Mercator. 

Pred vojno je bil tukaj zelo 
znan obrtnik Albin Goršič, 
ki Je imel Gumikliniko ob 
Zaloški cesti. Znanje za ob-
novo avtomobilskih in osta-
lih gum je prinesel iz Ameri-
ke, kjer je bil več let izselje-
nec. Njegovo obrt so potomci 
nadaljevali še po vojni in Jo 
nadaljujejo vse do danes. V 
vasi Je bil zaradi žganjeku-
he znan gostilničar Zakot-

nik na prostoru, kjer danes 
stoji gostišče Portal. 

V predelu med Mostami 
in Fužinami Je dolga leta 
stal goniometer letališča Pol-
je, kije usmerjal letala. 

V Mostah Je bil velik 
praznik ob vaškem žegna-
nju, ki je bil na svetega Ja-
koba dan - 25. Julija. Kuzla 
(psica) je bila simbol tega 
vaškega praznika in zato 
obdarovana s kostmi. Ta-
krat so v gostilni Sedmica 
pekli krofe in vsak gost ga Je 
dobil zastonj. 

Po drugi svetovni vojni so 
bili ti predeli tako kot ostali 
razdeljeni na krajevne ljud-
ske odbore, ki so nekako po-
krivali nekdanjo občino in 
bili združeni v njej. Do leta 
igGi so bile Moste samostoj-
na občina. Z združitvijo ob-
čin LJubljana-PolJe in Ljub-

IJana-Moste leta »961 pa je 
postala samostojna občina 
LJubljana Moste-Polje vse 
do JI. decembra 1994, ko Je 
prešla v Mestno občino 
LJubljana. Pred ukinitvijo je 
po ljudskem štetju imela 
^2.082 prebivalcev in pokri-
vala 1J2 kvadratnih kilome-
trov površine. Pojem nekda-
nje vasi Moste pa se je po-
polnoma zbrisal, se preselil 
in poistovetil s krajem med 
Kajuhovo cesto in dolenjsko 
železnico in ne tam, kjer 
stoji. Mostam je med obema 
vojnama svoj veliki pečat 
dal župan Josip Oražern, ki 
je bil poleg županu še velik 
gradbenik s svojo opekarno, 
peskokopom in drugim. 
Med tedanjimi župani 
Dravske banovine Je bil vzor 
župana kot dobrega gospo-
darstvenika. 

Cena knjige Tam, Iger 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: 
narocnine@g-glas.sl. 

Gorenjski Glas 

mailto:narocnine@g-glas.sl
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Mandlji 
B O R I S B E R G A N T 

Mandljevec je sredozem-
sko drevo, sadjarji ga gojijo 
že več tisočletij, omenjen pa 
je tudi v svetem pismu. V to-
plih primorskih krajih nas 
zgodaj spomladi razveseljuje 
z nežnimi belimi ali rdečka-
stimi cvetovi, njegova naj-
bližja sorodnika pa sta bre-
skev in marelica. Plodovi 
mandljevca, se pravi mandlji, 
so najboljši naravni vir vita-
mina E. Vitamin E je po ne-
katerih virih najmočnejši po-
znani antioksidant in učin-
kovito veže proste radikale v 
telesu, posebej po naporni 
vadbi. Poznamo dva tipa 
mandeljnov: sladkega in 
grenkega. Grenkih mandljev 
nikoli ne jemo surovih. Upo-
rabljajo jih za pridobivanje 
esence, ki je priljubljena za 
dišavljenje. Sladke mandelj-
ne - cele, zmlete v pasto, se-
sekljane ali narezane na listi-
če - uporabljamo v kuhinji za 
izboljšanje sladic in tudi dru-
gih jedi. Poleg že naštetih 
lahko kupimo tudi mandlje v 
lupini, saj so najbolje shra-
njeni v naravni embalaži. 
Oluščene mandlje hranimo 
v dobro zaprtih posodah na 
hladnem, mandlje v lupini 
pa za daljši čas shranimo na 
suhem in hladnem, za spro-
tno uporabo pa jih imamo 
lahko v bivalnih prostorih, 
kjer so lahko okusen okras 
mize ali kuliinjske police. V 
receptih pogosto priporočajo 
olupljena mandljeva jedrca. 
To naredimo tako, da man-
dlje stresemo v vrelo vodo. 
Po 2 do 3 minutah jih odcedi-
mo. Ko se nekoliko ohladijo, 
vzamemo posamezna jedrca 
v roke in jili iztisnemo iz rja-

ve lupine. Mandljev okus se 
izjemno lepo ujema z oku-
som rib in perutnine, podajo 
se k zelenjavi, skoraj nepo-
grešljivi pa so v sladicah. 
Mandlje lahko tudi kalimo in 
jim tako še zvečamo že tako 
veliko hranilno vrednost. 
Marsikdo pa se rad posladka 
z marcipanom. To je man-
dljeva zmes (fino mleta man-
dljeva jedrca, pomešana s 
sladkorjem in s snegom iz 
beljakov), ki je zelo uporabna 
v slaš6čarstvu. Lahko jo na-
redimo sami, nič pa ni naro-
be, če jo kupimo, ker marci-
pan, ki ga dobimo v trgovini, 
celo lažje oblikujemo kot na-
rejenega doma. Mandljevo 
olje pa ni blažilno le za kožo, 
temveč se obnese tudi pri 
peki in v slašSčarstvu. 

Pečen krompir z olivami 
in mandlji 

Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg 
olupljenega krompirja, 20 dag 
izkoščičenih zelenih oliv, 1 
strok česna, 10 dag oluščenih 
mandljev, 1 žlico jabolčnega 
kisa, J žlice najboljšega oljčne-
ga olja, 2 žlici svežega seseklja-
nega peteršilja, sol in sveže 
mlet poper. 

Krompir narežite na krh-
Ije, ga solite in ga specite v 
na 180 stopinj Celzija ogreti 
pečici. Medtem v električ-
nem mešalniku čim bolj 
drobno zmeljite olive skupaj 
s česnom, mandlji, kisom, 
oljčnim oljem, peteršiljem, 
soljo in poprom. Pečen 
krompir prelijte z omako, ga 
premešajte in takoj postrezi-
te samostojno ali pa s peče-
nimi ribami. 

File jelena v omaki z 
mandlji in balzamičnim 
kisom 

Za 5 oseb potrebujemo: 1 kg je-
lenovega fileja,! pest mandlje-

vih lističev, 1 žlico olja, 1 žlico 
masla, pol žlice moke, 2 dl 
mesne juhe, 2 žlici najboljšega 
balzamičnega kisa, sol in sve-
že mlet poper. 

Jelenove fileje natrite s so-
ljo in poprom ter jih povaljaj-
te v mandljevih lističih. Na 
vročem olju jih z vseh strani 
opedte, dodajte maslo in 
moko, ju malo popražite in 
zalijte z mesno juho ter bal-
zamičnim kisom. Na moč-
nem ognju duSite toliko časa, 
da se omaka zgosti, meso 
vzemite iz omake in ga nare-
žite na rezine. Rezine mesa 
zložite na krožnik, jih prelijte 
z omako in postrezite s pire-
jem iz bučk in krompirja. 

Jabolčna pena 
z mandljevim prelivom 

Za 4 osebe potrebujemo: 60 
dag jabolk, 2 dl jabolčnega 
soka, JO dag sladkoija, sveže 
stisnjen sok ene limone, 4 be-
ljake, J dl sladke smetane in S 
listov želatine. 

Jabolka olupite, jim odstra-
nite peščišče ter jih skuhajte 
v jabolčnem soku s sladkor-
jem in limoninim sokom ter 
pripravljeno zmes pretlačite 
čez cedilo. Medtem namoči-
te želatino, beljake stepite v 
trd sneg, in ravno tako sme-
tano. Želatino raztopite in jo 
primešajte jabolčni čežani. 

Narahlo primešajte še trd 
sneg in iz beljakov in smeta-
no. Postavite v hladilnik za 5 
ur, da se pena strdi. Strjeno 
peno nabrizgajte na krožnik, 
jo prelijte z mandljevim pre-
livom in okrasite z rezinami 
jabolka. Za mandljev preliv v 
2 dl smetane skuhajte 10 dag 
oluščenih mandljev in še vre-
lo čim bolj drobno zmeljite 
skupaj s tremi jajčnimi ru-
menjaki ter ohladite. 

Ananasov kolač z mandlji 

Potrebujemo: 1 limono, 5 dag 
masla, 15 dag sladkoija v pra-
hu, 1 celo jajce, 2 rumenjaka, 5 
dag moke, 1 pecilni prašek, 20 
dag drobno zmletih mandljev, 
maslo za pekač in 1 cel svež 
ananas. 

Maslo ogrejte na sobno 
temperaturo in ga skupaj s 
sladkorjem penasto umešaj-
te. Nato enega za drugim do-
dajte jajce in oba rumenjaka. 
Dodajte še moko, pecilni 
prašek, mandlje in limonino 
lupinico ter zmešajte, da do-
bite gladko maso. Pekač s 
premerom 22 centimetrov 
namažite z maslom in ga po-
mokajte. V pekač vlijte testo 
in nanj naložite olupljen in 
na rezine narezan ananas. 
Rahlo ga pritisrute v testo in 
postavite v na 170 stopinj 
Celzija ogreto pečico in ped-
te približno 40 minut. 

m ZELENO IN CVETOČE 
I C O R P A V L I Č 

Goli jasmin 

Takole cveti goli jasmin le-
tos že januarja in februarja. 
Grm je zimzelen, listopadni, 
pokončni ali kot vzpenjavka. 

Cvetovi so drobni, rumeni, 
nanizani na dolgih zelenih 
šibastih vejah. Ob hudih zi-
mah rastlina pozebe vse do 

korenin in spomladi spet na 
novo požene in bogato cveti. 
Letos pa takole cveti tudi po-
zimi. V notranjosti Slovenije 
cveti od decembra do aprila, 
odvisno od temperatur. Če 
raste ob opori, na primer 
ob živi meji, leseni ograji, 
ob zidu ali ob škarpah, se 
povzpne po več metrov viso-
ko, ali pa ga posadimo po 
vrhu zidov, škarp, da se po 
njih razrašča. Listi imajo po 
tri lističe, v zalistju pa se raz-
cvetijo drobni rumeni cveto-
vi. Rastlino so k riarn prines-
li s Kitajske, spada pa v dru-
žino oljkovk. Ime izhaja iz 
arabsko-perzijske besede 
"jasmin", kar pomeni "beli 
cvet". Nove sadike posadimo 
spomladi, ko odcveti. Najlep-
še uspeva na žgočem soncu, 
kjer ga tudi redno zalivamo. 
Rastlino lahko gojimo tudi v 
posodi, vendar moramo tako 
gojeno po koncu cvetenja te-
meljito obrezati, da prihod-
nje leto spet bogato cveti. 

Februarja letos, ko je to-
pleje kot druga leta, že lah-

ko odstranimo določene za-
stirke. Če imamo vrtnice 
pokrite s smrečjem ali s 
praprotjo, te že lahko od-
stranimo, da sonce ogreje 
zemljo. Če imamo pokrite z 
gnojem ali s šoto, pa poča-
kamo še do konca meseca. 
Lahko presadimo že bal-
konske rože, da bodo v novi 
zemlji dobile več moči za 
novo rast. Tudi gorenjske 
nageljne že lahko presaja-
mo in jih prinesemo iz zim-
skih počivališč na zavetne 
zunanje lege. Ne smemo pa 
jih izpostaviti močnemu 
soncu in vetru. Sonce jih 
lahko opeče, veter pa odlo-
mi mlade poganjke. Po vrtu 
lahko pospravimo vse 
ostanke hrajnic, suha stebla 
in liste, da bo rastlina lahko 
na novo odgnala. Tudi hor-
tenzijam že lahko poreže-
mo suhe svetove. Če ste ne-
učakani in imate dobre 
prostore za vzgojo enolet-
nic, le te že lahko posejete v 
zabojčke in postavite na to-
pla in svetla mesta. 

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

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: goveja juha z jušno zelenjavo in cvetačo, 
sveža svinjska rebrca, dušena s svežim zeljem, pire krompir, 
zelena solata, kvašeni rogljički; Večerja: plca, čaj, pecivo. 
Ponedeljek - Kosilo: kašnato zelje s kranjsko klobaso, pala-
činke z marmelado; Večerja: govedina v solati, zrnat kruh, 
rdeče pomaranče. 
Torek - Kosilo: krompirjev golaž s hrenovkami, solata iz 
kislega zelja z bučnim oljem, čebulni kruh; Večerja: mlečna 
kaša, kakav. 
Sreda - Kosilo: sarmice, pire krompir, vanilijev puding z 
jagodičevjem; Večerja: pražena mlada goveja jetra s čebulo 
in slanino, zeljnata solata s krompirjem, kruh. 
Četrtek - Kosilo: zelenjavna juha s kašo, makaronovo meso, 
radič s fižolom in jajcem v solati; Večerja: krompirjevi zrezki 
s prekajenim mesom, mešana solata. 
Petek - Kosilo: juha iz bučk, pečeni ribji fileti s česnom in 
peteršiljem, dušen krompir, zelena solata; Večerja: cesarski 
praženec, kompot iz suhih češpelj, kiwi. 
Sobota - Kosilo: dušena kisla repa s piščančjimi pečenicami, 
krompir v koscih, ocvirkovica; Večerja: v pečici zapečene 
palačinke s skuto, sadni sok, rdeče pomaranče. 

Krompirjevi zrezki s prekajenim mesom 

50 dag krompiija, 2 žlici olja, 10 do 12 dag moke, 1 jajce, 10 dag 
kuhanega prekajenega mesa, sol, maščoba za pečenje. 
Kuhan, olupljen krompir še vroč pretlačimo v pire, dodamo 
olje, moko, jajce, sesekljano meso, osolimo in hitro ugnete-
mo testo. Iz testa napravimo klobaso, jo zrežemo na enako-
merne koščke, te oblikujemo v zrezke in spečemo na maš-
čobi. Lahko pa jih tudi paniramo in ocvremo v vročem olju. 

Kvašeni rogljički 

50 dag moke, 10 dag masla ali margarine, 10 dag sladkoija, 2 
rumenjaka, četrt litra mleka, 3 dag kvasa, 2 žlici ruma, sol, 
naribana limonina lupinica, 7 jajce za premaz. 
Iz zmehčane margarine ali masla, vzhajanega kvasa in vseh 
drugih sestavin zgnetemo testo in ga pustimo eno uro vzha-
jati. Nato ga razvaljamo pol centimetra na debelo, izrežemo 
kvadrate poljubne velikosti, jih nadevamo z marmelado ali z 
orehovim nadevom (lahko pa izberete poljuben nadev, ki ga 
pač imate radi) in upognemo v trikotnike. Robove stisnemo, 
rogljiče polagamo na pomaščen pekač in vsakega premaže-
mo s stepenim jajcem. Zapečemo jih svetlo rjavo, jih po 
želji potresemo s sladkorno moko in še tople ponudimo. 
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KRATKE NOVICE 

K R A N ) 

Brezposelne usposabljali za voznike 

Na trgu dela vse bolj manjka tudi voznikov in avtomehani-
kov, zato se tudi na tem poklicnem področju zaposluje vse 
več tujcev. O d julija lani velja pravilnik, po katerem se lahko 
izdajajo delovna dovoljenja brez preverjanja trga dela, in si-
cer za določene poklice, kjer so potrebna strokovna znanja 
(za področja metalurgije, elektrotehnike, računalništva, goz-
darstva, prevozništva). Na Gorenjskem, kjer tudi vse bolj 
primanjkuje voznikov, so lani začeli z usposabljanjem brez-
poselnih ljudi za voznike, je povedala direktorica območne 
službe Zavoda za zaposlovanje v Kranju Lučka Žižek. V ak-
cijo so šli skupaj z dvema večj ima prevoznikoma, vključili 
pa so 90 brezposelnih. Polovica teh je končala usposablja-
nje in se jih večina že zaposlila, ostali pa ga končujejo in 
bodo usposobljeni v nekaj naslednjih mesecih, nato pa jih 
bodo predstavili na zaposl itvenem sejmu, ki ga pripravijo za 
delodajalce in iskalce zaposlitve. " Z akcijo smo zadovoljni, 
žal nam je le, ker v kovinarstvu in gradbeništvu, kjer je prav 
tako veliko pomanjkanje delovne sile, nismo tako uspešni," 
je še povedala Lučka Žižek. D. Ž. 

KRAN) 

Najbolj so iskani poklici v strojništvu 

Na posvetih z dijaki tretjih in zaključnih letnikov srednjih 
šol, ki jih je januarja in februarja pripravilo ministrstvo za vi-
soko šolstvo v vseh regijah, so mlade seznanili tudi z najbolj 
iskanimi poklici. Z višjo izobrazbo so najbolj iskani inženir-
ji strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in 
gradbeništva ter d ip lomi rane medic inske sestre. Tud i z 
visoko izobrazbo najbolj primanjkuje univerzitetnih diplo-
miranih inženirjev strojništva, sledijo tudi ostali profili, 
omenjeni med višješolsko izobraženimi, manjka tudi univ. 
dipl. inž. materialov ter magistrov farmacije, zdravnikov in 
zobozdravnikov. D. Ž . 

Bodo po študiju dobili delo? 
Tri ministrstva so januarja in februarja pripravila 16 srečanj z dijakinjami in dijaki tretjih in zaključnih 
letnikov po vsej Sloveniji. Prisluhnilo jim je okoli sedem tisoč mladih. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Kranj - Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnolo-
gijo je skupaj s šolskim mi-
nistrstvom ter ministrstvom 
za delo, družino in socialne 
zadeve pripravilo posvete v 
vseh slovenskih regijah. Go-
renjski dijaki so j im prisluh-
ni l i na Jesenicah. Najpogo-
stejša vprašanja, ki so j ih na 
ministre naslovili dijaki, so 
zadevala značilnosti bolonj-
skega procesa, zanimale so 
j ih možnost i štipendiranja, 
krit ični so bili do možnosti 
prehoda med srednjo šolo s 
strokovnim izobraževalnim 
p rog ramom in fakulteto z 
istega strokovnega področja, 
skrbelo pa j ih je tudi, al i 
bodo po končanem študiju 
dobili zaposlitev. Kako bodo 
slovenski visokošolski zavo-
di zagotovili take Študijske 
programe, da bodo diplo-
mant i konkurenčni na sve-
tovnem trgu, je zan imalo 
bodoče študente. Zan ima le 
so j ih tudi možnosti študija 

na tujem in štipendiranje v 
teh primerih. 

Dijaki so na posvetih dali 
tudi več pobud: želijo veČ 
vpisnih mest na področju 
medic ine, preseči je treba 
ovire za pridobitev mesta na 
želeni fakulteti, dati prednost 
tistim, ki se vpisujejo prvič i n 
onim, k i so se že izobraževa-
li na enakem ali podobnem 
področju. Za študente s po-
sebn imi potrebami veljajo 
posebni vpisni pogoji, enaki 
denimo za invalide in tudi za 
športnike, predlagajo pa, da 
bi ti dve skupini pri vpisu ob-
ravnavali ločeno. Dijaki so iz-
ražali tudi željo po regionali-
zaciji visokega šolstva, saj si 
želijo študirati bližje doma-
čemu kraju. 

Organizatorj i posvetov so 
te ocenili kot uspešne, da so 
bila potrebna, pa so potrdiL 
tudi dijakinje in dijaki sam 
ter ravnateljice i n ravnatelj 
srednjih š o l kjer tudi sami 
dobro skrbijo za to, da mla 
d i m priskrbijo dovolj infor 
macij o možnosti nadaljnje 

Minister za visoko šolstvo dr. jure Zupan med gorenjskimi 
srednješolci na Jesenicah. Foto Anka BUIOV«C 

ga izobraževanja. V vodstvih 
srednjih šol so menil i , da je 
pomembno, da tudi država s 
tovrstnimi akci jami pokaže 
zan imanje za pr ihodnost 
mladih. Vlada v S loveni j i 
m lad ih ne želi usmer jat i v 
poklice, ampak jih spodbudi-
ti, da si pred izbiro poklicne 
poti pridobijo č i m več po-
trebnih informacij, da se to-
rej seznanijo z zaposlitveni-
m i možnos tmi pr i izbrani 

študijski smeri, da izvedo kar 
največ o trgu delovne sile, o 
možnosti štipendiranja, o Šo-
lanju v tujini, o evropskih 
primerjavah. "Že l imo, da bi 
mladi skupaj s starši, učitelji 
i n šolskimi svetovalnimi de-
lavci odgovorno pretehtali 
različne možnosti za izbiro 
študija in šele potem izbrali," 
menijo na Ministrstvu za vi-
soko šolstvo, znanost in teh-
nologijo. 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 
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D.0.0. UUOJANSKA 24A. KRANJ 
FARMACEVTSKI TEHMK; rok do: 26.02.07; KAO-
NIK, 0 .0.0. STARA C 17. ŠK. LOKA 
GRADBENI TEHNIK 
rok do: 20 02 07; KREATA. O O O . GORENJSKA C. 
39. NAKLO 
nA dO 23.02.07, SANING INTERNATIONAL 0 0 0 . . 
M VAONOVA1. KRANJ 
TRGOVINSKI POSLOVODJA; rok dO' 23 02.07; 
FAJFAR MAAiAN S.P. SP. BRNIK 36. CERKLJE 

TEHNIK KUHARSTVA; rok do: 20.02 07. JGZ BROO 

P R O T O K O L ; ^ STORTTVE RS. PR«tosfee 39. KRANJ 
EKONOH^SKI TEHNIK 

tok dO 20.02 07. BIZJAK ALEKSANDER S P . 
CANKARJEVA 9. KRANJ 
KkOo 04,0307; TRGOOOMNO t.0.0.0.2APUŽE 
108. BEGUNJE 
EKONOMSKI T E R ZA RAČUNOVODSTVO; rok dO 
03.03,07. KAVČIČ MUHAOA S P . G(vgo(t>ieA 27. Žin 
UPRAVNI TEHNIK; rok do; 2002.07; RS, UPRAVNA 
ENOTA KRANJ. SL0\€NSK)1T)G 1. KRANJ 
ZDRAVSTVENI TEHNIK; rok do 10.03.07; OZG 
KRA^O. ZD ŠK. LOKA. STARA C. 10. ŠK. LOKA 
GIMNAZIJSKI MATURANT: rok do tO.03,07. GENE-
RALJ ZAVAROVALNICA. O 0.. K rš ie« 3. U U B U A ^ 
SREDNJA STROK. ALi SPL. IZOBR.; rok dO 
20.02.07; H0801T4ICA. D.OO. BRTTOf 204. K F m i 
INŽ. GRADBENIŠTVA; rok do: 23 02 07. OBČtNA 
PREDDVOR. EVCflSKiTT« 10, PREDDVOR 
PRAVNIK: rok dO 21.02 07; KREATA, O O O . 
GORENJSKA 39. NAKLO 
VIŠJA STROK. IZOBRAZBA, rok dO 23.02.07; 
GEKKO PROJEKT Q.0.0.. PARMOVA 41. UUBUANA 
UNIV. 0<PL INŽ. STROJNIŠTVA 
rokdo 23 02.07-CREJNA. M VA0fWVA8, KRANJ 
rok do 23.02.07. ZORNIK MIKLAVŽ S .P . POT NA 
L J SCE l7 .6 l£0 
DIPL INŽ. RAČUNALNIŠTVA: r ^ dO 24.02.07. 
GENWSNET .0 0 .0 . STAGIC 19. TRŽIČ 
UNIV. DIPL EKONOMIST: nM dO: 23.02.07, CREINA, 
M VAONOVA8. KRANJ 
DIPL EKONOMIST: rok dO 23.02.07; SANING 
INTERNATIONAL D.OO, M VAONWA I. KRANJ 
PROF. RAZREDNEGA POUKA^oK do 2002,07. 
OSNOVNA ŠOLA BtSmCA. BEGUI^SKA 2. TRŽIČ 
UNIV. N P L I N l ARHITEKTURE: flA dO 10.03 07. 
ATEUE ZA PROSTORSKO PROJEKTIRANJE 
JES&«C£. 0 , 0 0 . POO GOZDOM 2. JESEl«C£ 
DR. MEDICINE 
rc* do: 10,03.07; OZG KRANJ. ZD BL£0. ZD BCHNJ. 

MLADINSKA 1 , E I £ 0 

rokdo: 28 02.07. OZG KRANJ, ZDBLEO. ZD BOMNJ. 
MLADINSKA 1. BLED 
rok dO. 17.03.07: OZG KRANJ, ZD KRANJ. 
GOSPOSVETSKA10. KRANJ 
DR. DENTALNE MEDIONE; rok do: 10 03 07. OZG 
KRANJ. ZD TRŽIČ. BLEJSKA 10. TRŽIČ 

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA; rok dO 
06.0307. BOlNIŠMCA GOtMK. Goh* 36, GOLNIK 
DIPLFIZIOTERAPEVT 
Idtda 03.0107,80lWŠMCAGCU#<. GoH^36 GoM< 
i^db 2302.07.BOlNŠMCAO:Xi«CGoN(36.GoM( 
DR. MEDICINE SPEC. S P L MEDICINE, rok do 
28 02 07. OZG KRANJ. ZD Š K LOKA. STARA C. 10. 
ŠK.LOKA 
DR. MEDCINE SPEC. PEDUTRUE 
rok do; 17.03 07; OZG KRAJil. ZD BLED. ZDBOHHJ. 

MLADINSKA 1.6L£0 
rok do 17.03 07; OZG KRAiiJ, ZD RAOOVUCA. 
KOPAUŠKA 7, RAi»VU«CA 
rok dO- 28 02.07: OZG KRANJ. ZD ŠK. LOKA. SURA 
C, 10. ŠK. LOKA 
DIPL SOCULNI DELAVEC; JESENICE rok do 
05.03.07: OZARA. UUBUANSKA 9, MARIBOR 
VISOKOŠOLSKA STROK. IZOBRAZBA, rok do 
06 03,07: OBČINA ŠK LOKA. Pci|iy«Ks 2. ŠK. LOKA 

Prosta d^CNTia mosta obf?<<ja(T)o po podatk«\ Z»<oda 
RS za zapOdkMvie Zarad poman^ ârva proslora noo 
ot$3«<iena Prav tato zaradi pr«gledr)09ti c«(av 
upuičamo pogoio, Ki jh pos tav^ delodfijald (delo 
a ddoien č«s. z^Nevar« diSiMne Ovif^. poeobno 
/nanče in morebrtn« druge zahkmv) V« rMt«don> in 
man^ugo î DOdati« so dostopni • na oglasnh 
deskah otoTX)čnfi skilb in i^adov za deio zsKda. 
• ttt domači strani Zavoda RS za zaposiota^ 
hBp//wwM ̂ g o v s . - pn deloda^c^ 

Boke opozafjamo. da so roorebune pn dbf»fi 
mogoče. 

MoieDelo.com 
— ^ imn ptiHooMosT 

MO|E DELO, spletn i market ing, d.o.o. 
Proletarska 4 ,1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 520 58 19 
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.moledelo.com.lnfo@mojedelp.com 

Izdelovalec filtrov m/ž (Sora pri Medvodah) 
Od kandidata pričakujemo končano poklicno šolo kovinar-
ske smeri (KJiučavničar. strojni klepar, prec l̂ikovalec kovin 
ipd.). Delovne izkušnje: 5 let na podobnih delovnih mestih. 
Nudimo: enoizmensko dek) z delovnim časom od 6.30 do 
14.30: odlične delovne pogoje; možnost zaposlitve za ne-
dotočen čas s poskusno dobo 5 mesecev. Prima filtri, d. 
o. o., Sora 42a. 1215 Medvode, prijave zbiramo do 25.2. 
2007. 

Iščemo več sodelavcev v projektantskem podjetju 
m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Zaposlimo več novih sodelavcev: gradbenega inženirja s 
strokovnim izpitom (m/ž), gradbenega inženirja - pripravni-
ka (m/ž), gradbenega inženirja - pripravr̂ ika (m/ž), komu-
nalnega inženirja - pripravnika (m/ž), arhitekta - pripravnika 
(m/ž), gradbenega tehnika (m/ž). S dir̂ amičen/dinamič-
na. st želiš ustvariti kariero? Sprejmi izziv in se nam pridrtj-
ži pri realizaciji naših poDjektov. Protim Ržisnik Pene arhitek-
ti in inženirji d. o. o., Delavska cesta 24.4208 Šenčur, pri-
jave zbiramo do 28. 2. 2007. 

Notranji revizor m/ž (Kranj) 
Pridnjžite se uspešnemu kolektivu Hranilnice LON. d. d. 
Na sedežu v Kranju zaposlimo notranjega revizorja. Če ste 
ustvarjalni, imate ̂ 1. stopnjo Izobrazbe, pozriate orodja 
MS Offrce in Imate izkušnje na tem področju, vas vabirrK), 
da sprejmete naš Izziv in se nam predstavite. Doto bo ob-
segalo notr^jo revizijo vseh področij poslovanja za pred-
laganje ukrepov, nadzor, svetovanje pri pripravi navodil. 
Hranilnk^ Lon, d. d,, Bleivvesova 2, 4000 Kranj, prijave 
zbiramo do 28. 2. 2007. 

Zobna asistentka m/ž (Ško^a Loka) 
Iščemo zobno asistentko m/ž za delo v zobozdravstveni 
ordinaciji. Delo vključuje predvsem asistiranje in delo z 
ljudmi. Pričakujemo V.-V). stopnjo izobrazbe ustrezne sme-
ri. vsaj 1 leto delovnih izkušenj. oset)o vestno in predano 
delu in sposobnost dela z ljudmi. Nudimo veliko prostega 
časa in dobro plačik). Zaposlitev za določen čas z enome-
sečno poskusno dobo, opravfja pa se delni delavnik. RAN 
d. o, o., Zobozdravstvo in računovodske storitve. Stara ce-
sta 10.4220 Škofta Loka. prijave zbiramo do 28.2.2007. 

Poslovni sekretar/-ka (Kranj) 
Pričakujemo detovno osebo, ki že ima izkušnje s samostoj-
nim delom v admintstradji, odftčno komunicira, aktivno go-
vori angle^o. pasivno nemško in obvlada računalniške 
programe Excel, VVord, Outlook. JanusTrade, d. o. o., Ko-
roška cesla 53c, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 28. 2. 
2007 

Delo v grafičnem studiu m/ž (Medvode) 
Tiskarna Pleško zaposli sodelavca v grafičnem studiu. 
Iščemo izključno tiste, ki imajo več praktičnega znanja iz 
profesionalnih programov. Obvezno poznavanje progra-
mov. kot so: Indesign oz. Ouari<. Freehand oz. Illustrator. 
VVord... zaželeno še Pitstop. Framemaker. Tiskarna Pteško 
d. o. o.. Rožna dolina c. IV/32-34. 1000 Uubljana. prija-
ve zbiramo do 7. 3. 2007. 

Računovodja m/ž (Trzin) 
Smo hitro rastoče slovensko podjetje, zastopnik ugledne-
ga nemškega proizvajalca sejemskih sistemov, notranje 
opreme, predstavitvenih sistemov ter cleanroom sistem-
skih rešitev. Za vsakdanje potrebe v računovodst̂ nj in na-
bavi/administraciji iščemo primernega kandkJata. ki bo po-
leg strokovnih pogojev ponujaJ tudi veliko mero samostoj-
nosti pri delu. OCTANORM Jadran d. o. o., Brod«sče 18. 
1236 Trzin, prijave zbiramo do 13. 3. 2007. 

Komercialist • vodja področja m/ž (Mengeš) 
Pričakujemo: visokošol^ izĉ srazba tehnične smeri (zažele-
no strojna ali gradbena smer), aktivno znanje najnani dveh tu-
jih jezi^ (zaželeno znanje francoščine), vsaj 3 leta (zkusenj 
v prodaji industî skim kupcem, dobre komunikacijske sposo-
bnosti, sposobnost ŝ nostojnega in timskega dela. Ponuja-
mo: zaposlitev za nedoločen čas, dinamično delo z možnost-
mi nadaljnjega izobraževanja. FITE d.d . Mengeš. Sk)venska 
cesta 40. 1234 Mengeš, prijave zbiramo do 15. 3. 2007. 

SkfbnBt kJJučnih kupcev v mechiarodnem okolju m/i(KranJ) 
Smo mednarodno razvojno podjetje z IT področja, ki je 
za svoje poslovne uspehe prejelo nazive, kot so: "Sloven-
ska Srebrna Gazela 2005. Gorenjska Gazela 2005. Fi-
nalist izbora za Najpodjetniško idejo* Najboljši na Infosu. 
Pričakujemo samoiniciativno in prodorno osebo, ki razu-
me principe detovanja prodajnih kanalov, negovanja part-
nerskih odnosov in graditve novih poslovnih povezav. 
Prednost imajo kandidati z dobrim poznavanjem IT ter 
trendov na tem področju. Euro Pius d. o. o.. Ul. Lojzeta 
Hrovata 4c. 4000 Kranj, prijave zbiramo do 16.3.2007. 

Avtoličar - finišer m/ž (Radovljica) 
Iščemo samostojno osebo z izkušnjami pri podobnih delih 
oz. s sptošnimi avtoltcarskimi izkušnjami. Dek) bo obsegalo 
pripravo izdelkov iz kompozftnih materiakTv, ki ̂  Je potrebno 
pripraviti do barvanja, nato pa izvesti nanos barve. Pričakuje-
n>o lil. stopnjo Izobrazbe ustrezne smeri in vsaj 5 let delovnih 
izkušenj Kandidata zaposlimo za nedotočen čas. polni de-
lavniK s 3 meseci postoisnega dela. Remec Design. Lanco-
vo 5. 4240 Radovljica, prijav« zbiramo do 16.3.2007. 

Avtomehanlk m/ž (Lesce) 
Zaradi povečanega obsega dela želimo naš uspešen ko-
lektiv dopolniti z novim sodelavcem. Če imate vsaj III. stop-
njo poklicne izobrazbe, znanje uporabe računalnika in pro-
gramskih orodij, vozniški izfA kategorije 6. ste natančni, 
vestni In sposobni timskega dela. vas vabimo, da se nam 
pridnižite. Zaželene so delovne izkušnje in znanje nemške-
ga jezika. /\žman. d. o. o.. Lesce. Tržaška 1. 4248 Lesce, 
prijave zbiramo do 17.3. 2007. 

Avtoelektrikar /ž (Lesce) 
Zaradi po/ečanega obsega dela želimo naš uspešen kotek-
tiv dopolni) z novim sodelavcem. Če imate vsaj lil. stopnjo po-
klicne izobrazbe, znanje uporabe računalnika in programskih 
orod?, vozniški izprt kategorije B. ste natančni, vestni in spo-
sobni timskega dela, vas vabimo, da se nam pridružite. Zaže-
lene so delovne izkušnje in znanje nemškega jezika. /Vžman. 
d. o. o.. Lesce, Tržaška 1. 4248 Lesce, prijave zb«amo do 
17. 3. 2007. 

mailto:info@g-glas.si
mailto:ww.moledelo.com.lnfo@mojedelp.com
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Napake pri odmeri 
dohodnine 
Davčna uprava je večino napak, ki jih je "zagrešil" zastareli informacijski 
sistem, že odpravila z izdajo novih dohodninskih odločb. 

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

Ljubljana - Ko je Ivan Simič 
lani postal generalni direk-
tor republiške davčne upra-
ve (Durs), je že vedel za teža-
ve z informacijskim siste-
mom, a je zato, da bi dobil 
še mnenje neodvisne usta-
nove, za pregled prosil tudi 
računsko sodišče. Sodišče se 
je odzvalo na njegovo zahte-
vo iz lanskega aprila in pri-
pravilo revizijsko poročilo za 
leto 2005, iz katerega je raz-
vidno, da je obstoječi infor-
macijski sistem na nekate-
rih področjih (register davč-
nih zavezancev, davek na 
dodano vrednost) dober in 
kritičen predvsem na podro-
čju dohodnine, saj je omo-
gočal 24 vrst napak pri od-
meri dohodnine. Revizorji 
so pri obračunu dohodnine 
ugotovili napake tako pri 
glavnem davčnem uradu kot 
pri računalniškem podjetju 
RRC, ki za davčno upravo 
kot zunanji izvajalec oprav-
lja storitve, povezane z do-
hodnino, in s katerim ima 
Durs veljavno pogodbo še do 
konca marca prihodnje leto. 
Nekateri davčni zavezanci so 
zato plačali več dohodnine, 
kot bi jo morali (skupno 73,7 
milijona tolarjev), drugi pa 
premalo (skupaj 17,9 milijo-
na tolarjev). Davčna uprava 

Ivan Simič, generalni direktor Dursa 

napake odpravlja, tako da ne 
bodo oškodovani ne zave-
zanci in ne državni prora-
čim. 

Sedanji informacijski si-
stem je zastarel, nastajal je 
od osemdesetih let prejšnje-
ga stoletja dalje. Ker bi bilo 
vsako vlaganje vanj nesmi-
selno in negosf>odamo, so se 
v Dursu že odločili za nakup 

nove informacijske tehnolo-
gije. Najboljšega ponudnika 
bodo na podlagi izkušenj pri 
jx5dobnem projektu izbrali z 
mednarodiiim razpisom, ki 
ga bodo objavili do konca 
marca. Vrednost naložbe 
ocenjujejo na 25 milijonov 
evrov, vzpostavitev novega 
sistema pa naj bi trajala pri-
bližno tri leta. 

Popusti za dobre voznike 
v zavarovalnici Generali so pri avtomobilskem zavarovanju uvedli dodatne 
popuste in ugodnosti. 

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

Ljubljana - Kot je na novinar-
ski konferenci prejšnji teden 
povedal Sebastijan Žlebnik, 
direktor prodaje pri Generali-
ju, so pri tem upoštevali re-
zultate raziskave med 916 za-
varovanci, ki so menili, da bi 
morali bolj nagraditi tiste, ki 
že dlje časa niso povzročili 
nobene škode. Poleg popu-
stov na vozniške izkušnje, Id 
znašajo od pet do dvanajst 
odstotkov, so zato vozniki, ki 
v zadnjih dveh letih niso pov-
zročili prometne nesreče, po 
novem deležni pri osnovnem 
kot pri AO Plus obveznem 
avtomobilskem zavarovanju 

še dodataega petodstotnega 
popusta. Zavarovancem, ki 
imajo pol^ obveznega avto-
mobilskega zavarovanja skle-
njeno še kakšno drugo zava-
rovanje, priznavajo paketne 
popuste na kasko zavarova-
nje od pet do dvajset odstot-
kov. Tistim, ki sklenejo novo 
obvezno avtomobilsko zava-
rovanje s pomočjo Halo poU-
ce prek brezplačnega telefo-
na ali spletne strani, prizna-
vajo še dodatni petodstotni 
popust in debo avtomobil-
sko kasko zavarovanje za kra-
jo ključev in registrskih ta-
blic. Voznikom, ki vsaj dve 
leti niso uveljavili nobene 
škode iz kasko zavarovanj. 

priznavajo pri teh zavarova-
njih 12-odstotni popust. 

Generalijevi zavarovanci 
tudi lahko najamejo pri SKB 
banld avtomobilsko posojilo, 
pri katerem je obrestna 
mera nižja kot v redni po-
nudbi in je 13. februarja zna-
šala 5,596 odstotka. Višina 
posojila je odvisna od načina 
zavarovanja in mesečnega 
obroka, odplačilna doba pa 
je od 13 mesecev do sedem 
let. Zavarovanci, ki bodo do 
12. maja pri Generaliju skle-
nili novo avtomobilsko zava-
rovanje, bodo prejeli tudi 
brezplačno ABC tablico za 
avtomatsko brezgotovinsko 
plačevanje cestnine. 
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BLED 

Delnice CC-ja izključili 
iz borznega trgovanja 

Ljubljanska borza je iz tr-
govanja izključila delnice 
Gozdnega gospodarstva 
Bled. Delničarji GG-ja so 
na skupščini 4. januarja 
podprli sklep o umiku del-
nic z borze, borza je trgo-
vanje z njimi začasno za-
ustavila 9. januarja in skle-
nila, da jih bo dokončno Iz-
ključila 5. januarja prihod-
nje leto. C. Z. 

IguBgANA 

Irgram objavil ponudbo za prevzem jate Emone 

Družba za svetovanje Irgram iz Ljubljane je v sredo objavi-
la ponudbo za prevzem delnic družbe jata Emona po ceni 
5,22 evra za delnico. Ponudba bo veljala do vključno 14. 
marca. Prevzemnik ima v lasti že 1.776-488 od skupno 
3.197.534 delnic. C. Z. 

IjuegANA 

Zlata moneta II namerava prevzeti Etro 33 

Finančna družba Zlata moneta II iz Maribora je v skladu z 
zakonom o prevzemih objavila namero za prevzem družbe 
Etra 33 Energetski transformatorji iz Ljubljane. Za delnico 
bo ponudila 446,50 evra. C. Z. 

DA! za varno prihodnost 
življenjska zavarovalnica SLOVENICA ŽIVLJENJE in Zavarovalna družba 
Adriatic Slovenica ohranjata vodilno vlogo na področju razvoja življenj-
skih zavarovanj. Oblikovali sU novo življenjsko zavarovanje, ki omogo-
ča izbor med tremi NALOŽBENIMI PAKETI: konzervativnim, uravnote-
ženim in dinamičnim. V posameznem naložbenem paketu je izbor 5-tih 
do 6-tih investicijskih skladov v upravljanju priznanih upravljavcev Sku-
pine KD Croup, v katere se bodo nalagala sredstva. Naložbeni paket lah-
ko izberete glede na vaše naložbene usmeritve, želje in potrebe. 

Pomembna prednost življenjske-
ga zavarovanja z izbiro svojega na-
ložbenega paketa je ta, da vam ni 
potrebno nenehno spremljati doga-
janja na kapitalskih trgih in se na 
njih odzivati, saj za ustreznost se-
stave posameznega naložbenega 
paketa glede na tržne razmere in pri-
čakovanja o gibanjih kapitalskih tr-
gov v prihodnosti namesto vas po-
skrbijo izkušeni finančni strokovnja-
ki Skupine KD Croup. 

Dodatna prednost naložbenega 
paketa je v tem, da lahko že z majh-
nimi vložki - minimalna premija 50 
evrov - lahko sodelujete v donosih 
večjega števila skladov hkrati. Vsi 

naložbeni paketi omogočajo geo-
grafsko in strukturno razpršitev na-
ložbe. Na tak način so vaše naložbe 
kar najbolj razpršene, kar omogoča 
stabilne donose. Obenem z zavaro-
valno zaščito poskrbite za svojo so-
cialno varnost. 

Prednosti žhrfjenjskega zavarova-
nja z NALOŽBENIM PAKETOM: 
• sestavo naložbenih paketov vsaj 
enkrat letno optimirajo strokovno 
usposobljeni in priznani upravljavci 
Skupine KD Croup; 
• z majhnimi vložki (minimalno 
premija je ̂ o evrov) lahko sodeluje-
te v donosih več skladov hkrati; 

• NOVOST: pnro zavarovanje z na-
ložbenim tveganjem v Sloveniji, ki je 
vezano na zunanji referenčni indeks 
in je sestavljeno iz vrednosti enot 
premoženja investicijskih skladov; 
• to je davčno ugodna oblika zava-
rovanja in varčevanja; 
• omogočanje stabilnih donosov, 
saj je v paket vključenih več skladov, 
naložbe pa so ustrezno razpršene; 
• paketi so primerni tako za vlaga-
telje, ki dajejo prednost varnosti 
pred donosom, kot za vlagatelje, ki 
želijo maksimirati svoje premože-
nje; 
• zavarovalnica jamči zavarovalna 
vsoto za primer smrti in možnost 
priključitve različnih dodatnih zava-
rovanj (npr. dodatno nezgodno za-
varovanje, dodatno nezgodno zava-
rovanje za otroke, dodatno zavaro-
vanje kritičnih bolezni). 

SLOVENICA ŽIVLJENJE trži novo 
življenjsko zavarovanje pod imenom 
FONDPOLICA Z NALOŽBENIM 
PAKETOM, Adriatic Slovenica pa 
pod imenom VITAFOND NALOŽ-
BENI PAKETI. 

Recite "DA!" varni prihodnosti. 

k o n z e r v a t i v n a u r a v n o t e ž e n a d i n a m i č n a 

Izberite 
naložbeni 
paket po svoji 
meri! 

I FONDPOLICA 

Odločitev je odslej bolj enosUvnal Ob sklenitvi JivljenjsKe^« 
zavarovanja vam n« bo vei potrebno Ubirati med Številnimi 
investkliskimi skladi, ampak boste i2brali med tremi 
naložbenimi paketi FONOPOLICe in VilaFond zavarovanja: 
konzervativnim, uravnoteženim ali dinamičnim. 
Vsakega izmed njih sestavlja optimalni nabor več 
investicijskih skladov KO z različno naložbeno politiko. 

S FONOPOLlCO in VitaFond zavarovanjem oplemenitite 
vrednost svojega premoženja in si hkrati zagotovite socialno 
varnost, strokovno usposobljeni upravljavci KD pa vsaj 
enkrat letno optimirajo sestavo naložbenih paketov glede 
na tržne razmere in pričakovanja v prihodnosti. 
Obiičite nas in si Izberite varnejSo prihodnosti 

Več inlormaci) dobite na brezplačni telefonski itevllki 
080 30 30 in na naslovu: www.slovenic«-2ivijenje^i ter 
060 It 10 in r\a naslovu: www.adriatic-siovenica.si 

OSUDVENICAŽIVUENJE .Vvi,.!'«, I uvMovdln̂ j Skupine no (»touu 

V I T A F O N D 
Naložbeni paketi AdriaticSlovenica 

mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.adriatic-siovenica.si
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Pustne maske v Kranjski Gori / f««: Anki bui«« 

Pustni sprevod v Kranju / f««« simon Subit 

G G I IZLETI 

za dan žena 
OGLEJ in PORDENONE 

Kdaj: 10. marca 

Kje: bližnja Italija 
Program: za ženski praznik vas bomo marca, ko že 
močno hrepenimo po pomladnem brstenju, popeljali v 
svet cvetlic, na obisk sejma Orto Giardino v mestu Por-
denone. Številni razstavljavci nam bodo razkazali modne 
smernice v okrasnem rastlinstvu, novosti na področju lju-
biteljskega vrtnarjenja ter nam predstavili sveže ideje za 
oblikovanje cvetličnih vrtov in parkov. Pred tem pa skok v 
zgodovino - spotoma se ustavimo v Ogleju, starodavni 
Aquilei, antičnem križišču in v 6. stol. enem najpomemb-
nejših središč starokrščanskega sveta. 

Odhodi: Jesenice - AP pred železniško postajo ob 6.30 -
Radovljica AP ob 7.00 uri - Kranj, izpred Gorenjskega 
glasa na Zoisovi 1 ob 7.30 - Ljubljana ob 8.00 uri. 

Cena: 20 evrov (4.793 SIT) pri udeležbi 45 oseb. Doplači-
lo: vstopnina na sejem 5 evrov. 

Prijave: Gorenjski glas: tel.: 04 / 201 42 41. Informacije, 
prijave in vplačila: Agencija Linda; tel.: 04/235 84 20 ali 
info@linda.si. Sedež si zagotovite s predplačilom. Riziko j 
odpovedi: 4 % In DDV. Prijazno vabljeni. 

Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10% popusta. 

Gorenjski Glas 

Pustne šeme brez dela 
Pustne šeme se letos niso kaj dosti trudile s preganjanjem zime, saj je ta precej kilava. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Danes je zadnji dan 
za pustne norfije, ki so vrhu-
nec doživele na pustno sobo-
to in nedeljo, ko so tudi po 
Gorenjskem pripravili vrsto 
prireditev. Med večje je sodi-
lo tradicionalno pustno raja-
nje v Kranju, kjer se je v sre-
dišču mesta zbralo veliko obi-
skovalcev, precej tudi na-
šemljenih. Za začetek so lah-
ko videli pustno povorko še-
stih občin. Manjkali niso niti 
ptujski kurenti in orači, med 
čakanjem na sprehod pust-
nih šem po mestnih ulicah 
pa so za prešerno razpolože-
nje skrbeli animatorji. 

Organizatorjem pustova-
nja v Kranju se je sfižil napo-
vedani sprevod drugih pust-
nih mask, so pa med deveti-

mi sodelujočimi skupinski-
mi maskami izbrali najbolj-
šo. Naj pustna maska je tako 
postala skupina Kranjski 
kumik, ki je prejela za 1.500 
evrov nagrad: 400 evrov go-
tovine, dva tisoč žetonov Ca-
sinoja Faraon v Kranju in 
enotedenski najem apartma-
ja za osem oseb na otoku 
Pag, ki ga je podarila timstič-
na agendja Odisej. Pomerili 
so se še jedci krofov - v treh 
minutah jih je največ pojedel 
Marjan Meglič iz Tržiča in si 
"prijedel" celoletno vstopni-
co za fitness v Megacentru. 

Šesta povorka šestih občin, 
ki so jo pripravili krajani Vo-
klega s prijatelji, je po Kranju 
krenila v Medvode, Smled-
nik, Vodice, Komendo, Za-
log, Cerklje in skozi Šenčur 
spet v Voklo. Tamkajšnje 

prebivalce so ob gostobesed-
nem komentarju Kondija Pi-
žoma spravljali v smeh s ša-
ljivim prikazom najbolj aktu-
alnih tem v državi - od zaple-
tov z romsko družino Stro-
jan, ki je bila tudi hit letoš-
njega pusta, do volilnih za-
pletov v Izoli. V njihovem 
pustnem sprevodu so sode-
lovali tudi ptujski kurenti, 
orači in bičarji. 

Tudi Godlarji, ki so v ne-
deljo pripravili že 17. pustno 
povorko v Šenčurju, niso po-
zabili na Strojanove. Skupaj 
s povezovalcem Kondijem 
Pižomom so si med drugim 
privoščili še snovalce golf-
skega igrišča v Lipici, nekda-
njega tržiškega župana Pav-
la Ruparja, oddajo Piramida, 
slovenske nogometaše. 
Meto Rupel in njena naku-

povanja ter druge akterje 
najbolj znanih dogodkov 
preteklega leta. 

V Tržič so v nedeljo fantje 
iz Loma znova privlekli 
Vomnsk poh (Lomski ploh), 
saj od božiča do pusta v nji-
hovi vasi znova ni bilo nobe-
ne poroke. Na etnografski 
prireditvi so 30 metrov dol-
go in 80 let staro smreko na 
dražbi prodali za 1010 evrov. 
Kupil jo je Marjan Lombar 
iz Begunj. V nedeljo je na 
Črnem vrhu potekal tudi 41. 
smuk za trofejo Svinjska gla-
va. 

Pustno razpoloženi so bili 
tudi drugod. Priložnost za 
pustne norčije pa bo tudi še 
danes. Popoldne bodo na 
primer star pustni običaj vle-
ke ploha pripravili v Zgor-
njih Gorjah in v Podhomu. 

Naj pustna skupina v Kranju - Kranjski kurnik. t foio; simon Subic V Šenčurju so izdali svoj Godla tolar. / foio: s.mon Sub« 

V povorki šestih občin so se predstavili tudi Strojanovi. 
/ Foto; Simon iubic 

Nevesti iz Loma so v Tržiču prodali še kosmatega ženina -
Vomnsk poh. / Foto: Simon Subic 

Na Španovem vrhu je morala reševalna enota Sw(ina fly 
nekatere ponesrečence oživljati celo z elektrošokom. 
/ Foto: Anka BulovM 

Letošnje pustovanje se je na Bledu začelo z izdelovanjem 
mask in pustnim rajanjem pred info središčem TNP, kjer 
so pripravili tudi Triglavsko tržnico. / foto: viima sunovn.k 

mailto:info@linda.si
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Jelovica kot vroča žemljica 
Lani je Jelovica poslovala ponovno z dobičkom. Izredno se je povečala prodaja na slovenskem trgu. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Škofja Loka - "Lani smo pro-
dajne načrte presegli, pove-
čana realizacija pa žal ni 
obrodila boljšega rezultata. 
Kljub vsemu izkazujemo ne-
revidiran dobiček 18 milijo-
nov tolarjev oziroma dobrih 
75 tisoč evrov, kar je za skoraj 
tretjino več kot v letu 2005. 
Letne prodajne načrte smo 
presegli za dva odstotka, gle-
de na leto 2005 pa za osem 
odstotkov," je radožila pred-
sednica uprave Jelovice mag. 
Nada Marija Slovnik na pet-
kovi tiskovni konferenci, 
sklicani po seji nadzornega 
sveta. Bruto dodana vrednost 
podjetja in bruto dodana 
vrednost na zaposlenega sta 
glede na rezultate iz leta 
2005 boljši za nekaj odstot-
nih točk, pri čemer je dodana 
vrednost na zaposlenega v 
Jelovici dober odstotek nad 
povprečjem panoge v državi. 

Velika rast prodaje doma 

Značilnost lanskega po-
slovnega leta v Jelovici je iz-
razito povečanje prodaje na 
slovenskem trgu, ki je večja 
za 23 odstotkov, glede na leto 
2005, v primerjavi z letom 
2004 pa je večja skoraj za 
polovico (47 odstotkov). Za-
radi tega se v skupni prodaji 
zmanjšuje delež izvoza, ki se 
mu bodo morali v letos, po 
besedah Slovnikove, bolj po-
svetiti. Slovenski trg je pre-

Mag. Nada Marija Slovnik 

majhen, da bi se zanašali le 
nanj, in Jelovica, ki ima da-
nes 570 zaposlenih (od tega 
36 v invalidski delavnici), se 
mora usposobiti in posvetiti 
konkurenčnemu nastopu na 
tujih trgih. 

Dobiček načeli stroški 

Čeprav je po dolgih letih 
izgub poslovanje z dobičkom 
uspeh, pa ta ni bil dosežen v 
načrtovani višini. Izjemno so 
se namreč povečali stroški za 
material, ki so glede na leto 
prej večji za 16 odstotkov, in 
storitve, ki so se podražile za 
28 odstotkov. Cena hlodovi-
ne se je povišala za dobrih 28 
odstotkov, steklo dvakrat po 
sedem odstotkov, veliko višjo 
ceno dosega tudi okovje. Po-
sebno poglavje so težave z 
nabavo lesa. "Že v prvih lan-
skih mesecih smo čutili po-
manjkanje lesa, vendar smo 

to pripisovali hudi zimi. 
Sneg je skopnel, cene pa so 
še vedno naraščale, težave z 
dobavo lesa so se nadaljevale. 
O razlogih lahko zgolj ugiba-
mo, menimo pa, da je za to 
kriv povečan izvoz v sosed-
nje države," razmišlja pred-
sednica uprave. Cena kubič-
nega metra smreke hlodovi-
ne se je v dobrem letu zviša-
la za skoraj 20 evrov na ku-
bični meter. 

Investirajo za razvoj 

Po načrtih uprave za leto 
2007, ki jih je na decembrski 
seji potrdil tudi nadzorni 
svet, bo Jelovica rasla z 
osemodstotno rastjo prodaje 
in sedemodstotno rastjo do-
nosnosti kapitala, najmanj 
takšno rast kapitala pa terjajo 
tudi lastniki. Po dolgih letih 
se je Jelovica lotila obnavlja-
nja tehnološke opreme. V 
obratu montažnih hiš v 
Preddvoru so tik pred inve-
sticijo v podaljšanje proiz-
vodne hale, do konca marca 
pa bodo dobili nov CNC stroj 
za izdelavo zahtevnih izdel-
kov na področju stavbnega 
pohištva. "Naša dolgoročna 
usmeritev ostaja proizvodnja 
stavbnega pohištva in mon-
tažnih hiš. Januarja smo pro-
dajo hiš povečali za več kot 
sto odstotkov, glede na isto 
obdobje lani, kar pomeni, da 
smo ujeli stik s kupci. To 
nam je uspelo z nenehnim 
sledenjem razvojnim tren-

dom, varovanjem okolja in 
upoštevamo zahteve po raci-
onalni rabi energije. To se 
odraža tudi v naših bodočih 
izdelkih: pasivnih, nizkoe-
nergijskih hišah z vsemi 
vgrajenimi elementi," je bila 
zadovoljna predsednica 
uprave Marija Nada Slovnik. 

Vroča žemljica 

Oktobra lani sta državna 
KAD in SOD objavila razpis 
za prodajo svojega deleža v 
škofjeloški Jelovici in se za-
radi velikega interesa odloči-
la za dražbo skoraj 25-
odstotnega deleža. Kar šest 
ponudnikov kaže na to, da je 
Jelovica s pozitivnim poslo-
vanjem, kot je dejala Slovni-
kova, postala "vroča žemlji-
ca". Zaradi napovedi pre-
vzemne ponudbe škofjelo-
škega podjetnika Bojana 
Starmana je bila dražba si-
cer odpovedana, je pa ome-
njeni podjetnik na zadnji 
seji nazornega sveta prevzel 
njegovo predsedovanje. Po-
govori o lastniških spre-
membah gredo očitno pov-
sem mimo uprave (to velja 
tudi za presenetljivega irske-
ga partnerja), slišali smo le, 
da je nadzorni svet ugotovil, 
da predsedovanje svetu in 
nakupne ambicije Starmana 
niso v koliziji. O poslovni in 
politični higieni pa se lastni-
ki in politiki (v ozadju so 
prepoznavne povezave v 
NSi) očitno ne sprašujejo. 

Bela knjiga slovenskega gospodarstva 
Na prenovljeni Gospodarski zbornici Slovenije so pripravili predloge za večjo konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - V sredo so na Go-
spodarski zbornici Slovenije 
(GZS) pripravili tako imeno-
vano strateško konferenco o 
konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva, na kateri so 
predstavili tudi Belo knjigo 
predlogov za večjo konku-
renčnost. Že uvodničarja - za-
časni predsednik GZS Samo 
Hribar Milič, kot tudi Marjan 
Širaj, vodja projekta, sta opo-
zorila, da naj bi bela knjiga 
postala nova metoda dela 
GZS, s katero bi stalno pre-
verjali in predlagali potrebne 
ukrepe za izboljšanje pogojev 
poslovanja slovenskega go-
spodarstva. Minister za javno 
upravo Gregor Virant pa je 
belo knjigo primerjal kar z 
vsakoletnimi Zahtevami slo-
venske obrti, ki jih po temelji-
ti razpravi na vseh ravneh pri-
pravljajo na Obrtni zbornici 

Začasni predsednik CZS v ministrski družbi 

Slovenije. Udeleženci sredi-
ne konference so prejeli knji-
žico, v kateri je zapisanih 62 
predlogov GZS za večjo kon-
kurenčnost slovenskega go-
spodarstva v letu 2007, ki so 
jih strnili v osem tematskih 
poglavij. Dodali pa so tudi 
seznam zakonov ter drugih 
aktov, ki jih je za uresnifitev 

predlogov GZS treba spre-
meniti. Uvodna misel začas-
nega predsednika MUiča je 
bila, da je sicer bilanca uspe-
ha slovenskega gospodarstva 
resnično zavidljivo dobra, da 
pa se v bilanci stanja kažejo 
precejšnji problemi, ki uteg-
nejo že srednjeročno poslat 
šati poslovanje. V razpravi je 

poleg ministia Viranta sode-
lovala tudi ministrica za delo 
družino in socialne zadeve 
Marjeta Cotman, predstavni-
ca ministrstva za gospodar-
stvo Marta Slokar in vrsta vid-
nih gospodarstvenikov in 
ekonomskih strokovnjakov. 
Na pripravljene predloge več-
jih prip>omb ni bilo, razen po-
misleka, da zniževanje stro-
škov (cene) delovne sile ne 
more biti najpomembnejša 
strateška usmeritev. Name-
sto številnih javnih skladov 
Slovenija potrebuje razvojno 
banko, so predlagali, država 
pa bi morala učinkoviteje 
podpirati tuje naložbe. Nujno 
je nadaljnje odstranjevanje 
birokratskih ovir, vse po-
membnejša pa bo postala 
energetska neodvisnost, ki 
narekuje iskanje novih virov 
in energetskih lokacij, saj po-
staja uvoz (električne) energi-
je vse bolj iluzija. 

Umik iz gospodarstva 
se nadaljuje 
v četrtek se je iztekel rok za ponudbe v 24 
družbah, v petek pa so objavili razpis za deleže 
še v desetih družbah. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana - Iz Kapitalske 
družbe so sporočili, da se je v 
četrtek iztekel rok za zbiranje 
ponudb za nakup delnic in 
poslovnih deležev v 24 pod-
jetjih, za katera sta 15. decem-
bra lani Kapitalska družba in 
Slovenska odškodninska 
družba objavili skupno javno 
ponudbo za nakup. Gre za 
delnice v 21 družbah in po-
slovne deleže v 3 družbah z 
omejeno odgovornostjo. Ka-
pitalska družba je potencial-
nim kupcem ponudila lastni-
ške deleže v 13 delniških 
družbah (pri treh družbah se 
zbirajo ponudbe tudi za ra-
čun pokojninskih skladov, ki 
jih upravlja) in treh družbah 
z omejeno odgovornostjo 
(pri dveh družbah se zbirajo 
ponudbe tudi za račun Prve-
ga pokojninskega sklada RS), 
Slovenska odškodninska 
družba v 16 delniških druž-
bah in eni družbi z omejeno 
odgovornostjo. Zbiranje po-
nudb je sicer nezavezujoče 
za ponudnike in brezpogoj-
no za kupce. Rok veljavnosti 
ponudbe je do vključno 16. 
aprila. Možna so tudi dodat-
na pogajanja s posameznimi 
ponudniki. V petek se je že 
sestala posebna komisija, ki 

jo sestavljajo predstavniki 
Kapitalske družbe in Sloven-
ske odškodninske družbe in 
odprla vse prejete ponudbe. 
Na razpis je prispelo 24 ve-
ljavnih ponudb za lasmiške 
naložbe v 13 družbah. Vse 
prispele ponudbe bosta pro-
dajalca pregledala ter sprejela 
odločitev o nadaljnjih prodaj-
nih aktivnostih. 

Kapitalska družba in Slo-
venska odškodninska družba 
sta v petek tudi objavili javno 
zbiranje ponudb za odkup še 
desetih podjetij. Tokrat bosta 
svoje delnice in poslovne de-
leže ponudila skupaj z drugi-
mi večjimi lastnild. Večino-
ma bodo ponujeni paketi 
presegali 25-odstotni lastni-
ški delež, zato se prodajalci 
nadejajo dobrih ponudb in 
najvišje možne prodajne 
cene. Na seznamu prodaja-
nih podjetij so Iskra Avto-
elektrika, Salus, Naravno 
zdravilišče Topolšica, Do-
mel, Velana, Labod, Hotel 
Krim, Beti in Stilles ter 
Splošna plovba, za katero 
pričakujejo še posebej velik 
interes. Ponudbe, ki ne bodo 
zavezujoče za prodajalce, 
bodo zbirali do 3. aprila, ve-
ljavne pa morajo biti do 20. 
junija oziroma v primeru 
Splošne plovbe do 3. julija. 

Občina Bled 
Župan 

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora - 2ureP-1 
(Ur. I. RS št. 110/02,8/03) ter 16. člena Statuta Občine Bled 
(Ur. I. RS št. 119/03) je župan Občine Bled sprejel 

SKLEP 
o javni razgrnitvi 

Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za središče Bleda (Ur. I. RS št. 90/98, 
4/02, 39/02, 99/02, 120/05, 121/05), ureditvena enota 
H1 • Hotel Astofia 

1. člen 
Predlog sprememb in dopolnitev prostorskega akta se javno 
razgrne v prostorih Občine Bled. 

2. člen 
Javna razgrnitev bo trajala v času od 27. februarja 2007 
do 27. marca 2007. 

3. člen 
V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi, organiza-
cije ter ostali zainteresirani pisne pripombe v knjigo pripomb na 
mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov Občina Bled. Cesta 
svobode 13, 4260 Bled ali na elektronski naslov obcl-
na@bled.si. 

4. člen 
Javna obravnava 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, 
ki bo v sredo, 21. marca 2007, ob 17. uri v spodnji sejni 
dvorani Občine Bled. 

Župan: 
Janez Fajfar 

univ. dipl. etnolog, profesor geografije 

Številka: 3505-5/2006 
Datum: 16. februar 2007 OBCSM BLED. OMU avotode I3. OUD 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
mailto:na@bled.si
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Spremenili pravilnik 
C V E T O Z A P L O T N I K 

Kranj - Minister za finance 
Andrej Bajuk je spremenil 
pravilnik o vračilu trošarine 
za gorivo, ki ga kmetje, kme-
tijska podjetja in druge pra-
vne osebe uporabljajo za po-
gon kmetijske in gozdarske 
mehanizacije. Spremembe 
že veljajo, prvič pa jih bodo 
upoštevali pri vračilu trošari-
ne za letošnje leto. 

Po novem bodo kot povr-
šino zemljišč v uporabi, za 
katero bo možno uveljavljati 
vračilo dela trošarine, upoš-
tevali površine Gerkov (gra-
fične enote rabe kmetijskih 
zemljišč), za gozd pa površi-
ne, kot jih izkazuje zemljiški 
kataster. Nomativiia poraba 

za njivo, vrt, trajni in barjan-
ski travnik in ekstenzivni sa-
dovnjak znaša 200 litrov na 
hektar, za intenzivni sadov-
njak 420 litrov, za plantaže 
gozdnega drevja 50 litrov, za 
gozd ali kmetijsko zemljišče, 
poraslo z gozdnim drevjem, 
pa 15 litrov. Vračilo trošarine 
lahko uveljavljajo kmetje, sa-
mostojni podjetniki, kmetij-
ska podjetja in druge pravne 
osebe, ki imajo na dan 30. ju-
nij v uporabi toliko gozda in 
kmetijskih zemljišč, da 
skupna normativna poraba 
znaša vsaj 540 litrov. Do vra-
čila trošarine so upravičeni 
tudi vsi, ki sicer nimajo kme-
tijskih zemljišč, a imajo v 
uporabi vsaj deset hektarjev 
gozda. 

ŽELEZNIKI 

Lastniki gozdov tekmovali v veleslalomu 

Gozdarji železnikarske krajevne enote zavoda za gozdove 
so v sredo pripravili na Soriški planini tradicionalno, četrto 
tekmovanje lastnikov gozdov in njihovih družinskih članov 
v veleslalomu. Nastopilo je 56 tekmovalcev. Med najmlajši-
mi (starimi do 16 let) je zmagal Andrej Benedičič pred Katjo 
Benedičič in Klemenom Jelencem. Med ženskami je bila na-
jhitrejša Alenka Lotrič, druga je bila Jolanda Benedičič in 
tretja Anica jelene. Med moškimi do 55 let je slavil Boštjan 
Bernik pred Izidorjem Pintarjem in Andrejem Marenkom, 
med več kot 53 let starimi pa janež Potočnik pred janežem 
Egartom in Vinkom Lotričem. Prireditev je po besedah vod-
je krajevne enote zavoda Boštjana Škrlepa lepo uspela, k 
temu pa so poleg nastopajočih prispevali tudi Smučarski 
center Soriška planina z ugodno ceno smučarskih vozovnic 
in brezplačno uporabo tekmovališča, Marenkovc z izdelavo 
lesenih pokalov ter navijači. C. Z. 

Lastniki gozdov iz Martinj Vrha pred štartom 

O B Č I N A Ž I D O V N I C A 
Breznica 3, 4274 Žirovnica 

Tel.: 04/5809 100. faks; 04/5809109 

OBVESTILO 
Občina Žirovnica obvešča, da je v Uradnem listu RS, št. 14/07, 
objavljen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto 
direktorja občinske uprave Občine Žirovnica (m/ž). Rok za 
prijavo je 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. 

Številka: 100-0002/2007 
Datum: 16. 02. 2007 Leopold POGAČAR 

ŽUPAN 

Mir V glavi in veselje pri delu 
"Kmetje premalo razmišljajo o prihodnosti svojih kmetij," meni nizozemski strokovnjak dr. Abele 
Kuipers in poudarja, da dober razvojni načrt prinaša mir v glavi, veselje pri delu in denar v žepu. 

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

Strahinj • "Prav je, da ste go-
renjski kmetje ponosni na 
svoje rejske dosežke, vendar 
se morate vseskozi prilagaja-
ti spremembam v skupni 
kmetijski politiki in na trgu, 
da boste lahko ponosni tudi 
čez deset, dvajset let...," je 
na četrtkovem posvetu Kme-
tovanje s kvoto in premijami 
dejal vodja istoimenskega 
slovensko nizozemskega 
Twinning projekta dr. Abele 
Kuipers, sicer tudi predsed-
nik komisije za govedorejo 
pri Evropskem združenju za 
živinorejo in ekspert z nizo-
zemske univerze V/agenin-
gen, ki ni skoparil s pohvala-
mi, a tudi ne z opozorili. 
"Kmetje v prihodnje ne bodo 
več prejemali plačil za pride-
lavo, ampak za to, da bo po-
krajina urejena. To je dobra 
priložnost za Slovenijo, ki 
ima zelo lepo pokrajino. Poj-
dite v Bruselj, pokažite jim 

vrednost te pokrajine in de-
nar se bo zanesljivo našel," je 
dejal dr. Kuipers in kmetom 
svetoval, naj spoštujejo za-
hteve navzkrižne skladnosti, 
saj se jim lahko zgodi, kot se 
je lani stotim nizozemskim 
kmetom, ki so ostali brez 
subvencij, ker niso izpolnje-
vali standarda za dobro po-
čutje živali. "Zemlja ni nikjer 
na svetu tako draga, kot je na 
Nizozemskem in na Gorenj-
skem," je ugotavljal nizo-
zemski strokovnjak in se niti 
malo čudil temu, da je Slove-
nija pri investicijah na kmeti-
jah na prvem mestu med 
vsemi novimi članicami Ev-
ropske unije. "Videl sem ve-
liko lepih hiš in hlevov, po 
dva, tri novejše traktorje na 
kmetijah, nove kombajne 
...," je dejal in pristavil: "Naj-
boljša naložba bi bila nakup 
mlečne kvote." Ko je hodil po 
slovenskih kmetijah, je tudi 
opazil, da kmetje zelo dobro 
skrbijo za krave, teleta pa so 

Mirko Rimahazi 

še pogosto v preveč vročih in 
vlažnih prostorih ter skupaj s 
kravami. "Vem, da kmetje 
veliko delajo, vendar bi vsaj 
en dan ali dva na leto morali 
razmišljati o prihodnosti 
kmetije," je dejal in poudaril: 
"Dobra strategija daje več 
miru v glavi, več veselja pri 
delu in tudi boljše finančne 
rezultate." 

Del udeležencev posveta Kmetovanje s kvoto in premijami 

L|UBL)ANA 

Danes izplačilo preostalih subvencij 

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo na podla-
gi že izdanih odločb danes, v torek, izplačala kmetom in 
drugim upravičencem še preostali del lanskih neposrednih 
plačil na površino (eko o) in izravnalnih plačil za območja z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD). 
Skupno bo izplačala 43,8 milijona evrov plačil za območja 
OMD in 4,8 milijona evrov eko o plačil. Prvi del subvencij je 
izplačala že decembra lani. C. 2 . 

ŠKorjA LOKA 

Vpliv dolgoživosti živali na gospodarjenje 

Govedorejsko društvo Škofja Loka bo v sredo ob 9. uri pri-
pravilo v gasilskem domu na Trati pri Škofji Loki predavanje 
o pomenu dolgoživosti živali za gospodarjenje na kmetiji. 
Predavala bo dr. Marija Klopčič z biotehniške fakultete. C. Z. 

MAVČIČE 

Predstavitev ukrepov kmetijske politike 

V petek ob lo . uri bo v Mavčičah predavanje kmetijske sve-
tovalne službe o izvedbi ukrepov letošnje kmetijske politike. 
Predstavili bodo novosti pri uveljavljanju neposrednih plačil 
in pri ukrepih iz programa razvoja podeželja. C. Z. 

Mirko Rimahazi, po do-
mače Repečnik iz Spodnjih 
Gonj, takšno strategijo ima 
in jo je predstavil tudi udele-
žencem posveta. Kot je dejal, 
na družinski kmetiji, kjer ob-
delujejo 82 hektarjev lastne 
in najete zemlje, redijo 160 
glav živine, dosegajo povpre-
čje 8.500 kilogramov mleka 
na kravo in imajo za prirejo 
mleka 590 tisoč kilogramov 
kvote, razmišljajo predvsem 
o dveh možnostih: o poveča-
nju prireje mleka ali o prede-
lavi mleka. Prednost dajejo 
drugi možnosti, pri tem pa 
načrtujejo, da bi v projekt 
vključili še druge kmete ter 
poskušali pridobiti blagovno 
znamko Bohinjski sir. Re-
zultati vprašalnika Kako slo-
venski kmetje razmišljajo o 
svoji prihodnosti, ki jih je 
predstavila dr. Marija Klop-
čič z biotehniške fakultete, 
so med dnigim pokazali, da 
le na polovici kmetij razmiš-
ljajo o prihodnjem razvoju. 
Na teh kmetijah tudi kažejo 
več zanimanja za dober stro-
kovni nasvet o strateškem 
načrtu in o gospodarjenju. 

Č E Š N j l C A 

O povišanem krvnem tlaku in holesterolu 

V četrtek ob štirih popoldne bo v zadružnem domu na Češ-
njici predavanje Alenke Košir, patronažne sestre iz Zdrav-
stvenega doma Škofja Loka, o boleznih sodobnega časa -
povišanem krvnem tlaku, sladkorju in holesterolu. Na pre-
davanje vabita Društvo podeželskih žena Selške doline in 
kmetijska svetovalna služba. C. Z. 

ŠKOF)A LOKA 

Predavanje za rejce in ljubitelje konj 

Kmetijska svetovalna služba in Kmetijsko gozdarska zadru-
ga Škofja Loka vabita rejce in ljubitelje konj v četrtek ob 16. 
uri v sejno sobo zadruge na Trati na predavanje o reproduk-
ciji in spolno prenosljivih boleznih konj. Predaval bo prof 
dr. Marjan Kosec'z veterinarske fakultete. C. Z. 

POLJANE 

Najprej predavanje, potem še občni zbor 

člani Društva podeželske mladine Škofja Loka bodo v petek 
zvečer (z začetkom ob 19. uri) v lovskem domu v Poljanah naj-
prej prisluhnili predavanju Draga Freliha o vzponu na sedem-
tisočak Pik Lenin, nato pa bo še občni zbor društva. Obravna-
vali bodo poročila o lanskem delu in program za letos. C. Z. 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si


stran 4 URADNI VESTNIK GOREN JSKE Št. 3-20. II. 2007 

16. člen 

Proračunskih sredstev nI mogoče prerazporeiatl. razen pod pogoji in na način, ki 
jih določa ta odlok in zakon o javnih financah, upoštevaje strukturo predloga pro-
računa. Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodk:>v in odhodkov, računom 
finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena župan lahko prerazporedi proračunska 
sredstva tako. da spremeni namen In višino sredstev, če s t$m ni bistveno ogro-
ženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. 

O prerazporeditvi proračunskih sredstev iz drugega odstavka tega člena mora žu-
pan poročati občinskemu svetu vsakih šest mesecev. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena predsedniki svetov krajevnih skupnosti lah-
ko prerazporedijo proračunska sredstva tako. da spremenijo namen in višino 
sredstev, če s tem nI bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sred-
stva zagotovljena. 
O prerazporeditvi proračunskih sredstev iz četrtega odstavka tega člena morajo 
predsedniki svetov krajevnih skupnosti poročati svetu krajevne skupnosti in ob-
činskemu svetu vsakih šest mesecev. 

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno poveča vrednost 
projektov iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta. O po-
večanju vrednosti projekta nad 20% odloča občinski svet. 

Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnega programa tekočega leta in se jim za-
ključek financiranja zaradi prenosa plačil iz predhodnega leta prestavi v tekoče 
leto. se v 30 dneh od uveljavitve pnsračuna brez soglasja občinskega sveta uvr-
stijo v načrt razvojnega programa tekočega leta. 

Novi projekti se lahko uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta samo na 
podlagi odk>čltve občinskega sveta. 

17. člen 

Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavlja-
ta obveznost in višina izplačila. 

18. člen 

Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračun-
skih sredstev se lahko sklene samo v skladu s predpisi o javnem naročanju. 

19. člen 

Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti in predložiti finančne načrte naj-
pozneje v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna. 
Finančni načrt posrednega uporabnika mora biti v skladu s sprejetim proraču-
nom. 
V finančnem načrtu se prikaže realizacija za leto 2005, realizacija za leto 2006 
ali ocena realizacije, če poročilo še ni sprejeto in plan za leto 2007 in primerjava 
plana za leto 2007 na obe predhodni teti. 
Posredni uporabniki proračuna so dolžni do 28. 2. 2008 občini predložiti poro-
čila o delu, zaključne račune za leto 2007 in realizacijo finančnega načrta 2007 

20. člen 

Neposredni uporabniki pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in let-
no poročilo za preteklo leto in ga predložijo županu do 28. februarja tekočega 
leta. 

Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo predložiti letno poročilo za 
preteklo leto skupaj z obrazložitvami županu do 28. feb-uarja tekočega leta. 

Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo 
leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance do 31. marca tekočega leta. 

Župan predloži predlog zaključnega računa občinskemu svetu v sprejem. 

Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, 
pristojno za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu. 

Krajevne skupnosti in posredni uporabniki predložijo premoženjske bilance za 
preteklo leto do 30. marca tekočega leta za finance pristojnemu organu občin-
ske uprave. 

Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki vključuje tudi premoženjske bi-
lance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev in krajevnih skupnosti, pred-
loži občinska uprava do 30. aprila Ministrstvu za finance. 

5. PRORAČUNSKI NADZOR 

21. člen 

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim In računovodskim po-
slovanjem uporabnikov glede na namen. ot)seg. dinamiko in smotrnostjo porabe 
sredstev proračuna. 

Če se pri proračunskem nadzoru ugotONn, da se sredstva ne uporabljajo za name-
ne. za katere so bila dodeljena, odbor zahteva, da se ta sredstva vrnejo v prora-
čun ter o tem obvesti občinski svet. 

Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oz. drugih 
porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oz. predstojniki in vodja računovod-
stva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna. 

Na zahtevo občinske uprave so posredni oz. drugi porabniki proračuna dolžni 
predložili podatke za analizo porabe proračunskih sredstev. 

Če porabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z dotočili tega odloka, jim 
lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi financiranje. Župan o tem poroča ot>-
činskemu svetu, le ta pa lahko dokončno ustavi financiranje. 

6. ZADOLŽEVANJE 

22. Člen 

Zadolževanje občine je možno na način In v skladu s 85. členom zakona o javnih 
financah ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna. 
Javno podjetje Komunala Kranjska Gora. d.o.o. se lahko v letu 2007 zadolži do 
višine 360.966 EUR. 

23. člen 

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina Kranjska Gora. se 
smejo zadolževati le s soglasjem občine. Izdana soglasja se štejejo v obseg mož-
nega zadolževanja občine. 
V letu 2007 se lahko zadolži le Javno podjetje Komunala Kranjska Gora. d. o. o., 
do višine 360.966 EUR. 

24. člen 

Občina sme dati poroštvo za Izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih za-
vodov. katerih ustanoviteljica je največ do višine 5% realiziranih prihodkov Iz bilan-
ce prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem daje poroštvo. Iz-
dana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine. 

Občina lahko v letu 2007 izda soglasje ali poroštvo le Javnemu podjetju Komu-
nala Kranjska Gora, d. o. o., do višine 360.966 EUR. 

O soglasju ali poroštvu odloča občinski svet. 

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

25. člen 

Če bo v letu 2007 potrebno začasno financiranje občine, se za čas začasnega 
financiranja uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju, ki ga izda župan. 

26. člen 

Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju 
tekočega leta. 
Poročilo mora vsebovati podatke, ki jih določa zakon o javnih financah. 

27. člen 

Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so sestavni dela 
tega odloka, ravno tako tudi finančni načrti ožjih delov. 

28. člen 

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

Št.: 410/1-3/2007 
Datum: 16.02.2007 

Župan: 
Jure ŽERJAV, prof. 
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VSEBINA 

O 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
USTAVNO SODIŠČE 
ODLOČBA O RAZVELJAVITVI ODLOKA O ZAČASNIH UKREPIH ZA 
ZAVAROVANJE PROSTORA V OBČINI KRANJSKA GORA 

OBČINA KRANJSKA GORA 
ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2007 

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO S O D I Š Č E 

REPUeuKA SLCPVENUA. USTAVNO $OOtdC6. K ^ f O V N O V A 10. tOOO LIU8UANA 

Številka: U-l-338/05-10 
Datum: 25. 1. 2007 

ODLOČBA 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem s po-
budami Nevenke Grozine iz Kranjske Gore. Damjana Jensterla z Bleda in Milana 
Polaka iz Gozd Martuljka, Mija Dasoviča iz Kranjske Gore ter Marjana Skukana iz 
Kranjske Gore in Maruše Škopac iz Ljubljane, na seji 25. januarja 2007 

odločilo: 

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora v Občini Kranjska Gora (Urad-
ni vestnik Gorenjske, št. 8/05) se razveljavi. 

Obrazložitev 

A. 

1. Pobudniki izpodbijajo Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora v Ob-
čini Kranjska Gora (v nadaljevanju Odlok), ker je z njim na nezakonit način spre-
menjen 9. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Kranjska Gora (Uradni list. št. 37/02 - ur. p. b. - v nadaljevanju Odlok o PUP), ki 
območjem za stanovanja In kmetije določa dopustne namembnosti in dejavnosti. 
Z Odlokom naj bi bila spremenjena Odlok o PUP in namenska raba, določena s 
prostorskim planom. Sprememba Odloka o PUP naj bi bila mogoča te po enakem 
postopku, kot je predpisan za osnovni akt oziroma po skrajšanem postopku, do-
ločenim v 34. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS. št. 110/02 in 
8/03 - popr. - v nadaljevanju ZUreP-1). Pobudniki navajajo, da izpodbijani akt 
predpisuje pridobitev soglasja občinske uprave, za kar naj ne bi bilo pravne pod-
lage v ZUreP-l in v Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS. št. 110/02 In nasl. 
- v nadaljevanju ZGO-1). Opredelitve zgradb v 3. členu Odloka naj bi bile v ne-
skladju z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in določit-
vi objektov državnega pomena (Uradni list RS. št. 33/03). Občina naj ne bi pred-
lagala vpisa začasnih ukrepov zemljiško knjigo v skladu s tretjim odstavkom 82. 
člena ZureP-1. Odlok pa naj bi bil pripravljen tudi brez programov priprave pros-
torskih aktov, kar naj bi bilo v neskladju s tretjim odstavkom 83. člena ZUreP-1. 

2. Pobudnika Marjan Skukan in Manjša Škopac kot lastnika objekta na območ-
ju. za katerega so predpisani začasni ukrepi, navajata, da sta pridobila gradbeno 
dovoljenje za gradnjo sob za prenočevanje, ker naj na podlagi izpodbijanega od-
loka gradnja apartmajev ne bi bila dopustna. Njun objekt naj bi bil še v gradnji, 
zato bi v primeru razveljavitve Odloka lahko zaprosila za spremembo gradt̂ enega 
dovoljenja za gradnjo apartmajev. 

3. Občina odgovarja, da Odlok ne spreminja prostorskih dokumentov občine, 
ampak jih le podrobneje definira. Namenska raba zemljišč naj se ne bi spreminja-
la. Odlok r̂ aj bi bil sprejet za celotno občino, zato naj ne bi bila smiselna vknjiž-
ba začasnih ukrepov v zemljiško knjigo. Določba 3. člena Odloka naj bi podro-
bneje definirala stanovanjski hotel iz 6. člena Odloka o PUP. Določbi 4. in 5. čle-
na Odloka naj bi pojasnjevali 1. in 2. točko 9. člena Odloka o PUP. Z začasnimi 
ukrepi naj bi se v strnjenih vaških naseljih omejevala gradnja večjih objektov, ki 
naj bi bistveno presegali stavbne volumne obstoječih starejših objektov. Gradnja 
večjih objektov naj bi bila dopustna le v novih naseljih na obrobjih vasi. Z izpodbi-
jano določbo 6. člena Odloka naj bi Občina omejila število stanovanjskih enot v 
posameznem objektu in s tem preprečila gradnjo večjih objektov. Z Odlokom naj 
bi bili podrobneje opredeljeni pogoji za posege v prostor. Vsi ti ukrepi naj bi bili 
vključeni v nove prostorske akte. ki naj bi bili že v pripravi. 

B. 

4. Ustavno sodišče je pobudo Nevenke Grozina poslalo v odgovor Občini. Nato 
je pobude zaradi skupnega obravnavanja in odločanja združilo, ker so po vsebini 
enake. Zato teh pobud tudi ni pošiljalo v odgovor nasprotni udeleženki, saj je ta 
imela možnost, da odgovori na vse zatrjevane neskladnosti Odloka. Pobudnika 
Marjan Skukan in Maruša Škopac sta lastnika nepremičnine na območju, ki se 
ureja z izpodbijanim aktom, zato izkazujeta pravni interes. Ker se navedbe v po-
budah vsebinsko ne razlikujejo, se Ustavno sodišče ni spuščalo v vprašanje pra-
vnega interesa drugih pobudnikov. Ustavno sodišče je pobude sprejeto in glede 
na izpolnjene pogoje po četrtem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodiš-
ču (Uradni list RS. št. 15/94 • v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o 
stvari sami. 

5. Odtok na območju, ki se ureja z Odlokom o PUP, ureja prepoved gradnje, re-
konstrukcije in spremembe namembnosti obstoječih objektov in delov objektov v 
objekte in stanovanja za sekundarno bivanje. Z določbo 4. člena Odloka je pred-
pisano. da je na posameznih ureditvenih območjih dopuščeno le krajanom, ki 
opravljajo turistično dejavnost, da poleg treh stanovanjskih enot, namenjenih za 
stalno bivanje, uredijo še tri nastanitvene enote za turistično dejavnost pod pogo-
jem, da pridobijo lokacijske pogoje in soglasje h gradnji, ki jih izda občinska upra-
va. Po določbi 5. člena v posameznih ureditvenih enotah vaških jeder novozgra-
jeni objekti ne smejo imeti več kot treh bivalnih enot. pri rekonstrukciji pa se šte-
vilo enot ne sme povečati. Po določbi 6. člena pa je v posameznih ureditvenih 
enotah in na površinah razpršene gradnje dopustna gradnja stanovanjskih objek-
tov le z eno stanovanjsko enoto. 

6. ZUreP-1 v določbah 81. do 84. člena ureja začasne ukrepe za zavarovanje 
urejanja prostora. Po teh določbah se prostorski ukrepi lahko sprejmejo na pod-
lagi programa priprave prostorskega akta, če obstaja utemeljena nevarnost, da 
bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena, oziroma 
da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ali znatno povečali posegi v pra-
vice lastnikov nepremičnin In drugih prizadetih subjektov. Po 2. in 3. točki druge-
ga odstavka 81. člena ZUreP-1 se začasni ukrepi sprejmejo za širitve naselja, ki 
še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja, in za prostorske ureditve, za ka-
tere še ni sprejet lokacijski načrt. Ustavno sodišče je v sklepu št. U-1-86/04 z dne 
22. 9. 2005 že sprejelo stališče, da začasni ukrepi niso predpis, ker akt o začas-
nih ukrepih ureja le posamična razmerja, čeprav ga je sprejel občinski svet v ob-
liki odloka. Zato Ustavno sodišče ni pristojno za njihovo oceno. 

7. Pobudniki trdijo, da Odlok spreminja namembnost In pogoje gradnje, ki jih do-
loča Odlok o PUP. Zatrjujejo torej, da Odtok vsebuje splošne nomie in da je to-
rej predpis. Ustavno sodišče je že večkrat ocenjevalo, ali in pod kakšnimi pogoji 
je treba akt šteti za predpis, pri čemer je bil ključen materialni kriterij. Tako je 
Ustavno sodišče v več odločbah zapisalo, da je. ne glede na izpolnjevanje fomial-
nih pogojev, treba šteli za predpis akt, v katerem so vsebovane splošne in ab-
straktne pravne norme, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti pravnih subjek-
tov. ali če bi te norme navzven povzročale pravne učinke (podobno v odločbi št. 
U-l-87/96 z dne 16. 7.1998, Uradni list RS. št. 56/98 in OdlUSVIl. 145. v skle-
pu št. U-l-110/95 z dne 26. 11. 1998. OdlUS Vil. 210, v odločbi št. U-I-411/98 
z dne 6. 5. 1999, Uradni list RS, št. 41/99 in OdlUS VIII. 87. v sklepu št. U-l-
244/99 z dne 9. 12. 1999. OdlUS IX, 157. v sklepu št. U-1-95/01 z dne 21.6. 
2001. OdlUS X. 127 terv odločbi št. U4-291/02 zdne 12. 12. 2002. Uradni list 
RS. št. 3/03 In 6/03 - popr. in OdlUS XI. 254). 

8. Odlok določa začasne ukrepe za območje, ki je že urejeno z Odtokom o PUP. 
in ne za širitve naselij, ki še niso določena s strategijo prostorskega razvoja, ozi-
roma za prostorske ureditve, za katere še ni sprejet lokacijski načrt, kol to dolo-
ča 81. člen ZUreP-1. Z izpodbijanim Odlokom je Občina na območju, ki ga ureja 
Odlok o PUP. prepovedala spreminjanje namembnosti obstoječih objektov in de-
lov objektov v objekte In stanovanja za sekundsimo bivanje, omejila velikost ob-
jektov in določila pred gradnjo pridobitev dodatnih lokacijskih pogojev. To pa po-
meni, da Občina z Odlokom ni sprejela začasnih ukrepov, kot to določa 81. člen 
ZUreP-1. ampak je z njim spremenila vsebino Odloka o PUP. 

9. Ker je glede na navedeno Odlok treba šteti za predpis, s katerim je bil spre-
menjen Odlok o PUP, bi ga morala Občina sprejeti po postopku, določenem v 
tretjem odstavku 34. člena ZUreP-1. Po tej določbi pa je treba pripraviti program 
priprave, javno razgrnitev, javno obravnavo in pridobiti mnenja nosilcev urejanja 
prostora. Ker Občina Odloka nI pripravila in sprejela po postopku, ki velja za spre-
membe in dopolnitve prostorskih aktov, je Odlok v neskladju s tretjim odstavkom 
34. člena ZUreP-l. Glede na to ga je Ustavno sodišče razveljavilo. 

10. Ker je Ustavno sodišče Odlok razveljavilo že zaradi neskladnosti z ZUreP-1, 
ni ocenjevalo še drugih očitkov pobudnikov. 
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C. 

11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. čle-
na ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebul) ter sodnice in sodnika dr. Zvon-
ko Flšer, Lojze Janko. mag. Marija Krisf>er Kramberger. Milojka Modrijan, dr. Mir-
jam Škrk in dr. Dragk:a VVedam Lukič. Odločbo je sprejelo soglasno. 

Predsednik 
dr. Janez Čebulj 

OBČINA KRANJSKA GORA 

OeCiNAKftVUSKAOOflA KOLODVORSKA UUCA 1 B. 4?« KRANJSKA GORA 

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS št 79/99 in spremem-
bami). 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 72/93 in sprememba-
mi), 16. člena statuta občine Kranjska Gora (UVG 17/99. 8/2000 in 15/2002) 
je občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji 4. seji dne, 14. 2. 2007 sprejel 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2007 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem odlokom se za proračun občine Kranjska Gora za leto 2007 (v nadaljeva-
nju: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter ob-
seg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine. 

2. člen 

Proračun Občine Kranjska Gora za leto 2007 sestavljajo: 
- splošni del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in na-

ložb ter račun financiranja, 
- posebni del proračuna, to je finančni načrt občine In 
- načrt razvojnih programov, 
sprejema pa se na nivoju kontov. 

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani načrtovani dav-
čni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transfemi 
prihodki občine. Na strani odhodkov so izkazani planirani tekoči odhodki, tekoči 
transferi. investicijski odhodki in investicijski transferi. 

V računu finančnih terjatev in naložb so planirana vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. 

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje dolgov, ki 
je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov In odhodkov. 

V finančnem načrtu so izkazani odhodki neposrednega uporabnika proračuna po 
področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, v prilogi pa tudi fi-
nančni načrt neposrednih uporabnikov občinskega proračuna na podlagi predpi-
sane programske klasifikacije proračuna. Neposredni uporabniki občinskega 
proračuna so občinska uprava, krajevne skupnosti In občinski organi: občinski 
svet. nadzorni odbor in župan. 

2. VIŠINA IN SESTAVA PRORAČUNA 

3. člen 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 
konto PLAN 2007 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.001.723 

70 DAVČNI PRIHODKI 4.298.335 
700 Davki na dohodek in dobiček 2.797.776 
703 Davki na premoženje 899.837 
704 Domači davki na blago in storitve 600.722 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.495.326 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.895.761 

711 Takse In pristojbine 
712 Denarne kazni 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
722 Prihodki od prodaje zemljišč In neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev 
PREJETE DONACIJE 
Prejete donacije iz domačih virov 
TRANSFERNI PRIHODKI 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
40 TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Izdatki za blago in storitve 
Plačila domačih obresti 
Rezerve 
TEKOČI TRANSFERI 
Subvencije 
transferi posameznikom In gospodinjstvom 
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Drugi domači tekoči transferi 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Investicijski transferi 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (l.-fl.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKUAJ) 

73 
730 

74 
740 

401 
402 
403 
409 

41 
410 
411 
412 
413 
42 

420 
43 

431 

15.356 
2.086 

296.278 
285.845 
117.092 

12.769 

104.323 
O 
O 

90.970 
90.970 

8.107.173 
1.989.581 

411.245 
63.960 

1.417.655 
O 

96.721 
2.055.571 

57.586 
688.358 
360.758 
948.869 

1.885.644 
1.885.644 
2.176.377 
2.176.377 

-1.105.450 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
konto PLAN 2007 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750) 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

750 Prejeta vračila danih posojil 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441) 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 
konto PLAN 2007 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 

50 ZADOLŽEVANJE 
500 Domače zadolževanje 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
55 ODPLAČILO DOLGA 

550 Odplačila domačega dolga 
IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 

(l.+IV.+VII.-il.-V.-VIII.) 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VM.-VIII.) 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 

1.105.450 

1.105.450 

Negativno stanje na računu leta 2007 bo pokrito iz ostanka sredstev na računu 
proračuna in računov krajevnih skupnosti iz leta 2006. 

3. CiUI IN NAČELA PRORAČUNA 

4. člen 

V proračunu so zagotovljena sredstva za izvajanje programov, opredeljenih v po-
sebnem delu proračuna. 
Proračun zajema tudi prihodke in odhodke krajevnih skupnosti, kot ožjih delov 
občine. 

5. člen 

Občina Kranjska Gora v letu 2007 razpolaga s sredstvi, ki t>odo vplačana v njen 
proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2007 se nakazujejo prora-
čunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2007. 

6. člen 

V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini ali jih ustvarijo nepo-
sredni uporabniki proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabni-
kov proračuna za posamezne namene. 
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7. člen 

Vsi prejemki proračuna so namenjeni pokrivanju vseh izdatkov proračuna, razen 
prejemkov, ki so kot namenska sredstva določena z zakonom o javnih financah, 
zakonom o izvrševanju proračuna RS ali drugo področno zakonodajo. 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 
43. člena ZJF (donacije. namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od 
lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave 
občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi nar 
slednji prihodki: 

prihodki od požarne takse, 
prihodki od turistične takse, 
prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov. 
prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda, 
prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest. 
prihodki od počitniške dejavnosti, 
prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene, 
lastni prihodki ožjih dek)v lokalnih skupnosti (krajevnih skupnosti); 
sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij v skladu z Zakonom 
o sistemu plač v javnem sektorju. 

Namenska sredsNa, ki niso bila porabljena v preteklem letu. razen sredstva, ki jih 
neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za 
tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finan-
čnem načrtu uporabnika, na katerega se nana^o. 

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren 
namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v vi-
šini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposred-
nega uporabnika in proračun. 

8. člen 

Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseže-
nih prihodkov in v odvisnosti od dinamike nastaja/ija obveznosti In možnosti po-
krivanja stroškov z lastnimi prihodki, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, 
splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in posrednim uporabnikom 
drugače določeno. 

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske 
uprave In delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je 
določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s ko-
lektivno pogodbo In v skladu z zakonom. 

Neposredni in posredni uporabniki proračuna, ki se financirajo iz ot}činskega 
proračuna, obračunavajo amortizacijo v skladu z zakonom. 

Sredstva, ki jih posredni proračunski uporabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se 
uporabljajo za pokrivanje dejavnosti posrednega proračunskega uporabnika, in-
vesticijskega vzdrževanja in investicij, v skladu s sprejetim finančnim načrtom, če 
ni z zakonom ali odlokom drugače določeno. 

9. člen 

Dnjgi prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska sredstva na osno-
vi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa, odločbe, sklepa občinskega 
sveta in sklepa ali odredbe župana. 

Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan. 
Na sklep župana pritožba ni možna. 

10. člen 

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proraču-
nom. 
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim 
aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev. 

Proračunski uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru 
sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. 

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. 
Dogovarjanje predplačil je možno le v soglasju z županom in z vrsto finančnih za-
varovanj. s katerimi ponudniki zavarujejo Izpolnjevanje obveznosti v postopkih jav-
nih naročil. 

11. člen 

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarr̂ a sredstva 
se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob 
upoštevanju načela varnosti, likvidnosti In donosnosti naložbe. 

Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinskega proraču-
na, pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ponudijo denarna 
sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev oziroma za izvr-
ševanje občinskega proračuna. 

Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj l5-odstotni delež v kapitalu, morajo 
najpozneje v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred 
objavo sklica seje skupščine predložiti občinski upravi gradivo za sejo skupščine 
in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto. 

Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za nakup delnic ali deleža v go-
spodarski družbi, če so za nakup zagotovljena sredstva v proračunu in če se s 
tem zaščitijo občinski interesi. 

12. člen 

Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju od-
loži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dina-
miko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolž-
nika. 
Župan lahko zahteva takojšnje plačilo celotnega dolga, katerega plačilo je odlo-
ženo, če eden izmed obrokov nI pravočasno plačan. 

Župan lahko odpiše ali delno odpiše plačilo dolga največ do višine 835 EUR po-
sameznega zneska terjatve, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino ter-
jatve. 

Kot dolgovi se po zakonu o javnih financah ne štejejo dolgovi do države oziroma 
občine iz naslova obveznih dajatev. 

4. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 

13. člen 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, oziroma od njega pooblaščena 
oseba. Občinska uprava mora redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna 
in o tem obveščati župana. Računovodsko finančna služba kontrolira in odgovar-
ja za formalno pravilnost nalogov in odredb, za usklajenost izplačil z višino in na-
menom porabe, za zakonitost in upravičenost porat>e pa odgovarjajo delavci ot> 
činske uprave, zadolženi za likvidacijo dokumentov za posamezna področja. 

Pri nep>osrednih uporabnikih proračuna (krajevnih skupnostih) so odredbodajalci 
predsedniki svetov krajevnih skupnosti, ki so hkrati tudi zadolženi, da uskladijo fi-
nančne načrte krajevnih skupnosti s sprejetim občinskim pn r̂ačunom. Za uskla-
jenost izplačil z višino in namenom porabe ter za zakonitost in upravičenost pora-
be pa odgovarjajo tajniki krajevnih skupnosti. 

14. člen 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene name-
ne, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se 
med letom Izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri 
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezen îcije 
se lahko oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. 
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. 
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacij se razporedijo v finančni na-
črt neposrednega uporabnika proračuna. 

15. člen 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo. V sredstva prora-
čunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, ki se 
določa s proračunom, vendar največ do višine 1.5% prejemkov proračuna. Del 
sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem 
računu proračuna za preteklo leto. 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo 
posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz. snežni plaz, vi-
sok sneg. močan veter, toča. žled. pozeba, suša. množični pojav nalezljive člove-
ške. živalske, rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile In 
ekološke nesreče. 
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan na predlog občinske upra-
ve in o uporabi sredstev obvešča občinski svet. 
V drugih primerih uporabe sredstev proračur>ske rezerve, ki presega višino, do-
ločeno 2 aktom o proračunu, odloča občinski svet s posebnim odlokom. 
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Naroiilo 7» objivo sprfjemamo po telefon« (M/20M2-00. Uksu 04/20I-4M3 osebno m /oimvi 1 
v Kranju 02. po poiti • do ponedeljka m četrtka do 1) .00 me) Cena 09!«^ In ponudb v rvlxiki: Uredno iî odiu. 

Janez Rozman s .p. - Rozman b u s , Lancovo 9 1 , 4 2 4 0 Radovljica 

T d . : 0 4 / 5 3 15 2 4 9 , Pax: 04/53 <>4 

T R S T 3. 3.; LENTI 3 1 . 3.; M A D Ž A R S K E T O P L I C E - P U S T O V A N j E 
5. 3. d o 1 1 . 3.. 29 . 3. d o 1 . 4 . ; PELJEŠAC - M O R | E i 8 . 6. d o 24. 6. 

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

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

PRIREDITVE 
V knjižnicah za otroke 

Boh in j ska Bistrica - Danes bodo knjižničarke o t rokom priprav-
ile p u s t n o presenečenje , zato vabi jo vel ike in m a l e pus tne 
šeme, da se j im pridružijo. Jutri, v sredo, pa se bo ustvarjalna 
delavnica za otroke, stare vsaj 4 leta, z nas lovom Mavr ičn i krog 
in vetrnica začela ob 17. uri. 
Radovljica - Pravljična ura za otroke, stare vsaj 3 leta, z nas lovom 
O dinozavrih ... bo v Knjižnici A . T. Linharta v četrtek ob 17. uri. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.nr>s4<ranj3l 

Pri hrastu na levo 
Škof ja L o k a • V M Ihe l i čev i galeri j i v Kašči na S p o d n j e m trgu 
bo v okv i ru S r e d i n i h v e č e r o v to s redo ob 19. uri po teka l 
pogovor z M i l e n o Mik lavč i č , avtor ico Pri hrastu na levo. 

Srečanje z akademikom dr. Kajetanom Gantarjem 
Radov l j i ca - K D S o t o č j e vas vab i v sredo, 21. februar ja , ob 19. 
uri v S l o m š k o v o d v o r a n o v Ž u p n i j s k e m d o m u Radovl j ica na 
s rečan je z a k a d e m i k o m dr. K a j e t a n o m G a n t a r j e m . 

IZLETI 
Med Vrhpoljskimi vinogradi 
Radovl j ica - P laninsko druš tvo Radovl j ica organizira 25. febru-
arja pohod m e d Vrhpol jskimi v inogradi z og l edom dvorca Ze-
m o n o in več naravnih znameni tos t i . Pot je pr imerna za vse 
pohodnike, hoje bo za 4 ure. Pr i jave in informaci je v sredo in 
četrtek od i8. do 19.30 po tel.: 531 55 44 ali 031/345 209. 

Do Mihovega doma ali Ruske kapele 
Kranj - Pohodn ik i kranjskih upoko j encev vabi jo v četrtek, i . 
marca , na p o h o d na re lac i j i K ran j ska Gora-koča v Krn ic i 

O S M R T N I C A 

S p o r o č a m o ž a l o s t n o ves t . d a n a s j e v 7 5 . l e tu s t a r o s t i 
zapust i l n a š drag i m o ž . oče . d e d e k in brat 

S t a n e J e l o v č a n 
iz S t raž i šča , De lavska cesta 1 8 

P o g r e b pokojn ika bo jutri , v s r e d o , 2 1 . f e b r u a r j a 2 0 0 7 , o b 
16. ur i na pokopa l i šču v B i t n j a h . Ž a r a bo na d a n p o g r e b a 
od 9 . u r e dal je v pos lov i ln i v e ž i c i na t a m k a j š n j e m pokopa-
l išču. Po p o g r e b u bo Sv . m a š a z a d u š n i c a v f a m i cerkv i v 
Š m a r t i n u . 

Ž A L U J O Č I : ž e n a D a n i c a , h č e r e D a r k a , S t a n k a in 
B r a n k a z d r u ž i n a m i 
Straž išče , 17. f e b r u a r j a 2 0 0 7 

LOTO 
Rezultati 1 4 . kroga - i8 . februar ja 2 0 0 7 

4. 5 - " . - > 3 . 2 4 . 32. 39 'n 3 0 
Lolko: 6. o , 2 . 9. 3. 2 

Garant irani sklad 15. kroga za S e d m i c o : 

1 0 0 . 0 0 0 EUR / 2 3 . 9 6 4 . 0 0 0 SIT 

Predvideni sklad 15 . kroga za Lotko: 

1 9 5 . 0 0 0 EUR / 4 6 . 7 2 9 . 8 0 0 SIT 

( i i 3 m ) - M i h o v d o m (1085 m)-Ruska kapela (po žel j i ) . Tura je 
zarad i ve l iko snega težja, ho je bo za 5 ur in pol d o 6 ur. 
O d h o d av tobusa bo ob 7. uri izpred Creine. Pr i jave z vplači l i 
sp r e j ema jo v društven i pisarni do ponedel jka, 26. februar ja . 

29. zimski pohod na Arihovo peč 
Kranj - P D Kranj vas vab i na t rad ic ionaln i 29. z imsk i pohod 
na A r ihovo peČ, ki bo v nedel jo, 4. marca . O d h o d posebne-
ga av tobusa bo izpred hotela Cre ina ob 7. uri. P r i j a ve do 
zasedbe m e s t v av tobusu . 

OBVESTILA 
Občni zbor 
Ž i r o v n i c a - D U Ž i r o v n i c a v a b i s vo j e č l ane na r edn i letni 
občn i zbor društva, ki bo v petek, 23. februarja, ob 18.30 v 
dvoran i na Breznic i . 

M o j s t r a n a - U p r a v n i o d b o r P D D o v j e - M o j s t r a n a v a b i na 
redni letni občn i zbor, ki bo v petek, 23. februarja, o b i8 . uri 
v O s n o v n i Soli 16. decembra v Mo js t ran i . 

RAZSTAVE 
Infrardeča fotografija 
B l ed - Jutri , v sredo, bodo ob 19. uri v Ho te l u As tor i a odpr l i 
r azs t a vo Črno-bel ih fotograf i j z n a s l o v o m I n f r a rdeča fo-
tografi ja. Av tor je J an i Novak . 

Oblike kot pot do simbolov 
Trž ič - v Ga le r i j i Atr i j bodo v četrtek, 22. februar ja , o b 17. 
uri odpr l i r azs tavo k ipov in akr i lov V ik to r j a K io fu ta r j a iz 
Trž iča . 

PREDSTAVE 
Evangelij po Čušinu 
Š k o f j a L o k a - M o n o k o m e d i j a G regor j a ČuŠ i na Evange l i j po 
Č u š i n u bo v petek, 23. f eb rua r j a , o b 19. uri na L o š k e m 
odru . 

Sosedove skrivnosti 
Svet i D u h - V Ku l tu rnem d o m u pri S v e t e m D u h u se bo v pe-
tek, 23. februar ja , ob 19.30 začela predstava č l anov B o o m 
teatra z n a s l o v o m S o s e d o v e skrivnost i . 

^ H I Da 
f V £ P I I £ M l C f \ i l l V C 

Agenc^a za promet z rupremtCninami 
Na skali 4.4000 Kranj 

tel: 04/2363 388. 2363 389. 
gsm 041/860 938.040/839 118 

SrANOVANJA: 
Planina III, itirisobno. 90 m2. I. 85, 
prenovljeno, zelo lepo. cena: 141462 
EUR. 33,9 mil. SIT. 
Bled, dvo$obno. 53 ma, 2. n., I. 89. del-
no prenovljeno, cena: iti.300 EUR. 26.7 
mil. srr. 
Bled, dvoinpolsobno. 72 rm. 2. n., 1.89. 
voeloti prenovljeno, c ^ : 169.200 EUR 
(možna menjava za stanovanje v Ljubl-
jani ali Radovljici). 40,5 mil. SIT 
Kranj bGžina, dvoinpolsobno, 104 rm, P 
v tristan. hi§i, dodatno 420 mz vrta, 
garaža in 14 m2 kleti, 1.81, prenovljeno 
v celoti I. 2001. cena: is8.5to EUR, 38 
mit. srr. 
Kranj, dvosobno, $6 rm. L 59. ogrevan-
je plin (števec), 3. n., ohranjeno, cena: 
95.977 EUR, 23 mil. srr. 
Šenčur, dvoinpobobno v P stan. hiSe, I. 
02,86 m2,100 m2 vrt, P. cena: 143.548 
EUR. 344 mil. srr. 
HIŠE: 
Kokrka, stan. hiSa, 1.56,160 rm. dodat-
no posl. prostor 70 m2, parcela 524 rm, 
cena; 179-435 EUR. 43 mil. SH*. 
Visoko, posl. stan. hi$a, 330 m2 in 80 
m2, parceia 712 m2,1.82, dobro ohran-
jena, urejeno naselje, cena: 317.142 
EUR. 76 mil. srr. 
ODDAM: 
Kranj, dvojček, 110 m2, zelo lepa en-
odružinska hiSa. I. 92. vsi priključki, 
garaža, cena: 850 EUR na mesec -i-
stroSki {203.694 srr). 
POSESTI 
Zaz. pare. , 687 mz. Preddvor Mače, 
kom. prisp. plačan, sončna, delni 
naklon, cena 115.00 EUR/mz, 27.558 
srr. 
KUPIM: za znane stranke kupim en-
odružinsko novejSo manjSo hiJo, nove-
j5e do dvosobno, in parček) v naselju 
BritofVoge. 

www.tridanepremicnine-ij.si 

alpdomfliatpdom si 
TeL 04 537 45 00 
www/aipdom.si 

s i P D o m 
Alpdom, mienrina d d Radovljica 
Cankarjeva ulca 1 
4540 nadovljca SIO 
GRAOrUAZATRG 
POSREDOVANJE 
VPIS VZEMUlŠKO KNJIGO 
INŽENIRING 
UPRAVLJANJE IN VZOI 

STANOVANJA PRODAMO 
BLED: Alpska, garsonjera. 17,1 mz, I. 
1981.4 nad., soba. kopalnica -i- wc. bal-
kon, kkK. oprema. Cena: 62.593,89 EUR 
(15.000.000 srr). 
RADOVgiCA: PreSemova, dvosobno, 
59.54 m2. pritličje, I. 1995. kuhinja, 2 
sobi, kopalnica + wc, klet. Cena: 
98.064 EUR (23.500.000 SIT). 
BEGUNJE: dvosobno, 60,69 ^2, t. 
1987.4 nad., kuhinja, 2 sobi. kopalni-
ca + wc, balkon, klet, nadstreSnica. 
Cena: 95-977.3 EUR (23.000.000 SIT). 
RADOVLJICA: Cradnikova. dvosob-
no, 61.05 1.1973.4. nad., kuhinja. 
2 sobi, kopalnica -i- wc, loža. klet. takoj 
vseljivo. Cena: 98.000.000 EUR 
(23484.720 SH). 
RADOVgiCA: Prešernova, trisobno. 
67,29 m2. 3. nad., I. 1987, kuhinja, 5 
sobe, kopalnica+wc, balkon, klet, 
shramba. Cena: 112.669 ^^R 
(27.000.000 SIT). 
RADOVgiCA: PreSernova, dvoinpol-
sobno, 72,94 m2, I. 1990, pritličje, 
kuhinja, 3 sobe. kopalnica. wc. bal-
kon, klet. Cena: 116.842 EUR 
(28.000.000 SIT). 
RADOVLJICA: PreSernova, trisobno, 
79,89 m2, 2. nad., 1.1988. kuhinja, 3 
sobe. kopalnica. wc, balkon, klet. Cena: 
133-533.63 EUR (32.000.000 SIT). 
KRANJ: Slirisobno, 94.08 mi, obno-
va 05, streha žlebovi 06. 1. nad., 
dnevna + kuhinja, 3 sobe, kopalnica. 
wc. shramba, balkon, klet, drvarnica. 
Cena: 137.706,56 EUR (33.000.000 
SIT). 
STANOVANJE ODDAMO 
RADOVLJICA Prešernova, dvoinpol-
sobno. 72,94 m2.1.1990. pritličje, ku-
hinja, 3 sobe, kopalnica, wc. balkon, 
klet. brez opreme, takoj. Cena: 330 

EUR (79.081 SIT)/mesec stroSki, 
var$čina 2 najemnini. 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO 
RADOVLJICA: Kranjska, 24.79 mz, 
pritličje, pisarna, klet. I. 1961. mirne 
dejavnosti. Cena: 31.296,94 EUR 
(7.500.000 Sn), davek plača kupec. 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
MOSTE pri Žirovnid: Mansarda cca. 
320 m2,12-67 mz, obnova 05, v celoti 
ali posamezno, mirne dejavnosti. 
Cena: 8 EUR (1.917 Srr)/m2/ mesec 
stroSki + ddv. 
MEDVODE: Zbiljska, 176 mz. 1.1960. 
pritli^e: 2 pisarni, sanitarije, 3 skladii-
ča, klet: delavnica, 2 skladiSča, garaža, 
razi. dejavnosti, v celoti. Cena: 1.500 
EUR (359460 SIT)/mesec stroški. 
KUPIMO PARCELE 
Na Gorenjskem kupimo več zazidlji-
vih parcel za stanovanjsko gradnjo. 
KUPIMO / NAJAMEMO STANOVA-
NJA 
Za znane stranke kupimo in najamemo 
več garsonjer, eno- m dvosobnih stano-
vanj na območju od Radovljice do Jese-
nk; Bleda in Bohinja, 
KUPIMO HISE 
Za znane stranke kupimo več hiš na de-
želi, lahko star^ših in potrebnih popra-
vil • območje Bohinja. Bleda, Radovljice 
in lesenic z okolics. 

www.alpdom.s 
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Email: kranj^svct-nepremičnine.si 
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STANOVANJA prodamo 
KRANJ - nova stanovanja v poslovno 
stanovanjskem objektu v bližini vodo-
vodnega stolpa, od 41 m2 do 94,10 mz. 
Stanovanja bodo zgrajena do julija 
2007. Cene od 1.698,58 EUR/mz 
(407x47,00 srr) do 2-010̂ 7 EUR/m2 
(4«i.?85,OOSfTl. 
PREDDVOR - Beb: enosobno. 41.55 mz. t 
19S3, pritličje, prazno in takoj vseljivo. 
Cena: 83.500 EUR (zo mk> SIT). 
KRANJ. Planina I: dvosobno, 63,1 mz s 
kletjo, L 1978, 4/7 nad., zastekljen bal-
kon. nova kopalnica, Z lega, ZK, vseljivo 
aprila. Cena 104330 EUR (25 mk) SIT). 
KRANJ • Kebetova; garsonjera, 25,54 
m2,2. nadstropje, L1966, sončna, brez 
balkona. ZK. Cena 59.673 EUR (14,3 
mioSIT). 
KRANJ - Koroška c: 41 m2 v hiši, adap-
tirano 1,2005. lastni vhod. t-2, drvarnica, 
klet, vredno ogleda. CK na olje. Cena 
78.868 EUR (18,9 mio srr). 
KRANJ - Gosposvetska: enosobno, 41.9 
m2,2. nad., 1.2005. CK -plin, opremlje-
no, balkon, velika klet, miren okoliš, 
lastno parkirišče, ZK. Cena 89.000 EUR 
(21,3 mh SIT). 
KRANJ - Planina II: 89,50 m2 stanovanj-
ske površine + 4.13 m2 kleti. 7. nad-
stropje, trisobno stanovanje, balkon, 
vpisano v 2K. Cena 116.842 EUR (28 
mio srr). 
KRANJ • Sortijevo nj dvosobno. 54.13 
m2.7. nad., dvigalo, balkon, dobra loka-
cija, 1.1972. prazno. Cena 102.237 EUR 
(245 mio SIT). 
KRANJ • Pbnina II: dvosobno. 69,26 
m2. 5-/7. prijetno stanovanje, vzhodna 
stran, 1.1982. velik balkon. Cena 110.583 
EUR (26,5 mk) SIT). 
KRANJ - Planina lil: dvosobno, 63.6 m2, 
dobra razporeditev, 1./7 nad.. 1.1986. 
delno prenovljeno, ZK v postopku. 
Cena; 106410 EUR (25.5 mio SIT). 
HIŠE prodamo 
PREDDVOR - Tupaliče: 2 dvojčka, 3. 
PGF, K+P+M+podklet, 203-205 m2 in 
203-335 m2 zemljišča, odprta in sončna 
lega z razgledom na gorenjske hribe. 
Cena: 153.981 EUR (36.9 mio SIT) do 
162.300 EUR (38,9 mio SfT). 
PODREČA: enota dvojčka. 3. PGF, I. 
2006, K•̂ P•»•N, cca. 150 m2 površine in 
330 m2 parcele, ob gozdu. 5 km iz Kra-
nja proti Ljubljani Cena: 1^.000 EUR 
(39.5 mio SIT). 

ŠENČUR: 182 m2. v zahodnem delu na-
selja so naprodaj tri lične eriodružinske 
hiše, zgrajene do 3. podaljšane faze. 
Hiše so podkletene, klasično grajene, z 
dobrim izkoristkom prostora in zaseb-
nostjo posameznih enot. Iz dnevne 
sobe imajo izhod na zelenico, vsaka 
hiša ima tudi balkon in nadstrešek za 
dva avtomobila. Parcele menjo 293.306 
oz. 372 rm. Cena: 180.000 EUR (43 mio 
SFT). Kupo ne plačajo provizije. 
POSLOVNI PROSTOR prodamo 
KRANJ - Pbnina III: 84 mz. pritlî e, L 
1985. lahko za različne dejavnosti, ZK v 
postopku, inventar mesnice po d 
voru. Cena 125.188 EUR (30 mio 

www.svct-nepremtcnine.si 
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FESST, d o. o., 
nepremičninska 
družba, 
Stritarjeva ulka 5, 
Kranj, 
Telefon: 236 73 73 
Fax: 236 73 70 
E-pošta: 
{nfo(3)fesst.si 
Internet: 
www.fessLs> 

STANOVANJA PRODAMa 
$KOF)A LOKA - Frankovo naselje: gar-
sonjera. 1./4 nadstr., 31,55 m2. L izgr^-
nje 1981, cena 75JIZ.67 EUR 
(18.000.000,00 SIT). 
BLED - garsonjera, v kletni etaži. 19 mz, 
L izgradnje 1950, cena 45.000.00 EUR 
(10.783.800.00 srr). 
KRANJ • BrrNjE: garsonjera, pritličje, 24 
m2,1. izgradnje 1945. obnovljeno 2005, 
cena41.729.27 EUR (10.000.000,00 SIT). 
KRANJ - S o r ^ naselje: dvosobno. 7.79 
nadstr., 52 mz, I. izgradnje 1972. cena 
101.000,00 EUR (24.203.640,00 SfT). 
funkcionalno in vzdrževano stanovanje. 
PREDDVOR: enosobno. PR/3 nadstr., 
41,55 m2,1. tzg 1983, cena 83458,52 EUR 
(20.000.000.00 sn) nadstrešek za avto. 
SKOFJA LOKA • Frankovo naselje: tri-
sobno. 4./4 nadstr., 78.30 mz. I. i^rad-
nje 1984 cena 125.000,00 EUR 
( 2 9 . 9 5 5 . 0 0 0 . 0 0 s r r ) . 
TRŽIČ: garsonjera, 2418 m2. $./$ nad. I. 
izgradnje 1950. cena 45.902.19 EUR 
(11.000.000,00 SIT). 
KRANJ - bližina sodišča: trisobno stano-
vanje, 3-/4 nad., 7432 m2,1. izgradnje 
1964 cena 116.841.93 EUR 
(z8.ooo.ooo,00 srr). 
KRANJ - S o r i ^ nasdje: dvoinpolsob-
no stanovanje, pritličje, 6413 mz, I. iz-
gradnje 1968. cena 112.000.00 EUR 
(z6,839.680.00 SfT). 
KRANJ • Pbnina l:2•̂  dvosobno stanova-
nje, pritit^, 89,90 mz, L izgradnje 1975, 
cena 116,841.92 EUR (28,000.000.00 
SIT). 
HIŠE PRODAMa 
KRANJ - PREDOSLJE: stanovanjska hiša, 
biv, povr. 120 m2.1. izgradnje 1963. ob-
novljena 1. 2002. zemljišča 939 ma, cena 
zo7.ooo,oo EUR (49.605480.00 SIT}. 
RADOVgKIA • OKOUCA: dvojček, tk>-
ris 106 rm. parcela 290 012. garaža. 1. iz-
gradnje 1992, cena 255.3^,00 EUR 
(61.199.263,20 SfT). 
BOH. BISTRICA - hiša s stanovanjskim 
postopjem, zgrajena L 1900,450 mz bi-
valne površine, zemljišča 1417 m2, cena 
459.000.00 EUR (109.994.7^,00 SIT), 
ZAZIDgrVE PARCELE; 
CERKgE - OKOUCA: zazkiljrva parcela. 
530 mz. na kateri stoji manj^ brunarica, 
cena 66.766,81 EUR (16.000.000,00 
SIT). 
Sveti Duh pri $k. Loki: zazidljiva parce-
la. 500,00 mz, cena 130,00 EUR m2 
(31.153,00 SIT). 
STANOVANJA ODDAMO: 
KRANJ - SENCUR: enoinpolsobno sta-
novanje, pritličje, 42 m2 I, izgradnje 
Z005, cena najemnine 333.83 EUR 
(80.000.00 SIT) na mesec 

www.fes$t.$ 

L O I V ^ 
n e p r e m i č n i n s k a o 

d r u ž b a ^ 
Z e v n i k o v a u l 11. K r a n j . PE S t r i t a r j e v a u l i 

K r a n j , te l , : 0 4 1 / 3 4 7 3 2 3 . 0 4 / 2 3 6 2 8 9 0 

HlSE PRODAMO 
TRBOJE, samostojna, lahko tudi dvo-
dnižinska, let. 1981,240 mz biv. prosto-
ra 4 K-fM -f večja garaža, adaptirana 
1996. ravna parcela 588 m2. Možna 
menjava za stanovanje ali manjšo hišo 
v okolid Kranja. Cena: 202.387 EUR 
(48.5 mio SIT). 
STANOVANJE PRODAMO 
KRANJ, Planina I, enosobno (preddano 
v enoinpolsobno). 33 m2,1.1979, adap-
tirano zooi, 2. nad./7. Vseljivo po do-
govoru. Cena: 74.278 EUR (17.8 mio 
SIT). 
VISOKO, v dvostanovanjski htši, adap-
tiram 1.2001, v IV. gr. h2j. prodamo d^ 
lahko funkcionalno ločeni stan. enoti: v 
I. nad. 82.8 m2. s 14 m2 veliko 
pomožno sobo v pntličju, za ceno 
92.190 EUR in v M. nad. 80.4 mz z 
neizdelano podstreho v tbrisu 40 mz, 
za ceno 100.116 EUR. Vsaki enoti pripa-
da garažni prostor v pritlî u in shram-
ba v kleti, ter polosnčni delež na skupnih 
površinah (dvorišče, pralnica, kuninica 
ipd.). 
KRANJ, Planina I, dvosobno. 64 mz, 11. 
nadstr., let. 1973. adaptirano 2004, 
sončno in urejeno, prodamo za 100.150 
EUR (24 mio srr) ali zamenjamo za 
enosobno stanovanje. 
POSESTI PRODAMO 
POGANSKA DOUNA, prodamo kmeti-
jsko posest v skupni velikosti 48486 m2 
(gozd, pašnik, travnik. 144 mz stavbiš&?)-
Urejen dostop iz glavne ceste. Cena: 1,5 
EUR/m2 (359.5 Srr/mz). 

«-poSta: loman^volja.net 

http://www.tridanepremicnine-ij.si
http://www.alpdom.s
http://www.svct-nepremtcnine.si
http://www.fessLs
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ISčete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali 

najemate stanovanje, hišo ali 
poslovni prostor? Celovita rešitev 
na enem mestu. Za vas delamo 
Aktivno • lasno - Preudarno 

AjPd.o.o. Kranj 
Koroška cesta 2, 
4000 Kranj 
gsm: 031/330 • 040 

STANOVANJE PRODAM 
PREDDVOR • enosobno, 41.55 ma. I. 
izg. 1983. priti.. bk)k tik ob gozdu. CK. 
t«i. balkona ni. Prevzem: takoj. Cena; 
83.500,00 EUR (20 m»o SIT). 
KRAN) • dvosobno, 5343 m2 2 garažo 
18 m2,1. iz. 1955. obn. 2006. tak<̂  vselji-
vo na lepi lokaciji blizu centra mesta. 
Cena: 86.796.86 EUR (20.8 mio SIT). 
TRŽiC, CENTER • dvosobno, 56,36 m2 
v II. nadstr. starejie hî e, obnov. 1.05 s 
kurilnico, delavnico, drvarnico, vrtno 
uto, vrtom na pnpadajoiem zemljišču 
266 m2. Prevzem: okL 07. Opremljeno, 
CK olje ali trda goriva, tel. ISDN. ADSL 
Cena: 75.150,00 EUR (18 mio SIT). 
TRŽiC Preska • dvoinpolosbno. 55.12 
m2 v phtliî u hiške z samostojnim vho-
dom. kletjo, parkirnim mestom in vr-
tom. Obn 2003, etažna CK, tel, CATV. 
v A v w . Prevzem: po dogovoru. Cena: 
82.000.00 EUR (16.65 ^^ SIT). 
HIŠO PRODAM 
RADOVLJICA • mansardno luksuzno, 
opremljeno, itirisobno stanovanje. 150 
m2 z 680 m2 zemljišča s samostojnim 
vhodom in lepim razgledom. I. tzg. 
1998. zadnja vrsta v naselju, blizu 2D. 
Športni park. Cena: 304.000.00 EUR 
(72,8 mio SIT) Prevzem: takoj oz. po 
dogovoru 
RADOVLIICA - pritlično štirisobno. 
opremljeno stanovanje 140 m2 in dvo-
sobno polkletno stanovanje 40 m2 s 
650 m2 zemljišča s samostojnim vrtom 
in garažo. L izg. 1984. delno obn. 2004. 
Blizu ZD, športni park, do centra 10 mi-
nut. Cena 288.000.00 EUR (69 mio 
SIT). Prevzem: takoj oz. po do^voru. 
DRAŽCOSE • starejša hiša I. • izd. 1949 
(P+l+M) na zemljišču 1519 m2. C^a: 
87.000.00 EUR (20.848.680.00 SIT). 
ZC. BESNICA - v 1.2005 moderno pre-
novljena m delno opremljena starejša 
hiša (P-fM. delno klet) s 183 m2 površi-
ne. zemljišče cca. 400 m2. Izredno lepa 
k>kadja, CK olje, td. ADSL Vseljivo po 
dogovoru. Cena: 238.300.00 EUR 
(57.106.212.00 SIT). 

GORICE - starejša hiša. obn. 195? s 420 
m2 površine (K+P+l.), zemljišče 886 
m2. PnmefTK) za postevno-stanovanjs-
ki ali večstanovanjski objekt. 
250.500.00 EUR (60.029.820,00 SIT). 
POSLOVNI PROSTOR PRODAM 
KRANJ Savska bka - S.513 m2 v pridihu 
in kleti, primemo za prwzvodno dejav-
nost ali skladišče. Cena: 550 ali 450 
EUR/m2. 
POSLOVNI PROSTOR ODDAM 
KRANJ - 48.5 m2 pritličje primemo za 
razstavni prostor ali pisarno. Najem: 
600,00 EUR mesečno. 
KRANJ - 150-300 m2 . poslovna cona 
Primskovo I. r>ad. primemo za trgovino, 
storitveno dejavnost, pisarne. Najem: 
6,00 EUR/m2 mesečno. 
KRIŽE ob glavni cesti -122 m2,6 pros-
torov primemo za pisarno, skladišče. 
Prevzem: marec 07. Najem: 1000,00 
EUR/mesec, stroški vključeni. 
PARCELE PRODAM 
VIRMAŠE - 950 m2. Cena: 133.000,00 
EUR {31.872.120.00 SIT), 
SKOPJA LOKA obrtna cona Trata, 
1856,31 m2. Cena: 76.00 EUR/m2 02. 
18.212.64 SIT/m2. 
Za znane stranke 

• najamemo v Kranju in okolici garso-
njero do trisobno. 
• kupimo parcele cca. 500-1200 m2; 
500-700 m2, od 2.000-10.000 m2, 
Zg.savska dolina za Nnkerid; 16 • 20.000 
rm za izgradnjo poslovne stavbe Šen-
čur. Cerklje. Vodice; 
• starejšo hišo ali hišo v lil. gr. f ^ z več-
jim vrtom na Gorenjskem; 1/2 hiše s 
svojim vhodom Kranj z okoko. Tržič; 
- eno- do tnsobna stanovanja • l^nj in 
okolica. Skofla Loka, Tržič. Radovljica. 

dvosobno stanovanje KRANJ do 
62.600.00 EUR (lahko brez CK afi po-
trebno obnove) 

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

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

STANOVANJE 
RADOVLJICA - PREŠERNOVA UUCA, 
na mirni lokaciji prodamo trisobno 
stanovanje v izmeri 72.94 rra, objekt 
star 17 let, visoko pritličje/3., funkcio-
nalna razporeditev, WC - ločen od ko-
palnice. zaprt balkon, z.k. urejeno. CK. 
vsi priključki, prevzem možen takoj. 
CENA: 116.841.92 EUR 
(28.000.000.00 SIT). 
KRANJ - DRULOVK^ na mirni lokaci-
ji. v naselju novo zgrajenih stanovanj, 
prodamo zelo lepo enosobno stano-
vanje. 43.60 m2, v pritličju/2., zgraje-
no 2004, opremljena kuhinja, predso-
ba. balkon. CK • plin. vsi priključki, 
vseljivo po dogovoru. CENA: 
87.214,15 EUR (20.900.000.00 sn ) . 
KRANJ - STARO MESTNO JEDRO, pro-
damo kompletno opremljeno mansard-
no. enosobno stanovanje v dveh etažah. 
43,69 mz, adaptirano 1990. brez balko-
na. vsi priključki. CK, vseljivo takoj. 
CENA: 73.026,20 EUR (17.500.000.00 
SIT), 
KRANJ - ŽUPANČIČEVA UL, prodamo 
enosobno stanovanje. 34,30 mz, v kom-
pletu adaptirano 2005. visoko pritlič-
je/3, v celoti opremljeno, vsi pnključki. 
ogrevanje - električni radiatorji, mož-
nost priključka na zemeljski plin, vselji-
vo takoj. CENA 75112.66 EUR 
(I8.CXK).000.00 SIT). 
VIKENDI 
POLJANSKA DOLINA - PODJELOVO 
BRDO, na atraktivni lokaciji prodamo 
podkleten ztdani vikend z lepim razgle-
dom na sosednja Škofjeloška hribovja, 
stanovanjske površine i27m2 + pomož-
ni objekt (dn/arnica) 6mx3.5m, 1.064 
m2 zemljišča, K+P+M, star 6 let. vsi pri-
ključki, CK - trda goriva, terasa, komplet-
no opremljen, vseljivo takoj. Vikend se 
nahaja na mirni bkaciji, 10 km do smu-
čarskega centra Cerkno. CENA: 
123.101.31 EUR (29.500.000.00 sn) . 
POSLOVNI PROSTOR 
SKOFJA LOKA • na dobri lokaciji proda-
mo postevni prostor v tzmeri 280 m2, 
star 42 1., CK • olje. tel. priključek, parki-
rišče v uporabi, nova PVC okna in vrata, 
poslovni prostor primeren za neživilsko 
trgovino, skladišče, servis, pisarne itd., 
prevzem po dogovoru. CENA: 
229.510,00 EUR (54.999.776.00 SIT). 
Možen tudi n a j e m . 

PARCELE 
SKOFJA LOKA - CRENC, ob glavni cesti 
Sk. Loka - Kranj prodamo 550 m2 zazid-
ljive parcele, elektrika in v^a na robu 
parcele, urejen dovoz, potrebna parcela-
cija, 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-
premičnin ru: 

www.nepremicnine-gani.s 
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PRODAMO STANOVANJA 
KRAN) - CEMTER: nova stanovanja v 
popolnoma obrK̂ vljeni meščanski hiši 
v centru mesta. 
- 2-sobno 52^3 m2. pritličje. Cena: 
98.07541 EUR (23.502.791^5 SIT) 
3-sobr)0 duplex 94^7 m2.1. nadstrop-

je in mansarda. Cena: 150.194,53 EUR 
(35.992.618.20 SIT). 
KRANj: dvosobno. 54 ma. 1 . n a d -
stropje 2./4, ck, vseljivo maja 2007. 
Cena 100.000 EUR (23.964-000.00 
SIT). 
JESENICE: trisobno. ̂  ma. 1.1950. nad-
stropje P/2, prenovljeno, opremljeno, 
vsa infrastruktura. Cena 82.000 EUR 
(»9.650480.00 SIT). 
PRODAMO HIŠO: 
VRBNJE: samostojna. 1.1992. 250 m2, 
na parceli 396 mz. delno opremljena, 
mirna lokacija, lep razgled na Alpe. 
bližina Radovljice. Cena 350.000 EUR 
(83.874-000 SfT). 
PRODAMO ZEMI41SČA: 
APNO: 696 m2, dovoljena gradnja 
vikenda ali stanovanjskega objekta. 
Cena 120 EUR/m2 (28.7s6.80 SIT). 
STANOVANJA KUPIMO: 
KRANJ IN OKOUCA: Za znanke 
stranke iš&mo več stanovanjskih enot 
različnih velikosti in cenovnih razredov. 
VEČNA: 

www.gekkoprojekt .st 

Mlinska ul. 1. Maribor, PE Tržič, 
Ste Marie Aux Mineš 9/a 

Telefon: 592 59 49, 030/30 20 11 

STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ • Zlato polje, gars. 17.4 mz, 
I./2. večstanovanjska hiša,). obnove 
2006. Cena: 56.000 EUR (13419.840 
SIT). 
KRANJ • Planina I, gars.. 26,4 m2. 
L/7. Ki. 1982, obnovljeno, opremlje-
no. Cena: 6o.5CX5 EUR (14498.220 
SIT). 
KRANJ - mesto, dvosobno. 57.9 mz, 
M/2, dograjeno 1.1979. obnovljeno v 
celoti, klimatizirano. Cena: 99.000 
EUR (23.724-360 SIT). 
KRANJ - Planina II, dvosobno. 69,26 
m2. V./7. l.i. 1982. delno obnovljeno. 
Cena: 104.990 EUR (25.159.803,60 
SIT). 
KRAN) - Planina II, trisobno, 93,63 
m2, VII. nad., l.i. 1982, opremljeno, 
vzdrževano. 2 balkona. Cena: 120.598 
EUR (28.9 mio SIT). 
BISTRICA PRI TRŽICU • trisobno, 
83.52 m2. P/2, soba v kleti. vrt. nad-
strešek za avto, l.i. 1945. Cena: 
108496 EUR (26 mio SIT). 
TRŽIČ - center mesta, trisobno. 68.58 
m2, mansard3/3, 1. 2006 večstano-
vanjska stavba v celoti obnovljena. 
Cena: 91.107 EUR (21.832.881 SIT). 
HIŠE PRODAMO 
KRANj - okolica, Trboje, dvostan. 
hiša, 256 m2 biv. površine, pare. 621 
m2, l.i. 1984. obnovljena, opremljena, 
urejen vrt in sončna terasa. Cena: 
221.165,08 EUR (53 mio SIT). 
KRANJ - Mlaka, 1/2 stan. hiše. man-
sarda. 130 m2 biv. površine, garaža, 
nadstrešek za avto, klet, 300 mz vrta. 
l.i. 1978, vzdrževano. Cena: 147.304 
EUR ^5.3 mio SIT). 
BISTRICA PRI TRŽIČU - i/2 stan. 
hiše, pritličje. 98 mz. 25 m2 kleti, 50 
m2 podstrehe. $40 m2 vrta. l.i. 1938. 
obnovljeno L 2003. vpisano v ZK, 
mirna lokacija s čudovitim razgle-
dom. Cena: 112.669 EUR (27 mio 
SIT). 
PARCELE PRODAMO 
BREZJE PRI TRŽIČU - zazidljiva par-
cela. 542 m2, dostop asfalt Cena: 70 
EUR/m2 (16.775 SIT/m2). 
PODNART - 2 zazidljivi parceli. 1.066 
mz in 1.119 m2, ravni, sončni, pravo-
kotne oblike. Cena: 70 EUR/m2 
(16-775 Srr/m2). 
NAKLO - Zazidljiva parcela. 855 m2, 
lepa. ravna, sončna, pravokotne obli-
ke. Cena: 145 £UR/m2 {34.748 
SIT/m2). 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
KRIŽE PRI TRŽIČU - 6 pisarn s pripa-
dajočimi prostori, cca. 100 m2, I. 
nad., I.i. 1989. 3 pisarne so povezane 
med seboj, vendar se lahko oddajajo 
tudi samostojno, šestim pisarnam 
pripada tudi del arhiva, sejna soba s 
kuhinjo In sanitarijami. Najemnina 
vsebuje tudi stroške elektrike, ogreva-
nja, varovanja in komunale. Prostori 
imajo vse priključke in se nahajajo 
nad Kmetijsko zadrugo. Najemnina: 
835 EUR/mes (200.000 SIT/mes). 

ww,eko-hisa.sl 
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PRODAMa 
KRANJ - PLANINA 2: enoinpolsob-
no. 43 m2. 1. nad./5. dobra lokacija. 
Cena: 79-300 EUR (19.003.425 SIT). 
TRŽIČ OKOUCA: dvoinpolsobno. 67 , 
m2 upor. površine, obnovljeno I. 03. " 
vrt v uporabi, mirno okolje. Cena: 
82.000 EUR (19.650.480 SIT). 
NA RELACIJI DUPLJE - TRŽIČ: atrijs-
ka hiša 300 m2, pare. 574 mz. III gr. 
faza. 1. 04, moderno zasnovana, 
možnost obrti, odlična lokacija, 
ugodna cena. Cena: 145.000 EUR 
(34.747-800 SIT). 
CERKLJE: parcela 640 mz, priklj. ob 
pare., zelo lepa, sončna. Cena: 130 
EUR/m2 {31.153.2 SlT/m2). 
ZA ZNANE KUPCE NUJNO KUPIMO: I 
V KRANJU ALI BLIŽNJI OKOLICI -
garsonjero, eno-, dvo- in trisobno. 
NA REUCIJI KRANJ - ŽENČUR • 
CERKLJE - stanovanje v nižjem nad-
stropju. do 83.500 EUR (20.009.940 
SIT). 
PREDDVOR • eno- ali dvosobno 
MANJSO KMETIJO na Gorenjskem 
CELOTNO PONUDBO NEPREMIČ-
NIN NAJDETE NA NAŠI SPLETNI 
STRANI 

www.mp-pro}ekt .s 
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STANOVANJA PRODAMO 
KRANJ - Zlato polje, enosobno. II. nad, 
31.30 m2. klet 10.6 m2, L izd. 2005 za 
89,000 EUR (21.327.960.- SIT). 
KRANJ • štirisobno. 7- nad., 874 m2 + 
garaža, I. izd. 1964 za 128.700.- EUR 
(30.841.558,- SIT). 
KRANJ - garsonjera. P, 264 m2,1. izd. 
1982 za 61.550.65 EUR (14,750 mio SfT). 
KRANj - garsonjera, VII. nad.. 25 m2.1. 
izd. 1^2 za 60.507^ EUR (4,5 mio 
SIT) obrKtv̂ ena. 
KRANJ - Planina III, I. nad.. 63,6 n̂ 2,1. 
izd. za 103488.56 EUR (24,8 mio 
SIT) NOVO 
KRANJ - P. 50,60 m2, I. izd. 1964 za 
98.064 EUR (23.5 mio SIT) NOVO 
kompl^ obnovljeno. 
KRANJ • trisobno. P. 76,86 mz, I. izd. 
1964 za 85.544.98 EUR (20,5 mio SIT) 
potrd>r>o obnove. 
TRŽIČ • dvosobno, I. nad., 46 rm, L Izd. 
1920 za 56.334.50 EUR (13,5 mio SfT). 
TRŽIČ • trisobno. P, 80 mz. leto 1964 za 
100.150.22 EUR (24,- mio sn) NOVO. 
TRŽIČ - gars. I. nad., 1. izd. 1973 za 
37.000 EUR (8,9 mio SIT). 
TRŽIČ • dvoinpolsobno, P 55.12 m2,1. izd. 
1929 za 82.000 EUR (19,6 mk> Sfl). 
TRŽIČ • dvosobno. IV. nad., 55,25 rm za 
68.853.28 EUR (16.S mio s rn . 
HISE PRODAMO 
KRANJ - okolica, dvo- ali enostan. hiša, 
adapt 1984 parcela 621 m2, stan. p. 170 
m2, z vso opremo izdelano po meri za 
225,338.- EUR (54.- mio SfT) certa ugodna. 
PREDDVOR - enostaa hiša, III. gr. bza (adapt 
stara hiJa), pare 669 rm, stan. p. cca )20 012, 
cena EUR >20.180,27 (28,8 mio SIT). 
BITNJE • medetažna, 220 mz stan. p., 
parcela 843 m2. podkJetena. bojnarica. 
velika terasa, L izd, 1981 za 246.202,63 
EUR (59 mio SIT). 
TRŽIČ - »/2 hiše, I. adapt 20C^ 100 nru 
stan. p.. 450 m2 parcela, nadstrešek za 
avto za 114-75546 EUR (27,5 mio SIT). 
POSLOVNE PROSTORE DAMO V 
NAJEM. PRODAMO 
NAJEM 
Kranj • Pbnina, 85 m2. najem z od-
kupom inventarja za ceno 500.75 EUR 
(119.999.73 SlT)/mes + stroški najema 
brez odkupa inventarja za ceno 1001.50 
EUR (239.99946 SlT)(/mes + stroški 
oz. prodaja prostora in opreme za 
125.188,- EUR (30.000.053,32 SIT). 
Kranj • k>kaaja v bližini centra, s parkirni-
mi prostori, oddamo več posk>vnih pros-
torov primernih za pisarne, mehanično 
delavnico, salon, itd. cena 10 EUR 
(2.39640 Srr)/mescČno za mz + stroški. 
Tržič • okolica poslovne prostore, več 
pisan, sejna soba s prirejo kuhinjo, 
skladiščni prostor, veliko parkirišče 
cena 8 EUR {1.917.12 Srr)/mesečno za 
mz \ ĵučno s stroški. 
PRODAJA 
Kranj • cca. 210 m2 poslovnih prostorov z 
vso pisarniško opremo v pritličju in kleti 
poskwne stavbe. 6 parkimih mest, nekaj ze-
lenice za EUR 354698.71 oz. 85.- mio SfT 
izredno lepi pisarniški prostori pnmemi za 
različne dejavnosti z opremo po meri. 
ZEMLJIŠČA PRODAMO - zazidljiva, 
kmetjjska. gozd, itd. 
KRANJ • okolica. TRŽIČ • okotica. Naklo 
okolica. Ško â Loka 

wvvw.mike-co.si 

FR^ST U. o. o. KJ*ni 
M : I » R K M I ^ : M N S K A M I A A 

J r « n k i r . 5 4 ' U P L ^ c o a r . K r m n i 

NOVOGRADNJA prodamo 
ŠENČUR: VSEgiVO DEC 2007 
13 stanovanj: od 26 - 75 m2. -f klet 
od 61.900,00 EUR.14.84 mio SIT do 
139.500 EUR. 3343 mio SIT 
•f lastniško parkirno mesto 
Planina i: garsonjera, ^,5 m2, kom-
pletno adapt. 2007, idiličen pogfed na 
nribe, 59.500 EUR, 14,3 mio SIT. 
TrM • Deteijka: trisotmo, 82 mz. L 79, 
funkcionalf«, 95.561 EUR. 22,9 mb SIT. 
Zlato pol̂ e: enosobno. 2. nad, 1.98, 
balkon in razgled, z novo kuhinjo, 
77.200 EUR. 18,5 mio SfT. 
Zlato poTje; 50 mz, 1. 62, vzdrževano, 
adaptirano, ̂ .500 EUR. 20,5 mio SIT 
HISE-PRODAMO 

PRIMSKOVO: hiša. 2x80 mz -f klet, 
440 m2.2 garaži, dobra bkadja, L1980, 
212.820 EUR, 51 mio Snr. 
BfTNJE: sodobna hiša. 200 m2. parcela 
640 m2,1.2005, takoj vseljiva. 259.000 
EUR, 62 mio Srr. 
Dodatna ponucttn na: 

www.frast.si 

DVOSOBNO stanovanje, bližina cen-
tra. 54 m2. v Kranju, delno obnovlje-
no, urejeno.« 040/756-373 7001249 

DVOSOBNO v Kranju. Planina, 64 
m2. zelo svetlo, mimo, funkcionalno in 
vzdrževano, cena 102.200 EUR 
(24.491.208 SfT), « 051/331-593 

7001290 

ŠTIRISOBNO, Planina I. 94 m2. 5 /6 
nad.. urejeno, opremljena kuhinja in je-
dilnica, vpisano v ZK, cena 139.000 
SIT ( 33.310.000 SIT). « 
041/365425 ?00\060 

ODDAM 

ENOSOBNO, delno opremljeno sta-
novanje v šorlijevem naselu. cena 200 
EUR (47.928 SIT) in stroški, enoletno 
predplačilo, « 041/644-431 rooi?34 

ENOSOBNO stanovanje, 56 m2 na 
Mlaki pri Kranju. « 031/888-821 

r 0 0 ) 2 S 3 

NAJAMEM 

ENO- ali dvosobno stanovanje v Kra-
nju, «04/23-26-741 rooisas 

HIŠE 
PRODAM 

HIŠO Bistrica 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-
2 0 1 7000090 

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

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

04/23.66-670 
041/755-296, 040/204-661, 

041/900-009 
e poSta: itd.nepremicnine^siol.net 

www.<td-plu$.st 

t^lIVk, u.v.v/. 

l U J 

KONEC MARCA bomo začeli za grad-
njo stanovanjskih dvojčkov, zgrajene 
do lil. podalf^ne faze na Hafnarjevem 
naselju v Sk. Loki. 051/388-822 

700110» 

STANOVANJSKA ENOTA Drulovka -
Kranj, 3. podaljšana gradbena faza, 
051/388-822 Toottiz 

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

VIKENDI, APARTMAJI 
PRODAM 

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 7001001 

POSESTI 
PRODAM 

LEPA. zazidljiva parcela v Škof ji Loki. 
na območju KO Stara Loka. 051 /388-
822 7001111 

K ( K E R N 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12.4000 Kranj 
Tel. 04/202 »3 53,202 25 66 

CSM 05VJ20 700, Emall: infb(3)lc3-l<cfn.sii 

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

ZAZIDUlVO PARCELO 526 m2, Za-
poge pri Vodicah, cena 140 EUR/m2 
(33.550 Sm. « 041/325-705/001250 

KUPIM 

ZAZIDUlVO PARCELO 250 m2. do 
15 km v okolici Kranja. « 031/416-
575 70012«« 

NAJA 

KMETIJSKO ZEMUlŠČE v okolici 
Čirč, Hrastja, do Trboj in Voklega. « 
041/692-722 700i2»i 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

UTEČENGOSHNSKILOKAL VSKO«liio, 
resne ponudbe na, «051/388^22 rooim 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
- pnevmatike in platišča, 
- amortizerji i>u>(KOkr hitri servis vozil 
• avtooptika. vse za podvozje vozil. 
• izpušni sistemr. katalizatorji / 
Tel 04/25 7 6 0 5 2 

KIA SEPHIA 1.8. I. 00, « 040/452-
7 4 1 7000764 

PEUGEOT 306. 1.6 XT, I. 94, 5v. 
144.000 km. rdeče barve, klima. sv., 
el. paket, ohranjen. Cer\a 1.450 EUR 
(347.478 Sm. 9 041/727-128 

RENAULT 5. I. 90 ohranjen, neregi-
striran, 1. lastnik in pralni stroj Gorenje, 
» 0 3 1 / 5 8 1 - 4 2 0 7001263 

RENAULT CUO 1.2, 1. 99 1. lastnik, 
lepo ohranjen, 8 04/25-51-587 

; o o i ? « 2 

KUPIM 

RENAULT MEGANE, I. 96/97 obvez-
no bele barve in brezhiben, samo od 
direktnega lastnika, 9 041/895-075 

7ooj?ei 

DRUGA VOZILA 
KUPIM 

KOMBI VOLKSVVAGEN transporter in 
pnkolKO za osebni avto, 9 041/608-
7 6 5 7001280 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO tudi lotalka 
- ponujam največ, takojšen odKup. pre-
voz, 031/770-833 7000«?9 

GRADBENI 
MATERIAL 
KURIVO 
PRODAM 

DRVA metrska ali razlagana, bukova, 
mešana in brezova, možnost dostave, 
9 040/338-719 7000656 

DRVA bukova ali mešana, lahko žaga-
na in z dostavo, 9 04/512-27-74 

700)?60 

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

7000915 

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

7000526 

MEŠANA drva, kupim vilice bale, kleš-
če za nakladanje hlodovin mešalnik za 
gnojntoo, 9 031/585-105 

7001262 

SUHA bukova drva. 50 EUR (11.982 
SIT) za tekoči meter, 9 04/250-33-61 

7001?77 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
GOSPODINJSKI APARATI 
PRODAM 

HLADILNIK 170 I in pralni stroj Gore-
nje. 9 041/878-494 700»?64 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

NOVO MIZO za biljard, 
724 

031/206-
/U0I1M 

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

PRODAM 

KARTO, dopust v Španiji. 8 dni. zelo 
ugodno. 9 04/57-25-432 700J2«7 

HOBI 
KUPIM 

PRODAM 

FORD FOCUS 1.8 karavan. I. 03. siv 
in Opel vectra 2.OD karavan, bel. 9 
031/387-397 70oi2flo 

STAR denar, srebrnike, zlatnike ter 
druge stvari, 9 040/388-682 

7oom9 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

JEŽA za rahljanje zemlje in kolesne 
uteži za motokultcvator, 9 04/512-70-
7 1 7001261 

mailto:info@g-glas.si
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
mailto:infb@nepremicnine-gani.si
http://www.nepremicnine-gani.s
http://www.gekkoprojekt.st
http://www.frast.si
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PUHALNIK grič z motorjem In cevmi. 
«04/253-14-81 7001285 

PUHALNIK Kras in ventilator sušilne, 
dobro ohranjeno. « 04/257-21-62 

700528? 

SAMONAKLADALKO SIP 17 m3. 
Iraktor Ursus, 35 KM, I. 75, ugodno. 
«041/67-54-53 /001254 

TRAKTOR štore 402. široka Kabina, t. 
82. «041/666-270 7ootoB4 

KUPIM 

VRTAVKASTO brano. 200-220 cm ši-
rine. «041/608-702 ;oo»2s» 

PRIDELKI 
PRODAM 

DOMAČI cviček, žganje In neškroplje-
na jabolka. Sr. Dobrava 14. Kropa. « 
04/53-36-619 700>2efi 

JABOLKA različnih sort. Žeje 1. « 
04/25-71-822 7ooi25a 

VE^O količino sena. silazne koruze, 
krmnega ječmena in pšenice. « 
01/83-23-581.041/606-616 rootosa 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

ČB BIKCA, starega 
031/504-509 

10 dni. « 
700>274 

JAGNJETA za zakol ali nadaljnjo rejo. 
«041/838-080 70012M 

PRAŠIČE različno težke in pripeljem 
na dom, « 041/724-144 7ooi2*i 

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

SVINJSKE polovice ali cele prašiče, 
težke 130 kg, ugodno. « 041/905-
55 7 700)279 

TELICO simentalko. staro eno leto. « 
041/761-153 7001278 

TELIČKO In bikca, oba simentalca, « 
04/25-22-605 700)263 

KUPIM 

BIKCA simentalca, starega do 14 dni. 
« 04/531-55-74 ;oo)272 

STALNO odkupujem bikce mesnih pa-
sem. stare do 14 dni. okolica Medvod. 
« 01/361-22-49 7001248 

OSTALO 
PRODAM 

KOTEL za žganjekuho. za vzidat, « 
04/202-64-67 7001273 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

tŠČEMO dekle za strežtx>vpopoldanske(n 
času. Kamazi. do.o.. C. na Brdo 30, K .« 
031/618-760. 041/369051 7oo»o©i 

ECP. d. 0.0. Peske 42.1236 Trzin. 
teL-01/562 05 87 
zaposli: 
SUAOIŠČNIKA 
-VIUČAiUSTA(in/ž)vTtžtču 
Pogoj: zaključena osnovna Šota. 
izpit za viSčaija, vozniški izpit katego-
rije B. za fizično deio sposobne kan-
didate, zaželeno je poznavanje deia z 
nevarnimi snovmi (kemikal̂ ami). 
Nudimo: redno plačilo, dolgoročno 
zaposlitev, urejeno delovno okolje. 

IŠČEMO študentko za delo v strežbi, 
Leja d.o.o., L. Hrovata 4c. Kranj. « 
041/751-220 700IMB 

OSEBO za delo - ponfrač v strežbi za-
poslimo takoj. Pizzerija Sraka, Mošnje 
41. Radovljica, « 031/302-221. Bo-
jan 7001061 

ZA DELO v strežbi zaposlimo natakar-
ja - natakarico. BENZ d.o.o.. Glavna 
cesta 43. Naklo. « 051/312-440 

700067« 

ZAPOSUMO natakarja ali natakarico. 
Stare - Hribar Mateja s.p.. Koroška c. 
59. Kranj, « 04/236-13-02 7001173 

ZAPOSLIMO še enega plcopeka. Pi-
ceilja Pod gradom. Koroška cesta 26, 
Tržič. « 031 /571 -781 700123« 

ŠOFERJA z izkušnjami. B kat , za raz-
voz knjha, v zgodnjih jutranjih urah, po-
godbeno zaposlimo 2do 3x tedensko, 
primeren ludi upokojenec. Pekarna 
Planika, Triglavska 43, Bled. « 
031/395-545 700i29i 

ZAPOSUM voznika C in E kat. za vož-
nje po Evropi. AGRO MOBIL d.o.o.. 
Letališka 37. Šenčur. « 041/698-
385 7001178 

ZAPOSLIMO voznika B kat. s svojim 
vozilom za razvoz hrane na območju 
Škofje Loke. Mateja, d.o.o., Frankovo 
nas.. Šk. Loka. « 041/393-995 

7001120 

ZAPOSLIMO VOZNIKA tovorne^ vo-
zila. izp. C in E kategorije. Pnjšnje po-
šljite v 8 dneh na: Groboviek trans-
port, d.o.o.. Mala ul. 10. Horjul. « 
01/75 )̂0-152, 041/788-678 

7001275 

V REDNO delovno razmerje sprejme-
mo dva prodajalca za delo na terenu. 
Pogoj lasten prevoz in zaželene izkuš-
nje, N& M, Nina Pečnik, k.d. Podbrez-
je 128, Naklo, « 04/53-29-559, 
041/805-037 700nt& 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo za-
stopnike In vodje skupin za terensko 
predajo novih artiklov za varovanje 
zdravja, najboljši pogdi in uvajanje v 
delo, Sinkopa, d.o.o.. Žirovnk̂ a 87. « 
041/793-367. 040/666-345 

7000689 

ZA NEDOLOČEN ČAS zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravja. Nudimo uvajanje 
v delo in najboljše stimulativne pogoje. 
Geox d.o.o., C. Kokrskega odr. 24, 
Križe, « 030/610-160 

70012&e 

POTREBUJEMO pomoč pri oddajanju 
turističnih sob v poletni sezoni. Pred-
nost imajo mlajše upokojenke, po-
membnejše pa so poštenost, vestnost 
In prijaznost. Ponudbe na Vila Goren-
ka, Želeška c. 9. 4260 Bled 7ootte7 

HONORARNO ali pogodbeno zaposli-
mo delavca v ročni avtopralnici. Lavi 
d.o.o,, C. na Brdo 22, Kranj. » 
041/389-828 700)270 

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

ZAPOSUMO takoj vestnega in zanes-
ljivega delavca s poklicno ali srednjo 
šolo. za dvoizrr>ensko delo delo v pro-
izvodnji, z možnostjo hitrega napr^o-
vanja. MEMO AB d.o.o., PE Kidričeva 
43 b. Šk. Loka. « 04/51-10-400 

7001064 

ZAPOSUMO ŠMijo ali delavko, ki ima 
veselje do šivanja za polni delovni čas. 
Navtika tekstil, d.o.o., Zabreznica I2a, 
Žirovnica. « 041/411-507 7001117 

IŠČEM 

IŠČEM DELO nega in pomoč na 
domu, na relaciji od Radovljice do Je-
senic, «041/955-722 7oo«w6 

IŠČEM DELO kot varuška vašega mal-
čka na mojem domu. « 040/842-873 

7001251 

IŠČEM DELO-pranje, spomladan-
sto uejar^ vrta in grobov ter presajanje 
cvetja.« 040/625-847 ;ootW2 

IŠČEM DELO igranje na (azjičr̂ ẑ 39/ah, 
« 04/252-71-39.031/582-457 7001268 

POSLOVNE 
PRILOŽNOSTI 
ZAMENJAM 

TOLARSKE BANKOVCE. 10. 20. 50 
stotinov menjam za evrske cente, « 
04/233-15-93. po 17, uri 7ooi27a 

KREDITI 
E)o 7 let, na osebni dohodek ali 

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

za vozila stara do 10 let. 
MOŽNOST OOPUČILA 

NA POLOŽNICE, PRIDEMO 
TUDiNADOMi 

NUMERO UNO Robert Kukovec 
s^ i MGnska uL 22, Maribor 

Td: 02/252-48^ 
mob: 041/750560,041/351-991 

STORITVE 
NUDIM 

ASFALTIf^E d̂ UTvanje dvorišč, do/oz. 
pĉ . parionsc. potag. robnikov, prahh plošč, 
izd. betonski) in kamnitih škarp. Adrow: & 
Co. d.n.o.. Jetovškova 10. Kannî . « 
01/83946-14.041/680-751 tooii« 

Ostala je praznim, Z A H V A L A 
1» sraTi ttoJiTi bolečim 
in tiha solza večfiega spornim. V 99. letu starosti nas je zapustila naša draga mama. stara 

mama, prababica in praprababica 

MARIJA BIZJAK 
i z T r b o j 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Hva-
la patronažni sestri Mateji Senik za veliko skrb in izkazano sočut-
je. Hvala g. župniku Oražmu za sv. mašo in lep pogrebni obred. 
Hvala Mariji HlebČar, nosačem, pevcem in pogrebni službi Nav-
ček. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni 
Trboje, januar 2007 

O S M R T N I C A 

Za vedno je zaspala naSa draga mami, babi. prababica, teta in svakinja 

MARICA KOŽELJ 
roj. Pravst 

Od nje se bomo poslovili danes, v torek, 20. februarja 2007, ob 14. uri na 
pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 8. ure dalje v poslovilni vežici 

na tamkajšnjem pokopališču. 

NJENI N A J D R A Ž J I 
Kranj, Ljubljana 

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-
mamlki. rrtarkize. wwv̂ .a$teriks.nel 

7000878 

BELJENJE in glajenje notranjih povr-
šin, barvanje napi^ev in k̂sad. deko-
rativni ometi in opieski. antigiivičnt pre-
mazi, Pavec Ivo s.p., Podbrezje 179. 
Naklo. « 031/39-29-09 7oon63 

BVTRVOl BENE IN OSTAU dji.a StFUŽe-
vo7, Kranj, evoja vsa gradbena deta. notra-
nje omete, {asade, adaptacije, urajarie in 
Uakcvariie (Vo(t§č. z sošim ai našim materV 
alom. škan» s kameri In betonom. « 
041/561-838 7000548 

NUDIM vsa gradbena dela. notranji 
ometi, vse vrste fasad, adaptacije, no-
vogradnje. tlakovanje dvorišč, kvalitet-
no. hitro in poceni. Gradbeno podjetje 
Kranj d.o.o., Zupanova 6, Šenčur. « 
051/354-039 7ooo»7 

OBNAVLJAMO KOPALNE KADI z nabnz-
epoksi en^a^ prevleke. Izkuš-

nje in jamstvo. IDEJA, Žiga Snoj s.p.. Bnle-
jeva 16, Uublana 041/592-169 7000673 

PRENAVUAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okoltci - rezervirajte svoj ter-
min, Megamatrix. d.o.o., Staretova ul. 
39, Kranj. « 041/570-957 70006» 

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

7000757 

STROJNI In klasični ometi - zunanji ati 
notranji ter manjša gradbena dela 
opravimo hitro, kvalitetno In ugodno. 
Zoki d.o.o.. Kašetjska c. 53.14. • Pol-
je. «041/378-524 7001255 

in 
IjiMivkut im 
školjn I okj 

4220 SKofia Uka 

ra\: 04/512 UX XX 
w « M. IuaI. n loL a. vi 

Univerza na P r imorskem 

F A K U L T E T A Z A 

M A N A G E M E N T K O P E R 

razpisuje v Š k o ^ i Loki 

1. letnik i / j -edncga v i sokošo l skega 

s t r o k o v n e g a š tudi jskega p r o g r a m a 

M A N A G E M E N T : kand ida tom za 

univerzitetni študij , ki zan j izpolnju je jo 

vpisni pogo j , p r iporočamo, da se vpiše jo 

v v isokošolski .strokovni p rogram, ker se 
b o d o p o zak l jučenem 2. letniku lahko 

prepisali na univerzi tetni p rogram. 

Vpis j e m o ž e n ludi v 2 . in 3. letnik 

- pokliči te in poš l j emo vam 

in fo rma t ivno brošuro. 

I N F O R M A T I V N I D A N 

b o v petek, 2 . marca , o b 17. uri, 

V prostorih L judske univerze. 

Partizan-ska 1. Ško i j a L o k a 

(bivša vojašnica) . 

Informaci je : 0 4 / 5 0 6 - 1 3 - 7 0 , 5 0 6 - 1 3 - 0 3 

www. lu-skof ja loka . s i 

w w w . f m - k p . s i 

IŠČEM 

DOBREGA izdelovalca estrihov, « 
04/533-12-60 7001271 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PLESNI TEČAJI - UGODNE CENE. 
standardni, latino In svving ptesi za vse 
generacije. Vabljeni v Studio Tango, 
Britof 316, Kranj. « 041/820-485. 
vv .̂studiotango.com 7000717 

ZASEBNI STIKI 
ŽENriNA P0SRED0VALNK:A ZAUPANJE 
posrei^ za poštene ẑ iezB. za vse staosti 
po SLO. Mnogo se je že spoznalo, nai 
seVte^večl.031/50&495 7000837 

RAZNO 
PRODAM 

CISTERNO Crelna 4200 I. B 
040/750-993 700i257 

LESTVE vseh vrst in dolžin dobite, Zbi-
Ije 22. « 01 /36-11 -078 7001206 

GG 
naročnine 

04/2014241 
e-pošta: narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

Nesreča bila močnejša je kot ti, 
moral zapreti si oči. 
zdaj spokojno spiS, 
a z nami še iiviš. 

Z A H V A L A 

V 22. letu starosti nam je nenadoma tragična nesreča iztrgala 
našega sina, brala, vnuka, nečaka, bratranca 

ANDREJA B U H A 
iz Kremenka 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, sošol-
cem, znancem, kolektivu Jelovica Škofja Loka in obratu Gorenja vas. 
Zidarstvu Božnar. KGZ Škofja Loka in sodelavkam iz Gorenje vasi 
za ustna in pisna izrečena sožalja. tolažilne besede, podarjeno cvetje 
in sveče. Hvala vsem. ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi prerani zadnji poti. Posebno zahvalo izrekamo gospodu žup-
niku Jožetu Stiiaju za lep pogrebni obred, pevcem za ganljivo petje, 
prijateljem nosačem, Markotu za poslovilne besede ter pogrebni 
službi. Še enkrat iskrena hvala vsem imenovanim in neimenova-
nim. ki nam stojite ob strani v trenutkih neizmerne bolečine. 

Žalujoči: m a m i Andreja, ati Ivan. brata Gašper in Matej, sestra 
Ema in vsi njegovi 

Z A H V A L A 

K v e č n e m u poči tku s m o v 64 . letu s ta ros t i položili na šega l jube-
ga in s k r b n e g a m o ž a . očija, dedi ja , tas ta , brata , s tr ica in svaka 

JOŽEFA NOVAKA 
IZ Gorenj, Kalinškova ulica 28 

iskreno se zahvaljujemo vsem. ki ste ga v času njegove bolezni 
obiskovali, ga podpirali 2 molitvijo i n mu kakorkoli pomagah. 
Prisrčna hvala župniku g. Francu Godcu za vso duhovno oskr-
bo v času njegove bolezni, za pogrebni obred in lepo opravljeno 
mašo zaduSnico. Hvala tudi vsem duhovnikom in redovnicam 
za molitve ter sodelovanje pri pogrebnem obredu in sv. maši. 
Hvala pevcem, zvonarjem in instrumentalistom, ki so s pesmi-
jo in glasbo obdali njegovo pot v večnost. Zahvaljujemo se sose-
dom, vaščanom, sorodnikom, prijateljem, znancem, sodelav 
cem Elektra Gorenjske. Gorenjskih elektrarn, MSD-ja. Glasbe 
ne šole Jesenice. SimobiJa, animatorjem iz Mekinj, FS Iskrae 
meco, Gimnazij i Kranj, g. Zevniku, g. Klemenu Kopaču 
g. Kemu, ga. Arvajevi, ga. Kopačevi in g. Grašiču za vsa izreče 
na ustna in pisna sožalja, za podarjeno cvetje in sveče ter daro-
vane sv. maše. Hvala vam za vsak lep spomin nanj. 

V S I N J E G O V I 
Gorenje, februar 2007 

http://www.lu-skofjaloka.si
http://www.fm-kp.si
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
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A N K E T A 

Šolarjem 
ne bo dolgčas 
A N A H A R T M A N 

Ta teden šolarji po Gorenj-
skem uživajo v zimskih po-
čitnicah. Čeprav so te brez 
snega, jim ne bo dolgčas. 
Kako jih bodo preživeli, so 
nam zaupali mladi kranjski 
sogovorniki. 
Fou>: CoTizd KutiiC 

|era Leban: 

"Verjetno bom počivala, ker 
se zadnje dni ne počutim 
dobro. Za pusta se bom ob-
lekla v čarovnico, mogoče 
se bom tudi malo učila. 
Snega prav nič ne pogre-
šam." 

i 
1 

Luka Korent: 

"Igral bom računalniške 
igrice, s starši se bom od-
pravil na smučanje v Kranj-
sko Goro. Škoda, da pri nas 
ni snega. Učil se ne bom, 
ker hitro razumem in si za-
pomnim snov." 

Anja Janžekovič: 

"Ponavadi zimske počitnice 
preživimo v toplicah, tokrat 
bomo šli v Čateške. Upam, 
da se bomo imeli super, 
tako kot do zdaj. Snega prav 
nič ne pogrešam." 

Katra Štular 

"Počitnice bom preživela na 
snegu v Nassfledu. Smučati 
že znam, zdaj se bom učila 
še deskati. Sem že poskusi-
la, a je težko. Več časa sem 
na tleh kot na bordu." 

jan Kotlovžek: 

"Nekajkrat bomo šli smučat 
na Krvavec. Igral bom kitaro 
in računalniške igrice. Zelo 
rad tudi plešem latinsko-
ameriške plese. Za pusta se 
bom oblekel v kavbojca." 

Skala iz obzidja priletela v hišo 
Pri cerkvi na Spodnjem Otoku se je porušil del obzidja, pri tem se je ena od skal skotalila po strmem 
pobočju in poškodovala Pristavčevo hišo. 

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

Spodnji Otok - "V torek 
okrog pol enajstih zvečer -
bili smo še pokonci - je nena-
doma čudno zadonelo. Naj-
prej sem pomislil, da je v 
hišo priletel hlod s pobočja, 
na katerem je sosed posekal 
drevje. Ko sem pogledal ven, 
sem tik ob steni zagledal pri-
bližno četrt kubičnega metra 
veliko skalo. Porušil se je del 
cerkvenega obzidja, verjetno 
zaradi zmrzali in nedavnega 
potresa, pri tem pa se je ena 
od skal zvalila po pobočju in 
priletela v hišo. Vse druge so 
se k sreči ustavile za hlodi 
podrtega drevja," je pripove-
doval Slavko Pristavec in 
nam potlej pokazal luknjo, 
ki jo je skala naredila v steno. 
Ker so skale iz porušenega 
cerkvenega obzidja ogrožale 
bližnji hiši, poleg Pristavče-
ve še Koroščevo, v katerih 
živi skupno enajst ljudi, so 
"aktivirali" občinski štab ci-
vilne zaščite. Kot je povedal 

poveljnik Marijan Ješe, so že 
v sredo proti večeru za silo 
zaščitili hiši pred pretečo ne-
varnostjo, dokončno pa so 
gasilci iz Mošenj skupaj z 
vaščani za zaščito poskrbeli v 
četrtek. Iz lesa, ki ga je za to 
odstopil Ciril Korošec, so 
oprli obzidje in naredili me-
ter visoko ograjo, za katero 
se bo ujela morebitna kotale-
ča se skala. Obzidje so si že 
ogledali predstavniki Zavoda 
za varstvo kulturne dedišči-
ne v Kranju, po besedah Ro-
mana Vrtačnika naj bi v ok-
viru sanacije podrli dvanajst 
metrov obzidja in zgradili 
novega ter ga hkrati okrepili 
še z vezmi, ki bi ostale skrite 
v obzidju. Po prvih ocenah 
naj bi župnijo Mošnje sana-
cija stala od 12 do 15 tisoč ev-
rov. "Obzidje bi radi čim prej 
popravili, saj je nevarno za 
bližnji hiši," je dejal župnik 
Rafael Slejko in dodal, da ra-
čunajo na pomoč župljanov 
in da bodo za pomoč zapro-
sili tudi občino. 

Slavko Pristavec ob luknji v cerkvenem obzidju 

Cerkev sv. Janeza Krstnika 
je vpisana v register kulturne 
dediščine, v javnosti pa je 
znana predvsem po tem, da 
v spomin na turške čase 
opoldne še vedno zvoni ob 

enajstih. Z denarjem občine 
in ministrstva za kulturo so 
jo obnavljali pred desetimi 
leti, nekaj let kasneje so v 
župniji pokrpali še razpoke v 
obzidju. 

Novorojenčki 

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 28 novoro-
jenčkov, od tega 12 deklic in i6 dečkov. V Kranju se je rodi-
lo 6 deklic in 12 dečkov. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 
2.350 gramov, najtežji pa deček, ki mu je tehtnica pokazala 
4 . 160 gramov. Na Jesenicah so se rodili 4 dečki in 6 deklic. 
Najlažji je bil deček, ki je tehtal 2 .420 gramov, najtežjemu 
pa so namerili 4 .2 10 gramov. 

K R A N J S K A G O R A 

Tudi Kranjska Gora v skupnosti občin 

Občina Kranjska Gora se je odločila za pristop k Skupnosti 
občin Slovenije. Sklep o tem so potrdili občinski svetniki 
na januarski seji. Skupnost občin ima sedež v Mariboru, 
je pa zelo dobra pogajalka z ministrstvi in bo občinski 
upravi predvsem v pomoč pri pridobivanju kakovostnih 
informacij. U. P. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po 
nižinah megla. V sredo bo zjutraj precej jasno, čez dan se 
bo pooblačilo. V noči na četrtek bo oblačno, čez dan pa se 
bo zjasnilo. Jutra bodo hladna, čez dan pa bo topleje. 

AgerKija RS u okdlje. Utad ta Mtteorlogijo 
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Aljažev stolp je planinski 
Bojazen, da bi odšla Aljaževa zapuščina 
v "neprave roke", je odveč. 

J O Ž E K O Š N J E K 

Ljubljana - Domnevna izjava 
enega od predstavnikov Kato-
liške cerkve v Sloveniji v od-
daji ene od slovenskih televi-
zij, da je bil Aljažev stolp na 
vrhu Triglava v denacionali-
zacijskem postopku vrnjen 
Cerkvi, je povzrofila ostre re-
akcije planincev in drugih dr-
žavljanov. Zato sta nadškofija 
in Planinska zveza Slovenije 
posredovali izjavo za javnost, 
v kateri je zapisano, da je trdi-
tev o vračanju Aljaževega 
stolpa cerkvi iziekel novinar 
in ne predstavnik Cerkve. 
Predsednik Planinske zveze 
Slovenije Franc Ekar se je o 
tem pogovarjal s predstavniki 
ljubljanske nadškofije in pro-
sU nadškofa Alojza Urana za 
pojasnilo o položaju in usodi 

Aljaževega stolpa, saj Planin-
ska zveza o morebitnih last-
ninskih spremembah ni bila 
obveščena, niti soudeležena 
v postopku denacionalizacije. 
Ugotovljeno je bilo, da velja 
odločitev župnika Jakoba 
Aljaža, ki je Aljažev stolp pis-
no podaril Slovenskemu pla-
ninskemu društvu za "na-
daljnji razcvet slovenskega 
planinstva", po drugi sveto-
vni vojni pa je bilo njegovo 
premoženje preneseno na 
Planinsko zvezo Slovenije. 
Čeprav pravno formalni last-
ninski postopek o Aljažev 
stolpu še ni končan, saj geo-
detske izmere še niso uradno 
odmerjene, si nadškofija 
Ljubljana in Planinska zveza 
prizadevata, da ostane vrh 
Triglava simbol vseh Sloven-
cev, je zapisano v izjavi. 

L J U B L J A N A 

Večina pokojnin višja za 3,2 odstotka 

Večina pokojnin je višja za 3,2 odstotka, manjši del pa za 3,8 
odstotka. Državna pokojnina po novem znaša 155,58 evra 
(37.283 tolarjev), kmečka pokojnina 198,56 evra (47.583 
tolarjev), kmečka borčevska pokojnina 397,13 evra (95.168 
tolarjev), najnižja pokojninska osnova 467,20 evra (11 1 .960 
tolarjev) in najvišja osnova i.868,8o evra (447.839 tolarjev), 
osnova za odmero dodatnih pravic 369,49 evra (88.546 
tolarjev), limita za vdovsko pokojnino 75,91 evra (18.191 
tolarjev) in 1 . 0 1 2 , 0 6 evra (242.530 tolarjev), dodatek 
za pomoč in postrežbo - za najtežje prizadete 369,49 
evra (88.546 tolarjev), višji 258,65 evra (61.982 tolarjev) 
in nižji 129,32 evra (30.991 tolarjev). Ker uskladitev velja od 
1. januarja dalje, bodo upokojenci pri februarskem izplačilu 
poleg višje februarske pokojnine prejeli še enak poračun za 
januar. Del upokojencev bo zaradi zvišanja pokojnin ostal 
brez varstvenega dodatka. C. Z. 

RADIO K R A N J d . 0 . 0 . 
Str i lar ieva ul. 6. K R A N J 

l E L t f O N ; 

<04) 2812-220 niuxcv» 
<04) 2812-221 <«10,« 
(04) 2022-222 n«<iKA» 
(OSI) 303-305 

(04) 2B12-22S va^.i' 
(OA) 2812-229 nOTHjr 

6 - p O f i t o 
radlokr«nJ^adjo-kranj.«j 
solatna stran; 
www.radio-kranj.sl 
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GLASBA, TELEVIZIJA 
D A N N V B O 
P R I Ž G A L Z V E Z D E 
Danijel Šmid Danny bo na Net TV marca 
ponovno začel z oddajo Dannyjeve zvezde. 

Ana Hartman 

V začetku decem-
bra je gledalce 
D a n n y j e v i h 
zvezd na Kanalu 
A razburila odlo-

čitev Pro Plusa, da bodo z no-
vim letom ukinili oddajo, ki 
je bila na sporedu celih pet-
najst let. "Oddaje na Kanalu 
A nisem več mogel priprav-
ljati tako, kot bi si želel. Raz-
mišljal sem že, da bi sam 
prekinil sodelovanje z nji-
mi," je pojasnil Danny. Očit-
no so tam razmere tako zanj 
kot tudi za nekatere druge so-
delavce na Kanalu A in POP 
TV. ki so v zadnjem času pre-
stopali na druge televizijske 
postaje, postajale vse bolj 
nevzdržne. Vodstvo Pro Plu-

Danny s programskim 
direktorjem Net TV 
Stojanom Auerjem (levo). 

sa je odločitev za ukinitev 
Dannyjevih zvezd utemeljilo 
s prenizko gledanostjo, a na 
drugi strani ikona slovenske-
ga vedeževanja zagotavlja, da 
za njihovo odločitvijo tiči še 
kaj več, saj je bil odziv na od-
dajo vedno dober, dobival naj 
bi veliko {»šte in klicev. Pre-
pričan je, da je iz oddaje, ki je 
bila v program umeščena v 
zgodnjih popoldanskih urah, 
naredil največ, kar se je dalo. 

Kakorkoli že, Darmy bo z 
marcem spet prižgal svoje 
zvezde. Njegovo oddajo bodo 
prvič sedmega marca predva-
jali na Net TV. Njihova pro-
dukcija je doslej večinoma 
potekala v Mariboru, zdaj pa 
bodo studio aktivirali še v 
Ljubljani, kjer bo Danny na-
povedoval usodo. Oddaja bo 
na sporedu enkrat na teden, 
in sicer ob sredah med 20. in 
21.15, tor^j v prime timeu, če-
sar je Danny zelo vesel. Pre-
pričan je, da bo na Net TV 
imel precej boljše pogoje za 
delo. "Oddajo bomo skušali 
razviti v čim bolj gledljivo. 
Poudarek ne bo le na vedeže-
vanju, pač pa bomo ozavešča-
li gledalce v smislu parapsi-
hološkega sveta," je minuli 
teden na tiskovni konferenci, 
ki se je je udeležil tudi pro-
gramski direktor Net TV Sto-
jan Auer, povedal Darmy. 

UJCMITE NAS 

RADTD 
Radio Sora za nedoločen delovni čas, s poskusno delovno 

dobo. zaposli n o v i n a r j a / n o v i n a r k o . 

Pogoj je univerzitetna izobrazba ustrezne daižboslovne smeri, 
poznavanje dela z računalnikom in znanje enega tujega jezika. 

Pisne prijave s kratkim življenjepisom pošljite po pošti na naslov: 
Radio Sora. d. o. o., Kapucinski trg 4. 4220 Škofja Loka 

do 28. februarja 2007. 

ŽAMETNE VRTNICE 
v Domžalah so v petek priredili že 6. Žametne vrtnice, prireditev, na kateri zvečine nastopajo 
narodnozabavni glasbeniki in jo vodi Boris Kopitar. Navdušili so Okrogli muzikanti, ki so svojo 
glasbeno točko popestrili z zanimivim nastopom, Saška pa je bila pustno razpoložena. 

Nina Valant 

Dvorana v Dom-
žalah je bila pol-
na skoraj do za-
dnjega kotička 
in prvo pesem 

Žametne vrtnice je zapel kar 
voditelj in oče prireditve Bo-
ris Kopitar. Potem pa je oder 
prepustil drugim nastopajo-
čim, le vsakega izmed njih je 
z lepimi besedami še napo-
vedal. Zvrstilo se jih je veliko. 
Družini Ferme oziroma ene-
mu izmed njenih članov se 
je zlomila harmonika, ven-
dar na srečo bolj proti koncu 
pesmi. Skupina Katrca se je 
pripeljala s Ptuja in očarala s 
simpatično pevko. Dobijan-

ski Vengrli so tri dekleta, ki 
so dokazala, da za lepo petje 
ne rabijo glasbene spremlja-
ve. Okrogli muzikatni so pre-
senetili in na oder prišli sko-
zi dvorano ter tako že med 
ljudmi veselo peli in igrali, 
na odru pa ob pesmi Veksl 
polka še spretno menjali in-
štrumente. Korado in Brendi 
sta predstavila 6sto novo pe-
sem, pridružila se jima je 
tudi svetlolasa harmoničarka 
Mojca. Ansambel Spev je do-
kazal, da upravičeno že tri 
leta zapored dobiva nagrado 
za najlepšo vižo. Vsi v dvora-
ni so bili ob njihovem nasto-
pu navdušeni. Najbolj je za-
gotovo navdušila Saška Len-
dero, ki je bila edina izmed 
nastopajočih že pustno raz-

položena. Prav tako velik 
aplavz kot Saška je dobila 
tudi zmagovalka Bitke talen-
tov in druga na letošnji Emi, 
mlada Eva Čeme. Proti kon-

cu koncerta so vse zbrane za-
bavali še Veseli svatje in ved-
no duhovit (tokrat mu jo je 
malce zagodlo zdravje) Adi 
Smolar. 

Okrogli muzikanti obvladajo tudi hudomušnost 

Pustno razpoložena Saška in (žametni) Boris Kopitar. Korada in Brendlja je tokrat spremljalo dekle s harmoniko. 

Adija je malce mučilo zdravje, kar mu ni preprečilo nastopa. Brhke plesalke in Eva Černe. / fou: corizd 

ANKETA 

Oddaja, ki ni 
zategnjena 
A N A H A R T M A N 

Mnenja o oddaji Svet na 
Kanalu A so različna. 
Medtem ko jo nekateri radi 
spremljajo, drugih nI 
prepričala. In kaj so o njej 
povedali naši sogovorniki? 

Foto: Tina Doki 

Damjan Miklavčič, Litija: 

"Oddaja se mi zdi zanimiva 
In zelo gledljiva. Kdaj pa 
kdaj si jo ogledam. Na zani-
miv način obravnava dolo-
čene probleme in povsem 
vsakdanje stvari." 

Andrej Kocič, Kranj: 
"Nisem še slišal za novo od-
dajo na Kanalu A. Niti ni-
sem vedel, da so ukinili E-f. 
Malo se mi zdi škoda, da so 
ga ukinili, ker se mi je odda-
ja zdela v redu." 

Nadja Peternel, Preddvor 

"Pred dnevi sem si oddajo 
nekajkrat ogledala in mo-
ram reči, da me je prav pre-
senetila. Zdi se mi zanimi-
va, prav nič me ni zmotilo 
pri njej." 

Igor Čeferin, Velesovo: 

"Oddaja Svet na Kanalu A 
mi je všeč. Voditelj lepo po-
vezuje prispevke, oddaja 
lepo teče. Zdi se mi zelo pe-
stra in prav nič zategnjena." 

Rok Rozman, Tržič: 
"Nisem še slišal za oddajo 
Svet na Kanalu A. Tudi odda-
je E+ nisem gledal in .se ne 
sekiram, ker je ni več. Raje 
gledam druge programe in 
dokumentarne oddaje." 



KULTURA 
SLIKAR ČLOVEŠKIH DUŠ 
v Mali galeriji v Kranju je odprta razstava del akademskega slikarja Črtomirja Freliha. 
Zgodbe posameznika pripoveduje s sliko, risbo in grafiko. 

Igor Kavčič 

V likovnem opusu 
Črtomirja Freliha, 
ki se tokrat pred-
stavlja v Mali gale-
riji Likovnega 

društva Kranj, ima razisko-
vanje človeške figure zelo 
pomembno mesto. Več, 
lahko bi dejali, da prav ta 
zanj tako prepoznavna te-
matika, pogosto narekuje 
tudi njegov ustvarjalni iz-
raz. 

"Za tokratno razstavo ga 
znana vsebina pospremi na 
področje risbe in grafične 
tehnike, torej tradicional-
nih zvrsti, ki temeljita prav 
na črti, na potezi, torej na 
tistem, kar je večni adut v 
Frelihovih rokah," ob raz-
stavljenem razmišlja umet-
nostna zgodovinarka Ana-
marija Stibilj Šajn in nada-
ljuje: "Avtor v svojem likov-
nem izrazu ohranja klasič-
ne prvine in vrednote tako 
risbe kot grafike, hkrati pa 

se prav v grafični medij ne-
nehno kreativno poglablja, 
raziskovalno eksperimenti-
ra in v njegovih okvirih išče 
nove tehnološke postopke 
in izrazne možnosti." Fre-
lih med seboj prepleta, do-
polnjuje in nadgrajuje raz-
lične tehnične in tehnolo-
ške prijeme, ki temeljijo 
tudi na osebnih postopkih 
in recepturah. 

Figure, v tehnični izvedbi 
nekje med risarskim, gra-
fičnim in slikarskim nači-
nom, ki "nastopajo" v Freli-
hovih likovnih zgodbah na 
gledalca delujejo kot ljudje 
današnjega časa z vsemi 
svojimi srečnimi na eni in 
travmatičnimi doživetji na 
drugi strani. Akademski sli-
kar Črtomir Frelih, sicer 
profesor na Pedagoški fa-
kulteti v Ljubljani, se bi-
vanjsko in ustvarjalno gib-
lje med rodnim Bohinjem 
in Radomljami, je tokrat na 
ogled postavil šest del. Vse 
tja do sredine marca. Črtomir Frelih: Par III, kombinirana risba, 2006 

SEDANJOST IZ PRETEKLOSTI 
Za roman Morje, ki je te dni izšel pri založbi Učila, je irski pisatelj John Banville leta 2005 prejel 
Bookerjevo nagrado. 

Kljub številnim na-
gradam, ki jih je 
irski romanopisec 
John Banville do-
slej prejel za svoja 

literarna dela, je roman 
Morje šele prvi njegov v slo-
venskem prevodu. Banville, 
ki za razliko od nekaterih 
uspešnih sodobnih irskih 
pisateljev, piše v knjižni an-
gleščini, velja za enega naj-

subtilnejših stilistov med 
pisatelji današnjega časa. 
Poleg zgodb, v katerih se 
loteva predvsem odnosov 
med posameznikom in 
skupnostjo ter naravo in 
družbo, avtor velik pomen 
daje prav jeziku. Kot je 
mnenja prevajalec Matej 
}uh, so za njegova dela zna-
čilne tako imenovane "pro-
ustovske prvine", uporablja 
dolge stavčne periode, pol-
ne odvisnikov in vrinjenih 

stavkov, zaradi njegovega 
načina pripovedovanja pa 
ga mnogi primerjajo tudi z 
avtorji magičnega realizma. 

V romanu Morje Banville 
pripoveduje zgodbo o 
Maxu, šestdesetletnem 
umetnostnem zgodovinar-
ju, katerega žena je pred 
kratkim umrla za rakom ... 
Preplavljen z žalostjo in 
spomini se zateče v majhno 
obmorsko mestece, kjer je 
kot otrok preživljal poletne 

počitnice in doživel inicia-
cijo v svet odraslih, se prvič 
srečal z ljubeznijo, spol-
nostjo, smrtjo ... Zgodba 
preteklosti se spaja s seda-
njostjo in s seboj prinaša 
bolj ali manj presenetljiva 
dognanja, do katerih v spo-
minih prihaja glavni akter. 
Kot rečeno, v knjigi navdu-
šuje tudi jezikovno mojstr-
stvo pisatelja. Sicer pa, pre-
stižne Bookerjeve nagrade 
se ne dobi kar tako, mar ne. 

M O Z A M E N I J A -

VtoGI 1 

KRANJ 

Predstave na letošnjem TSD 
Znane so predstave tekmovalnega in spremljevalnega 
programa letošnjega 37. tedna slovenske drame, ki bo v 
Prešernovem gledališču Kranj od 17. marca 1. aprila. Se-
lektorica festivala Barbara Orel si je ogledala več kot 30 
uprizoritev slovenskih dramskih besedil in v tekmovalni 
program izbrala šest uprizoritev: Srečko Flšer: Prihod-
nje, odhodnje, režija Jaša jamnik (SNC Nova Gorica), 
Tina Kosi: To ti je lajf, režija Vito Taufer (SLG Celje), Iz-
tok Lovrič (libreto) in Gregor Stmiša (glasba): Mnemo-
syne, komorna opera, režija Iztok Lovrič (Gledališče 
Glej), Pupillja, papa Pupilo pa Pupilčki, rekonstrukcija in 
režija Emil Hrvatin (Maska Produkcija), Gregor Strniša: 
Žabe, režija: Jaka Ivane (Prešernovo gledališče Kranj) in 
Matjaž Zupančič: Razred, režija: Mile Korun (SNG Dra-
ma Ljubljana). Tekmovalni program bo letos spremljal 
programski blok Umetniki, uporniki, izzivalci, ki naj bi 
opozarjal na pomen konstruktivnega kritičnega mišlje-
nja v družbi in umetnosti. V spremljevalnem programu 
si bomo tako lahko ogledali naslednje uprizoritve: Bruto, 
avtor in izvajalec Tomaž Grom (Zavod Sploh v kopro-
dukciji z Gledališčem Glej), Mare Bule: Zadnja egoistič-
na predstava produkcija Maska ter v koprodukciji z Lut-
kovnim gledališčem Ljubljana ter Festivalom Performa 
(MKC Maribor), Moliere, koncept in režija Barbara No-
vakovič Kolenc, produkcija: Muzeum v koprodukciji z 
Društvom B-ji in Slovenskim mladinskim gledališčem, 
Desa Muck: Neskončno ljubljeni moški, režija: Boris Ko-
bal (Mestno gledališče ljubljansko) in Boris Pahor: Spo-
pad s pomladjo, avtor dramatizacije Igor Lampret, režija 
Marko Sosič (Slovensko stalno gledališče Trst). I. K. 

KRANJ 

Razpis Galerije Pungert 
Galerijski svet Društva Pungert Kranj objavlja razpis za 
pridobitev razstavnih terminov v Galeriji Pungert v Kra-
nju za leto 2007. Tudi letos k sodelovanju vabijo likovni-
ke, fotografe, kiparje in avtorje celovitih likovnih projek-
tov. S pisno prošnjo, ki naj vsebuje opis del oz. koncep-
ta, fotografijo reprezentativnega dela, kratko osebno 
predstavitev, želeni termin in kontaktne podatke se intere-
senti še do 25. februarja obrnite na naslov Društvo Pun-
gert Kranj (za galerijski svet), Trubarjev trg 6, 4000 
Kranj. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 3. marca. I. K. 

TRŽIČ 

Poti do simbolov 
V četrtek, 22. februarja, ob 17. uri, bo v Galeriji Atrij, 
Občine Tržič odprtje razstave kipov in akrilov Viktorja 
Klofutarja iz Tržiča. Po daljšem premoru se bodo ljubite-
lji likovne umetnosti lahko ponovno srečali z njegovimi 
deli, tokrat je na ogled postavil večplasten sklop svojih 
likovnih snovanj, nastalih v zadnjem času, ki jih je sam 
naslovil Oblike kot pot do simbolov. Razstava bo na 
ogled do 20. marca. I. K. 

LjUBgANA 

Don Kihot v baletu 
V četrtek, 22. februarja, bo na odru dvorane Kongresne-
ga središča na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 
premierna uprizoritev baletne predstave Ludŵ iga 
Mlnkusa Don Kihot v produkciji SNG Opera in balet 
Ljubljana v režiji in koreografiji Dinka Bogdaniča. Sledile 
bodo še tri ponovitve, 24., 26., 27. februarja ob 19.30 ter 
mladinska predstava, 28. februarja ob 15. uri. I. K. 

Prisluhnite nam -
polepšali vam bomo 
dan. 

91,0 MHz 

TU ISTIČNI 

uiuiui.potepuh.com 



KINO, SPOREDI, RADIO 
čudežna mreža 

Kombinacija komedije in drame, družinski film, ki je na 
sporedu od sredine februarja. Film pripoveduje zgodbo 
o predanosti, zaupanju in žrtvovanju, ki se začne z roj-
stvom enajstih prašičkov. Najmanjšemu NK/ilburju se ne 
obeta nič dobrega, a ga pred kruto usodo reši kmetova 
hčerka Fern. Wilbur pristane v hlevu njenega strica, kjer 
ne doživi preveč toplega sprejema, a se z njim spopri-
jatelji modra in prijazna pajkovka, ki naredi načrt, kako 
bi prašička obvarovali pred kolinami. Svojo mrežo 
oblikuje v obliki besede, kar v ljudeh vzbudi začudenje 
in Wiiburju prinese slavo, toda še pomembnejše je 
prijateljstvo, ki se stke med živalmi. A. B. 

KINO SPORED 

KIHOCB(nR,KRANi 
Torek, 20.02. 
10.00 in 16.00 
PIÎ ATl S KARIBOV: MRTVEf EVA SKRINJA 
19.00 ALEX RIDER: OPERACUA STRELA 
21.00 KRVAVI DIAMANT 

Sreda, 21.02. 
10.00 in 16.00 
JA2, TI IN NADLOGA DUPREE 
18.30 ALEX RIDER; OPERACUA STREU 
20.30 KRVAVI DIAMANT 

£etrtek,22.02. 
10.00 in 16.00 ULICNI TANGO 
19.10 in 21.20 NEUSTRAŠEN 

Petek, 23.02. 
10.00 in 16.00 DEJAVU 
19.10 in 21.20 NEUSTRAŠEN 

Sobota, 24.02. 
10.00 in 16.00 SEZONA LOVA 
19.10 in 21.20 NEUSTRAŠEN 

Nedelja, 2S. 02. 
10.00 in 16.00 VESELE NOGICE 
19.10in21.20 NEUSTRAŠEN 

Ponedeljek, 26.02. 
17.00,19.10 in 21.20 
NEUSTRAŠEN 

KJNOMEZM.lESNia 

Torek, 20.02. 
10.00 R02NATI PANTER 

Sreda, 21.02. 
10.00 MALI PISEK 

Četrtek, 22.02. 
10.00 MALI VOHUNI 3D: KONEC IGRE 

KINO $ORA,$l(OfJA LOKA 

Petek, 23.02. 
18.00 ROCK'N ROLL VRACA UDAREC, 

kom. 
20.00 TURISTAS,groz. 

Sobota, 24.02. 
18.00 TRISTAS 

20.00 ROCK'N ROLL VRACA UDAREC 

Nedelja, 25.02. 

18.00 ROCK'N ROLLVRACA UDAREC 
20.00 TURISTAS 
UNHARTOVA DVOMNA. RADOVUKA 

Četrtek, 22.02. 
20.00 TIGER IN SNEG, kom. 

Petek, 23.02. 
18.00 NOC V MUZEJU, akc kom. 
20.00 OTROCI ČLOVEŠTVA, 

znan.-fant.tril. 

Sobota, 24.02. 
18.00 NOČV MUZEJU, akc. kom. 
20.00 OTROCI ČLOVEŠTVA 

Nedelja, 25.02. 
18.00 NOČ V MUZEJU, akc. kom. 
20.00 TIGER IN SNEG, kom. 
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Navodila: v kvadrate vpišite števila od i do 
g tako, da se ne bo nobeno število ponovilo 
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov. 

SesUvtIa. Pefra F. 

ZAVRZENI PSI 
Brat in sestra ugotovita, da ju pot do matere vodi skozi kaznivo dejanje. 

Konec februarja 
prihaja v sloven-
ske kinematogra-
fe drama Zavrže-
ni psi. Zgodba: 

Na ulicah Kabula brat in se-
stra rešita in posvojita psič-
ka, ki pa ni nič manj prestra-
šen in nebogljen kot njuna 
rešitelja. Vsak dan obiskuje-
ta mamo v zaporu in ker sta 
brezdomca, jima varnostniki 
pustijo, da tam tudi preno-
čujeta. Ko sprejmejo odred-
bo, da so zapori za zločince 
in ne sirotišnice, sta otroka 
popolnoma prepuščena uli-
ci. Domislita se, kako priti 
do hrane in strehe nad glavo: 
storiti morata kaznivo deja-
nje in znova bosta lahko pri 
mami v zaporu. 

Film je leta 2004 na film-
skem festivalu v Benetkah 

prejel nagrado "Open Prize" 
in bil nominiran za zlatega 
leva. 

Zavrženi psi so delo reži-
serke Marzieh ivleshkini, ki 
je za film napisala tudi sce-
narij. Rojena je bila leta 1969 

v Teheranu. Med leti 1996 in 
2001 je študirala filmsko 
umetnost na "Makhmalbaf 
FUm School", poročena pa je 
s priznanim režiserjem 
Mohsnom Makhmalbafom, 
pri katerem je kot asistentka 

režije sodelovala pri mnogih 
njegovih projektih. Njen prvi 
film "Roozi ke zan shodam" 
(Dan, ko sem postala ženska) 
je nastal pred sedmimi leti in 
je zanj prejela kar nekaj na-
grad na različnih festivalih. 

RADIJSKI SPOREDI 
Radio Kranj 97,3 Mhz 
(www.radio-kranj.si/progrm.php) 
V torkovem prispevku ob 16.20 bodo govorili o napačnih 
predstavah o računalniških igrah, v sredini temi dneva ob 
9.20 pa bodo v studiu pozdravili nakelskega župana Ivana 
Štularja. V četrtek ob 9.20 ne zamudite veterinarskih 
nasvetov, ob 17. uri pa se bodo tudi kranjski radijci 
vključili v tako imenovano četrto radijsko mrežo lokalnih 
in regionalnih radijskih postaj Slovenije in eno uro pre-
našali pogovor s predsednikom države dr. Janezom 
Drnovškom. V petek vas ob 19.30 skupaj s Francem 
Pestotnikom vabijo na Vasovanje s Podokničarjem. V 
soboto dopoldne ob 9.30 bodo na svoj račun spet prišle 
brihtne glavice, v nedeljo ob 9.10 pa bo njihov gost Wern-
er, radijsko razglednico bodo tokrat poslali iz Cerkelj. 
Sicer pa ne preslišite rubrik Zlato jutro na Radiu Kranj, 
vsak dan od ponedeljka do petka ob 7.30 in ob 13.40, ko 
morate povedati, kateri je tisti zvok, ki vam ga predvajajo 
v etru Radia Kranj, večkrat na dan, slišite pa ga lahko tudi 
na naši spletni strani www.radio-kranj.si. 

Radio Ognjišče, 104,5 loS) 9 
(http://vvvw.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm) 
V Novicah z roba vesolja, v torek ob n.45, boste slišali, da 
so v okolici bele pritlikavke v meglici v Vodnarju odkrili 
prašni disk, ki so ga ustvarili kometi. V Naravoslovnih za-
nimivostih, v sredo ob 8.15, bodo govorili o raku na mater-
ničnem vratu. Sestra Nikolina bo od 11.15 pripravljala 
postno kosilo. Zvečer ob 20.30 boste več izvedeli o dveh 
knjigah kraljev v Svetem pismu. V četrtek boste mecj 
drugim ob 9.30 prisluhnili Vabilu na pot, ob 14.45 ps Ko-
mentarju iz Družine. V petek ob 18.15 bo dr. Stane Granda 
govoril o velikih osebnostih v zgodovini našega naroda, v 
klasični glasbi ob 22. uri pa se bodo pomudili pri zvokih 
šestih strun in organistu jurgenu Esslu. V soboto ob 11. uri 
bo v studiu gost dr. Karel Cržan. V nedeljski oddaji Sakral-
na glasba ob 18.30 pa bodo govorili o cerkvenih pesmih, 
ki nas pripravljajo na največji krščanski praznik. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/) 

V torek prisluhnite ob 11. uri oglašanju s pustne delavnice 
v Corenjesavskem muzeju Jesenice, ob 15. uri bo na vrsti 

družabna kronika, uro kasneje pa razgled s Triglava (bivši 
tednik) na občino Bohinj. Sreda se bo začela pet čez osmo 
z zdravnikovim nasvetom, moda in čas pa bosta na spore-
du ob 18. uri. Ob 15. uri bo na sporedu še olimpijski 
kotiček. V četrtek bo Razgled s Triglava ob 16. uri namen-
jen občini Radovljica, ob 17. uri pa sledi Četrta mreža 
oziroma pogovor s predsednikom Republike Slovenije, dr. 
Janezom Drnovškom. Jutranji petek se začne ob sedmi uri 
z novicami iz Lokalne skupnosti Obla Gorica, ob 13. uri je 
na vrsti dr. petek, ob i6. uri pa pogled na občino Bled. 

Turistični radio Potepuh, 91,00 Mhz 
(wvw.potepuh.com) 

V torek se bodo odpravili v Terme Lendava in predstavili 
njihovo ponudbo, v četrtek pa jih bo po Termah Ptuj 
popeljal direktor Term Andrej Klasinc. Poleg oddaj, ki so 
postale že stalnica njihovega programa, dodajajo novosti 
- ena od njih je oddaja za ljubitelje vrtov in sobnih rastlin; 
o rožicah in skrbi zanje, urejanju balkonov in okolice hiš. 
V ponedeljek ne zamudite Zdravstvenega kotička ob 11.30 
in pa oddaje Turistični podmladek ob 14.30, ki jo bodo 
tokrat pripravili dijaki SŠGT Radovljica. 

Radio Sora, 91,1 Mhz 
(vww.radio-sora.si) 

V torkovi rubriki Aktualno bodo ob 9. uri na obisk povabili 
župana občine Preddvor Mirana Zadnikarja. Kot se na 
pustni torek spodobi, so veliko prostora v programu skozi 
ves dan namenili pustnim običajem, šegam, krofom in 
nagradam. Kulturno obarvani bomo v sredinem dopold-
nevu, ko ob 9. uri prihaja na obisk v studiu ravnatelj 
Prešernovega gledališča Kranj Borut Veselko. V županovi 
uri ob 11. uri bodo o aktualnih dogajanjih v občini Škofja 
Loka spraševali Igorja Draksierja. Vprašanja in pobude 
poslušalcev sprejemajo in razrešujejo ob Četrtkih ob 11. 
uri. Čas med 17. in i8. uro bodo delili s Četrto radijsko 
mrežo. V Vandranju s harmoniko po 19. uri bodo gostje 
radia člani ansambla Rubin. Petkove dopoldanske minute 
v aktualni temi ob 9. uri bodo namenili otvoritvi Pokala 
Loka. Iz sobotnega dela programa naj omenimo nagradni 
kviz ob 9. uri in oddajo za male živali ob pol enajstih, ki 
bo nastajala v Kinološkem društvu Škofja Loka Železniki. 
V nedeljo ob 9. uri pa ne preslišite Zakladov slovenskih 
spominov, v katerih bodo kramljali z dr. Francem Križnar-
jem, muzikologom, ki je portrete gorenjskih glasbenikov 
zapisal v knjigo. 

http://www.radio-kranj.si/progrm.php
http://www.radio-kranj.si
http://vvvw.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm
http://www.radiotriglav.si/spored/


minaRMa 
BUREK ZA BREZDOMCE 
Stražiški šolarji so pretekli teden brezdomce razveselili z burekom. 

Ana Hartman 

Ko smo minulo sre-
do zjutraj obiskali 
OŠ Stražišče pri 
Kranju, so se iz 
učilnice za gospo-

dinjstvo že širile mamljive 
vonjave. Učenci in učenke, 
ki obiskujejo izbirni pred-
met Verstva in etika 2, so na-
mreč pripravljali mesni in si-
rov burek. Pa ne zase, pač pa 
so se spomnili na ljudi, ki so 
pogosto odrinjeni na rob 
družbe - na brezdomce. Ide-
ja za peko burekov se je po-
rodila njihovi profesorici 
Alenki Rus, ki je že pred ča-
som v reviji prebrala, da ig-
ralka Alenka Tetičkovič pred 
novim letom vedno speče 
burek in ga razdeli brezdom-
cem v Ljubljani. "Tudi mi 
smo ga nameravali speči te-
daj, a je bilo pred novim le-
tom toliko dogajanja na šoli, 
da nam je čas povsem ušel. 
Verjetno se sprašujete, kaj 
ima burek za brezdomce 

skupnega z verstvi in etiko. 
V zadnjih tednih smo v sklo-
pu predmeta obravnavali 
družine v različnih verstvih. 
In ker brezdomci na nek na-
čin ostanejo brez družine, se 
nam je zdel to pravi čas, da 
jih razveselimo. Nenazadnje 
skušamo pri učencih zbuditi 
čut za stisko drugih. Pa še 
valentinovo je danes," je pri-
stavila Rusova. 

Bureke, ki so jih pripravili 
po receptu šolske čistilke, so 
razdelili na nekaj lokadjah v 
Kranju, kjer je znano, da se 
zadržujejo brezdomci, osta-
lega pa so nesli v razdelilnico 
h j ^ e na Planino. 

Kot je pojasnila Alenka 
Rus, izbirni predmet Ver-
stva in etika poučujejo le na 
šestih gorenjskih šolah. 
"Mnogi ga povezujejo z ve-
roukom. Pa ni tako. Učenci 
se seznanjajo z različnimi 
verstvi. Vera je danes tako 
zelo vpeta v življenje, da bi 
moral vsak posameznik po-
znati osnove verstev. Na ta 
način širijo obzorja, navaja-

Eva, Nika in Jaka so z burekom razveselili tudi Pavleta iz 
Stražišča. 

mo pa jih tudi na tolerant-
nost in strpnost," je razmiš-
ljala Rusova. Učencem je pri 
tem predmetu vse prej kot 
dolgčas. "Lani smo obiskali 
islamsko molilnico, pa ljub-
ljansko stolnico in pravoslav-
no cerkev. Izdelovali smo lo-
vilce sanj, torej posebne obe-
ske, za katere staroselci v 
Ameriki verjamejo, da lovijo 

sanje. Obesijo jih nad glavo, 
ti pa potem ujamejo tako do-
bre kot slabe sanje, iz katerih 
se česa naučijo. Letos smo 
izdelovali mandale. Ti sim-
boli se pojavljajo v številnih 
verstvih. Ogledali smo si še 
film sedem Kristusovih ču-
dežev, spoznali hindujsko 
vero ...," so hiteli naštevati 
učenci. 

SPREJEMAJO DRUGAČNOST 
Minuli četrtek so na podružnični šoli Topol nad Medvodami gostili vrstnike iz Zavoda za invalidno 
mladino Kamnik. 

Na podružnični 
šoli Topol so 
pretekli teden 
pristopili k pro-
jektu M i se ima-

mo radi. Kot je pojasnila 
vodja šole Darja Šinko, je na-
men projekta sprejemanje 
drugačnosti, saj imajo na 
šoli, ki jo sicer v letošnjem 
šolskem letu obiskuje 25 
učencev, tri učence s poseb-
nimi potrebami. "Zanje je 
obiskovanje majhne šole ve-
lika prednost, saj se ne izgu-
bijo v množici učencev. Vsi 
se poznajo med seboj," je de-
jala. 

Že na samem začetku iz-
vajanja projekta so v goste 
povabili vrstnike in njihove 
profesorje iz Zavoda za inva-
lidno mladino Kamnik. Ve-
čina izmed njih je pretekli 
četrtek prvič obiskala vas To-
pol, ki jo imenujemo tudi 
Katarina. Nad idilično vasico 
nad Medvodami so bili nav-
dušeni. Predstavili so jim 
kraj, šolo, ki je pred dvema 
letoma praznovala 50-letni-
co, ter obe učni poti, ki so ju 

Na žoii Topol so začeli izvajati projekt Mi se imamo radi, ki poudarja sprejemanje 
drugačnosti. Na sliki: minuli četrtek so gostili vrstnike in učitelje iz Zavoda za invalidno 
mladino Kamnik. 

oblikovali na šoli in zajemata 
nekatere okoližke znameni-
tosti in kraje: Po poti suhih 
hrušk in kraških pojavov ter 
Po sledeh divjega petelina. 
Učend so goste razveselili še 
z glasbenim programom, ob 
tej priložnosti pa so jih obis-
kale tudi tri Barovke: Maja 
ter športnid iz Medvod, Ines 
in Tina Hižar. Poglede učen-
cev in učiteljev pa so najbolj 
pritegnile leteče flaše. Ne 

verjamete? Domačin Rok 
Dobnikar, sicer državni pr-
vak v klasičnem mešanju pi-
jač, je tokrat navdušil z atrak-
tivnim programom. Eden 
najmlajših barmanov pri nas 
je za vse pripravil odlične 
koktajle. 

Na goste so vsi skupaj na-
redili dober vtis. "Prvič sem 
v tem kraju. Predvsem mi je 
všeč domačnost šole. Projek-
te, kot so ga denimo začeli 

izvajati v šoli na Katarini, bi 
morali izvajati po vseh slo-
venskih šolah, čeprav nima-
jo učencev s posebnimi po-
trebami. Zdi se mi, da je za 
otroka velika prednost, da se 
vključuje v reden program, 
če je le možno. Zakaj bi bili 
izključeni, kot da se jih na 
nek način sramujemo.'" se 
je spraševala Maja Poljan-
šek, učiteljica v Zavodu za 
invalidno mladino Kamnik. 

Šolarji obiskali Gorenjski glas 

Minuli četrtek so bili na Gorenjskem glasu učenci OŠ Si-
mona Jenka Kranj, ki obiskujejo izbirni predmet Vzgoja za 
medije - tisk. Sprejela jih je direktorica Marija Volčjak In jim 
na kratko predstavila zgodovino Gorenjskega glasa ter delo 
novinarja in pripravo časopisa. 21 šolarjev je nato popeljala 
po celotnem uredništvu. Kot je kasneje pojasnila njihova 
učiteljica Sonja KIrin Slabe, je bil za učence še posebej zani-
miv obisk tehničnega uredništva, kjer so si ogledali, kako 
oblikovalci prispevke z računalnikom umestijo na 
posamezne strani. "Sicer pa izbirni predmet obiskujejo 
predvsem tisti, ki imajo radi slovenski jezik in bodo morda 
v prihodnosti delali na novinarskem, komunikacijskem ali 
oglaševalskem področju. Spoznavamo različne novinarske 
zvrsti, svetovno In slovensko novinarstvo, nenazadnje pa jih 
vzgajamo v publiko, ki s kritično distanco sprejema medij-
ske vsebine," je razložila Kirinova. A. H. 

Ogled tehničnega uredništva / foto: su«™ kov.« 

TISOČ UGANK ZA ŠOLARJE 
Kdo v zibelki zeleni od prekle visi, 
v jeseni, ko zrel je, iz nje se zvali? 

Do petka pošljite SMS z vsebino ug-t-re£itev+lme in pri-
imek na številko 031/691111. Izžrebali bomo nekoga, ki 
bo prejel lepo knjižno nagrado. Ime nagrajenca bomo 
objavili prihodnji torek. Pravilna rešitev prejšnje uganke 
se glasi pomlad. Izžrebali smo Katjo Dolenc. 

S U D O K U 
Z A OTROKE 

£ f 1. z 
1. Z e v 

e v 1. 
t 1. z e 

1 
SesuvtU: Eva m Bine 

Navodilo za reševanje: 
V mrežo uvrstite številke od i 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. 

Rcidio TrioloT^ 
G o r e n j s k a 96 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 
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NAGRADNA KRIŽANKA 

SCRVISŠTERNKItANJd.0.0. 
Šmidova ulica 13, 
TeL 04/201 35 10, U 
Fox: 04/201 35 13 
E'pošto: info@serviS'5tern.5i 

V našem prodojno-servisnem centru v Kranju nudimo: 
Prodajni salon: 
• motocikli VAMAHA 
- vozila znamke DAIHATSU 
Dodatno oprema: 
- pestra izbira vseh vrst dodatne opreme za vozila in motocikle, 
posebna ponudba motociklistične konfekcije. 

Servis: 
- sodobno opremljen servis z vsemi tovarniškim orodji, 
visoko usposobljen kader, redno izobraževanje mehanikov, 
hitra in kakovostno opravljena mehanična in električorsko dela, 
kleparstvo, ličarstvo in vulkanizersNo 

V čosu popravila nudimo brezplačno nadomestno vozilo. 

Za reševalce smo 
pripravili šest lepih nagra 
1. nagrada • stolček Yamaha 
2. nagrada - nohrbtnik 
3. nagrada - majica 
4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas. 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevil-
čenih polj in vpisano v kupon iz križanke), pošljite na dopisnicah 
do srede, 7. marca 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 v Kranju. 

Ponašamo se s 25-letno tradicijo! 
www.sems-sterii.si 

DAIHATSU 

VAMAHA 

http://www.sems-sterii.si


AVTOMOBILIZEM 
(NE)POMEMBNOST VELIKOSTI 
Test: Daihatsu Terios 1.5 Top S 

O Matjaž Gregorič 

I aponski Daihatsu je na 
I slovenskem in tudi na 
I nekaterih drugih evrop-
I skih trgih že nekaj časa 

0 precej v senci aktualne-
ga dogajanja. Častitljivo stara 
avtomobilska tovarna se je 
specializirala predvsem za 
manjše štirikolesnike in ne-
kaj si jih zasluži več pozorno-
sti, kot jo imajo. To velja na 
primer za novi terios, majh-
nega terenca, ki je prikladen 
predvsem za vožnjo na krajše 
razdalje in zna uresničevati 
želje, ki jih lastniki večjih in 
bolj prestižnih tovrstnih avto-
mobilov nimajo ali nočejo 

imeti. Terios je, času in modi 
primemo, mladostno svež, 
kar dokazuje s privlačno zu-
nanjostjo. Nos je ponosno 
privzdignjen, žarometa sta 
rahlo poševna in moderno 
prosojna, maska hladilnika je 
sramežljivo okrašena s kro-
mom, navidezno dokaj roba-
to silhueto "zmehčajo" dodat-
ne plastične obrobe blatnikov 
in pragov, zaradi česar se zdi, 
da ga je "v hlačah" več kot v 
resnici. Zadnji del je prirezan 
kombijevsko strmo in prtljaž-
na vrata so, kot da bi hoteli 
poševnooki možje poudariti, 
da gre za čistokrvnega teren-
ca, krilna. Odpirajo se po ja-
ponsko od leve proti desni, 
kar vselej ni najlx)lj priklad-
no, nanje pa je obešeno re-
zervno kolo s pokrovom, za-
radi česar je v prtljažniku več 
prostora. Ker je terios maj-
hen, prostorskih čudežev si-
cer ne gre pričakovati, a je pot-
niška kabina vseeno prijetno 
prostorna, zlasti dobro je po-
skrbljeno za voznika in des-
nega sopotnika, a tudi na za-
dnji klopi je mogoče sedeti 
sorazmerno udobno. Prednja 
sedeža nista ravno vzorno 
oprijemljiva, predvsem viš-
jim voznikom se bo zdelo, da 
za volanom sedijo previsoko. 

TEHNIČNI PODATKI 

Mere: d. 4,075 š. 1,745, v. 1,730 m, medosje 2,580 m 
Prostornina prtljažnika: 380 I 
Teža (prazno v./ dovoljena): 1190 kg /ni podatka 
Vrsta motorja: štirivaljni, bencinski, 16V 
Cibna prostornina: 1495 ccm 
Največja moč pri v/min: 77 kW/i05 KM pri 6000 
Največji navor pri v/min: 140 pri 4400 
Najvišja hitrost: 160 km/h 
Pospešek 0-100 km/h: 12,4 s 
Poraba goriva po EU norm.: 9,8/ 7,1/ 8,1 l/ioo km 
Maloprodajna cena: 22.280 EUR (5.339.720 SIT) 
Uvoznik: DKS Maribor 

NA KRATKO 

Razglasili gospodarska vozila leta 2007 
Reviji Mehanik in voznik ter Transport sta v sodelovanju s 
spletnim portalom tovornjak.net razglasili zmagovalce v 
letošnjem Izboru Gospodarska vozila leto 2007. Tekmovanje 
je tako potekalo v treh kategorijah, bralci pa so za svoje fa-
vorite lahko glasovali po pošti oziroma prek spletnega porta-
la. Glasovanje je potekalo od začetka novembra do konca 
lanskega leta, skupaj pa je svoje glasove poslalo 1.567 bralcev. 
Po Izboru bralcev je naziv Tovornjak leta prejel Volvo FH, v 
kategoriji dostavnik leta je postal zmagovalec mercedes-benz 
sprinter in v kategoriji avtobusov neoplan cltyllner. 

Michael Schumacher v novi službi 
Fiatov oddelek lahkih gospodarskih vozli je pri televizijskem 
oglasu za model scudo angažiral pravkar "upokojenega" 
šamplona Formule 1 MIchaela Schumacherja. SchumI v spo-
tu prikupno in sproščeno predstavlja novi scudo, povsem na-
ravno se loteva nalog iz nekaterih poklicev. Le kdor je vajen 
dela z avtom, zna ceniti udobje in okretnost pravega avtomo-
bila, značilnosti novega Flatovega gospodarskega vozila. 
Novi scudo je "avtomobil, ki dela", je sporočilo oglasa. M. G. 

Z okrasjem v videzu alumini-
ja in tremi vdolbinami za me-
rilnike so oblikovalci dosegli, 
da je armaturna plošča prijet-
na na pogled, ne pa toliko na 
otip, saj prevladuje ti'da pla-
stika, kjer je treba pohvaliti 
natančne sjx)je. Ne glede na 
stopnjo opremljenosti, vozni-
ka in potnike v teriosu priča-
ka ročna klimatska naprava, 
za varnost pa pri najvišjem 
nivoju opreme skrbijo poleg 
varnostnih vreč in zaves, še 
posebne vamosme vreče za 
glave. 

Pri motorju ni veliko izbi-
re, saj teriosa poganja samo 
1,5-litrski bencinski štirivalj-
nik. Stroj je bil od zadnje 
uporabe temeljito posodo-
bljen, uredili so mu pred-
vsem podporno elektroniko, 
mu dekio zadušili hrupnost 
in izboljšali izkoristek. Pet-
stopenjski ročni menjalnik je 

kar dobro usklajen z motor-
nimi zmogljivostmi in to av-
tomobilu omogoča dovolj la-
godno vožnjo z zmerno poto-
valno hitrostjo, pričakovano 
živahnost, še komaj znosen 
hiup v višjih vrtljajih in tudi 
približno zadostno zalogo na-
vora za plezalne veščine po 
brezpotjih. Terios tam, kjer se 
nehajo urejene poti s svojim 
stalnim štirikolesnim pogo-
nom, ki ima tudi zaporo sre-
dinskega diferenciala, zmore 
več, kot bi mu pripisali, seve-
da pa ni vsemogočen. Tudi 
med vožnjo po as&ltu ostaja 
neizpolnjena želja po natanč-
nejšem volanskem mehaniz-
mu, ampak najbtž bo kar dr-
žalo, da je v majhno težko stla-
čiti veliko. Terios namreč 
ostaja na realnih tleh, v dokaj 
nezasedeni skupini manjših 
terencev za vsakdanjo (nezah-
tevno) uporabo. 

PROSTORSKA PREVLADA 
Dacia z novim Loganom MCV stavi na 
prostornost, uporabnost in cenovno primernost. 

O Matjaž Gregorič 

Natanko dve leti po 
predstavitvi avto-
mobilske znamke 
Dada,kijedel&an-

coskega Renaulta in limuzin-
skega modela logan, prihaja na 
slovenski ti-g drugi družinski 
dan romunske avtomobilske 
tovarne. Gre za Ic^an MCV, ki 
tako po obliki kot po namemb-
nosti niha med družinsko upo-
rabnim kombijem, lahkim 
"polovičarskim" dostavrukom 
in dehio tudi srednje velikim 
enoprostorcem. Sprednji del je 
seveda do potankosti podoben 
limuzinski razlifid, nato pa se 
začnejo opazne spremembe, 
saj je logan MCV občutno dalj-
ši in višji, ima pa tudi daljšo 
medosno razdaljo. Vrata na 
kombijevsko robatem zadku so 
krilna in deljena na eno in dve 
tre^ini, skrivajo pa velik prtljaž-
ni prostor, ki se glede na število 
in postavitev sedežev povečuje 

od 198 do 2350 litirov. Logan 
MCV ima namreč lahko obi-
čajnih pet ali za doplačilo se-
dem sedežev in tudi s tem do-
kazuje svojo široko uporabno 
naravnanost 

Motoma paleta je skoraj ena-
ka kot v limuzinski različid, za-
čenja jo 1,4-litrski bencinski 
štirivaljnik (55 kW/75 KM), 
sledi 1,6-litrski (64 kW/90 
KM), 1,6-litrski s 16 ventili (77 
kW/io5 KM) in nato še 1,5-
litirski turbodizel (50 kW/7o 
KM). Pri vseh za prenos moči 
skrbijo ročni petstopenjski 
menjalniki. Opremljenost je 
razdeljena v tii nivoje, od za-
četnega precej špartanskega 
do že kar luksuznega, v kate-
rem je veliko dodatkov za var-
nost in udobje, ne glede na to 
pa je tireba povsod doplačati 
(ročno) klimatsko napravo. 
Cene za novo romunsko prido-
bitev v Renaultovi hiši se giblje-
jo od racionalnih 7.990 do še 
vedno sprejemljivih 11.990 ev-

Celovito upravljanje 
voznih parkov 

• Konfigurotor vozil ^ 
• Optimizacijo in svetovanje 
• Zavarovanje vozil 
• Registracija in tehnični 

pregledi 
• Servisiranje in vzdrževanje 
• Servis pnevmatik 
• 24-urna pomoč DBS Mobil 
• Nadomestna vozila 
• Kartico goriva 
• Vodenje škodnih postopkov 

Z nami do cilja 

PRODAJ I N NAJEMI 

• Odkup vašega voznega parka 
• Manj skrbi in prost kapital 
• Nižji fiksni mesečni stroSek 
• Zagotovljena tnobilnost 

Postanite uporabnik vozil 
DBS Mobil! 

S DBS Leasing 
Kolodvorska 9, 1000 Ljubljano, tel.: 01/2300 500, info@dbs-leasing.si, www.dbs-leaslng.si 
B D E Ž E L N A B A N K A S L O V E N I ) E 

mailto:info@dbs-leasing.si
http://www.dbs-leaslng.si


DRUŽABNA KRONIKA 
NA IZLET PO NOVO ZNANJE 
Kranjski študentje tehnologije prometa si študij popestrijo tudi s strokovnimi izleti, kjer spoznajo, 
kako bodo lahko vnovčili pridobljena znanja, hkrati pa se znajo tudi dobro zabavati. 

Matjaž Cregorič 

Tehnologija pro-
meta je ena no-
vejših študijskih 
smeri in zaseb-
na višješolska 

organizacija B&B iz Kranja 
je med prvimi zgrabila pri-
ložnost in s koncesijo pri-
stojnega ministrstva vpisala 
že drugo generacijo študen-
tov v ta program. V Kranju 
imajo tako napolnjen prvi 
letnik bodočih tehnologov 
prometa, ki se bodo lahko 
po diplomi preizkusili v 
uravnavanju prometnih to-
kov na cestah, železnicah in 

v logistiki. Šola je že lani ob 
začetku študija poskrbela, 
da so si študentje lahko 
ogledali tržaški kontejnerski 
terminal in ladjedelnico, 
prvi letošnji strokovni izlet 
pa so si organizirali kar 
sami, pod vodstvom "raz-
rednega predsednika" San-
dija Kovača in "finančnega 
ministra" Tomaža Vrečka, 
medtem ko je predavateljski 
del zastopal Jovan Kek. Prvi 
cilj je bil ogled avtomobil-
skega terminala Luke Koper, 
kjer so v meglenem sobot-
nem dnevu videli kar 
40.000 avtomobilov, ki so 
jih tja navozile ladje pred-
vsem z Daljnega vzhoda, ne-

kaj pa jih bodo v Kopru tudi 
naložili in jih po morju od-
peljali do srečnih kupcev. 
Pravi vpogled v luško avto-
mobilsko logistiko je prispe-
val direktor Hyxindai Avto 
Trade Ludvik Svoljšak, ki se 
je z veseljem odzval povabi-
lu študentov in razložil, 
kako je Hyimdai v Koper leta 
1990 poslal prvo pošiljko 
svojih avtomobilov in kako 
hitro se je nato začel razvija-
ti avtomobilski terminal. Že-
lezničarski del študentske 
skupine je prišel na svoj ra-
čun ob ogledu telekomand-
ne centrale na Kozini, kjer 
urejajo vlakovni promet na 
primorski progi, seveda pa 

je bil ta ogled zanimiv tudi 
za tiste, ki se bodo ukvarja-
li s cestnim prometom. Po 
kar napornem dopoldnevu 
pa je sledil še prijetnejši del 
z izdatnim okrepčilom. 
Tega so s tipičnimi kraški-
mi specialitetami, odličnim 
teranom in sladkobnim te-
ranovim likerjem pripravili 
na pristni turistični kmetiji 
Ostrouška Pelicon v Colja-
vi. S polnimi trebuhi so se 
izletniki odpeljali še na za-
dnjo postajo, v Brestovico 
pri Komnu, kjer ima svojo 
osmico z zmagovalnim te-
ranom Dušan Rebula, nje-
gova hči Martina pa je lan-
ska kraljica terana. 

Veselo je bilo že zgodaj zjutraj v avtobusu, za zajtrk so bili 
sveže pripravljeni sendviči, za poplaknit pa... 

"A bi kdo ob kavi še kosmiče?" je spraševal Sandi (desno) na 
prvem postanku na Ravbarkomandi. 

Ludvik Svoljšak (Hyundal Avto Trade) je menda edini 
direktor, ki si v soboto vzame čas tudi za študente. 

Brez govora ni šlo: predsednik Sandi je po izjemnem kosilu 
pri Ostrouški v Coljavi o izletu govoril samo pohvalno. 

Zadnja postaja pri Rebuli v Brestovici, kjer sta gospodar 
Dušan in njegova hči, vinska kraljica Martina, pripravila 
vinsko degustacijo. 

V kleti so marsikomu zadišale pristne kraške mesnine; 
"razredna mati" jelka se je komaj zadržala, da ni vzela 
kakšne s seboj. 

VRTIMO GLOBUS 
Valentinova poroka 

Keri Russell se je na valentinovo poroči-
la s svojim dolgoletnim partnerjem, 
podjetnikom Shaneom Dearyjem. Inti-
men sprejem, ki je bil po besedah naj-
bližjih prijateljev čudovit, je potekal med 
snežnim metežem v francoski restavra-
ciji Red Cat v nevi^orškem okrožju Chel-

sea. Igralka, ki poleti pričakuje prvega otroka, je zaslove-
la z vlogo študentke v televizijski seriji Felicity, najnovej-
ši film Waitress pa je prejšnji mesec promovirala na fe-
stivalu Sundance. 

Howard si je prenriislil 

Tudi kontroverzni radijski voditelj Ho-
ward Stem je dan zaljubljencev izkoristil 
za romantično gesto. Čeprav je po ločit-
vi od prve žene pred sedmimi leti zatrje-
val, da se ne bo nikoli več poročil, je za-
prosil svoje dekle, model Beth Ostrosky. 
Naslednji dan je novico objavil v svojem 

radijskem šovu, povedal je tudi, da je Beth presenetil, ko 
sta bila v postelji popolnoma gola. 

Obrita Britney 

Britne/ Spears se je v javnosti pojavila s 
popolnoma obrito glavo, kar je njene 
najbližje še bolj zaskrbelo, mediji pa se 
sprašujejo, ali se ji je zmešalo. Pevka, ki 
se je zaradi težav z alkoholom prijavila 
na kliniko za odvajanje in jo po komaj 
24 urah zapustila, se je v frizerski salon 

odpravila sredi noči, in ker ji frizerka ni hotela obriti gla-
ve, je za brivnik prijela kar sama. Korenito spremembo 
videza je dopolnila še z dvema tatujema. 

Bruha, Ico vidi bivšega 

Dvakrat poročena in ločena raper Emi-
nem in KIm Mathers bojne sekire še ni-
sta zakopala. Kim je v petkovem radij-
skem intervjuju izjavila, da Eminema 
prezira in da ji vsakič, ko ga vidi, gre na 
bruhanje. Po njenih besedah sodeč tret-
je poroke zagotovo ne bo, saj je z njo 

ravnal grozno, bil je nezvest in neotesan, kritizirala je 
celo njegovo spolno moč. Očitno se mu hoče maščeva-
ti, saj je na njen račun napisal nekaj največjih hitov. 

Anja Resnik je po horoskopu tehtnica, ki obožuje svež 
zrak. Zato jo poleti lahko srečamo na rolerjih ali na kolesu, 
pozimi pa na smučeh. Rada tudi pleše. /Foio:)>n«pi|»n 


